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ـلــكـة ــكـتب اإلعـالمي  أصــدر ا
بـريـطـانـيـا إلـيـزابيـث الـثـانـية
بيانا توضيحياً تعليقا على ما
أورده الــزوجــان األمــيــر هـاري
وزوجـته مـيـغان (بـالـتـخلي عن
ـلكـيـة). وذكر الـبـيان الـصادر ا
عـن قــــصــــر بــــكــــنــــغــــهـــام أن
ـــنــاقـــشـــات مع دوق ودوقــة (ا
سـاسـكس فـي مـرحـلـة مـبـكرة)
مضـيـفـاً (نـتـفـهم رغـبـتـهـما في
اتباع نهج مـختلف إال أن هذه
قضـايا معـقدة وتـستغـرق وقتاً
طـــويـالً كي تـــتــــحـــقق). وكـــان
األميـر هاري (دوق سـاسيكس)
وزوجــــــته مــــــيـــــغــــــان (دوقـــــة
ســاســـيــكس) أعــلـن قــرارهــمــا
التخلي عن موقعهما كعضوين
ــلــكــيـة كــبــيــرين فـي األســرة ا
الـبـريـطـانـيـة سـعـيـاً السـتـقالل
مادي في تغيّر كبير يطرأ على
َــلــكـيــة الــبـريــطــانـيــة.  وقـال ا
األمــيـر هـاري وزوجــته مـيـغـان
إنهـما اتـخذا القـرار بعـد أشهر
من الـــتـــفــكـــيـــر والــنـــقـــاشــات
الداخلية.  وأعلن الزوجان عبر

.. واللي بـيعـرفه عن قريب بـيعرف
ا هـمك تفـرحنا شو عم قـول .. دا
وتسعى من قلـبك لترضيـنا كلنا …
يـارب اقدر ونـقـدر نـردلك شوي من
الــفـرح الــلـي بـتــخــلــقه بــقــلــوبــنـا
…احلـب هـو نـقـطــة الـبـدايـة .. بس
االمـــتــنــــان هــو الــطـــريق لــتــبــقى
ـتنة الك البـداية وتستـمر …وانا 

وائل).
يُذكر أن سالف فـواخرجي تزوجت
من اخملـرج السـوري وائل رمـضان
عام 1999 وقد انـفصال لفـترة عام
 وســــــــرعــــــــان مــــــــا عــــــــادا2004
لبعـضهمـا وقد أثمـر زواجهما عن

ولدين هما (حمزة وعلي).

فــيــمـا تــنــتــظــر سالف فــواخـرجي
عــرض أحـدث مــســلــسالتــهـا (خط
ساخن) وهـو العمل الـذي تعود به
ــصـريــة بــعــد طـول إلى الــدرامــا ا
غــيـاب وتـشـارك في بـطـولـته أمـام
حــســ فــهـــمي وصالح عــبــدالــله
ونــضــال الـشــافــعي ومــيــدو عـادل
وسهر الـصايغ ومن تألـيف فوزية
حــســ وإخـراج حــســني صـالح

وإنتاج أحمد اجلابري.
ـــــــارثـــــــون سـالف شـــــــاركت فـي ا
ـاضي بـعـمـلـ هـمـا الـرمـضـاني ا
(هـوا أصفـر) أمام الـنجم الـلبـناني
يــوسف اخلــال و (نــاس من ورق)

أمام النجم السوري دريد حلام.

