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�صنعفي  :بذور القمح املح�سنةحتقق نتائج جيدة بحث برامج التنمية يف عدي قيح

حققت بذور القمح املح�سنة
املزروعة يف املزارع املروية نتائج
جيدة.
وقال خبري تنمية البذور يف
املديرية ال�شاب /عقباي مربهتوم،
ان بذور القمح من النوع اجلديد
يتحمل اجلفاف والآفات ويعطي
حم�صول جيد ،وقد وجد القبول من

املزارعني حيث يتوقع ح�صاد من 15
اىل  19كنتال من الهكتار الواحد.
وا�شاراىل العمل لإي�صال هذه
البذورالتي يتم تنميتها حاليا
باملزارعني النموذجيني ،اىل كافة
املزارعني.
وحول احلفاظ على املزروعات
التقليدية  ،يتم تنمية انواع القمح
وال�شعري امل�ستوطنة ،وجتري

االبحاث لتو�سيع انت�شارها.
واو�ضح املزارعون انهم مل�سو
عمليا اهمية وفائدة البذور املح�سنة،
ويعملون على تنميتها ونقلها اىل
املزارعني االخرين.
وكان بذور القمح املح�سنة الذي
مت اعداده يف مركز حلحلي لالبحاث
الزراعية قد مت جتربته بنجاح من قبل
يف مديريات مندفرا وامني حيلي.

بحثت ادارة مديرية عدي قيح فعالية تنفيذ برامج التنمية التي ت�شهدها
املديرية.
واو�ضح مدير املديرية ال�سيد /هبتاي ت�سفازقي ،لدى لقائه �سكان
�ضواحي ِح�شملي وحينبا وعونابور وهدامو وايغيال و�سافريا وم�سغولو –
زوال و�سيببريا�سو واوهني وعمال امل�ؤ�س�سات احلكومية ان مرحلة ال�سالم
اجلديدة خلقت فر�ص جديدة وحتديات ،داعيا ال�سكان للم�شاركة والقيام
بدور ن�شط و تن�سيق للم�ؤ�س�سات احلكومية عملها .وطالب اولياء االمور
مبتابعة ل�صيقة البنائهم ،والعمل على مكافحة العادات الدخيلة غري
املقبولة.
كما ا جرت االدارة لقاءات مماثلة مع �سكان � 21ضاحية اخرى مبديرية
عدي قيح.
من جهة اخرى دعا م�س�ؤول تنمية املراعي يف مكتب الزراعة مبديرية
عدي قيح ال�سيد /ت�سفاي قربكدان لال�ستخدام اجليد للمراعي بو�ضع
االعتبار لالعداد الكبرية للما�شية.
وقال ان قلة امل�ساحات الرعوية يف املديرية ت�ستدعي ا�صحاب املا�شية
اال�ستخدام بطريقة متكنهم من الرعي لفرتة اطول.
وا�شار اىل وجود حمميات دائمة يف م�ساحة  1949هكتار وحمميات م�ؤقتة
يف م�ساحة �ستة الف هكتار ،وهذه امل�ساحات ال تكفي املا�شية البالغ
عددها حوايل  32الف را�س � ،سوى ثالثة ا�شهر  ،ويتوجب ادخال و�سائل
تطيل امد الرعي.
جتدر اال�شارة اىل القيام بان�شطة تطعيم �سنوية ل�ضمان �صحة املا�شية
يف مديرية عدي قيح.

بحث حماية املوارد الطبيعية يف قلعلو كرن :دورة تاهيلية مهنية لـل�شباب

عقد اجتماع يف مديرية قلعلو باقليم �شمال البحر االحمر لبحث حماية املوارد
الطبيعية واال�ستخدام اجليد لها.
و�شدد مدير مديرية قلعلو ال�سيد /حممود ابراهيم لدى لقائه ال�سكان ،على
االهتمام الكبري وموا�صلة ثقافة حماية الرثوة الغابية واملوارد البحرية
املتبعة منذ القدم ،والعمل للحيلولة دون تدمريها وتلويثها.
وحول تنفيذ الربامج التنموية دعا ال�سيد /حممود لال�ستفادة اجليدة من
امل�ؤ�س�سات اخلدمية وتعزيز امل�شاركة يف امل�شاريع املنفذة ح�سب االولويات.
وطالب ال�سكان ل�سد النق�ص يف الكادر ال�صحي واالرتقاء باملدار�س االبتدائية
اىل املتو�سطة واالهتمام مب�شكلة املوا�صالت.

تو�سيع خدمات االدخار والقرو�ض بالقا�ش -بركة

قام برنامج االدخار والقرو�ض امل�صغرة الذي يقدم اخلدمات
للنا�شطني يف التجارة امل�صغرة والزراعة  ،بتو�سيع اخلدمات بفتح
بنوك ريفية يف ثالث �ضواحي مبديرية فورتو �ساوا.
واو�ضح م�سئول الربنامج يف املديرية ال�سيد /قرماي براخي ،ان
البنوك الريفية اجلديدة اقيمت يف �ضواحي هوميب وربدا وملوبري ،
وقدمت حاليا اكرث من مليوين نقفة قرو�ض لـ  321مواطن بينهم 89
امراة ين�شطون يف الزراعة وتربية احليوانات والتجارة..
ولربنامج االدخار والقرو�ض امل�صغرة  930زبونا بينهم  395امراة
يف � 16ضاحية مبديرية فورتو �ساوا اقرت�ضوا مبلغ اربعة مليون و�ستمئة
الف نقفة.
وا�شار املقرت�ضون بان القر�ض الذي ح�صلوا عليه مكنهم من بدء
االعمال املربحة وحت�سني او�ضاعهم املعي�شية داعني لزيادة القر�ض
املقدم .
من جهة اخرى اعرب املتعاملون مع برنامج االدخار والقرو�ض
امل�صغرة يف االقليم االو�سط عن االرتياح للخدمات التي يقدمها الربنامج
لتح�سني ظروفهم املعي�شية.
واو�ضحوا بان القرو�ض التي ح�صلوا عليها للعمل يف االن�شطة التجارية
ال�صغرية مكنهم من العمل وتطوير ان�شطتهم ودفع الدين امل�ستحق
عليهم.
وا�شار متلقو القرو�ض من  10اىل  100الف نقفة ،عن توظيفه بعد
اجراء درا�سات جدوى يف املتاجرة باالدوات املنزلية واال�شغال اليدوية
والنجارة واحلدادة وت�صفيف ال�شعر واملخابز.
ويقدم برنامج االدخار والقرو�ض امل�صغرة الذي ت�أ�س�س عام ، 1996
القرو�ض ملحدودي الدخل اليجاد م�صادر الدخل وتطوير االعمال.
يجدر بالذكر ان برنامج االدخار والقرو�ض امل�صغرة باالقليم االو�سط
ي�ضم  51بنكا ريفيا يف  16مديرية ولديه حوايل خم�سة �آالف زبون قدم
لهم قرو�ض بلغت اكرث من  13.5مليون نقفة.

خرج فرع ال�شباب باقليم عن�سبا
� 96شابا يف مدينة كرن تلقوا دورات
مهنية متنوعة بينهم � 56شابة.
ا�ستغرقت الدورات ما بني  3و6
ا�شهر ،ا�شتملت على اجلرافيك�س
والفيديو واملنتجة واملو�سيقى
والطباخة ،وقدمت على ح�سب ميول
ال�شباب ورغاباتهم.
وقالت م�س�ؤولة امل�شاريع يف فرع
ال�شباب باقليم عن�سبا ال�شابة �/شامال
قربي كيدان" انه ينتظر من ال�شباب
تطوير املهن التي تلقوها عرب العمل
وان يكونو منوذجيني يف بيتهم.
من جانبه قال م�س�ؤول املكتب
املركزي ال�شاب /عقباي برهي" ان
الدورة موا�صلة للدورات املتنوعة
املقدمة لتطويرال�شباب يف خمتلف
مناطق البالد ،منا�شدا ال�شباب
اال�ستفادة اجليدة من تلك الدورات

التي �سوف ت�ستمر يف امل�ستقبل".
من جهة اخرى نظمت �رشطة اقليم
عن�سبا �سمنارا لطالب املرحلة
الثانوية يف مدينة كرن حول مكافحة
اجلرمية واحرتام قوانني املرور
ورفع الوعي بالقانون وتقوية دور
ال�شباب ملكافحة اجلرائم والتعاون
مع ال�رشطة.
واو�ضح م�س�ؤول مكافحة اجلرمية
يف اقليم عن�سبا الرائد /هيلي براخي
ان املجتمع االرتري يتحلى بقيم
�سمحة تنبذ اجلرمية واملخالفات ،
ويتوجب توريث هذه القيم لالطفال
.
ودعا الطالب لالهتمام بالتعليم
والتحلي بالعادات وال�سلوكيات
الطيبة.
من جانبه او�ضح قائد �رشطة
املرور يف االقليم الرائد تخلي

برهان يوهن�س ان عدم احرتام
قوانني املرور عامة  ،وخا�صة
االهتمام با�شياء اخرى اثناء القيادة
وعدم ا�ستعمال حزام االمان وال�رسعة
الفائقة و�سوء ا�ستخدام الدراجات
تعد من املخالفات امل�ستفحلة،
وتبذل اجلهود للحد منها بالتوعية
يف او�ساط ال�شعب.
وطالب الطالب با�ستمرار ان�شطة
التوعية بالقانون ومتابعة و�صيانة
ا�ضواء مدينة كرن.
يذكر ان �سجالت ال�رشطة ا�شارت
ىل وقوع اكرث من  1700جرمية
وخمالفات يف مدينة كرن يف اال�شهر
الت�سعة املا�ضية ،وم�رصع ثالثة
ا�شخا�ص وا�صابة  42بجروح يف 113
حادث مروري.
كما نظم �سمنار مماثل ل�سكان ا�سندا
مبديرية ا�سماط وخا�صة الطالب.
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لبنان �:أزمة ت�أليف حكومة واحلريري وعون يبحثان املخارج ال�سب�سي يعلق على تفجري تون�س ..ماذا قال؟
فر�ض ا�شرتاط "حزب الله"
توزير �أحد حلفائه من النواب
ال�سنة ال�ستة املن�ضوين يف "اللقاء
الت�شاوري" وامتناع احلزب عن
ت�سليم �أ�سماء وزرائه الثالثة �إىل
احلريري ،بهدف احل�ؤول دون
�صدور مرا�سيم احلكومة� ،إيقاعا
جديدا لأزمة الت�أليف التي دامت 5
�أ�شهر و�أ�سبوعا .وهي قد تطول مدة
�إ�ضافية يف وقت ال يبدو �أن املخرج
من العقدة اجلديدة �سيجد طريقه
�إىل النهاية ال�سعيدة يف خالل �أيام
كما �أمل بع�ض املواقف املعلنة.
وقالت بع�ض الأو�ساط املتابعة
الت�صاالت تذليل العقبات من
�أمام والدة احلكومة �إن العقدة
اجلديدة تهدف �إىل �إطالة �أمد الفراغ
احلكومي� ،أكرث من الإ�رصار على
توزير �سنة � 8آذار ،ب�سبب امل�ستجد
يف موقف احلزب بعدم ت�سليم �أ�سماء
وزرائه ،لأن هذا ال�رشط برز بعد
�أن متت حلحلة عقدة احلقائب التي
�ست�سند �إىل حزب "القوات اللبنانية"
الذي تعاطى مبرونة فقبل "بالظلم"
كما قال رئي�سه �سمري جعجع.
�إال �أن ت�أخري احلكومة لقي �صدى

�سلبيا لدى بع�ض فريق
رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون ويف "التيار
الوطني احلر" ،وفق م�صادر
�سيا�سية مطلعة ،خ�صو�صا
�أن الأول كان ي�أمل ب�إجناز
احلكومة قبل حلول الذكرى
الثانية النتخابه ،ليتحدث
عن �إجنازات العهد واخلطط
التي يعول على تنفيذها عرب
احلكومة اجلديدة .ور�أت هذه
امل�صادر �أنه بقدر ما �شكل ال�رشط
اجلديد للحزب �صفعة للحريري
الذي مل يكن يتوقع امتناعه عن
ت�سليمه �أ�سماء وزرائه ،ف�إنه �صفعة
حلليف احلزب رئي�س اجلمهورية
�أي�ضا ،الذي حر�ص على �أن تولد
احلكومة مع الذكرى .وكان عون
�أبلغ احلريري �سابقا ومن يعنيهم
الأمر �أنه يرف�ض متثيل �سنة � 8آذار
من ح�صته الوزارية ،لأن لديه
مر�شحا للوزارة من الطائفة ال�سنية
بعدما تنازل احلريري عن وزير
�سني من ح�صته مقابل �أن ي�سمي
وزيرا م�سيحيا.
والت�أزمي الذي جنم عن هذه

العقدة يف الربع ال�ساعة الأخري �أدى
�إىل اجتماع احلريري مع الرئي�س
عون بعيدا من الأ�ضواء ،للبحث
يف هذا التطور ،بعد �أن �أجل الأول
اجتماع كتلة "امل�ستقبل" النيابية
الأ�سبوعي من دون �سابق �إنذار
وا�ستعا�ض عنه بزيارة غري معلنة
للق�رص الرئا�سي دامت �ساعة ون�صف
ال�ساعة من دون �أن ي�صدر �أي موقف
عنه �أو عن الرئا�سة �إثر انتهائها.
وقالت م�صادر كتلة "امل�ستقبل" �إن
احلريري بقي متكتما عما دار يف
لقائه مع عون .لكن بع�ض ه�ؤالء
قال �إنه �أكد لعون رف�ضه املعروف
لتمثيل �سنة � 8آذار وعدم ا�ستعداده
للتنازل عن هذا الرف�ض بعدما
قدم ت�ضحيات كثرية لأجل �إخراج
احلكومة.

و�صف الرئي�س التون�سي الباجي
قايد ال�سب�سي التفجري الذي وقع و�سط
العا�صمة بالفاجعة ،وقال �إن املناخ
ال�سيا�سي يف البالد "�سيئ" ،م�ضيفا �أن
مثل هذه احلوادث تفر�ض �إعادة النظر
يف ترتيب الأولويات بالبالد بعيدا
عن التجاذبات ال�سيا�سية.
و�شدد قايد ال�سب�سي على �رضورة
فهم الأ�سباب التي تقف وراء هذا
احلادث ،قائال "ظننا �أننا انتهينا من
مكافحة الإرهاب يف املدن  ،و�أنه ما
زال يف اجلبال ،لكن احلادث �أظهر
العك�س وبني �أن الإرهاب ال يزال قائما
يف قلب العا�صمة".
وتابع ال�سب�سي �أن "الأهم هو �أن
يكون ال�شعب بخري ،و�أن العامل كله
يتعر�ض ملثل هذه الأعمال ،والعنف
وارد يف العامل ،و�أن الإرهاب مل يكن
من تقاليدنا".
من جهته ،و�صف رئي�س احلكومة
التون�سية يو�سف ال�شاهد العملية
التي وقعت يف �شارع احلبيب بورقيبة
بـ"الفا�شلة".
وقال ال�شاهد خالل زيارته
للم�صابني يف امل�ست�شفى الع�سكري

بتون�س العا�صمة �إن احلرب على
الإرهاب م�ستمرة ،و�إنها م�س�ؤولية
جميع التون�سيني.
�أما وزير الداخلية التون�سي
ه�شام الفوراتي فقد قال �إن التفجري
االنتحاري الذي قامت به امر�أة عمل
منعزل ومنفرد ومت بو�سائل تقليدية.
وفجرت منى قبلة ( 30عاما) نف�سها
قرب �سيارات لل�رشطة يف �شارع احلبيب
بورقيبة و�سط العا�صمة ،مما �أدى �إىل
�إ�صابة ع�رشين �شخ�صا بجروح ،بينهم
� 15رشطيا ومراهقان اثنان.
وذكرت النيابة العامة التون�سية
ملكافحة الإرهاب لوكالة فران�س
بر�س �أن ال�شابة التي فجرت نف�سها
حتمل �شهادة جامعية �إال �أنها عاطلة
عن العمل.

الناتو ومو�سكو :اجتماع لتجنب "�سباق الت�سلح" ماي :ال ا�ستفتاء �آخر ب�ش�أن خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي

يف حماولة لتفادي �سباق على
الت�سلح يف �أوروبا بعد قرار الواليات
املتحدة االن�سحاب من معاهدة حول
الأ�سلحة النووية وقعت �إبان احلرب
الباردة ،عقد جمل�س حلف �شمال
الأطل�سي "ناتو" ورو�سيا اجتماعا يف
بروك�سل ،الأربعاء.
و�أو�ضح الناتو �أن الت�شاور مع
مو�سكو �سيتم على م�ستوى ال�سفراء.
و�سبق ذلك اجتماع ملمثلي
�أع�ضاء احللف الـ ،29طلب خالله
الأوروبيون من الأمريكيني العودة
عن قرارهم االن�سحاب من معاهدة
الأ�سلحة النووية متو�سطة املدى التي
وقعت عام  ،1987وفق ما �أفاد م�صدر
دبلوما�سي.
طغت على اجتماع الأربعاء
املناورات التي يجريها احللف يف
الرنويج ،مع حماولة جديدة الحتواء
توتر العالقات بني اجلانبني منذ �ضم
مو�سكو للقرم يف .2014
وكان اجلانبان قد ا�ست�أنفا احلوار
يف  31مايو املا�ضي ،يف �إطار اجتماع
ملجل�س الأطل�سي ورو�سيا.
ومل تظهر �أي معلومات يف مقر
احللف عن اجتماع الأربعاء ،لكن
دبلوما�سيا �أوروبيا �أو�ضح �أن مو�سكو
طلبت الت�شاور حول معاهدة الأ�سلحة
النووية املتو�سطة املدى.
والأ�سبوع املا�ضي ،نبه الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتن �إىل �أن
االن�سحاب من املعاهدة املذكورة
�سي�ؤدي �إىل "�سباق ت�سلح جديد"،
واعدا بالرد يف حال ن�رشت وا�شنطن
�صواريخ جديدة يف �أوروبا.
وال حتظى الواليات املتحدة بدعم
حلفائها الأوروبيني يف املواجهة
اجلديدة بني مو�سكو والرئي�س دونالد
ترامب.
ويتهم الناتو مو�سكو بانتهاك
املعاهدة النووية عرب تطوير برنامج
جديد من ال�صواريخ بعيدة املدى،
يعرف با�سم "�إ�س �إ�س �سي  ،"8لكن
الأمني العام للحلف ين�س �ستولتنربغ
�أعلن يف � 24أكتوبر� ،أن احللفاء "ال
يريدون حربا باردة جديدة و�سباق
ت�سلح جديدا".
وكانت االتفاقية التي �أعلنت
الواليات املتحدة قبل �أيام نيتها
االن�سحاب منها ،قد �أُبرمت مع مو�سكو

خالل فرتة احلرب الباردة ،وحتديدا
قبل  31عاما.
وو�ضعت املعاهدة التي �ألغت فئة
كاملة من ال�صواريخ يرتاوح مداها
بني  500و� 5آالف كيلومرت ،حدا لأزمة

اندلعت يف الثمانينيات ب�سبب ن�رش
االحتاد ال�سوفيتي �صواريخ "�إ�س �إ�س
 "20النووية ،التي كانت ت�ستهدف
عوا�صم �أوروبا الغربية.
و�أبرم ال�صفقة الرئي�س الأمريكي
ال�سابق رونالد ريغان ،مع الزعيم
ال�سوفيتي ميخائيل غوربات�شوف
يف دي�سمرب عام  ،1987لتكون
املعاهدة الأوىل والوحيدة من
نوعها بني القطبني.
و�أجربت املعاهدة� ،أو هكذا
يفرت�ض ،الطرفني على �سحب �أكرث من
� 2600صاروخا نوويا تقليديا ،من
الأنواع الق�صرية ومتو�سطة املدى.

