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االرتريون ي�ستقبلون العام اجلديد ب�أمل و�أمنيات طيبة الدفع بالت�شجري يف
اقليم القا�ش -بركة

ا�ستقبل ال�شعب االرتري العام
اجلديد  2019ب�أمل كبري وامنيات
طيبة يف عهد ال�سالم.
�شهدت ع�شية العام اجلديد حفال فنيا

يف �ساحة الفاحت من �سبتمرب با�سمرا،
حيث او�ضح االباء وال�شباب واالطفال
ان عام  2019يعترب ا�ستثنائيا لكونه
جاء بعد احالل ال�سالم بني ارتريا

واثيوبيا ،ورفع احلظر اجلائر الذي
فر�ض على ارتريا لت�سع �سنني.
وجددوا فيه العهد لتعوي�ض خ�سائر
ال�سنني املا�ضية بالعمل امل�ضاعف
وتطوير ارتريا املزدهرة.

اجلنوبي:اجناز ان�شطة حفظ املياه
والرتبة مب�شاركة �شعبية وا�سعة
ا�شار االجتماع التقييمي الذي
عقد يف مدينة مندفرا يف ال�ساد�س
والع�رشين من دي�سمرب املن�رصم اىل
اجناز ان�شطة حفظ املياه وحماية
الرتبة لعام �، 2018شارك فيها
اكرث من ن�صف مليون مواطن .متثلت
االن�شطة يف �صيانة الطرق الرتابية
و�ضمان النظافة العامة وا�صحاح
البيئة.
وا�شتملت ان�شطة النفري التي �إنتظمت
 12مديرية،على اقامةاملدرجات
واحلواجز يف اجلبال واالرا�ضي
الزراعية وبناء و�صيانة احلفاير،
وتنظيف وغر�س اال�شجار ،وحفر
االبار ومد �أنابيب املياه ،و�صيانة
طرق ترابية بطول  670كيلومرتا
باال�ضافة اىل ت�سيري اعمال النظافة
وا�صحاح البيئة.
كما قدم املواطنون ثالث ماليني
نقفة لتطوير امل�ؤ�س�سات التعليمية
وال�صحية الكائنة يف مناطقهم

وحت�سني حياة املعلمني.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية مت
بناء حفريين يف مديرية �إمني حيلي
كلفت ثالثة ماليني نقفة ،وبناء مدر�سة
متو�سطة وخمتربين وم�ؤ�س�سات �صحية
يف مديريات عدي قيح ودباروا وعرزا
و�صنعفي  ،كلها االن جاهزة لتقدمي
اخلدمات.
كما او�ضح التقرير بلوغ عملية
ال�صيانة اجلارية للمدرا�س وخمتربين
على و�شك االكتمال ،وكذلك القاعات
ال�شعبية يف مديريتي عدي قيح
وعرزا .
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي
افاد التقرير ح�صاد  1.2مليون كنتال
من مزروعات احلبوب واملحا�صيل
الزيتية من م�ساحة تقدر بـ 156676
هيكتار ،وح�صاد اكرث من مليون
كنتال من اخل�رض من م�ساحة اكرث من
� 7آالف هيكتار.
كما ا�شار التقرير اىل ان البحث

املنتظم بخ�صو�ص املوروثات االثرية
يف مديريات �صنعفي وعرزا ودباروا
ار�ضية �صلبة لالبحاث الوا�سعة التي
�ستجري م�ستقبال .وقدم امل�شاركون
اراء وتو�صيات بناءة ،اهمها التوثيق
اجليد للمعلومات االح�صائية عامة
وخا�صة اعداد املولودين واملتوفني،
واجراء ابحاث عميقة ودقيقة فيما
يتعلق بالرتاث واالثار ،واال�ستمرار
يف متابعة دودة احل�شد اخلريفية،
وتعزيز حمالت التوعية ال�صحية
وحماربة العادات ال�ضارة.
ويف الكلمة اخلتامية حلاكم
االقليم اجلنوبي ال�سيد /افرمي قربي
كر�ستو�س او�ضح فيها العمل الد�ؤوب
يف ان�شطة حفظ املياه والرتبة التي
�ستجري يف عام  2019والرعاية
ال�صحية والنظافة االهلية امل�شرتكة ،
ا�ضافة اىل الربامج التنموية اجلارية
بامل�ساهمة ال�شعبية.

دعا املدير العام لق�سم الزراعة واالرا�ضي يف اقليم القا�ش -بركة
ال�سيد /ابوبكر عثمان ،املواطنني للدفع بان�شطة الت�شجري وحفظ املياه
وحماية الرتبة.وقال "ان االقليم ي�شهد ان�شطة وا�سعة للزراعة والرعي،
لكن وعي املجتمع حلماية الغطاء النباتي واحلياة الربية مل يرتقي
بامل�ستوى امل�أمول ،ما ي�ؤدي ذلك لتدمري اال�شجار واحلياة الربية،
ويتوجب العمل بقوة يف ان�شطة رفع الوعي.
وذكر ان مهام مكافحة اقتالع اال�شجار تنجح بامل�شاركة ال�شعبية
املنظمة والفاعلة ،وم�ساهمة قوية لالدارات وممثلي ال�سكان.
وت�شري تقارير االقليم اىل ان مديريات اعايل القا�ش وقلوج و�شامبقو
ت�شهد اعلى معدل اقتالع وقطع اال�شجار ،م�شريا اىل غر�س  275الف �شتلة
ا�شجار وهو ما يعادل  40%للدفع بعملية الت�شجريمن جملة اكرث من
 682الف من �شتول اال�شجار التي مت اعدادها .
ونادى ال�سكان بادخال و�سائل حمافظة القرى على حميطها من الغابات
واحلياة الربية واالهتمام بالطاقة البديلة وازالة امل�ساكن من حمميات
الفيلة واملحميات االخرى واعطاء االولوية للغطاء النباتي االخ�رض
اثناء منح تراخي�ص احلطب والفحم وبناء خزانات املياه يف حممية
الفيلة واتخاذ اجراءات م�شددة �ضد كل من يقطع اال�شجار دون �إذن.
ويف قلوج �أُو�ضح مدير مديرية قلوج ال�سيد /زر�آي برهي ،بان الربامج
الكبرية املو�ضوعة للتنفيذ واملتعلقة باعادة توزع االرا�ضي الزراعية
يف مديرية قلوج اجنزت بنجاح ،وذلك يف االجتماع الذي عقد لتقييم
االن�شطة واملهام اجلارية يف املديرية.
وا�شار ال�سيد /زر�آي اىل ان التوعية املنتظمة م�سبقا لعبت دورا كبريا
يف تعزيز وعي املواطنني واجناح الربنامج.
كما اجنزت بنجاح عملية االنتخابات اجلارية الختيار مدراء ال�ضواحي
وم�ساعديهم.
واكد امل�شاركون على جاهزيتهم لرت�سيخ ثقافة العمل اجلماعي
وت�سخري ن�سائم ال�سالم التي تهب علينا ل�صالح ال�شعب والوطن.

حملمالو  :ارتفاع ن�سب
امل�شاركة يف التعليم

اعلن مكتب التعليم يف مديرية حملمالو عن ازدياد ن�سب امل�شاركة يف
التعليم.
واو�ضح اال�ستاذ /جابر ابراهيم ،يف ال�سمنار الذي نظم ليوم واحد مب�شاركة
�ستني معلما قدموا من �سبعة ع�رش مدر�سة واملدراء وامل�رشفون الرتبويون،
عن وجود  6725طالب بينهم  3142طالبة من ريا�ض االطفال وحتى املرحلة
"عريوم".
الثانوية ،وي�صل العدد اىل  7750طالب با�ضافة الدار�سني يف برنامج ِّ
وا�شار اىل النتائج اجليدة لربامج ت�أهيل املعلمني ل�ضمان كفاءة الطالب،
واللقاءات اجلارية مع اولياء االمور واملعلمني وامل�رشفني الرتبويني لتح�سني
نتائج الطالب عامة ،ونتائج امتحانات ال�شهادة املتو�سطة خا�صة.
من جانبه او�ضح رئي�س جمعية املعلمني فرع اقليم عن�سبا اال�ستاذ /كربوم
قربزقي ،ان اجلمعية �ست�ستمر يف الدورات التدريبية للمعلمني للدفع بالعملية
التعليمية.
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�أمريكا و�إ�سرائيل تغادران اليون�سكو بذريعة "االنحياز"

ان�سحبت الواليات املتحدة
و�إ�رسائيل من منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (يون�سكو)
ر�سميا ،عند منت�صف ليل االثنني
املا�ضي ،بعد مزاعم انحياز �ضد
�إ�رسائيل.
ويعد االن�سحاب �أمرا �إجرائيا �إىل
حد كبري� ،إال �أنه ميثل �رضبة للوكالة
التي �شاركت الواليات املتحدة
يف ت�أ�سي�سها بعد احلرب العاملية
الثانية لتعزيز ال�سالم.
وتقدمت �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب بطلب االن�سحاب يف
�أكتوبر  ،2017وتبعها رئي�س الوزراء
اال�رسائيلي بنيامني نتانياهو.
وتعر�ضت اليون�سكو لهجوم
النتقادها احتالل �إ�رسائيل للقد�س
ال�رشقية ،وت�سميتها مواقع يهودية
�أثرية باعتبارها مواقع تراث
فل�سطيني ،ومنحها الع�ضوية الكاملة
لفل�سطني عام .2011
املتحدة
الواليات
وطالبت
بـ"�إ�صالح جوهري" يف الوكالة التي
ت�شتهر بربناجمها للرتاث العاملي
حلماية املواقع والتقاليد الثقافية.

ان�سحاب
لكن
البلدين لن ي�ؤثر ب�شكل
كبري على املنظمة
ماليا ،لأنها تعر�ضت
لتقلي�ص مايل منذ
 2011عندما توقفت
�إ�رسائيل والواليات
املتحدة عن �سداد
واجباتهما املالية
بعد الت�صويت على
املوافقة على ع�ضوية
فل�سطني.
ومنذ ذلك احلني ،قدر م�س�ؤولون �أن
على الواليات املتحدة ،التي كانت
ت�ساهم بنحو  22باملائة من �إجمايل
موازنة املنظمة ،واجبات مالية مل
ت�سدد قدرت بنحو  600مليون دوالر،
وهو ما كان �أحد الأ�سباب وراء قرار
ترامب باالن�سحاب ،بينما يقدر ما
يتوجب على �إ�رسائيل �سداده بنحو 10
ماليني دوالر.
تولت املديرة العامة لليون�سكو
�أودري �أزوالي من�صبها عقب �إعالن
ترامب ان�سحاب بالده ،و�أ�رشفت
�أزوالي ،ذات الأ�صول املغربية،

على �إطالق موقع تثقيفي عن
الـ"هولوكو�ست" ،وعلى �أول �أدلة
�إر�شادية تثقيفية للأمم املتحدة
حول مكافحة معاداة ال�سامية ،وهما
مبادرتان رمبا ينظر �إليهما على �أنهما
ت�أتيان ا�ستجابة ملخاوف �إ�رسائيل
والواليات املتحدة.
ويقول م�س�ؤولون �إن العديد من
الأ�سباب التي �أوردتها الواليات
املتحدة لالن�سحاب مل تعد قائمة،
م�شريين �إىل �أنه منذ ذلك احلني مت
مترير  12ن�صا حول ال�رشق الأو�سط
باليون�سكو ،مبوافقة الدول العربية
الأع�ضاء باملنظمة.
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بول�سونارو :الربازيل بد�أت تتحرر من اال�شرتاكية

�أعلن الرئي�س الربازيلي
اجلديد جاير بول�سونارو
الثالثاء يف خطاب �ألقاه بعيد
تن�صيبه رئي�سا �أن ال�شعب يف
الربازيل "بد�أ اليوم التحرر
من اال�شرتاكية".
وقال بول�سونارو اليميني
املتطرف الذي فاز خا�صة
ب�سبب عجز حزب العمال
الي�ساري عن �إ�صالح الو�ضع االقت�صادي
رغم حكمه البالد  13عاما "اليوم بد�أ
ال�شعب بالتحرر من اال�شرتاكية"،
م�ضيفا وهو يلوح بالعلم الربازيلي
"هذا هو علمنا ولن يكون �أبدا �أحمر
اللون �إال يف حال كان علينا �أن ن�ضحي
بدمائنا".
وكان بول�سونارو فاز يف الدورة
الثانية من االنتخابات الرئا�سية
الربازيلية على مر�شح الي�سار فرناندو
حداد .و�سبق �أن حذر بول�سونارو خالل
حملته االنتخابية النا�شطني يف حزب
العمال �أنه يف حال فوزه باالنتخابات
ف�سيكون عليهم االختيار بني ال�سجن
واملنفى.

وتابع يف خطابه الذي القاه من
على �رشفة الق�رص الرئا�سي �أمام ح�شد
من �أن�صاره "�سنعيد النظام اىل هذا
البلد".
و�ألقى كلمته بعد �أن ت�سلم و�شاح
الرئا�سة من �سلفه مي�شال تامر.
وقال بول�سونارو �أي�ضا "كونو
واثقني ب�أنني �س�أبذل كل ما بو�سعي
لبناء برازيل �أحالمنا".
وكان �ألقى كلمة مقت�ضبة بعيد
تن�صيبه �أمام الكنغر�س دعا فيها
اىل "ميثاق وطني لتحرير الربازيل
ب�شكل نهائي" من "نري الف�ساد
والإجرام والتفلت االقت�صادي والقيود
الإيديولوجية".

ماكرون يعترب �إن حكومته ميكنها «القيام بعمل زلزال ي�ضرب القاهرة واملناطق املحيطة
�أف�ضل» و�أن على الفرن�سيني «قبول الواقع»

اعترب الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون يف ر�سالته ملنا�سبة العام
الفرن�سية
اجلديد � ّأن احلكومة
ّ
«يمُ كنها القيام بعمل �أف�ضل»
لتح�سني حياة املواطنني ،وذلك
«ال�سرتات
حترك
بعد �أ�سابيع من
ُ
ّ
ال�صفر» احتجاج ًا على الأو�ضاع
االجتماعية.
ّ
وقال ماكرون يف خطاب متلفز من
ق�رص الإليزيه م�ساء �أول من �أم�س:
«يمُ كننا القيام بعمل �أف�ضل ،وعلينا
�أن نقوم بعمل �أف�ضل» ،لكنّه طالب
الفرن�سيني بـ «قبول الواقع».
ّ
و�أ�ضاف« :دعونا نتوقّ ف عن
ت�شويه �صورتنا وعن التظاهر ب� ّأن
فرن�سا بالد ال يوجد فيها ت�ضامن
ُ
وحيث يجب دائم ًا �إنفاق املزيد»،
ٍ
جتمعات
هناك
كانت
وقت
يف
وذلك
ّ
لـ «ال�سرتات ال�صفر» يف باري�س
ومدن �أخرى .وعبرّ ماكرون عن
الآمال مبزيد من «احلقيقة والكرامة
والأمل» يف العام  .2019وقال:

«نحن نعي�ش يف واحدة
من �أكرب االقت�صادات يف
العامل( ،ولدينا) بنى
حتتية هي من بني الأف�ضل
ّ
يف العامل» .وتابع�« :إنّ نا
ندفع القليل �أو ال �شيء من
�أجل تعليم �أوالدنا ،ونتلقّ ى
طبابة على �أيدي �أط ّباء
ممتازين ب�أقلّ التكاليف».
أقر
غري � ّأن ماكرون � ّ
باحلاجة �إىل حت�سني اخلدمات
�سيما يف املناطق
العامة ،ال
ّ
ّ
الريفية.
ّ
وبينما كان الرئي�س ُيلقي كلمته،
جتمع متظاهرون يرتدون �سرتات
ّ
�صفر يف باري�س ومدن كبرية �أخرى
للمطالبة مبزيد من الإجراءات
مل�صلحة الفقراء العاملني.
وان�ضم ع�رشات املتظاهرين �إىل
ّ
جتمعوا
الذين
اح
ال�سي
آالف
�
ع�رشات
ّ
ّ
جادة ال�شانزليزيه ال�شهري
يف
ّ
يف باري�س الذي كان قد �شكّ ل يف

�أعلن الزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ �أون اول ام�س الثالثاء
يف خطاب ملنا�سبة حلول العام
اجلديد � ّأن كوريا ال�شمالية قد تغيرّ
نهجها �إذا �أبقت الواليات املتحدة
العقوبات التي فر�ضتها على خلفية
ملف بيونغيانغ النووي.
وي�أتي هذا التحذير بعد اثني ع�رش
�شهرا من التقارب الدبلوما�سي بني
ً
بيونغيانغ ووا�شنطن.
وقال كيم يف خطابه الذي ب ّثه
التلفزيون الكوري ال�شمايل "�إذا
مل تلتزم الواليات املتّحدة وعدها
الذي قطعته �أمام العامل ،فقد ال
يكون �أمامنا خيار �سوى النظر يف
طريقة جديدة حلماية �سيادتنا
وم�صاحلنا".
كما �أبدى الزعيم الكوري ال�شمايل
ا�ستعداده للقاء الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف � ّأي وقت.
م�ستعد
و�أكّ د كيم يف خطابه "�أنا
ّ
جمد ًدا مع الرئي�س
للجلو�س
ّ
الأمريكي يف � ّأي وقت يف امل�ستقبل
و�س�أبذل جهو ًدا ّ
بكل الطُ رق لتحقيق

يرحب بها املجتمع
نتيجة
ّ
الدويل".
ّ
لكن كيم قال �إنّ ه يتعينّ
�أال جتري الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية تدريبات
ع�سكرية م�شرتكة ،وا�ص ًفا
ّ
هذه التدريبات ب�أنها
"م�صدر للتوتّ ر".

وقت �سابق م�رسح ًا ملواجهات بني
املتظاهرين وال�رشطة.
حمتجو «ال�سرتات ال�صفراء»
وكان
ّ
وجهوا دعوة عرب «فاي�سبوك» �إىل
ّ
جتمع «احتفايل وغري عنيف» يف
ال�شانزيليزيه ال�ساعة  20:00ت
غ ملنا�سبة االنتقال �إىل ال�سنة
اجلديدة «التي �ستكون غنية
بالتحوالت واالنت�صارات» .وقد
�أعلن حواىل ع�رشة �آالف �شخ�ص �أنهم
�سي�ستجيبون لدعوتني خمتلفتني
�صدرتا بهذا ال�ش�أن.

