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 في الصـميم
نحن مع إزالة اخلالفات بني الدول العربية وميكن استغالل القمة 
احلالية لعودة أجــواء  الوئام بينهم.. كثرة اخلالفات تؤخر التنمية 
والوحدة.. الشعوب تنتظر قــرارات جريئة من القادة لكسر اجلمود 
في مشروع التكامل االقتصادي والسوق العربية املشتركة.. اجلميع 
سبقنا ونحن مازلنا نختلف ونتصالح.. إلــى متى ال يكون قرارنا 

بأيدينا ويصب في مصلحتناً!

dk_alsabah@   دعيج اخلليفه ال�صباح

إذا تعلمت ،، التجاهل و التغافل فقد إجتزت نصف مشاكل احلياة،،!!

AreejHamadah@  اأريج عبدالرحمن حمادة

مصطلح العنصرية يعني التعامل مع األشخاص بطريقة عدائية و 
مذلة و مهينة ملجرد االختالف لذلك هذا ال ينطبق على من يرفض تغيير 

قانون اجلنسية

Z_Albaghdadi@  بواأحمد البغدادي

انا ودي اسوي دراسه : ابي اجمع كل الوعود والعهود احلكوميه 
خالل العشر سنوات املاضيه . واش��وف مدى تطبيق تلك الوعود 

وحقيقتها . جم النسبه ؟

aalmonayyes@  د.اأحمد املني�س

ال ميكن مكافأة مزدوجي اجلنسية واملزورين وفقا للتعديالت 
املقترحة حتى ال يتمادى أمثالهم في جتاوزاتهم. لكن حق التقاضي 

لنقض قرار حكومي أمر مشروع

nawaf_almkty@  نواف املقطي
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»أمازون« يشتري 

»سوق. كوم« 
جنحت مجموعة »امــــازون« العاملية 
العمالقة فــي التوصل الــى اتــفــاق لشراء 
»سوق.كوم«، أكبر موقع  لتجارة التجزئة 
عبر االنترنت في الشرق االوســط، لتوسع 

بذلك دائرة انتشارها في املنطقة والعالم.
ويدخل االتفاق، الــذي لم حتدد قيمته، 
»امازون« بقوة الى سوق يشهد منوا سريعا 
في وقــت تواصل املجموعة االستثمار في 
قطاع جتارة التجزئة رغم توسيع عملياتها 

لتشمل خدمات متنوعة اخرى.
ــاق فــي بيان  وجـــرى الكشف عــن االتــف
مشترك أمس الثالثاء، بعد يوم من  اعالن 
مجموعة »اعمار مولز« االماراتية العمالقة 
انــهــا تقدمت بــعــرض بقيمة 800 مليون 
دوالر لشراء »سوق.كوم«. و«اعمار مولز« 
هي ذراع مراكز التسوق وجتارة التجزئة 

التابعة لشركة »اعمار العقارية«.
ولــم يكشف البيان املشترك عــن قيمة 
االتفاق بني »امــازون« و«سوق.كوم«، لكن 
وكالة بلومبرغ ذكــرت في وقــت سابق ان 

»امازون« عرضت مبلغ 650 مليون دوالر.

العلماء ينجحون في حتويل ورق السبانخ إلى أنسجة قلبية نشطة

»أوبر« تستأنف برنامج السيارات 
ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو 

قالت شركة أوبــر تكنولوجيز لنقل الــركــاب إنها استأنفت 
تشغيل سياراتها ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو يوم االثنني 
بعد توقفها إثر حادث تصادم إلحدى سياراتها ذاتية القيادة في 

والية أريزونا.
وقالت متحدثة باسم الشرطة رفضت نشر اسمها إن ذلك النوع 
من السيارات التابع للشركة ال يزال متوقفا عن العمل في أريزونا 

وبيتسبرج وبنسلفانيا لكن من املتوقع أن يعود للعمل قريبا.
وقالت في رسالة بالبريد اإللكتروني »نستأنف عملياتنا 

للتطوير في سان فرانسيسكو هذا الصباح.«
وبرنامج أوبر في سان فرانسيسكو ال يزال في طور التجريب. 
ولديها سيارتان مسجلتان لدى إدارة كاليفورنيا للسيارات 

لكنهما ال تنقالن ركابا.
وأضــافــت املتحدثة أن الشركة شعرت بسبب ذلــك بالثقة 
في إعــادة السيارات إلى الطرق في حني حتقق في التصادم في 

أريزونا.

