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مسنارات لالرتريني باسرتاليا لتقوية التنظيم

صايغ  ادريس  يوسف  السيد/  عقد 

مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية 

لالرتريني  سمناراً  والعدالة   للدميقراطية 

املقيمني يف مختلف املدن االسرتالية بالحضور 

سبل  عىل  فيه  ركز  االفرتايض،  الفيديو  وعرب 

تقوية برامج التأطري.

/ السيد  عقدها  التي  السمنارات  يف  و 

يوسف  يف  الفرتة من الثاين والعرشين وحتى 

الجبهة  العضاء  يناير  من  والعرشين  التاسع 

والجاليات  والعدالة  للدميقراطية  الشعبية 

وملبورن  وبريزبن  سيدين  مدن  يف  اإلرترية 

التاريخية  الخلفية  رشح   ، وبريز  واداليد 

اجل  من  االرتري  الشعب  نضال  وتطور 

االستقالل وتحدياته.

التي  الحظر  ومؤامرات  العدائيات  و 

خالل  السافر  الغزو  مستوى  اىل  وصلت 

الثالثني سنة املاضية ، ومؤكداً  عىل التصدي 

القوي الواعي الذي ابداه الشعب االرتري يف 

الداخل واملهجر. 

وقال “ان املرحلة املبرشة التي دخلناها ، 

هي نتاج تصدي وصمود الحكومة والشعب 

، وعىل املواطنني اينام تواجدو تقوية  تنظيم 

االستثامر  ورفع  املساهمة  وتعزيز  الصفوف 

يف الشباب لتنفيذ فاعل ملهام بناء الوطن.”

من جهتهم أكد املواطنون عىل إستعدادهم 

إستمرار  برضورة  منادين  بالتصدي،  لالرتقاء 

مثل هذه السمنارات.

تقييم التشجري يف ماي دمنت
قيم مكتب سلطة الغابات والحياة الربية 

التي  التشجري  انشطة  االوسط  االقليم  يف 

التنمية  حملة  ضمن  دمنت  ماي  يف  جرت 

الخرضاء.

الحادي  يف  جرى  الذي  التقييم  يف  شارك 

للموقع،  زيارة  وشمل  يناير  من  والثالثني 

ممثيل 42 مؤسسة. 

ابرهام  السيد/  املكتب  مسؤول  واوضح 

الذي  الخرضاء  التنمية  برنامج  ان  تخلو  

بدأه قلة من العامل املتطوعني من مختلف 

تدريجي  توسع  اىل   ،2020 عام  املؤسسات 

لتشارك فيه 43 مؤسسة.

وقال “ ان االرايض املشجرة بلغت حوايل 

180 هكتار ، غرس  فيها يف السنتني املاضيتني 

انواع  مبختلف  شجرة  الف   450 حوايل 

االشجار، منت منها 92 % .

وذكر خبري التشجري والحياة الربية السيد/ 

تأثريا إيجابياً يف  الحملة خلقت  ، ان  مكئيل 

الحياة الربية.

تعزيز  عىل  املشاركون  أكد  جهتهم  من 

والحراسة،  والرعاية   التشجري  يف  املساهمة 

وخدمات  العمل  بادوات  لالهتامم  منادين 

النقل.

ودعا املدير العام لسلطة الغابات والحياة 

الربية العقيد/ كنفي هبتوم  القيام بالرعاية 

الجيدة لالشجار املغروسة، واالستعداد الكايف 

للتنمية املوسعة مستقبال.

كلية املعلمني خترج معلمني تلقوا دراسة مابعد التخرج

يف  باسمرا  املعلمني  اعداد  كلية  خرجت 

الحادي والثالثني من يناير 57 معلام ومعلمة  

تلقوا دراسة ملدة عام ما بعد التخرج.

واوضح عميد كلية اعداد املعلمني باالنابة 

الدكتور/ يوناس مسفن ، ان 18 من املعلمني 

والعلوم  الرتبية  مجال  يف  الدراسات  تلقو 

الرتبية  علوم  مجال  يف  و30  اإلنسانية، 

باللغة  التدريس  علم  يف  و9  والرياضيات، 

االنجليزية .يف دراسة تنظم للمرة الرابعة.

 يهدف برنامج مابعد التخرج اىل إكساب 

بأصول   املعرفة  والجدد  القدامى  املعلمني 

وأسلوب  النفس،  وعلم  الرتبية  التدريس، 

تدريس  أسلوب   ، والفصل  الطالب  إدارة 

والطبيعية  االجتامعية  والعلوم  اللغات،  

التعليم  االمتحانات و خطط  إعداد  وكيفية 

املدارس  يف  عملية  بتجارب  ذلك  وتعزيز   ،

لفرتات ترتاوح بني ثالث اىل اربعة اشهر.

وذكر عميد كلية إعداد املعلمني،  أنه تم  

للدراسات  تدريسية  دورات  اربع   تنظيم  

،تخرج  سابقة  فرتات  يف  التخرج    مابعد 

وأن   ، معلمة   51 بينهم  معلم   412 فيها 

اإلستعدادات تجري الدخال دراسة املاجستري 

قريبا.

اهمية  عىل  املتخرجون  أكد  جهتهم  من 

يف  املهم  ودورها  تلقوها  التي  الدراسة 

اإلرتقاء مبهنة التعليم.

تدريب الشباب يف االقليم االوسط

يف  اشهر  لثالثة  استمرت  تدريبية  دورة  االوسط  االقليم  من  وشابة  شابا   79 تلقى 

إدارة  بالتعاون مابني  الشعر والرياضة، والتى نظمت  الرسم والكتابة وقرض  مجاالت 

االقليم االوسط وفرع الثقافة والرياضة.

واوضح ممثل  الثقافة والرياضة السيد/ رساج محمود يف مراسم التخريج التى جرت 

، الهدف من التدريب، داعيا املتخرجني لتطوير التدريب االويل  يف الثالثني من يناير 

باملبادرات الذاتية والجهد املستمر. 

وذكر ممثل الخريجني ان التدريب يساعد عىل رفع  مستوى معرفتهم ، ويساهم يف 

تطوير القدرات ورفع إسهاماتهم االنتاجية.

وقدم املتخرجون عرضا يعكس التدريب املقدم واملعرفة التى اكتسبوها.

دعوة لالرتريني بالسودان  لتعزيز  دورهم يف 
تنشئة ابنائهم اكادمييًا ووطنيًا

عيىس  احمد  عيىس  السفري  سعادة  افاد 

بان تنشئة االباء ابنائهم الشباب املولودون 

والثقافة  االكادميي  النظام  عىل  الغربة  يف 

الوطنية اىل جانب جهودهم الجبارة الجارية 

الوطني،  والرتاث  الثقافة  وحفظ  ملعرفة 

يسهم بفعالية يف ترسيخ الهوية الوطنية .   

عقده  الذي  اللقاء  يف  سعادته  وذكر 

الجبهة  ان  الخرطوم  يف  االرترية  للجالية 

التعليم  خدمات  تقدم  كانت  الشعبية 

بالسودان   واملعسكرات  املدن  يف  لالرتريني 

ابان الكفاح املسلح، داعيا االباء للسعي من 

اجل تقوية ذلك مدركني اهميته الكبرية.

من  الهدف  ان  /عيىس  السفري  وذكر 

باملعرفة  املواطنني  تسليح  هو  الربنامج 

رهينة  من  وتحريرهم  واملهنية  االكادميية 

الغربة والضغوط  الناجمة عنها، مشريا اىل 

رضورة القيام باعامل جادة لالستفادة املثىل 

من تلك الفرص .

وقال مسؤول الشؤون الثقافية واالكادميية 

االستاذ/ بخرظيون هبتميكائيل ان الحكومة 

االرترية تعمل جاهدة عىل تسليح املواطنني 

تفعيل  عرب  االكادميية  باملعرفة  الغربة  يف 

النظام التعليمي الوطني  وتوريث ثقافتهم 

وتاريخهم .

باالناشيد  االفتتاح  مراسم  حفلت   

التي قدمتها كوكبة من  والقصائد الشعرية 

الطالب.

مدرسة   17 السودان  يف  وتوجد  هذا 

االطفال  رياض  من  التعليم  تقدم  اكادميية 

وحتى املرحلة الثانوية ، اثنان يف القضارف 

يف   واثنان  بورتسودان  يف  و7  كسال   يف  و6 

الخرطوم .
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خبري كوري مشالي: زيارة ستولتنربغ 
لسيئول وطوكيو مقدمة للحرب باملنطقة

الشاميل  الكوري  السيايس  الخبري  قال 

عام  أمني  زيارة  إن  ميونغ،  دونغ  كيم 

الناتو ينس ستولتنربغ إىل طوكيو وسيئول، 

ستؤدي إىل تفاقم الوضع يف منطقة آسيا 

واملحيط الهادئ.

الرابطة  يف  يعمل  الذي  ميونغ،  وأشار 

كوريا  يف  الدولية  للسياسة  العلمية 

الزيارة تشكل يف  أن هذه  إىل  الشاملية، 

يف  والحرب  للمواجهة  “مقدمة  الواقع، 

املنطقة”.

األنباء  نقلته وكالة  وأضاف يف حديث 

كوريا  عىل  “يجب  املركزية:  الكورية 

تحاوالن جذب  اللتني  واليابان،  الجنوبية 

املنطقة  إىل  فيه  مرحب  غري  ضيف 

أهدافهام،  وتحقيق 

يف  أنهام  تفهام  أن 

تقرتبان  الحالة  هذه 

لن  أمنية.  أزمة  من 

جيد  يشء  أي  يحدث 

إىل  الناتو  دخل  إذا 

ألنه  بجيشه  املنطقة 

للحرب  رمزا  يعترب 

كوريا  إىل  ستولتنربغ  وزيارة  واملواجهة. 

الجنوبية واليابان هي مقدمة للمواجهة 

الداكنة  السحب  تجلب  ألنها  والحرب 

آسيا  منطقة  إىل  جديدة  باردة  لحرب 

واملحيط الهادئ”.

يف نهاية األسبوع املايض زار ستولتنربغ 

عدة  عقد  حيث  الجنوبية،  كوريا 

بعد  البالد.  قيادة  مع  ثنائية  اجتامعات 

يف  يبقى  حيث  طوكيو  إىل  توجه  ذلك، 

الفرتة من 30 يناير إىل األول من فرباير. 

رئيس  مع  لقاء  زيارته  برنامج  ويتضمن 

الوزراء الياباين فوميو كيشيدا.

بكني: واشنطن تسعى للهيمنة على التكنولوجيا عامليا

املتحدة  الواليات  الصني  اتهمت 

التكنولوجية،  الهيمنة  إىل  بالسعي 

قد  واشنطن  بأن  أفادت  تقارير  عقب 

التكنولوجيا  عمالق  عىل  الضغط  تكثف 

إىل  وصولها  مبنع  الصينية  “هواوي” 

املوردين األمريكيني.

يأيت ذلك يف وقت تدرس إدارة الرئيس 

األمرييك جو بايدن فرض مزيد من القيود 

عىل قدرة “هواوي” عىل رشاء املكونات 

ما  األمريكيني،  املوردين  من  األساسية 

رقائق  إىل  الرشكة  وصول  من  يحد  قد 

وذلك  التقنيات،  من  وغريها  املعالجات 

حسبام نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن 

مخوال  يكن  مل  إنه  قالت  مطلع،  شخص 

القضية  عىل  التعليق 

ولذلك  الحساسة 

عدم  رشيطة  تحدث 

الكشف عن هويته.

املتحدثة  وقالت 

الخارجية  وزارة  باسم 

إن  نينغ،  ماو  الصينية 

للغاية  قلقة  “الصني 

التقارير”،  هذه  بشأن 

واتهمت واشنطن “بتوسيع مفهوم األمن 

القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة”، 

لقمع املنافسني الصينيني.