تعر�ضت العا�صمة امل�رصية
القاهرة وحمافظات �أخرى ،ظهرية
االثنني املا�ضي ،لهزة �أر�ضية
متو�سطة بلغت قوتها  4درجات
على مقيا�س ريخرت ،وفق ما �أفادت
االنباء.
وقال رئي�س ال�شبكة القومية

�إندوني�سيا ..كارثة جديدة
قتلى ومفقودون بالع�شرات

كيم ّ
يحذر وا�شنطن من تغيري نهج كوريا ال�شمالية

قال م�س�ؤول يف وكالة التعامل
مع الكوارث يف �إندوني�سيا �إن جزيرة
جاوا ذات الكثافة ال�سكانية الكبرية
�شهدت انهيارات �أر�ضية� ،أدت �إىل
مقتل �شخ�صني وفقدان � 41آخرين.
وقال �سوتوبو بورو نوجروهو
املتحدث با�سم الوكالة يف بيان �إن

قتيالن يف اعتداء بقنبلة يف جنوب الفيليبني
قُ تل �شخ�صان و�أ�صيب نحو 35
بجروح �أول من �أم�س ،بانفجار قنبلة
خارج مركز جتاري يف كوتاباتو،
جنوب الفيليبني الذي ي�شهد مترد ًا
ا�سالمياً ،كما �أعلنت ال�رشطة.
و�إثر هذا االنفجار ،فت�ش املحققون
املركز التجاري وعرثوا على طرد
م�شبوه عمدوا اىل �إبطال مفعوله،
كما �أكد الناطق با�سم ال�رشطة رويل
زافرا.

وقتلت بائعة متجولة ورجل.
ومعظم اجلرحى الذين ثالثة منهم
يف حال خطرة ،هم زبائن �أتوا
ل�رشاء ما يحتاجون �إليه ليلة ر�أ�س
ال�سنة.
وب�سبب ع�صف االنفجار ،تناثر يف
ال�شارع كثري من لوازم العيد وحتطم
زجاج نوافذ املباين املحيطة.
ومل يكن يف و�سع املحققني �أن
يحددوا على الفور نوع القنبلة

للزالزل ،الدكتور �أحمد بدوي،
�إن �أجهزة الر�صد الزلزايل
�سجلت الهزة التي حدثت عند
ال�ساعة  12.35ظهر االثنني
املا�ضي بتوقيت القاهرة.
و�أو�ضح �أن الهزة متو�سطة
القوة وحدثت على عمق 20
كيلومرتا ،ولذلك �شعر به
�سكان مناطق عدة من بينها
القطامية والعا�رش من رم�ضان
والعا�صمة الإدارية اجلديدة ومناطق
�شمال و�رشق القاهرة.
ومل تعلن �أي جهة �أمنية �أو طبية
وقوع �إ�صابات ب�رشية �أو خ�سائر
مادية جراء الهزة.

امل�ستخدمة �أو حتديد م�شتبه بهم.
لكن قائد اجلي�ش يف املنطقة
اجلرنال كرييليتو �سوبيجانا �أكد
ل�شبكة «�آي.بي.ا�س�-سي.بي�.إن»،
�أن رج ً
ال �شوهد يحمل علبة و�ضعها
�أمام املركز التجاري ،ثم انفجرت
بعد ثوان .و�أ�ضاف ان القنبلة
حتمل توقيع تنظيم «داع�ش»� ،أي
املتطرفني املحليني الذين بايعوا
تنظيم «داع�ش».

االنهيارات وقعت يف قرية يف
غرب جاوا ،االثنني املا�ضي،
وت�سببت �أي�ضا يف �إ�صابة
�شخ�صني وطم�س  30منزال.
و�أ�ضاف" :الطرق ال�صخرية
الوعرة والطق�س املمطر
يجعالن من ال�صعب على
بعمليات
القيام
فريقنا
�إجالء" ،م�ضيفا �أن الأمر يتطلب
ا�ستخدام معدات ثقيلة للم�ساعدة يف
البحث عن ناجني.
ومنذ �أيام فقط ،كانت جاوا �إحدى
اجلزر التي تعر�ضت ملوجات مد
ت�سوناي �إثر ثوران بركان يف البحر،
مما �أدى �إىل حوايل  300قتيل.
ومدد الكونغر�س الفيليبيني
مطلع دي�سمرب املا�ضي الأحكام
العرفية التي اعلنت يف مايو 2017
يف جزيرة مينداناو التي يبلغ عدد
�سكانها  20مليون ن�سمة ،وحيث تقع
كوتاباتو ،ب�سبب مترد متطرفني
يعلنون انتماءهم اىل تنظيم «داع�ش»
يف مدينة مراوي .وا�سفرت املعارك
للق�ضاء على املت�شددين عن 1200
قتيل.
وانفجرت قنابل يف مدينة �إي�سوالن
التي تبعد  77كلم جنوب كوتاباتو
بني �أغط�س و �سبتمرب� ،أ�سفرت عن
ثالثة قتلى على الأقل.

اخبار عاملية

3

اخلمي�س 2019 /1 /3

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

ال�سعودية ..الوزراء اجلدد و�أع�ضاء “ال�شورى” ي�ؤدون اليمني �أمام امللك �سلمان
� ّأدى الوزراء اجلدد و�أع�ضاء جمل�س
ال�شورى يف ال�سعودية ،اول ام�س
الثالثاء ،الق�سم �أمام عاهل البالد
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ملبا�رشة
مهامهم.
ووفق وكالة الأنباء الر�سمية
ال�سعودية “وا�س”�“ ،أدى الأمراء
والوزراء و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى
الق�سم �أمام خادم احلرمني (العاهل
ال�سعودي) مبنا�سبة تعيينهم يف
منا�صبهم اجلديدة”.
وتر�أ�س امللك �سلمان �أول جل�سة
ملجل�س الوزراء عقب الت�شكيل
احلكومي اجلديد ،بح�ضور ويل العهد
حممد بن �سلمان.
وقال امللك �سلمان �إن “�إعادة ت�شكيل
جمل�س الوزراء و�إعادة هيكلة بع�ض
ً
انطالقا من احلر�ص على
الأجهزة ت�أتي
ا�ستمرار م�سرية التنمية والتطوير التي

د�أبت
البالد”.

عليها

وكان
ا ا لعا هل
ا ل�سعو د ي
اجرى
قد
خلمي�س
ا
املا�ضي حركة
تغيري ا ت
يف
وا�سعة
لت�شكيل
ا
ا حلكو مي ،
�شملت وزراء وحمافظني ور�ؤ�ساء
هيئات وجمال�س عليا� ،أبرزها وزارات
اخلارجية ،والإعالم ،واحلر�س
الوطني ،والتعليم.
فيما طالت التغيريات � ً
أي�ضا
ر�ؤ�ساء هيئات �أبرزها “ال�سياحة
والرتاث الوطني” ،و”الريا�ضة”،

و”الرتفيه” ،و�إعادة ت�شكيل جمل�سي
والأمنية،
ال�سيا�سية
ال�ش�ؤون
وال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية يف
البالد.

احلريري يحذر من �أن لبنان ال ميكنه البقاء بال حكومة

حذر رئي�س الوزراء املكلف �سعد
احلريري اول ام�س الثالثاء من �أن
لبنان ال ميكنه البقاء مدة �أطول من
دون حكومة بعد �أكرث من �سبعة �أ�شهر
من امل�شاورات ال�صعبة لت�شكيلها،
حمذر ًا من و�ضع اقت�صادي "�صعب".
وكلف الرئي�س اللبناين مي�شال
عون احلريري ،الذي يعد الزعيم
ال�سني الأبرز يف البالد ،ت�شكيل
احلكومة بعد انتخابات برملانية

جرت يف مايو
وكانت الأوىل
ت�سع
منذ
�سنوات .ومنذ
احلني،
ذلك
يواجه احلريري
يف
�صعوبات
ت�شكيلها ناجتة
عن خالفات حادة
الأطراف
بني
ال�سيا�سيني.
وبعد لقائه
عون يف الق�رص
الرئا�سي الثالثاء ،قال احلريري
لل�صحافيني "ت�أخرنا فيها كثرياً،
يجب على هذه احلكومة �أن تُ ولد
لأن البالد ال ميكن �أن تكمل من دون
حكومة".
و�أ�ضاف "يجب علينا �أن ن�صل
لنهاية هذا املو�ضوع يف �أ�رسع وقت
ممكن ويجب على كل واحد فينا �أن
يتوا�ضع قليالً".

وكان احلريري �أعرب يف 13
دي�سمرب املا�ضي عن ثقته ب�إمكانية
ت�شكيل احلكومة قبل نهاية العام
.2018
لكنه �أو�ضح اول ام�س الثالثاء �أنه
"ال يزال عندنا عقدة واحدة يجب �أن
نتخل�ص منها" ،م�ضيف ًا "الو�ضع
االقت�صادي �صعب لكن ال يعني
ذلك �أنه م�ستحيل ،هناك الكثري من
امل�شاريع واحللول واال�صالحات
التي يجب �أن نقوم بها".
ومنذ �أكرث من �سبعة �أ�شهر ،مل
تثمر جهود احلريري يف ت�أليف
حكومة جديدة ،يف خطوة يحتاج
�إليها لبنان لال�ستفادة من قرو�ض
تعهد املجتمع الدويل
ومنح
ّ
تقدميها دعم ًا القت�صاده خالل
م�ؤمتر �سيدر الذي ا�ست�ضافته
باري�س يف �أبريل.
ويثري الت�أخر يف ت�شكيل احلكومة
خ�شية من �أزمة اقت�صادية �أكرب قد
ت�ؤدي �إىل تدهور اللرية اللبنانية.

الرئي�س النيجريي يعد بانتخابات حرة يف 2019

تعهد الرئي�س النيجريي
حممد بخاري االثنني
املا�ضي باجراء انتخابات
حرة ونزيهة يف فرباير
.2019
وقال بخاري يف متنياته
للعام اجلديد "فجر ،2019
�أكرر التزامي واعالين
ب�أن تكون االنتخابات
العامة حرة ونزيهة وذات
م�صداقية".
وا�ضاف "ح�سنا فعل عدد كبري
من املر�شحني اىل االنتخابات
الرئا�سية عندما اعلنوا التزامهم
بال�سالم ...و�سنح�صل على
ال�سالم".
وي�شكل الأمن خالل االنتخابات
هاج�سا ثابتا يف بلد غالبا ما
اججت فيه التوترات العرقية
والدينية اعمال العنف خالل
االنتخابات.
ويف  ،2011قتل حواىل 1000
�شخ�ص بعد هزمية بخاري
امام غودالك جوناتان ،خالل
مواجهات بني ان�صار الفريقني.
وقد و�صل بخاري اىل احلكم يف
عام  2015وهو ي�سعى اىل والية

ثانية.
من جهة ثانية قتل ع�رشة جنود
هم خم�سة من نيجرييا وخم�سة
من النيجر ،خالل عملية م�شرتكة
�ضد «قطاع طرق» م�سلحني على
طول احلدود بني البلدين ،كما
�أعلن االثنني املا�ضي لوكالة
فران�س بر�س وزير دفاع النيجر.
وقال الوزير كاال موتاري �إن
«خم�سة (جنود) من النيجر وخم�سة
من نيجرييا» قتلوا يف املعارك
التي دارت يف مناطق واقعة بني
مارادي النيجرية (و�سط جنوب)
واحلدود النيجريية .و�أ�ضاف
�أن «�أحد ع�رش من قطاع الطرق
قتلوا».
و�أو�ضح وزير الدفاع ،الذي

و�صل االثنني املا�ضي
اىل مارادي للم�شاركة يف
دفن اجلنود النيجريني
القتلى ،كما ذكرت �شبكة
تلفزيون حملية خا�صة،
�أن «قوات الدفاع والأمن
النيجرية تعمل على
حتديد هويات جثث قطاع
الطرق».
ع�صابات
وا�ستهدفت
م�سلحة اجلنود ولي�س عنا�رص
بوكو حرام ،كما �أو�ضح م�صدر
�أمني لوكالة فران�س بر�س.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن املعارك
اندلعت «ظهر ال�سبت» بني منطقة
مارادي النيجرية ووالية زنفارا
النيجريية .وقال �إن «عدد ًا من
اجلرحى» �أح�صوا �أي�ض ًا بني
ع�سكريي البلدين.
وهذه �أكرب خ�سائر يتكبدها
جي�شا الدولتني خالل عمليات
م�شرتكة من هذا النوع.
وتقول ال�سلطات يف النيجر �إن
احلدود بني البلدين باتت «مالذاً»
للع�صابات امل�سلحة املنت�رشة
و�سط غابة كثيفة.
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ت�شاد :انتخابات ت�شريعية يف الن�صف الأول من 2019

�أعلن الرئي�س الت�شادي
�إدري�س ديبي �أن انتخابات
ت�رشيعية وبلدية �أرجئت
مرار ًا منذ �سنتني� ،ستجرى
«قبل نهاية الن�صف الأول»
من .2019
وقال ديبي يف متنياته
للعام اجلديد �أول من �أم�س:
«�سيت�سم العام  2019باجراء
انتخابات ت�رشيعية وبلدية».
االنتخابات
�أجريت
وقد
الت�رشيعية الأخرية يف .2011
وكان ُيفرت�ض �أن تنتهي والية
املجل�س الت�رشيعي الثالث يف 21
يونيو ،2015لكن قانون ًا د�ستوري ًا
�أدى اىل متديدها .وقال املعار�ض
�صالح كبزابو« :لي�س من �صالحية
رئي�س جمهورية ت�شاد حتديد مواعيد
االنتخابات .اللجنة االنتخابية
الوطنية امل�ستقلة  -التي ميكن يف
�أف�ضل احلاالت ت�شكيلها يف منت�صف
يناير اجلاري  -هي التي حتدد

موعد االنتخابات ،طبق ًا للقانون
االنتخابي».
و�أ�ضاف �أن «�إدري�س ديبي ال يتحدث
اي�ض ًا عن احلريات التي تتعر�ض
لالنتهاك با�ستمرار او عن ارادة يف
حت�سني ال�شفافية االنتخابية».
ووعد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون  ،خالل زيارته اىل ت�شاد
يف  23دي�سمرب املا�ضي ،مب�ساعدة
ت�شاد مادي ًا على تنظيم االنتخابات.
وي�أمل �إدري�س ديبي يف احل�صول على
 30بليون فرنك افريقي (اكرث من 45
مليون يورو) من املجموعة الدولية
لتنظيم هذه االنتخابات.

جمل�س الأمن يبد�أ العام اجلديد بق�ضية ال�صحراء

�أفادت �صحيفة " امل�ساء" �أن جمل�س الأمن �سيبد�أ العام اجلديد ب�إدراج
ق�ضية ال�صحراء �ضمن جدول �أعماله ،م�شرية �إىل �أنه من املنتظر �أن يقوم
املبعوث ال�شخ�صي للأمني العام الأممي ،هور�ست كولر ،بعر�ض تقرير
على �أع�ضاء املجل�س.
ويت�ضمن التقرير تطورات الو�ضع يف ال�صحراء ،بالإ�ضافة �إىل خال�صة
لقاء الطاولة امل�ستديرة التي احت�ضنتها مدينة جنيف ال�سوي�رسية،
بداية دي�سمرب املا�ضي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن مناق�شة ق�ضية ال�صحراء ،ت�أتي يف ظل حتركات
�أمريكية لتخفي�ض امل�ساهمات يف متويل بعثات ال�سالم يف �إفريقيا،
وعلى ر�أ�سها "مينور�سو" ،و�ضغوطات من م�ست�شار الأمن القومي للرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترامب ،لت�رسيع البحث عن حل لق�ضية ال�صحراء
ير�ضي �أطراف النزاع ،ح�سب ت�رصيحات امل�س�ؤواللأمريكي الأخرية.