بنغالد�ش وميامنار تتفقان على بدء �إعادة
الروهينجا بحلول منت�صف نوفمرب

بنغالد�ش
اتفقت
وميامنار اول ام�س
الثالثاء على بدء
�إعادة مئات الآالف من
الروهينجا امل�سلمني
منت�صف
بحلول
نوفمرب بعد جلوئهم
�إىل بنغالد�ش فرارا من
عملية ع�سكرية.
وعرب �أكرث من 700
�ألف الجئ من الروهينجا من غرب
ميامنار التي يغلب البوذيون على
�سكانها �إىل بنغالد�ش منذ �أغ�سط�س
�آب من العام املا�ضي عندما �شن
م�سلحون من الروهينجا هجمات على
قوات الأمن يف ميامنار مما �أدى �إىل رد
ع�سكري حكومي عنيف.
وقال وزير خارجية بنغالد�ش �شهيد
احلق لل�صحفيني يف داكا بعد اجتماع
مع وفد من ميامنار بقيادة م�س�ؤول
كبري يف وزارة خارجيتها يدعى مينت
ثو ”نتطلع لبدء الرتحيل مبنت�صف
نوفمرب“.
و�أثنى مينت ثو على ما و�صفها
”بنتائج ملمو�سة للغاية بخ�صو�ص
بدء الرتحيل“.
وقال لل�صحفيني ”و�ضعنا عددا من
الإجراءات للت�أكد من �أن العائدين
�سيح�صلون على بيئة �آمنة“.
لكن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني قالت �إن الأو�ضاع يف والية
راخني ”لي�ست منا�سبة بعد للعودة“

و�شددت على �أن العودة البد �أن تكون
طوعية .وذكرت �أن �ضمانات ال�سالمة
ال�رضورية ”غائبة“ عن املنطقة
التي مل ت�ستطع الو�صول �إليها �إال
ب�شكل حمدود يف ظل ا�ستمرار فر�ض
قيود على و�سائل الإعالم وغريها من
املراقبني امل�ستقلني.
وقال �أندريه ماهي�سيت�ش املتحدث
با�سم املفو�ضية لرويرتز يف جنيف
”من ال�رضوري �أال تتم رحالت العودة
ب�صورة متعجلة �أو �سابقة لأوانها..
نن�صح بعدم فر�ض �أي جدول زمني �أو
و�ضع �أرقام م�ستهدفة للرتحيل“.
كانت بنغالد�ش وميامنار قد تو�صلتا
التفاق يف نوفمرب املا�ضي لبدء
الرتحيل يف غ�ضون �شهرين لكنه مل
يبد�أ .وال يزال �أبناء �أقلية الروهينجا
يعربون احلدود �إىل بنغالد�ش.
وتقول جماعات حقوقية �إن
الأو�ضاع يف �شمال والية راخني التي
ينحدر منها معظم الالجئني ال تزال
غري مالئمة لإعادتهم.

�أكدت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي جمددا ،الثالثاء ،على
عدم �إجراء ا�ستفتاء ثان ب�ش�أن
قرار بريطانيا اخلروج من االحتاد
الأوروبي ،على غرار اال�ستفتاء
الذي جرى يف عام .2016
وقالت ماي يف جل�سة املجل�س اال�سكندنايف املنعقدة يف الربملان
الرنويجي" :لن يكون هناك �أي ا�ستفتاء ثان ب�ش�أن اخلروج من االحتاد
الأوروبي" ،وفق ما نقلت رويرتز.
و�أ�شارت رئي�سة الوزراء الربيطانية ،خالل اجتماع جمل�س الوزراء
الربيطاين يف � 24أكتوبر اجلاري� ،إىل �أن فريقها املفاو�ض تو�صل �إىل
االتفاق على ما ن�سبته  95باملئة ب�ش�أن املو�ضوعات املطروحة للتفاو�ض
على اخلروج من االحتاد.
ويف � 18أكتوبر اجلاري ،قالت ماي �إنها تدر�س عر�ضا من االحتاد
الأوروبي ،من �ش�أنه �أن يبقي بريطانيا ملتزمة بقواعد االحتاد لأكرث من
عامني بعد خروجها ر�سميا ،وتدر�س �أي�ضا فرتة انتقالية لب�ضعة �أ�شهر.

�إندوني�سيا تعرث على الطائرة
املنكوبة بعد يومني من البحث

بعد �أقل من يومني على
احلادث امل�أ�ساوي� ،أعلن
قائد اجلي�ش الإندوني�سي،
ام�س الأربعاء� ،أنه يعتقد
�أن فريق البحث والإنقاذ
عرث على جزء من ج�سم
الطائرة التابعة ل�رشكة
ليون �إير ،التي حتطمت يف البحر وعلى متنها � 189شخ�صا.
وقال هاريو �سامتيكو نائب رئي�س هيئة �سالمة النقل لرويرتز
"م�ساء �أم�س االربعاء ر�صد الفريق �صوت �إ�شارة يف موقع على عمق
 35مرتا".
وحتطمت الطائرة "البوينغ  ،"737االثنني ،بعد  13دقيقة من
�إقالعها يف اجتاه جزيرة �شمايل العا�صمة جاكرتا.
وفيما مل يتم الت�أكد من �سبب احلادث بعد �أعلن خبري يف
�ش�ؤون الطريان املدين� ،أنه ال ي�ستبعد �أن يكون حتطم الطائرة
متعمدا ،م�ؤكدا �أن هذه الفر�ضية "غري م�ستبعدة" يف تف�سري الكارثة
املفاجئة.ويرى اخلبري والكابنت ،جون نان�سي� ،أن حتطم طائرة
من هذا الطراز حادث غري معتاد ،ولذلك ف�إنه من الوارد �أن يكون
"تفجري انتحاري" قد ت�سبب بامل�أ�ساة.
ويو�ضح �أن طائرة "بوينغ  "737ال ت�سقط فج�أة من ال�سماء ،حتى
و�إن كانت قدمية ،وبالتايل ،ف�إن الفر�ضيات حمدودة جدا ،ف�إما �أن
يكون الأمر قنبلة �أو خلل كبري على نحو مباغت.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()35

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أمري الكويت :املنطقة تعي�ش مرحلة ا�ستثنائية املعار�ضة اجلزائرية «ال ت�صدق» تر�شح بوتفليقة لوالية خام�سة

قال �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح "�إن املنطقة
تعي�ش مرحلة ا�ستثنائية بعد �أن
حتولت �إىل �ساحة للقتل وم�رسحا
لل�رصاعات وت�صفية احل�سابات.
و�أكد -يف افتتاح الدورة الثالثة
ملجل�س الأمة الكويتي للف�صل

ا لت�رش يعي
الـ� 15-أنه
حان الوقت
تدرك
لأن
ب
�شعو
املنطقة �أنها
فة
م�ستهد
�أمنها
يف
و ا �ستقر ا ر ها
واقت�صادها.
ومتنى �أمري الكويت �أن تهد�أ
النفو�س وتلتئم اجلراح مبا يعزز
مكانة جمل�س التعاون اخلليجي
ويج�سد حلمته لتلبية �آمال �أبنائه
وتطلعاته نحو غد �آمن.
ودعا ال�شيخ �صباح الأحمد

الكويتيني �إىل احلر�ص على النظام
الدميقراطي والدفاع عنه و�صيانته
من كل جتاوز.
و�أكد �إميانه بالدميقراطية فكرا
ونهجا وممار�سة ،وحر�صه على
دعمها ،داعيا اجلميع لالرتقاء �إىل
م�ستوى م�س�ؤوليتهم الوطنية.
من جانبه ،حذر رئي�س جمل�س
الأمة الكويتي مرزوق الغامن مما
و�صفها بت�أثريات كارثية حمتملة
للم�ستجدات املت�سارعة واملقلقة
التي ي�شهدها ال�رشق الأو�سط.
ويف خطابه خالل افتتاح الدورة
اجلديدة للمجل�س �شدد الغامن على
�رضورة و�ضع هذه التطورات على
ر�أ�س الأولويات.

ال�سي�سي ومركل يتفقان على مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون الأمني والع�سكري

اتفق الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي وامل�ست�شارة الأملانية
�أنغيال مركل على تطوير التعاون
الأمني والع�سكري بني بلديهما،
يف وقت �أعرب ال�سي�سي عن تقديره
مواقف �أملانيا امل�ساندة لبالده يف
حربها على الإرهاب وقوى التطرف
والعنف ،الفت ًا �إىل �أنه اتفق مع مركل
على �رضورة وجود ُ�سبل ملواجهة
الإرهاب والتطرف.
والتقى ال�سي�سي مركل يف برلني،
وعقد ًا م�ؤمتر ًا �صحافي ًا ا�ستهاله
بالإعراب عن �سعادتهما باللقاء،
وت�أكيد �أنهما �أجريا حمادثات بناءة.
ويزور ال�سي�سي برلني للم�شاركة
يف القمة امل�صغرة للقادة الأفارقة
�أع�ضاء املبادرة الأملانية لل�رشاكة مع
�أفريقيا يف �إطار جمموعة الع�رشين.
وقال ال�سي�سي �إنه اتفق ومركل على
تطوير التعاون الأمني والع�سكري
امل�شرتك مبا ميكن من التعامل
مع كل التهديدات ،و�أهمية ت�ضافر
اجلهود الدولية لو�ضع حد خلطر
الإرهاب وما ميثله من تهديد ل�شعوب
العامل .و�أ�ضاف �أنه ا�ستعر�ض خالل
القمة ق�ضية الهجرة غري القانونية،
وم�س�ألة الالجئني والعبء الكبري
الذي تتحمله م�رص يف ما يخ�ص
ق�ضية الالجئني ،الفت ًا �إىل �أن م�رص
تنظر بعني التقدير ملا قدمته مركل
لالجئني يف �أملانيا .و�شدد على �أن
الرتكيز على احللول الأمنية يف ق�ضية
الالجئني لن يف�ضي �سوى �إىل نتائج
ق�صرية الأجل ،م�شري ًا �إىل �أن القمة
تناولت كذلك النجاحات الفائقة

التي حققتها م�رص يف وقف تدفقات
الهجرة غري القانونية �إىل �أوروبا
منذ �سبتمرب  2016وحتى الآن.
و�أ�شار �إىل �أن القمة امل�رصية -
الأملانية تطرقت كذلك �إىل �سبل
تعزيز العالقات الثنائية على
خمتلف ال�صعد وتبادل الر�ؤى حول
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
وقال�« :أكدنا عزمنا على تعميق
وتطوير �آفاق ال�رشاكة بني البلدين
يف �ضوء املكانة املهمة التي حتتلها
�أملانيا دولي ًا وداخل االحتاد الأوروبي
والدور املحوري الذي تقوم به م�رص
لتحقيق اال�ستقرار الإقليمي ،ومواجهة
التحديات التي ت�شهدها املنطقة».
و�أ�شار �إىل �أن العالقات بني البلدين
متثل �رشاكة متنوعة يف خمتلف
املجاالت وتدل على ذلك اللقاءات
املتعددة التي جمعته وامل�ست�شارة
مركل خالل الأعوام املا�ضية،
والزيارات املتبادلة بني م�س�ؤويل
البلدين وكذلك امل�ستوى املتميز
من التعاون والتن�سيق امل�ستمر يف
�ش�أن العديد من امللفات الإقليمية
والدولية.
و�أو�ضح �أن املحادثات تناولت
�أي�ض ًا كيفية زيادة تدفق اال�ستثمارات
الأملانية �إىل م�رص ،معرب ًا عن
�سعادته بعودة ال�سياحة الأملانية �إىل
م�رص� ،آم ً
ال با�ستمرار تدفقات ال�سياح
الأملان.
و�أكدت مركل �أن م�رص �رشيك مهم،
الفتة �إىل �أن العالقات املتجددة
واملتنوعة بني البلدين على ال�صعيد
الثقايف واالجتماعي والإمنائي.

وقالت« :بحثنا �أمور ًا تخ�ص املجتمع
املدين ،وحققنا تقدم ًا يف املحادثات
يف �ش�أنها».
و�أ�ضافت« :ناق�شنا التحديات التي
تواجه م�رص ،ف�أملانيا حري�صة على
دعم ا�ستقرارها ،ونح�ض الرئي�س
ال�سي�سي على ا�ستغالل الفر�صة
املتعلقة باملجتمع املدين لأنه كما
ي�ؤكد �أنه رئي�س لكل امل�رصيني».
و�أو�ضحت �أن املحادثات تطرقت �إىل
الو�ضع يف ليبيا و�سورية ،م�ؤكدة
دعم جهود موفد الأمم املتحدة يف
�سورية.
من جهة �أخرى� ،شارك ال�سي�سي
�أم�س يف �أعمال اجلل�سة االفتتاحية
لقمة اال�ستثمار يف �أفريقيا ،بح�ضور
مركل وقادة �أفارقة.
و�رصح الناطق با�سم الرئا�سة
ال�سفري ب�سام را�ضي ب�أن ال�سي�سي
�شهد مرا�سم التوقيع على مذكرة
التفاهم مع �رشكة «�سيمنز» الأملانية
للتعاون يف جمال الت�صنيع والتدريب
املهني ،ووقعها عن اجلانب امل�رصي
وزيري التجارة وال�صناعة ،والرتبية
والتعليم ،وعن اجلانب الأملاين
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة.

يرف�ض �سيا�سيون معار�ضون،
ت�صديق رواية �أحزاب «املواالة»
القائلة برت�شيح الرئي�س اجلزائري
عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئا�سية
خام�سة على التوايل ،ما يف�رس على
الأرجح تريث كثري من الت�شكيالت
يف �إبداء �أي موقف من االنتخابات
على رغم �أن موعدها يف ربيع العام
الداخل .وو�صف رئي�س حركة جمتمع
ال�سلم عبد الرزاق مقري ،دعاة
تر�شيح الرئي�س بوتفليقة لوالية
رئا�سية خام�سة ب�أنهم «يف ورطة»،
قائ ًال يف تعليقه على �إعالن حزب
الغالبية «جبهة التحرير الوطني»،
تر�شيح بوتفليقة ر�سمي ًا�« :أنا ال
�أ�ستطيع �أن �أ�صدق ب�أن الرئي�س يريد
عهدة خام�سة لأنه �أدرى من �أي �أحد
بحالته ال�صحية ،ن�س�أل الله له
ال�شفاء و�أن يتلطف به».
و�أ�ضاف« :ولكن بكل ت�أكيد ثمة �أنا�س
يعي�شون ورطة حقيقية مل ي�ستطيعوا
االتفاق على البديل ،يحاولون بيع
الوهم» ،وزاد« :فليرتكوا البلد يتحرر،
و�إن مل يقبلوا التوافق ال�شفاف الذي

الربملان العراقي مينح الثقة "جزئيا" حلكومة عبد املهدي

منح الربملان العراقي الثقة
جلزء من احلكومة التي اقرتحها
رئي�س الوزراء املكلف عادل
عبد املهدي ال ت�شمل حقائب
رئي�سية مثل الداخلية والدفاع،
وفق م�س�ؤولني ،و�سط خالفات
ومطالبات لكثري من الكتل
الربملانية بتويل منا�صب
حكومية .ووافق غالبية  220نائبا ح�رضوا اجلل�سة من �أ�صل  329ي�شكلون �أع�ضاء
الربملان اجلديد الذي مت انتخابه يف مايو املا�ضي ويعاين من انق�سام حاد،
على �أ�سماء  14وزيرا بينهم وزراء ال�ش�ؤون اخلارجية واملالية والنفط.
و�أدى عبد املهدي اليمني الد�ستورية مع �أربعة ع�رش وزيرا نالوا ثقة الربملان
من بني واحد وع�رشين.

�أمني عام الأمم املتحدة يختار مبعوثا جديدا �إىل �سوريا

�أبلغ الأمني العام للأمم املتحدة،
�أنطونيو غوتريي�س جمل�س الأمن
الدويل ،اول ام�س الثالثاء� ،أنه
ينوي تعيني الدبلوما�سي الرنويجي
غري بيدر�سون خلف ًا للمبعوث
الدويل اخلا�ص �إىل �سوريا �ستافان
دي مي�ستورا ،اعتبار ًا من الأول من
دي�سمرب املقبل.
ونقلت رويرتز عن م�صادر
دبلوما�سية �إن بيدر�سون ،وهو حاليا

�سفري الرنويج لدى ال�صني ،ح�صل
على موافقة غري ر�سمية من الأع�ضاء
اخلم�سة الدائمني باملجل�س وهم
رو�سيا وال�صني والواليات املتحدة
وفرن�سا وبريطانيا.
وقال غوتريي�س "عند اتخاذ هذا
القرار ،قمت بالت�شاور على نطاق
وا�سع ،مبا يف ذلك مع حكومة
اجلمهورية العربية ال�سورية.
ال�سيد /بيدر�سن �سيدعم الأطراف
ال�سورية ،من خالل ت�سهيل التو�صل
�إىل حل �سيا�سي �شامل ويعتد به،
ويلبي التطلعات الدميقراطية
لل�شعب ال�سوري" .ح�سب ما نقلت
رويرتز.
و�سيحل بيدر�سون حمل دي
مي�ستورا الذي �سيتنحى عن من�صبه

لأ�سباب عائلية يف نهاية نوفمرب
اجلاري.
وترتكز جهود الأمم املتحدة يف
الوقت الراهن على حماولة ت�شكيل
جلنة لإعادة كتابة د�ستور �سوريا.
وقال دي مي�ستورا ملجل�س الأمن،
اجلمعة املا�ضي� ،إن �سوريا تريد
من الأمم املتحدة بب�ساطة ت�سهيل
جهود �إعادة �صياغة الد�ستور ،وعدم
اختيار ثلث اللجنة التي �ستقوم
بذلك ،مما ميثل "حتديا خطريا".
يذكر �أن بيدر�سون �شغل يف عام
 2005من�صب املمثل اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة يف لبنان ،قبل
�أن يتوىل متثيل الرنويج كمندوب
دائم يف الأمم املتحدة ،وهو حاليا
�سفري بالده لدى ال�صني.

يناق�ش حتت ال�شم�س بني اجلميع
فليرتكوا الدميوقراطية تفعل
فعلها� ،إنها اليد اخلفية التي
حتل كل امل�شاكل» .وبات تر�شح
بوتفليقة لوالية جديدة �أقرب
�إىل احلقيقة ،قيا�س ًا لبدء �أحزاب
«املواالة» عقد جتمعات �شعبية
يف املحافظات وتر�سيم الرت�شيح
من قبل املكتب ال�سيا�سي «جبهة
التحرير» ،ويتوقع �أن يك�شف
الأخري يف دورة اللجنة املركزية
املقبلة عن موافقة الرئي�س بوتفليقة
على دعوات تر�شيحه.
الوطني
التجمع
و�رشع
الدميوقراطي ،ثاين �أكرب �أحزاب
املواالة ،يف دعوة جتمعات �شعبية
كل نهاية �أ�سبوع عرب ع�رش حمافظات
كربى.
و�أعلن رئي�س جبهة العدالة
والتنمية عبدالله جاب الله� ،أم�س،
توجه حزبه نحو عدم امل�شاركة يف
«الرئا�سات» املقبلة ،وقال يف لقاء
مع ال�صحافة �إن «الظروف احلالية
تدفع جميعها �إىل عدم امل�شاركة.
وعلى رغم ت�رصيحات معار�ضني
من التيار الإ�سالمي القائلة بوجود
غمو�ض يف م�سار الرئا�سيات� ،إال �أن
م�شاركة طرف منهم يف املوعد املقرر
يف �أبريل من العام املقبل ،تبدو
�أكيدة بوجود �أحزاب عدة من التيار
نف�سه تبدي موقفني يف الوقت نف�سه،
�إذ تنتقد الو�ضع الراهن لكنها تفتح
حوار ًا مع �أحزاب ال�سلطة وتف�ضل
التحاور معها بخ�صو�ص الرئا�سات
املقبلة.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورة
عثمان حممد

اخرتاق  50مليون ح�ساب يف في�سبوك الهند تطلق لعبة كيف تتحقق من �أن ح�سابك مت�ضرر من االخرتاق الأخري لفي�س بوك؟

قالت ال�رشكة امل�س�ؤولة عن موقع في�سبوك
للتوا�صل االجتماعي� ،إن “نحو  50مليونا”
من م�ستخدميه تركوا عر�ضة خللل �أمني.
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن وقوع اخرتاق اكت�شف
الثالثاء ،و�أن املهاجمني كانوا قادرين على
ا�ستغالل �إمكانية اخرتاق وظيفة تعرف ”
 ”View Asليتمكنوا من التحكم يف ح�سابات
الآخرين.
ومتثل وظيفة “ ”View Asيف في�سبوك
�إحدى وظائف خ�صو�صية امل�ستخدم التي ت�سمح للنا�س مب�شاهدة كيف
يبدو مظهر �صفحتهم للآخرين ،ويظهر لهم �أي معلومات ميكن �أن ي�شاهدها
�أ�صدقا�ؤهم ،و�أ�صدقاء �أ�صدقائهم� ،أو اجلمهور العام.
وقد وجد املهاجمون ثغرات يف هذه الوظيفة “�سمحت لهم ب�رسقة رموز
دخول في�سبوك ،التي ميكن �أن ي�ستخدموها الحقا لل�سيطرة على ح�سابات
الآخرين” بح�سب الفريق الأمني يف املوقع .وقال ال�رشكة امل�س�ؤولة
عن “الفي�سبوك” �إن الأ�شخا�ص املحتمل ت�رضرهم طلب منهم �أن يعيدون
الدخول �إىل املوقع من جديد  ،م�ؤكدة �أنها �أبلغت ال�رشطة بالأمر.
وكتب رئي�س الفريق الأمني يف املوقع ،غاي رو�سن� ،أن اخللل قد
�أ�صلح ،و�أنهم بد�أوا يف �إجراء حتقيق“ ،مل نقرر بعد هل �أن تلك احل�سابات
قد �أُ�سيء ا�ستخدامها� ،أو هل مت الدخول على �أي معلومات فيها ،و ال
نعرف �أي�ضا من يقف وراء هذه الهجمات وال مكان املوقع الذي انتهت
�إليه” .و�شدد غاي رو�سن على القول �إن “خ�صو�صية النا�س والأمن بالغا
الأهمية بالن�سبة لنا ،ونعتذر ملا حدث” .و�أو�ضح �أن رموز الدخول
هي املعادل للمفاتيح الرقمية التي “جتعل النا�س يبقون داخل موقع
في�سبوك ،لذا ال يحتاجون �إىل �إعادة �إدخال كلمات ال�رس اخلا�صة بهم يف
كل مرة ي�ستخدمون فيها التطبيق”.