املامرسات  هذه  “مثل  أن  وأضافت 

السوق”،  اقتصاد  مبادئ  مع  تتعارض 

وتعد “هيمنة تكنولوجية صارخة”.

“ستدافع  بالدها  أن  إىل  ماو  وأشارت 

لكنها  لرشكاتها.  املرشوعة”  الحقوق  عن 

مل تقدم أي إشارة إىل الكيفية التي قد ترد 

بها الحكومة.

األمريكية  التجارة  وزارة  واكتفت 

عىل  نعلق  ال  “نحن  بيان  يف  بالقول 

رشكات  حول  املداوالت  أو  املحادثات 

معينة”.

التي  الصينية،  الرشكة  أن  إىل  يشار 

والهواتف  الشبكات  معدات  تصنع 

عىل   2019 العام  منذ  مدرجة  الذكية، 

للكيانات  األمريكية  التجارة  وزارة  قامئة 

الرتخيص  ملتطلبات  خضوعها  يلزم  التي 

بعض  برشاء  لها  سمح  ولكن  وغريها، 

املكونات األقل تقدما.

نيوز”  “بلومبريغ  وكالة  وكانت 

وصحيفة “فايننشال تاميز” أول من أورد 

األمريكية  اإلدارة  دراسة  حول  األنباء 

لهذه الخطوة.

املحدودة”،  تكنولوجيز  “هواوي  تعد 

للتكنولوجيا  عاملية  تجارية  عالمة  أول 

بني  الرصاع  قلب  يف  وتقبع  الصني.  يف 

واشنطن وبكني حول التكنولوجيا واألمن.

أن  أمريكيون  مسؤولون  ويرى 

تسهل  وقد  أمنيا  خطرا  متثل  “هواوي” 

تنفيه  اتهام  وهو  الصيني،  التجسس 

الرشكة.

تشاووش أوغلو: تركيا لن تصادق على 
بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إىل الناتو

الخارجية  وزير  قال 

تشاووش  مولود  الرتيك 

برملان  إن  أوغلو، 

عىل  يصدق  لن  بالده 

املتعلق  الربوتوكول 

بانضامم السويد وفنلندا 

بعد  إال  الناتو،  إىل 

لاللتزامات  تنفيذهام 

املتفق عليها.

وأضاف الوزير الرتيك، يف مؤمتر صحفي 

الهنغاري:  نظريه  مع  مفاوضات  عقب 

وزار  السويدي  الخارجية  وزير  “زارنا 

الربملان الرتيك والتقى مع ممثيل االحزاب. 

وسمع أن جميع األطراف أنه بدون الوفاء 

بااللتزامات التي تعهدوا بها لنا، فلن يتم 

التصديق عليها بتاتا. لذلك ال داعي يف ظل 

املوافقة  عن  الحديث  الحالية  الظروف 

يريد  الناتو  لكن   . الوثيقة  هذه  عىل 

بالتوازي  البلدين  بني  العملية  تسري  أن 

املوقف.  بهذا  الدولتان  هاتان  وتتمسك 

إذا تم اتخاذ قرار بشأن الطلبات الفردية، 

بإيجابية  النظر  فيمكننا  رئيسنا،  ذكر  كام 

إىل طلب فنلندا”.

وتقدمت السويد وفنلندا العام املايض 

بطلب لالنضامم إىل حلف شامل األطليس 

ويستدعي  األوكرانية،  األزمة  أعقاب  يف 

عىل  األعضاء  الدول  جميع  موافقة  ذلك 

طلبيهام.

وعلقت تركيا األسبوع املايض محادثات 

االنضامم إىل الحلف مع السويد وفنلندا، 

احتجاجات يف ستوكهومل تضمنت  بسبب 

إحراق نسخة من املصحف.

طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  وأشار 

توافق  رمبا  أنقرة  أن  إىل  األحد،  أردوغان 

قبل  الحلف  إىل  فنلندا  انضامم  عىل 

السويد.

الخارجية  وزير  رصح  آخر  جانب  من 

االثنني  يوم  أوغلو  تشاووش  مولود  الرتيك 

يف  إيجابيا”  “موقفا  تظهر  فنلندا  بأن 

عملية انضاممها إىل حلف شامل األطليس.

حفيد ديغول يدعو لكبح مجاح واشنطن 
وحتقيق سالم دائم ومستقر مع موسكو

بيري  قال 

حفيد  ديغول، 

الفرنيس  الرئيس 

الجرنال  األسبق 

ديغول،  شارل 

توريد  بعد  إنه 

قد  الدبابات، 

كييف  تحصل 

عىل أسلحة أكرث 

قوة وشدة.

وأشار إىل أن تسليح أوكرانيا من قبل 

الدول الغربية، يزيد من مخاطر نشوب 

حرب عاملية ثالثة.

كلمة  يف  الحفيد  ديغول  وأضاف 

جرت  التي  املستديرة  الطاولة  خالل 

العاملية  الحرب  “ذكرى  شعار  تحت 

مبناسبة حلول  وفرنسا.  الثانية يف روسيا 

يف  للنرص  الثامنني  السنوية  الذكرى 

سيسفر  “لألسف  ستالينغراد”:  معركة 

هذا القرار عن توفري املزيد واملزيد من 

املدى  ذات  واألسلحة  القوية  األسلحة 

ذلك  وسيزيد  األوكرانية.  للقوات  األكرب 

نووي.  رصاع  نشوب  خطر  من  لألسف، 

نحن عىل  نقف  التي  الهاوية  هذه هي 

شفاها حاليا”.

الفرنيس الشهري،  وأشار حفيد الجرنال 

و  السالم  لصنع  حان  قد  الوقت  أن  إىل 

النزاع،  األمريكيني” يف هذا  “كبح جامح 

وشدد عىل رضورة تحقيق سالم دائم مع 

روسيا.

وقال: “لقد حان الوقت لتتذكر فرنسا 

ومستقلة،  عظيمة  أمة  أنهام  ورئيسها 

لعب  ورئيسها  فرنسا  عىل  ويجب 

التاريخ. من  الدور املخصص لها حقا يف 

الرضوري تقديم ضامنات جدية لروسيا”.

يربط  مشرتك  تاريخ  هناك  له،  ووفقا 

صلب  التاريخ  وهذا  وفرنسا،  روسيا 

وصامد، عىل الرغم من تضارب املصالح 

باريس  أن  ورغم  واآلخر،  الحني  بني 

أصبحت غري ودية تجاه موسكو.

إىل  مذكرة  روسيا  أرسلت  أن  وسبق 

أوكرانيا  إمداد  بسبب  “الناتو”  دول 

الرويس  الخارجية  باألسلحة، وأشار وزير 

سريغي الفروف إىل أن أي شحنة تحتوي 

هدفا  ستصبح  ألوكرانيا  أسلحة  عىل 

مرشوعا للقوات الروسية.

باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجري 
مسجد بيشاور اىل 90 قتيال

أفاد “راديو باكستان” اول امس الثالثاء 

التابع  املسجد  تفجري  قتىل  عدد  بأن 

باكستان  بيشاور يف شامل غرب  لرشطة 

ارتفع إىل 90 شخصا بعد أن انتشلت فرق 

املزيد  اإلنقاذ 

الجثث  من 

تحت  من 

األنقاض.

فت  ضا أ و

عة  ا ذ إل ا

تديرها  التي 

أن  الحكومة، 

اإلنقاذ  عملية 

وإزالة أنقاض املساجد ال تزال جارية.

باكستان”  “طالبان  حركة  وأعلنت 

الذي  الهجوم  عن  مسؤوليتها  املحظورة 

العرص  صالة  أثناء  املسجد  داخل  وقع 

االثنني.

انتحاريا  بأن  أمنيون  مسؤولون  وأفاد 

اندس يف الصف األمامي أثناء الصالة قبل 

أن يفجر نفسه.

وحسب غرفة التحكم التابعة لرشطة 

بيشاور، فقد تم نقل أكرث من 200 جريح 

إىل مستشفى “ليدي ريدينغ”، وال يزال 

حوايل 100 منهم يخضعون للعالج فيه.

 83 مبقتل  سابقة  حصيلة  وأفادت 

آخرين   150 حواىل  وإصابة  شخصا 

بجروح.
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ملك البحرين يؤكد أهمية حل القضايا العالقة مع قطر

عيىس  بن  حمد  البحرين،  ملك  أكد 

واملسائل  القضايا  حل  “أهمية  خليفة  آل 

يحافظ  “مبا  وقطر،  بالده  بني  كافة”  العالقة 

وأمن  الخليجي  التعاون  مجلس  متاسك  عىل 

املنطقة واستقرارها”.

وحسب وكالة األنباء البحرينية “بنا”، فقد 

شدد امللك خالل االجتامع األسبوعي ملجلس 

االلتزام  “أهمية  عىل  الوزراء، 

بتنفيذ قرارات مجلس التعاون 

العال،  قمة  وبيان  الخليجي 

دول  مواقف  تنسيق  ومواصلة 

الدولية  املحافل  يف  املجلس 

كافة”

بن  حمد  امللك  أكد  كام 

عيىس “أهمية العمل عىل حل 

املنامة  بني  كافة  العالقة  واملسائل  القضايا 

املشرتكة  التطلعات  يحقق  مبا  والدوحة، 

ملواطني البلدين ويحافظ عىل متاسك مجلس 

التعاون، وأمن املنطقة واستقرارها”.

بن  األمري سلامن  البحرين  وكان ويل عهد 

حمد آل خليفة، أجرى األسبوع املايض اتصاال 

آل  حمد  بن  متيم  الشيخ  قطر  بأمري  هاتفيا 

ثاين.

وملك  قطر  أمري  حرض  بعدما  وذلك 

رئيس  استضافها  سداسية  قمة  البحرين 

قادة  أيضا  وحرضها  أبوظبي  يف  اإلمارات 

عامن واألردن ومرص.

كام حرض أمري قطر وويل العهد البحريني 

سباق  خليفة  آل  حمد  بن  سلامن  األمري 

السعودية،  يف   ”2023 الدرعية  إي  “فورموال 

يف 27 من الشهرالجاري.

السعودية  أنهت   ،2021 يناير  ويف 

لقطر  مقاطعة  ومرص  والبحرين  واإلمارات 

لقطر،  العام  ونصف  أعوام  ثالثة  استمرت 

لكن مل تجِر أي مناقشات ثنائية بني الدوحة 

واملنامة منذ ذلك الحني لحل الخالفات.

 ليبيا : قبائل تهدد بإغالق حقول النفط
أعلن مجلس قبائل ليبيا أنه سيتخذ 

األيام  خالل  تصعيدية  “خطوات 

املقبلة”  ، خاصة بعد اتفاق روما مع 

حكومة الدبيبة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن نائب 

يف  ليبيا  لقبائل  األعىل  املجلس  رئيس 

النفط والغاز واملياه، السنويس الحليق، 

إىل  وصل  الليبي  الشارع  يف  “االحتقان  أن 

درجة غري مسبوقة”.

خطوات  ستتخذ  الليبية  “القبائل  وقال: 

بعد  خاصة  املقبلة،  األيام  خالل  تصعيدية 

)الوحدة  “حكومة  وقعته  الذي  االتفاق 

مع  الدبيبة”،  الحميد(  عبد  برئاسة  الوطنية 

اتفاق وصفه بأنه “غري قانوين  إيطاليا، وهو 

وغري رشعي”.

التصعيدية  “الخطوات  تلك  أن  وأوضح 

واملوانئ،  النفطية  الحقول  إغالق  يف  تتمثل 

كامل  يف  إيطاليا،  إىل  الغاز  إمداد  وخطوط 

الجنوب  ويف  رست  يف  الواقعة  املناطق 

الرشقي”.