صفحتهمـا الرسمية عبر موقع
(إنــســتــغــرام) أنــهــمــا اخــتـارا
القيام (بإجـراءات انتقالية هذا
العام تخولهما من القيام بدور
لـكية) ؤسسـة ا جديـد داخل ا
وأضــافـا (نــنــوي الــتـخــلي عن
مـركـزنـا كعـضـوين كـبـيرين في
ـلـكـيـة والـعـمل عـلى الـعـائـلـة ا
ــــــالي). وأكـــــد االســـــتــــــقالل ا
الزوجان أنهما سيستمران في
تــقــد الــدعم كــامـالً لــلــمــلــكـة
إلــيــزابــيث. وأوضح الــزوجـان
أنهـما سـيحـاوالن بدءاً من اآلن
حتــقـيق الـتــوازن عـبـر إمـضـاء
ــتــحـدة ـمــلــكـة ا الــوقت بــ ا

وأمريكا الشمالية. 
ويـــــأتي اإلعـالن بــــعـــــد عــــودة
ـلـك) من كـنــدا حـيث (الــزوج ا

يالد.  أمضيا عطلة ا
وتـرى صـحـيـفـة (ذي غـارديـان)
الــبــريــطــانــيــة إن دوق ودوقــة
ساسـكس اتخـاذا اخلطـوة بعد
فــــتــــرة تــــمــــيــــزت بـ (احلــــرب
ـــفــتــوح) مع وســائل اإلعالم ا
األمـــــــر الــــــــذي وصــــــــفـــــــاه بـ

ضايقة). (ا
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احـتـفـلت الـفنـانـة الـسـورية سالف
فـواخــرجي بــعـيــد مـيالد زوجــهـا
اخملـــرج وائل رمــضـــان في أجــواء
عــائـــلــيــة وكــانت حــريــصــة عــلى
ـيزة مـشـاركـة محـبـيهـا بـلـقطـات 

من االحتفال.
سـالف شـــاركت الــــفـــانـــز بـــصـــور
ـيـزة جتمـعـها بـوالـدها عـائـليـة 
وزوجـــهـــا وجنـــلــــيـــهـــا وهم مـــا
وصـفـتـهم بـفــرسـانـهـا األربـعـة في
تـعلـيق مؤثـر كتـبت فيه: (فـرساني
األربـعـة وأنـا.. كل سـنة وانـت متل
مــا انت وائـل … الــكــر والـــشــهم
والعفوي واللي عطاءه مالو حدود
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مصادر كـثيرة دبلـوماسية عـربية ودوليـة  أتاحت لنا
االطالع عـــلـى اجـــواء من الـــرســـائل الـــســـريـــة الـــتي
تبادلتها طهران مع اإلدارة األمريكية عبر الوسطاء .

ؤامرة)  وبغض النظر عن الكميـة الهائلة من( نظرية ا
التي تدفّـقت في سياق الـنظر إلى مـا حدث في ضربة
مـطار بغـداد وما حلـقهـا من ضربـات صاروخـية قسم
منها برؤوس فـارغة لقاعدتـ في العراق فإنّ القراءة
حتــتــمل الـــتــأويل أيــضـــاً وإنّ األحــداث كــانت ورقــة
اسـتثـمارية سـياسـية دوليـة ثمـينة بـيد طـهران قبل أن
دنـية االوكرانية تنغّص عـليها عمـلية إسقـاط الطائرة ا
التي ربّما أصبحت ورقة استثمارية في فاجعة عظيمة
مــضــادة فـي وقت قــصــيــر غــيــر مـــتــوقع بــعــد شــبه
اإلجمـاع الدولي عـلى إنّ صاروخاً إيـرانيـاً تسبب في
ـسار إسـقـاط الـطـائـرة مـذيالً بـجـمـلـة تـوحي بـعـمق ا
التفاوضي تقول ربّما انطلق الصاروخ باخلطأ وهي

عبارة وردت في 
كالم مسؤول أمريكان وكندي وسواهم .

