
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6546 Tuesday 31/12/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6546  الثالثاء 4 من جمادى االولى 1441 هـ 31 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م

طـــويــــلـــة من ظـــهـــور عالمـــات
رض. سريرية دالة على ا

/ وفي اطار عالج اإليدز ووفقاً
لدراسة في مجلة :

The Lancet
الــطـبــيــة.لم جتــد الــدراسـة أي
حـاالت انــتـقــال بـ نــحـو ألف
ــثــلــيــ من األزواج الــذكــور ا
الــذيـن مـــارســوا اجلـــنس دون
اسـتـخـدام الـواقي الـذكـري إذا
كــان أحـد الــشـريــكــ مـصــابـا
ـنــاعـة و بـفــيـروس نــقص ا
ـضـادات الـفـيـروسات عالجه 

على مدى ثماني سنوات.
/وقـــالت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحــة
ية (إنه قـضي نهائيا على العا
الريــــا في اجلــــزائـــر مــــرض ا

.( واألرجنت
ووفقاً لـلمنـظمة ( اسـتئصال
ــرض الـذي يـنـقــله الـبـعـوض ا
من 38 دولــــة ومــــنــــطــــقــــة في

العالم).
/ وفي عــــام 2019 شــــوهــــدت
سـلـحـفاة عـمالقـة يـعتـقـد أنـها
انــــقـــرضت قـــبل 100 عـــام في
جــزر غـاالبـاغــوس في احملـيط
الـهـاد عـلى بـعد  1000كـيـلو

متراً قبالة ساحل اإلكوادور.
وكانت آخـر عيـنة حـية من هذا
ــسـمى الــنـوع من الــسالحف ا
(كيلونويدز فانتاستيكوس) قد

حـتى شـوهــدت في عـام 1906 
ظـهـرت مـطـلع هـذا الـعـام أنـثى
سـلـحفـاة بـالـغـة في واحدة من
أكثر الزوايا النائية في جزيرة

(فيرناندينا).
ويُــخــمَّن عــمــرهــا بـ  100عـام
عـــــلـى األقـل وقـــــد ال تــــــكـــــون
الـسـلـحـفـاة الـوحـيـدة الـبـاقـيـة
عـــلـى قـــيــــد احلـــيــــاة من هـــذا
الــنــوع.ويــقــول دعــاة احلــفـاظ
عـــلى الـــبـــيـــئـــة إن اكـــتـــشــاف
ـــســـارات الـــتي ســـلـــكـــتـــهـــا ا
والــبـرازالـذي تـركــته قـد يـعـني
وجـــود بـــعض أقـــربـــائــهـــا في

مكان قريب.
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{ بـك - وكـاالت- قـالت وكـالة
أنـــــبـــــاء الـــــصـــــ اجلـــــديـــــدة
(شيـنـخوا) (إن مـحكـمة صـينـية
أصـــدرت امس االثــنـــ حــكــمــا
بـــالــســجن ثـالث ســنــوات عــلى
الــعــالم الــذي أنــتج أول أطــفـال
مـعـدلــة وراثـيـا في الـعـالم.وقـال
هــيـه جــيـــانـــكـــوي في تـــشــرين
الثاني عام 2018) إنه استخدم
تــكـنـولـوجــيـا تـعــديل اجلـيـنـات
عروفة باسم كـريسبر-كاس 9 ا
( لتغييـر جينات طفـلت توأم
ـــا أثـــار رد فــــعل غـــاضب في
الص والعـالم بشأن أخالقيات

أبـحــاثه وعـمــله. الى ذلك أدانت
مـحـكـمة قـبـرصـيـة امس االثـن
بـريطـانـية بـتـهمـة الـكذب بـشأن
تعـرضـها لالغـتـصاب اجلـماعي
من شبـان إسرائيـلي قـبل ستة
أشـهــر.وفي قــضــيــة تـابــعــتــهـا
اجلـماعـات احلـقوقـيـة عن كثب
ني قضت احملكمة في بلدة بارا
بـأن الـشـابـة الـتي كـان تـبـلغ من
الــعــمـر 19 عــامــا آنــذاك كــذبت
بــــشــــأن قــــيــــام 12 مـــــراهــــقــــا
إسـرائــيـلـيـا بـاالعـتـداء جـنـسـيـا

عليها. 
قرر النطق باحلكم عليها ومن ا

على مدار أيام قدم عدد من حدائق احليوان حول العالم ومنها فرنسا
يالد (الكريسماس) للحيوانات انيا وكولومبيا ونيوزيلندا هدايا عيد ا وأ

وذلك في صورة أطعمة مغلفة بأوراق هدايا ذات ألوان مبهجة.

