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الثمن ( )2نقفة

�صيانة م�ست�شفى عداقا حمو�س

افتتح ال�سيد /الأمني حممد �سعيد
�سكرتري اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالةيف الثاين من دي�سمرب
م�ست�شفى عداقا حمو�س مبدينة �أ�سمرا
بح�ضور وزيرة ال�صحة �أمينة نور
ح�سني وحاكم الإقليم الأو�سط اللواء
رم�ضان عثمان اولياي وقائد هيئة
�أركان قوات الدفاع الفريق فلبو�س
ولد هن�س وم�س�ؤولون �آخرون.
و�أو�ضح م�س�ؤول ال�صحة يف الإقليم
الأو�سط الدكتور /ت�سفاي �سلمون،
يف التقرير املقدم ب�أنه مت بناء
غرف للوالدة ت�ضم عنابر للجراحة
و� 30رسيرا يف املرحلة االوىل من
�أعمال ال�صيانة مع ا�ستمرار تقدمي
اخلدمات.
وقد جرت يف املرحلة الثانية
�صيانة  23من الغرف القدمية
لت�شخي�ص املر�ضى والتحاليل
والأ�شعة وال�صيدلة وانتظار املر�ضى

وجتهيزها
وغريها
واملكاتب
بالقدرات واملوارد الب�رشية الكافية
واملعدات الطبية ،حيث �سي�سهم ذلك
يف تخفيف ال�ضعط على امل�ست�شفيات
الأخرى.
وقد �أو�ضح املدير العام لق�سم
التنمية العمرانية يف االقليم االو�سط
املهند�س /ت�سف�أمل ولدمكائيل،
ب�أنه ورغم الفرتة الطويلة التي
ا�ستغرقتها عملية �صيانة م�ست�شفى
عداقا حمو�س العمومي الكائن يف
م�ساحة  1870مرت مربع وهو يف مبنى
مكون من طابق واحد ،فقد اجريت فيه
حاليا اعمال البنية التحتية الكاملة.
حيث كلفت �صيانة امل�شفى حوايل 17
مليون نقفة .
و يف الكلمة التي �ألقاها حاكم
الإقليم الأو�سط اللواء /رم�ضان عثمان
اولياء ،ذكراال�ستثمار الكبري الذي
جرى ل�صيانة امل�ست�شفى ،معربا عن

فرع ال�شباب بعن�سبايقدم قرو�ض لل�شباب

قدم االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة فرع اقليم عن�سبا قرو�ضا
دون فوائد بقيمة ن�صف مليون
نقفة على �شكل معدات ومبالغ
مالية لل�شباب يف مديريات عد
تكليزان وعيالبرعد وقلب لرفع
االنتاجية .
و�أو�ضح م�س�ؤول امل�شاريع
يف فرع احتاد ال�شباب �شامال
قربكدان،بان القرو�ض املقدمة
تهدف �إىل حت�سني االو�ضاع
االقت�صادية لل�شباب ،وقدمت
ادوات ومبالغ مالية بع�رشين
الف نقفة ل  25من ال�شباب.
و �أ�شار اىل ان القرو�ض
قدمت ح�سب املجاالت التي مت
تدريبهم فيها  ،و�شملت ان�شاء
وتطويراملناحل يف مديرية قلب
وت�صفيف ال�شعر يف عيالبرعد

ومد اال�سالك الكهربائية يف عد
تكليزان.
و �أو�ضح م�س�ؤول االحتاد
الوطني لل�شباب والطلبة يف
اقليم عن�سبا ال�شاب /ازازي
برخت ب�أن بناء وتنمية قدرات
ال�شباب م�س�ؤولية كافة قطاعات
املجتمع ،داعيا �إىل تعزيز
دور ال�رشكاء الر�ساء مراكز
تاهيل وتدريب ال�شباب وجعلهم
ي�ستفيدون من الفر�ص املتاحة.
وقال "ب�أن الربنامج يهدف اىل
جانب التدريب �إتاحة املجال
لفر�ص العمل ،و�سيجري العمل
بقوة م�ستقبال لرفع انتاجية
ال�شباب كما ونوعا.
و�أو�ضح ال�شباب ب�أن الدعم
�سي�سهم ايجابا يف حت�سني
او�ضاعهم ،داعني �إىل موا�صلته.

امله يف تقدمي خدماته ل�سكان �أربع
من املديريات.