"�أبل" تك�شف عن كمبيوتر جديد مبوا�صفات مميزة

�رشكة
ك�شفت
خالل
"�أبل"
م�ؤمترها املنعقد
يف نيويورك عن
�إ�صدار جديد من
كمبيوتر "ماك بوك
�إير" ،مبوا�صفات
مميزة غري متوفرة
الإ�صدارات
يف
ال�سابقة.
وعر�ض الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة �آبل ،تيم كوك ،موا�صفات
الكمبيوتر اجلديد ،والذي جاء
ب�شا�شة عر�ض قيا�س � 13.3إن�شات
من نوع "ريتينا" ،وبدقة عالية
من  4ماليني بك�سل ،بالإ�ضافة
�إىل وزن �أقل بن�سبة  17يف املئة
مقارنة بالطرز ال�سابقة.
زود الكمبيوتر بـ3
كذلك
ّ
ميكروفونات ل�صوت �أنقى ،هذا
�إىل جانب لوحة مفاتيح من اجليل
الثالث� ،أكرث جتاوبا ب�أربع مرات
مقارنة بالنماذج ال�سابقة.

ودجمت "�أبل" يف اجلهاز بطارية
طويلة العمر تدوم لـ� 13ساعة من
العر�ض املتوا�صل للأفالم ومقاطع
الفيديو.
ويعد اجلهاز اجلديد �صديقا
للبيئة فقد �صنع من الأملنيوم
القابل لإعادة التدوير بن�سبة 100
يف املئة.
وفيما يتعلق مبزايا الأمان،
فقد �أ�ضافت "�أبل" للجهاز
خا�صية " ،"Touch IDوالتي
حماية
للم�ستخدمني
توفر
قوية لبياناتهم املخزنة على
الكمبيوتر.

لتنبيه الأطفال
مبخاطر الإنرتنت

�أطلقت احلكومة الهندية لعبة
خم�ص�صة للهواتف والأجهزة
الذكية ،فى حماولة ملواجهة
حوادث اجلرائم ال�سيربانية
�ضد الأطفال ب�سبب الألعاب
اخلطرية مثل "احلوت الأزرق"
و"مومو".
وقالت اللجنة الوطنية
حلماية حقوق الطفل� ،إن
اللعبة �ست�ضم جمموعة من
الأ�سئلة متعددة اخليارات
و�ستكافئ الأطفال بالنقاط
بناء على �إجاباتهم.
ً
من جهته قال يا�شوانت
جاين ،ع�ضو املجل�س الوطنى
للإح�صاء�" ،إنها حماولة
لتعليم ه�ؤالء الأطفال بطريقة
مرحة ما يجب فعله �إذا ات�صل
بهم �شخ�ص غريب على الإنرتنت
وطلب �صوره �أو �أمرهم بالقيام
ب�شىء ما".
و�أ�ضاف جاين "�أن الأطفال
فى هذه الأيام يتفوقون حتى
على والديهم ،فهم ال يفهمون
املخاطر التى يفر�ضها عامل
الإنرتنت ،وتنبيههم بالأمر لن
ي�ساعدهم على فهم املخاطر
مثلما تفعل الألعاب عرب
الإنرتنت ،وهذا هو ال�سبب فى
تطوير هذه اللعبة".
جدير بالذكر انه مت تطوير
هذه اللعبة و�سط تزايد حاالت
االنتحار من قبل الأطفال الهند
وكذلك فى جميع �أنحاء العامل
ب�سبب حتديات مثل "احلوت
الأزرق" و "مومو".

اعرتف �أخري ًا في�س بوك بتفا�صيل االخرتاق
الأخري ،وقرر الإجابة عن العديد من الأ�سئلة
املهمة ،منها �أن عدد احل�سابات التي و�صل �إليها
املهاجمون تعدت  29مليون م�ستخدم ،وب�صورة
�أدق و�صل عدد امل�ستخدمني �إىل  30مليون
م�ستخدم مت�ضرر.
من بني  30مليون م�ستخدم ،و�صل املخرتقون
�إىل بيانات  15مليون منهم� ،أبرزها ا�سمهم
وعنوان بريدهم الإلكرتوين ورقم هاتفهم
(ح�سب معلومات االت�صال املوجودة يف ملفهم
ال�شخ�صي).
تعر�ض � 400000شخ�ص الذين مت اخرتاق
ح�ساباتهم لأول مرة خلطر �شديد؛ حيث
قام املت�سللون مب�شاهدة م�شاركاتهم وقوائم
�أ�صدقائهم وع�ضوياتهم اجلماعية و�أ�سماء
حمادثات الر�سائل الأخرية (و�إن مل يكن ذلك،
يف معظم احلاالت حمتويات تلك الر�سائل).
�إذا مت الو�صول �إىل ح�سابك ،يقول في�س
بوك �إنه لي�س عليك فعل �أي �شيء لت�أمينه يف
هذه املرحلة ،مل يتم �سرقة كلمات املرور ،لذا
لن حتتاج �إىل تغيري كلمة املرور.
وبد ًال من ذلك ،مت الو�صول �إىل رموز
الو�صول للح�ساب والتي �سمحت لهم بت�سجيل
الدخول ،عمد في�س بوك �إىل �إعادة تعيني
الرموز املميزة يف ال�شهر املا�ضي ،وهذا هو
ال�سبب يف �أنك رمبا وجدت نف�سك قد خرجت
من ح�سابك يف �أحد الأيام يف �أواخر �سبتمرب
بدون �أن تفعل ذلك.
يف الواقع قيام في�س بوك بتغيري رموز
إجراء جيد ًا ملنع
الو�صول للح�سابات كان � ً
املخرتقني من الو�صول �إىل احل�سابات اخلا�صة
بامل�ستخدمني ،وهو ما �أدى �إىل ت�سجيل اخلروج
للم�ستخدمني الذين كانوا متواجدين وهو ما
�أثار نوع ًا من الذعر.
كان هناك بع�ض الأخبار اجليدة يف التفا�صيل
التي �أ�صدرتها ال�شركة يوم اجلمعة ،مل يتمكن
املت�سللون من الو�صول �إىل معلومات �أكرث
ح�سا�سية مثل كلمات املرور �أو التفا�صيل املالية،
ومل تت�أثر تطبيقات اجلهات اخلارجية ،وهذا
بالن�سبة لأغلب امل�ستخدمني املت�ضررين.
وقال في�س بوك �إن مكتب التحقيقات
الفيدرايل يحقق يف االخرتاق ،لكنه طلب من
ال�شركة عدم الك�شف عن من يقف وراء ذلك.
كيفية �أخد الن�سخة االحتياطية جلميع
بيانات وملفات �آيفون
يف البداية ،متكن املهاجمون من الو�صول �إىل
 400.000من امللفات ال�شخ�صية للم�ستخدمني،
والتي مت ا�ستخدامها بعد ذلك ل�سرقة "الو�صول
�إىل احل�ساب" لأ�صدقائهم يف احل�سابات ،وذلك
با�ستخدام خط�أ كبري يف ال�شفرة التي تدير
في�س بوك.
وقالت ال�شركة �إنها مل ت�ستبعد �إمكانية �شن
هجمات �أ�صغر حجم ًا ،لكنها على الأقل عملت
على �إ�صالح الثغرة الأمنية.
من جهته قال باتريك مورهيد ،م�ؤ�س�س
�شركة "،"Moor Insights & Strategy
�إن االنتهاك �شبيه بخروقات �سرقة الهوية التي
حدثت يف �شركات من بينها ياهو و  Targetيف
عام .2013
وقال "هذه التفا�صيل ال�شخ�صية ميكن
�أن ت�ستخدم ب�سهولة كبرية يف �سرقة الهوية
للت�سجيل يف بطاقات االئتمان ،واحل�صول على
قر�ض ،واحل�صول على كلمة املرور امل�صرفية،

وما �إىل ذلك".
وقال توما�س ريد ،الأ�ستاذ بجامعة جونز
هوبكنز� ،إن الأدلة وال �سيما حجم اخلرق يبدو
�أنها ت�شري �إىل دافع �إجرامي �أكرث منه عملية
حكومية متطورة ،ت�ستهدف عادة عددًا �أقل من
النا�س.
وقال" :هذا ال يبدو م�ستهدف ًا للغاية على
الإطالق" ،قال" :يف العادة عندما تنظر �إىل
عملية حكومية متطورة ،يكون هناك ب�ضعة
�آالف من الأ�شخا�ص الذين يتم اخرتاقهم،
لكنهم ً
عادة يعرفون من يتابعونه".
وقال امل�س�ؤولون �إن تطبيقات الطرف الثالث
التي ت�ستخدم ت�سجيل الدخول �إىل في�س
بوك وتطبيقات  Facebookمثل وات�ساب
و�إن�ستقرام مل تت�أثر باالخرتاق ،لكن ال توجد
�أي دالئل على �أن هذا �صحيح وال يزال بع�ض
خرباء الأمن املعلوماتي ي�شككون يف هذا
الت�أكيد من ال�شركة الأمريكية.
ال يعطي في�س بوك حتلي ًال لأماكن ه�ؤالء
امل�ستخدمني املت�ضررين ،ولكنه يقول �إن اخلرق
كان "وا�سعًا �إىل حد ما" ،وهذا يعني �أنه
ميكن �أن يكون هناك م�ستخدمون مت�ضررون
يف ال�سعودية واخلليج العربي عموم ًا وال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وهو مل ي�ستهدف
م�ستخدمني من موقع جغرايف حمدد.
كيف ميكن �أن �أت�أكد من �أن ح�سابي على
في�س بوك خمرتق؟
بد�أت ال�شركة الأمريكية ب�إظهار تنبيه على
خال�صة الأخبار للم�ستخدمني املت�ضررين ت�ؤكد
لهم فيها �أن املخرتقني قد و�صلوا �إىل بع�ض
بياناتهم ،وهي توفر لهم بع�ض الإر�شادات
الإ�ضافية حلماية بياناتهم لي�س �ضمنها تغيري
كلمة املرور؛ حيث مل يح�صل عليها املخرتقون.
تظهر هذه الر�سالة البارزة �سواء يف ن�سخة
الويب من املوقع �أو التطبيق على �آيفون
و�أندرويد للم�ستخدمني املت�ضررين ب�شكل عام.
� 6أ�سباب ل�شراء "�آيفون  "8عو�ض "�آيفون
�إك�س �إ�س" (�إنفوجرافيك)
�أما اخليار الثاين فهو الدخول �إىل هذه
ال�صفحة؛ حيث �ستخربك بالإجنليزية ما �إذا
كان ح�سابك خمرتق ًا �أم ال� ،إذا ظهرت يف املربع
الأزرق ب�أ�سفل ال�صفحة ر�سالة:
"Based on what we've learned
so far, your Facebook account
has not been impacted by this
security incident. If we find
more Facebook accounts were
impacted, we will reset their
access tokens and notify those
".accounts
فهذا يعني �أن ح�سابك مل يتم اخرتاقه
ولي�س حتى �ضمن  30مليون ح�ساب املت�ضرر،
�أما �إن كان مت�ضرر ًا ف�ستجد الر�سالة املنا�سبة
لذلك.

يوتيوب يعتذر مل�ستخدميه حول العامل بعد تعطل املوقع طائرة بدون طيار حت�صى نبات اليقطني فى �أكرب مزرعة ب�أوروبا

قدمت �إدارة موقع م�شاركة الفيديوهات
الأكرث �شهرة عاملي ًا يوتيوب ،اعتذارها
للم�ستخدمني حول العامل ،بعد العطل
املفاجئ الذى �أ�صاب املوقع.
وقالت �إدارة املوقع فى ر�سالة
مل�ستخدميها�" :شكر ًا لتقاريركم عن
يوتيوب ،نحن نعمل على حل هذه امل�شكلة ،و�سوف نعلمكم مرة �أخرى ،ونعتذر
عن �أى �إزعاج" .اجلدير بالذكر� ،أن العطل الذى �أ�صاب املوقع� ،أدى �إىل حدوث
حالة من االنزعاج لدى م�ستخدمى املوقع حول العامل.
و�صعد ها�شتاج "يوتيوب"� ،إىل �صدارة موقع التوا�صل االجتماعى "تويرت"
على م�ستوى م�رص والعامل ،وذلك ملا للموقع من �أهمية خا�صة لدى م�ستخدميه
فى م�شاهدة املحتوى امل�صور.

�أح�صت طائرة بدون طيار 40
�ألف ًا من نبات اليقطني ب�أكرث من
املتوقع ،فى �أكرب مزرعة لإنتاج
القرع فى �شمال �أوروبا.
وا�ستخدم الباحثون من جامعة
جنوب الدمنارك هذه التقنية لعد
ما ي�صل �إىل � 40ألف من نبات
اليقطني فى الإجمال فى املزرعة
الكائنة فى جزيرة فونن ،فيما
بد�أ مو�سم ذروة بيع القرع ويجرى
على قدم و�ساق مع اقرتاب عيد
الهالويني.

ومتثل عملية العد �أنباء طيبة
لأ�صحاب املزرعة التى ميتد فيها
نبات اليقطني على م�ساحة 70
–  80هكتارا ،ويعك�س امل�رشوع
زيادة ا�ستخدام التكنولوجيا
لتح�سني الكفاءة الزراعية.
و�أ�شار موقع "لوكال" الإخبارى
�إىل �أنه عقب عملية الإح�صاء
الناجحة لليقطني �سيقوم الباحثون
فى اجلامعة بتحويل انتباههم �إىل
حما�صيل �أخرى بعد احل�صول على
منحة من وزارة البيئة والغذاء

للبحث عن و�سائل �أف�ضل فى
ح�صاد الب�صل واحلبوب ،ف�ضال عن
م�ساعدة املزارعني فى �إجراء تقييم
لنمو النباتات �أو مكافحة الأع�شاب
ال�ضارة والآفات.
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احل�سا�سية الغذائية لدى الأطفال

املناعية
احل�سا�سية
"املر�ضية" هى ناجمة عن وجود
خلل ج�سمانى� ،سببه عدم تقبل
اجل�سم ملادة غذائية ،وذلك
ب�سبب وجود خلل فى �إمكانية
ه�ضمها �أو ه�ضم �إحدى املكونات
الرئي�سية ،لأن خاليا الطفل
امل�صاب باحل�سا�سية تفرز
�أج�ساما م�ضادة لبع�ض الأطعمة
وعندما تلتقى هذه الأج�سام
امل�ضادة مع تلك الأطعمة يحدث
رد فعل يت�سبب فى �إفراز بع�ض
املواد الكيميائية التى ت�سبب
حدوث �أعرا�ض احل�سا�سية،
على �سبيل املثال احل�سا�سية من
احلليب البقرى ،و�سبب ذلك �أن
الأطفال لديهم نق�ص فى الإنزمي
الها�ضم لربوتني احلليب وهو
�أنزمي الالكتوز ،وهذا النوع من
احل�سا�سية هو الأكرث �شيوعا
وخطورة.
احل�سا�سية املناعية وهى
جلدية فى الغالب وهذا النوع
ناجم عن:
�أوال :عدم تقبل اجل�سم
املفاجئ لنوع معني من
الأغذية التى قد يتناولها الطفل
با�ستمرار ولكنها فج�أة ت�سبب
له احل�سا�سية.
ثانيا :عدم تقبل اجل�سم
لأنواع معينة معروفة من
الأغذية خ�صو�صا عند تناولها
بكرثة كاملوز ،وهذا النوع
من احل�سا�سية عار�ض وعالجه
م�ؤقت و�سهل.
�أعرا�ض احل�سا�سية الغذائية
وا�ضحة حيث تظهر كالتاىل:
القىء ،الإ�سهال� ،صعوبة
التنف�س ،طفح جلدى ي�سبب

حكة �شديد ،احمرار
اجللد مع حكة،
تورم ال�شفتني �أو
الل�سان �أو الفم مع
ال�شعور باحلكة،
و�أمل
ال�صدع
البطن �أو التهاب
احللق واحتقان
الأنف ،تزداد هذه
مع
العوار�ض
ا�ستمرارية تناول
امل�سبب الغذائى
لها.
الأطعمة
وعن
ت�سبب احل�سا�سية فهى كالآتى:
احلليب البقرى ،البي�ض،
القمح ،ومنتجاته املك�رسات،
ال�صويا وحليب ال�صويا،
الأ�سماك والق�رشيات البحرية،
الطماطم،
احلم�ضيات،
والفروالة،
ال�شيوكوالتة،
والذرة ،وال�شوفان.
عند ظهور �أعرا�ض ظهور
�أعرا�ض احل�سا�سية لدى الطفل
يجب على الأم تدوين الأطعمة
التى تناولها فى الوجبات
ال�سابقة ،والتى �سوف يتناولها
لتحديد ما قام تناولها وظهرت
بعدها الأعرا�ض.
على الأم �أن تتوقع فى �أثناء
مراقبة طفلها بع�ض االختالف
كمية الطعام ،التى مت تناولها
و�أن هناك �أعرا�ضا �أخرى تزيد
بزيادة كميات الأطعمة التى
تناولها كالإ�سهال ،ولكن لي�س
�إىل درجة اخلطورة.
توقف الأم عن تقدمي الطعام
امل�شتبه به للطفل ،وال حظى �أى
�أعرا�ض تظهر خالل هذه الفرتة

مطبخ �أ�رستي �أرز بالبا�شاميل
املقادير
احل�شو:
الدجاج
من
كوبان
املفروم
 1ملعقة من زيت الزيتون
 1حبة ب�صل
 4ف�صو�ص ثوم
 1ملعقة كبرية من �صل�صة
وور�سي�سرت�شاير
ربع ملعقة فلفل �أبي�ض
ن�صف ملعقة من امللح
 1حبة باذجنان �أ�سود
 2حبة طماطم
كوب �أرز م�رصي
ن�صف كوب جنب �شيدر
ماء
ال�صل�صة
 2ملعقة زبدة
 3مالعق من الدقيق
مكعب مرقة الدجاج
� 3أكواب ماء
 6مالعق من م�سحوق احلليب
الطريقة :
يحمر الدجاج و الب�صل و الثوم يف
بع�ض من الزيت ثم ت�ضاف ال�صل�صة و

الفلفل و امللح ثم يو�ضع اخلليط يف قاع
�صينية الفرن
يقلى الباذجنان الأ�سود و الطماطم
و ت�صفى ثم تو�ضع فوق الدجاج يف
ال�صينية
ي�سلق الأرز يف بع�ض من املاء
بالن�سبة لل�صل�صة يحمر الدقيق بالزبد
ثم ي�ضاف مكعب مرق الدجاج ثم يخلط
املاء باحلليب و ي�ضاف �إىل اخلليط ثم
يحرك املزيج حتى يتكثف
تخلط �صل�صة البا�شاميل بالأرز ثم
ت�صب فوق القطع الباذجنان و الطماطم
ثم ينرث اجلنب على الوجه و يخبز يف
الفرن بدرجة حرارة  180درجة مئوية و
يرتك ملدة  40دقيقة �أو حتى ين�ضج ثم
يقدم.