الــبــالغ من الــعــمـر 32 عــامـا
لــعالجه في اســتــرالــيــا بــعـد
إصــابـته بــعــدوى بـكــتـيــريـة
ــا كـانت الــتـيــفـود أثــنـاء ر
تـصـويـره مـسـلـسل (قـتل زاك
إيــــفــــرون) (كــــيــــلــــيــــنج زاك
إيــفــرون). وقــال إيــفــرون في
تغريدة عـلى حسابه الرسمي
عـلى تــويـتـر (إنـه عـاد لـبالده

لـقضـاء األعـيـاد مع أصـدقائه
وأسـرته). وأرفق إيــفـرون مع
الـتـغـريـدة صـورة له مع أسـر
فـي بـــــــابـــــــوا غـــــــيـــــــنـــــــيــــــا
اجلـديــدة.وقــال في تـغــريـدته
ــ جـدا لــكل مـن تـواصل )
رض في بابوا أصبت  معي
غينيـا اجلديدة ولـكن تعافيت
بــــســــرعـــة وقــــضـــيـت ثالثـــة
أســـابـــيع رائـــعـــة في بـــابــوا
غـيـنيـا اجلـديـدة).وقـال جـل
مــكـاي الــطــبـيب فـي جـمــاعـة
اإلنقاذ الطبية لصحيفة ديلي
كنه مناقشة تلكراف (إنه ال 
مـــعـــلـــومـــات ســـريــة تـــخص
مـريض ولـكن بـوسـعه تـأكـيـد
أن جــمـاعــة اإلنــقـاذ الــطـبــيـة
نــقـلت مــواطـنــا أمـريـكــيـا في
الــثالثـــيــنــات من الــعــمــر من
بــابـوا غــيــنـيــا اجلــديـدة إلى
برزب في اآلونة االخيرة من
أجل رعــايــته طـبــيــا).وذكـرت
الصحيفة أن األطباء سمحوا
إليـفــرون بـالــعـودة إلى لـوس

يالد. أجنلوس عشية عيد ا

يـوم الـسـابع من كـانـون الـثـاني
ـرأة الـتي ال ـقـبل.واعـتـقـلت ا ا
ــكن نــشــر اســـمــهــا ألســبــاب
قانـونـية بـعد أن قـالت الشـرطة
(إنــــهـــا ســــحـــبـت اتـــهــــامـــاهـــا
للمراهق باغـتصابها في غرفة
ــنــتـجـع آيـا نــابــا لــتــمــضــيـة

العطالت في تموز).
وأديـنت الـشـابة بـتـهـمـة الـضرر
العـام الـتي تنـطـوي على غـرامة

دة عام أو كليهما. أو السجن 
ودفـعت الــشـابـة بـأنـهـا سـحـبت
اتـــــهــــامـــــهـــــا حتت ضـــــغط من
الـشـرطـة خالل اسـتـجـواب مـلح

من دون وجـــود مـــحــام. ورفض
زاعم. دعون واحملكمة هذه ا ا
وقـال رئـيس الـقـضـاة في حـكمه
(الـنـتـيجـة الـتي تـوصـلت إلـيـها
دعى عليها ثابتة هو أن تهمة ا
ــــا ال يــــدع مــــجـــاال لــــلــــشك).
ووصـف مـزاعـمــهـا بــأنـهــا غـيـر
مــتــســقــة قـــائال (إنــهــا حــاولت

تضليل احملكمة).
وقـال محـامـوهـا (إنهـا سـتـطعن
عـلى احلــكم). لـكـنـهم الـتـمـسـوا
الـرأفــة من احملـكــمـة في إصـدار
ــا فـي ذلك إمــكـــانـــيــة احلــكـم 