وقعه  الذي  “االتفاق  إن  الحليق  وقال 

الدبيبة، غري رشعي، وإضاعة لحقوق الليبيني، 

وإهدار للامل العام، كام أن األخطاء نفسها 

“توتال”  رشكة  مع  سابق  وقت  يف  ارتكبت 

الفرنسية”.

الرشق  يف  الليبية  “القبائل  أن  إىل  ولفت 

تعتزم تصعيد األمور لدرجة كبرية.

ستتحرك  الليبية  “القبائل  أن  عىل  وشدد 

يف  النفطية  الحقول  من  العديد  إلغالق 

الجنوب الرشقي، ويف رست، ويف كل املناطق 

الواقعة رشق ليبيا”.

وأكد السنويس الحليق أن “إغالق مجمع 

“مليتة” للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط 

خطوة  هو  وإيطاليا،  ليبيا  بني  الرابط  الغاز 

أوىل، بعد توقيع اتفاقية بني الدبيبة، ورئيسة 

الوزراء اإليطالية، جورجيا ميلوين.

السيايس  االتفاق  من   10 املادة  وحسب 

فإن  الليبية،  السياسية  القوى  بني  املوقع 

بتوقيع  لها  مرصح  غري  الدبيبة”  “حكومة 

إلزامية مع دول أخرى، من شأنها  اتفاقيات 

وقوع التزامات عىل الدولة الليبية أو تتعلق 

باألمن القومي الليبي.

وبحسب رئيس املؤسسة الوطنية للنفط، 

لالتفاقية  بنود  تتضمن  قدارة،  بن  فرحات 

إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة يف اليوم، 

اتفاق  وفق  بالفعل  اكتشفا  حقلني  وتطوير 

باستثامرات  االتفاقية  وتطوير   ،2008 عام 

ترتاوح قيمتها بني 7 إىل 9 مليارات دوالر إىل 

إيرادات  صايف  تحقيق  الليبي،  النفط  قطاع 

للدولة يصل إىل 13 مليار دوالر.

مقتل 3 من “القاعدة” بينهم قيادي بارز بغارة أمريكية على مأرب اليمنية
من  ثالثة  مبقتل  مينية  مصادر  أفادت 

تنظيم “القاعدة” اإلرهايب بينهم قيادي بارز، 

استهدفت طائرة أمريكية مسرّية يوم االثنني 

يف  وقود  محطة  قرب  تقلهم  كانت  سيارة 

مدينة مأرب اليمنية.

استهدفت  الغارة  إن  محيل  مصدر  وقال 

بجوار  القاعدة  تنظيم  من  مسلحة  عنارص 

بوادي  الصمدة  منطقة  يف  الحايرة  محطة 

عبيدة يف مأرب. 

هو  عبيدة  وادي  فإن  املصدر  وبحسب 

جزيرة  يف  القاعدة  لتنظيم  الرئييس  املعقل 

العرب وهو واحد من أنشط أجنحة التنظيم، 

تدريبية  معسكرات  وجود  إىل  باإلضافة 

من  إرهابية  عنارص  فيها  يتواجد  للتنظيم 

ومن  مأرب  مديريات  مختلف 

بينهم  األخرى  اليمنية  املناطق 

القاعدة  تنظيم  يف  بارزة  قيادات 

للواليات  دوليا  املطلوبني  قامئة  عىل 

املتحدة.

من جانبه غرد الصحفي األمرييك 

شؤون  يف  املختص  لورنس،  ب.  ج. 

املركزية  القيادة  أن  األوسط،  الرشق 

تقارير  وجود  بعدم  رصحت  األمريكية 

عملياتية يف هذا الوقت يف اليمن”.

األمرييك  االستقصايئ  الصحفي  أكد  فيام 

نيك ووترز عىل “تويرت” أن املؤرشات واضحة 

بصاروخ  تم  اليمن  يف  الهجوم  أن  عىل  جدا 

لقتل  املستخدم  املميز  “السالح  وهو   ،R9X

الواليات  قبل  من  القيمة  عالية  أهداف 

املتحدة”، حسب تعبريه.

ويسيل  األمرييك  الصحفي  رجح  بدوره 

تنفذ  مل  األمريكية  الدفاع  وزارة  أن  مورغان 

العملية، مؤرشا إىل أنها  ٌنفذت من قبل وحدة 

االستخبارات  أو   )jsoc( الخاصة  العمليات 

املركزية األمريكية.

الرئيس العراقي: استمرار وجود النازحني يف املخيمات أمر غري مقبول

بحث الرئيس العراقي، عبد اللطيف جامل 
رشيد، ملف النازحني مع نائب املمثل الخاص 
الشؤون  منسق  العراق،  يف  املتحدة  لألمم 
اإلنسانية غالم محمد إسحاق، والوفد املرافق 

له.
أكد  بغداد،  قرص  يف  إسحق  لقائه  وخالل 
جميع  عىل  الجهود  تعزيز  رضورة  رشيد 
وضامن  النزوح  ملف  إنهاء  أجل  من  الصعد 

منازلهم  إىل  النازحني  جميع  عودة 
ومناطقهم.

وجود  “استمرار  إن  رشيد  وقال 
أوضاع  ووسط  مخيامت،  يف  نازحني 
معيشية صعبة بعد مرور سنوات عىل 
انتهاء الحرب عىل داعش وزوال أسباب 

التهجري هو أمر غري مقبول”.
وأضاف: “نشعر باألمل لوجود أعداد 
البالد وسط ظروف صعبة”،  النازحني يف  من 
إعادة  عملية  ترسيع  “رضورة  عىل  وشدد 
النازحني وحسم املسائل التي متنع ذلك، مع 
ضامن عودة آمنة ومستقرة وحياة كرمية يف 

مناطقهم”.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  صفحة  وذكرت 
الجمهورية العراقية أن رشيد أكد عىل “رضورة 

الحيوي  التهاون يف هذا امللف اإلنساين  عدم 
املعنية  الدولية  املنظامت  بني  الجاد  والعمل 

والجهات الحكومية يف هذا الخصوص”.
البناء  إكامل  رضورة  إىل  رشيد  وأشار 
الخدمات،  وتوفري  سنجار  مدينة  يف  واإلعامر 
لدعم  الجمهورية  رئاسة  “استعداد  مبديا 
تلك الجهود والتنسيق مع املنظامت الدولية 
لغرض إعادة النازحني الذين يعيشون أوضاعا 

مأساوية”.
وأعرب الرئيس العراقي عن أمله يف إكامل 
إنهاء  يف  “ألهميتها  املدينة  يف  التحتية  البنى 
لزيارة  استعداده  إىل  وأشار  النازحني”،  ملف 
سنجار مرة أخرى لالطالع عىل ما تم تقدميه 
لنتائج  الحاجة  إىل  ومنوها  الشأن،  بهذا 

ملموسة.

ليبرييا: جورج ويا يعلن ترشحه لوالية ثانية
أنه  ويا،  جورج  الليبريي  الرئيس  أعلن 

يف  التوايل  عىل  ثانية  والية  إىل  سيسعى 

االنتخابات املقررة يف أكتوبر 2023.

وقال أسطورة كرة القدم السابق يف خطابه 

السنوي الرسمي حول وضعية البالد: “أعزايئ 

منكم  ألطلب  قريبا  إليكم  سألجأ  املواطنني، 

تجديد الوالية التي منحتموين إياها قبل ست 

سنوات”.

يتعني  الذي  الخطاب  هذا  يف  ويا  ودافع 

عىل رئيس البالد إلقاءه أمام مجليس الربملان، 

حصيلته،  عن  للدستور،  طبقا  سنويا 

قائال: “اسمحوا يل أن أؤكد لكم أن أمتنا 

بالحياة…  ومفعمة  ومستقرة  قوية 

ونعتزم  وأمان،  سالم  يف  تعيش  أمتنا 

جعلها تبقى كذلك”.

من  البالغ  جورج  الرئيس   وتعهد  

مليئة  ثانية  بوالية  عاما   56 العمر 

والتنمية،  التحول  أجل  من  بالفرص، 

ولكن أيضا من أجل تعزيز املكتسبات.

الجولة  يف  انتخب  الذي  ويا  جورج  وكان 
ديسمرب  يف  الرئاسية  االنتخابات  من  الثانية 

2017، توىل مهامه يف يناير من العام 2018.

جنوب إفريقيا: قتلى يف إطالق 
نار مجاعي حبفل عيد ميالد

االثنني  إفريقيا،   جنوب  يف  الرشطة  قالت 

ثالثة  قتلوا وأصيب  أشخاص  مثانية  إن  املايض، 

عيد  حفلة  يف  جامعي  نار  إطالق  يف  آخرون، 

ميالد يف مقاطعة كيب الرشقية.

وأوضحت رشطة جنوب إفريقيا، يف بيان، أن 

اثنان من املسلحني  الحادث وقع عندما حرض 

كضيوف لحفلة عيد ميالد.

بعد،  اعتقاالت  تجر  مل  إنه  الرشطة  وقالت 

املحيطة  الظروف  يف  يحققون  كانوا  وأنهم 

بالحادث.

وقال املتحدث باسم الرشطة بريسيال نايدو 

املعلومات  جمع  تحاول  زالت  ما  الرشطة  إن 

حول الحادث الذي وقع مساء األحد، مشريا إىل 

أنه “ليس لدينا الكثري من املعلومات حتى اآلن 

، لكنه كان إطالق نار جامعي. مل يعرف يف هذه 

املرحلة عدد املسلحني املتورطني أو الدافع”.
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صراصري املنزل والدودة القشرية.. غذاء مسموح به يف أوروبا
املفوضية  اعتربت 

رصاصري  أن  األوروبية 

الدودة  ويرقات  املنزل 

القرشية، غذاء مسموح 

االتحاد  داخل  به 

لوائح  مبوجب  األورويب، 

املمكن  ومن  جديدة. 

الرصاصري  استخدام   ،

املجففة  أو  املجمدة 

مسحوق،  صورة  يف  أو 

فسيسمح  القرشية،  الدودة  يرقات  أما 

باستخدامها يف الطعام.

 8 يف  حاليا  األوروبية  املفوضية  وتنظر 

تناول  ترخيص  أجل  من  إضافية  طلبات 

عىل  يتعني  حيث  كغذاء،  الحرشات 

الرشكات املصنعة التقدم بطلب للحصول 

عىل إذن لكل حرشة ترغب يف طرحها يف 

السوق. ويجب أن يحمل غالف األطعمة 

االتحاد  يف  الحرشات  عىل  تحتوي  التي 

األورويب، عىل إشارة إىل ذلك، تشمل اسم 

ونوع الحرشة.

تقييم  وبحسب 

فإن  االوروبية،  املفوضية 

ويرقات  املنزل  رصاصري 

آمنة  القرشية،  الديدان 

اآلدمي،  لالستهالك 

خطرا  تشكل  قد  ولكنها 

الذين  األشخاص  عىل 

الحساسية  من  يعانون 

الغذائية.

الحرشات غنية  وُتعترب 

بالربوتني، وهي جزء من األكالت الشائعة 

يف العديد من الدول حول العامل .

مامثلة   قواعد  هناك  أن  بالذكر  جدير 

يف املفوضية األوروبية بالفعل ترسي عىل 

الجراد املهاجر ويرقات الدودة الصفراء.

متساح  يعيد جثة طفل غارق إىل أسرته

منزله مبنطقة  اللهو قرب  أثناء  بانتشال جثة طفل غرق  قام متساح ضخم 

كاملنتان الرشقية يف إندونيسيا، وحملها إىل الشاطئ وسط ذهول السكان.