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

رئي�سة احتاد املر�أة  :تطور املر�أة
يتطلب جهودا من�سقة
�رصحت رئي�سة االحتاد الوطني للمر�أة
ال�سيدة /تخ�آ ت�سفاميكائيل ،ب�أن تطور وتقدم
املر�أة يت�أكد بتعزيز م�ساواة املر�أة يف كافة
القطاعات  ،مما يتطلب جهود كافة اجلهات
احلكومية واالحتادات املن�سقة.
ويف كلمة لها يف الور�شة التي نظمت يف مدينة
بارنتو حول التطور والتحديات التي تواجه املر�أة
�أكدت ال�سيدة/تخ�آ � ،أن اجلهود التي جرت خالل
 26عاما م�ضت لتعزيز م�ساهمة وم�شاركة املر�أة
يف املجاالت االقت�صادية والثقافية واالجتماعية
وال�سيا�سية.قد حققت نتائج جيدة
منا�شدة اجلهات املعنية بالعمل بالرتكيز
على العادات التي مازال يتطلب �إزالتها جهودا
جبارة للحد منها ،حيث ظلت تعرقل تقدم
املر�أة وحتدث �أ�رضارا �صحية للمر�أة خا�صة يف
املناطق البعيدة.
من جانبها قدمت م�س�ؤولة املر�أة يف �إقليم
القا�ش -بركة ال�سيدة /يحدقا يوهن�س ،تو�ضيحا
مف�صال حول االجنازات التي حتققت يف الأعوام
املا�ضية فيما يتعلق بتقدم وازدهار املر�أة ،
و�أهم التحديات التي واجهت املر�أة.
كما ذكرت ال�سيدة /يحدقا� ،أن �أهم التحديات
التي واجهت املر�أة متثلت يف ختان االناث

وزواج القا�رصات وامل�شاركة املتدنية يف مائدة
التعليم  ،مو�ضحة يف الوقت ذاته اجلهود املن�سقة
اجلارية للحد من العادات ال�ضارة بالعمل مع
ال�رشكاء ونتائج تلك اجلهود ،منوهة �إىل �أن
تغيري االفكار اخلاطئة يتم بتعزيز وعي املجتمع
والتي حقققت نتائج مر�ضية � ،إال انه الزال يتطلب
جهد كبري لتحقيقه على �أر�ض الواقع.
و�أكدت ال�سيدة /يحدقا تنفيذ برامج القرو�ض
والت�سويق للمر�أة لرفع م�ستواها املعي�شي ،ومن
اجل حت�سني او�ضاعها و�إحداث تغيري ايجابي
لعائلتها ،مو�ضحة اجلهود املبذولة لتنظيم
دورات مهنية وتقدمي دعم وم�ساعدات اولية.
قدمت يف الور�شة تقارير وبحوث حول تطور
م�شاركة املر�أة يف االقليم خالل ال�سنوات املا�ضية
يف املجاالت ال�صحية والتعليمية والزراعية
والعمالة ،والعمل والتجارة واالدخار والقرو�ض
حيث دار النقا�ش حولها .
ويف الكلمة اخلتامية التي �ألقاها املدير العام
لق�سم اخلدمات االجتماعية يف االقليم ال�سيد/
قربي �سال�سي نقا�ش� ،أكد فيها با�سم ادارة االقليم
ا�ستمرارية اجلهود اجلارية بالتعاون والتن�سيق
الكبريين لت�أكيد تقدم وتطور املر�أة يف االقليم .

دورة ت�أهيلية للعاملني يف مكتب املراجع العام

نظم مكتب املراجع العام دورة
ت�أهيلية ل�ستة �أ�شهر لأع�ضائه من
�أجل تطوير قدراتهم و كفاءتهم يف
العمل.
نظمت الدورة الت�أهيلية بالتعاون
بني م�ؤ�س�سات املراجعة العامة
العليا للدول االفريقية الناطقة

باالجنليزية وبرنامج التنمية التابع
لالمم املتحدة با�رشاف اخلرباء
يف املراجعة العامة يف �إرتريا
وناميبيا.
قدمت الدورة التاهيلية الدرو�س
النظرية والتطبيقية يف ثالث مراحل
هي التنفيذ اال�سا�سي للمراجعة

مدر�سة روبروبيا  :بناء ف�صول م�ؤقتة

�أو�ضح مدير مدر�سة روبروبيا
االبتدائية واملتو�سطة اال�ستاذ علي
حممد ب�ضاحية روبروبيا مبديرية فورو
التطور الذي تظهره م�شاركة الطالب يف
مائدة التعليم خا�صة الطالبات .
ويف ت�رصيح �أدىل به اال�ستاذ علي
لوكالة االنباء االرترية ذكر بان التطور
املحقق جاء نتيجة التوعية اجلارية
بالتن�سيق بني وزارة التعليم و�رشكاء
العمل ،م�شريا اىل ا�ستمرارية اجلهود
حلفظ وم�ضاعفة تلك التطورات.
و �أ�ضاف ب�أن املواطنني ومببادرة
منهم بنوا ف�صوال موقتة الن البنى
التحتية التي كانت باملدر�سة كانت

مبوا�صفات مدر�سة ابتدائية فقط،
منا�شدا ببناء مبنى يخدم للمدر�سة
املتو�سطة من اجل تقدمي خدمات
تعليمية ناجحة.
و َّ
ذكر الطالب ببناء مدر�سة ثانوية
ل�ضمان ا�ستمرارية الطالبات يف
التعليم.
و �أو�ضح مرا�سل وكالة االنباء
االرترية بان مدر�سة روبروبيا االبتدائية
واملتو�سطة تقدم خدمات التعليم هذا
العام لـ  336من الطالب منهم 60
طالبة ،باال�ضافة اىل  31من االطفال
يتلقون خدمات التعليم ما قبل النظامي(
الرو�ضة).