إصدار حكم مع وقف التنفيذ.
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وثـــــمـــــة أخــــبـــــار جــــيـــــدة عن
السالحف الـبحـرية أيضـاً فقد
زاد عــددهــا بــنــســبــة 980 في
ـئـة مـنـذ اإلعالن عن أنـهـا من ا
األنــــواع احملـــــمــــيـــــة في عــــام
ـا عـدد احلـيـتـان 1973. كـمـا 
ـئـة احلـدبــاء بـنـسـبـة  93في ا
وانـتــقـلت من حـافـة االنـقـراض
في الـثمانـينـيات لـتصـبح أكثر
من 25 ألـف حـــــوتـــــا في عـــــام
2019. لــقـــد قـــضت قـــرون من
صـيـد احلـيـتـان علـى أنواع في
مـنــطـقــة جــنـوب غــرب احملـيط
األطـلـسي بيـد أن هـذا الـتوجه

قد يكون توقف مؤخراً.
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ـــلـــكي ضـــمن الـــبـــروتــــوكـــول ا
تزوجون البريطاني يسـتطيع ا
فــقط حــضـور احــتــفـاالت ?عــيـد
ـلـكـة يالد في الـقـصـر إال أن ا ا
إليزابـيث في عيد الـكرسمس في
الـ25 من اشــــهــــر اجلـــاري وفي
الــلــحـظــة األخــيـرة كــســرت هـذا
احلـــكم ودعت خـــطــيب األمـــيــرة
بـيـاتـريس إلى االحـتـفال. وبـذلك
ــلــكــيــ إلى وصل الــضــيــوف ا
القصـر فكـانت األميرة بـياتريس

وخـطـيـبـهـا وشـقـيـقـتـهـا األمـيرة
يـــــوجـــــيــــنـي وزوجـــــهـــــا جــــاك
بروكسبـانك أول احلضور الذين
وصــــلـــوا إلى الـــقــــصـــر حـــسب

الترتيب العكسي.
يـالد مع خـدمة وبـدأ يـوم عـيـد ا
في كنيسة القديسة مر قبل أن
يعودوا الى لقصر لتناول الغداء
ــســاء تــبــادلــوا مــعـــا. وعــنــد ا
وقع الفن (يُرجح الهدايا.ووفقا 
ـــــلـــــكــــة قـــــد خـــــرقـت هــــذا أن ا
الـبروتـوكـول ألنـهـا أرادت تـقد

دعم حلفـيدتـها بـياتـريس بعـدما
واجـــهت ضـــغـــطــــاً كـــبـــيـــراً في
األسابيع األخـيرة بسـبب تأجيل
حـــفل زفــافـــهــا عــقب فـــضــيــحــة

والدها).
الى ذلك وجـهـت كـيت مـيــدلـتـون
زوجـة األمـيـر الـبـريـطـاني ولـيام
خطـابا مـفـتوحـا لشـكر الـقابالت
في بالدها قائلة (إن عملهن على
قدر كبـير من األهمـية ويدفع إلى
الـتـواضع) وذلك بـعـد أن قـضت
عــــدة أيــــام فـي زيـــارات لــــقــــسم

الوالدة في مستشفى.
وقضت دوقة كمبردج البالغة من
الـعـمر 37 عـاما وهـي أم لثـالثة
أطفـال هم جـورج (ست سـنوات)
وتــــشــــارلــــوت (أربـع ســــنـــوات)
ولــويـس (ســنــة واحـــدة) وقــتــا
ــاضي في مـســتــشـفى الــشـهــر ا
كيـنجـسـتون بـجنـوب غرب لـندن
رافـــــــــقــــت خـالله قـــــــــابـالت في
عـمــلـهن الـيــومي وفي زيـاراتـهن

نزلية. ا
وكتـبت في الـرسالـة (لـقد تـأثرت
حـقـا بـالـثـقـة الـتي أوالني إيـاهـا
الــــنـــــاس مـن خالل مـــــشـــــاركــــة

ن ســيــرزقـون الــتي تــقــدمـنــهــا 
بـــأطـــفـــال ولــــآلبـــاء واألمـــهـــات
حـديـثي الـوالدة عـلى ذات الـقـدر
من األهـمـية.. إنـهـا تـقدم الـكـثـير
لبـناء ثـقـة الوالـدين منـذ البـداية
ا يـترك أثـرا مدى احلـياة على