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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�إعداد
نورة
عثمان حممد

فاي�سبوك يف ورطة جديدة..
� 150شركة تقر�أ ر�سائلكم اخلا�صة
�أعطت �رشكة ''في�سبوك' ل�رشكات
التكنولوجيا الكربى �صالحية الو�صول
�إىل بيانات امل�ستخدمني ،مبا يف ذلك
ر�سائلهم اخلا�صة ،وذلك يف ف�ضيحة
جديدة يف �سجل ال�رشكة بعد العديد
من الأزمات التي وقعت خالل الفرتة
القليلة املا�ضية،وفق ما ك�شفت �صحيفة
''نيويورك تاميز''.
ون�رشت ''�سكاي نيوز''� ،أن ''في�سبوك'
منح �رشكات مثل ''مايكرو�سوفت'
و''نتفليك�س' و''�سبوتيفي' �إمكانية قراءة
الر�سائل اخلا�صة ،كما �سمح ملحرك
 Mمب�شاهدة
بحث ''' icrosoft Bing

�أ�سماء �أ�صدقاء م�ستخدمي ''في�سبوك' دون
�إذن ،ومنح '�أمازون' �إمكانية العثور على
�أ�سماء امل�ستخدمني ومعلومات االت�صال
بهم من خالل �أ�صدقائهم،
ومنح ''في�سبوك' حق الو�صول �إىل
بيانات امل�ستخدمني �إىل حوايل 150
�رشكة ،مبا يف ذلك البنوك و�رشكات
التجزئة
وجتار
التكنولوجيا
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
ويثري تقرير ال�صحيفة القلق ب�ش�أن
اتفاقية وقعها ''في�سبوك''عام  2011مع
جلنة التجارة الفيدرالية ،وتن�ص على
�أنه ال ميكن لل�رشكة م�شاركة بيانات

تطبيق يك�شف الإ�صابة بفقر الدم دون احلاجة لأخذ عينات

قال باحثون �إن تطبيقا �إلكرتونيا جديدا قد يوفر حال �رسيعا للأ�شخا�ص
الذين يعانون من فقر الدم (الأنيميا) ويرغبون يف مراقبة حالتهم �أو �أولئك الذي
ي�شكون فقط يف �أنهم رمبا يكونوا م�صابني باملر�ض.
كوميونيكي�شن) �أن نظاما
وذكر الباحثون يف دورية ( نيت�رش
�أن ير�صد بدقة
ح�سابيا طوروه يف �أتالنتا ا�ستطاع
اجللد �أ�سفل
عالمات للأنيميا وذلك من خالل لون
الأظافر فقط.
ا لطبية
وقال �أ�ستاذ الهند�سة احليوية
وطب الأطفال مبعهد جورجيا
وجامعة
للتكنولوجيا
�إميوري ،ويلبور الم ،و
امل�شارك بالدرا�سة" :النتيجة النهائية هي �أننا ا�ستحدثنا طريقة ميكن لأي
�شخ�ص من خاللها �أن يفح�ص حالة الأنيميا يف �أي وقت ويف �أي مكان ،دون
احلاجة ل�سحب عينة من الدم" .وي�ستخدم التطبيق الذي طوره الم وزمال�ؤه نوعا
من الذكاء اال�صطناعي لتحديد م�ستويات الهيموغلوبني بفح�ص لون اجللد �أ�سفل
الأظافر.وقال الم" :ب�شكل �أ�سا�سي يتعلم نظامنا احل�سابي من كل مرة نزوده فيها
ب�صورة التقطت بالهاتف بالذكي للجلد �أ�سفل الأظافر مع م�ستوى الهيموجلوبني
املرفق بال�صورة.
و�أردف" :لقد �أن�شئنا قاعدة بيانات كبرية يف عياداتي ،حيث ن�سجل املر�ضى
الذين ت�سحب عينات دم منهم لقيا�س م�ستويات الهيموجلوبني .يف كل مرة نفعل
ذلك ي�صبح النظام احل�سابي �أكرث ذكاء ف�أكرث".والنظام احل�سابي طوره قائد
الدرا�سة روبرت مانينو ،الذي كان �أحد املر�ضى لدى الم منذ طفولته.
ولتحديد مدى دقة التطبيق اجلديد يف ر�صد الأنيميا ا�ستعان الباحثون مبئة
متطوع ،بع�ضهم م�صاب باملر�ض لأ�سباب خمتلفة ،وبع�ضهم لديه م�ستويات
طبيعية من الهيموغلوبني.
وقام املتطوعون بتحميل التطبيق والتقاط �صور لأظافرهم .وحلل التطبيق
ال�صور وقارنها بال�صور التي زود بها يف ال�سابق .ويف النهاية ،كان التطبيق
جيدا للغاية يف ر�صد الأنيميا� ،إذ تعرف على  97باملئة من الأ�شخا�ص
امل�صابني.وقال الم �إن التطبيق قد يكون �أكرث دقة حتى �إذا مت تزويده بقراءة
واحدة مل�ستوى الهيموغلوبني م�صحوبة ب�صورة ملري�ض ،م�ضيفا �أنه مع هذا
امل�ستوى من الدقة �سيتيح التطبيق للأ�شخا�ص الذي يعانون من م�شكالت �أنيميا
مزمنة مراقبة م�ستويات الهيموغلوبني ب�صورة منتظمة وم�ستدامة.
وقال الم �إن التطبيق �سيكون مفيدا ب�شكل خا�ص ملجموعات معينة من
الأ�شخا�ص .و�أ�ضاف �أن الن�ساء احلوامل على �سبيل املثال معر�ضات خلطر
الإ�صابة بالأنيميا ويدركن خطورة ذلك على �أجنتهن .وقال "الآن ميكنهن فح�ص
�أنف�سهن متى رغنب يف ذلك".

طرح �أ�صغر هاتف فى العامل فى الأ�سواق

بعد االعالن ر�سميا عنه ،طرح �أ�صغر هاتف
فى العامل للبيع فى الأ�سواق� ،إذ ميتاز
الهاتف ب�سمك  10ملم وبطول  96.5ملم ،وال
قادرا على توفري ميزة مقاومة للماء
يزال
ً
و�شا�شة زجاجية قا�سية.
ووفقا ملوقع "مريور" الربيطانى ،يحتوى
الهاتف � ً
أي�ضا على كامريا خلفية بدقة 12
ميجابك�سل ،والتى تتيح لك التقاط ال�صور ،كما يعمل بنظام �أندرويد ،لذا هناك
الكثري من التطبيقات املتاحة للهاتف املحمول ،بالإ�ضافة �إىل دعمه بنظام
Life Modeالذى يهدف �إىل �إيقاف ت�شتيت الإخطارات.
وزود الهاتف مبعالج ثمانى النواة ،مع الكثري من الطاقة لت�شغيل �أى
تطبيقات تريدها ،جنبا على جنب بطارية تدوم طوال اليوم ،و�سعة تخزينية
ونظرا لأن الهاتف يعمل بنظام الت�شغيل اندرويد ،ميكنك
تبلغ  32جيجابايت.
ً
� ً
أي�ضا احلفاظ على �أمان ملفاتك على  - Google Driveفى حال خ�رست هذا
الهاتف ال�صغري .وال يتمتع الهاتف مبقب�س ل�سماعة الر�أ�س ،لذا �ستحتاج �إىل
�سماعات ر�أ�س بلوتوث ،كما يفتقر الهاتف �إىل اخليارات احليوية احلديثة مثل
املا�سح ال�ضوئى لب�صمات الأ�صابع وفتح الوجه.

امل�ستخدم دون �إذن �رصيح.
وقال مدير اخل�صو�صية وال�سيا�سة
العامة يف ''في�سبوك' �ستيف �ساترفيلد:
''�رشكاء في�سبوك ال يتجاهلون
�إعدادات اخل�صو�صية التي تتعلق
بامل�ستخدمني''.
وتابع خالل ال�سنوات املا�ضية،
عقدنا �رشاكة مع �رشكات �أخرى حتى
يتمكن الأ�شخا�ص من ا�ستخدام في�سبوك
على الأجهزة والأنظمة الأ�سا�سية التي
ال ندعمها ب�أنف�سنا ..فعلى عك�س
الألعاب� ،أو خدمة بث املو�سيقى� ،أو �أي
تطبيق تابع جلهة خارجية ،الذي يقدم
جتارب م�ستقلة عن في�سبوك ،ال ميكن
له�ؤالء ال�رشكاء �سوى توفري ميزات
معينة على في�سبوك وعدم قدرتهم على
ا�ستخدام املعلومات لأغرا�ض م�ستقلة.
وت�ضاف هذه الف�ضيحة �إىل �سوابق
�أخرى لفي�سبوك ،كانت �آخرها قبل �أيام
عندما ك�شفت ال�رشكة عن عيب و�ضع
خ�صو�صية �أكرث من  6ماليني م�ستخدم
يف خطر.

حيلة للعثور على هاتف
�ضائع حتى لو كان '�صامتا '

عندما يكون هاتفك على الو�ضع
ال�صامت ،وتفقده يف املنزل �أو يف �أي
مكان �آخر ،ي�صبح من ال�صعب العثور
عليه ،لأن االت�صال به حينها لن يدل على
مكانه.
يعاين كثريون من هذه امل�شكلة،
خا�صة عند وجود �أطفال يف املنزل.
يختفي الهاتف وال يظهر له �أثر،
وي�ستغرق البحث طويال ليتم العثور
عليه يف املطبخ �أو داخل الأريكة �أو يف
خزانة املالب�س �أو غري ذلك.
وهناك حل تقني ب�سيط للعثور على �أي
جهاز �ضائع يعمل بنظام �أندرويد �أو iOS
عرب ت�شغيل �صوت متكرر على اجلهاز يدل
على مكانه حتى لو كان م�ضبوطا على
و�ضعية ال�صامت .Silent Mode
�إذا كنت من م�ستخدمي �أجهزة �أبل التي
تعمل بنظام � iOSسواء كان ذلك �آيفون
�أم �آيباد ،ميكنك الدخول عرب جهاز
الكمبيوتر �إىل موقع  ،me.comثم
ت�سجيل الدخول بح�ساب ،Apple ID
وهو نف�س احل�ساب الذي ت�ستخدمه لتنزيل
التطبيقات من متجر .App Store
بعد ت�سجيل الدخول با�سم امل�ستخدم
وكلمة املرور ،يظهر يف الأ�سفل زر
العثور على �آيفون ،Find My iPhone
وعند ال�ضغط عليه يبحث املوقع عن
الهاتف ويحدد موقعه على اخلريطة على
�شكل نقطة خ�رضاء.
قم بال�ضغط على النقطة اخل�رضاء،
واخرت زر ت�شغيل �صوت .Play Sound
وعندها �ست�سمع �صوت طنني متكرر �صادر
من الهاتف املفقود يدلك على مكانه.
بالن�سبة مل�ستخدمي �أجهزة �أندرويد
�سواء من �سام�سونغ �أو هواوي �أو غريها،
ال يختلف الأمر كثريا .فقط عليك الدخول
�إىل موقع https://www.google.
 com/android/findاخلا�ص ب�رشكة
غوغل.
عندها يجب ت�سجيل الدخول بح�ساب
 Gmailامل�ستخدم على اجلهاز نف�سه،
�أي ذلك احل�ساب الذي ت�ستخدمه لتنزيل
التطبيقات من متجر .Google Play
عند ت�سجيل الدخول يتم البحث عن
اجلهاز ،ويعر�ض املوقع مكانه ب�شكل
دقيق على اخلريطة ،ويظهر على ي�سار
�صفحة املوقع خيار  Play Soundالذي
ي�شغل �صوتا يدل على مكان اجلهاز عند
ال�ضغط عليه.

نا�سا و�سبي�س �إك�س ي�ؤجالن �أول اختبار
للمركبة امل�صممة لإر�سال الب�شر للف�ضاء

قررت نا�سا وSpaceX
ت�أجيل �أول اختبار
للمركبة
جتريبى
الف�ضائية كرو دراجون
�إىل حمطة الف�ضاء ع�رشة
�أيام ،لتجرى املهمة
يوم ال�سابع ع�رش من
يناير بدال من ال�سابع من
يناير� ،إذ �سي�سمح هذا الوقت بعودة كب�سولة "دراجون" بعد تو�صيلها للإمدادات
�إىل حمطة الف�ضاء الدولية.
و�أو�ضحت كاثى لويرز مديرة الربنامج �أن �إجناز هذا االختبار �سيكون الهدف
منه جمع البيانات واختبار وظيفة ال�سقوط لكب�سولة "كرو دراجون" ،ا�ستعدادا
لإجراء رحلة �أخرى حتمل رواد ف�ضاء على متنها �أمر بالغ الأهمية.
وقالت لويرز�" :إن اخلطوات القادمة قبل مهام االختبار بالغة الأهمية ،فال
ميكن التقليل من دورها ،فنحن ال نهتم بالتواريخ ،بل بالبيانات ،وفى نهاية
املطاف� ،سنخترب املهمة  Demo-1فى الوقت املنا�سب ،لنح�صل على البيانات
ال�صحيحة لدعم اختبار ال�سقوط �أثناء الطريان و رحلة االختبار التالية عندما
يكون رواد الف�ضاء على متنها ".

'الر�ؤية اخلارقة''..قناة ف�ضائية ت�ستعد لبث بتقنية  8Kلأول مرة !

ت�ستعد القناة التلفزيونية اليابانية " ،"NHKللبث بتقنية  8Kفائقة الدقة
وجودة ال�صورة ،بالتعاون مع �رشكة " "Warner Brosالأمريكية لإنتاج
الأفالم.
وح�سب �شبكة ''بي بي �سي'' ،ف�إنه من املقرر افتتاح القناة اليابانية لهذه التقنية
املتطورة لأول مرة من خالل عر�ض فيلم هوليوود ال�شهري،"Space Odyssey" ،
من �إنتاج " ،"Warner Brosحيث تبلغ دقة ال�صورة التي تبثها  8Kقرابة 16
�ضعف دقة تلفزيونات  HDالتقليدية.
يف تعليقها على اخلرب الذي �أوردته �شبكة بي بي �سي� ،أكدت القناة اليابانية
�أنها بد�أت تطوير تقنية  8Kمنذ علم  ،1995يف حني �أطلقت عليها ا�سم" ،الر�ؤية
اخلارقة".
و تهدف املحطة الإعالمية �إىل بث حي للبطولة الدولية القادمة للألعاب
الأوملبية" ،طوكيو  ،"2020با�ستخدام التقنية املتطورة نف�سها.
ي�شار �إىل � ّأن كل من �رشكتي ( )Samsungو( ،)LGكانتا قد �أطلقتا م�ؤخرا،
تلفزيونات قادرة على البث بتقنية  ،8Kلكن �أ�سعارها ما زالت باهظة جدا.

�إرتفاع خيايل لعدد م�ستخدمي لعبة ''''PUBG

�أعلنت ال�رشكة املطورة للعبة ببجي " "PUBGال�شهرية �أن عدد م�ستخدمي
اللعبة حول العامل على الأجهزة املحمولة جتاوز  200مليون م�ستخدم.
ووفقا ملوقع "ذا فريج" ف�إن هذه الأعداد ال تت�ضمن امل�ستخدمني يف ال�صني،
كما �أنها ال ت�شمل �أي�ضا �أكرث من  50مليون ن�سخة مدفوعة من اللعبة على
جهازي الألعاب "بالي �ستي�شن  "4و"�إك�س بوك�س ون" و�أي�ضا �أجهزة الكمبيوتر
ال�شخ�صية.
ي�أتي الإعالن عن هذه الأرقام �ضمن املناف�سة القوية مع لعبة فورتنايت
" ،"Fortniteالتي و�صلت �إىل رقم الـ  200مليون العب يف �شهر نوفمرب املا�ضي،
وفقا لبلومربغ.
و�أ�شار "ذا فريج" �إىل �أن ببجي " ،"PUBGالتي اختريت ك�أف�ضل علبة على متجر
"غوغل بالي" يف  ،2018تتمتع حاليا بـ  30مليون م�ستخدم ن�شط يوميا.
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التبول الالردي لدى الأطفال �أ�سبابه و�سبل عالجه
يعتقد معظم الوالدين ان طفلهم
�سوف ي�ستغني عن احلفا�ضات مع
بداية ذهابه اىل الرو�ضة ،وهذا
اعتقاد �صحيح لكن لي�س دائما.
فالطفل عادة يتعلم يف �سن
الثالثة او الرابعة ال�سيطرة على
عمل املثانة ووظائف االمعاء.
ويف الكثري من االحيان يتمكن من
ذلك يف النهار فقط اال انه يحتاج
خالل الليل اىل احلفا�ض ،وهذا
طبيعي جدا .
�إال ان القلق ي�صيب الوالدين
عندما ي�صل الطفل اىل مرحلة
دخول املدر�سة االبتدائية وال
ي�ستطيع ال�سيطرة على التبول.
فتبول الطفل يف هذا ال�سن يف
ال�رسير حمرج �أي�ضا للطفل
والوالدين لكنها ظاهرة طبيعية
ت�صيب الكثري من االوالد.
�أما ال�سبب فيكمن يف القدرة
على تنظيم عمل املثانة واالمعاء
التي تختلف بدورها من طفل اىل
�آخر  .والتخل�ص من تلك العادة
قد يتطلب وقتا و�صربا من قبل
الوالدين ،مع الأخذ بعني
االعتبار عدم توبيخ الطفل �أو
معاقبته.
وا�ستمرار التبول الالرادي قد
تكون �أ�سبابه نف�سية �أو مر�ضية
منها ا�ضطرابات هرمونية �أو
اال�صابة بال�سكري او التهابات
يف اجلهاز البويل وهو ما يتطلب

عالجا طبيا.
يقول االخت�صا�صيون :عندما
يوا�صل الطفل يف �سن ال�ساد�سة
التبول الالرادي ليال يجب حتديد
الأ�سباب عرب ا�ست�شارة طبيب.
ففي الطب هناك ال�سل�س البويل
اال�سا�سي و�سل�س البول الثانوي.
فاذا ظل الطفل منذ والدته وحتى
بلوغه �سن ال�ساد�سة ال يتحكم
بالبول ليال ي�سمى ذلك ال�سل�س
االوىل لكن اذا ما مر عليه وقتا
طويال اي حوايل �ستة �أ�شهر على
االقل دون التبول يف ال�رسير
عندها ي�صبح احلديث عن التبول
او ال�سل�س الثانوي.
و�سبب ال�سل�س الثانوي غالبا
ما يكون نف�سيا ،من �أثر والدة طفل
جديد يف العائلة اخذ كل اهتمام
الوالدين على �سبيل املثال� ،أو
ب�سبب خالفات بني الوالدين او
انف�صالهما ،عندها ي�شعر الطفل

مطبخ �أ�رستي �أرز بالبا�شاميل

املقادير
احل�شو:
من
كوبان
الدجاج 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