وبذلك تت�أكدين �أن الطعام الذى
توقفت ،عن �أعطائه للطفل هو
ال�سبب عندما تختفى الأعرا�ض
ال�سابقة وغالبا تتح�سن حالة
الطفل خالل يومني ،وقد حتتاج
�إىل �أ�سبوع واحد من التوقف
عن تناول الطعام الذى ي�سبب
احل�سا�سية.
يجب عليها عدم تقدمي الأطعمة
التى ت�سبب احل�سا�سية للطفل،
واالمتناع عن تناول بقية
الأطعمة التى تنتمى للمجموعة
نف�سها ،تقدمي البديل للمفقود
من الفيتامينات �أو املعادن،
�إعادة تقدمي الطعام للطفل بعد
ثالثة �أ�شهر ،لأن العديد من
�أنواع احل�سا�سية الغذائية م�ؤقتة
و�إذا تكرر حدوث رد الفعل فى
كل مرة يجب عر�ض الطفل على
اخت�صا�صى ح�سا�سية لتقومي
حالته قبل االمتناع عن تناول
طعام معني مدى احلياة.

العدد ()35

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

اد
إ�عد د حممد
الم حممو
�أح

ن�صائح مهمة ملطبخ الأم العاملة

ِ
عليك ب�إعداد قائمة بالنواق�ص
وال�رضوريات املطلوبة خالل الأيام
القادمة با�ستمرار،بكتابة �أنواع
اخل�رضوات التي نفدت لديك ،
وعليك اي�ضا اال�ستفادة من اخل�رضوات
املو�سيميه التي تكون متوفرة يف
اال�سواق و با�سعارها منخف�ضة.
التح�ضري ُ
امل�سبق للطعام :
الطماطم:
ً
و�رسيعا،
ال
�سه
ا�ستخدامها
جتعل
بطريقة
الطماطم
وجتهيز
ا�ستخدام
ميكن
ً
قومي ب�رشاء كمية من الطماطم ،و�ضعيها يف املاء على النار واتركيها لدقائق
قليلة بعد الغليان ،وارفعيها عن النار وقومي ب�رضبها يف اخلالط ،والهدف
من غليها هو �سهولة ال�رضب يف اخلالط ،وميكن اال�ستغناء عن هذه اخلطوة
�إذا كانت الطماطم �شديدة االحمرار وبعد �رضبها يف اخلالط قومي بت�صفيتها
و�ضعيها على النار بدون �أي �إ�ضافات واتركيها حتى تتبخر كمي ٌة كبريةٌ من املاء
الذي بها وتتحول �إىل �صل�صة ،ثم قومي بتعبئتها يف �أكيا�س بال�ستيك واحفظيها
يف الثالجه ،و�سوف تظل ل�شهور حمتفظة ب�صالحيتها لال�ستخدام.
�صباحا �أخرجي �أحد �أكيا�س الطماطم من الثالجة
وعند ذهابك �إىل العمل
ً
و�ضعيه يف الثالجة حتى يذوب الثلج حلني عودتك من العمل ،وعند دخولك
قومي ب�إخراجه من الثالجة حتى
ا ملنز ل
تنتهي من تبديل مالب�سك لتقارب
حرارتها حرارة الغرفة
وت�ستخدميها بعد ذلك يف
الطبخ.
امللوخية:
امللوخية لها �أكرث من
طريقة حلفظها  ،فالبع�ض
بغ�سلها ون�رشها حتى جتف وقطف
يقو م
يف ال�شم�س وحفظه يف �أكيا�س ورقية داخل
ورقها وجتفيفه
�أكيا�س بال�ستيكية يف املطبخ،ولكن امللوخية املحفوظة بهذه الطريقة ت�أخذ
وقتًا يف �إعدادها وحت�ضريها بعد ذلك،والطريقة الأخرى الأ�سهل والتي جتعل
�إعداد امللوخية �أ�سهل و�أ�رسع هي غ�سلها وتركها جتف ثم قطف الأوراق وخرطها
يف املفرمة بطريقة معينة كالتايل:
و�ضع بع�ض الأوراق وفرمها فرما ناعما  ,ثم ن�ضعها يف �أكيا�س بال�ستيكية –
توزع مبقدار الكمية امل�ستخدمة يف كل وجبة  -وحتفظ يف الثالجة وتظل ملدة
�شهر تقري ًبا �صا حلة لال�ستخدام.
اتبعي نف�س اخلطوات التي اتبعناها يف الطماطم ،بحيث تقومني ب�إخراجها
�صباحا قبل ذهابك للعمل وو�ضعها يف الثالجة حتى يذوب الثلج
من الثالجة
ً
ً
جاهزة لال�ستخدام.
حلني عودتك لتكون

عاجلى الكلف والنم�ش من مطبخك

يعرف �أطباء اجللد ومتخ�ص�صو
ّ
التجميل “الكلف” ب�أنه ما يظهر على
هيئة بقع بنية �أو داكنة يف بع�ض
مناطق اجل�سم خا�صة الوجه” جانبي
الوجه” فما الذي ميكن �أن ي�سبب
الكلف؟ وكيف ميكن �أن نعاجله مبواد
طبيعية من مطابخنا حتى ال نعر�ض
اجللد �إىل الكيماويات التي ت�سبب
الأمرا�ض اخلطرية ك�رسطان اجللد
والإنزميا واحلكة وغريها؟
م�سببات الكلف :التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س يف فرتة ما بني الظهر والع�رص
ي�سبب البقع البنية يف الوجه  ,مما
يت�سبب يف ظهور هذه البقع البنية �أو
الكلف والنم�ش يف الوجه كما ي�ؤدي
�إىل ظهور التجاعيد املبكرة .
ولأن �أحد م�سببات الكلف �سوء
التغذية فال�شتاء فر�صة جيدة لتناول
الأطعمة التي ت�ساعد يف الق�ضاء
عليه �أو تاليف الإ�صابة به ،على �أن
حتتوي هذه الأطعمة على فيتامني (�أ)
املوجود بكرثة يف اجلزر ،وفيتامني
(ب) املوجود يف الفواكه واخل�ضار
واحلبوب واملك�رسات بخا�صة البندق
واللوز .كما يرجع �أطباء الأمرا�ض
الباطنية واجلهاز اله�ضمي �أ�سباب
ظهور البقع البنية �إىل بع�ض الإ�صابات
يف الكبد ،ولتجنب هذه البقع يجب
الإكثار من �أكل �سلطة امللفوف ،ودهن

الب�رشة بع�صريه يوميا ،و�رشب
مغلي النعناع لقدرته على تنظيم
�إفرازات الكبد.
وخلرباء التجميل ر�أي  ..حيث
يرجعون �أهم �أ�سباب ظهور البقع
الداكنة والنم�ش �إىل تراكم اخلاليا
امليتة لذا فهم ين�صحونك عزيزتي
�إن مل تكوين تعانني من �أي مر�ض
�إىل الق�ضاء علي الكلف ب�إتباع
الآتي:
 - 1قومي بتنظيف ب�رشتك من
املاكياج مبنظف منا�سب وم�أمون .
 - 2اعملي كمادات دافئة من مغلي
البقدون�س يوميا.
 - 3هناك �أقنعة طبيعية مغذية
للب�رشة ومفيدة جد ًا ت�صنعينها يف
مطبخك منها:
قناع خمرية البرية:
وميكنك �أن ت�صنعيه بنف�سك ؛
ومقاديره كالتايل:
• ملعقة من خمرية البرية • ملعقة
لنب زبادي طبيعي • قطرات من
ع�صري الليمون
اخلطي هذه املكونات وغطي وجهك
كامال بها واتركيه ملدة ربع �ساعة
وميكنك تكراره مرتني يوميا.
قناع الب�صل:
كما ميكنك عزيزتي ا�ستخدام قناع
جديد مكوناته ( :ع�صري الب�صل ،اخلل،

ع�صري الليمون وماء الورد) اخلطيهم
مبقادير مت�ساوية وا�ستخدميهم مرتني
�أ�سبوعيا.
قناع الرتم�س:
�أما قناع الرتم�س ..فيعده خرباء
التجميل ” �سيد الأقنعة” للق�ضاء
على اللون الداكن وب�إمكانك حت�ضريه
كالآتي :كوب ترم�س مطحون يتم
نقعه يف حملول ماء مقطر( عن طريق
غلي املياه وا�ستخدام القطرات
املتبخرة بداخل الغطاء �أو اح�رضيه
من ال�صيدلية ،ثم قومي بطبخه على
نار هادئة حتى ين�ضج ،ثم ادهني به
املنطقة امل�صابة بالكلف يوميا ملدة
ال تقل عن ربع �ساعة.
عزيزتي ،دورة العالج بهذه الأقنعة
ت�ستمر من � 4إىل � 5أ�سابيع ،فلو بد�أت
ا�ستخدامها واملواظبة عليها من الآن
فل�سوف ت�شع ب�رشتك عما قريب .
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من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

تعد الهند من �أكرب الدول وثاين �أكرب �شعوب
العامل بتعداد يزيد على  1.2مليار مواطن و�أحد
�أكرب االقت�صاديات العاملية .وهي ال �شك بلدة
مليئة بالغرائب والعجائب والعادات التي لن
جتدها يف دولة �أخرى.
� 1أكرث مكان مبلل يف العاملتعد الهند املكان الأكرث بل ًال يف العامل ،حيث
ي�سقط عليها نحو � 40ألف قدم من املطر �سنوي ًا.
 2الدولة الأوىل يف تعداد ال�شباب يف العاملبحلول 2020
من املتوقع �أن يرتفع عدد �أ�صحاب الفئة
العمرية من � 15إىل  43من  430مليون يف 2011
�إىل  464مليون يف .2021
� - 3أكرب �شبكة طرق
يبلغ طول �شبكة الطرق يف الهند جمتمعة 4.7
مليون كم ،وهي ثاين �أكرب �شبكة طرق يف العامل
بعد الواليات املتحدة ،وتعادل هذه امل�سافة ما
يزيد على طول حميط الكرة الأر�ضية م�رضوب ًا يف
 117مرة.
 4هواء نيوديلهي الأكرث تلوث ًا�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن هواء
مدينة نيودلهي الهندية هو الأكرث تلوث ًا يف
العامل ،ووجدت �أن متو�سط م�ستوى ،PM 2.5
وهو قيا�س للج�سيمات التي تنتقل يف اجلو �إىل

�شاب ا�صبح مليونريا يف ال�ساد�سة والع�شرين من عمره

قد ال ُي�صدق �أي �أحد �أن هذا ال�شاب،
عاما،
الذي يبلغ من العمر الآن 26
ً
تقدر بـ 130مليون دوالر،
ميتلك ثروة ّ
مل يرثها من والديه �أو من �أحد �أقاربه،
ومل ي�رسقها � ً
أي�ضا ،بل جمعها بعمله
وذكائه؛ �إذ �إن «بن فران�سي�س» ،الذي
ُيعد من �أ�صغر رواد الأعمال يف العامل
الآن ،كان قبل قرابة الـ� 7أعوام،
عاما ،قد بد�أ
عندما كان يف عمر الـً 19
ريا ،و�صلت قيمته
م�رشوعا
ً
جتاريا �صغ ً
ً
بعد � 7أعوام من �إطالقه �إىل ماليني
الدوالرات.
«بن فران�سي�س» ،وقبل �أن يفتتح م�رشوعه،
الذي قلب حياته ر� ًأ�سا على عقب ،كان يف يوم
ما يعمل ك�سائق لتو�صيل الـ«بيتزا» �إىل املنازل،
بعد انتهاء دوامه الدرا�سي يف اجلامعة ،وكان
يق�ضي يف عمله مدة خم�س �ساعات متوا�صلة
يوم ًيا؛ �إذ �إن عمله يف تو�صيل البيتزا كان يبد�أ
م�ساء.
من ال�ساعة  5وينتهي عند ال�ساعة 10
ً
وخالل �سنوات حت�صيله اجلامعي؛ فكّ ر مب�رشوعه
الناجح ،حتى قبل �أن يدخل �سوق العمل املهني
ر�سم ًيا.
خالل عمله يف تو�صيل البيتزا �إىل البيوت،
بد�أ فران�سي�س يعمل على م�رشوعه التجاري
م�ستخدما هاتفه
«جيم�شارك ،»Gymshark
ً
الذكي ،و�أ�شار ،خالل �أحد لقاءاته ال�صحفية،
م�ساء ،بعد
�إىل �أنه كان عند عودته �إىل املنزل
ً
انتهاء الدرا�سة والعمل ،يجل�س ل�ساعات وهو

ي�صمم موقعه الإلكرتوين ،ويختار املنتجات
اجلديدة التي يتوجب عر�ضها من خاللها.
وي�ضيف «فران�سي�س» �أنه -وبعد م�ضي عامني
كاملني من التعب ،حيث كان يتابع درا�سته
اجلامعية ،وعمله يف تو�صيل البيتزا ،بالإ�ضافة
�إىل عمله على م�رشوعه -بد�أت �أرباح �رشكته
�سنويا،
النامية تتخطى مبلغ الـ� 320ألف دوالر
ً
وعندها قرر التخلي عن الدرا�سة وتو�صيل البيتزا؛
كلي مل�رشوعه «جيم�شارك
لكي يتفرغ ب�شكل
ّ
 ،»Gymsharkوفع ًال هذا ما حدث ،حيث
�أ�صبحت �رشكته ،يف الوقت احلا�رض ،واحدة من
كربى ال�رشكات الربيطانية النامية واملتخ�ص�صة
يف بيع الألب�سة واملعدات الريا�ضية؛ �إذ تخطت
قيمتها ال�سوقية  130مليون دوالر �أمريكي،
بحلول العام  ،2018وهكذا متكن هذا ال�شاب،
عاما� ،أن ي�صبح
الذي بد�أ م�رشوعه بعمر الـً 19
ريا ع�صام ًيا» خالل � 7أعوام فقط.
«مليون ً

هلل �صالح

عبدا

خ�صلة �شعرها كادت �أن تت�سبب ببرت �أ�صابع ر�ضيعها..

حقائق عن الهند بع�ضها غريب

الإن�سان وت�سبب الأمرا�ض املختلفة
يف نيودلهي ،بلغ  152ميكروجرام
لكل مرت مكعب.
 5جتارة ال�شعرَ
عر ما تزيد
ت�صدر الهند من
ال�ش ْ
قيمته عن  415مليون دوالر �سنوي ًا،
ويقوم كثري من الهندو�س بالتربع
ب�شعرهم يف املعابد بد ًال من النقود
�أو املجوهرات التي ال ميتلكونها،
ويعتقد �أن نحو � 40ألف حاج
يتربعون ب�شعرهم يومي ًا.
 6تعي�ش فيها �أكرب عائلة يفالعامل
تعي�ش يف الهند �أكرب عائلة يف العامل ،وهي
تتكون من رجل و 39زوجة ،و 94ولد ًا وبنت ًا،
و 33حفيد ًا ،ويعي�شون يف بناية مكونة من 4
طوابق و 100غرفة يف قرية يف والية ميزورام
الهندية.
� 7إطالة ال�شواربرجال ال�رشطة يف والية ماديا برادي�ش يح�صلون
على مكاف�أة عند �إطالتهم ل�شواربهم ،ويعود ذلك
العتقاد قادة ال�رشطة يف تلك الوالية �أن ال�شارب
الطويل يك�سب �صاحبه املزيد من االحرتام.
 8يوم عمل بوجبة طعامالفرد العادي عليه �أن يعمل ل�ست �ساعات حتى
ي�ستطيع توفري ثمن وجبة طعام.
 9االحتفال باملوتقبيلة �ساتيا حتتفل عندما ميوت �أحد �أفرادها
وتقيم العزاء عندما يولد طفل جديد للقبيلة.
 10الهنود ي�أكلون اللحوم �أقل من بقية العامللل�شخ�ص الواحد
الهنود عموم ًا يتناولون كمية �أقل من اللحوم
لكل �شخ�ص مقارنة ببقية العامل ،وال�سبب �أن
اللحم لي�س الرتكيز الرئي�س يف املطبخ الهندي،
ف�ض ًال عن حقيقة �أن العديد من الأديان حت�ض على
تناول الأكل النباتي فقط.

�إعداد

� /أ�سماء

عاما،
كادت الأم �أليك�س �أبتون ،البالغة ً 29
�أن تت�سبب يف برت �أ�صابع ر�ضيعها ،بعدما
التف �شعرها حول �أ�صابع ال�صغري؛ مما ت�سبب
يف توقف الدورة الدموية يف قدمه ملدة 14
�ساعة.
ووف ًقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية؛ ف�إن

الأم �أليك�س ا�ستخدمت ملقطً ا لإزالة �شعرها
امللتف حول قدم �صغريها بعدما انتفخت
ب�شدة ،و�أ�صبح لونها �شديد احلمرة طوال
�ساعات الليل.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن �أليك�س كانت نائمة،
وعندما ا�ستيقظت لرت�ضع ال�صغري كان ي�رصخ
ب�شدة ،ويرف�ض تناول احلليب ،وبعد بحث
دقيق منها ،اكت�شفت �أن خ�صلة واحدة من �شعرها
ملتفة حول �أ�صابع قدمه طوال �ساعات الليل؛ مما
ت�سبب يف �إيقاف الدورة الدموية.
وقالت الأم" :كاد �شعر ر�أ�سي �أن يت�سبب يف
برت �أ�صابع قدم ابني ،وعندما ر�أيت املنظر يف
علي �أن
البداية� ،أ�صبت ب�صدمة وظننت �أنني
ّ
�أنقله �إىل امل�ست�شفى ،ولكن ا�ستطعت احل�صول
على ملقط ،وحررت �أ�صابعه بنف�سي".
ون�صحت �أليك�س جميع الأمهات �أن ي�رسحن
�شعورهن بانتظام؛ ملنع ت�ساقطه بجانب ال�صغار
�أثناء النوم ،والت�سبب يف م�شكلة لهم.