حتويل ورق السبانخ إلى أنسجة قلبية نشطة

منزل طفولة الرئيس األمريكي ترامب يحقق ربحًا كبيرًا ملستثمر عقارات في نيويورك
ـــزادات إن مستثمر عــقــارات في  قالت دار م
نيويورك بــاع املنزل الــذي قضى فيه الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب طفولته مقابل 2.14 
مليون دوالر أي بــزيــادة بنسبة 54 باملئة عن 
السعر الذي اشترى به املنزل في ديسمبر كانون 

األول وهو 1.39 مليون دوالر. 
وقالت دار مزادات بارامونت رياليتي يو.اس.
ايه يوم االثنني إن املستثمر مايكل ديفيس أبرم 
صفقة بيع املنزل ذي الواجهة احلجرية املؤلف 
من خمس غرف في منطقة راقية من حي كوينز 
ــم تكشف دار املــــزادات اسم  يــوم اخلميس. ول

املشتري اجلديد. 
ــزادات »هذا  وقــال ميشا هاجاني مدير دار امل
املنزل أكثر بكثير من مجرد عــقــار... إنــه منزل 
طفولة الرئيس اخلامس واألربــعــني للواليات 

املتحدة وهو جزء من التاريخ.« 
وأضــاف في بيان أن ذلك أعطى املنزل »قيمة 
غير ملموسة« مشيرا إلى أن قيمة املنزل ارتفعت 
فور حصول ترامب على ترشيح اجلمهوريني في 

انتخابات الرئاسة األمريكية. 
وأثناء استضافة ترامب في برنامج »ذا تونايت 
شو« على شبكة )إن.بــي.ســي( التلفزيونية في 
سبتمبر أيلول عرض عليه مقدم البرنامج صورة 

للبيت فقال ترامب الذي عاش باملنزل حتى بلغ 
الرابعة من عمره »من احملزن النظر إلى ذلك. أريد 

شراءه. أريد شراءه.« 
وبنى فريد والد ترامب املنزل في عام 1940 
عندما بدأ عمله في العقارات ببناء منازل كل منها 

ــدة في كوينز قبل أن  يكون خاصا بأسرة واح
يتحول إلى بناء مباني شقق سكنية. 

لكن الرئيس احلالي كانت طموحاته العقارية 
أعلى حتى من ذلــك فاشترى وأدار عقارات في 

مانهاتن وبعد ذلك في مختلف أرجاء العالم.

منزل طفولة الرئيس األمريكي دونالد ترامب

توقعات بانقراض جماعي جديد على األرض!
حذر العلماء من أن أسوأ انقراض جماعي في 
التاريخ، والــذي قضى على أكثر من %90 من 

احلياة على األرض، قد يحدث يوما ما مجددا. 
ووقــعــت كــارثــة انــقــراض العصر البرمي 
ـــوت العظيم  ــروف بــاســم امل ــع الــتــريــاســي امل
»Permian-Triassic«، قبل 250 مليون 
ســنــة، عندما تسبب بها ارتــفــاع مستويات 
ثاني أكسيد الكربون وغــاز امليثان وبعض 

الغازات األخرى بسرعة في اجلو بسبب ظاهرة 
االحتباس احلراري، وفقا لألبحاث اجلديدة.

وقــال الباحثون إن النتائج التي توصلوا 
إليها ينبغي أن تــكــون مبثابة »درس مهم 
للبشرية« في كيفية التصدي للتغيرات املناخية 

احلالية.
وشــهــدت األرض 5 أحـــداث مــن االنــقــراض 
اجلماعي التي ميوت فيها عدد كبير من األنواع 

احلية في فترة قصيرة من الزمن، إال أن انقراض 
العصر البرمي الترياسي كان األكثر فتكا على 
اإلطـــالق حيث قضى على %96 مــن احلياة 

البرية و%70 من احلياة على اليابسة.
وناقش الباحثون منذ فترة طويلة أسباب 
حدوث هذا االنقراض اجلماعي، حيث ُيعتقد أن 
زخات النيازك وثوران البراكني قد لعبت دورا 

كبيرا في هذا احلدث القاتل.

يبدو أن العلماء توصلوا إلى ابتكار ثوري بإيجادهم 
ـــادة تكوين شبكات األوعــيــة الدموية  حــال ملشكلة إع

الصغيرة املتفرعة في األنسجة البشرية. 
وقام الباحثون بتحويل أوراق السبانخ النباتية إلى 
أنسجة قلب نشطة، حيث أثبتت النباتات أنها الطريقة 
املثالية لهذه العملية، ألن األوردة الدقيقة املوجودة فيها قد 
تكون قادرة على إيصال الدم، عبر نظام األوعية الدموية 

في األنسجة اجلديدة. وحــاول العلماء سابقا استخدام 
الطباعة ثالثية األبعاد إلعــادة إنشاء شبكات حساسة 

ومعقدة، ولكن لم تنجح هذه التقنية متاما.
وعلى الرغم من أن النباتات واحليوانات تنقل املواد 
الكيميائية في جميع أنحاء اجلسم بطرق مختلفة، إال أن 

شبكات الشعيرات الدموية الناقلة متشابهة متاما.
سابقا، متكن الباحثون من إنشاء عينات من األنسجة 

البشرية، ولكن على نطاق صغير للغاية، أمــا اآلن، 
وباستخدام أوراق السبانخ، يبدو أن باإلمكان إمناء 
النسيج إلى حجم كبير مبا فيه الكفاية، للمساهمة في 

عالج اإلصابات.
ويأمل الباحثون في أن تكون هذه التقنيات مفيدة، 
لعالج ضحايا النوبات القلبية، وذلــك من خالل إنشاء 

طبقات صحية جديدة من عضلة القلب.