باالهمال  .هنا يحتاج الطفل
اىل عناية خا�صة خالل النهار
كي ي�شعر باالطم�أنينة النف�سية
فتكون النتيجة ايجابية� ،إال ان
ال�سل�س االوىل لي�س له عالقة
باحلالة النف�سية ،واالعتقاد
ال�سائد اليوم ان ال�سبب يكمن يف
عدم ن�ضج الدماغ ،وهذا يعني
ان �آلية العمل يف الدماغ التي
ت�سري حالة اال�ستيقاظ الالرادي
عندما ي�شعر االن�سان ب�ضغط
املثانة مل يكتمل منوها بعد.
و�أظهرت بحوث جديدة ان
التبول ليال �سببه �أي�ضا نق�صان
هرمون ماي�سمى" ب اي دي ات�ش"
او فازوبر�سني وتنتجه الغدة
النخامية ،فالكثري منه يقلل
من البول ،ومهمة هذا الهرمون
مراقبة توازن املاء يف اجل�سم
عن طريق ت�أثريه على الكلى
وعلى مقدار املاء التي يجب
االحتفاظ بها او افرازها.
كما ثبت �أي�ضا ان الغدة
النخامية لها ت�أثري على ايقاع
الليل والنهار يف ادرار البول،
وان هذه الغدة تفرز كمية اكرب
من فازوبر�سني يف الليل اكرث من
النهار ما يرتتب على االن�سان
الذهاب اىل املرحا�ض ليال اقل من
النهار .وبالن�سبة للأطفال الذين
يتبولون الاراديا فان نظام الليل
والنهار النتاج هذا الهرمون مل
يتطور بالكامل لديهم ما ي�سبب
عدم انتاجه متاما ،لذا ال عجب
ان يواجه الطفل م�شكلة يف الليل
الن املثانة تكون ممتلئة.
ين�صح بع�ض االطباء النف�سيني
�إخ�ضاع الطفل لتدريب ب�سيط لكن
مكثف كي يتعلم ال�سيطرة على
املثانة بنف�سه ،مثال الطلب منه
ت�أجيل التبول ملدة دقائق قليلة
فهذا ي�ساعد على مرونة ع�ضالت
املثانة وتقوية الع�ضالت التي
تتحكم بعملية التبول.
كما يطلب منه امل�شاركة بلعبة
ب�سيطة  ،ففي كل مرة ال يتبول
فيها ليال ير�سم �شم�سا واذا ما
تبول عليه ان ير�سم غيمة وبعد
�أ�سبوع يعد املرات وعندما
ي�شعر بان عدد ال�شمو�س �أكرث من
االقمار ي�شعر بال�سعادة وبانه
ا�صبح م�س�ؤوال عن عدم تبوله يف
ال�رسير وعلى الوالدين مكاف�أته
على جناحه.
�إال ان بع�ض احلاالت تتطلب
ا�ست�شارة طبية فقد تكون الأ�سباب
�صحية .فعدا عن �إ�صابة الطفل
بال�سكري او التهاب املثانة
ميكن معاجلته بعقاقري حتتوي
على عن�رص ديزموبري�سني وهو
مادة منتجة �صناعيا ولها
موا�صفات هرمون فازوبر�سني
الذي يقلل من البول يف الليل.
ومفعول هذا العقار يبقى حوايل
ثمان �ساعات لذا يجب اعطاءه
للطفل قبل ذهابه اىل ال�رسير،
ولي�س له �أي مفعول �سلبي على
�إدرار البول يف النهار ،وهذا
بالتايل ي�ؤدي اىل حت�سن حالة
الطفل النف�سية
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

عاجلي �أمرا�ضك بالقرفة
متتلئ الطبيعة بالعالجات ال�ساحرة
التى ا�ستخدمها الأطباء قدمي ًا يف
جميع احل�ضارات بغر�ض التجميل
والتداوي،وتعد "القرفة" من �أبرز
الأع�شاب التي ا�ستخدمت لفوائدها
املتعددة.على �سبيل املثال ا�ستخدم
زيت القرفة دهان ًا لعالج الكلف
والنم�ش ومع اخلل للبثور ،وهو مفيد
لعالج "القوباء" والقروح ،كما كان
ي�ؤخذ �شراب ًا لعالج ال�سعال وينقي
ال�صدر ويقوي املعدة ويدر البول
والطمث ،وي�ستخدم مع التني لبخات
و�ضمادات �ضد ل�سع العقرب.
كما قال اخلرباء قدمي ًا �أن "مغلي
القرفة بالزجنبيل نافع �ضد �أمرا�ض
الربد والزكام ،م�شروب القرفة يفجر
اخلراجات �سريع ًا ويعالج حاالت
قروح املجاري البولية"
القرفة ت�ستعمل على نطاق وا�سع
كواحدة من �أهم التوابل على م�ستوى
العامل�،أو كمادة طبية ،كما تدخل يف
�صناعة كثري من امل�ستح�ضرات.
 ي�ستعمل م�شروب مغلي القرفةمبعدل � 2إىل � 3أكواب يومي ًا حلاالت
الربد وال�سعال و�آالم الرحم وع�سر
البول والعادة ال�شهرية.
 ي�ستعمل م�سحوق القرفة معالزجنبيل والهيل كم�شروب �ساخن
ممتاز حلاالت التخمة وانتفاخات املعدة
واملغ�ص املعوي و�ضعف ال�شهية.
 ي�ستعمل ما بني � 8إىل  2جراممن م�سحوق القرفة مغلي ًا مع ال�سكر
لتقوية املعدة.
 ي�ستعمل منقوع القرفة مبعدل � 2إىل 8جرامات مع  500ملي ماء لتن�شيط
الدورة الدموية والأمعاء والإدرار
ومكافحة الربد وفتح ال�شهية.
 ت�ستعمل ك�أ�شهر التوابل فهيت�ضاف �إىل الطعام لإك�سابه نكهة
ورائحة طيبة .كما ت�ضاف �إىل بع�ض
امل�شروبات واحللويات والعطور.
 ي�ستعمل زيت القرفة دهان ًا لعالجالكلف والنم�ش وال�صداع والزكام
و�آالم الأذن.
 ي�ستعمل زيت القرفة مع اخللدهان ًا لعالج البثور والقروح ،وحديث ًا
دخل م�سحوق القرفة يف �صناعة مراهم
�ضد احلروق والقروح.
 ي�ستعمل م�سحوق القرفة مبزجهامع امللح والب�صل على هيئة لبخات
لعالج �سقوط ال�شعر وذلك بو�ضع
اللبخة فوق �أماكن ال�شعر ال�ضعيف �أو
املت�ساقط.
�أفادت الدرا�سة �أن من فوائد القرفة
اي�ضا امل�ساعدة على عالج �إ�ضطرابات
اله�ضم كما انها تعمل على تن�شيط

وتقويه اجل�سم خا�صة يف ف�صل ال�شتاء
والربد ال�شديد ا�ضافة اىل �أنها مطهر
لالمعاء ومانع للعفونة وااللتهابات.
وين�صح اخلرباء ب�إ�ضافتها مبقادير
�ضئيلة لكثري من الأطعمة ،خا�صة
اللحوم املفرومة واملخبوزات
واحللويات لأنها حتفظها ،وفوق
ذلك جتعل لها نكهة طيبة.لقرفة
من الأع�شاب العطرية التي تتميز
بت�أثرياتها االيجابية وخا�صة ملن
يعانون من ارتفاع ال�سكر فى الدم ،
�إال �أن لها ت�أثريا فعاال كذلك فى بع�ض
الفوائد ال�صحية اجليدة.
ال تقت�صر فوائد القرفة على
رائحتها اجليدة ومذاقها العذب فقط،
بل فهي تتمتع بخ�صائ�ص من�شطة
ومرطبة, وهي مثالية لإعادة احليوية
�إيل الب�شرة املرهقة اجلافة.
ويذكر خرباء التغذية �أن زيت
القرفة يت�صدر قائمة العالج يف حاالت
الب�شرة ال�شاحبة, حيث ين�شط الدورة
الدموية مما مينحها �إ�شراقة وحيوية،
كما ي�ستخدم هذا الزيت �أي�ض ًا
كعالج للجلد من حروق ال�شم�س
وال�سيما خالل ف�صل ال�صيف ،ويفيد
زيت القرفة كذلك يف تقوية الأ�سنان
واللثة و�إ�ضفاء اللمعان عليها.
 للقرفة ا�ستخدامات اخرى منهاالق�ضاء رائحة ال�سمك غري النفاذة
غري املرغوب بها التي ت�صدر حتى
مع ا�ستخدام العديد من الو�سائل مثل
ال�شفاطات ،ولكن بعيد ًا عن كل هذا
العناء هناك طريقة �سهلة للتخل�ص من
رائحة ال�سمك وهي طريقة فعالة وهي
ب�أن تقومي �أثناء قليك لل�سمك بغلي
بع�ض من حبات احلبهان والقرفة
والقرنفل يف قدر ماء بجوار مقالة
ال�سمك و�ستجدين �أن املاء �سيمت�ص
الرائحة ويتحول لون املاء �إىل اللون
الأ�سود.
 �إذا اكت�شفت فج�أة ،عند �شروعكيف عمل الكيك �أو �أي نوع من �أنواع
الب�سكويت �أن الفانيليا قد نفذت من
عندك ،فيمكنك �أن ت�ستبدليها يف
احلال با�ستخدام قليل من م�سحوق
القرفة الناعمة� ،أو بب�شر ق�شرة برتقالة
�صغرية ،و�سوف تعجبك النتيجة،
وجتددي من مذاق �أ�صناف تلك
احللوى.
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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.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�ضجيج الأطفال" يكلف �أ�سرة � 135ألف دوالر

يعزف الغيتار �أثناء خ�ضوعه جلراحة باملخ!..

�أده�ش فنان اجلاز من جنوب �أفريقيا،
يدعى مو�سى مانزيني ،معجبيه يف �أنحاء
العامل ،عندما غزف على �آلة الغيتار،
وهو يخ�ضع جلراحة ال�ستئ�صال ورم يف
املخ.
ويظهر مانزيني الذي يعزف عددا من
الآالت ويحا�رض يف اجلامعة ،يف فيديو
م�صور� ،أثناء اجلراحة التي ا�ستمرت 6
�ساعات� ،إذ يبدو راقدا على ظهره يف غرفة
العمليات حماطا ب�أفراد الطاقم الطبي،
ويعزف على �أوتار الغيتار.
و�سمح ذلك للأطباء مبدينة دربان
بجنوب �أفريقيا بتحديد مناطق املخ التي
ي�ستخدمها مانزيني عند العزف ،حتى
يحافظوا عليها ،ويعيدوا �إىل �أ�صابعه
بع�ض احلركات التي ت�أثرت �سلبا بالورم.
وقال مانزيني بعد �أ�سبوع من العملية
اجلراحية" :انتابني �شعور غريب للغاية
وغري مريح� .أن تكون يف حالة بني
التخدير العام واليقظة وت�سمع �أ�صوات
معدات الطبيب داخل ر�أ�سك ...يكون من
ال�صعب للغاية الرتكيز".
واختار الأطباء �أن يظل مانزيني م�ستيقظا
لتقييم �أي املناطق يف دماغه تعمل �أثناء �إجراء
اجلراحة ،مما ي�ساعد على احلد من خطر �إ�صابته
ب�أي �أ�رضار ع�صبية.
وقال مانزيني" :جنح الأمر لأن اخلطر الأكرب

�ضجيج �أطفالك قد يجر عليك الكثري من املتاعب يف امل�ستقبل ،لكنك لن
تت�صور �أبدا ما جرى لزوجني قا�ضتهما جارتهما لنف�س ال�سبب.وقال �صحيفة
"مرتو" الربيطانية �إن �رسفناز فوالدي� 39 ،سنة ،قا�ضت الزوجني ،اللذين
ي�سكنان فوق �شقتها يف العا�صمة الربيطانية ،ب�سبب "ال�ضجيج غري املحتمل"
لأطفالهما.وقالت �رسفناز �إن الأ�رسة التي تعي�ش فوق م�سكنها مكونة من زوجني
وثالثة �أطفال ،م�ضيفة �أنها مل تعد تتحمل �ضجيجهم ،الذي كان يوقظها يف
منت�صف الليل ومينعها من النوم.
وتابعت �أنها منذ  2010وهي تعاين من نف�س امل�شكلة ،م�شرية �إىل �أنها توا�صلت
�أكرث من مرة مع العائلة دون جدوى.
كان هو ال�شلل .و�أنا مل �أ�صب بال�شلل وما زلت
�أحتكم يف �أطرايف ،لذلك معنوياتي مرتفعة
و�أتعافى جيدا".
ونقلت رويرتز عن الفنان ،قوله �إنه ينوي
الوقوف على امل�رسح جمددا مبجرد ا�ستكمال
تعافيه.

بخيل يثبت كرمه بعد موته

املقهى ال�سجن" ..طريقك لل�شعور بنعمة احلرية

مقهى
حاز
"ال�سجن" يف والية
يالوفا الرتكية
اهتمام
على
الكثري من ال�سكان
وال�سياح ،نظرا
لأجوائه الغريبة
التي حتاكي عامل
ب�شكل
ال�سجون
مذ هل  .و ح�سب
وكالة "ترك بر�س" ف�إن املقهى �صمم على هيئة �سجن بكل تفا�صيله ،ف�ضال عن �أن النادلني
يف املقهى يرتدون �أزياء احلرا�س وال�سجناء.ويت�ألف املقهى من  4طوابق ،ويقدم �إىل جانب
الطلبات� ،أزياء ال�سجناء لريتديها الزبائن ويلتقطون بها ال�صور التذكارية.كما يحتوي
املقهى على غرف مك�شوفة ت�شبه الزنازين ،حماطة ب�ألواح حديدية.ويقول �صاحب املقهى
�إنه يهدف �إىل خلق بيئة ،ميكن �أن ي�شعر معها ال�شخ�ص بقيمة احلرية خارج ال�سجن

نقل م�سجد من مكانه اىل مكان اخر

فاج�أ رجل جميع من حوله والذين كانوا
ي�صفونه بالبخيل ،بعد اكت�شاف و�صيته ،التي
طلب فيها ترك ثروته التي جمعها على مر
�سنوات طويلة بحرمان نف�سه من ملذات احلياة،
وت�صل قيمتها �إىل  11مليون دوالر ،للجمعيات
اخلريية.
وتويف الأمريكي �أالن ناميان عن عمر ناهز
 63عاما يف يناير املا�ضي ،بعد �إ�صابته
بال�رسطان ،وقد بد�أ حياته املهنية كموظف
بنكي يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،قبل �أن يقرر
العمل كموظف خدمة اجتماعية.
وكان ناميان معروفا لدى املحيطني به،
ببخله� ،إذ مل يكن يرتدي �سوى بنطال جينز من
نف�س املاركة لفرتة طويلة من الزمن ،كما كان
ي�شرتي قم�صانه من متجر البقالة الرخي�صة،
ويتباهى يف بع�ض الأحيان �أنه �أم�ضى يوما كامال
دون �أن ي�رصف �سنتا واحدا.
ومل يتزوج الرجل قط ،لكنه عرف بحبه

للأطفال� ،إذ قام برعاية عدد منهم ،كما �أنه كان
يرعى �أخاه ،الذي كان م�صابا ب�إعاقات متعلقة
بالنمو.
و�أو�ضح �صديق للراحل ،ويدعى �شا�شي
كاران� ،أن توفري املال كان مبثابة "هواية"
لناميان ،و�أنه مل يكن ينفق �سوى ما ي�سد
حاجاته الأ�سا�سية ،بالرغم من �أنه كان ميتلك
املال ،بالإ�ضافة �إىل مبلغ مايل كبري ورثه عن
�أبيه ،ح�سب ما ذكر موقع "فوك�س ."13
وعند وفاة �أخيه ،قرر ناميان �أن يبتاع �سيارة
�أخريا ،لكنه ا�شرتى �سيارة ريا�ضية �صغرية
من طراز "�سايون" ،بالرغم من �أنه كان قادرا
على �رشاء فرياري �أو المربغيني ،على حد قول
�صديقه.
وبعد وفاة ناميان ،اكت�شف املحيطون به �أنه
ترك ثروته كلها ،املقدرة بـ  11مليون دوالر،
للجمعيات اخلريية ،خا�صة تلك التي تعنى
برعاية الأطفال.

نقلت تركيا م�سجد
يعود تاريخه اىل
� 611سنة اي اىل
"ال�سلطان �سليمان"،
من منطقة(( ق�ضاء
كيف"))
"ح�سن
بوالية "باطمان"
جنوب �رشقي تركيا
�إىل �آخر ب�سبب
م�رشوع �سد مائي يقام يف تلك املنطقة،وبد�أت منذ �أيام ،املرحلة الأخرية لنقل امل�سجد
الذي يعود تاريخه �إىل ع�رص الدولة الأيوبية قبل  611عاما ،ح�سب �صحيفة حرييت الرتكية.
وجرى تغيري مكانه �ضمن خطة ال�سلطات لنقل الآثار املعر�ضة للخطر ب�سبب م�رشوع بناء
�سد "�إيلي �سو".وانطلقت عملية نقل امل�سجد الذي ُبني عام  1407يف عهد الدولة الأيوبية ،يف
�أوائل �شهر �أغ�سط�س ،ب�إ�رشاف جلنة علمية خمت�صة لذلك ،ليتم �إعادة �إ�شادته مرة �أخرى يف
احلديقة الثقافية اجلديدة يف ق�ضاء "ح�سن كيف".
وقريب ًا �ستغرق مدينة "ح�سن كيف" القدمية يف مياه الفي�ضان ب�سبب بناء �أكرب �سد يف
تركيا ،لكن الذين يعار�ضون بناء ال�سد قالوا �إن ال�سد �سيدمر تاريخا ميتد عرب قرون.
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�أهمية الوعي البيئي للحفاظ على التنوع الأحيائي

تناولنا يف اجلزء الأول من هذا املو�ضوع �أهمية احلفاظ على التنوع الأحيائي يف الوقت
احلايل نتيجة تناق�ص �أعداد �أجنا�س احلياة ب�إطراد ،ا�ستنادا �إىل ما �أظهرته بيانات جمعية خمت�صة
برعاية احليوانات ،ب�أن العامل قد فقد منذ ال�سبعينات من القرن املا�ضي ما يقرب من ثلث احلياة
الربية التي تعي�ش فيه  .و�أ�شارت البيانات �إىل �أن عدد الأنواع التي تعي�ش على �سطح الأر�ض قد
انخف�ض بن�سبة  ،25%بينما انخف�ضت الأنواع البحرية بن�سبة  28%والتي تعي�ش يف املياه احللوة
بن�سبة  .29%وتظهر الإح�صاءات �أن اجلن�س الب�شري ميحو نحو  1%من الأنواع الأخرى التي
ت�سكن الكرة الأر�ضية كل عام ،مما يعني �أننا نعي�ش �إحدى "مراحل االنقرا�ض الكربى" كما ت�شري
البيانات .وتخل�ص �إىل �أن ال�سبب يف ذلك هو التلوث وانت�شار املزارع احليوانية والتو�سع احل�ضاري
�إ�ضافة �إىل الإفراط يف �صيد احليوانات والأ�سماك و الدولفني البحري
وت�شري البيانات العلمية �إىل م�صري �أكرث من  1400نوع من الأ�سماك والربمائيات والزواحف
والطيور والثدييات ،بالك�شف عن �أن عدد هذه الأنواع قد انخف�ض بن�سبة  27%منذ عام 1970
حتى عام  2005وعلى الرغم من تعهد الدول الأع�ضاء يف املنظومة الدولية .بتحقيق خف�ض
كبرييف معدل خ�سارة التنوع احليوي بحلول عام 2010م .لكن يبدو �أن حكومات تلك الدول مل
ت�ضع ال�سيا�سات ال�ضرورية لتحقيق الهدف املن�شود .ال �سيما و�أن التغري املناخي من املتوقع �أن
ي�شكل تهديدا كبريا للحياة الربية خالل �ألأعوام الثالثني املقبلة .وهذا باطبع �سيكون له ت�أثري
مبا�شر على اجلن�س الب�شري .لأن "تخفي�ض التنوع احليوي يعني �أن املاليني من الب�شر يواجهون
م�ستقب ًال تكون فيه احتياجاتهم من الغذاء مهددة ب�سبب الآفات واحل�شرات.
ويف هذا ال�سياق �أ�شرنا �إىل جهود وزارة الأرا�ضي واملياه والبيئة حول ن�شر الوعي البيئي بني
فئات املجتمع للحفاظ على الرتاث الطبيعي واملوارد احلية للأجيال ،ب�إعتبار �أن حماية البيئة
الطبيعية واملحافظة عليها للإجيال القادمة هدف يف غاية الأهمية لإ�ستمرار النجاح .كما �أو�ضح
الكائنات احل ّية على كوكب الأر�ض من �أ�صغر الكائنات
جميع
ِ
مقال الوزارة �أن لتنوّع الأحيائي يعني ِ
لأكربها حَ جم ًا ،وهو ي�شمل جَ ميعَ الكائنات احل ّية يف البيئة املائية ،والربية .بدء ًا من �أقلها حجما
والتي ال ترى بالعني كالبكترييا ،واحل�شرات ،حتى الأرقى تطوّر ًا كالثدييات .ويف هذا اجلزء
نوا�صل من انقطع من �إ�ستعرا�ض تقرير وزارة الأرا�ضي واملياه والبيئة حول واقع التنوع الإحيائي
يف �إ رتريا.