مستقبل وسعادة األطفال).
وأشارت إلى (أن منظمة الصحة
ــيـة أعــلــنت أن عـام 2020 الــعـا
مرضة والقابلة). سيكون عام ا

وتــابــعت قــائـلــة (تــقــفن بــجـوار
الــنـســاء في أضـعـف حلـظــاتـهن
ــا وفــرحــا ال وتــشـــهــدن قــوة وأ

كن تصوره يوميا).
وقـــالت (إنـــهــا خـــصـــصت قــدرا
كبيرا من عمـلها للمراحل األولى
مـن الــطـــفــولـــة أي مــنـــذ احلــمل
وحتى الـسنـوات اخلمس األولى

ولود). من عمر ا
ـســاعـدة والـطـمـأنـة وأضـافت (ا

خــبـراتــهم مــعي والــتـعــبــيـر عن
مـخـاوفـهم بـصـراحـة).كـمـا زارت
الدوقة عيادات وأقسـاما للرعاية

ما بعد الوالدة.
وكــتــبـت في اخلــطــاب (أيــا كــان
ــكـــان.. أدهــشــني بــاســتــمــرار ا
التعاطف الـذي أبدته من قضيت
معـهن الـوقت وأخالقيـات الـعمل
ذهـلة الـتي حتـليـ بهـا نيـابة ا

هنة بأكملها). عن تلك ا

{ دار السالم  –وكـاالت - قـالت
السلطات احمللية في دار السالم
(إن أنثى وحيـد قرن يُـعتقـد أنها
األطـول عـمـرا بـالعـالم نـفـقت عن
 57عــــــامـــــــا في مـــــــحــــــمــــــيــــــة
بتـنزانـيا).وأعـلنت هـيئـة حمـاية
مــــنــــطـــقــــة جنــــوروجنـــورو (أن
فـاوسـتـا وهي أنـثى وحـيـد قرن
أســـــود كـــــانـت تـــــعـــــيـش داخل
احملمـية نفـقت ألسبـاب طبيـعية
ـاضـيــة). وذكـر بـيـان اجلـمــعـة ا
لــلــهـيــئــة (الـســجالت تــظــهـر أن
فـــاوســـتـــا عــاشـت أكــثـــر من أي
وحيـد قـرن في الـعـالم وظلت في
ـــنـــطـــقــة ــراعـي الــواســـعـــة  ا
جنوروجنورو ألكثر من  54عاما
قــبل نــقــلــهــا إلـى احملــمــيــة عـام
 2016حــيث أمـــضت آخــر ثالث
سنـوات في حياتـها). وعـثر أحد
الـعـلـمـاء عـلى فـاوسـتـا أول مـرة
عـام  1965عـنــدمـا كــان عـمــرهـا
يتراوح ب ثالثة وأربعة أعوام
لكن صـحـتهـا بدأت تـتدهـور عام
2016 ح تـعـرضت لهـجوم من

ضباع نُقلت بعده إلى احملمية.
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ســـــيــــدنـي - وكــــاالت - قــــال
مـثل األمـريـكي زاك إيـفرون ا
رض في اآلونة (إنه أصيب 
األخـــيـــرة أثـــنـــاء تـــصـــويــره
مـسـلسال تـلـفـزيـونيـا واقـعـيا

في بابوا غينيا اجلديدة).
وكــــــــــانـت وســــــــــائـل اإلعالم
االسترالية قد قالت إن طائرة
هــلــيــكــوبـتــر نــقــلت إيــفـرون
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بــــطـــولـــة دويـن جـــونـــســـون
وكـــيــفـن هــارت وجـــاك بــاالك
وكــارين جـــيالن ومن إخــراج
جـيك كـاسـدين. وجـاء الـفـيـلم
الـرومــانـسي اجلـديــد (نـسـاء
صــغــيـرات) (لــيــتل ومن) في

ركز الـثالث بإيـرادات بلغت ا
16.5 مـلــيـون دوالر.والــفـيـلم
بـــطـــولــــة مـــيـــريـل ســـتـــريب
وســيـرشــا رونـان وتــيــمـوثي
شاالمـاي وفلورنـسا بف ومن

إخراج جريتا جيروج.