األجــواء تـتـجه نــحـو نـوع من الـتــهـدئـة الـتـي لـهـا ثـمن
واحـد هـو الـعــودة إلى مـسـار تـفــاوضي تـرضى عـنه
ـكن أن تتعاطى معه إيران حتت تحدة  و الواليات ا

سقف الضمانات األوروبية  ولو كانت خجولة .
هـنـاك عـقــوبـات امـريـكـيـة جـديـدة عـلى قـطـاع احلـديـد
والصـلب االستراتـيجي وثالث شخـصيات عـسكرية 
قد يتعـاظم ويتضاعف في لكن ذلك في سيـاق معتـاد 
ــيـل الــوضع الى انــبالج غــضــون ســتــة شــهــور أو 
مـسـار جـديـد حتى لـو جـاء من خالل نـظـرية “جترّع

عروفة . السم ”االيرانية ا
ـكن وصف الـوضع احلـالي بــأنه يـقـبل االحـتـمـاالت
قدار  لكن اذا تدهور االيجابية كـما السلبية بـنفس ا
ــســار بــاجتــاه تــصــعــيــد  يــلــحق أذى بــأيــة نــســبـة ا
ؤجـلـة لـلـرئيس صـالح االمـريـكـية فـإنّ اخلـيـارات ا بـا
ترامب ستكون على الطاولة وقريبة من غرفة العمليات
في البنـتاغون  وتلك وسيـلة ناجعـة لترامب في سبيل
واليــته الــثـانــيـة  ولــيس الــعـكس  الســيـمــا اذا وجـد
ـوقف لــدى االمـة االمــريـكــيـة بــوصـفــهـا تـوحــداً في ا
تــــتــــعـــرض خلــــطــــر أو في مــــرمى اهــــداف الــــعـــدو.
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عـنـدمـا نزل تـرامب وعـقيـلـته في جـوف اللـيل في قـاعـدة ع
ـاضي قامت الـدنـيـا ولم تـقـعد األسـد في شـبـاط من الـعـام ا
بــشــأن خــرقه لــلــســيــادة وعــدم الــتــزامه بــأصــول األعـراف
فقد هرع نوابنا زايدات على أشدها  الـدبلوماسية وكانت ا
نتخبون من خمس الشعب فقط إلغتنام الفرصة األشـاوس ا
بـالـزبد والـرعد. يـبـدو أن ترامب تـاجر الـعـقارات الـنبـيه كان
فـلم تـكن الضـجة فـكـره في واد وفكـر بعـض نوابـنا في واد 
حــول الـسـيــادة والـبـرتـوكــول وحـتى غـداء الــعـيـد مع األوالد
كـافـيـة لـتـصـرف إنـتـبـاهه عن عـقـار قـاعـدة عـ األسـد الـتي
طــالب بـنـفــقـاتـهـا في 2020/1/5 حــيث قـال فـي حـيـنه أن
راقبـة جميع مـناطق الشرق األوسط مـوقعهـا مالئم تمامـا   
فـيمـا إذا كـان ينـوي ضـرب إيران ـضـطربـة وعـند سـؤاله  ا

أجاب ال كل ما يريده هو القدرة على مراقبة إيران.
ـوقع هو كل مـا فـكر وقـد ال يـكـون كل ما ذكـره تـرامب عن ا
فـيه فهو تاجـر عقارات قد يـرى في إمكانـيات أي عقار ما ال
نــراه يـعـني: مـلـعـب غـولف صـحـراوي حـلــبـة سـبـاق هـجن
مـوقع للمالحة الفضائية مـثالً أي بعبارة أخرى لقد أشر لنا
ـهـملـة قابل الـرجل أن لـدينـا موقع هـام في هـذه الصـحراء ا
ا ردد ترامب أثناء حملته االنتخابية انتقاده لالسـتثمار. لطا
لــلـرئـيـس بـوش ألنه لم يــسـتـول عــلى نـفط الــعـراق لـتــسـديـد
ـا طـلب الـيه أحــد اإلعالمـيـ كـيف تــكـالـيف إزالـة صــدام و
سـيفعل ذلك قال بـسيطة: يتم تـطوق مناطق الـنفط وتستدعى
خـمـسة شـركـات أمريـكـية عـمالقـة إلستـثـمارهـا ويـتم تـغطـية