�أول متحف يف العامل لـ«الأطعمة املقززة يف
مدينة «ماملو» ثالث �أكرب املدن ال�سويدية
يف الوقت الذي تنت�رش فيه متاحف
ومعار�ض الطعام ال�شهي ،والتي ت�شبه
اللوحات الفنية �أكرث مما ت�شبه جمرد
طبق من الطعام ،ويف الوقت الذي �أ�صبح
الطعام بحد ذاته نوع ًا مهم ًا من الفنون،
افتتح يف ال�سويد نهاية �أكتوبر اجلاري
� 2018أول متحف يف العامل لـ«الأطعمة
املقززة» هو الأول من نوعه على م�ستوى
العامل ،ال عالقة له باجلمال والفن
وال�شهية ال من قريب وال من بعيد؛ ،
وذلك يف مدينة «ماملو» ثالث �أكرب املدن
ال�سويدية.
وبح�سب ما نقله موقع «عربي بو�ست» عن
�صحيفة « »The Independentالربيطانية،
ف�إن املتحف غري املعتاد هذا �سيعر�ض بع�ض
ُ
«امل ِ
نف َّرة» املثرية لال�شمئزاز من جميع
الأطباق
�أنحاء العامل .و�سيحتوي هذا املعر�ض الغريب
والأول من نوعه يف العامل ،على �أطباق كريهة،
بدء ًا من �سمك القر�ش العفن ،الذي يعد �أحد
الأطباق ال�شهرية واملعروفة يف �أي�سلندا ،و�صو ًال
�إىل «الدوريان» ذات الرائحة الكريهة ،التي تعد
�أي�ض ًا طبق ًا �شعبي ًا يف مناطق جنوب �رشق �آ�سيا،
وهي نوع من الفاكهة الذعة الطعم ،حتى �أن
احلكومات يف �سنغافورة ،حتظر وجودها يف
و�سائل النقل العام.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيعر�ض املتحف �أطباق ًا
�شعبية �أخرى مثل �سمك الرجنة ُ
خمر من
امل َّ
ال�سويد ،وخنزير غينيا امل�شوي من بريو،
واجلبنة بالدود من �رسدينيا ،ومن املقرر �أن
يفتح �أبوابه ملدة � 3أ�شهر فقط من نهاية �أكتوبر
 ،2018وحتى نهاية يناير من العام املقبل
.2019
لي�ست الفكرة الغريبة الأوىل يف ال�سويد..
يعترب عامل النف�س الأمريكي ال�شهري «�صامويل
وي�ست» ،هو �صاحب الفكرة لهذا املتحف ،كما
�أنه �أي�ض ًا �صاحب فكرة «متحف الف�شل» املعروف،
والذي افتتح يف مدينة «هل�سنجبورغ» بال�سويد،
وله الآن فروع يف كل من «تورنتو» الإيطالية،
و«لو�س �أجنلو�س» الأمريكية ،وقريب ًا يف
«�شنغهاي» يف ال�صني .ويف حديث لعامل
النف�س الأمريكي �أدىل به ملجلة «ذي لوكال
 ،»The Localحتدث عن فكرتيه هاتني قائالً:
لكن متحف الطعام يحظى
«الفكرتان ممتعتانَّ ،
ٍ
بقبول وجاذبية �أكرب بني النا�س».
و�أ�ضاف «�صامويل وي�ست» خالل حديثه« :ميكنك
تتحمل الأ�شياء املقززة �إىل حد معني ،ولكن
�أن
َّ
�إذا �شاهدت �أكلة �سمك القر�ش العفن ،ف�ستتمنى
لو مل تولد قط» .وبينّ � َّأن الهدف الأول والأخري

من املتحف هو «املتعة والإثارة وجذب تفاعل
اجلمهور»؛ لكنَّه �أكَّ د � َّأن املتحف يهدف كذلك
�إىل اال�ستدامة ،قائالً« :نحتاج �إىل �أن نناق�ش
مفهومنا عن اال�شمئزاز �إذا كنا �سننظر يف بع�ض
ً
مالءمة للبيئة ،مثل
م�صادر الربوتني الأكرث
احل�رشات».
كلفة امل�رشوع ..مرتفعة جد ًا
ومن املنتظر �أن تحُ فظ معظم املعرو�ضات
النتنة يف �صناديق زجاجية تُ �ستخدم يف الأبحاث
الطبية كي حتتوي رائحتها وال تنت�رش يف املكان
ب�شكل ي�ؤذي احل�ضور ،ومع ذلك ،كانت رائحة
املخمرة» ال�سويدية ال�شهرية،
�أكلة «الرجنة
َّ
قوية جد ًا لدرجة �أنَّ ها �شكلَّت حتدي ًا �إ�ضافي ًا
للقائمني على هذا املتحف؛ �إذ قال وي�ست« :لقد
اختربناها مرار ًا ،وكدنا �أن نُ طرد من مكتبنا
احلايل ب�سبب الرائحة� ،أظن �أننا تو�صلنا �إىل
حل ،لكني ل�ست متيقن ًا ،وهذا �أحد الأ�شياء التي
ت�ؤرقني ليالً».
ومن املقرر �أن يتم جتديد قرابة ن�صف الأطباق
املعرو�ضة مرة كل يومني على الأقل؛ مما يجعل
املتحف م�رشوع ًا مكلف ًا للغاية ،وذلك حتى ال
تتلف وتت�سبب بروائح قد ال تُ طاق �أو ت�رض ح�ضور
املتحف ،واعرتف وي�ست بذلك قائالً« :للأمانة،
ُي َعد املعر�ض يف احلقيقة �أمر ًا مزعج ًا ،فعندما
كنت �أ�صمم امل�رشوع ،كنت �أفكر يف �أنَّ ه يجب �أن
يكون �سه ً
ال واقت�صادي ًا؛ لأنني �أنفق عليه ،ولكن
ما هو الأف�ضل والأمتع� ،أن ترى �أمامك ن�سخة
بال�ستيكية طبق الأ�صل من بع�ض الأطعمة �أم ترى
الطعام احلقيقي؟».
ويجيب وي�ست عن هذا الت�سا�ؤل قائالً« :بالطبع
الأمتع �أن ترى فاكهة الدوريان احلقيقية القادمة
من تايالند �أمام عينيك» .و�أ�ضاف« :هذا �أمر ممتع
عر�ض للف�شل �إىل ٍ
ٌ
حد كبري ،ف�إذا مل
حق ًا لكنَّه ُم
ي�أت �أح ٌد �إىل املتحف ،ف�س�أخ�رس �أموا ًال طائلة».
ويذكَ ر � َّأن قيمة �أقل تذكرة لدخول املتحف تبلغ
ُ
نحو  20دوالر ًا ،بينما �سيكون دخول الأطفال
ب�شكل جماين
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تطور اخلدمات التعليمية يف مديرية عدي خواال

املديرية ت�شهد مزيدا من الإنت�شار والتطور مل�ؤ�س�سات التعليم و�أجواء واعدة مب�ستقبل �أف�ضل
و�ضعت �إرتريا منذ بزوغ فجر احلرية ،مهمة النهو�ض بعملية التعليم يف مقدمة �أولوياتها،
�ضمن جهودها الرامية لإعمار الوطن .وذلك �إدراكا منها ب�أهمية التعليم يف الإرتقاء
ببلد دمرته احلروب و�سيا�سات الإ�ستعمار املتعاقبة .حيث عملت احلكومة الإرترية بكل
جد على ن�شر م�ؤ�س�سات التعليم الأ�سا�سي يف خمتلف �أرجاء الوطن .ونتيجة لهذا �شيدت
املدار�س الإبتدائية واملتو�سطة ومن ثم الثانوية يف �شتى �أرجاء الوطن ،كما عملت على
�إعادة ت�أهيل املدار�س املت�ضرة واملتقادمة لت�ستعيد ن�شاطها بال�شكل املطلوب .وهكذا
تكاملت امل�ؤ�س�سات التعليمية يف م�ستوى الأ�سا�س .لتبد�أ خطة التو�سع يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل �أي�ضا لإ�ستيعاب الأعداد التي مت ت�أهيلها يف مراحل الأ�سا�س.
كان انت�شار التعليم يف مرحلة الإ�ستعمار حمدودا للغاية ،وحتى النذر القليل كان داخل
املدن الكبرية ،كما �أن واقع الأقاليم واملديريات يتباين من منطقة لأخرى .فاملناطق
النائية كانت اكرث حرمانا من غريها .ويف هذا ال�سياق ف�إن الإقليم اجلنوبي يعترب
من الأقاليم التي توفرت فيه فر�ص تعليم و�إن كانت حمدودة للغاية ال �سيما يف القرى
النائية .لذا كان الإ�ستقالل مبثابة انطالق الن�شاط التنموي بكل جوانبه مبا يف ذلك
التنمية التعليمية ،و�إر�ساء �أ�س�س املعرفة ،واتاحة الفر�ص لكل النا�شئة لإمتالك زمام
العلم واملعرفة .حتى يتمكنوا من الإ�سهام يف بناء وطن �شامخ ،ا�ستنادا على الأ�س�س
العلمية والتطور التقني ،بايدي �أبنائه وحماته .ويف زيارة لق�سمي ال�صحافة والإذاعة
ملديرية عدي خواال �إحدى مديريات الإقليم اجلنوبي .بهدف الإطالع على جممل
اخلدمات الإجتماعية وتطوراتها يف املديرية .كان الن�شاط التعليمي احد تلك اخلدمات
املهمة التي ن�سعى للتعرف عليها عن قرب .وبالتايل كان لنا حوار مع م�س�ؤول التعليم
مبديرية عدي خواال الأ�ستاذ /ت�سفاي �سبهتو ،حيث ن�ستعر�ض لقرائنا الكرام خال�صة ما
جرى معه من حوار :نتمنى لكم قراءة ممتعة.

حممدعلي حميدة
م�ؤ�س�سات التعليم باملديرية
ويف هذا يقول الأ�ستاذ /ت�سفاي
�سبهتو ،متثل مديرية عدي خوال
احدى املديريات الـ  12التي يتكون
منها الإقليم اجلنوبي ،وهي ذات
كثافة عالية من ال�سكان ،وبالتايل
بها كثافة يف �أعداد الطالب .ويف هذا
ال�سياق تنت�رش امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف خمتلف �ضاحيات املديرية� ،إذ
تبلغ �أعداد املدرا�س الإبتدائية يف
املديرية  22مدر�سة ،يف حني تبلغ
املدار�س املتو�سطة والثانوية 11
مدر�سة .بالإ�ضافة اىل  13مدر�سة يف
ريا�ض الأطفال .يعني ان املديرية
بها �أكرث من  40م�ؤ�س�سة تعليمية.
بدءا من م�ستوى ريا�ض الأطفال،
وحتى املرحلة الثانوية .وا�ضاف
�سيادته� ،أن عملية انت�شار امل�ؤ�س�سات
التعليمية على م�ستوى املديرية ويف
خمتلف ال�ضواحي الإدارية بها متثل
منا�سبة .وقال :كانت املدار�س قبل
الإ�ستقالل يف املديرية ال تتجاوز الـ
 11مدر�سة فقط ،لكن بعد التحرير
ت�ضاعف العدد لي�صل يف هذه املرحلة
اىل �أكرث من  40مدر�سة .واليوم جند
مدر�سة يف كل �ضاحية باملديرية،
ماعدى �ضاحية واحدة ،يعني لدينا
يف  22مدر�سة ،وبالتايل ف�إن �ضاحية
واحدة هي التي مل ت�شيد فيها مدر�سة
حتى الآن ،ويقطع �أبنا�ؤها نحو 7
كيلو مرتات للدرا�سة يف �ضاحية
جماورة.
و�أو�ضح �سيادته �أن عدد الطالب
يف املدار�س الإبتدائية ي�صل نحو
 12918طالب وطالبة ،رغم اننا
نتوقع زيادة العدد للطالب القادمني
من تقراي ونقفة .ويف ذات ال�سياق
ي�صل عدد املعلمني  ،260معلما� .أما
الطالب يف مدار�س املرحلة املتو�سطة
وهي  10مدار�س ،في�صل عددهم نحو
 8146طالب ،يدر�س فيها نحو 138
معلما .ويف املرحلة الثانوية ،جند
 2449طالب وطالبة� ،أما املعلمني
يف هذه املرحةل في�صل عددهم 56
معلما .وهذا يعني �أن لدينا نق�صا
يف عدد املعلمني مقارنة باملدار�س
املنت�رشة يف املديرية ،و�أعداد
الطالب .ونتوقع �أن نح�صل على عدد
من املعلمني اجلدد من خرييجي
الكليات يف هذا العام .وهكذا ف�إن

م�ستوى انت�شار امل�ؤ�س�سات التعليمية
يعترب منا�سبا.

فاعلية تلك امل�ؤ�س�سات
وقال� :سيادته �إذا ما قيمنا مدى
حتقيق هدف الألفية يف جمال انت�شار
التعليم ،بالنظر اىل اجلهد الذي يبذل
لن�رش التعليم من خالل اتاحة الفر�ص
التعليمية لكل النا�شئة ،بتوفري
امل�ؤ�س�سات التعليمية واملعلمني
و�أدوات التعليم ،جند �أن هذه اجلهود
ت�ؤتي اكلها ب�شكل جيد ،حيث ينخرط
كل الأطفال ممن هم يف �سن التعليم يف
العملية التعليمية ،كذلك جند فئات
كبار ال�سن ممن جتاوزت �أعمارهم
�سن التعليم النظامي للنا�شئة ،وفق
حتديد عمر من  15وحتى الـ 45
يدخل يف برنامج تعليم الكبار .فهناك
فر�ص �ضمن هذا الربنامج ،ومن خالل
هذا اجلهد حتقق الكثري يف م�س�ألة
ن�رش التعليم ،وحتقيق �شعار التعليم
للجميع ،لأننا نتابع م�ستوى تقدم
هذه الربامج ،ولدينا �سجالت تو�ضح
مدى التطور يف هذا الإجتاه� ،إذ ت�شري
التقارير اىل �أننا قطعنا �شوطا كبريا
يف الق�ضاء على الأمية ،وان مل يكن
ب�شكل كامل ،حيث جند �أماكن حمدودة
ن�سبة لبعد امل�سافات والت�ضاري�س
ال�صعبة ،و�صعوبة احل�صول على
معلمني للتدري�س يف تلك املناطق.
لذا التزال نعمل للق�ضاء على ما تبقى
من الأمية .ب�شكل عام ف�إن النتائج
مطمئنة ،لأن معظم املواطنني اليوم

يكتبون ويقر�ؤن ،وفق ما ا�شارت
اليه نتائج ا�ستق�صاء �أجريناه،
والقلة املتبقية اي�ضا كما هو
معلوم نوا�صل جهدنا لإحلاقها �ضمن
املناطق التي طوت �صفحة الأمية.
كما �أن ن�سبة الطالب املميزين يف
املديرية كبري ،حيث يوجد ا�سا�س
تعليمي للمديرية ،رغم ما بها من
ظروف الرعي والزراعة .ففي امتحان
ال�شهادة العام املا�ضي لدينا طالبة
احرزت الدرجة الكاملة  4وعدد من
الطالب من حققوا  3درجات فما
فوق .كما �أن فاعلية املعلم عالية.
و لدينا معلمني م�ؤهلني لهم القدرة
على الأداء املطلوب .بغ�ض النظر عن
بع�ض النقائ�ص ووجود عدد حمدود
من املعلمني غري املن�ضبطني،
لكن ب�شكل عام ف�إن معظم املعلمني
مميزين وجادين يف عملهم .وقد
بد�أنا بالفعل بو�ضع �أ�س�س متينة،
وجادة ل�ضبط العمل ،وهذا ا�سلوب
ح�صل على قبول حتى �أولياء الأمور،
لأن اجلدية �سيكون لها مردود �إيجابي
يف نهاية املطاف .بالإ�ضافة �إىل ذلك

لدينا  5من امل�رشفني الرتبويني،
يتابعون �سري العملية التعليمية
و�أداء املعلمني .حيث نعمل على
التوا�صل مع كل املدار�س مبا يتوفر
لنا من و�سائل نقل ،وحتى ال�سريعلى
�ألأقدام.
ا�ستيفاء الو�سائل والإحتياجات يف
تلك املدار�س
ويف هذا يو�ضح �سيادته،
�أنه بالن�سبة اىل البنى التحتية

مل�ؤ�س�سات التعليم ،ميكننا القول �أن
كل املدار�س مبنية ،عدى مدر�ستني
اقيمتا يف العام املا�ضي ن�سبة لكرثة
�أعداد الطالب يف املنطقة ،فهاتان
املدر�ستان ن�سعى لبنائهما ،كما
مت بناء مدار�س �أخرى كانت بنف�س
الطريقة ،وذلك بالتعاون بني
احلكومة وال�شعب ،مثل املدر�سة يف
بيت قربئيل .هناك بع�ض الإ�شكاالت
يف جمال جتديد مقاعد الطالب ،حيث
تعاين الكثري من مقاعد الطالب (
الكنبات) من التقادم وبحاجة اىل
جتديد .كما تعاين بع�ض املدار�س
من �ضيق الف�صول .ما ي�ضطرها �إىل
�إقامة ف�صول رواكيب زنكية .ويف هذا
ف�إن املدار�س توا�صل عملية ترميم
وحتديث مبانيها وكذلك �أثاثياتها
مبا ت�سمح به ظروفها وقدرات
املواطنني .كما تتوا�صل اجلهود
للتو�سع يف جمال دورات املياه،
خا�صة الدورات اخلا�صة بالإناث.
لذا ف�إن معظم املدار�س لديها دورات
مياه منظمة ،والبع�ض يتوا�صل فيها
العمل لإجناز دورات مياه مبختلف

الو�سائل.
ن�سب م�شاركة الإناث يف العملية
التعليمية
ن�سبة م�شاركة الإناث يف التعليم
عالية ،حيث ت�صل يف املرحلة
الإبتدائية � 46%أي ب�شكل عام يف
معظم املدار�س ،و�إن كانت الن�سبة
ترتفع يف املدينة ،لت�صل �إىل .50%
وتنخف�ض يف املناطق النائية ب�سبب
بعد امل�سافات لت�صل اىل . 33%

الأ�ستاذ /ت�سفاي �سبهتو
�أما يف املرحلة املتو�سطة جند ن�سبة
م�شاركة الإناث ت�صل �إىل  48%ويف
املرحلة الثانوية اىل  50%و�إن كانت
هذه الن�سبة حتتاج اىل حتقيق ،وذلك
ب�سبب املقاطعة الكبرية للذكور يف
هذه املرحلة.
كما �أن او�ضاع مقاطعة الطالب
للدرا�سة ،كانت يف الفرتة ال�سابقة
كثرية ،ب�سبب الرعي� ،أو الت�أثر
بالأو�ضاع التي كانت �سائدة ن�سبة
الن املديرية مديرية حدودية،
فيحدث ت�رسب من املدار�س� .إال �أن
هذه الظاهرة �أخذت تنخف�ض ب�شكل
كبري ،مقارنة بالأعوام املا�ضية.
حيث قاطع قبل � 3أعوام نحو  4الآف
طالب ،بعدها انخف�ض �إىل نحو 2800
طالب� ،أما العام املا�ضي ف�إنخف�ض
�أكرث ،ويف هذا العام ون�سبة لأجواء
ال�سالم التي تعم املنطقة ككل نتوقع
اختفاء هذه الظاهرة ب�شكل كبري.
و�أ�ضاف �سيادته التعاون بني
املعلم و�أولياء الأمور على م�ستوى
عايل ،ف�أولياء الأمور على ا�ستعداد
تام للتعاون مع املعلمني ودعمهم،
والإ�سهام يف امل�ساعدة حلل ا�شكاالتهم
يف كل املجاالت� ،أما فيما يخ�ص
متابعة �أو�ضاع �أبنائهم الدرا�سية
بقدر ما يهتم به املعلم ،فهناك
�ضعف يف هذا اجلانب ،وهذا يتطلب
مزيد من اجلهد والتوعية .طبعا
يتم دعوة �أولياء الأمور مرتني يف
العام الدرا�سي� ،إال �أن متابعتهم على
مدار العام �أو مراجعتهم للمدر�سة
وللمعليمن للتعرف على و�ضع �أبنائهم
يعترب حمدودا .ما �أ�صبح يخلق فجوة،
ونحن نوا�صل جهودنا للتغلب على
هذا ال�سلوك ،باحلوار والتوعية� ،إذ
نو�ضح لهم ب�أن ما يبذلونه من جهد
مقدر يف توفري �إحتياجات املدر�سة،
وحلحلة م�شاكل املعلمني ،الهدف
منه بالأ�سا�س حتقيق نتائج طيبة
للطالب� ،إذن من املهم متابعة و�ضع
الطالب ب�شكل دائم.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الطموح� :أنواعه ،مظاهره وخ�صائ�صه
�إعداد :نورالدين خليفة

الطموح يف اللغة يعني:
الأمر العايل وال�سامق الذي
ي�سعى الإن�سان �إىل بلوغه،
ويقال� :أطمح فالن ب�رصه؛
ُ
�أي َرفَ عه ،ورجل طماح؛
َّ
�أي بعيد
الط ْرف ،وبحر
طموح املوج؛ �أي � ّأن �أمواجه
مرتفعة ،وميكن تعريف
الطموح ا�صطالح ًا ب�أنّ ه:
َ
التحديات،
امليل �إىل تذليل
ّ
والعقَبات ،واملجاهدة يف
َ
عمل �شيء ب�صورة �رسيعة،
وج ّيدة ،مع الإ�رصار ،وذلك
للو�صول �إىل امل�ستويات
والتفوق على
العليا،
ُ
ُّ
النف�س ،ويمُ كن تعريفه
�أي�ضاً ،ب�أنه "هدف له م�ستوى
حُم َّدد ،يتطلع ال�شخ�ص �إىل
�إجنازه وحتقيقه يف �أحد
جوانب حياته ،وميكن �أن
تختلف درجة �أهمية هذا
الهدف باختالف جوانب
احلياة نف�سها ،كما ميكن
�أن تختلف هذه الدرجة،
بني الأفراد ككلّ يف اجلانب
الواحد نف�سه ،علم ًا ب�أنّ ه
أهمية
من املمكن �أن تتح َّدد � ّ
هذا الهدف ،بح�سب الإطار
املرجعي للفرد.
ّ
ويتع َّدد الطموح يف �أنواعه
وِ فْ ق الفئة التي ت�سعى
�إىل حتقيقه ،ونوع ّية هذا
الطموح ،وفيما ي�أتي ِذكْ ر
لبع�ض �أنواع الطموح:
االجتماعي :جند
الطموح
ّ
� ّأن طموح ال�شعوب الفقرية،
يختلف ب�شكل كبري عن طموح
الدول ُ
تقدمة؛
امل ِّ
ال�شعوب يف ُّ
فال�شعوب الفقرية تطمح
عي من
دوم ًا �إىل حتقيق قَ ْدر ُم نَّ
العي�ش ،وال ترغب بالكثري،
َ
امل ِّ
� ّأما ال�شعوب ُ
تقدمة ،فهي
ترغب مب�ستويات عالية من
الطموح ،والو�صول �إىل حالة
الر ِقي ،والرفاه ّية،
من
ُّ
ِ
والغنى ،وبذلك ،ف�إنّ ه ك َلّما
ازدهر املجتمع وتَ ق َّدم ،تكون
الطموحات على م�ستوى ٍ
عال،
بحيث تتنا�سب مع الواقع،
التطور ،كما � ّأن
وم�ستوى
ُّ
الطموحات داخل املجتمع
نف�سه ال تت�شابه؛ فالطموح
يختلف من زمن �إىل �آخر،
ومن فرد �إىل �آخر ،حيث كان
�أفراد املجتمع يطمحون �إىل
ِم َه ٍن حُم َّددة ،كاملحاماة،
والطب ،والتدري�س ،ومع
ّ
الذي
ال�رسيع
التطور
ُّ
�شهِ َدته املجتمعات يف
خمتلف املجاالت� ،أ�صبحت
طموحات الأفراد مب�ستوى