{ لوس اجنـلوس - وكاالت-
احـــتــفـظ اجلــزء اجلـــديــد من
سـلـسـلـة أفالم حـرب الـنـجوم
(حــــرب الـــنــــجـــوم: صــــعـــود
سكـايـووكر) (سـتار وورز: ذا
رايــــز أوف ســـــكــــايـــــووكــــر)
بـصــدارة إيـرادات الــسـيــنـمـا
بـأمـريـكـا في مـطـلع األسـبوع
مــحــقــقــا 72 مــلــيــون دوالر.
والفـيـلم بـطولـة جـون بويـجا
وديـــــزي ريــــدلـي وأوســــكــــار
إيــزاك ومن إخــراج جــيــفــري
جيـكـوب أبرامـز. كـما احـتفظ
ـــغـــامــرة فـــيـــلـم احلـــركـــة وا
ستوى التالي) (جوماجني: ا
(جــــومـــاجنـي: ذا نـــيــــكـــست
ركز الثاني مسجال ليفيل) با
35.3 مـلـيـون دوالر. والـفيـلم
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{ لـــنـــدن  –وكــاالت  –ونـــحن
نــــــــــــــــــــــودع عـــــــــــــــــــــام 2019
نستـذكربالتـأكيد اخبـار جميلة
واخــرى حـــزيــنـــة تـــداولــتـــهــا
وسـائل االعـالم وفي الـسـطـور
التالية نتـوقف عند تقرير للبي
بـي سـي تـــــــــنـــــــــاول بــــــــــعض
االجنـازات الـطـبـيـة والـعـلـمـيـة

التي شهدها العام الراحل:
/حــدث تــقــدم كـــبــيــر في عالج
مرض السكري من النوع األول
فقد تـمكن العلـماء في الواليات
ـــتــــحـــدة من حتــــويل خاليـــا ا

جـــذعــيـــة بــشـــريــة إلـى خاليــا
.ويجلب هذا منتجة لألنـسول
الــتــقــدم الــعـلــمـي أمالً جــديـداً
ــصــابـ لــعالج األشــخــاص ا

بداء السكري من النوع األول.
وقـال مـاتــيـاس هـبــروك مـديـر
مـركـز UCSF لـبــحـوث مـرض
الـســكـري (هـذه خــطـوة مــهـمـة
تمثل في نحو حتـقيق هدفنـا ا
كن زرعـها في تخـليق خاليـا 

أجساد مرضى السكري).
ـر / وفي مـجـال مـرض الـزهـا
ثـمة ثالثـة أسبـاب لـلتـفاؤل في

هـذا اجملــال.فـمن نـاحـيـة يـأمل
الـعلـماء أن يتـمكـنوا مـن إبطاء
ـــرض بــــاســـتـــخــــدام عـــقـــار ا

أدوكانوماب .
ومن ناحـية أخرى وجـد أيضاً
باحثـون في جامعـة بيركلي أن
األدويـة الـتي تـخـفف االلـتـهاب
ـكـن أن تـبـطئ أو في الــدمـاغ 
حـتى تــبـطل عـمــلـيـة الــتـدهـور
ـــانـــيــا أعـــلن اإلدراكي. وفي أ
الـــعــلــمــاء أن لــديـــهم وســيــلــة
ــبــكــرة الكــتــشــاف األعــراض ا
ـــر قــبل فـــتــرة ـــرض الــزهـــا