إعادة إعمار العراق منها ودفع تكاليفنا.
قـد ال يـصدق أحـد أنه سيـفـعل ما يـقول ولـكن هـذا بالـضبط
ـاضـيـة في سوريـا فـبـعد أن مـا فـعـله في األشـهر الـقـلـيلـة ا
قـرر االنـسـحـاب تـذكـر موضـوع الـنـفط فـعـاد الى الـسـيـطرة
عـلى مواقع النـفط وقال بـصريح العـبارة أنه سيـحاول إقناع
شـركـات أمـريكـيـة بـتطـويـره لـتغـطـيـة تكـالـيف حـربه وأضاف
عـندما إستغرب من سـمعه قائالً وطبعـاً سنمول قسد (قوات
قراطية) منه. واردات الـنفط العراقية مودعة في سـوريا الد
حـــســاب الــعــراق لـــدى الــبــنـك الــفــدرالي األمـــريــكي وهــذه
الـواردات وشحـنات الـنفط العـراقيـة الى األسواق اخلـارجية
ـرقم 13303 ـوجب األمـر الـرئـاسي األمـريـكي ا مـحــمـيـة 
في 5/22 / 2003 الــذي يـتم تـمـديـد ســريـانه سـنـويـا من
قــبل الــرئـــــــيس األمــريــكي في حــيــنه والــذي مــدده تـرامب

بنفسه ليكون ساريا بعد 2018/22/5.
ذكور من قبل ترامب يجعل إن إلغاء تمديد األمر الرئاسي ا
ـصـادرة أمــوال الـعـراق وشـحــنـات نـفـطه قــابـلـة لـلــحـجـز وا
الـقضـائية من كل صـاحب دين مسـتحق على الـعراق نتـيجة
غـزواته أو إعـسـاره وكل صـاحب دعـوى تعـويض مـحـسـومة
ـا في ذلك ضــد احلـكـومـة الـعـراقــيـة بـسـبب غــزو الـكـويت 
دعـاوي أسر اجملندين األمـريكان الذين قـتلوا في العراق من
ـقـاومـة وإذا مـا جـمـعت كل هـذه األمـور سـوف تـكـون قـبـل ا

أضعاف رصيد العراق من الذهب والعملة الصعبة.
ـستنـدية الـتي يفتـحها وال يـفوتـني أن أذكر أن االعتـمادات ا
الـبـنك التـجاري الـعـراقي (تي بي آي) لتـغـطيـة االستـيرادات
صـارف األجنـبيـة فقط ألنهـا مضـمونة احلـكومـية تـقبل من ا
من قــبل مــجـمــوعـة من الــبـنــوك األمـريــكـيــة بـقــيـادة جي بي
مــورغـان أي أن سـحب هــذه الـضـمـانـة

سيؤدي الى حمل الفلوس بالكونية.
يـعني: بيش بلـشت يابو بشت. إال إذا
أخـــذ الــله تـــرامب أو تـــهــدى ربـــعــنــا

بالرحمان .
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لف الـقضائي لـلفتح قبل عاد ا
ان يـكـون مـغلـقـا  حـ تـقدمت
أسـرة  الــسـوري مـحـمـد حـسن
ـــوسـى الـــذي قُـــتـل عـــلى يـــد ا
طـبـيب األسنـان فـادي الـهاشم
زوج النـجمة الـلبـنانيـة نانسي
عـــجـــرم عـــلى إثـــر اقـــتــحـــامه
ـنـزلـهـمـا بــطـلب الـتـوسع في
ـــة الـــتـــحـــقــــيق حـــول اجلـــر
. واستـجـاب مـدعي عام مـجـدداً
جــبل لـبــنـان الــقــاضـيــة غـادة
عـون لـطـلب األسـرة وبـالـفـعل
اصـــدرت قـــراراً بـــالـــتـــحــقـــيق
مــجــدداً مع الــهــاشم وتــفــريغ
الهواتف احملـمولة له ولـلقتيل
لــــلـــتـــأكـــد من عـــدم وجـــود أي
اتـصـال أو معـرفـة مـسبـقـة ب
الـــطــــرفـــ كــــمــــا  حتـــويل
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
لــلـــطب الــشــرعـي لــلــتــأكــد من