وُصدم سكان بلدة موارا جاوا، بظهور متساح يحمل جثة الطفل محمد زياد 

ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويظهر التمساح، يف مقطع فيديو قصري، وهو يحمل عىل ظهره جسد الطفل 

الصغري إىل ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون “tvOne” اإلندونيسية.

واختفى التمساح عىل الفور يف مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة 

الضحية جثة الطفل. وقام فريق البحث واإلنقاذ والسكان بإجالء الجثة عىل 

الفور لنقلها إىل الرب الرئييس.

وعندما تم نقل جثة الطفل إىل الرب، مل يتم العثور عىل جروح فيها باستثناء 

عضة يف الظهر اضطر التمساح إلحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه 

النهر وحمله إىل الشاطئ.

مبفرده  اللعب  أثناء  ماهاكام  نهر  يف  الصغري  الطفل  غرق  عن  اإلبالغ  وتم 

خلف منزله يف منطقة موارا جاوا.

أغرب عادات العرس يف أفريقيا 2-3
عادات الزواج عند قبيلة الهوسا

الرجل  يجرب   الهوسا  قبيلة  عند   

 4 يتزوج  مل  والذي   ، الزواج  عىل  

عملة  يكون  واحد  آن  يف  سيدات 

نادرة بقبيلة “الهوسا”، وعندما يقوم 

الرجل بطالق الزوجات األربعة يتم 

إجباره عىل الزواج مرة أخرى.

جنوب  يف  الزولو  قبيلة  عند   

أفريقيا

 يقوم والد العروس  بهذه القبيلة 

برضب العريس، وإذا استغاث يعترب 

ويف  ابنته،  من  للزواج  مؤهل  غري 

العريس  يقوم  أن  يجب  غريبة  لفتة 

بتقديم األذن اليرسى للعروس كهدية 

لها قبل الزواج.

العرس يف دولة موريتانيا

ووالدة  والد  من  كل  يحرض  ال 

العروس  العرس املوريتاين، كام ال يرى 

العريس والد العروس  طوال حياته.

 لعبة الغميضة نقلته من بنغالديش 
تعثر عليه الشرطة يف ماليزيا

عرث عامل املوانئ يف ماليزيا عىل صبي بنغايل، اختبأ 6 أيام يف حاوية نقل غادرت 

ميناء مدينة شيتاغونغ ببنغالديش ، إىل ميناء كالنغ يف ماليزيا.

ماليزيا،  يف  كالنغ  مقاطعة  عن رشطة  نقال  تودي”،  ماليزيا  “فري  وأفادت صحيفة 

ميناء  “الغميضة” مع أصدقائه يف  يلعب  كان  فهيم،  املدعو،  البنغالدييش  الصبي  بأن 

مدينة شيتاغونغ يف بنغالدش، واختبأ داخل حاوية نقل بحري، وانتابته غفوة ، وعندما 

استيقظ وجد نفسه محبوسا بداخلها، وحاول االستنجاد، إال أن أحدا مل يسمع رصاخه، 

فقىض يف الحاوية 6 أيام دون طعام أو رشاب، حتى وصلت إىل ميناء كالنج يف ماليزيا.

وأضافت الصحيفة، أن عامل املوانئ يف بداية األمر، ظنوا أن الطفل مخطوف من 

التحقيق مع  الفور، وعند  قبل مهريب البرش، أو تجار األعضاء، فاتصلوا بالرشطة عىل 

الطفل، أخرب طواقم الرشطة مبا حصل معه، وتم التواصل مع ذوي الطفل، ونقله إىل 

أحد املستشفيات املاليزية، وأفاد األطباء بأن حالته الصحية جيدة، وستتم إعادته إىل 

بالده ومنزله قريبا ليلعب من جديد.

  بيع رسوم نادرة عن “حكايات الفونتني”

بيعت نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية 

الرسام  بتوقيع  الفونتني”،  “حكايات  لكتاب 

الفرنيس من القرن الثامن عرش جان باتيست 

أودري مببلغ 2.7 مليون دوالر مبزا د نظمته 

دار كريستيز يف نيويورك.

وهذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة 

مع  رساًم   138 من  مكون  سميك  ألبوم  عن 

مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر مبخطط أزرق، 

القصص  الرسوم يوضح إحدى  وكل من هذه 

دي  جان  الفرنيس  والشاعر  للكاتب  الشهرية 

و”الغراب  والنملة”  “الزيز  بينها  فونتني،  ال 

والثعلب”.

1686-( أودري  باتيست  جان  وكان 

لويس  عهد  الفرنيس يف  البالط  رسام   ،)1755

الخامس عرش، قد أنجز هذه األعامل يف أوائل 

ثالثينيات القرن الثامن عرش بالفرشاة والحرب 

األسود، لكن مل يتم تجميعها عىل الفور.

وأوضح املسؤول الدويل عن الرسوم القدمية 

لدى دار كريستيز، السيد/ ستني ألستني لوكالة 

فرانس برس، أن املجموعة تضم “جزءاً واحداً 

أنجزها  توضيحية  لرسوم  األصلية  بحالته 

أن  إىل  الفتاً  فونتني”،  ال  لـ)حكايات(  أودري 

الجزء الثاين كان موجوداً ولكن “تم تشتيته” 

وتوزيعه بني املجموعات واملتاحف.

أفضل  أحد  أودري  باتيست  جان  وُيعد 

رسامي حكايات الفونتني، إىل جانب غوستاف 

دوريه وجان إينياس غرانفيل.

وكان األلبوم، الذي بيع يف مزاد لدار سوذبيز 

جنيه  ألف   550 مقابل   1996 عام  للمزادات 

ألف   850 من  أكرث  يعادل  ما  أي  إسرتليني، 

دوالر يف ذلك الوقت، جزءاً من مجموعة رجل 

 78 منها  بيع  التي  صفرا،  إييل  جايك  األعامل 

عماًل من القرن السابع عرش إىل القرن التاسع 

عرش مقابل 18,5 مليون دوالر يف نيويورك.

ترتاوح  التقديرية  الرسوم  قيمة  وكانت 

دار  بحسب  دوالر،  مليون   2,5 و   1,5 بني 

معلومات  الفور  عىل  تقدم  مل  التي  كريستيز 

عن املشرتي.
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إعداد / هاجر حامد

جلمالك

األسرة
إتيكيت

لياقة

همسة 
يف أذنك

مطبخ أسرتي

السينابون بطريقة سهلة

املقادير :
 طحني: 5 اكواب )منخل، للعجينة(

)فورية،  كبريتان  ملعقتان  خمرية: 
للعجينة(

ماء دافئ: نصف كوب )للعجينة(
كبريتان  ملعقتان  الناعم:  السكر 

)الحبيبات، للعجينة(
الفانيليا: ملعقة صغرية )للعجينة(

السمنة: نصف كوب )مذوبة، للعجينة(
البيض: 2 حبة )للعجينة(

ملح: ملعقة صغرية )للعجينة(
الزبدة: كوب )لينة، مقادير الحشوة(

القرفة: 4 مالعق كبرية )مطحونة، مقادير 
الحشوة(

السكر البني: كوبان )مقادير الحشوة(
السكر الناعم: كوب )لصلصة التغليفة(

)لصلصة  كوب  نصف  سائلة:  كرميا 
التغليفة(

)لصلصة  صغرية  ملعقة  الفانيليا: 
التغليفة(

 طريقة التحضري:
 1. اخلطي السكر مع الخمرية يف وعاء 

مع املاء وحريك حتى تذوب املكونات.
ثم  والسمنة  والبيض  امللح  امزجي   .2  

أضيفي خليط الخمرية وحريك.
بشكل  للمزيج  الطحني  أضيفي   .3
والعجن  التحريك  مع  وامللح  تدريجي 

لتتكون عجينة لينة.
 4. ضعي العجينة يف وعاء مدهون زيت 
وغطيها واتركيها لتختمر ملدة نصف ساعة 

عىل األقل.
العجينة عىل سطح مرشوش  افردي   .5  
ووزعيها  اللينة  الزبدة  وأضيفي  بالطحني 

بالتساوي.
 6. اخلطي يف وعاء السكر البني والقرفة 
العجينة  عىل  الزبدة  فوق  الخليط  وريش 
املفرودة ووزعي الخليط عىل كل الجهات.

7. لفي العجينة عىل شكل رول وقسمي 
يف  الرشائح  لرشائح وضعي  بالسكني  الرول 

صينية مدهونة بالزيت والطحني.
8. اخبزي القطع يف فرن عىل حرارة 180 
لونها  يصبح  حتى  دقيقة   20 ملدة  درجة 

ذهبيا.
مع  السكر  بخلط  التغليفة  حرضي   .9  
السكر  يذوب  حتى  النار  عىل  الكرمية 
وتسخن الكرمية قليال ووزعي الخليط عىل 
السينابون بعد أن ينضج عىل شكل خطوط 

وقدميه.

قواعد الزيارات بصحبة األطفال
املنضبطني  قد يتسبب وجود االطفال غري 

يف أي مكان بالضجيج أو اإلزعاج! 
أساسيات يف اإلتيكيت

عىل األبوين أن يحرصا عىل تعليم صغارهام 
يف  الترّصف  وكيفية  الحميدة  السلوكيات 
املواقف املختلفة، وعىل رأسها: آداب التحية 
جلسة  يف  أو  مجموعة  ضمن  التواجد  أثناء 
عائلية أو مع أشخاص “غريبني” عن الصغار، 
عىل  والرد  املصافحة  كيفية  إىل  باإلضافة 
دخول  عند  الحذاء  زوجي  خلع  كام  التحية، 
يجب  التي  السلوكيات  تشتمل  منزل”.  أي 
تقديم  أثناء  الشكر  الصغار، عىل:  يعرفها  أن 
أحد األشخاص خدمة عىل سبيل املثال للطفل 
وتسمية الكبار باأللقاب والكالم املهّذب أمام 

اآلخرين سواء كانوا كبارًا أو صغارًا.
آداب الزيارة املنزلية

أو  أمر  أي  طلب  عند  سواء  االستئذان، 
عن  االمتناع  مع رضورة  معني،  مكان  دخول 
الجلوس  االلتزام مبكان  بل  املنزل  التجول يف 
بتوجيه  املنزل  يقوم صاحب  الذي  املكان  يف 

الضيوف واألطفال إليه.
الشكر، يف حالة تقديم حلوى أو مرشوب، 

أثناء الزيارة.

السيطرة عىل أصوات األطفال، طوال وقت 
الزيارة.

املنزل ونظامه  الحرص عىل نظافة  رضورة 
طوال وقت الزيارة.

من  زمالئه،  أحد  يزور  الطفل  كان  إذا 
الجلوس  عدم  عىل  الحرص  للغاية  الرضوري 

لوقت طويل، مع االستئذان قبلها. 
قبل  املنزل  أصحاب  عىل  التحية  إلقاء 

الوداع وتقديم الشكر عىل االستضافة.
إذا قام الطفل بإتالف أي يشء يف املنزل من 
دون قصد، من املهم للغاية عدم الغضب، بل 
تنبيه الطفل بصوت منخفض واالعتذار نيابة 
املمكن  فمن  كبريًا،  الطفل  كان  إذا  أّما  عنه. 

تقديم االعتذار عىل فعله، بنفسه.
أو  طعام  أي  الطفل  يقبل  أن  املهم  من 
املنزل  كانت صاحبة  إذا  إال  له،  ُيقدم  رشاب 
تستفرس عن الرشاب الذي يرغب الطفل به.