في كثـير من االحيـان نقـوم بزيارات الشـخاص نـعرفهم
يقدمون لنا االكل في اطـباق عتيقة قد ال نـقدر قيمتها اال
ان سـمــعـنـا شــهـادة اجــنـبي في حــقـهــا قـد نــقـرأ ورقـة
تـاريــخـيــة دون ادنى اهـتــمـام مــعـلـقــة في جــدران مـنـزل
احـدهم بـيـنـمـا ان قـرأهـا مـتـخـصص في الـتـاريخ او في
ـكـان عوض االركـيـولـوجيـا لـذهل من تـعـلـيقـهـا في ذلك ا
ـتـاحف. هـكذا حـالـنـا لـيس مع الـوثائق وضـعـهـا باحـد ا
ة بل زهريات العـتيقة و الديـكورات القد التاريخـية و ا
حتى مع كتـبنا و تراثنـا الذي يحوي الـعديد من ودالدرر
واجلـواهر الـثمـينـة التي يـنبـغي اعادة قـراءتهـا ووضعـها
في سـيـاق جـديـد حتـى توظف خـيـر تـوظـيف في مـسـيرة
ـاء عـقـلـيـاتـنـا و افـكـارنــا في تـنـاغم شـديـد مع واقـعـنـا
ـتـجــدد. تـدقـيـق الـنـظــر يـنـفع اكــثـر في قـراءة ـتـطــور ا ا
ـتـواردة عـلى صـنـدوق بـريـدنـا االلـكتـروني ـايالت ا اإل
فـعدم الـتـمعـن فيـها قـد يـضيـع فرص حـضـور مؤتـمر أو
محاضرة ما كما قد يظهر عدم اهتمام بامر ذي اهمية
أو قد يتسـبب في سوء فهم ألمـر ما لذلك فقـراءة بتمعن
و تدقـيق قد تـكون سـببـا في جناح مـبهـر و سبق و فوز
محتوم.   عـدم التدقيق قد يـتجاوز الع الى االذن ذلك
ان اإلصغاء اجليـد ايضا له دوره في الوصول لـلمطلوب
و عـدم اإلصـغـاء بـشـكـل حـسن قـد يـكـون عــائـقـا كـبـيـرا
لتـحقـيق األهداف فان عـدم التـركيز عـند اإلسـتماع الى
ة مـهمة قـد يفـوت رمزا سـريا لدخـول تطـبيق ما أو مكـا
قد يفوت موعدا مهما كمقابالت التوظيف مثال و غيرها.
عدم االنـتباه اثـناء القـراءة أو االصغـاء قد يفـوت احلفاظ
كن ان يحصل على عالقة مـا بسبب سـوء الفهم الـذي 
ب شـخصـ طـلب احدهـما قـرضا من اآلخـر لم يدقق
توقع فتوهم االول بلغ فارسل مبـلغا دون ا الثاني في ا
ــا سـبـب قـطــيـعــة كـبــرى بـ ــبـاالة بــشــخـصه  عـدم ا
...وهكذا. ان الـتدقيق و الـتركـيز قنـطرة تواصـلية االثنـ
بـلـيــغـة لـيـس فـقط بـ االشــخـاص بل ايــضـا بـ الــنـيـة
وحتـقـيـقـها لـذلك جتـد اجلـرائـد اكثـر الـهـيـئات اهـتـمـاما
ـعـرفـتــهم اكـثـر من غـيـرهم بـاهـمـيـته بـالـتـدقـيق الـلـغـوي 
الـتـواصـلـيـة مع الـقراء فـي ارسال رسـائـلـهم الـصـحـفـية

االخبارية. 
فقدان التدقـيق في االشخاص و الهويـات قد يتسبب في
أخطاء قاتلة كتفويت رحلة مهمة او خلط ب األنساب او
ـسـتـلم الى غـيـر ذلك من تـسـلم مـبـالغ مـالـيـة مـغـلـوطـة ا
كن تفاديهـا إما باصغاء جيد او األعطاب التقنـية التي 

قراءة متمعنة. 
تـتـجـاوز الـقضـيـة سـلـيـمي البـصـر و جـيـدي الـسمع الى
الـصـم و الـبــكم فــهم بــدورهم مــحــتـاجــون في مــجــالـهم
للتدقيق و التركيز فكم من اشارة قد تفهم مغلوطة ان لم
ـتـحـدثـ بـهـا بل وقـد تـتسـبب يـصـاحـبـهــــــــا تـركـيـز ا
تـرجمـة مغـلـــــــوطة لـها في احملـاكم إلدانـة أبريـاء ولكن
في األخـيـر كم هي جـميــــــلـة وسـائل االتصـال احلـديـثة
التي مكنت هؤالء الفئة من التواصل
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهم بـــهـــواتف مـــرئـــيــة
وتطبـيقـات خاصة يـتم حتميـلها من
اجل تفاهم أفـضل فيمـا بينـهم بلغة

يم. ا