و�إذا ما �أخذنا املحا�صيل
الأ�سا�سية ،نالحظ وجود نحو
 22نوعا من الذرة ،و � 8أ�صناف
من الذرة ال�شامية ،و� 6أنواع من
ال�شعري ،و� 5أنواع من الطاف� .إذ
تغطى هذه املزروعات نحو 90%
من امل�ساحات الزراعية يف �إرتريا
هذه املحا�صيل ،وكذلك البذور
الزيتية ،مثل ال�سم�سم والفول،
وانواع البقوليات ،مثل احلم�ص،
والرتم�س ،والب�سلة وغريها،
تعترب من املحا�صيل التي اعتاد
املزارعون تنميتها .حيث جند
ن�سب زراعة هذه املحا�صيل على
م�ستوى الوطن تتوزع كالتايل:
ت�صل ن�سب زراعة الذرة نحو
 .46%و الدخن  ، 12%و 10%
من ال�شعري ،و  6.5%من الطاف،
�أما من الداقو�شا ،فنجد الن�سبة
ت�صل �إىل  5.3%يف حني �أن ن�سبة
 4.7%هي من الذرة ال�شامية،
ونحو  4.5%ميثلها القمح.
من هذه املحا�صيل هناك نوع من
�أنواع القمح يف طريقه للإختفاء.
�أما فيما يخ�ص البذور الزيتية

�إعداد وترجمة /حممدعلي حميدة
اجلزء الثاين والأخري
احل�شائ�ش

د) موقع تواجد
و�ألأ�شجار ال�صغرية
( (Bush Land/Grasslan
Ecosystem
وهذه املناطق ت�ضم املنخف�ضات
الغربية ،واملنحدرات ال�رشقية.
وت�صل �سعة هذه املناطق نحو
 14.074كيلم مربع ،ب�شكل �إجمايل
تغطي نحو  63%من امل�ساحة
الكلية .من تلك الأ�شجار جند �سنط
ال�سمر ،والقامور ،وغريها .ومن
احليوانات الربية ،جند احلمار
الوح�ش ،والغزال ،والذئاب،
و�أنواع من الطيور ،والزواحف.
(منظرمن )احلمار الوح�شي
والغزالن املعر�ضة للإنقرا�ض
على م�ستوى العامل
الوح�شي
احلمار
يتواجد
والغزالن يف �أرا�ضي �شبه �صحراوية
جرداء .يف ال�سهول ال�رشقية
وال�شواطئ البحرية يف �إرتريا،
ويف بع�ض �أجزاء من ال�شمال
الغربي لإرتريا .وتغطي نحو
18.265كيلو مرت مربع اي 15%
من جمموع م�ساحة �إرتريا.
هذه املناطق تعترب مناطق
جافة قلما تهطل عليها �أمطار ،لذا
ف�إن معظم تلك امل�ساحات ال تظهر
فيها الأ�شجار ،بل تكرث فيها اكوام
من الأتربة .و�إن كانت توجد بها
انواع حمدودة من الأ�شجار تتحمل

امللوحة واجلفاف  ،مثل �شجر
ال�سدر وانواع اخرى من الأ�شجار.
بالإ�ضافة اىل حيوانات برية مثل
القرود ،والثعالب ،والذئاب.
وفق تقارير وزارة الأرا�ضي واملياه
والبيئة.
(�صورة.).مناطق �شبه �صحراوية
جدباء يف جنوب البحر الأحمر
تنوع الأحياء الزراعية
املبحث الآخر يف التنوع الأحيائي
يعرف بتنوع الأحياء الزراعية.
وكما هو معلوم ف�إن ال�شعب
الإرتري يعتمد على الزراعة يف
ت�سيري حياته املعي�شيه .وميار�س
زراعة حما�صيل خمتلفة ،ميكن
�أن نذكر منها الذرة ،والقمح،
وال�شعري ،والطاف ،والذرة
ال�شامية ،وما �شابهها .ويف هذا
يذكر �أن �إرتريا تعترب املوطن
الأ�صلي للذرة والقمح وال�شعري.

فنجد ال�سم�سم يتغلب على غريه
من املحا�صيل الزيتية �ألأخرى،
حيث ميثل ن�سبة  74.5%ي�أتي
بعده الفول بن�سبة  15%ثم بذر
الكتان ،بن�سبة  .6.7%وهنا
ينبغي مالحظة �أن هذه البذور
�أي�ضا معر�ضة خلطر الإنقرا�ض.
�أما �إذا نظرنا �إىل منتجات اخل�رض
والفواكه ،وكما هو م�شاهد تنتج
�إرتريا �أنواعا خمتلفة من اخل�رض
منها الطماطم ،والبطاط�س،
وال�سلطات وما �شابهها .كما تنتج
�أنواع عدة من الفواكه ،من قبيل
الربتقال ،واملوزر ،واليو�سفي،
والباباي ،وغريها من الفواكه.
وهذه املنتجات تلعب دورا مهما
يف النمو الإقت�صادي والإجتماعي.
ويف ذات ال�سياق وعلى ارتباط
وثيق مع التنوع الزراعي �أكدت
الدرا�سات �أن هناك نحو  38نوعا
من الأ�شجار الربية مثمرة و�أن
ثمارها �صاحلة للأكل .و�أن املزارع
ي�ستفيد من هذه الثمار ب�إعتبارها
ثمار �إ�ضافية .عالوة على �أهميتها
يف حماية الرتبة وحفظ املياه.
لكن من امل�ؤ�سف �أن نحو  21من
هذه الأنواع معر�ضة للإنقرا�ض.
من ذلك �شجر ال�سدر.
من جهة اخرى تبني التقارير
ب�أن يف �إرتريا �أنواع عدة من
احل�شائ�ش ،تتجاوز نحو 70
نوعا ،وهذه الكميات تتناق�ص
بن�سبة  15%اىل  70%نظرا
يف املناطق
للمتواجد منها
الزراعية .وكما هو معروف ميكن
ان تنقل احل�شائ�ش الأمرا�ض اىل

النباتات ،وب�أ�ستطاعتها اي�ضا
مزاحمتها يف تقا�سم مواد التغذية
ال�رضورية من قبيل املعادن،و
املياه ،وال�ضوء ،وبالتايل ي�ضعف
منوها وي�سبب لها ال�ضمور .ف�ضال
عن وجود نحو  52نوعا من الآفات
الزراعية ،التي ميكن ان تلحق
ا�رضارا قاتلة باملحا�صيل .وكما
هو معروف هناك بع�ض امل�ضادات
احل�شائ�شية التي يتم ر�شها للق�ضاء
على احل�شائ�ش� .إال �أنه من املهم
جدا �أخذ احلذر واحليطة يف ر�ش
تلك الأدوية ،حتى ال ت�سبب ا�رضارا
للبيئة املحيطة ،او الأحياء
املتواجدة بالقرب من املنطقة.
وكما هو م�سلم به هناك عدد من
احليوانات الأليفة التي تعترب
�ضمن الن�شاط الزراعي .منها مثال:
احلمري ،والبغال ،واجلمال،
والأبقار .والأغنام ،والنعاج.
والدجاج ،والنحل.
التنوع الأحيائي يف ال�شواطئ
البحرية واجلزر
كما تناول التقرير مدى ثراء
�إرتريا بالكنوز البحرية حيث �أ�شار
�إىل متتع �إرتريا ب�شاطئ بحري
طويل ،وهي �أي�ضا غنية برثوات
بحرية كبرية ،حيث
متثل مياهها البحرية
بيئة مالئمة للكثري
من �أنواع و�سالالت
من الأ�سماك� ،إذ
حتت�ضن نحو 1248
نوع من الأ�سماك ،و5
ف�صائل من ال�سالحف،
ونوع واحد من عجل
البحر ،و  220عائلة
من الزهور البحرية،
بالإ�ضافة اىل �أنواع
من احلوت البحري،
والدلفني ،والطيور
املتنوعة ،وما �شابهها من الأـحياء
املختلفة.
�أما فيما يخ�ص النباتات
واحل�شائ�ش والطحالب ،جند نحو
 12نوعا من احل�شائ�ش البحرية،
بالإ�ضافة �إىل �أنواع  3من نباتات
ال�شورى ،والكثري من االحياء
البحرية الدقيقة جدا .عالوة
على نحو  200نوع من الطيور
املهاجرة وغري املهاجرة .كما

توجد بالأرا�ضي القريبة من
ال�شواطئ البحرية العديد من
الأ�شجار منها :العاال ،والدوم،
وامل�سكيت ،وغريها من الأ�شجار
املختلفة .ومن االحياء املتواجدة
يف �شواطئ البحر واجلزر ،جند
�شجر ال�شورى وماله من فوائد
ملمو�سة و�أرباح مقدرة .حيث
توجد يف �إرتريا ثالثة �أنواع من
�أ�شجار ال�شورى .هذه الأ�شجار لها
القدرة على حتمل ملوحة املياه.
وتتواجد بكرثة يف ميناء مبارك،
وجزيرة حارينا ،و�شبه جزيرة
بوري ،ومر�سى تخالي ،ومو�رسي،
ودهلك ،و�ضواحي ع�صب ،ويف
را�س حفال (طيعو) �ساويتا ،وحتى
عدي ،ومواقع اخرى .تغطي هذه
الأ�شجار والنباتات م�ساحة ت�صل
اىل  78كيلم مربع .ومن املهم
�أن ندرك ب�أن لهذه الأ�شجار فوائد
جمه .فعلى �سبيل املثال تعترب
تلك الأ�شجار بيئة مالئمة لإقامة
وتكاثر �أنواع عدة من الطيور
املهاجرة .كما تفيد تلك الأ�شجار
كغذاء للبهائم من جمال و�أغنام
ونعاج وحمري .بالإ�ضافة اىل
كونها معقال منا�سبا لتكاثر وتوالد

�أنواع عدة من الأ�سماك والأحياء
البحرية املختلفة .و�أي�ضا ي�ستغل
لبناء املنازل ،عالوة على دوره
يف حمياية الرتبة من الإجنراف.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن و�ضع
�شجر ال�شورى يف هذه املرحلة
يعترب مقلقا ،وبالتايل ينبغي ان
توفر له رعاية خا�صة ،والعمل
على تنميته �أكرث وحمايته من
الإنقرا�ض.
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حوار مع مدير مديرية قلوج (اجلزء الأول)
مدير املديرية ال�سيد /د�سي زر�أميكائيل� :سكان املديرية ي�ساهمون مببادرات حلل الإ�شكاليات والتحديات التي تواجههم
�إعداد :نورالدين خليفة
عد�سة� :أبيل برخت

ا ل�سيد  /د �سي  ،يف
•
البداية نرجو منك تعريف
القراء الكرام عن مديرية قلوج؟
تقع مديرية قلوج ب�إقليمالقا�ش – بركة ،حيث حتدها
جمهورية ال�سودان من الغرب
وجزء من اجلنوب الغربي،
ومن اجلنوب حتدها �إثيوبيا من
ناحية نهر تكزي ،ومن ال�رشق
حتدها مديرية �أعايل القا�ش
(�أوقارو) ،وحتدها من ال�شمال
مديرية ت�سني .وتنق�سم هذه
املديرية �إىل � 16ضاحية ،حيث
يبلغ عدد �سكان املديرية ما بني
� 115,000إىل  120,000ن�سمة.
واملميز يف هذه املديرية �أنها
تقع يف املناطق احلدودية
لكل من �إثيوبيا وال�سودان،
كما �أنها ت�ضم �أرا�ضي وا�سعة
م�ؤهلة للإ�ست�صالح الزراعي.
عالوة على كونها ت�ضم �أي� ًضا
كل القوميات الإرترية الت�سع.

الوقت املحدد ،مما �أدى �إىل
عدم توفر ف�صول درا�سية تتيح
للطالب �إكمال تعليمهم� .إال �أنه
وبالرغم من ذلك ،قام �سكان
املديرية بامل�ساهمة واملبادرة
يف �رشاء م�ستلزمات البناء
ك�صفائح النحا�س و�أعمدة
احلديد (ال�سيخ) ،ومت العمل
على �صيانة تلك البنى التحتية
ب�شكل م�ؤقت ،مما �ساعد على
جعل الطالب يبد�أون درا�ستهم
يف �أق�رص فرتة ممكنة .ومع
ذلك ،ف�إننا ننتظر من احلكومة
�إكمال ما تبقى من عملية ت�أ�سي�س
البنى التحتية التعليمية.
وعلى �أمل �أن ن�ستلم امليزانية
املخ�ص�صة ،من �أجل �إنهاء بناء
بقية املدار�س على �أكمل وجه.
كيف ت�صف جودة
•
التعليم باملديرية؟ وهل الطالب
مت�سلحون بالعلم واملعرفة؟
مع
باملقارنة
املديريات التي كنت �أعمل بها
�سابق ًا ،ف�إن هذه املديرية تعاين

�إىل الوراء .وقد قمنا بعقد
�إجتماعات يف الآونة الأخرية،
مع مدراء ال�ضواحي ومدراء
املدار�س و�أعيان ال�ضواحي
فيما يخ�ص م�سار التعليم يف
هذه املديرية .حيث حاولنا �أن
نت�شاور من �أجل �إيجاد تغيري
ٍ
و�شاف لهذه امل�س�ألة.
جذري
وقمنا ب�إقرار غرامات على
العوائل التي ال تقوم ب�إر�سال
�أبنائها �إىل املدار�س .فاملهمة
الأ�صعب التي تواجهنا حالي ًا
هي ق�ضية التعليم .وتنتظرنا
مهام كربى من �أجل جعل
الطالب يهتمون بتعليمهم
ودرا�ستهم� ،إ�ضافة �إىل متابعة
املعلمني لأو�ضاع عملهم.
كيف تقيم م�شاركة
•
التعليم؟
يف
الإناث
	�إذا الحظنا م�س�ألةم�شاركة الإناث ،جند ب�أن
الطالب �أو الطالبة يحتاجان
�إىل العلم واملعرفة الكافية،
عند و�صولهما �إىل ال�صف

•ما هو تقييمكم للم�سار
التعليمي يف هذه املديرية؟
 فيما يخ�ص العمليةالتعليمية ،هناك مدار�س
ترتواح ما بني الإبتدائية
وحتى الثانوية يف كل �ضواحي
املديرية .حيث �أن احلكومة
قامت بت�أ�سي�س البنى التحتية
يف كل �ضاحية .ومع كرثة
�أعداد الطالب ،وبغ�ض النظر
عن وجود بع�ض امل�شاكل،
ف�إن كل ال�ضواحي توجد بها
على الأقل بنية حتتية تعليمية
واحدة .وعلى الرغم من �أن
هذه البنى التحتية مل تكتمل
بعد� ،إال �أن هناك بنى حتتية
مت ت�أ�سي�سها حتى يف املناطق
البعيدة والنائية .حيث �أن
بع�ض من تلك الإ�شكاليات التي
كانت تواجهنا متثلت يف عدم
متكن طالب املرحلة الإعدادية
من بدء درا�ستهم يف �أوانهم،
ب�سبب وجود ظروف غري مالئمة
�آنذاك .وال�سبب يف ذلك ،هو
عدم �إكتمال بناء املدار�س يف

من جوانب �ضعف يف التعليم.
حيث �أن هذه املديرية كونها
تقع على املناطق احلدودية،
ف�إنها بدورها �أثرت على
�شبابها .فالأوالد الذين ي�شبون
ب�شكل مبكر ،جتدهم يحولون
�أنظارهم �إىل خارج البالد .فال
جتد �أكرثهم يفكر يف التعليم
�أو �إنهائه على الأقل ،مما �أدى
بدوره �إىل تخلف مدار�سنا

العا�رش �أو احلادي ع�رش .فلذا
توجب خلق بنية حتتية لهذا
اخل�صو�ص� .أما هذه املدر�سة،
ف�إنها لي�س بها مقاعد �أو
فناء خارجي� ،أو حتى نوافذ
و�شبابيك .فمن ال�صعب �أن تقنع
الطالب ب�أن يدر�سوا يف مثل
هذه الظروف .وبعدما تعر�ضت
املدر�سة الثانوية باملديرية
لعوامل الرياح و�سوء الأحوال

