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تايمز”  “إيكونوميك  ذكرت 
من  تقتربان  والصين  الهند  أن 
مستهلكي  يضم  تحالف  تشكيل 
النفط، في  خطوة قد ترجح كفة 
سوق النفط لصالح المستهلكين، 
عند  قوة  ستمنحهم  حيث 

التفاوض مع الموردين.
تحالف  إن  الصحيفة،  وقالت 
إلى  سيؤدي  هذا  المشترين 
وذلك  “أوبك”،  نفوذ  تراجع 
التحالف سيتفاوض بشكل  كون 

جماعي على إمدادات النفط.
اآلسيوية  الدول  أن  وأضافت، 
على  رئيسي  بشكل  تعتمد 

آسيا،  غرب  في  المنتجين 
لتلبية  الخليجية،  الدول  ومنها 
احتياجاتها النفطية، ويصب هذا 
المنتجين،  صالح  في  االعتماد 
على  أسعارهم  يفرضون  الذين 

الدول اآلسيوية.
تايمز”  “إيكونوميك  وأشارت 
وضعتها  التي  الخطة  أن  إلى 
وثالث  ثاني  والهند،  الصين 
أكبر مستوردي النفط في العالم، 
إبرام  على  المشترين  ستساعد 
صفقات أفضل مع منتجي النفط.
المصدر: “إيكونوميك تايمز” 

هيمنة “أوبك” على 
األسواق تواجه تحالفات 

للمستهلكين 

قتل طفله الرضيع بسبب 
لعبة فيديو!

بقتل  أبا  األمريكي  القضاء  اتهم 
رضيعه، البالغ شهرا من العمر، 
على  له  لكمة  توجيه  إثر  وذلك 

رأسه.
وذكرت مصادر محلية أن األب، 
لكم  على  أقدم  ترايس،  أنتوني 
طفله الرضيع أثناء نوبة غضب 
للعبة  خسارته  عقب  أصابته 
الواقع  العائلة  منزل  في  فيديو، 

في مدينة لويزفيل األمريكية.
األمريكية  الشرطة  ذكرت  كما 
طفله  رأس  ضرب  المتهم  أن 
الملحقة  التحكم  بأداة  الرضيع 
حمله  و”بعدها  الفيديو،  بلعبة 

سقط  أنه  إال  إسكاته،  محاوال 
المطبخ”.  أرض  على  يده  من 
الرضيع  األب  ترك  وبعدها 
الحليب  إلعداد  وجيزة  لمدة 
حالة  في  وجده  عاد  ولما  له، 
بطلب  فسارع  خطيرة  صحية 
اإلسعاف، لكن الصغير توفي في 

المستشفى متأثرا بما أصابه.
بارتكابه  األب  اتهام  وجرى 
من  طفل،  ضد  إجراميا  اعتداء 
تم  حين  في  األولى،  الدرجة 
الحقا تصعيد التهمة إلى جريمة 
إطالق  كفالة  وحددت  قتل، 

سراحه بمليون دوالر أمريكي.

ويحتجز المتهم حاليا في “قسم 
لويزفيل،  في  التصحيحات” 
في  الشرطة  تستمر  بينما 
التحقيق حول مكان تواجد والدة 
أثناء  الطفل، رونيشا تونستيل، 

وقوع الحادثة الرهيبة.

Newshub :المصدر

إضرام النار بزوجين 
وهما على قيد الحياة!

أقارب  من  مجموعة  أقدمت 
شابة هندية حامل، على حرقها 
وزوجها وهما على قيد الحياة، 
جديدة  شرف”  “جريمة  في 

هزت المجتمع الهندي.

البربرية  الجريمة  وحدثت 
والية  في  نيغوج،  قرية  في 
زواج  عقب  ماهاراشترا، 
الشاب  بين  للطبقات”  “عابر 
روكميني  الحامل،  والشابة 
وصفت  حين  في  باراتيا، 
بـ  حدث  ما  الهندية  الشرطة 

“جريمة شرف”.

الزوجة  والد  توقيف  وجرى 
عميها،  اعتقال  من  أيام  بعد 
حيث يعتقد أن هؤالء الثالثة قد 
أحرقوا الزوجين خالل زيارتهم 
يتم  أن  قبل  مؤخرا،  منزلهما 
إسعاف الشابة إلى المستشفى، 
تعرض  نتيجة  توفيت  التي 
بنسبة  لالحتراق  جسمها 

%70، في 5 مايو الجاري.

مانغيش،  الزوج،  جسد  أما 
 ،50% بنسبة  فاحترق 
في  للعالج  يخضع  زال  وما 
أطلقت  بينما  المستشفى، 
حول  شامال  تحقيقا  الشرطة 
استنادا  الجريمة،  مالبسات 
بها  أدلى  التي  المعلومات  إلى 
الزوجان خالل تلقيهما العالج.

تعديل وزاري في األردن يشمل حقيبة الداخلية

أجرى رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز تعديال 
ثمانية  شمل  حكومته  على  الثالث  هو  وزاريا 
أمام  الدستورية  اليمين  الخميس  أدوا  وزراء، 

العاهل األردني الملك عبداهلل الثاني.

وعين وزير الداخلية األسبق سالمة حماد وزيرا 
العسعس  مبيضين، ومحمد  لسمير  خلفا  للداخلية 
االقتصادية،  للشؤون  للملك  وهو مستشار سابق 
لماري  خلفا  الدولي  والتعاون  للتخطيط  وزيرا 

قعوار ووزير دولة للشؤون االقتصادية.

وزيرا  البطاينة  نضال  تعيين  التعديل  شمل  كما 
وزيرا  جابر  وسعد  مراد،  لسمير  خلفا  للعمل 
الزبن، وتعيين سامي داوود  للصحة خلفا لغازي 
وياسرة  الوزراء،  رئاسة  لشؤون  دولة  وزير 

غوشة وزيرة دولة لتطوير األداء المؤسسي.