8 عالمات تشري إىل احتمالية 
إصابة طفلك باالكتئاب

يعتقد البعض أن االكتئاب يصيب البالغني 
فقط، إال أن األطفال أيضاً يصابون باالكتئاب، 
ومن  الحساسية،  شديدي  يكونون  فاألطفال 
أو عند  الصعبة  بالظروف  يتأثروا  أن  السهل 
تراقب  أن  املهم  والحوادث، ومن  الصدمات 
األم طفلها لتتأكد أن صحته النفسية جيدة، 

وأنه ال يعاين من أعراض االكتئاب.
عالمات   8 عىل  وتعريف  القراءة  تابعي   
باالكتئاب،  طفلك  إصابة  احتاملية  إىل  تشري 
عىل  العالمات  هذه  معظم  الحظِت  وإذا 
نفيس  طبيب  باستشارة  فسارعي  طفلك، 

متخصص لألطفال.
-1 طفلك يعاين من األرق

يف  صعوبة  يجد  طفلك  أن  الحظِت  إذا 
االستغراق يف النوم، ويظل يف فراشه مستيقظاً 
لساعات طويلة، فرمبا يعاين طفلك من آالم 

نفسية تحول بينه وبني النوم.
-2 طفلك يعاين من اضطرابات النوم

إذا كان طفلك يعاين من اضطرابات النوم، 
مثل النوم لساعات طويلة وعدم القدرة عىل 
االستيقاظ، أو النوم املتقطع، وعدم الحصول 
يعاين  فإنه غالباً  النوم،  عىل قسط كاِف من 

من مشكلة نفسية تؤثر عىل جودة نومه.
-3 طفلك يعاين من الكوابيس

إذا كان طفلك يستيقظ فزعاً أكرث من مرة 
كل ليلة بسبب الكوابيس، فإنه بنسبة كبرية 

يعاين من آثار صدمة نفسية.
-4 طفلك يشكو من اآلالم املستمرة

سواء كان طفلك يشكو من آالم غري قادر 
عىل تحديد مصدرها، أو كان يصاب بالصداع 
كثرياً، أو آالم متكررة يف األذن والبطن، فقد 

يكون وراء شعور طفلك باألمل، سبب نفيس.
-5 طفلك يعاين من اضطرابات األكل

اضطرابات األكل، سواء كان طفلك يتناول 
فإن  األكل،  يرفض  أنه  أو  برشاهة،  الطعام 
مير  نفسية  مشكلة  وجود  عىل  عالمة  هذه 

بها الطفل.
-6 طفلك يعاين من عدم الرتكيز

اضطرابات النوم والطعام واآلالم املستمرة، 
لذا  طفلك،  تركيز  عىل  تؤثر  سوف  بالتأكيد 
فعدم الرتكيز عالمة عىل أن الطفل قد يكون 

مصاباً باالكتئاب.
التحصيل  صعوبة  من  يعاين  طفلك   7-

الدرايس
سوف  طفلك  فإن  الرتكيز،  نقص  بسبب 
كأحد  الدرايس،  التحصيل  صعوبة  من  يعاين 

أعراض االكتئاب.
عىل  القدرة  عدم  من  يعاين  طفلك   8-

االندماج مع املجتمع
سواء كان السبب هو شعور طفلك بالعار 
كان  أو  الدرايس،  التحصيل  صعوبة  بسبب 
عىل  القدرة  وعدم  بالحزن  شعوره  بسبب 
اندماج  صعوبة  فإن  اآلخرين  مع  التعامل 
أو  املدرسة  يف  سواء  املجتمع  مع  الطفل 
النادي أو أفراد العائلة، قد يكون عالمة عىل 

معاناة الطفل من مشكلة نفسية.

أسرار لزيادة 
سرعة حرق 

يف  يرغبون  ممن  كثري 

من  يعانون  الوزن  إنقاص 

حرق  معدل  يف  شديد  بطء 

أهم  وتعد  الجسم،  دهون 

عند  الخاطئة  االعتقادات 

أن  األشخاص  من  الكثري 

حرق  فيه  يقل  الشتاء  فصل 

هذا  ولكن  الجسم،  دهون 

هناك  ألن  خاطىء  االعتقاد 

تعمل  التى  العادات  بعض 

الدهون ىف  عىل زيادة حرق 

عدم  يعني  وهذا  الجسم، 

أجسامهن  يف  الدهون  تراكم 

والحفاظ عىل الوزن املناسب ىف جميع 

صيف،  أو  شتاء  فصل  سواء  األوقات 

أهم  املقال  هذا  خالل  من  تعريف  لذا 

يف  الدهون  حرق  زيادة  خطوات 

الجسم ىف فصل الشتاء.

متواصلة،  ساعات   8 ملدة  النوم   .1

جرق  معدالت  يزداد  جسم  أن  حيث 

الدهون والسعرات الحرارية فيه أثناء 

النوم.

مرشوبات  عىل  يوميا  االعتامد   .2

ساخنة تساعد عىل حرق الدهون، مثل 

والجنزبيل  والقرفة  األخرض  الشاي 

والليمون.

3. اإلكثار من الربوتني “الدجاج، 

اللحم، البيض، السمك” ألن الجسم 

يبذل الكثري من املجهود والسعرات 

الحرارية لهضم هذه املأكوالت مام 

يرفع معدالت الحرق بالجسم.
مالحظة:

عىل  يحافظ  املتقطع  الصيام   –

الكتلة العضلية ويرفع معدالت الحرق 

بالجسم، حيث مينع فيها الشخص من 

 16 ملدة  وذلك  متاًما،  الطعام  تناول 

ساعة متواصلة.

الدهون فى اجلسم فى الشتاء

طريقة تفتيح 
الشعر الغامق

أو  األسود  الّشعر  ُيعد  الغامق  الشعر 

البني الغامق من أجمل ألوان الّشعر الذي 

أكرث  للمرأة ويجعلها  ُيضفي جاذبّية حاّصة 

اللوايت يتمتعن بهذه  النساء  أنَّ  جاماّل،  إال 

األلوان الغامقة، قد يلجأن إىل تغيري طلتُهن 

عن طريق تفتيح لون شعرهن، األمر الذي 

الشعر  تفتيح  طريقة  عن  للبحث  يدفعهن 

إىل  الحاجة  دون  طبيعي  بشكٍل  الغامق 

غالًبا  والتي  الكيميائية،  الّصبغة  استخدام 

أّما يف  كبري،  بشكٍل  بالشعر  تكون ضارّة  ما 

هذا املقال سيتم الّتعرف عىل طريقة تفتيح 

الشعر الغامق

كيف ميكن تفتيح الشعر الغامقبشكل 

طبيعي؟

متتلك العديد من الّنساء شعرًا بلون غامق 

وجّذاب، سواء أكان لون هذا الشعر األسود 

األحيان  بعض  يف  لكن  الغامق،  البني  أو 

ألوان  إىل  الغامق  اللون  تغيري  يرغنَب يف  قد 

أخرى فاتحة ُتضيف عليهنَّ نوع من التغيري 

يرتددن  ما  الّنساء  أغلب  لكن  والجاذبية، 

التي  الّضارة  يف صبغ شعرهن بسبب اآلثار 

الّصبغات  استخدام  جّراء  الّشعر  تعود عىل 

الكيميائية، لكن ُهناك طريقة تفتيح الشعر 

الغامق أكرث ضامًنا وأماًنا من امُلستحرضات 

الشعر  تفتيح  طريقة  اآليت  ويف  الكيميائية، 

الغامق طبيعيًّا:

املاء،  من  لرت  نصف  تحضري  يجب  أواًل 

وثالث  البابونج،  من  كبريتان  وملعقتان 

الّشعر  ترطيب  كريم  من  كبرية  مالعق 

امُلخصص لنوع الّشعر، عصري ليمون طبيعي 

وضع  يتم  ذلك  بعد  واحدة.  حبة  مبقدار 

املاء عىل نار متوسطة الحرارة، وعند غليها 

البابونج وكريم الرتطيب وعصري  ُيضاف لها 

تحريك  يتم  ذلك  بعد  الطبيعي،  الليمون 

هذه املكونات مع بعضها البعض، ثم ُترتك 

دقائق.   7 إىل   5 بني  ترتاوح  ملّدة  النار  عىل 

بعد انتهاء امُلدة الّسابقة ُيرتك الخليط الناتج 

ُيفرد  ُيربد، ثم بعد ذلك  ُمعينة إىل أن  فرتة 

مع  األنحاء  وبكاّفة  بالتساوي  الشعر  عىل 

مدة  للشمس  الّشعر  تعريض  عىل  الحرص 

ال تقل عن ساعة كحد أدىن. ُيغسل الشعر 

ُمرضية  نتيجة  عىل  وللحصول  الفاتر،  باملاء 

يوم  بعد  يوًما  العملية  هذه  تكرار  يجب 

ُيفتح  األمر  هذا  أسبوعني،  أو  أسبوع  ملدة 

حيويًّا  ويجعله  طبيعي  بشكٍل  الّشعر  لون 

وجمياًل.



تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 6 اخلميس  02 / 02/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )89( 	

إحياء األراضي الرطبة املتدهورة وإستعادتها

الثاين  اليوم  الدويل  املجتمع  يحتفل 

العاملي  باليوم   ,  2023 فرباير  من 

إحياء   “ شعار  تحت  الرطبة  لألرايض 

واستعادتها  املتدهورة  الرطبة  األرايض 

املناسبة يتم تسليط الضوء  . وبهذه   “

امُلتخذة  اإلجراءات  أهمية  عىل  عىل 

ألن  وذلك  الرطبة,  األرايض  الستعادة 

القدرة   , امُلستعادة  الرطبة  لألرايض 

التي  الخدمات  العديد من  إتاحة  عىل 

ولذا  الطبيعية.  الرطبة  األرايض  تؤديها 

فقد ُوجه نداءاً عاجاًل التخاذ إجراءات 

والبرشي  املايل  املال  رأس  واستثامر 

األرايض  صون  يحقق  مبا   , والسيايس 

فقدناه  ما  واستعادة  العامل  يف  الرطبة 

منها.

عموماً , يشري العديد من الخرباء إىل 

اإلرتباط الوثيق بني صحة اإلنسان وسائر 

الكائنات الحيَّة األخرى باألرايض الرطبة 

تحقيق  إمكانية  وإىل   . الربية  والحياة 

املستدام  اإلستخدام  عرب  الصحة  تلك 

املائية واللذين  لألرايض واملستجمعات 

يتم التعامل معهام عىل قاعدة “ الوقية 

خري من العالج “ . خاصة وأن الصحة 

البرشية كام يوضح خربائها هي عبارة 

عن “ حالة متكاملة من الصحة البدنية 

والعقلية والرفاه اإلجتامعي وليس فقط 

كام   .  “ العجز  أو  املرض  غياب  مجرد 

يعتمدان  والرفاه  البرشية  الصحة  أن 

عىل النظم البيئية مبا تشمله من إدارة 

تعاونية  منهجية   عىل  تقوم  الة  فعَّ

بني  املعقدة  للعالقات  وفهم  شمولية 

األخرى  الحيوي  التنوع  وعنارص  الناس 

. وأن السعي  إىل تحقيق منهجية نظام 

بيئي للصحة البرشية يحتاج إىل تعاون 

حقيقي وتفاهم متبادل بني القطاعات 

التنظيمية واالختصاصات املختلفة

الدولية  الجهات  و  الخرباء  ويشدد 

لألرايض  الرئييس  الدور  عىل  املعنية 

اإلنسان  صحة  تحديد  يف  الرطبة 

ورفاهيته من حيث أنها مصدراً للرطوبة 

و املياه املأمونة ولكونها مواقعاً معرضة 

املعدية  واألمراض  الُسميات  و  للتلوث 

أن  إىل  باإلضافة  البدنية  واألخطار 

التغيري الذي يجريه اإلنسان يف وظائف 

األرايض الرطبة ميكن أن يتسبب بنتائج 

املجتمع  ينتاب  ولذا   . سيئة  صحية 

التي  التهديدات  بشأن  القلق  الدويل  

والتي  الرطبة,  األرايض  عىل  تؤثر 

نذكر  العوامل  من  مجموعة  تتضمن 

سبيل  عىل  التالية  السطور  يف  بعضها 

املثال ال الحرص :

1(  كالتغري املناخي والتغري الجوهري 

يف املوئل والتلوث 

2( األنواع الدخيلة والغازية  

للمرض  واملسّبب  عامة  التلوث   )3

بصفة خاصة والعوامل التي تعمل عىل 

ظهور وإعادة ظهور املرض خارج إطار 

ظهور  إىل  باإلضافة  الطبيعية  الدورات 

التي  الوبائية  األمراض  ظهور  وإعادة 

الحياة  أعداد  عىل  سلبي  بشكل  تؤثر 

دور  )مثل  الحاالت  بعض  ويف   , الربية 

املرض الفطري تشيرتيديوميكوسيس يف 

إضعاف الربمائيات عاملياً(

والحيوانات  الربية  الحياة  تجارة   )4

األليفة والنباتات 

الزراعي  والتوسع  التكثيف   )5

الصناعية  الضغوط  زيادة  إىل  باإلضافة 

والبرشية . 