�إ�ضطررنا
اجلوية،
�إىل �إيقاف اخلدمات
حينها.
التعليمية
وحتى يكون طالبنا
من املرحلة الثانوية
�أكفاء وم�ؤهلني ،عند
ذهابهم �إىل �ساوا،
ينبغي ت�أ�سي�س مدار�س
�إحتياجاتهم.
تلبي
فطالبنا يف الأغلب
�سيتناف�سون مع بقية
القادمني
الطالب
مث ً
ال من �أ�سمرا ،كرن
وم�صوع .وعلى �سبيل
املثال ،توجد لدينا
كمبيوترات� ،إال �أنه
وب�سبب عدم وجود
املباين اخلا�صة بها،
مت تغطيتها بخيم
وو�ضعها يف مكان
منا�سب .ولذا ،ال ميكنك احلديث
عن �أية �أن�شطة �أو �إجنازات �إال بعد
�إمتام امل�ستلزمات ال�رضورية
لها م�سبق ًا .واحلكومة قامت
ب�رشاء العديد من امل�ستلزمات
الدرا�سية وتوفريها� ،إال �أن
توفر
عدم
البنى التحتية
ظل عائق ًا �أمام
�سري العملية
التعليمية يف
ا ملد ير ية .
ومع و�ضع كل
يف
الظروف
الإعتبار� ،أقول
من طريف ب�أن
م�ساهمة الإناث
يف التعليم يف
و�ضع ال ب�أ�س
به .حيث نقوم
بفر�ض غرامات
عوائل
على
الإناث التي ال
تقوم ب�إر�سالهن �إىل املدار�س
ملتابعة التعليم .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،هناك ظاهرة
زواج القا�رصات .حيث نقوم
بالتحكم يف هذه الظاهرة ،من
خالل الإجراءات التي نقوم بها
يف املديرية� ،إ�ضافة �إىل القيود
التي تفر�ض من قبل رجال الدين
وكذلك �إجراءات الك�شف الطبي.
عدا ذلك ،قمنا بحمالت مكثفة يف
خمتلف املراحل لت�سجيل �أكرب
عدد ممكن من الطالب .ولي�س
امل�س�ألة يف هذه الإجراءات.
بل يرتتب على املجتمع الفهم
ب�أن التعليم ذو فائدة كبرية،
و�أن يعمل على املبادرة بكل
ما هو مطلوب يف هذه القطاع.
وماذا عن اخلدمات
•
املديرية؟
يف
ال�صحية
	�إن ال�صحة هي �أكرثما ي�شغل بالنا ويقلقنا �إىل
حد بعيد .فوجودنا باملناطق
احلدودية ،تعر�ضنا للت�أثر
مبا�رشةً بالأمرا�ض املنتقلة
عرب حدود جرياننا من الدول

ال�سيد /د�سي زر�أميكائيل
الأخرى .وخا�صة وباء احلمى
ال�صفراء وغريها من الأمرا�ض
الفتاكة .وجند ب�أن املوا�شي
التي ترعى مبختلف مناطق
املديرية تتعر�ض ملختلف
الأمرا�ض والوباءات ،ب�سبب
�رشبها للمياه غري ال�صاحلة
والتي ت�أتي من منطقة ُح َم َرا �إىل
منطقتنا .وعليه ،نقوم بالعمل
على التحكم يف هذه الأمرا�ض
من خالل مكافحتها ب�أ�رسع وقت
ممكن .وعلى الرغم من ظهور هذه
الوباءات ب�شكل طبيعي� ،إال �أنه
وب�شكل عام ،الحظت عدم وجود
�أمرا�ض مزمنة يف جمتمعات هذه
املديرية .وغالب هذه الأمرا�ض
تن�ش�أ عن �إهمال النظافة وما
يتعلق بها .لذا نقوم بجهود
حثيثة ملكافحة تلك الأمرا�ض
من خالل حمالت النظافة
والتوعية ال�صحية لل�سكان،
عالوة على وجوب �إ�ستهالك
املياه ال�صاحلة لل�رشب.
ما مدى كفاءة الأطباء
•
و�أعدادهم يف هذه املديرية؟
يف هذه املديرية،
ويف غريها من ال�ضواحي،
هناك نق�ص يف �أعداد الأطباء
وكفاءتهم ،وخ�صو� ًصا يف جمال
اجلراحة ،طب العيون وطب
الأ�سنان ،وعالج خمتلف الأمرا�ض
الباطنية الأخرى .كما �أن هناك
نق�ص يف املن�ش�آت ال�صحية
والبنى التحتية اخلا�صة بها.
ومع وجود هذه النواق�ص ،ف�إن
قلقنا الأكرب يتمثل يف �صحة
الأمهات احلوامل والأطفال.
ومع ذلك ،جند بع�ض الأمثلة
الإيجابية مثل مبادرة ال�سكان
ب�إن�شاء مبنى خم�ص�ص لإنتظار
احلوامل وقت الوالدة .وحتى
الآن ،هناك جوانب ينبغي
�أخذها بعني الإعتبار والنظر
فيها من �أجل عمل الالزم.
يتبع...

9

�أ�صبح تغري املناخ ي�شكل حتدي ًا م�شرتك ًا للب�شرية.
وتتحمل البلدان الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين على
�سبيل املثال والتي متثل �أكرث من  85يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل العاملي و 75يف املئة من انبعاثات غازات
الدفيئة ,م�س�ؤولية تقدمي م�ساهمة �أكرب يف هذه امل�س�ألة.
ويقر قادة املجتمع الدويل ب�أنه على الأطراف �أن تقوم
عند �إتخاذ الإجراءات الرامية �إىل الت�صدي لتغري املناخ
 ,ب�إحرتام وتعزيز ومراعاة التزاماتها بحقوق الإن�سان
واحلق يف ال�صحة وحقوق ال�شعوب الأ�صلية واملجتمعات
املحلية واملعاجرين والأطفال والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و الأ�شخا�ص املوجودين يف �أو�ضاع ه�شة واحلق يف التنمية
ف�ض ًال عن امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة والإن�صاف
بني الأجيال "  .فهل ت�ستطيع حق ًا القمم الدولية جتاوز
العقبات و التحديات يف جمال احلد من التغري املناخي
يف ظل تراجع �أهم الدول املت�سببة يف الإحرتار احلراي
كالواليات املتحدة الأمريكية عن �إلتزاماتها يف هذا املجال
؟ هل توافق املجتمع الدويل على قرارت ملزمة ومنقذة
للعامل من امل�آالت املحتومة فيما مل يتم التحكم بالتلوث و
التدهور الذي �أ�صاب وما زال املناخ العاملي ؟ وغري ذلك من
املحاور ذات ال�صلة �سيكون مدار �صفحتنا لليوم �إن�شاءاهلل .
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قمة كاتوفيت�شي للمناخ ومبادرة " َم َعا ن َ�سوق التغيري"

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
�إىل �إنعقاد قمة املناخ بكاتيوفيت�شي بولندا
يف الفرتة من الثاين وحتى اخلام�س ع�رش
من دي�سمرب  , 2018والذي �أكدنا �أنه عقد يف
و�ضع ن�ستقبل فيه م�ؤ�رشات وا�ضحة ب�ش�أن
مدى احلاجة للإ�رساع مبعاجلة ق�ضايا
التغري املناخي.وعرجنا على البع�ض من
املنعطفات املتباينة بدء ًا مب�ؤمتر الأر�ض
ال لليما
بالربازيل يف العام  1992وو�صو ً
اومن ثم باري�س والآن كاتوفيت�شي  ,ليخرج
من منعطف ويلج �آخر جمرر�أً ذيول اخليبة
والطعنات واجلراحات العميقة من ت�ضارب
امل�صالح بني الدول متقدمة النمو والدول
النامية تارة �أو منت�شي ًا ببع�ض النجاحات
التي حققها تارة �أخرى  ,وذلك يف ظل
التداعيات البيئية وال�سيا�سية والإقت�صادية
املعقدة
والتكنولوجية
والإجتماعية
لتغري املناخ يف �أنحاء املعمورة  .وركزنا
ب�شكل �أ�سا�سي على
املحاور الأ�سا�سية والهامة لإتفاقية
باري�س للمناخ الت�أريخية.
على كل حال وبعد ا�سبوعني من
املفاو�ضات واحلوارات املعقدة � ,إعتمد
امل�شاركون يف قمة كاتوفيت�شي للمناخ
جمموعة من التوجيهات القوية لتنفيذ
اتفاق باري�س  ,بهدف احلد من ارتفاع
حرارة العامل كيال يتعدى درجتني مئوتني
مقارنة مب�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية
 .ومن اجلدير بالذكر �أنه وقبيل �إنعقاد هذه
القمة � ,أطلق العلماء يف الهيئة احلكومية
للتغري املناخي حتذير ًا م�ؤكدين �أن �آثار
االحتبا�س احلراري �ستكون �أكرب بكثري
يف عامل ارتفعت فيه احلرارة درجتني من
عامل ال يتجاوز ارتفاع احلرارة فيه 1.5
درجة مئوية ,وهو احلد املثايل املحدد يف

االتفاق .ولذا ف�إنه وللبقاء دون هذا احلد,
يجب خف�ض انبعاثات غاز ثاين �أوك�سيد
الكربون حواىل خم�سني باملئة بحلول
 2030عما كانت عليه يف  ,2010بينما تعلن
الوعود احلالية للدول عن عامل ترتفع فيه
احلرارة ثالث درجات مبا جتلبه من عوا�صف
وموجات جفاف وفي�ضانات.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن القواعد الأ�سا�سية
لتفيذ اتفاق باري�س ا�ستغرق �إعدادها 3
�سنوات وو�ضعت اللم�سات الأخرية عليها يف
الأ�سبوعني الأولني من �شهر دي�سمرب املا�ضي
بعد مفاو�ضات �شاقة لتدرج يف كتيب من
حواىل مئة �صفحة وهي حتدد خ�صو�ص ًا
و�سائل متابعة التحركات الوطنية.
وتت�سم هذه القواعد ببع�ض املرونة للدول
النامية.
كما ال يفوتنا �أن «النتائج الناجحة»
مل�ؤمتر التغري املناخي الذي عقد يف
كاتوفيت�شي ببولندا نهاية العام املا�ضي
ت�شكل برنامج العمل التفاقية باري�س ,
بالإ�ضافة �إىل �أنها تعترب مهمة بالن�سبة
لإدارة تغري املناخ لأنها الوثيقة الرئي�سية
الأوىل التي جتمع جميع الدول تقريب ًا يف
ق�ضية م�شرتكة لال�ضطالع بجهود مكثفة

ملكافحة التغري املناخي والتكيف مع
�آثاره.
ولتقدير التقدم الذي �أحرز يف قمة
كاتوفيت�شي  ,ال ب�أ�س عزيزي القارئ الكرمي
من �أن منر �رسيع ًا يف ال�سطور التالية على
البع�ض مما يرمي �إليه اتفاق باري�س:
 1الإبقاء على ارتفاع متو�سط درجةاحلرارة العاملية يف حدود �أقل بكثري من
درجتني مئويتني فوق م�ستويات ما قبل
احلقبة ال�صناعية وموا�صلة اجلهود الرامية
�إىل ح�رص ارتفاع درجة احلرارة يف حد ال
يتجاوز  1.5درجة مئوية فوق م�ستويات ما
قبل احلقبة ال�صناعية.
التكيف مع الآثار
على
2تعزيز القدرةّ
ال�ضارة لتغري املناخ وتعزيز القدرة على
حتمل تغيرّ املناخ وتوطيد تنمية خفي�ضة
ّ
انبعاثات غازات الدفيئة ،على نحو ال يهدد
�إنتاج الأغذية .
 3جعل التدفقات املالية متما�شية معم�سار ي�ؤدي �إىل تنمية خفي�ضة انبعاثات
غازات الدفيئة وقادرة على حتمل تغري
املناخ.
هذا وقد مت تكليف م�ؤمتر كاتوفيت�شي
بت�سليم جميع �أجزاء حزمة خطة عمل اتفاق
باري�س من �أجل �إقرارها.
ويف ختام القمة �رصح الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش ب�أن موافقة
امل�شاركني يف م�ؤمتر املناخ يف كاتوفيت�سا
على برنامج عمل اتـفاق باري�س ,هو �أ�سا�س
عملية التحول التي �ستتطلب تعزيز طموح
املجتمع الدويل يف جمال العمل املناخي
العام  ,وهو �أ�سا�س عملية جديدة يف جمال
العمل املناخي .الطموح �سيكون يف قلب
قمة املناخ التي �س�أعقدها يف �سبتمرب ,حان
الوقت لإبداء الطموح القوي لهزمية التغري
املناخي.
كما �أكد ال�سكرتري العام للأمم املتحدة
على �أن العلم �أظهر بو�ضوح �أننا بحاجة �إىل
تعزيز الطموح لهزمية التغري املناخي.
وقد ف�رس ذلك بالآتي:
ال  -الطموح يف التخفيف من �آثار التغري
�أو ً
املناخي

ثاني ًا -الطموح يف التكيف مع التغري
املناخي
ثالثاً -والطموح يف التمويل
رابع ًا  -والطموح يف التعاون التكنولوجي
وبناء القدرات
خام�س ًا و�أخري ًا  -الطموح يف االبتكار
التكنولوجي
و�شدد على �رضورة �أن ير�شد الطموح
كل الدول الأع�ضاء فيما تعد "م�ساهماتها
املحددة وطنيا" يف جمال املناخ لعام
 2020لعك�س م�سار االجتاه احلايل الذي
ي�سري عليه التغري املناخي بوترية �أ�رسع
من جهود مكافحته.
كما هن�أت رئي�سة اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ماريا فرناندا �إ�سبينوزا ,
امل�شاركني يف امل�ؤمتر الرابع والع�رشين
لأطراف اتفاقية املناخ على االختتام الناجح
للم�ؤمتر ,وقالت �إن "العمل احلقيقي يبد�أ
الآن لتنفيذ اتفاق باري�س ورفع م�ستوى
الطموح  ,كما دعت �إىل البناء على ما حتقق
يف م�ؤمتر كاتوفيت�سا ,يف االجتماع رفيع
امل�ستوى املقرر عقده يف يف  28مار�س
 2019بنيويورك حول املناخ و�أهـداف
التنمية امل�ستدامة .
ونختم مو�ضوعنا مبا �أكدته الأمينة
التنفيذية التفاقية الأمم املتحدة لتغري
املناخ ,بالقول �إن التوجيهات التي عملت
الوفود على االتفاق عليها ,متوازنة وتعك�س
بو�ضوح كيفية توزيع امل�س�ؤوليات بني
دول العامل ,و�أنها تقر باختالف القدرات
والواقع االقت�صادي واالجتماعي للدول فيما
توفر �أ�سا�س ًا للطموح املتزايد.
و وتهدف القمة املقرر عقدها يف 23
�سبتمرب  2019يف مقر الأمم املتحدة يف
نيويورك� ,إىل حتفيز الدعم للعمل املناخي
املالئم على �أعلى امل�ستويات ال�سيا�سية
 .و�أنها �سرتكز على دفع العمل يف �ستة
جماالت تتمثل يف التايل :االنتقال �إىل
الطاقة املتجددة ,متويل العمل املناخي
وت�سعري الكربون ,تقليل االنبعاثات من
ال�صناعة ,ا�ستخدام الطبيعة كحل ,املدن
امل�ستدامة والعمل املحلي ومقاومة تغري
املناخ.
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يف اجلولة احلادية والع�رشين من الدوري الإجنليزي املمتاز:

توتنهام يرتقي لو�صافة الربميريليج بثالثية يف كارديف

تغلب نادي توتنهام هوت�سبري ،على نظريه كارديف
�سيتي ،بثالثية نظيفة� ،أول �أم�س الثالثاء ،يف �إطار
مناف�سات اجلولة الـ  21من عمر الدوري الإجنليزي
املمتاز .ثالثية ال�سبريز ،حملت توقيع هاري كني
وكري�ستيان �إيرك�سن وهيوجن مني �سون ،يف الدقائق  3و12
و 27على الرتتيب .وارتفع ر�صيد توتنهام �إىل  48نقطة
ليخطف املركز الثاين م�ؤق ًتا من مان�ش�سرت �سيتي ،فيما
جتمد ر�صيد كارديف عند  18نقطة يف املركز الـ  .16افتتح
�رسيعا يف الدقيقة الثالثة
هاري كني� ،أهداف املباراة
ً
من املباراة ،بعد خط�أ دفاعي من �شان موري�سون ،مدافع
كارديف ،يف �إبعاد الكرة من �أمام مرماه ،لرتتطم بقدم
كني وت�سكن ال�شباك .و�أ�ضاف كري�ستيان �إيرك�سن ،متو�سط
ميدان توتنهام ،الهدف الثاين يف الدقيقة  ،12بعد متريرة
هيوجن مني �سون ،على حدود املنطقة ،لي�سدد الأخري على ميني نيل �إثريدج ،حار�س كارديف �سيتي .و�سجل هيوجن مني
�سون ،الهدف الثالث لتوتنهام يف الدقيقة  ،27بعد عمل فردي مميز من مو�سى �سي�سوكو من منت�صف امللعب ،حيث مرر الكرة
�إىل هاري كني ،الذي مررها �إىل �سون ،الذي راوغ من الناحية اليمنى و�سدد �أر�ضية زاحفة على ميني احلار�س .و�سدد �سون،
م�ست�سلما �أمام اخلط
ت�صويبة قوية من على حدود املنطقة من جهة اليمني� ،إال �أن ت�صويبته علت العار�ضة� .أما كارديف بدا
ً
الهجومي القوي لل�سبريز ،واملكون من الرباعي ديلي َايل و�إيرك�سن و�سون وهاري كني� .أول تهديد من جانب كارديف ،جاء يف
الدقيقة  52من عمر املباراة ،بعد عر�ضية من اليمني �إىل �أق�صى الي�سار� ،سددها الكندي جونيور هويليت ،بعد نزوله بدقائق،
بر�أ�سية ،لكن هوجو لوري�س ت�صدى لها بنجاح .وكاد دفاع كارديف �أن يهدي هاري كني ،هد ًفا َاخر يف الدقيقة  ،64قبل �أن ي�سدد
الالعب ،الكرة يف �أقدام املدافعني .و�شهدت الدقيقة  ،66فر�صة خطرية لل�سبريز ،بعدما راوغ بامبا ،مدافع كارديف ،ثنائي
توتنهام يف منت�صف امللعب ومرر متريرة خاطئة ،ح�صل عليها العبو توتنهام ونفذوا هجمة مرتدة �رسيعة ،و�صلت �إىل �سون
داخل املنطقة و�سدد قبل �أن يت�صدى احلار�س لها بنجاح .و�أهدى �إيرك�سن ،كرة متقنة �إىل هاري كني ،انفرد على �إثرها الأخري،
يف الدقيقة  ،83لكن احلار�س �إثريدج ت�صدى للفر�صة اخلطرية ب�شكل جيد ،لتنتهي املباراة بفوز توتنهام بثالثية دون رد.