إصابتها.
وفيمـا اكد قاسم الضـيقة وكيل
عـائـلة الـقتـيل أنه تـسـلم تقـرير

عــلــيه مــســدســاً قــرر الـهــاشم
مـهـاجـمـته بـنفـس السالح دون
أن يعلم أن مسدس القتيل غير
حـــــقـــــيــــقـي حـــــيث أوقع زوج
الــنــجـمــة الـلــبــنـانــيـة الــشـاب
الــــــســـــوري قــــــتــــــيالً رمــــــيـــــاً
بـالـرصـاص خـوفـاً عـلى حـيـاة

بناته الثالث بحسب روايته.
نــانــسي عـــجــرم شــددت عــلى
أنــهـا وزوجـهـا ال يــعـرفـان هـذا
الــشــاب نــافــيــة األخـبــار الــتي
نـــشــــرت حــــول كـــونـه يـــعــــمل
بـسـتـانـيـاً لـديـهـمـا وردت عـلى
ــا فــعــله زوجــهــا ــنـــتــقــدين  ا
مـــــؤكــــدة أنه لـــــو أي شــــخص
مكانه كان سيقوم بنفس األمر
كـــمــا أن زوجــهــا لـــو ســيــقــوم
بــنـفس األمــر لــو كـان مــقــتـحم

غرفة أبنائه من حلمه ودمه.
فــــادي الـــــهــــاشـم كــــان قــــد 
ـدة 48 ســاعـة و تــوقــيــفه 
اإلفـــراج عـــنه بـــضـــمــان مـــحل
إقامـته ومنـعه من السـفر حل

انتهاء التحقيقات معه.

الـــطـب الـــشـــرعي الـــذي أثـــبت
تـوجـيه 18 رصـاصــة لـلـقـتـيل
في الـوقت الـذي أوضح فيه أن
تـقريـر األدلة اجلـنائـية لم يـنته
ـنــتـظــر أن يـحـدد بـعــد وهـو ا
كـيف  توجـيه هذه الـطلـقات
كــمـــا كــشف عـن دخــول زوجــة
القـتيل في حـالة اكتـئاب قائالً:

(غير مستوعبة ما جرى).
يُـذكر أن تـقـرير الـطب الـشرعي

حـدد أمــاكن الـطـلـقـات الـتي 
تـوجـيهـها لـلـقتـيل عـلى النـحو
التالي طلقة واحدة في الساعد
ن طـــلـــقــتـــان في الـــكــتف األ
األيــــســـر طــــلـــقــــة حتت اإلبط
األيسر  3 طلـقات في الـصدر
طـلـقـتـان في الـبـطن 7 طـلـقات
في اجلهـة اخللـفيـة من اجلسم
ـــؤخــرة وطـــلـــقــة في وعـــلى ا

الفخد األيسر.
وسى كان قـد ظهر في محمـد ا
فـيديـو مسرب مـن التـحقـيقات
مقـتحمـاً فيال نانـسي والهاشم
بـغـرض السـرقـة وبـعد أن رفع

{ بــــانــــكـــوك  –وكـــاالت - حث
رئـــيـس الــــوزراء الـــتــــايـالنـــدي
ـواطن برايـوت تشان أوتـشا ا
(عـلى إغالق الـصـنابـيـر وتـقـليل
ـــواجــهــة مــرات االســـتــحـــمــام 
جــفــاف يــجــتــاح شـمــال ووسط

البالد).
ــاضي أعــلــنت وفي األســبــوع ا
يـاه في بانكوك (أن مياه هيئة ا
الـصنـبـور أصـبحت مـاحلـة بـعد
تــســرب مــيـاه الــبــحــر إلى نــهـر
تــشـــاو فــرايــا مـــصــدر مـــعــظم