 , أعاله  املذكورة  العوامل  وجراء 

أيضاً  القلق  الدويل  املجتمع  ينتاب 

من  العديد  انقراض  يف  إسهامها  بشأن 

األنواع يف األرايض الرطبة .

تساهم  أدناه  املذكورة  واملؤرشات 

فيام  قرار سليم  فعالة يف صنع  بصورة 

واألرض  الرطبة  األرايض  بإدارة  يتعلق 

والحفاظ عىل الطابع البيئي لها: 

خدمات  بني  العالقة  مؤرشات  أ- 

الرطبة  األرايض  يف  البيئية  النظم 

عىل  بشكل خاص  الرتكيز  مع  والصحة 

لظهور  املبكر  اإلنذار  مؤرشات  تحديد 

واألمراض  األمراض  ظهور  معاودة  أو 

أو  الناس  عىل  واملتشبثة  املتوطنة 

املرتبطة  الربية  الحياة  أو  املوايش 

باألرايض الرطبة.

ب- توجيهات بشأن التبعات الصحية 

بحيث  البيئي  النظام  يف  لالختالالت 

املشاركة  من  الصحي  القطاع  يتمكن 

املتعلقة  القرارات  وصنع  التخطيط  يف 

املائية  ومستجمعاتها  الرطبة  باألرايض 

بشكل أكرث فاعلية

األرايض  ملسؤويل  توجيهات  ج- 

التأثريات  تقييامت  إجراء  حول  الرطبة 

الصحية البرشية والحيوانية يف األرايض 

تقييم  بروتوكوالت  )تحديد  الرطبة 

الصحة   يف  تبحث   التي  التأثريات 

يتم  ال  التي  العنارص  خاص  وبشكل 

إدارة  يف  الكايف  بالشكل  تناولها  حالياً 

األنواع  أهمية  مثل  الرطبة  األرايض 

الغازية ومسببات األمراض والوقاية من 

ظهور املرض أو معاودة ظهوره وإتاحة 

سبل العيش والحد من الفقر وتحسني 

الوضعية الصحية واملقايضات املحتملة 

بني خدمات النظم البيئية والصحة( 

التي  املتعاقدة  األطراف  حث  د- 

والدولية  الوطنية  املنظامت  تعمل مع 

الثغرات  معالجة  عىل  العالقة  ذات 

الربية يف  الحياة  الحالية يف فهم صحة 

األرايض الرطبة وأثار املرض عىل التنوع 

إيجاد  ذلك عن طريق  مبا يف  الحيوي, 

اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية متكاملة 

تعرتف  التي  الربية   الحياة  لصحة 

الحفاظ  عىل  تهديداً  األمراض  بكون 

عىل األنواع فضاًل عن أثرها عىل صحة 

اإلنسان والحيوانات األليفة.

فوائد  تناول  ميكن  مخترص  وبشكل 

عىل  الرطبة  لألرايض  البيئية  النظم 

متداخلة  طرق  بثالث  اإلنسان  صحة 

عىل األقل: 

1( اإلقرار باالحتياجات البرشية التي 

يتم تلبيتها عن طريق املياه يف موقعها

التي  الصحية  باملنتجات  اإلقرار   )2

تأيت من النظم البيئية لألرايض الرطبة

3( تقييم األرايض الرطبة بشكل كامل 

بطريقة تسمح لألفراد داخل املنظومة 

لتحسني  الرطبة  لألرايض  البيئية 

عىل  واالقتصادية  االجتامعية  ظروفهم 

نحو مستدام

إىل  اإلشارة  من  بأس  ال  الختام  ويف 

إلدارة  األساسية  املبادئ  من  البعض 

األمراض والصحة العامة :

1(  إن األمراض مكونات ال تتجزأ من 

النظم البيئية, وغالباً ال تحتاج ملداخلة 

إدارية

ظهور  ملنع  القصوى  القوة  إن   )2

املرض لدى الحيوانات ليست بيد خرباء 

مستخدمي  بيد  إمنا   , الحيوان  صحة 

غري  من  أنهم  ومع   . األرض  ومديري 

املتوقع أن يكونوا خرباء أمراض, إال أن 

هؤالء بحاجة للتمكني بهدف لعب دور 

محوري يف الوقاية من األمراض

املصلحة  أصحاب  فهم  إذا   )3

كاًل  سواء  حد  عىل  الرطبة  باألرايض 

الوقاية   وكيفية  األمراض  تأثريات  من 

سيشعرون  فإنهم  عليها,  والسيطرة 

بالدفع والتمكني التخاذ اإلجراء الالزم

الواسع  مبفهومه  املرض  فهم  إن   )4

الظاهرة والخفية عىل األفراد  وتأثرياته 

أفضل  فهم  تكوين  يسبق  والسكان 

لكيفية إدارة تلك التآثريات بنجاح

يف  قصوراً  هناك  يكون  ما  غالباً   )5

االعرتاف مبسببات ظهور املرض يف إدارة 

وخطط وإجراءات األرايض الرطبة

الفعالة ألي مرض  اإلدارة  تعتمد   )6

وبيئة  األوبئة  لعلم  الجيد  الفهم  عىل 

الكائنات املستضيفة

والدخيلة  الغازية  األنواع  إن   )7

والطفيليات  األمراض  ومسببات 

النظائر  من  الكثري  لديها   , الجديدة 

املتشابهة يف تكوينها الحيوي, كاملخاطر 

التي تشكلها والتدابري املطلوبة للوقاية 

من نشوئها والسيطرة عليها

من  واسعة  طائفة  تتوفر   )8

االستباقية  واملامرسات  االسرتاتيجيات 

الرطبة  األرايض  ملديري  والتفاعلية 

واملعنيني اآلخرين لتحقيق أو املحافظة 

عىل صحة النظام البيئي .

الحفاظ  يف  الرطبة  األرايض  تساهم 

األجناس  بني  البيئي  التوازن  عىل 

الحيوانية و النباتية املختلفة . فهي تحد 

باإلضافة  الشواطئ  و  الرتبة  تآكل  من 

املياه  وجودة  نوعية  من  تحسينها  إىل 

فإنها  السامة وبذا  املواد  والتخلص من 

األرضية  و  املائية  الربية  الحياة  تعد 

واألهم   , الطبيعي  املوئل  و  بالغذاء 

يف  األستقرار  تحقيق  عىل  تعمل  أنها 

وتخزين  املحلية  املناخية  الظروف 

النهائية  املحصلة  يف  .وبالتايل  الكربون 

اإلنسان  رفاه  الرطبة يف  األرايض  تسهم 

وتخفيف الفقر. فام هي أحوال األرايض 

الرطبة يف أنحاء املعمورة ؟ وكيف يتم 

وما  ؟  إقليمياً  و  محلياً  معها  التعامل 

من  البرشية  جنتها  التي  الفوائد  هي 

ما  ؟  الرطبة  األرايض  بإستدامة  اإللتزام 

األرايض  تجابهها  التي  التحديات  هي 

؟  البيئية  تأثرياتها  هي  ما  و  الرطبة؟ 

وكذلك ما هي السبل الناجعة للتغلب 

عىل تلك التحديات ؟ هذه وغريها من 

عرب  معها  سنبحر  الصلة  ذات  املحاور 

صفحة البيئة إنشاءالله .

إعداد / 

ابوالدرس



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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خاصة  العاملية  األندية  حركة  تواصلت 
االنتقال  صفقات  إلمتام  أوروبا  قارة  يف 
وذلك  لتدعيم صفوفها  الالزمة  والتعاقدات 
قبل إغالق باب االنتقاالت الشتوية الذي تم 

بنهاية يوم 31 يناير 2023.
كانسيلو إىل بايرن عىل سبيل اإلعارة

اليوم األخري يف سوق  واستهلت صفقات 
االنتقاالت الشتوي لعام 2023، بإعالن بايرن 
مانشسرت  ظهري  مع  تعاقده  عن  ميونيخ 
يستمر  إعارة  بعقد  كانسيلو  جواو  سيتي 

حتى نهاية املوسم الحايل.
الحايل  الشهر  ضّم  أن  لبايرن  وسبق 
بليند )32 عاماً( من  الهولندي دايل  الدويل 
املثقل  دفاعه  خط  لتعزيز  أياكس،  نادي 

باإلصابات.
وبحسب الصحافة األملانية، فإن بند رشاء 

كانسيلو تبلغ قيمته 70 مليون يورو.
الذي  عاماً(   28( الربتغايل  املدافع  وقال 
يف  بالده  منتخب  مباريات  كل  يف  شارك 
مونديال قطر 2022، لدى تقدميه للصحافة 
قبل حصة تدريبية بعد الظهر “انتهزت هذه 
مثل  ناٍد  عىل  التعرف  أردت  ألنني  الفرصة 
بايرن ميونيخ الذي أعرف أهميته كالعب”.

وميكن للظهري األمين أن يلعب يف الجهة 
اليمنى كام كان يف يوفنتوس اإليطايل، أو يف 
امليرسة عىل غرار مانشسرت سيتي بأوامر من 

املدرب اإلسباين بيب غوارديوال.
نهايئ  بشكل  االنتقال  صفقات  إطار  ويف 
أعلن نادي أودينيزي اإليطايل، ضم املهاجم 
بعقد  صفوفه  إىل  توفان  فلوران  الفرنيس 

ميتد لثالث سنوات.
املنافس يف دوري  نوريتش سيتي  وأعلن 
مع  تعاقده  عن  اإلنكليزي  األوىل  الدرجة 
من  ماركينيوس  الشاب  الربازييل  الجناح 
حتى  اإلعارة  سبيل  عىل  أرسنال  صفوف 

نهاية املوسم الحايل.

ساعات الحسم األخرية
وشهدت الساعات األخرية بعض الصفقات 
الالفتة لعل أبرزها انتقال الدويل املغريب عز 
قادماً  الفرنيس  مارسيليا  إىل  أوناحي  الدين 
نيوكاسل  متكن  فيام  أنجيه  مواطنه  من 
الدوري اإلنكليزي  الحايل يف  ظاهرة املوسم 
نادي  مهاجم  مع  التعاقد  إمتام  من  املمتاز 
طويلة  صفقة  يف  جوردون  أنتوين  إيفرتون 

األجل.
أيضاً  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  وضمن 
األمرييك  الوسط  العب  ضم  أّنه  ليدز  أعلن 
ويستون ماكيني من يوفنتوس اإليطايل عىل 

سبيل اإلعارة.
جهود  تواصلت  آخر  جانب  من 
الوسط  العب  مع  بالتعاقد  للظفر  أرسنال 
اإلكوادوري مويسيس كايسيدو من صفوف 

ورفع  برايتون 
متصدر  أرسنال 
اإلنكليزي  الدوري 
للتعاقد  عرضه 
إىل  الالعب  مع 
جنيه  مليون   70
يف  أمال  أسرتليني 
برايتون  إقناع 
فيام  عنه،  للتخيل 
من  الالعب  أبدى 
يف  رغبته  جهته 
الفريق  مغادرة 
الذي يقدم موساًم 

 31 برصيد  السادس  املركز  ويحتل  ممتازاً 
نقطة.