من �أجل تعزيز الفعالية الهجومية للفريق امللكي:

مع�ضالت تنتظر حلول �سوالري يف 2019

تنتظر ريال مدريد العديد من التحديات ،حتت قيادة مدربه
الأرجنتيني� ،سانتياجو �سوالري ،يف عام  .2019و�سيكون
على �سوالري� ،إيجاد حلول لعدة م�شاكل يعانيها الفريق،
�إذا �أراد ال�سري على خطى �سلفه ،زين الدين زيدان ،يف ح�صد
الألقاب .وي�أتي �ضعف الفاعلية الهجومية ،على ر�أ�س �أزمات
املريينجي ،منذ رحيل كري�ستيانو رونالدو �إىل يوفنتو�س.
ومل ي�سجل ريال مدريد خالل  16مباراة يف الليجا� ،سوى 24
هدفا فقط ،ويف دوري الأبطال  12هدفا ،مقابل � 10أهداف
خالل مباراتني يف ك�أ�س امللك� ،ضد مليلية .ويعاين هجوم
الريال ،يف ظل تذبذب م�ستوى كرمي بنزميا وجاريث بيل،
ؤخرا .يحتاج �سوالري
والإ�صابات التي ي�شكو منها دياز م� ً
� ً
أي�ضا �إىل حل �أزمته مع �إي�سكو ،حيث �أ�شارت العديد من
التقارير ال�صحفية� ،إىل �أن العالقة بني الثنائي لي�ست جيدة ،يف ظل ا�ستبعاد الأرجنتيني لالعب من خططه،
ؤخرا� ،أنه ال يفكر يف الرحيل خالل املريكاتو ال�شتوي،
ووجوده كمجرد ورقة بديلة .وكان �إي�سكو قد �أعلن م� ً
وي�سعى ملوا�صلة ح�صد الألقاب مع الفريق .و� ً
أي�ضا يعاين نف�س امل�شكلة ،ماركو �أ�سين�سيو ،الذي كانت تعول
عليه اجلماهري ،ليكون خليفة كري�ستيانو رونالدو يف ال�سنوات املقبلة ،بعد �أدائه املميز املو�سم املا�ضي،
لكنه � ً
نظرا ملناف�سة امللكي
أي�ضا خرج من الت�شكيلة الأ�سا�سية .وبدون �شك� ،سيحتاج �سوالري لكل الالعبني،
ً
على جميع الألقاب .ويف نف�س ال�سياقُ ،يعاين الكو�ستاريكي كيلور نافا�س ،حار�س املرمى ،الذي خ�رس مكانه
الأ�سا�سي ل�صالح الوافد اجلديد ،تيبو كورتوا ،ما جعله ُيفكر يف الرحيل عن الفريق ،خالل الفرتة املقبلة.

العدد ()71

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بعد �إنتهاء الدور الأول من عمر الدوري الإيطايل:

ُ
�إح�صائية تربز تفوق رونالدو يف الكالت�شيو

�أنهى الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
جنم نادي يوفنتو�س ،الدور الأول من عمر
الدوري الإيطايل ،يف �صدارة ترتيب الهدافني
بر�صيد  14هد ًفا .ون�رشت �شبكة "�أوبتا"،
�إح�صائية عن �أكرث الالعبني ت�سدي ًدا للكرة يف
جوالت الدوري الإيطايل خالل العام املا�ضي
 .2018وجاء لورينزو �إن�سيني ،جنم نابويل
يف املركز الأول ،بعدما �سدد  176ت�صويبة
خالل  36مباراة� ،أما �إيدين دجيكو مهاجم
روما حل ثان ًيا بواقع  133ت�صويبة خالل 33
مباراة .وجاء فيديريكو كييزا العب فيورنتينا
ثال ًثا بواقع  129ت�صويبة يف  37مباراة� ،أما
رونالدو حل يف املركز الرابع بواقع 125
ت�صويبة� ،إال �أنه �سدد هذا العدد من الت�صويبات
يف  19مباراة فقط مع اليويف .فيما جاء �شريو �إميوبيلي جنم الت�سيو،
خام�سا بواقع  120ت�صويبة خالل  35مباراة بالدوري الإيطايل خالل .2018
ً

جلوب �سوكر تن�صف �أبطال الظل
�أ�صبحت جوائز "جلوب
�سوكر العاملية" ،برعاية
جمل�س دبي الريا�ضي ،من
�أبرز املحافل ال�سنوية
التي جتمع النجوم
الكروية
وال�شخ�صيات
املعروفة من كل �أنحاء
العامل .ومن املقرر �أن
يقام حفل توزيع جوائز
جلوب �سوكر ،يف مدينة
دبي 3 ،يناير املقبل،
و�سط مناف�سة �شديدة
بني العديد من جنوم
كرة القدم ،على اجلوائز هذا العام .و�أقيمت الن�سخة الأوىل من حفل جلوب
�سوكر ،عام  ،2010واقت�رصت جوائزها على الإداريني ،ووكالء الأعمال ،و�شهدت
ح�ضورا ريا�ض ًيا عامل ًيا .وبعد النجاح منقطع النظري للن�سخة الأوىل� ،أقيم حفل
ً
"�سوكر جلوب" عام  ،2011ومت تو�سيع اجلائزة لت�شمل تكرمي النجوم ،ف�ضلاً
عن الإدرايني ووكالء الأعمال .وتتميز جوائز جلوب �سوكر ،ب�إن�صافها لأبطال
الظل ،بعي ًدا عن النجوم البارزين والظاهرين �أمام اجلميع ،فاجلوائز � ً
أي�ضا
تهتم بتكرمي �أكرث من عن�رص داخل منطومة كرة القدم خالل العام .ويتناف�س
على جائزة �أف�ضل العب يف عام  ،2018كل من النجم الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو (يوفنتو�س الإيطايل) ،والفرن�سي كيليان مبابي (باري�س �سان جريمان)،
ومواطنه �أنطوان جريزمان (�أتلتيكو مدريد) .ويتناف�س  5مدربني ،على جائزة
�أف�ضل مدير فني ،ويت�صدر ال�سباق ،ديديه دي�شامب ،املدير الفني ملنتخب
فرن�سا ،الذي قاد منتخب بالده لإحراز لقب ك�أ�س العامل .ويواجه دي�شامب،
مناف�سة قوية من  4خ�صوم ،وهم ما�سيمليانو �أليجري املدير الفني ليوفنتو�س،
وزين الدين زيدان املدرب ال�سابق لريال مدريد ،ويورجن كلوب املدير
الفني لليفربول ،ودييجو �سيميوين مدرب �أتلتيكو مدريد .كما �أعلنت اللجنة
املنظمة جللوب �سوكر ،القائمة النهائية للمر�شحني جلائزة �أف�ضل فريق،
وهم ريال مدريد و�أتلتيكو مدريد وليفربول .وعلى جائزة �أف�ضل وكيل �أعمل،
يتناف�س الربتغايل خورخي مينديز ،مع �ستيفانو كا�ستانيا وجوناثان برانيت.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
					
							

الدوري الإجنليزي املمتاز( -:الثالثاء  01يناير)
�إيفرتون  1 : 0لي�سرت �سيتي 15:30

								�آر�سنال  1 : 4فولهام 18:00
									
كارديف �سيتي 3 : 0
							
						
									

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

			
توتنهام هوت�سبري 20:30
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باملراكز الراقية التي دونها جنوم اللعبة يف امل�ضامري العاملية

العدد ()71

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

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

تهدف للم�ساهمة يف تن�شيط البطوالت الن�سوية

العاب القوى االرتري تطوي �صفحة عام  2018من خالل م�شاركات ناجحة بطولة كروية لل�سيدات يف �إقليم القا�ش بركة
ودعت العاب القوى االرترية عام
2018م من خالل م�شاركات ناجحة
لنجومها يف اال�ستحقاقات العاملية .
وبرز العداء �أبرار عثمان يف �سباق ع�رشة
كيلومرتات اال�سباين املعروف (54th
San Silvestre Vallecana, an
)IAAF Silver Label road race
بفوزه باملركز الرابع.
و�سجل �أبرار توقيت زمني ناهز 27
دقيقة و 38ثانية.
وذهب املركز االول للعداء االوغندي
جاكوب كيبليمو بعدما �أنهى امل�سافة

املقررة يف ظرف زمني ناهز  26دقيقة
و 41ثانية  ،متبوعا باالثيوبي �أبادي
حدي�ش �صاحب املركز الثاين واالوغندي
االخر ماندي بو�ش �إنديج.
ويف �سباق ال�سيدات لهذا اال�ستحقاق
 ،حققت الكينية بريجيد كو�سجي املركز
االول متفوقة على مواطنتها يهيلني
�أوبريي الثانية يف الرتتيب النهائي
واالثيوبية املخ�رضمة طروني�ش ديبابا
�صاحبة املركز الثالث.
هذا ويف ا�سبانيا و�ضمن �سباق
 100كيلومرت ال�ستحقاق (Co r

rida Pédestre Internationale de
 ، )Houillesظفر العداء االرتري ال�شاب
فلمون عندي باملركز الرابع.
و�سجل فلمون توقيت زمني قدره (27
دقيقة و 57ثانية)  ،ليحتل املركز الرابع .
فيما ذهب املركز االول للعداء
ال�سوي�رسي جوليني واندرز الذي و�ضع رقم
زمني قدره ( ، )27:25وهو �أف�ضل رقم
�أوروبي حاليا.
وجاء املركز الثاين من ن�صيب االثيوبي
برهانو ظفاي  ،فيما تبواء االوغندي
�شيموتاي املركز الثالث.

�إعالن القائمة النهائية جلائزة �أف�ضل العب �أفريقي

اجلائزة حم�صورة بني الثالثي حممد �صالح و�ساديو ماين و�أوباميانغ

�أعلن االحتاد الإفريقي لكرة القدم،
القائمة النهائية للمر�شحني جلائزته
ال�سنوية لأف�ضل العب ،والتي �ضمت
امل�رصي حممد �صالح وجنمني �آخرين.

و�ضمت القائمة بالإ�ضافة �إىل �صالح
حامل لقب جائزة العام املا�ضي ،زميله
يف ليفربول ال�سنغايل �ساديو ماين ،وجنم
�أر�سنال ،الغابوين بيري �إميرييك �أوباميانغ.

ون�رش االحتاد القائمة النهائية على
موقعه االلكرتوين قبل �أ�سبوع من حفل منح
اجلائزة الذي يقام يف العا�صمة ال�سنغالية
دكار يف الثامن من يناير.
و�ستكون املناف�سة على �أ�شدها بني
�صالح �أف�ضل العب �إفريقي ،2017
و�أوباميانغ الذي نال اجلائزة عام ،2015
و�ساين الباحث عن تتويجه الأول.
و�شهدت القائمة النهائية لأف�ضل العب
يف �أفريقيا نف�س الأ�سماء الثالثة العام
املا�ضي ،ليح�صل �صالح على اجلائزة
بفارق �أكرث من � 100صوت عن ماين الذي
حل ثانيا.
وتعد هذه املرة اخلام�سة تواليا يتواجد
فيها �أوباميانغ ( 29عاما) يف القائمة
النهائية لأف�ضل العب ،يف �إجناز "يعادل
الرقم القيا�سي للأ�سطورة الإيفوارية يايا
توريه والعب خط الو�سط الغاين ميكايل
�إي�سيان" ،بح�سب االحتاد.

مع انتهاء مدة الإيقاف املفرو�ضة عليه ب�سبب املن�شطات خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية

�سمري ن�صري يعود من الإيقاف وين�ضم �إىل و�ست هام لي�سرت ي�سعى لإنقاذ الننى

�سيعود الدويل ال�سابق الفرن�سي �سمري
ن�رصي �إىل كرة القدم من بوابة نادي و�ست
هام الإنكليزي ،مع �إعالن الأخري الإثنني
التعاقد مع العب خط الو�سط مع انتهاء
مدة الإيقاف املفرو�ضة عليه ب�سبب
املن�شطات.
وكان الالعب البالغ  31عاما مي�ضي
عقوبة �إيقاف ملدة � 18شهراً فر�ضها
عليه االحتاد الأوروبي على خلفية تلقيه
عالجا ً باملقويات عن طريق الوريد ،وهي
طريقة حتظرها الوكالة الدولية ملكافحة
املن�شطات "وادا" .و�سيكون يف �إمكان
ن�رصي العودة للمالعب بدءاً من الأول من
يناير .2019
و�أعلن و�ست هام �أنه "�أمت التعاقد مع
الالعب �سمري ن�رصي الفائز بلقب الدوري
الإنكليزي املمتاز مرتني" مع مان�ش�سرت
�سيتي يف  2012و.2014
�أ�ضاف يف بيان "بعد فرتة تدريب
ناجحة ،ان�ضم العب الو�سط الفرن�سي اىل
(الهامرز) بعقد مبدئي حتى نهاية مو�سم

 ،2018-2019مع خيار متديد �إقامته يف
�رشق لندن".
و�سيتيح هذا التعاقد لن�رصي اللعب
جمدداً يف �إ�رشاف الت�شيلي مانويل
بيليغريني الذي قاد �سيتي �إىل لقب
الدوري عام .2014
ونقل البيان عن ن�رصي "العودة �إىل �أكرث
دوري تناف�سية اليوم ،مع فريق طموح
ومدرب �أعرفه .هذه �أف�ضل وظيفة يف
العامل ،و�أنا متحم�س جداً لها".
من جهته قال املدرب الت�شيلي "�أنا
�سعيد جداً للرتحيب ب�سمري يف و�ست هام"
الذي يحتل املركز احلادي ع�رش يف ترتيب
الدوري املمتاز.
ودافع ن�رصي عن �ألوان �أندية عدة،
�أبرزها مر�سيليا الفرن�سي و�أر�سنال
ومان�ش�سرت �سيتي الإنكليزيني و�إ�شبيلية
الإ�سباين (على �سبيل الإعارة) ،و�أنطاليا
�سبور الرتكي.
كما خا�ض  41مباراة دولية مع املنتخب
الفرن�سي الأول.

يدر�س نادى لي�سرت �سيتى الإجنليزى
للح�صول على خدمات حممد الننى العب
و�سط منتخب م�رص ونادى �أر�سنال خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة.
ذكر موقع "توتو مريكاتو ويب"
الإيطايل� ،أن نادى لي�سرت �سيتى قد يكون
الوجهة املقبلة للنجم امل�رصى حممد الننى
الذى ح�صل على ال�ضوء الأخ�رض من نادى
�أر�سنال للرحيل عن �صفوف الفريق.
ومل يك�شف املوقع الإيطاىل عما �إذا كان
لي�سرت �سيتى يعتزم التعاقد مع حممد
الننى على �سبيل الإعارة �أو �رشاء عقده
نهائيا من نادى �أر�سنال.
ً
كانت �صحيفة "�صن" الإجنليزية ،ذكرت
فى وقت �سابق� ،أن نادى �أر�سنال الإجنليزى
يخطط لال�ستغناء عن خدمات حممد الننى
العب و�سط الفريق اللندنى ومنتخب م�رص
خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة.
ذكرت ال�صحيفة �أن نادى �أر�سنال
�سيمنح ال�ضوء الأخ�رض للنجم امل�رصى
حممد الننى بالرحيل عن �صفوف الفريق
خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة
عر�ضا بقيمة  15مليون جنيه
حال تلقيه
ً
�إ�سرتليني.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن نادى �أر�سنال
ي�سعى لبيع حممد الننى من �أجل متويل
�صفقة التعاقد مع بابلو فورنال�س العب
و�سط فياريال الإ�سباين ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية املقبلة ،بناء على رغبة
�أوناى اميرى املدير الفنى لـ"اجلانرز".
و�أ�صبح حممد الننى خارج ح�سابات �أوناى
�إميرى ،املدير الفنى لنادى �أر�سنال ،حيث
يالزم الالعب امل�رصى مقاعد البدالء فى
مباريات الفريق اللندنى .

�أختتمت مناف�سات بطولة �إقليم القا�ش
بركة لكرة القدم لل�سيدات التي توا�صلت
خلم�سة �أيام على ملعب مدينة بارنتو.
الهدف من �إقامة البطولة بح�سب
القائمني عليها تندرج يف قائمة الربامج
الريا�ضية املنظمة يف الفرتة االخرية
على م�ستوى االقليم وخلق فر�صة �أمام
املتناف�سات الظهار مواهبهن خالل
البطولة التي �شهدت م�شاركة مديريات

ت�سني �،أغوردات  ،وبارنتو بينما غابت بقية
املديريات ب�سبب نق�ص يف امليزانية.
ويف اللقاء اخلتامي للبطولة الذي جمع
بني فريقا ت�سني وبارنتو  ،كانت الغلبة
مل�صلحة �صاحب االر�ض واجلمهور بخم�سة
اهداف لقاء هدف وحيد  ،لتتوج باملركز
االول بر�صيد �ست نقاط  ،تاركا املركز
الثاين لفريق �أغوردات اما املركز الثالث
فكان من ن�صيب فريق ت�سني.