�أعلى؛ للح�صول على ِم َهن
تتنا�سب مع هذا
جديدة
ُ
التطور.
ُّ
الفردي :وهو
الطموح
ّ
يخ�ص �شخ�ص ًا
الطموح الذي
ُّ
واحداً� ،سواء كان الطموح
الذي يرغب فيه ،يف املجال
ِ
لمي� ،أو
املهني� ،أو
الع ّ
ّ
الريا�ضي،
أو
�
،
ال�سيا�سي
ّ
ّ
املدر�سي؛ فكلّ �شخ�ص
�أو
ّ
َّ
ميلك
احلق الكامل يف تَ بنّي
م�ستويات الطموح التي
تتنا�سب مع بيئته ،وقدراته،
ُ
و�إمكان ّياته ،حيث يطمح
البع�ض �إىل حتقيق النجاح
الدرا�سي،
على امل�ستوى
ّ
ِ
املهني،
لمي� ،أو
�أو
ّ
الع ّ
بينما يطمح البع�ض الآخر
للو�صول �إىل عمل ُم ِ
�ستق ّر،
يكمن طموحهم
وجند �آخرين
ُ
يف حتقيق حياة �سعيدة،
وبذلك ف� ّإن و�صول الفرد �إىل

ويدركه ،من حيث
ُ
ال�صحة وال�صواب،
ّ
�أو اخلط�أ ،وي�شتمل
�أي�ض ًا على فكرة
الفرد عن ذاته.
املظهر الوجداينّ :
على
وي�شتمل
التي
امل�شاعر
الفرد
ظهرها
ُي ُ
جتاه �أداء عمل
عي ،كال�رسور،
ُم نَّ
وما
واالرتياح،
�صيبه عند وجود
ُي ُ
وحتديات
َعقَبات
ّ
متنعه من حتقيق
ُ
طموحه.
ال�سلوكي:
املظهر
ّ
وي�شتمل على املجهود
الذاتي الذي يبذلُ ه الفرد يف
ّ
�سبيل حتقيق �أهدافه.
ويتح َّدد م�ستوى الطموح
عدة
عند الفرد
بناء على ّ
ً

مراكز اجتماع ّية ،يكون وِ فْ ق
م�ستويات الطموح لديه.
الطبيعي :وهو
الطموح
ّ
َ
بني على ما
الطموح
امل ّ
ميلكه الفرد من قدرات،
مُت ِّكنُ ه من
و�إمكان ّيات،
واجه
حتقيق طموحه؛ ف�إن
َ
حتديات� ،أو
الفرد � ّأي
ّ
عوائق ،ف�سيكون قادر ًا على
جتاوزها؛ ل ّأن �إمكان ّياته
ُ
ت�سمح له بذلك.
ُ
ال�شبيه
الطموح
باخلياالت َ
املر�ض ّية :وهو
ُّ
يدل على
الطموح الذي
رغبة �صاحبه يف التخ ُلّ�ص
من حاله ُ
امل�ؤلمِ  ،و�شعوره
بالإحباط؛ وذلك ب�سبب ُب ْعد
طموحه وخياله عن واقعه
ال�سيئ ،وهو ما يحول دون
ِّ
حتقيق طموحاته .كما �أن
يظهر على �شخ�ص ّية
الطموح
ُ
الفرد ب�أ�شكال خمتلفة،
نذكرها فيما يلي:
املظهر املعريفّ  :وي�شتمل
يعتقده الفرد،
على ما
ُ

أهمها:
عواملّ � ،
اجلن�س :يلعب جن�س الفرد
هم ًا يف َر ْ�سم م�ستوى
دور ًا ُم ّ
الطموح لديه؛ فالطموح
لدى الذكور قد يختلف عنه
لدى الإناث ،كما � ّأن التن�شئة
االجتماع ّية تُ � ِّؤثر يف مدى
�إبراز دور اجلن�س يف َر ْ�سم
طموحه.
ِ
الذكاء :تُ � ّؤثر القدرات

العقل ّية للفرد ب�شكل كبري يف
مدى طموحه؛ فالأفراد الذين
ميلكون م�ستوى ذكاء مرتفع
يكون �إدراكهم للأهداف،
والطموحات� ،أعلى و�أكرث
واقع ّية ،كما �أنّ هم يجدون
الطريق الأق�رص نحو حتقيق
وطموحاتهم،
�أهدافهم،
� ّأما ذوو م�ستوى الذكاء
املنخف�ض ،ف�إنّ هم ي�ضعون
طموحات ُم َ
بالغ ًا فيها ،وهي
غري منا�سبة لإمكان ّياتهم.
فكرة الفرد عن نف�سه:
كونها الفرد
فال�صورة التي ُي ِّ
يخ�ص قدراته
عن نف�سه ،مبا
ُّ
واجل�سم ّية،
العقل ّية،
ري ُمه ٌّم
واالنفعال ّية ،لها ت�أث ٌ
يف توجيه �سلوكه ،وحتديد
طموحه.
االتزان االنفعايلّ ُ :ي� ِّؤثر
ِّ
االتزان االنفعايلّ
م�ستوى
ِّ
للفرد يف طموحه؛ فال�شخ�ص
غري ُ
امل َتّزِ ن انفعال ّي ًا ال ميلك
م�ستوى طموح مرتفع؛ لأنّ ه
هاب الف�شل ،كما �أنّ ه غري
َي ُ
قادر على �أداء الأعمال التي
تُ طلَب منهّ � ،أما ال�شخ�ص
ال�سوي ،فهو ميتلك املقدرة
ّ
التوازن بني
على �إحداث
ُ
�إمكان ّياته ،وقدراته ،عند
�ضعه للأهداف .م�ستوى
َو ْ

النف�سيّ � :إن ال�شخ�ص
التوافُ ق
ّ
ال�صحة النف�س ّية اجل ّيدة،
ذا
ّ
ير�ضى مبا قَ َ�سمه اخلالق
ويندفع با�ستمرار نحو
له،
ُ
التحديات،
ويتجاوز
الأمام،
ُ
ّ
واجهه.
وال�صعوبات التي تُ
ُ
االقت�صادي
امل�ستوى
ّ
واالجتماعي :ب َّينت الدرا�سات
ّ
ظهرون
� ّأن الأفراد الذين ُي
َ
درجات اختالف �ضعيفة
ن�سب ّي ًا -مقارنة مبن ُيظهرون
درجات عالية موجبة،-
يعي�شون �ضمن ظروف
واقت�صادية
اجتماع ّية،
ّ
بي
وهذا
مقبولة،
ُي ِنّ
وجود عالقة بني الظروف
االقت�صادية ،واالجتماع ّية،
ّ
وم�ستوى الطموح.
وي َتّ�صف ال�شخ�ص الطموح
بعدة �صفات
وميزات،
ّ
ِّ
أهمها:
� ّ
ال ي�شعر بالي�أ�س،
•
متفائلة
نظرة
ولديه
نحو احلياة ،وهو مييلُ
ب�سلوك ّياته نحو الكفاح،
وي�ضع
التفوق،
وي َتّجه نحو
ُ
ُّ
ُخطّ ة حُمكَ مة يف �سبيل حتقيق
�أهدافه.
ال ي َتّكل على الآخرين،
•
ّ
باحلظ ،بل ميتلك
وال ي�ؤمن
ح�س امل�س�ؤول ّية ،واالعتماد
َّ
ُ
ثابرة.
وامل
النف�س،
على
َ
ال يخاف ،وال يجزع
•
من عدم ظهور النتائج
املطلوبة ب�شكل �رسيع.
يقنع مبا هو
ال
•
ُ
قليل ،وي�سعى دائما �إىل
نَ يل املطلوب ،وال يرى � ّأن
م�ستواه احلايل ُم ِ
قنع� ،أو �أنّ ه
�أف�ضل ما ميكن �أن ي�صل �إليه؛
لذا ي�سعى دائم ًا �إىل تطوير
م�ستواه ،والنهو�ض به.
يقتنع بوجود
ال
•
ُ
ّ
احلظ ،وال يرى � ّأن م�ستقبل
الإن�سان ثابت بحيث ال يمُ كن
تغيريه ،كما �أنّ ه ال ي�سمح
َّ
ب� ّأن
تتحكم الظروف َ
ب�سيرْ
الأمور.
ي�شعر بالف�شل
ال
•
ُ
ب�سبب معاودة جهوده،
�رص على حتقيق �أهدافه،
ُ
وي ُّ
ِّ
ال�صعاب يف
ويتحمل كافّ ة
َّ
�سبيل الو�صول �إليها ،كما
�أنّ ه ُي�ؤمن ب� ّأن املثابرة،
وبذْ ل اجلهد ،هما �أ�سا�س
َ
التغ ُلّب على ِّ
ال�صعاب.
هاب املغامرة� ،أو
•
ال َي ُ
امل�س�ؤول ّية� ،أو املناف�سة،
�أو املجهول� ،أو الف�شل.
نق ً
ال عن موقع مو�ضوع.
كوم

9
كانت البيئة ومواردها الطبيعية و ما تزال من �أهم
�ضحايا احلروب وال�صراعات امل�سلحة �سواء �أكان يف الأزمنة
القدمية �أو يف ع�صرنا الراهن والتي تقوم ا�سرتاتيجية
احلروب على عقيدة تدمري نظم دعم احلياة فيها وذلك
بغاية �إحلاق الهزمية باجليو�ش وال�شعوب� .أي بناء على
تلك الإ�سرتاتيجية يتم على �سبيل املثال ال احل�صر  ,تلويث
م�صادر املياه وحرق للمحا�صيل وقطع للغابات وت�سميم
للرتبة وقتل للحيوانات وتف�شي للأوبئة و االمرا�ض
والتحلل االجتماعي وانت�شار اجلرمية و النزاعات امل�سلحة
باال�ضافة اىل الهجرة والنزوحات مما يكون له ت�أثري مبا�شر
على الإن�سان حالي ًا وكذلك الأجيال امل�ستقبلية و الأهم
ت�سبب ذلك يف ن�شوء املزيد من احلروب و ال�صراعات جراء
التناف�س للإ�ستحواذ على املوارد الطبيعية الآيلة للتناق�ص
والن�ضوب  .خا�صة و�أن العديد من تلك ال�صراعات كانت
مرتبطة با�ستغالل املوارد الطبيعية  .لذا ي�ؤكد اخلرباء
على �صعوبة املحافظة على الأمن وال�سالم الدوليني دون
نعر ُف تلك
حتقيق التوازن و الإ�ستقرار البيئي  .فكيف ِّ
العالقة ؟ وماهي التحديات التي تواجه جهود ت�أثريهما
املتبادل الإيجابي ؟ وما هي �أف�ضل ال�سبل لتعزيز الت�أثري
الإيجابي لكل منهما على الآخر ؟ وغريه من املحاور ذات
العالقة �سنطرحها يف �صفحة اليوم �إن�شاءاهلل
خلق الله الكون يف �أح�سن �صورة و هيئه
و جمله بالإ�ضافة �إىل و�ضعه القوانني
والنوامي�س التي حتفظه � .أي�ض ًا خلق الله
وحمله �أمانتها وجعل
الإن�سان ليعمر الأر�ض
َّ
البيئة الأر�ضية بكل ما فيها من مكونات
ومقومات هي املوئل و املوطن له  .ولكن
الإن�سان يف �سعيه املحموم وغري املر�شد
لإ�شباع �شهواته و نزواته و�إمتالك ما يف
دمر يف طريقه املكونات
العامل من خريات َّ ,
و العنا�رص التي كانت حتفظ للكون توازنه
و �أنتج من الأدوات و الأ�سلحة الفتاكة التي
تق�ضي على الأخ�رض و الياب�س  .وعندما
وعي املجتمع الدويل و خا�صة تلك الدول
و املجتمعات املت�سببة رئي�سي ًا يف تدهور
و دمار البيئة و املوارد الطبيعية � ,إىل
ما �أحلقته من �أذى �إ�ست�شعرته يف تدهور
ال�صحة فيها و �إنعدام الأمن و الإ�ستقرار ,
�أ�صبحت تبحث عن الو�سائل التي ت�ساهم
يف �إ�ستعادة البيئة لعافيتها و عودتها �إىل
طبيعتها التي خلقها عليها املوىل عز و جل
 .وجراء ت�ضارب امل�صالح و تباين املطامع
و تناطحها بني بني الب�رش  ,كان حتم ًا �أن
تقوم احلروب و النزاعات امل�سلحة بني
الأمم منذ الأزل و ال�ضحية املجنى عليها يف
هذا احلالة طبع ًا تتمثل يف البيئة و املوارد
الطبيعية من هواء وماء وتربة حيث يعم
الدمار و اخلراب فتكرث الأمرا�ض وتتدهور
ال�صحة ومتوت املخلوقات البحرية والربية
.
ولذا يحتفل املجتمع الدويل يف ال�ساد�س
من نوفمرب من كل عام باليوم الدويل ملنع
�إ�ستغالل البيئة يف احلروب و ال�رصاعات
امل�سلحة  .وهو اليوم الذي �أعلنته اجلمعية
العامة للأمم املتحدة بو�صفه اليوم الدويل
ملنع �إ�ستغالل البيئة يف احلروب و النزاعات
امل�سلحة و ذلك مبوجب القرار 4\456
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البيئة ما بعد احلروب و النزاعات امل�سلحة

و امل�ؤرخ  5نوفمرب  2001م  .كما ي�ضع
املجتمع الدويل �آماال ً كبرية على �أن يكون
العمل على البيئة هو جزء من منع النزاعات
وحفظ ال�سالم و ا�سرتاتيجيات بناء ال�سالم
 ,وذلك ت�أ�سي�سا ً على قناعة مفادها ب�أنه
من غري املمكن �أن يكون هنالك �سالم دائم
ٌ
ٌ
�إذا دمرت املوارد الطبيعية التي تدعم �سبل
املعي�شة و النظم املناخية .
عموم ًا ي�شري اخلرباء �إىل �أن القانون
الدويل الإن�ساين ي�ؤكد �إن حق �أطراف �أي
نزاع م�سلح يف �إختيار �أ�ساليب وو�سائل
القتال لي�س حقا ً ال تقيده قيود .ومن هنا
ميكن ا�ستنباط حقيقة �أن البيئة كعلم وتوجه
تطبيقي وتربوي يف حياة الفرد اليومية ,
ال ميكن ف�صلها عن الإطار العام ملفهوم و
ثقافة ال�سالم والأمن والإ�ستقرار يف عاملنا
املعا�رص ,خا�صة واننا نالحظ �أن احلروب
ال ال يفرق بني
ي�صاحبها عادة دمار ًا �شام ً
البيئة الطبيعية والب�رش ,و�إن نتائجها
ت�ؤدي حتم ًا �إىل تغريات حادة يف الن�سيج
الإجتماعي والثقايف والإقت�صادي لل�شعوب .
فما هي الو�سائل و االجراءات التي
ت�ستخدمها املجتمعات املحلية و االفراد
للحماية من التهديدات والكوارث البيئية
الناجمة عن احلروب و النزاعات امل�سلحة
؟
لي�س من ال�سهولة االجابة على هذا
الت�سا�ؤل مبا�رشة حيث انه قد تختلف
و�سائل وادوات العالج باختالف البيئات

التي تن�ش�أ فيها وبها التهديدات  ,و لذا
�سوف احاول اعطاء ملحات عامة منها مثال
 1-:حماولة املجتمعات املحلية واالفراد
التكيف والت�أقلم بقدر االمكان مع االو�ضاع
امل�ستجدة  ,وايجاد اليات فعالة حللحلة
امل�شكالت اليومية التي تواجهها .
� 2إعتماد نهج امل�شاركة اجلماعيةاملنظمة وفقا لالمكانيات املتاحة يف
الت�أهب و اال�ستعداد للمخاطر البيئية و
تخفي�ضها .
 3تدريب املجتمعات املحلية و االفرادعلى و�سائل اال�سعافات االولية حتى يتمكنوا
من حماية انف�سهم و من يعولونهم  ,و تقوم
املنظمات االن�سانية الطوعية كالهالل و
ال�صليب االحمر الدوليني بدور كبري يف ذلك
.
 4قيام منظمات املجتمع املدين واجلهات الدولية ذات العالقة ببذل اجلهود
احلثيثة جلمع �شمل اال�رس و العائالت
املنف�صلة جراء احلروب و كذلك امل�ساعدة
يف البحث عن اال�شخا�ص املفقودين نتيجة
لأعمال العنف
 5معاجلة ظواهر العنف التي تظهر يفاملناطق احل�رضية جراء احلروب  ,و من
ذلك مثال حاالت كثافة ال�سكان املت�أثرين
باالعمال العدائية يف املدن و مدى ال�ضغط
الذي قد ت�شكله تلك الكثافة الفجائية على
موارد البنية التحتية اال�سا�سية التي البد
من موا�صلة ت�شغيلها كاملياه و الكهرباء و
امل�ست�شفيات و كذلك تفكك التالحم
االجتماعي .
كما يحدد القانون الدويل
الإن�ساين جمموعة ً من القواعد
الإتفاقية و العرفية تت�سم بثالثة
�أبعاد وهي :
 1البعد الإن�ساين و يتمثل يفحماية �ضحايا النزاعات امل�سلحة
كالإن�سان و�إرثه احل�ضاري والبيئة
الطبيعية
 2البعد امليداين وهو يتمثل يفتقييد �أ�ساليب وو�سائل القتال
 3البعد القانوين وهو يتمثل يفحتديد الإنتهاكات و امل�س�ؤوليات
و حتكمه عوامل تنفيذ املهمة
الع�سكرية و طبيعة الهدف و
الظروف الآنية و الو�سائل املتوفرة
بالإ�ضافة �إىل العوامل الإن�سانية.
�إن التقيد بتحقيق البعد امليداين
يف احلروب و النزاعات امل�سلحة
يخدم البعد الإن�ساين للقانون و

يحمي بالتايل من تبعات البعد القانوين .
ومن اجلدير بالذكر ان برنامج االمم
املتحدة للبيئة يقوم بت�صميم م�شاريع
للتعامل مع اثار احلروب والنزاعات و
النهب على البيئة وذلك من خالل وحدة
التقييم ملا بعد النزاع والتي تعمل يف
�إطار �شعبة تنفيذ ال�سيا�سات العامة
البيئية  ,حيث تقوم هذه الوحدة ببحث
االثار البيئية للنزاعات وحتديد الت�أثريات
البيئية لتدفقات الالجئني و كذلك اقرتاح
حلول للنظافة البيئية  .وي�شمل نهجها
�إزاء تقييمات ما بعد النزاعات  ,اخلطوة
احليوية املتمثلة يف العمل مع املانحني
ل�ضمان املوارد املالية من �أجل �أن�شطة
املتابعة مثل النظافة او التدابري العالجية
 .و ف�ضال عن ذلك ت�سعى الوحدة كما تقول
اىل �إبقاء االولويات البيئية على جدول
االعمال طوال فرتة االعمار التي تعقب
النزاعات و كذلك دعم االهداف طويلة
االجل لإدارة املوارد الطبيعية و الت�صدي
ملمار�سات الإدارة البيئية و تعزيز التعاون
البيئي الإقليمي .
كما ت�ؤكد هذه الوحدة على حقيقة ان
التقييمات البيئية ملا بعد النزاعات ,
عندما جترى بعد النزاعات مبا�رشة ,
ت�ساعد يف تقليل الأخطار امل�ستقبلية على
ال�صحة الب�رشية و على البيئة ب�إعطاء
بيانات �صحيحة لل�سكان املحليني و
ل�صانعي القرارات  ,و باقرتاح الإجراءات
ال�رضورية للنظافة و بتقييم �أوجه عدم
اليقني يف �أو�ساط ال�سكان فيما يتعلق
باالخطار ال�صحية من البيئة امللوثة.
ونختم �صفحة اليوم بالقول �أنه البد من
الإهتمام بالبيئة يف زمني احلرب وال�سلم
مع ًا ويت�ضح �إرتقاء الوعي املجتمعي الدويل
بهذه امل�س�ألة  ,من خالل �إجراء العديد من
ٍ
ٍ
بيئية يف مراحل ما بعد
تقييمات
الدول ,
�إنتهاء ال�رصاعات امل�سلحة ,ال �سيما و�أن
الأ�رضار الناجمة عن احلروب ال تقف عند
حد املعاناة الإن�سانية فقط بل تتعدى ذلك
لت�شمل التدهور و الدمار الذي يلحق بالبيئة
ويف ِْقد نظامها الطبيعي توازنه  ,لنخ�رس يف
ُ
هنيهات �إجنازات �إ�ستغرق حتقيقها �سنوات
عديدة وقامت على �أكتاف �أجيال متتابعة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ت�ؤكد بنود و قواعد
القوانني التي حتكم �إ�ستخدام ال�سالح على
التحرمي ال�سلبي لأي �سالح ع�شوائي الأثر �أو
يحدث �أ�رضارا ً ج�سيمة و �آالما ً ال مربر لها
�أو يلحق بالبيئة الطبيعية �أ�رضارا ً بالغة
ًوا�سعة الإنت�شار وطويلة الأمد  ...يتبع
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بعدما �أكدت تقارير رغبة ريال مدريد يف التعاقد معه:

العدد ()35

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

كتابة �صفحة جديدة يف ق�صة �أف�ضل العب يف التاريخ:

�أ�سبوعان م�صرييّان يف م�شوار بوكيتينو رونالدو :مي�سي لن يدخل القائمة املخت�صرة للكرة الذهبية

يحتاج مدرب توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو ،لأن
يتّخذ قرارا ب�ش�أن م�ستقبله خالل �أ�سبوعني فقط ،بعدما
�أكدت تقارير رغبة ريال مدريد ،يف التعاقد معه خلفا
للمدرب املقال جولني لوبيتيجي .وكان ريال مدريد قد
�أعلن �إقالة لوبيتيجي الإثنني املا�ضي ،بعد اخل�سارة
الثقيلة �أمام الغرمي التقليدي بر�شلونة  5-1م�ساء
الأحد املا�ضي �ضمن مناف�سات اجلولة العا�رشة من
كمدرب
الدوري الإ�سباين ،وعينّ �سانتياجو �سوالري،
ّ
م�ؤقّ ت .وقالت �صحيفة "ذا �صن"� ،إن الئحة االحتاد
الإ�سباين ،جترب ريال مدريد على تعيني مدرب دائم
للفريق خالل �أ�سبوعني فقط .و�أ�شارت �إىل �أن البند رقم
 60من تعليمات االحتاد الإ�سباين ،ين�ص على ما يلي:
يتوجب
"�إذا حدث فراغ تدريبي بعد بداية امل�سابقة،
ّ
مدة �أق�صاها �أ�سبوعني".
يف
الفئة
لهذه
رخ�صة
مدرب جديد لديه
على النادي تعيني
ّ
ّ
مدربا جديدا خالل �أ�سبوعني ،ف�إن �سوالري لن يكون ب�إمكانه
وختمت ب�أنه يف حال مل يعينّ ريال مدريد ّ
اال�ستمرار يف من�صبه ،كما �سيوقع االحتاد الإ�سباين غرامة على النادي امللكي .وكانت تقارير �صحفية
قد �أ�شارت يف وقت �سابق �إىل خروج �أنطونيو كونتي من دائرة اهتمامات ريال مدريد ،يف وقت ينتظر
للمدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
املدرب الإيطايل �إمكانية ا�ستالم تدريب مان�ش�سرت يونايتد خلفا
فيه
ّ
ّ

بنتيجة تاريخية يف الكال�سيكو ،والفوز على ريال مدريد بخما�سية:

ال�سحر الربازيلي عر�ض م�ستمر يف بر�شلونة
مير بر�شلونة بحالة فنية رائعة يف الأيام الأخرية ،حيث
ا�ستعاد نغمة االنت�صارات بجانب تقدمي م�ستوى جيد ،وال
�سيما اخلروج بنتيجة تاريخية يف الكال�سيكو ،والفوز على
ريال مدريد ( .)5-1ا�ستعاد �إرن�ستو فالفريدي الكثري من الثقة
التي افتقدها جمهور بر�شلونة منذ انطالق املو�سم ،فقد عاد
ليحتل �صدارة الليجا ،كما وا�صل جناحه يف تعوي�ض ليونيل
مي�سي امل�صاب .وكان لالعبني الربازيليني رونق خا�ص يف
قائمة البلوجرانا هذا املو�سم ،الذي ا�ستثمر فيه املدرب
خدمات العبني من ال�سيلي�ساو يف الت�شكيلة الأ�سا�سية،
وهم فيليب كوتينيو و�آرثر ميلو ورافينيا �ألكانتارا ،على
الرتتيب .و�صل �إىل الفريق الكتالوين يف االنتقاالت ال�صيفية  3جنوم برازيليني ،يف مقدمتهم �ألكانتارا الذي
عاد جمددا بعد ق�ضاء ن�صف مو�سم على �سبيل الإعارة مع �إنرت ميالن ،بجانب �آرثر الذي ان�ضم قادما من
جرمييو ،ومالكوم دي �أوليفريا القادم من بوردو .وتتما�شى فل�سفة بر�شلونة كثريا مع الالعبني الربازيلني،
حيث يجد فيهم اللمحات الإبداعية التي يحبها اجلمهور ،بالإ�ضافة لل�رسعة املطلوبة لتطبيق "التيكي تاكا"،
وهو ما جعل الإدارات املتالحقة تبحث عن �أبناء ال�سيلي�ساو يف كل مرحلة ،حيث جنح منهم الكثريون .بد�أ �آرثر
املو�سم ب�صورة خافتة ،ومل ي�شارك �سوى يف دقائق معدودة ،لت�أتي االنطالقة احلقيقية يف واحدة من �أقوى
املباريات �أمام توتنهام على ملعب وميبلي ،حيث ا�ستغل الفر�صة بال�شكل الأمثل وحجز مقعد دائم حتى الآن
يف و�سط امللعب .ظهر ان�سجام ذي الـ  21عاما ب�شكل تدريجي مع الثنائي راكيتيت�ش وبو�سكيت�س ،و�أ�صبح يرى
الكثريون �إمكانية ظهور مالمح من ت�شايف هرينانديز جديد ،نظرا لدقة متريراته وحتكمه املميز بوترية اللعب
يف و�سط امللعب� .أما زميله الأكرث خربة يف الكرة الإ�سبانية ،كوتينيو ،فبات عن�رصا ال غنى عنه بعد رحيل
�إنيي�ستا� ،إذ ت�سلم راية اجلبهة الي�رسى بعد رحيل الر�سام ،و�أ�صبح ركيزة �أ�سا�سية يف الت�شكيلة .على الرغم
من �أن ظهوره اقت�رص على املباراتني الأخريتني فقط� ،إال �أن رافينيا ثبت �أقدامه بقوة و�أحرج فالفريدي الذي
جعله حبي�سا لدكة البدالء ،وا�ستطاع �أن يكون خري بديل لغياب مي�سي .يجيد الالعب الذي يحمل اجلن�سيتني
الإ�سبانية والربازيلية ،اللعب يف �أكرث من مركز ،كما يقوم بت�أديه املهام الهجومية والدفاعية ،وهو ما منح
بر�شلونة توازنا رائعا �أمام �إنرت ميالن وريال مدريد .قائمة طويلة من جنوم ال�ساميا حفروا �أ�سماءهم يف تاريخ
بر�شلونة ،لعل �أبرزهم النجم ريفالدو ،الذي كان عن�رصا مهما يف الفرتة من  1997حتى  ،2002و�ساهم يف
الفوز بلقبي ليجا وك�أ�س ال�سوبر الأوروبي ،ف�ضال عن الفوز بجائزة الكرة الذهبية عام  .1999وباحلديث عن
جنوم البار�سا الربازيليني ،يدور يف الذهن بكل ت�أكيد ال�ساحر رونالدينيو ،الذي قاد الفريق لتحقيق دوري
�أبطال �أوروبا للمرة الثانية عام  ،2006كما بات واحد من �أف�ضل العبي الفريق عرب تاريخه .كما ي�أتي ال�ساحر
الآخر نيمار دا �سيلفا ،الذي لعب  4موا�سم رائعة يف كامب نو ،وفاز بثمانية �ألقاب كان �أبرزها عام .2015

�أكد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو� ،أنه انتقل ليوفنتو�س بحثا عن حتديات
جديدة "لكتابة �صفحة جديدة يف ق�صة �أف�ضل العب يف التاريخ" .واعترب رونالدو
( 33عاما) يف مقابلة مع جملة "فران�س فوتبول" �أنه ي�ستحق الفوز بالكرة
الذهبية وتوقع �أال يدخل النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف القائمة املخت�رصة
للمر�شحني للفوز بها .ور�شح لدخول القائمة املخت�رصة ،كل من حممد �صالح
ولوكا مودريت�ش و�أنطوان جريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابي ،ولكنه �شكك
يف قدرة كل ه�ؤالء على اال�ستمرار على نف�س املنوال لع�رش �سنوات كما فعل هو
والنجم الأرجنتيني .وقال" :كم عدد الالعبني القادرين على �أن يكونوا يف �أعلى
م�ستوى لأكرث من � 10سنوات؟ ح�سنا لنقل �أن هناك � : 2أنا ومي�سي" .و�أ�شار �إىل �أنه
انتقل ليوفنتو�س لال�ستمرار على هذا امل�ستوى بدال من قبول عرو�ض مثرية من
�أندية كانت تعر�ض عليه �أمواال �أكرث .وقال" :يف �سني ،ال ينتقل العب من ناد كبري
�إىل �آخر كبري مقابل  100مليون ..يف �سني ،و�أقولها مع االحرتام للآخرين الذي
يفعلون ذلك ،ينتقل الالعبون �إىل ال�صني والإمارات والهند وينهون م�سريتهم
هناك ،دون احلاجة للحفاظ على م�ستواهم" .و�أ�ضاف �أنه "فخور بعدم فعل ذلك"،
و�أنه "ريا�ضي خمتلف و�شخ�ص خمتلف و�صاحب عقل خمتلف" .وتابع" :ال �أقول
�إنني �أف�ضل ،ولكني �أقول �إنني خمتلف .وقد �أكون على قمة اجلبل منذ نحو 12
عاما ب�سبب ذلك" .و�أ�شار رونالدو �إىل �أن هناك �أ�شخا�ص ال يريدونه �أن يتواجد
بني املر�شحني للكرة الذهبية ،ولكنه �أكد �أن م�سريته مل تقرتب من نهايتها
بعد .وقال" :هناك من كان يريد �أن تكون نهاية حقبتي .ولكن الأمر لن يكون
كذلك� .أنا هنا و�س�أظل هنا .و�أنا �أ�ستحق ذلك .نتائجي تتحدث عني ،وال جتعلني
خارج اللعبة" .و�أ�ضاف�" :أ�شعر بفخر بحياتي ومبا �أنا عليه ومبا حققته".

يف الدور الثالث ببطولة باري�س لأ�ساتذة التن�س:

ديوكوفيت�ش يتقدم يف البطولة

حجز ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش ،مقعده يف الدور الثالث ببطولة
باري�س لأ�ساتذة التن�س ،بفوزه على نظريه الربتغايل جواو �سوزا،
مبجموعتني دون رد ،بواقع  7-5و .6-1ويواجه ديوكوفيت�ش ،يف الدور
املقبل ،الالعب البو�سني دامري جومر ،الذي ت�أهل على ح�ساب اليوناين
�ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س .ويبحث ديوكوفيت�ش عن التتويج باللقب اخلام�س
له يف باري�س ،وتعزيز رقمه القيا�سي ك�أكرث من توج بلقب البطولة،
حيث �أحرز اللقب من قبل ،خالل �أعوام  2009و 2013و 2014و.2015

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الإثنني � 29أكتوبر
									
الدوري الإجنليزي املمتاز:
											
مان�ش�سرت �سيتي  0:1توتنهام هوت�سبري

الدوري الإيطايل للدرجة : A
انرت ميالن  0:3الت�سيو
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العدد ()35

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

�أقيمت البطولة يف الفرتة من ( 27-28من �أكتوبر) مبدينة م�صوع

بني قطر ودول �أخرى يف املنطقة

جنوم واعدة ومناف�سات مثرية تواكب �أوىل البطوالت الوطنية لل�سباحة �إنفانتينو يبحث تقا�سم حق ا�ست�ضافة مونديال 2022

جرت يومي ال�سبت واالحد املا�ضيني
(� 27-28أكتوبر املا�ضي) امل�سابقة
الوطنية االوىل ملن�شط ال�سباحة بفندق
غراد دهلك مب�صوع ال�ساحلية.
املناف�سات التي ح�رضها حاكم
�إقليم �شمال البحراالحمر العميد/
تخلي لب�سو و�سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ال�سيد /هيلي
�أ�سفها � ،إ�ستقطبت كوكبة من ال�سباحني
ال�ساعني لرتك ب�صمتهم على من�صات
التتويج قادمني �إقليمي �شمال وجنوب
البحراالحمر باال�ضافة اىل مركز �ستيت
التدريبي لل�سباحة والعاب القوى.
بداية املناف�سات كانت ب�سباق ع�رشة
االف مرت  ،حيث تربع �سلمون ايوب على
املركز الأول متقدما على جنم بيني
�صاحب املركز الثاين  ،فيما ذهب املركز
الثالث لتم�سقن يوهان�س وجميعهم من

فريق مركز �ستيت لل�سباحة.
و�أكمل فريق �ستيت �إكت�ساحه من�صات
التتويج بفوز كال من يوهن�س تخلي
وفقري مياين باملركزين الرابع واخلام�س
على الرتتيب.
�أما يف �سباق خم�سة االف مرت  ،فكانت
الزعامة من ن�صيب جنم بيني على ح�ساب
زميله يف فريق مركز �ستيت التدريبي
�سلمون بيني �صاحب املركز الثاين.
فيما جاء روبيل برخت باملركز الثالث.
املركز الرابع -:مت�سقن يوهن�س �ستيت
املركز اخلام�س -:يوهن�س تخلي �ستيت
�أما يف �سباق  200مرت للنا�شئني  ،ف�أل
املركز االول ل�صالح �أبيل مو�سي تاركا
املركزين الثاين والثالث تباعا لكل من من
نفتاليم ولد�سال�سي ونوه �سامئيل.
ويف �سباق ال�سيدات الذي جرى مل�سافة
( 100مرت)  ،حققت كر�ستينا تادال على

املركز االول �أمام زميلتها يف فريق
�ستيت دونات يونا�س �صاحبة املركز
الثاين ويوردانو�س موجليتا �صاحبة
املركز الثالث.
ويف ختام الفعاليات ت�سلم الفائزون
باملراكز املتقدمة اجلوائز وامليداليات
امللونة من حاكم مدينة م�صوع هيلي
�أ�سفها ورئي�س اللجنة االوملبية االرترية
ل�ؤول ف�سهاي ورئي�س االحتاد العام
لل�سباحة والقوارب ال�سيد /حممد �سفاف.
اىل جانب ذلك �أقام االحتاد العام
لل�سباحة والقوارب دورة تدريبية للحكام
ملختلف الدار�سني القادمني من خمتلف
�أقاليم البالد .
وحا�رض يف الدورة التي جرت بفندق
�سنرتال مبدينة م�صوع خبري اللعبة
ال�سيد /مكئيل ماريزي فرانو.
جتدر اال�شارة اىل ان البطولة الوطنية
التي جرت يف الفرتة من ( 27ولغاية 28
من �أكتوبر) هي باكورة البطوالت التي
ينظمها االحتاد العام لل�سباحة والقوارب
منذ ت�أ�سي�سه وان�ضمامه لأروقة االحتاد
الدويل لل�سباحة والقوارب (. )FINA
و�ساهمت البطولة التي جرت على مدار
يومني يف �إكت�شاف املواهب املحلية التي
ظهرت بالبطولة ووجدت الدعم والت�شجيع
من �أجل تقدمي م�ستويات �أكرب وامل�ساهمة
يف املناف�سات اخلارجية التي تتاح للعبة
يف امل�ستقبل.
ويف اخلتام  ،قدم االحتاد العام
امليداليات ال�شهادات التقديرية لكل من
�ساهموا يف �إجناح البطولة يف مقدمته مركز
�ستيت التدريبي لل�سباحة والقوارب.

و�سط م�شاركة ثالثية من فرق مديريات االقليم

�إختتام مناف�سات بطولة �إقليم القا�ش بركة للدراجات الهوائية

�أختتمت يف الـ ( 28من اكتوبر املا�ضي)
بطولة �إقليم القا�ش بركة للدراجات
الهوائية التي �إنطلقت يف الـ�سابع من نف�س
ال�شهر بحا�رضة االقليم مدينة بارنتو .
البطولة التي عرفت م�شاركة مديريات
بارنتو  ،ت�سني واغوردات �ضمت فئات
الدرجة االوىل والثانية وال�سيدات.
يف �سباق فئة الدرجة االوىل الذي �إمتد
مل�سافة ( 180كيلومرت) تناف�س �سبعة
مت�سابقني  ،ويف احل�صيلة النهائية
للبطولة حاز دراج مديرية بارنتو عينوم
اماري على اللقب بعدما  14نقطة  ،تاله
باملركز الثاين زميله يف الفريق م�سقنا
كح�سي متخلفا بفارق نقطة واحدة  ،اما
املركز الثالث فلم يخرج عن قب�ضة �أرون
كفلي ماريام من فريق ت�سني �صاحب
النقاط الت�سع.
ويف نتائج فئة ال�سيدات � ،ألت ال�صدارة
مل�صلحة املت�سابقة ودب برهان من فريق
بارنتو بعد ان ح�صدت  21نقطة  ،تاركة

املركز الثاين لق�سانت قربهان�س من
فريق ت�سني ولها  10نقاط  ،و�سجلت
يوهانا زايد ح�ضورها مع املقدمة بحلولها
ثالثة ويف ر�صيدها  8نقاط.
لقب فئة الدرجة الثانية حققه دراج
فريق ت�سني م�رست يعبيو م�سنودا بر�صيد

باجتاه باري�س �سان جريمان

دكة البدالء تدفع ب�أليك�سي�س �سان�شيز �إىل الرحيل

ك�شفت تقارير �إعالمية ب�أن �إدارة نادي
باري�س �سان جريمان الفرن�سي ت�ستهدف
التعاقد مع الت�شيلي اليك�سي�س �سان�شيز
مهاجم نادي مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي.
و�أكدت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية
ب�أن م�س�ؤويل النادي الفرن�سي عادوا لإحياء
م�ساعيهم للتعاقد مع �سان�شيز بعدما كانوا
قريبني من ا�ستقطابه �إىل "حديقة الأمراء"
يف �صيف عام  2017عندما كان حينها العبا ً
يف �صفوف نادي �أر�سنال قبل ان ينتقل �إىل
مان�ش�سرت يونايتد يف �شهر يناير املا�ضي

مف�ضالً اال�ستقرار يف �إنكلرتا.
ويعترب تفكري �صناع القرار بالنادي
الباري�سي يف التعاقد مع اليك�سي�س �سان�شيز
حت�سبا ً لرحيل احد قطبي خط الهجوم يف
الفريق � ،سواء الربازيلي نيمار دا�سيلفا
او الفرن�سي كيليان مبابي �إىل نادي
ريال مدريد الإ�سباين .ويجد الفرن�سيون
يف الت�شيلي �سان�شيز املهاجم املنا�سب
للفريق ولأ�سلوبه التكتيكي  ،كما ان
و�ضعيته يف "اليونايتد" �سوف ت�ساعدهم
على ح�سم ال�صفقة ل�صاحلهم بعد عجز

بلغ  15نقطة  ،يف حني ر�ضى مرهاوي
تخلي مكائيل من فريق بارنتو بالو�صافة
بت�أخره بنقطة يتيمة عن االول  ،يف الوقت
الذي �إحتل فيه زميله �سامئيل امانئيل
املركز الثالث وله  13نقطة يف �سباق
�شهد مناف�سة مثرية حتى االمتار االخرية.

الالعب عن االحتفاظ مبكان �أ�سا�سي يف
ت�شكيلة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
اجلدير ذكره ب�أن ما يعزز من فر�صة
باري�س �سان جرمان يف التعاقد مع �سان�شيز
هو �إمكانية التوقيع معه يف �صفقة انتقال
حر �أو مبقابل �ضئيل بعدما بلغ الثالثني
عاما ً من عمره وا�صبح �أ�سرياً لدكة البدالء
 ،يف الوقت الذي تريد �إدارة مان�ش�سرت
يونايتد التخل�ص من اعبائه املالية مبا انه
يتقا�ضى اعلى راتب ا�سبوعي يف النادي
والذي يتجاوز  500الف جنيه ا�سرتليني .