عىل صعيد آخر ويف الدوري اإليطايل، أفاد 
نادي روما أعلن أن الالعَب نيكولو زانيولو 
مل يعْد ضمن مرشوع النادي، تجميد زانيولو 
الدويل  يبيَع  لن  أنه  يعني  روما  قبِل  من 
مقابل  الصيِف  خالل  أو  يناير  يف  اإليطايل 

بورمنوث  قدمه  الذي  ذلك  من  أقلَّ  عرٍض 
األسبوَع املايض، وتم رفضه من قبل الالعب 

ما أغضب نادي العاصمة اإليطالية.
اإلنكليزي  تشيليس  نادي  وأعلن  هذا 
الدويل  الالعب  انتقال  صفقة  اكتامل  عن 
من  قادماً  إليه  فرينانديز  إنزو  األرجنتيني 

بنفيكا الربتغايل. 
اإليطايل  الدويل  الوسط  العب  وانتقل 

أرسنال  صفوف  إىل  جورجينيو  
االنكليزي  الدوري  متصدر 

لكرة القدم قادما من جاره 
أعلنه  ما  وفق  تشليس 

الناديان اللندنيان.
اإلعالم  وسائل  وذكرت 

اإلنكليزية أن قيمة الصفقة 
جنيه  مليون   12 بلغت 

إسرتليني )13.6 مليون يورو(، مشرية اىل أن 
لعام  التمديد  إمكانية  مع  شهرًا   18 مدتها 
إضايف لبطل أوروبا وأفضل العب يف القارة 
عليه  سيتعني  والذي   2021 عام  العجوز 
بأول  للفوز  محاولته  يف  أرسنال  مساعدة 

لقب له يف الدوري منذ 19 عاًما.
وأعلن نادي ريال بلد الوليد عن توقيعه 

من  قادماً  أمالح  سليم  املغريب  الدويل  مع 
نادي ستاندار دو لييج البلجييك بعقد ميتد 

حتى عام 2027.
البلجييك  الدويل  امليدان  وانتقل متوسط 
دورمتوند  بوروسيا  من  رسميا  آزار  تورغان 
آيندهوفن  يف  إس  يب  نادي  إىل  األملاين 
نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  عىل  الهولندي 

املوسم.

قد  تعا و
الربتغايل  املهاجم  مع  الفرنيس  مرسيليا 

فيتينيا قادًما من براغا الربتغايل.
وذكر براغا يف بيان للبورصة الربتغالية إن 
 27( يورو  مليون   25 بلغت  الصفقة  قيمة 
ماليني  سبعة  إىل  باإلضافة  دوالر(  مليون 
كمكافآت محتملة، ما يجعلها عىل االرجح 

الصفقة األكرب يف تاريخ النادي.
اإليطايل عن  نادي روما  أعلن  من جهته 
قادماً  يورينتي  دييغو  اإلسباين  املدافع  ضم 
حتى  اإلعارة  سبيل  عىل  يونايتد  ليدز  من 

نهاية املوسم مع إمكانية الرشاء.
الدويل  ضم  يعلن  الدمناريك  ميتييالند 
املرصي إمام عاشور متوسط ميدان الزمالك 
ومن املتوقع أن ينضم الالعب إىل الفريق يف 

معسكره التدريبي بالربتغال.
اإلنكليزي  سيتي  ليسرت  نادي  أعلن   
إىل  برييز  أيوزي  اإلسباين  مهاجمه  انتقال 
نهاية  اإلعارة حتى  بيتيس عىل سبيل  ريال 

املوسم الحايل.  
السابق  يونايتد  نيوكاسل  العب  وخاض 
املوسم  هذا  ليسرت  مع  فقط  مباراة   13
يف  فرصة  عىل  الحصول  أجل  من  وكافح 

الفريق األول.  
شارك   ،2019 يف  ليسرت  إىل  انتقاله  ومنذ 
الالعب البالغ عمره 29 عاما يف 114 مباراة 
وسجل 15 هدفاً، وكان ضمن الفريق الفائز 

بكأس االتحاد اإلنكليزي عام 2021.  
يف  السادس  املركز  بيتيس  ريال  ويحتل 

دوري الدرجة األوىل اإلسباين.
مضم  االنكليزي  توتنهام  نادي  أعلن 
من  بورو  بيدرو  الدويل  اإلسباين  املدافع 
األمين  الظهري  وسينضم  الربتغايل.  سبورتينغ 
كونتي  أنتونيو  اإليطايل  املدرب  فريق  اىل 
مع  املوسم،  نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  عىل 
دامئة  الصفقة  جعل  يف  لسبريز  إلزامية 
املقبل مقابل 45 مليون يورو )49  الصيف 

مليون دوالر( وفق ما أشارت التقارير.
كام أعلن سبريز عن رحيل املدافع مات 
مدريد  أتلتيكو  اىل  انتقل  الذي  دوهرييت 
االسباين “لقد اتفقنا بالرتايض عىل إنهاء عقد 
مات دوهريت لتمكينه من االنضامم إىل ناٍد 

آخر”.
وأكد نادي العاصمة االسبانية يف تغريدة 
“مات  عاما  الـ31  ابن  وصول  تويرت  عىل 

دوهرييت العب أحمر وأبيض جديد”.
إىل  ينتقل  زابيترس  مارسيل  النمساوي   -
بايرن  من  اإلعارة  سبيل  عىل  يونايتد  مان 

ميونيخ حتى نهاية املوسم
زابارين  إيليا  األوكراين  يضم  بورمنوث   -

حتى يونيو 2028 قادماً من دينامو كييف
- برايتون يعلن إعارة أنتيف تسونغي إىل 

لوميل البلجييك حتى نهاية املوسم
السويدي  يضم  الفرنيس  ليون  أوملبيك   -

أمني سار قادماً من هريينفني حتى 2027

خطوة  جيمس  ليربون  “امللك”  اقرتب 
النقاط  ملجموع  القيايس  الرقم  من  إضافية 
يف تاريخ دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني 
بتحقيقه  الجبار،  عبد  كريم  باسم  واملسجل 
ليكرز  أنجليس  لوس  فوز  يف  دابل”  “تريبل 
األخري  معقل  يف  نيكس  نيويورك  عىل 
بعد   129-123 غاردن”  سكوير  “ماديسون 

التمديد.
وبات جيمس عىل بعد 89 نقطة من رقم 
البالغ 38387، مؤكداً مرة أخرى  عبد الجبار 
تألقه  الـ38 ال متنعه من مواصلة  أن أعوامه 
مزدوجة  أرقام  ثالثة  الثالثاء  حقق  بعدما 

“تريبل دابل” للمرة األوىل هذا املوسم.
 10 مع  نقطة  بـ28  اللقاء  جيمس  وأنهى 
متابعات و11 متريرة حاسمة، ليتقدم أيضاً اىل 
متريراً  الالعبني  أكرث  الئحة  عىل  الرابع  املركز 
للكرات الحاسمة يف تاريخ الدوري أمام مارك 

جاكسون والكندي ستيف ناش.
تاريخ  يف  العب  أول  “امللك”  بات  كام 
من  كل  يف  دابل”  “تريبل  يحقق  الدوري 
هذه  اىل  أصل  “مل  لكنه  العرشين  مواسمه 
النقطة من مسرييت من خالل التفكري باألرقام 

أسجلها...”،  التي  النقاط  عدد  أو  القياسية 
والعرشين  الرابع  الفوز  بعد  أفاد  ما  وفق 

لليكرز.
وشدد “كل ما أفعله هو أين ألعب اللعبة 
ليلة  كل  املباراة  أقارب  الصحيحة.  بالطريقة 
وأنا أفكر حرصاً بتشكيل تهديد ثاليث من خالل 
أو  الحاسمة  التمريرات  املتابعات،  التسجيل، 

الدفاع، وبعدها ليحصل ما يحصل”.
عودة  يف  أساسياً  دوراً  جيمس  ولعب 
هزميتني  عقب  االنتصارات  سكة  اىل  فريقه 
عىل التوايل يف رحلته اىل الرشق أمام بوسطن 
بتمريره  وذلك  نتس،  وبروكلني  سلتيكس 
التي منح بها األملاين دينيس  الحاسمة  الكرة 
الشوط  يف   121-118 لليكرز  التقدم  رشودر 
اإلضايف، ثم سجل بنفسه سلة توسيع الفارق 

اىل 121-127 قبل 19 ثانية عىل النهاية.
مساندة كبرية لـ”امللك”

أنتوين  من  كل  مبساندة  “امللك”  وحظي 
الياباين  الجديد  والوافد  نقطة(   27( ديفيس 
متابعات(   9 مع  نقطة   19( هاشيمورا  روي 
ذهبت  فيام  نقطة(،   17( وستربوك  وراسل 
وجوليوس  نقطة(   37( براون  جايلن  جهود 

جهة  من  سدى  متابعة(   12 مع   23( راندل 
نيكس الذي نجح فقط يف 7 من 34 محاولة 
ثالثية، ليتلقى هزمية الثانية توالياً والخامسة 

والعرشين هذا املوسم.
خالل  جيدة  كرة  “لعبنا  جيمس  وقال 
املناسبة  الوترية  يف  كنا  الليلة.  الـ48  الدقائق 
وقمنا  الـ48  الدقائق  طيلة  املباراة  لخطة 
أو  هجوماً  كان  إن  التنفيذ  يف  جيد  بعمل 

دفاعاً”.
وأرص جيمس عىل أنه ال يشعر بأي حمل 
الجبار،  عبد  رقم  من  اقرتابه  نتيجة  إضايف 
مشدداً عىل أنه واثق من الوصول اىل الرقم 

قريباً جداً وإنها “مسألة وقت وحسب”.
وكام حال جيمس، واصل العمالق الرصيب 
نيكوال يوكيتش تألقه، محققاً الـ”تريبل دابل” 
السادس عرش لهذا املوسم ليعزز صدارة دنفر 
نيو  عىل  بالفوز  الغربية  للمنطقة  ناغتس 

أورليانز بيليكانز 122-113.
نقطة مع 18  بـ26  اللقاء  يوكيتش  وأنهى 
فريقه  ليمنح  حاسمة،  متريرة  و15  متابعة 
فوزه السادس عرش من أصل 16 مباراة حقق 

فيها الرصيب “تريبل دابل” هذا املوسم.

يف  أيضاً  أساسياً  ولعب جامل موراي دوراً 
الفوز الخامس والثالثني لناغتس يف 51 مباراة 
فيام  ثالثيات،   7 بينها  نقطة،   32 بتسجيله 
ساهم كل من يس دجاي ماكولوم وهربرت 
جونز بالهزمية التاسعة توالياً لبيليكانز بعدما 

سجل كل منهام 21 نقطة.
باكس وفوزه الخامس

ميلوويك  أنتيتوكومنبو  يانيس  اليوناين  وقاد 
باكس لفوزه الخامس توالياً والرابع والثالثني 
مع  نقطة   34 سجل  بعدما  املوسم،  هذا 
عىل   124-115 الثأري  الفوز  يف  متابعة   18
138- فريقه  أذل  الذي  هورنتس  تشارلوت 

األول  األسبوع  يف  الفريقني  لقاء  خالل   109
من العام الجديد.