بالتعاون مع االحتاد العام لكرة القدم

دورة تدريبية يف جمال حتكيم كرة القدم باالقليم اجلنوبي

جرى تنظيم دورة تدريبية يف جمال
حتكيم كرة القدم بالتعاون والتن�سيق
بني االحتاد العام لكرة القدم و�إحتاد
كرة القدم باالقليم اجلنوبي مبدينتي
مندفرا ودقمحري.
وحا�رض يف الدورة التي �شارك فيها 57
م�شاركا من حكام ال�ساحرة امل�ستديرة
باالقليم ومراقبي املباريات وامل�رشفني
على االندية واملدربني و�أع�ضاء االحتاد
العام لكرة القدم  ،م�س�ؤول جلنة التحكيم
باالحتاد العام لكرة القدم ال�سيد/

قرماي يوهن�س وخبري التحكيم ال�سيد/
من�صور معروف  ،وهدفت للتعريف
بالتح�سينات التي طرات على �صعيد
قوانني اللعبة من قبل االحتاد الدويل
لكرة القدم (فيفا) ،والقاء ال�ضوء على
القوانني الع�رصية للعبة بح�سب ما�أكد
رئي�س �إحتاد االقليم اجلنوبي لكرة
القدم اال�ستاذ /يحدقو هيلي.
وقدمت �أراء من بينها ن�رش معرفة
هذه القوانني اىل الالعبني وغريها من
االراء.

بعد وداع الريال..

عر�ض "مليوين" النتقال نافا�س �إىل الربميريليغ

بعد �أن ن�رش ر�سالة وداعية عرب ح�سابه على
�إن�ستغرام ،ذكرت تقارير �صحيفة �أن عر�ضا
بقيمة  14مليون جنيه �إ�سرتليني (18
مليون دوالر) ُق ّدم للحار�س الكو�ستاريكي
كيلور نافا�س من �أجل االنتقال �إىل �أر�سنال
الإجنليزي يف مو�سم االنتقاالت ال�شتوية،
وفقا لو�سائل �إعالم �إ�سبانية.
وكان نافا�س قد بعث بر�سالة م�ؤثرة
تفيد باقرتاب رحيله عن ريال مدريد
خالل الفرتة املقبلة ،حيث ن�رش �صورة
على ح�سابه ال�شخ�صي يف موقع التوا�صل
االجتماعي �إن�ستغرام جملة عاطفية قال
"�شكرا على كل �شيء".
فيها:
ً
وارتبط نافا�س بالرحيل عن �صفوف
ريال مدريد خالل العديد من املنا�سبات،
ولكن زادرت تكهنات رحيله عن ملعب

�سانتياغو برنابيو ب�صورة كبرية هذا
املو�سم عقب تقل�ص دوره مع الفريق �إىل
حد كبري تاركا مكانه للحار�س البلجيكي
اجلديد تيبو كورتوا.
وكان نافا�س قد ان�ضم ل�صفوف
املرينغي قادما ً من نادي ليفانتي يف عام
 2014عقب نهاية ك�أ�س العامل بالربازيل،
وجنح يف فر�ض �سيطرته على حرا�سة
املرمى بالنادي امللكي عقب رحيل
�أ�سطورته �إيكر كا�سيا�س.
وارتدى القمي�ص رقم  1و�ساهم يف
تتويج املريينغي بالعديد من البطوالت،
�أبرزها الفوز ثالث مرات متتالية بلقب
دوري �أبطال �أوروبا ،بالإ�ضافة �إىل الفوز
بالدوري الإ�سباين وال�سوبر الإ�سباين
وال�سوبر الأوروبي وك�أ�س العامل للأندية.

للرتكيز على �سباق فرن�سا الدويل

فروم وتوما�س يغيبان عن �سباق �إيطاليا للدراجات

قال فريق �سكاي �إن مت�سابقه كري�س
فروم لن يدافع عن لقبه يف �سباق �إيطاليا
للدراجات هذا العام حيث ف�ضل الرتكيز
على الفوز بلقب �سباق فرن�سا للمرة
اخلام�سة ليعادل الرقم القيا�سي يف عدد
مرات التتويج.
ونال الربيطاين فروم لقبه الكبري
الثالث على التوايل بالفوز ب�سباق �إيطاليا
يف مايو املا�ضي قبل �أن يحتل املركز
الثالث يف �سباق فرن�سا الذي فاز به زميله
يف الفريق جريينت توما�س.
وقال فروم يف بيان ”كان االختيار بني
ال�سباقات الكربى �أمرا �صعبا خا�صة بعد
فوزي ب�سباق �إيطاليا العام املا�ضي ..لكن
بالن�سبة لعام � 2019سيكون هديف الأول
الفوز ب�سباق فرن�سا“.
وتابع ”كان قرارا �صعبا بالقطع بعدم
العودة ل�سباق �إيطاليا والدفاع عن اللقب.
احتفظ بذكريات رائعة من العام املا�ضي
لكني ف�ضلت الرتكيز على �سباق فرن�سا
كهدف رئي�سي“.
و�أكد توما�س �أي�ضا انه �سريكز على

�سباق فرن�سا املقرر بني ال�ساد�س و28
يوليو هذا العام وكذلك على �سباق �ضد
ال�ساعة يف بطولة العامل التي �ستقام يف
يورك�شري.
وقال توما�س ”الهدف الرئي�سي
العودة ل�سباق فرن�سا وحتقيق �أف�ضل
نتيجة ممكنة .لو مل �أفز ب�سباق فرن�سا يف
 2018لكنت ركزت على �سباقي �إيطاليا
و�إ�سبانيا“.
و�سيقود �إيجان برينال مت�سابق �سكاي
الفريق يف �سباق �إيطاليا املقرر �أن ينطلق
يف  11مايو.
و�أ�صبح م�ستقبل فريق �سكاي حمل �شك
بعدما �أكدت �شبكة �سكاي التلفزيونية
مالكة الفريق والراعي الرئي�سي �إنهاء
م�شاركتها يف ريا�ضة الدراجات بعد مو�سم
.2019
وبهذا القرار �سيحتاج الفريق الناجح،
الذي فاز بثمانية �سباقات كربى منذ
� ،2012إىل البحث عن راع �آخر لتمويله
اعتبارا من  2020وموا�صلة التناف�س حتت
ا�سم جديد.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/عادل �صالح

التحيةل�صوت اجلماهري يف عيدها االربعني

اقوال ماثورة

حممد نور يحيى
مرت اربعة عقود على اول بث من قبل �صوت اجلماهري  ،يف �صوت �صدح
باحلق ،و�أعلن رف�ض الظلم واال�ضطهاد  ،وطم�س حق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها .
ففي االول من يناير �صدحت �صوت احلق  ،واجالء احلقيقة �،صوت
اجلماهري االرترية من االرا�ضي املحررة  ،يف كلمات قوية جملجلة ،زلزلت
اركان اقوى امرباطورية مت�سلحة باقوى العدة والعتاد يف افريقيا .
فكان �سالح احلقيقة منت�صر ًا على قوى الظلم والظالم مهما كان دعمها
وتعا�ضدها .
�صدحت �صوت اجلماهري  ،لتتكامل مع �صوت الثورة االرترية التي �سبقتها
بعام ،وكالهما تبثان من داخل االرا�ضي املحررة  ،يف حتدي �صارخ لكل
تقنية نظام الدرق االثيوبي لإ�سكات �صوت احلقيقة  ،فكانت اكرث قوة وابعد
مدى حتى غطت م�ساحات كبرية  ،مكنت املواطن االرتري من متابعة
انت�صارات ثورته مبا�شرة  ،دون و�سيط ودون ا�ضافات اوتعديل وفق اهواء
و�سائل االعالم االخرى .
ً
كانت �صوت اجلماهري تزداد قوة يوما اثر �آخر  ،وقد التزمت يف نقل
احلقيقة ومن ار�ض الواقع كما هي ودون رتو�ش  .حتى ا�ضحت متثل اف�ضل
ناقل لالخبار احلقيقية  ،االمر الذي ر�سخ يف ذهن امل�ستمع ان �صوت
اجلماهري يعني �صوت احلقيقة  ،لدرجة ان املواطن �إذا ما �سمع اخبار ًا
حتى لوكانت عاملية يت�ساءل عن مدى م�صداقيتها  ،وقد ي�شكك يف �صحتها
بقوله لكن مل تنقل �صوت اجلماهري ذلك اخلرب .
ووا�صلت �صوت اجلماهري مهمتها بعد التحرير ،وقد ت�ضاعفت قوة
بثها  ،وتعاظمت امل�ساحات التي تغطيها على م�ستوى الكرة االر�ضية  ،بل
انتقلت اىل البث الرقمي والذي يلتقطه امل�ستمع متى �شاء واينما كان ،
بل تعددت مهامها وتنوعت براجمها  ،و�أ�ضحت �صوت اجلماهري تنطق ب�إ�سم
القوميات وال�شعوب االخرى الراغبة يف احقاق العدالة االجتماعية  ،واقرار
الدميقراطية ،فكانت م�ساحات لكثري من �شعوب املنطقة  ،تتنف�س منها احلرية
وتبث عربها براجمها .
التحية ل�صوت اجلماهري ولطاقمها املتفاعل مع ًا لنقل احلقيقة  ،وال�سهر
على اال�سلوب املتميز يف التزام اخلط ال�سيا�سي امل�ستقل  ،معربة عن كل
القوميات االرترية ،تبث �صوتها بلغاتها يف تناغم وان�سجام مينت الوحدة
الوطنية  ،ويعزز �صوت ارتريا احلر .
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 الثالث من يناير عام 1777م -:قوات الثورة الأمريكية بقيادة اجلرنال
جورج وا�شنطن تهزم القوات الربيطانية يف معركة برن�ستون بوالية نيو
جري�سي.
يف الثالث من يناير عام 1809م -:املخرتع الفرن�سي نيكوال�س �أبريت
يكت�شف احلفظ الغذائي والذي و�ضع الأ�س�س احلديثة للحفظ الغذائي.
يف الثالث من يناير عام 1874م -:ا�ستلم اجلرنال �سريانو رئا�سة اجلمهورية
الإ�سبانية الأوىل ،وهو �آخر ر�ؤ�ساء تلك اجلمهورية.
يف الثالث من يناير عام 1899م -:الواليات املتحدة حتتل كوبا.
يف الثالث من يناير عام 1917م -:فرن�سا واململكة املتحدة تعرتفان
بال�شريف ح�سني ً
ملكا على مملكة احلجاز.
يف الثالث من يناير عام 1935م� -:إيطاليا الفا�شية بقيادة بينيتو مو�سوليني
تغزو اثيوبيا.
يف الثالث من يناير عام 1956م -:بداية البث التلفزيوين العراقي ليكون
ثاين بلد عربي بعد م�صر يدخل به البث التلفزيوين.
يف الثالث من يناير عام 1959م� -:أال�سكا ت�صبح الوالية رقم � 50ضمن
الواليات املتحدة.
يف الثالث من يناير عام 1962م -:الواليات املتحدة تقطع عالقتها مع
كوبا.

من �أقوال �آين�شتاين :
�سر االبداع هو معرفة اخفاء
م�صادرك.
الروح العظيمة دائم ًا تواجه
معار�ضة من متو�سطي الذكاء.
العلم لي�س �سوى �إعادة ترتيب
لتفكريك اليومي.
يبد�أ الإن�سان باحلياة ،عندما
ي�ستطيع احلياة خارج نف�سه.
الثقافة هي ما يبقى بعد �أن
تن�سى كل ما تعلمته يف املدر�سة.
العلم �شئ رائع� ،إذا مل تكن
تعتا�ش منه.
العلم بدون دين �أعرج ،والدين
بدون علم �أعمى.
�أ�صعب ما نفهمه من العامل هي
�ضريبة الدخل.
كلما اقرتبت القوانني من الواقع
�أ�صبحت غري ثابتة ،وكلما اقرتبت
من الثبات �أ�صبحت غري واقعية.
ال�شيئان اللذان لي�س لهما حدود،
الكون و غباء الإن�سان ،مع �أين
ل�ست مت�أكدا بخ�صو�ص الكون.

طرفة
َ
ا�ستيقظ � ُ
أحد �أ�ساتذة اجلامعات
املعروف َ
ني بال�شرود و�ضعف الذاكرة.
َ
يح�س بحرارة يف
ذات �صباح وه َو
ُّ
يفح�ص ُه
كي
بطبيبه
فمه ،فم َّر
َ
ّ
ِ
اخلا�ص ْ
ج�س َ
نب�ض ُه َ
َ ،
قال ُ
لهَّ � -:إن
وبعد � ْأن َّ
قلبك عادية ٌ ِ � ،أرين َ
�ضربات َ
ل�سان َك
فمه ح ّتى َ
.وما � ْإن فتحَ الأ�ستاذ ُ ُ
قال
َ
ُ
ل�سانك على
له الطبيبُ  -:ماذا؟ � َّإن
ما يُرامُ  ،ولك ّني �أرى طابعَ بريد ٍ
فقال ال ُ
به َ .
أ�ستاذ َ
بعد � ْأن
ملت�صق ًا ِ
� َ
ُ
يفكرْ -:
تذكرت،
لقد
ُ
أطرق حلظة ً
ُ
بالأم�س ِ
و�ضعته يف فمي ْ
كي �أل�ص َقه ُ
على ظرف ِ خطاب ٍ كتب ُت ُه ،فل�صق ُت ُه
بقيت � ُ
بل�ساين ،والعجيبُ �أنني ُ
أبحث
عنه وقت ًا طوي ًال َ
ُ
دون جدوى .

عادات كندية يف االحتفال بـ ر�أ�س ال�سنة..
�أبرزها الرك�ض مع الذئاب!!..
كندا
حت�رض
رغم
واعتبارها واحدة من �أهم
الدول املتقدمة� ،إال �أن
قبيلة ب�أكملها ال تزال تتبع
العادات القدمية الغريبة
ال�ستقبال ال�سنة اجلديدة،
ففي يوم ر�أ�س ال�سنة وقبل
�رشوق ال�شم�س ،يجتمع
ال�شباب والفتيات راغبي
االحتفال با�ستقبال ال�سنة اجلديدة ،فيعدون حقائبهم لل�سفر �إىل خميم يف
حديقة بحرية ميو ،حيث يوجد هناك ثقافة فرعية كاملة عن املع�سكرات
ال�شتوية والعادات الغريبة لالحتفال بر�أ�س ال�سنة.
وتتميز هذه املنطقة "حديقة ميو" �سنويا ب�إعداد الأجواء االحتفالية
بوقت كايف قبل ر�أ�س ال�سنة ،ال�ستقبال الوافدين من �أكرث مكان حول
العامل ،حيث يتم تنظيم اخليام ،وجتهيز مكان للعب الهوكي ،و�إعداد
حمامات �سباحة خ�شبية بها مياه مغلية ،وفقًا ل�صحيفة ذا جارديان
الربيطانية�.أما العادة الأغرب ،والتي ال حتتاج �إىل �إعداد م�سبق وهي
االنتقال �إىل مكان بري يعي�ش فيه الذئاب وغريه من احليوانات الربية،
وبدء �سباق رك�ض يف حديقة ميو ،يرك�ض فيها كل احلا�رضين وهم حاملني
ك�ؤو�س النبيذ يف يدهم ويرك�ض خلفهم ذئاب برية ،وعلى امل�شاركني
اال�ستمرار يف الرك�ض �أو االختباء من الذئاب مع احلفاظ على الك�أ�س دون
حتطمه ،وهذه العادة الغريبة واملخيفة هي تقليد �سنوي لالحتفال بـ
ر�أ�س ال�سنة يعود �إىل مئات الأعوام.

�أطول دوالب مالب�س فى العامل!!..
قررت جمموعة من ال�شباب
املهتمني باحلفاظ على
البيئة� ،إقامة �أطول دوالب
فى العامل ب�أحد املوالت
التجارية ال�شهرية بالقاهرة،
وذلك لإظهار متو�سط عدد
يرتديها
التي
املالب�س
ال�شخ�ص العادي على مدار
حياته.
وبح�سب "�سبوتنيك"� ،أطلق ال�شباب على م�رشوعهم ،ا�سم "�أطول خزانة
قدما ،والفكرة فى الأ�صل للمخرج
يف العامل" ،والتي يبلغ ارتفاعها 27
ً
ال�سينمائي بن فوج وجن وزوجته لورا فران�سوا ،واللذان قاما مبلء الدوالب
ب�أكرث من � 3آالف قطعة مالب�س.واختار الثنائي �إقامة �أطول دوالب فى م�رص،
حيث يعي�ش بها �أكرث من � 220ألف الجئ ،وي�أمالن �أن ي�ستطيعا توفري �أكرب
فر�صة جلمع املالب�س للمحتاجني.و�ساعد طالب من جامعة الفيوم الزوجني
يف جمع املالب�س ،والتى ا�ستغرق ترتيبها � 5أيام عمال وملدة � 20ساعة عمل
رتا من الأ�سالك ،ومن
يوم ًيا ،وبلغ وزن الدوالب � 6أطنان من الفوالذ ،و 180م ً
رقما قيا�س ًيا عامل ًيا فى مو�سوعة جيني�س.
املنتظر �أن ي�سجل ً

"دخول املرحا�ض" مينح �أمريكيا جائزة اليان�صيب!
�أعرب �أحد �سكان والية
كارولينا ال�شمالية عن
امتنانه لأطفاله الذين
طلبوا منه التوقف �أثناء
رحلة كانوا معه فيها،
لأنهم جلبوا له احلظ ليفوز
باليان�صيب.
وذكر موقع ""UPI
الإخباري� ،أن ترافي�س
بورت�ش ،كان م�سافرا مع �أبنائه ب�سيارته �إىل منتجع فريجينيا بيت�ش،
لي�ستمتعوا بزينة و�أ�ضواء عيد امليالد امل�شهورة هناك.وطلب الأطفال من
والدهم التوقف للدخول �إىل املرحا�ض .فما كان منه �إال �أن توقف عند
�أول متجر �صادفه على الطريق .وقرر بورت�ش �رشاء بطاقتي يان�صيب من
نوع اليان�صيب الفوري ،ريثما ينتهي �أوالده من ق�ضاء حاجتهم.
وم�سح بورت�ش الطبقة اخلارجية للبطاقة الأوىل واكت�شف �أنه فاز مببلغ
 15دوالرا فقط� ،أما البطاقة الثانية فقد جعلته يطري من الفرحة بعد �أن
قام بك�شف طبقتها الواقية ،ليتبني �أنه ربح � 150ألف دوالر وطلب من
البائع ت�أكيد ذلك لأنه مل ي�صدق عينيه .ويخطط بور�ش ل�سداد دين الرهن
العقاري لبيته وادخار ما يتبقى من املبلغ للم�ستقبل