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  حقيبة  تغيير  وتم 

لالتصال  وزيرا  ليصبح  غرايبة  مثنى  المعلومات 
وزير  حقيبة  تغيير  تم  كما  والريادة،  الرقمي 
وزيرا  ليصبح  المصري  وليد  البلدية  الشؤون 

لإلدارة المحلية.
إوالتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز 
الماضي، حيث جرى  يونيو   14 التي تشكلت في 
وزراء   10 وشمل  أكتوبر   11 في  األول  التعديل 

وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل 
أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة 
الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بحياة 
سيول  جرفتهم  عندما  تالميذ،  جلهم  شخصا   21

إلى البحر الميت في أكتوبر الماضي.

هاني  استقالة  عقب  حكومته  الرزاز  شكل  وقد 
الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون 
األفراد  مساهمات  من  زاد  الذي  الدخل  ضريبة 

والشركات.

“سم حلو” على موائد اإلفطار يهدد حياة الصائمين!

المشروبات  تناول  أن  باكستانية  دراسة  كشفت 
في  الحلو”،  “السم  عليها  يطلق  التي  الغازية، 

شهر رمضان يهدد صحة الصائمين.
وأكد الخبراء أن تجرع 8 أكواب من المشروب 
المعدة  تكون  عندما  اإلفطار،  وقت  الغازي 
ربما  يسبب مشكالت صحية خطيرة  قد  خاوية، 
“أوردو  لصحيفة  وفقا  األفراد،  بحياة  تودي 

بوينت” الباكستانية.
جميل:  بالل  الدكتور  التغذية،  أخصائي  وقال 
اإلفطار  عند  الغازية  المشروبات  استهالك  “إن 
أو السحور، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، 

لصعوبة استيعابها أثناء عملية الهضم”.
خطر  إلى  الباكستاني  التغذية  خبير  وأشار 
الهضمي،  الجهاز  على  الغازية  المشروبات 

أن  يمكن  حيث  خاوية،  معدة  على  تناولها  عند 
مفاجئة  دماغية  بسكتات  اإلصابة  إلى  تؤدي 
على  تساهم  ال  أنها  كما  القلب،  في  ومشكالت 
تزيد  بل  بالعطش،  اإلحساس  تقليل  في  اإلطالق 
الشعور  وتسبب  السوائل  إلى  الجسم  حاجة 
عن  االمتناع  يجب  لذا  النهار،  خالل  بالعطش 
كل  أن  بالذكر  السحور.الجدير  وقت  تناولها 
يحتوي  المحالة  الغازية  المشروبات  من  كوب 
للفوائد  افتقادها  مع  حرارية،  سعرة   140 على 
الغذائية المباشرة، لذا يجب التخلي عنها وتناول 
الهندي  التمر  سائل  مثل  الطبيعية،  المشروبات 

وعصائر الفواكه الطازجة.

طور علماء أمريكيون جهازا لتقليل وقت اكتشاف 
اختراق  في  فقط،  دقائق  إلى  أيام  من  البكتيريا 
علمي يمكن أن يؤدي إلى نهاية االستخدام المفرط 
للمضادات الحيوية، بينما يترقب المرضى النتائج.
في  الحيوي  الطب  مهندسي  من  فريق  ونشر 
جامعة والية “بنين”، ابتكارهم الجديد في مجلة 
ويستخدم  للعلوم”.  الوطنية  األكاديمية  “وقائع 
خاليا  الحتجاز  الصغر  متناهية  تقنية  الجهاز 
بكتيرية معينة، بحيث يمكن عرضها بعد ذلك تحت 
بتحديد  لألطباء  يسمح  ما  اإللكتروني،  المجهر 
قبل  فقط،  دقيقة   30 في غضون  البكتيريا  وجود 
وصف العالج المناسب.وقال البروفيسور باك كين 
وونغ، الذي شارك في تطوير الجهاز، إن االبتكار 
الحيوية  المضادات  وصف  من  األطباء  يمنع  قد 
الكائنات  استهداف  خالل  من  الطيف،  واسعة 

العلمي  االختراق  المحددة.وحقق  الدقيقة  الحية 
البكتيريا  تحديد  في   ،100% بنسبة  نجاح  معدل 
المقاومة للمضادات الحيوية، كما يصنفها بشغلها 

%83 من الوقت الكلي للتجربة.

ابتكار جهاز يكبح االستخدام المفرط للمضادات الحيوية!

األوسط،  للشرق  األمريكي  الرئيس  غّلف مبعوث 
مسألة  الغموض  من  بمزيد  غرينبالت،  جيسون 
شمول سيناء خطة بالده للتسوية، دون أن ينفي 
صراحة تضمن هذه الخطة المثيرة للجدل أراضي 
واشنطن، عقب  تعلن  أن  المقرر  من  سيناء.  من 
شهر رمضان، تفاصيل خطتها المعروفة إعالميا 
باسم “صفقة القرن”، والتي يتردد أنها تقوم على 
على  عربية،  دول  بمساعدة  الفلسطينيين،  إجبار 

تقديم تنازالت كبيرة لصالح إسرائيل.
سابقة  تغريدة  نشر  األربعاء،  غرينبالت،   وأعاد 

له على حسابه بـ”تويتر”، وعلق قائال: “الغريب 
تزال  ال  ذلك،  عن  تقارير  أسمع  زلت  ما  أني 

تغريدتي األصلية باقية”.

المبعوث األمريكي يعيد نشر تغريدة عن”ضم سيناء 
المصرية لفلسطين” الجديدة!