ولعب كريس ميدليتون دوراً أيضاً يف هذا 

الذي عزز به باكس وصافته للمنطقة  الفوز 
فوزاً   36( سلتيكس  بوسطن  خلف  الرشقية 
لقاء  يف  نقطة   18 بتسجيله  هزمية(،  و15 
اىل  فريقه  العبي  من  خمسة  خالله  وصل 

العرش نقاط أو أكرث.
وفاز ميامي هيت عىل كليفالند كافاليريز 
97-100 يف لقاء تبادل خالله الفريقان التقدم 
من  نقطة  بـ23  باتلر  وأنهاه جيمي  مرة   11
زمالئه  من  كل  أضاف  فيام  الفائز،  جهة 
 18 وتايلر هريو  أديبايو  وبام  مارتن  كايليب 

نقطة.
وعزز لوس أنجليس كليربز مركزه الرابع يف 
الغربية بفوزه عىل مضيفه شيكاغو  املنطقة 
بولز 103-108 بفضل جهود كواي لينارد )33 

نقطة( ونورمن باول )27(.

كانسيلو معارًا من مانشسرت سييت إىل بايرن ميونيخ..وتشيلسي حيسم صفقة انتقال  األرجنتيين إنزو فرينانديز إىل صفوفه
قبل إغالق باب االنتقاالت الشتوية

مؤكداً أن أعوامه الـ38 ال متنعه من مواصلة تألقه
جيمس يقرتب أكثر من عبد اجلبار بـ”تريبل دابل” يف معقل نيكس
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

 إدعى أنه تويف ليعرف من سيحضر جنازته.. !
ادعى رجل برازييل املوت فقط ليعرف 

بالتازار  وأعلن  جنازته..  سيحرض  من 

بارانا،  كوريتيبا  من  عاماً(   60( ليموس 

االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  وفاته 

وأقام جنازة مزيفة ألصدقائه وعائلته.

وعائلته،  أصدقائه  ليموس غضب  وأثار 

الفضول  بدافع  وفاته  زيف  أن  بعد 

الخالص، ملعرفة من سيحرض جنازته.

عدد  يف  ليموس  فكر  حانوتياً،  وبصفته 

سيأتون  الذين  عائلته  وأفراد  أصدقائه 

كان  كيف  وروى  وفاته،  عند  لتوديعه 

جنائز  خدمات  أجرى  أن  بعد  حزيناً 

بحضور شخصني فقط مقارنة بجنائز أخرى 

حرضها أكرث من 500 شخص.

وكتب أحد األشخاص عىل مواقع التواصل 

االجتامعي، رسالة معلناً أن بالتازار ليموس 

غادر الحياة إىل حياة أخرى، مع صورة تم 

التقاطها أمام مستشفى ألربت أينشتاين يف 

ساو باولو، ما يشري إىل أنه تم قبول املراسم 

هناك، لذلك افرتض الجميع األسوأ.

اإلعالن،  بهذا  ليموس  عائلة  ُصدمت 

يكن  مل  حيث 

يعلم  أحد 

يف  كان  أنه 

 . ملستشفى ا

أحد  وهرع 

إىل  أخيه  أبناء 

ملستشفى  ا

عنه،  للسؤال 

يكن  مل  لكن 

املوظفني  لدى 

عن  سجل  أي 

بالتازار  دخول 

ليموس هناك يف األيام القليلة املاضية.

وعندما بدأ أصدقاء بالتازار عرب اإلنرتنت 

يف مشاركة خرب وفاته، بدأ الناس يف التعبري 

عن  والسؤال  التعليقات  يف  حزنهم  عن 

تفسري،  أي  تقديم  يتم  ومل  الوفاة.  سبب 

وُنرش وقت ومكان االحتفال والجنازة عىل 

حساب “فيسبوك” الخاص مبراسم الجنازة.

واجتمع أصدقاء وعائلة بالتازار ليموس 

األصلية  مدينته  يف  صغرية  كنيسة  يف 

أن  يتوقعون  كانوا  ما  لحضور  كوريتيبا 

يكون جنازة.

وبدأ  حياته،  يروي  بالتازار  صوت  وبدأ 

الحارضون يف البكاء معتقدين أنه تسجيل، 

ثم فتح أبواب التابوت وخرج أمام الجميع.

لريى  موته  زيف  أنه  أوضح  إن  وما 

الحارضون  بدأ  من سيحرض جنازته، حتى 

يتهمونه بأنه أحمق.. وكانت أمه وهي يف 

بالكريس  ومقيدة  عمرها  من  الثامنينات 

املتحرك، حارضة املراسم.

   هدية للضيوف حبفل زفاف  بصل بداًل عن  زهور 
االرتفاع  بسبب 

الجنوين ألسعار البصل 

يف الفلبني قرر عروسان 

استبدال  الفلبني  يف 

خالل  بالبصل  الزهور 

احتفالهام بزفافهام.

العروس  واختارت 

تحمل  أن  الفلبينية 

من  بدالً  بصل  باقة 

وأوصت  الزهور 

بحمل  وصيفاتها 

أكاليل البصل.

نوبيس:  بيوري  ليكا  العروس  وقالت 

األصلية  بالتقاليد  نتمسك  كنا  البداية  “يف 

أتصفح  كنت  بينام  لكن  الزهور  لحمل 

باقة  رأيت  االجتامعي،  التواصل  وسائل 

من البصل مع ملسة من الزهور واسترشت 

البصل  استخدام  بإمكاننا  كان  إذا  عرييس 

ستذبل  الزفاف  بعد  ألنه  الزهور،  من  بدالً 

فلامذا  بعيًدا.  برميها  األمر  وينتهي  األزهار 

إنه  ذلك؟  من  بدالً  البصل  يستخدم  ال 

املمكن  من  يزال  ال  بحيث  عميّل 

استخدامه بعد الزفاف”.

بيوري  زفاف  منسقة  قالت  فيام 

الفلبينية  األنباء  لوكالة  نوبيس 

عرب  البصل  من  كيًسا  طلبت  إنها 

اإلنرتنت.

األصل  يف  الزوجان  وخصص 

 275 )حوايل  فلبيني  بيزو   15000

التقليدية.  الزهور  لرشاء  دوالرًا( 

ومع ذلك فقد انتهى بهم األمر إىل 

)حوايل  فلبيني  بيزو   8000 إنفاق 

147 دوالرًا( لرشاء كيس البصل.

إىل  اضطرا  الزوجني  أن  من  الرغم  وعىل 

تخطي إلقاء الباقات التقليدية ملنع حدوث 

أي إصابات أثناء إلقاء العروس لباقة الزهور، 

فقد قاموا بإعطاء البصل لضيوفهم.

املذنب األخضر يقرتب من األرض ألول مرة منذ 50 ألف سنة

األوىل  للمرة  اليوم  عاملنا  يشهدها  ظاهرة 

املذّنب  سيكون  حيث  سنة،  ألف   50 منذ 

املرة  كانت  األرض.  من  للغاية  قريًبا  األخرض 

األرض  من  املذّنب  فيها  اقرتب  التي  األخرية 

انقراض  وقبل  األخري  الجليدي  العرص  خالل 

إنسان نياندرتال، بحسب العلامء.

عام  ألف   50 نحو  منذ  األوىل  وللمرة 

املذّنب  سيقرتب 

 ،)C/2022 E3 )ZTF

املذّنب  باسم  واملعرف 

كوكب  من  األخرض، 

األرض. واملثري لإلعجاب 

يف  سيكون  املذّنب  أن 

هذا  خالل  تألقه  أوج 

يكون  وقد  الوقت 

املجردة  بالعني  مرئًيا 

املناسبة.  الظروف  يف 

قاباًل  املذّنب  وسيكون 

للرصد أليام عندما يقرتب من كوكبنا ثم يبتعد 

يف طريقه إىل خارج النظام الشميس، بحسب 

.Space.com ”ما نرش موقع “سبيس.كوم

وخالل اقرتاب املذّنب من األرض، سيكون 

مليون   42( ميل  مليون   26 مسافة  عىل 

حوايل  يعادل  ما  وهو  كوكبنا،  من  كيلومرت( 

%28 من املسافة بني األرض والشمس.

األفق،  فوق  موجوداً  املذّنب  وسيكون 

الليل،  طوال  مرئًيا  يكون  أن  يجب  وبالتايل 

Camelo- كوكبة يف  متواجداً  سيكون   حيث 

وهي  األرض،  من  اقرتابه  أثناء   pardalis

منطقة كبرية من السامء ولكنها باهتة وخالية 

من النجوم الساطعة وتقع بالقرب من القطب 

الشاميل لألرض.

خالل  من  املذّنب  ملراقبة  “ناسا”  وتخطط 

 ،)JWST( الفضايئ  ويب  جيمس  تلسكوب 

والذي ميكن أن يوفر أدلة حول تكوين النظام 

أستاذ  برنس  توماس  وبحسب  الشميس. 

للتكنولوجيا”،  كاليفورنيا  “معهد  يف  الفيزياء 

فإنه ميكن للمذّنب أن يوفر أدلة حول طريقة 

املذّنب  تشكل  حيث  الشميس  النظام  تكون 

خالل املراحل املبكرة لتكوين النظام الشميس، 

بحسب ما نقلت عنه وكالة “رويرتز”.

من ال يستطيع حتملك يف أسوأ مزاجاتك 
.. ال يستحقك يف أفضل حاالتك

حكمة اليوم

أقوال نزار قباني
طيبًا  كنت  وإذا   ، عشرة  يعشقك  قاسيًا  كنت  إذا   *

جيرحك ألف. 
من  أمام  ومتشي   ، وجعك  على  تدوس  أن  هي  القوة   *

يتوقع سقوطك.
* احذر اولئك الذين يتخذون أحبابًا مؤقتني ريثما تربأ 

جراحهم. 
أن  يف  رغبته  بقدر   ، احلب  يف  املرء  يرغب  مل  رمبا   *

يفهمه أحد.
وليس  األوىل،  للمرة  تعشق  عندما  أمًا  تصبح  الفتاة   *

حني تنجب طفاًل. 
الغرية ، مل يعشق  الذي مل تدمع عيناه من  الشخص   *

أبدًا. 
* افعل ما تريد ، من يريدك حقًا يريدك كما أنت.

* إذا مل أعاتبك فأنت ال شيء بالنسبة لي.
مل  قبُل  كأّنين   .. أذكره  لسُت  إّني  ؟  عينيِك  لون  ما   *
وعن   .. قدري  عن  عينيِك  يف  ألحبُث  إّني   .. أبدا  أعرفهما 

وجودي ولكن ال أرى أحدا.
* أكثر اللحظات أمل ، عندما حتن هلم وال جتدهم.

 ، الدنيا  بك  لتحارب  فتاة  ختتارك  أن  هو  اخلذالن   *
فتحاربها أنت والدنيا. 

* ال تهمل من حتب ، فرمبا يظن أنك ال تريده فريحل.

يف مثل هذا اليوم
- يف الثاين من فرباير عام 1260م:- سقوط دمشق يف يد 

التتار بقيادة كتبغا أحد قادة هوالكو.

املتحدة  الواليات  1848م:-  عام  فرباير  من  الثاين  يف   -

األمريكية واملكسيك توقعان “معاهده جوادالوب هيلداجو” 

التي أنهت الحرب املكسيكية األمريكية.

- يف الثاين من فرباير عام 1878م:- اليونان تعلن الحرب 

عىل الدولة العثامنية تضامًنا مع اإلمرباطورية الروسية.

- يف الثاين من فرباير عام 1943م:- استسالم قائد الجيش 

األملاين السادس للقائد السوفيتي غيورغي جوكوف وذلك يف 

معركة ستالينغراد يف الحرب العاملية الثانية.

يستويل  أمني  عيدي  1971م:-  عام  فرباير  من  الثاين  يف   -

عىل السلطة يف أوغندا يف انقالب عسكري.
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