قال جياين �إنفانتينو ،رئي�س االحتاد
الدويل� ،أم�س الأربعاء� ،إنهم يبحثون
�إمكانية زيادة عدد الفرق امل�شاركة يف
مونديال  ،2002وتقا�سم حق ا�ست�ضافة
الن�سخة املو�سعة بني قطر ودول �أخرى يف
املنطقة.
وقرر الفيفا هذا العام ،زيادة عدد
الفرق امل�شاركة يف مونديال ،2026
الذي �سيقام يف الواليات املتحدة وكندا
واملك�سيك ،من � 32إىل  48فريقا ،بينما
ترك الباب مفتوحا �أمام زيادة العدد يف
الن�سخة املقرر �إقامتها يف قطر بعد 4
�سنوات.
و�أ�ضاف �إنفانتينو ،يف كلمة �أمام
اجلمعية العمومية لالحتاد الآ�سيوي "لقد
قررنا زيادة عدد املنتخبات امل�شاركة يف
ك�أ�س العامل من � 32إىل  48فريقا ،وهذا
�سيحدث يف ."2026
وقال �إنفانتينو� ،إن الن�سخة املو�سعة
لك�أ�س العامل �ست�شهد زيادة عدد مقاعد

بدل من  4.5مقعد.
�آ�سيا لت�صبح  8.5اً
و�أو�ضح "يجب �أن نرى ما �إذا كان ذلك
ممك ًنا ،نتناق�ش مع قطر و�أ�صدقائنا
الآخرين يف املنطقة ،ون�أمل يف حدوث
ذلك".
ونالت قطر ،حق ا�ست�ضافة ك�أ�س
العامل قرب نهاية  ،2010وكانت تخطط
ال�ست�ضافة النهائيات مب�شاركة 32
فريقا.
و�أكد �إنفانتينو �أن زيادة عدد املنتخبات
امل�شاركة يف � ،2022سيتطلب التعاون يف
التنظيم من دول �أخرى يف املنطقة.
كما �أكد �إنفانتينو مرة �أخرى ،رغبته
أي�ضا يف زيادة عدد الفرق امل�شاركة يف
� ً
ك�أ�س العامل للأندية ،وقال �إن الفيفا يريد
�أن يجعلها بطولة حقيقية.
و�أمت "نريد �أن ت�ستهدف كل الأندية
يف العامل ،بلوغ هذه البطولة ،من �أجل
احل�صول على االهتمام العاملي بجانب
النواحي املالية".

بتخطيه عقبة الربازيلي جرمييو حامل اللقب

�إثارة الرمق الأخري تقود ريفر بليت لنهائي ليربتادوري�س

ت�أهل ريفر بليت �إىل نهائي ك�أ�س
ليربتادوري�س لكرة القدم ،بعدما ح ّول
ت�أخره بهدف �إىل فوز  ،2-1يف �ضيافة
جرمييو حامل اللقب ،لي�صعد بقاعدة
الهدف خارج الأر�ض.
وت�أخر ريفر ،الذي خ�رس على �أر�ضه ،1-0
ذهابا ،بهدف على عك�س �سري اللعب
يف الدقيقة  ،35عندما �سجل ليوناردو
للربازيليني.
ووا�صل الفريق القادم من بوين�س

�آير�س ال�ضغط و�أدرك رفائيل بوري
التعادل يف الدقيقة  ،81قبل �أن يحت�سب
احلكم ركلة جزاء لفريق ريفر بعد  5دقائق
وعقب الت�شاور مع حكم الفيديو امل�ساعد.
و�سجل جونزالو مارتينيز ركلة اجلزاء
بعد توقف طويل وح�صول بري�سان العب
جرمييو على بطاقة حمراء.
ورغم احت�ساب  14دقيقة كوقت بدل
�ضائع ،مل يتمكن �أ�صحاب الأر�ض من
�إ�ضافة هدف �آخر.

بغية تعزيز �صفوفه بظهري �أي�رس جديد

�آر�سنال ي�ضع  8ماليني �إ�سرتليني على طاولة �أياك�س

ي�أمل �آر�سنال يف تعزيز �صفوفه بظهري
�أي�رس جديد ،بعد الإ�صابات املتالحقة
لالعبيه ،وا�ضطرار املدرب �أوناي �إميري
لإ�رشاك العب الو�سط ال�سوي�رسي جرانيت
ت�شاكا ،يف هذا املركز.
ووفقا ملا ذكره موقع "كالت�شو
مريكاتو" ،ف�إن �آر�سنال ق ّدم عر�ضا بقيمة
 8ماليني جنيه �إ�سرتليني ،ل�ضم العب
�أياك�س واملنتخب الأرجنتيني نيكوال�س
تاجليافيكو ،يف فرتة الإنتقاالت ال�شتوية
املقبلة .وق ّدم الالعب البالغ من العمر 26
جيدة مع �أياك�س منذ بداية
عاما ،عرو�ضا ّ
املو�سم احلايل ،حيث يحتل الفرق املركز

الثاين يف الدور الهولندي وراء املت�ص ّدر
�آيندهوفن ،كما �أ ّنه يحتل �صدارة جمموعته
يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا �أمام
بايرن ميونخ .و�شارك تاجليافيكو الذي
يحظى �أي�ضا باهتمام نيوكا�سل يونايتد،
يف نهائيات ك�أ�س العامل  ،2018عندما
خرج املنتخب الأرجنتيني من الدور ثمن
النهائي على يد نظريه الفرن�سي.
ويعاين �آر�سنال من �إ�صابة نات�شو
مونريال و�سياد كوال�سينات�ش و�أين�سلي
مايتالند-نايلز ،لي�ضطر �إميري �إىل
�إ�رشاك ت�شاكا يف مركز الظهري الأي�رس خالل
املباريات الثالث الأخرية.

�رضبة قوية لبداية م�سرية املدرب اجلديد �سوالري

ريال مدريد يعلن �إ�صابة فاران وماريانو دياز

�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين لكرة
القدم �أن املدافع الدويل الفرن�سي رافايل
فاران تعر�ض الأحد يف مباراة الكال�سيكو
مع غرميه بر�شلونة ( )1-5ال�صابة قد
تبعده نحو �شهر عن املالعب.
وكتب النادي امللكي "مت ت�شخي�ص
�إ�صابة ع�ضلية يف حالب الفخذ الأمين"،
دون حتديد مدة غياب الالعب التي
قدرها املوقع االلكرتوين ل�صحيفة "�آ�س"
الريا�ضية بـ "نحو �شهر".
و�سيغيب فاران على الأقل عن جتمع
منتخب فرن�سا منت�صف نوفمرب ،وعن
مباراتي بلد الوليد ال�سبت و�سلتا فيغو
يف نهاية الأ�سبوع املقبل بعد غيابه يف

منت�صفه عن املواجهة مع فيكتوريا
بلزن الت�شيكي �ضمن م�سابقة دوري
�أبطال اوروبا .و�أ�شار ريال مدريد �أي�ضا
اىل تعر�ض الدومينيكاين ماريانو دياز
لـ"�إ�صابة ع�ضلية يف الفخذ الأمين" دون
حتديد فرتة غيابه �أي�ضا التي قدرتها
ال�صحيفة ذاتها بع�رشة �أيام.
وتعترب هذه اال�صابات اجلديدة �رضبة
قوية لبداية م�سرية املدرب اجلديد
الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري الذي
�أ�رشف اليوم على �أول تدريب للفريق غداة
تعيينه ب�شكل موقت يف من�صب املدرب
بعد �إقالة جولن لوبيتيغي ب�سبب �سوء
نتائج الفريق.

12

اخلمي�س 2018 /11 /1

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

العدد ()35

�إعداد/عادل �صالح

اقوال ماثورة تعرف على �أكرث اجل�سور زيارة يف العامل

يف �سطور

�سيمون بوليفار
(1830 – 1783م)

زعيم ع�سكري و�سيا�سي فنزويلي .لعب دورا بارز ًا يف احلركة اال�ستقاللية يف
امريكا اجلنوبية .حرر فنزويال وكولومبيا و�إكوادور بني عامي (1822 1813-م)
من اال�ستعمار اال�سباين ,و�شارك يف حترير بريو وبوليفيا عام 1824م منه اي�ضا.
دعيت بوليفيا على ا�سمه تخليدا له .حاول �أن ي�ضم كل االقطار املحررة يف �إحتاد
يجعل منها دولة متما�سكة ولكنه اخفق .ويعرف �سميون بوليفار بـ (املحرر).

من امثال ال�شعوب

 من عا�ش بال �أوالد مل يعرف الهم ،ومن مات بال �أوالد مل يعرف ال�رسور.(مثل �إجنليزي)
 �أف�ضل رائحة هي رائحة اخلبز ،و�أف�ضل طعم هو طعم امللح ،و�أف�ضل حب هوالأطفال( .مثل �إ�سباين)
 من لي�س له ولد لي�س يف عينيه نور( .مثل فار�سي) الولد م�صباح البيت املعتم( .مثل �أملاين) من �أكرم والديه� ،سرُ ّ ب�أبنائه( .مثل رو�سي) عامل ابنك ك�أمري طوال خم�س �سنوات ،وكعبد خالل ع�رش �سنني ،وك�صديقبعد ذلك( .مثل هندي)
� -إذا كرب ابنك فعامله ك�أخ( .مثل عربي)

�صيني ابتلع ملعقة وحدث ما ال ميكن ت�صوره

ٍ
حتد غريب ،قرر
بعد عام من
رجل �صيني التوجه �إىل امل�ست�شفى،
لإخراج ملعقة معدنية ابتلعها �أمام
�أ�صدقائه ،ومل يفلح يف �إخراجها.
وكان ال�شاب البالغ من العمر 26
عاما ،قد حتدى �أ�صدقاءه قبل
نحو عام ،قائال �إن ب�إمكانه ابتالع
ملعقة ،و�إعادة �إخراجها من بطنه،
بعد ربطها بخيط رفيع.
وقام بابتالع ملعقة معدنية يبلغ
طولها � 20سنتيمرتا ،ومل يفلح
يف �إخراجها ،وبقيت عالقة داخل
املريء عاما كامال دون �أن تعيقه
عن الأكل وال�رشب ب�شكل طبيعي،
ح�سب ما ذكر موقع "ديلي ميل"
الربيطاين.
ومنذ �أيام ،تعر�ض ال�شاب
ل�رضبة يف �صدره� ،شعر بعدها
ب�آالم و�صعوبة يف التنف�س دفعته

للذهاب �إىل م�ست�شفى يف مقاطعة
�شينجيانغ ال�صينية ،حيث اكت�شف
الأطباء وجود امللعقة ،التي
ت�سببت بالتهاب يف املريء.
وقام الأطباء ب�إخراج امللعقة عرب
تقنية املنظار ،م�ستخدمني �أداة مت
�إدخالها عن طريق الفم ،لتلتقط
امللعقة وتخرجها ،يف عملية
ا�ستغرقت �ساعتني.

عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف الفاحت من نوفمرب عام 1945م -:ت�أ�سي�س منظمة الأمم املتحدة للرتبيةوالعلم والثقافة  -يون�سكو.
 يف الفاحت من نوفمرب عام 1954م -:اندالع الثورة اجلزائرية والتي �أدتال�ستقالل اجلزائر
 يف الفاحت من نوفمرب عام 1990م -:جامعة الدول العربية تبد�أ العملر�سم ًيا من القاهرة بعد عودتها �إليها من مقرها امل�ؤقت يف تون�س.
 يف الفاحت من نوفمرب عام 1878م -:ولد ال�سيا�سي واالكادميي االرجنتينيكارلو�س �سافيدرا الما�س ،واحلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم عام .1936
 يف الفاحت من نوفمرب عام 1903م -:تويف الكاتب االملاين تيودور موم�سن،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الأدب عام .1902
 يف الفاحت من نوفمرب عام 1993م -:تويف عامل الكيمياء احليوية االمريكي�سيفريو �أوت�شوا ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام .1959

من طرائف العرب

 دخل �أبو علقمة النحوي على طبيب فقالله� :أمتع اهلل بك �إين �أكلت البارحة من حلوم
هذه اجلوازل ,فط�سئت ط�س�أة ف�أ�صابني وجع
مابني الوابل �إىل داية العنق ,فلم يزل يربو
وينمو حتى خالط اخللب و ال�شرا�سيف ,فهل
عندك دواء يل؟فقال الطبيب :نعم خذ خربقا
و�شلفقا و�شربقا فزهزقة وز�شزقة واغ�سله
وا�شربه!!!فقال �أبو علقة  :مل �أفهم ماتقول
ُ
فهمت ما
�أيها الطبيب؟ فقال الطبيب :وال �أنا
ُق َ
لت !
َ
ُ
املحا�ضرات
ِ
 �س�أل �أحد الطالب ِ يف قاعة ِاملحا�ضر ال�سيد وليم اوزلر  ،وه َو
َ
 ،اال�ستاذ َ
العاملي الكنديُّ ال�شهريُْ -:
ُ
ت�ساعد
هل
الطبيبُ
ُّ
ْ
ُ
�سن
لى
يتعاطاها
من
الروحية
امل�شروبات
عَ
حُ ِ
ُ
�صرفَ .
ُ
ت�ساعد
وكان ر ُّد ال�سيد وليم� -:إنها
ال َّت ُّ
على التخفيف ِ ْ
من �شعوره ِ باخلجل ِ ممِ ّا ي�أتي ِبه
ِ ْ
�سوء الت�صرف !.
من ِ
لزراعة قلب  ،وناق�شَ
َ
ٌ
مري�ض م�سنٌّ
 احتاجََ
طبيبه.قال الطبيب ُ �أ َّن ُه
اخليارات املُتاحَ ة َ معَ
ِ
ي َتو َّف ُر ُ
ثالث متربعني� :شابٌّ َ ،
مات يف حادث ِ �سري
ُ
ٌ
اخلمر و ْ
مل
ورجل
ٍ.
َ
متو�سط العمر مل ي�شرب ِ
ْ
يدخن .وحمام ٍ َ ،
مهنته ملدة
مات بعد ممار�سة
ِ
 30عاما َ
ُ
املري�ض وبال
.ف�أيُّ قلب ٍ َتختا ُر ؟�أجابَ
َ
زراعة
جناح
.بعد
املحامي
ر
أختا
َت َردُّد ٍ  ُ � :قلبَ
ِ
ِ
ْ
القلب ِ � ،س�أ َل ُه الطبيبُ عن �سبب ِ اختياره ِ قلبَ
املحامي َف َر ّد َمُب َت ِ�سما ًِّ :
"بكل ب�ساطة ٍ ُ � ،
أردت قلبا
ْ
ً ْ
ُ�ستعمل !"
مل ي
لك ب�أ َّنكَ
قال الطبيبُ للمري�ض� -:ألمَ ْ � ُأق ْل َ
 َري على قدم ْي َك َ
واحد.
�ست�س ُ
ٍ
خالل �أ�سبوع ٍ
ُ
فقد ُ
بالفعل ْ ،
بعت �سيارتي
-:
املري�ض
َر َّد
ِ
َ
َ
لأدفعَ لك �أتعابَك .

خطك يك�شف كذبك!

قد ال يتطلب حتديد �شهادة الزور
الحقا من ال�رشطة التحقق من امل�شتبه
به با�ستخدام جهاز ك�شف الكذب ،بل
يكفي اللجوء �إىل الذكاء اال�صطناعي.
فقد ابتكر علماء من جامعة كارديف
للذكاء
برناجما
الربيطانية
اال�صطناعي للتعرف على الكاذب
من خط اليد .و�أطلق على برنامج
حتليل خط اليد ت�سمية "."VeriPol

كلمة ال�سر

ا�شطب احرف الكلمات من
ال�شبكة يف جميع االجتاهات
وعندما تنتهي �سيبقى لديك احرف
غري م�شطوبة تكون بالرتتيب

علما ب�أن
ت�سهل اجل�سور انتقال و�سائل النقل
ّ
واملارة من نقطة �إىل �أخرىً ،
ّ
حتول
البع�ض منها يعود �إىل زمن بعيد ،ويتمتّع راهنًا ب�أهم ّية تاريخ ّية ،كما
ّ
العمارة اجل�سور �إىل حتف فن ّية ،ومعامل �سياح ّية جاذبة.
اليكم ادناه �أكرث  5ج�سور جاذب ّية يف العامل ،يف ما ي�أتي:
 /1ج�سر "غولدن غيت":
افتُتح هذا اجل�رس يف �سنة .1937
�إنه اجل�رس الأكرث �شهرة يف العامل ،وهو يربط
�ضفتي م�ضيق "غولدن غيت" ،بوالية "كاليفورنيا"،
وي�شكّ ل نقطة التقاء بني خليج "�سان فران�سي�سكو"
ُ
واملحيط الهادي.اجلدير بالذكر �أن ج�رس "غولدن
غيت" حظي بلقب �أطول ج�رس معلّق يف العامل حتى
ميتد على طول  1280مرتًا.ويمُ كن
�سنة � ،1964إذ
ّ
التعرف �إليه ب�سهولة بف�ضل لونه الربتقايل وهند�سته املم ّيزة.
 /2ج�سر ميناء �سيدين-:
.1932ميتد هذا اجل�رس على �شكل
افتُتح يف �سنة
ّ
علما ب�أن ت�صميمه مت� ّأثر بــ"ج�رس بوابة
قو�س،
ً
اجلحيم"
الكائن يف مدينة "نيويورك" ،وهو ي�سمح بعبور
جميع و�سائل النقل ،كما يربط بني منطقة "�سيدين"
املركزية وال�شاطئ ال�شمايل .يقع هذا
التجارية
ّ
اجل�رس على مقربة من دار "الأوبرا" ،وي�ستخدم يف
ليلة ر�أ�س ال�سنة يف عرو�ض الألعاب النارية.
 /3بونتي فيكيو-:
ميتد هذا اجل�رس على �شكل قو�س عابر فوق نهر
ّ
"�أرنو" ،بــ"فلورن�سا" الإيطال ّية ،وهو يحظى بر�صيد
تراثي� ،إذ ينت�سب �إىل العهود الرومانية.يف خالل
ّ
يتم تدمري هذا اجل�رس
احلرب العاملية الثانية ،مل ّ
من قبل النازيني ،على عك�س العديد من اجل�سور
زين املتاجر التي تعر�ض
الأخرى يف �أوروبا.تُ ّ
املجوهرات والأعمال الفنية والهدايا التذكارية هذا
اجل�رس ال�سياحي.
 /4ج�سر "بروكلني-:
ميتد
�أُجنز ج�رس "بروكلني" يف �سنة  ،1883وهو
ّ
فوق النهر (�إي�ست ريفر) بطول  1825مرتًا ،وي�صل
بني منطقتي "مانهاتن" و"بروكلني" يف داخل مدينة
"نيويورك".يعترب هذا اجل�رس واح ًدا من بني �أقدم
ُ
وي�شكّ ل
اجل�سور املعلّقة يف الواليات املتحدةُ ،
�أطول ج�رس معلّق يف العامل منذ افتتاحه يف �سنة
.1903وقد �أ�صبح اليوم رمزً ا ملدينة "نيويورك" ،بعد �أن ا�ستغرق بنا�ؤه 14
عاما بتكلفة  15000000دوالر �أمريكي.
ً
 /5ج�سر الربج-:
املمتدة ما
ُبني هذا اجل�رس ،يف خالل الفرتة
ّ
بني  1886و ،1894وهو يقع فوق نهر "التاميز"
بــ"لندن" ،على مقربة من "برج لندن".افتُتح يف
�سنة  1894على يد �أمري وايلز .وكان متّ ت�صوير
�أحد م�شاهد الفيلم الهوليوودي "ت�رشلوك هوملز"
فوق هذا اجل�رس.
وي�ستطيع �أي مركز للتحقيق �أو �أي
جهة خا�صة �أو ر�سمية حتميل هذا
الربنامج الذي يحلل خط اليد على
الورق ،ويقارنه بالبيانات الأ�سا�سية
فيه ،امل�ستقاة من �آالف "�شهادات زور"
يف ملفات ال�رشطة عرب فرتة ال ب�أ�س
بها من الزمن ،ليكت�شف ال�شهادات
الكاذبة �أو ال�شهود املزورين.
وي�ؤكد اخلرباء �أن هذا الربنامج
للذكاء اال�صطناعي يعمل يف الكثري
من احلاالت �أف�ضل من �أجهزة ك�شف
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الكذب امل�ستخدمة يف دوائر ال�رشطة
والتحقيق .يذكر �أن برنامج
" "VeriPolمتت جتربته يف �أق�سام
ال�رشطة يف �إ�سبانيا و�أثبت فعاليته.
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