ياه). احتياجات تايالند من ا
 وقالت مـتحدثـة باسم احلـكومة
للـصحـفيـ (إن مجـلس الوزراء
ــــاضي عــــلى وافـق الــــثالثــــاء ا
إنفاق ثالثة ملـيارات بات  حلفر
آبـار واســتـخـراج مـيــاه جـوفـيـة
بــهـدف الــتـخــفـيف من اجلــفـاف
الـــذي يـــتـــوقع أن يــــتـــفـــاقم في
قبلة). غضون الشهور القـليلة ا
ويــــبــــدأ مـــــوسم اجلـــــفــــاف في
تـــايالنـــد في تــــشـــرين الـــثـــاني
ـتـد عـادة حـتى نـيـسـان عـلى و
الـرغم مـن أن الـسـلـطــات أعـلـنت
في العـام احلالي أنه قـد يسـتمر
حــــــتى حــــــزيــــــران. وأعـــــلــــــنت
الــســلــطــات حــالــة اجلــفــاف في
مـنــاطق زراعـيـة في 14 إقـلــيـمـا
في وسط وشـمـال وشـمـال شرق

البالد.
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تـابعة الـسريعة اهم جنمل في ا
ــــــــعـــــــادن عـالمـــــــات نــــــــقـص ا
والـفـيـتـامـيـنـات بـاجلـسم   كـمـا

يلي 
B12 :- عوارض نقص فيتام 

 —فقر الدم
 —تـــدهـــور الـــقـــوى الـــعـــقـــلـــيــة

والعصبية
 —ضعف الذاكرة والتركيز
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 —إنتاج كريات الدم احلمراء
 —تــصـــنـــيع الـــغـــشـــاء الـــعــازل

لألعصاب
 —االحـــتــــفــــاظ بــــالــــطـــاقــــة في

العضالت
 متواجد طبيعيا:-

اللحوم الطيور البيض البلدي
مـــنــتــجـــات األلــبــان الـــشــوفــان

بالدرجة األولى
tKO¦L²  WLŽ«b « q «uŽ

عائلـة فيتـامينات B الكالسيوم
الـــريـــاضـــة الـــبـــدنـــيـــة جتـــنب

اإلجهاد.
ننـتقل إلى الـفيتـاميـنات األخرى

اء الذائبة با
C  5 U²O

لـهـذا الـفــيـتـامـ أهـمـيـة كـبـيـرة
لـصـحة االنـسـان الـعـامل خـاصة
ويـعــد من أشـهـر الــفـيـتــامـيـنـات
وأكثرها أهـمية من وجهـة النظر

الغذائية.
عوارض النقص :-

scurvy  داء احلفر—
 —أمراض ونزيف اللثة

 —فقدان األسنان
 —ضعف العضالت
 —نزيف األنف

 —نزيف البواسير
 —نزيف القناة الهضمية
 —نزيف القناة البولية

 —وهن العظام
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 —دعم امتصاص احلديد
collagen  تصنيع الكوالج— 
 —احملـــافـــظـــة عـــلـى مـــســـتـــوى
الـــكــولـــســتــرول فـي الــدم وعــدم

تراكمه.
 —صيانة األوعية الدموية

 —دعم فيتام  Eفي وظائفه
 —يــــســــاعـــــد عــــلى تـــــصــــنــــيع

ضادة لإلجهاد. الهرمونات ا
 —صــيــانـة األســنــان والــنــسـيج

العظمي
ـــقــاومـــة ضــد االلـــتــهـــابــات  —ا

والفيروسات
 —مـضـاد لألكـسـدة مع فـيـتـامـ

A, E
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 —الــــــفــــــاكــــــهـــــة الــــــطــــــازجـــــة
(احلـــمــضــيــات).. كـــالــبــرتــقــال
الــيــوســـفي (النــكي) الــلــيــمــون
ــوز والــطــمــاطــة ويــوجــد فـي ا
الـلـهـانـة الـبـقـدونس اجلـرجـيـر
يـعـــــــــــــني الـنــبـاتـات الــورقـيـة
أكــــــــــــثــــر عـــــرضــــة ألشـــــــعــــة

الشمس.
dO b² « q «uŽ

ســــريع الـــعــــطب إذ تـــتــــنـــاقص
كــمـيــاته في الــنـبــاتـات عــلى مـر
الزمـن فاخلـضـار الغـضـة حتوي
مـنـه مـقـاديــر أكـثــر من اخلـضـار
ـة ويتـدمـر هذا الـفـيتـام القـد
بــــفــــعل أوكــــســــجــــ الــــهــــواء
(األكسـدة) لذلك فتـسخـ الغذاء
عدة مـرات يقـضي عـلى ما تـبقى

منه في الطعام.
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اختصاصي تغذية

{  داكـــا- جــاكـــرتـــا - وكــاالت-
أمـــرت احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا في
بـــنـــغالدش احلــكـــومـــة بــحـــظــر
نتجـات البالستيكية استخدام ا
ناطق ذات االستخدام الواحد با
طاعم الساحلية وفي الفنادق وا
ــــكــــافــــحـــة في غــــضــــون عــــام 
الـــتـــلـــوث.وفي إنـــدونـــيـــســـيـــا
ــصــنـفــة ثــاني أســوأ دولـة في ا
الــعـــالم من حــيث الـــتــســبب في
تـلــوث احملـيـطـات بــالـبالسـتـيك

ستـحـظـر العـاصـمة
جــاكـــرتــا األكــيــاس
الـبالســتـيــكـيـة ذات
االسـتـخـدام الـواحد
في أســــــــواقـــــــهـــــــا
ومراكزها الـتجارية
اعــــــــتـــــــــبـــــــــارا من
مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــصـف
الـــــــعـــــــام.وكــــــــانت
بـــنــغـالدش في عــام
مـن بـــــــ 2002
أوائل الــــدول الـــتي
حتـــظــــر احلـــقـــائب
ـــــصـــــنــــوعـــــة من ا
الـــــــــبـالســـــــــتـــــــــيك
والـــبــــولـــيـــثـــ في
ــــــنع مـــــحــــــاولــــــة 
مرات جتمعها في ا

 «– pO²Ýö³ «  U−²M  dEŠ

ÎUO*UŽ q «u²ð bŠ«u « Â«b ²Ýù«
اإلجــراء يــوم 27 كــانــون األول
بـعــد اخلـطــوات الـتي اتـخــذتـهـا
جـــزيـــرة بـــالي اإلنـــدونــيـــســـيــة
الـسـيـاحـيـة الـتي فـرضت حـظـرا
ــاضي الســتــيــائـهــا من الــعــام ا
ياه على القمامة التي جتـرفها ا
شـواطئـهـا.ويـفيـد تـقـرير لـنـشرة
ســـايـــنس صـــدر عـــام 2015 أن
إنـدونيـسـيا هـي ثاني دولـة بـعد
الـــصــ فـي إلـــقـــاء مـــخـــلـــفــات

البالستيك في البحار.

ائيـة وعلى البـر لكن احلظر لم ا
يـــحـــقـق جنــاحـــا يـــذكـــر.وقـــالت
الــرئـيــســة الـتــنـفــيـذيــة لـرابــطـة
دافع عن البيئة في احملام ا
بــنــغـالدش رضــوانــة حــسن (إن
احملـكـمـة أمـرت أيـضـا احلـكـومـة
في قرارهـا االثنـ بتـنفـيذ حـظر
وجب البـوليـث بـشكل صـارم 
الـقــانـون احلــالي.وفي جــاكـرتـا
وقـع حـــــــاكـم الـــــــعــــــــاصـــــــمـــــــة
اإلنـدونـيـسـيـة أنـيس بـاسـويدان