والدرا�سات امل�سبقة وتنفيذ املراجعة
والدرا�سات اال�سا�سية ،حيث قدمت
املرحلة االوىل يف �شهر مايو املا�ضي
واملرحلة الثانية يف �شهر يوليو
واملرحلة اخلتامية يف �شهر نوفمرب.
و�أو�ضح املراجع العام الرتريا
ال�سيد /قرزقهري قربمدهن ،يف
املنا�سبة �أن�شطة مكتب املراجع
العام ،م�شريا اىل العمل اجلاري
لتنمية القدرات الب�رشية وادخال
التقانة احلديثة ل�ضمان حتقيق
مراجعة عامة جيدة وكفوءة.
وقال ال�سيد /جو�شوا �أ�سيموي،
�أحد امل�رشفني على الدورة "�أن ارتريا
دولة ن�شطة يف امل�ؤ�س�سات العليا
للمراجعة العامة للدول االفريقية
الناطقة باالجنليزية ،و�أن الت�أهيل
ي�سهم بدور كبري يف الدفع بتعاون
ال�رشكاء وتنمية القدرات الب�رشية.
وقد نظم الدورة الت�أهيلية
خرباء من جمعية امل�ؤ�س�سات العليا
للمراجعة العامة للدول الناطقة
باللغة االجنليزية وكذلك دول كينيا
واوغندا وبوت�سوانا.
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وزير خارجية املانيا يدعو ال�ستقالل �أملاين و�أوروبي عن وا�شنطن �إحباط خمطط �إرهابي الغتيال رئي�سة الوزراء الربيطانية

دعا وزير اخلارجية بحكومة
ت�رصيف الأعمال الأملانية زيغمار
غابرييل �إىل �إحداث حتول بال�سيا�سة
اخلارجية لبالده نحو مزيد من
اال�ستقاللية عن الواليات املتحدة،
وتعزيز ا�ستقالل االحتاد الأوروبي
مبواجهة وا�شنطن.
وقال غابرييل  -يف كلمته باملنتدى
الدويل ال�سنوي الذي يعقد بالعا�صمة
الأملانية مب�شاركة خرباء عامليني
مبجال ال�سيا�سة اخلارجية� -إن
الواليات املتحدة مل تعد �ضمانة
موثوقا بها للتعددية الليربالية،
وبالوقت نف�سه تغريت نظرتها
لأملانيا .و�أ�ضاف �أن "وا�شنطن حتت
قيادة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�أ�صبحت تنظر لأملانيا كمناف�س ولي�س
ك�رشيك ،ويف بع�ض الأحيان تتعامل
معها كعدو".
ور�أى �أن "ن�أي الإدارة الأمريكية
احلالية بنف�سها بعيدا جدا عن �أوروبا

�أ�صبح يفر�ض على االحتاد الأوروبي
حتديد م�صاحله واهتماماته وال�سعي
لتحقيقها ،ومن بني هذا �إعادة �صياغة
العالقة الأوروبية مع الواليات
املتحدة".
و�شدد غابرييل على �أنه مل يعد
م�سموحا لبلده �أو لأوروبا بالبقاء
على هام�ش ال�سيا�سة اخلارجية،
ولفت �إىل �أن العالقات بني برلني
ووا�شنطن تطغى عليها حاليا ثالث
م�شكالت و�صفها ب�أنها تعك�س تعار�ضا

متكن �أن�صار الرئي�س اجلورجي
ال�سابق ميخائيل �ساكا�شفيلي ،الذي
�أ�صبح معار�ضا للحكم الأوكراين،
من حتريره من قب�ضة ال�رشطة يف
العا�صمة الأوكرانية كييف اول ام�س
الثالثاء بعد وقت وجيز من اعتقاله،
وقررت ال�سلطات �إمهاله � 24ساعة
لت�سليم نف�سه.
و�أظهرت لقطات م�صورة املئات
من �أن�صار �ساكا�شفيلي وهم يطوقون
�سيارة ال�رشطة التي كانت تنقله،
ويهاجمونها لإخراج �ساكا�شفيلي الذي
ما لبث �أن خرج و�سط تدافع �شديد.
وكان اعتقاله قد �أثار ا�شتباكات مع
ال�رشطة يف و�سط العا�صمة.
وتوجه �ساكا�شفيلي بعد ذلك نحو
الربملان يرافقه �أن�صاره ،وقال "�أدعو
اجلميع �إىل التجمع �أمام الربملان
با�ستقالة
للمطالبة
الأوكراين
الرئي�س" بيرتو بورو�شينكو .و�أ�ضاف
"يجب �أال تخ�شوا �شيئا".
من جهته ،قال املدعي العام يف
�أوكرانيا يوري لوت�سينكو يف الربملان
"�أعتقد �أنه بذهابه �شخ�صيا �إىل حمققي
جهاز �أمن �أوكرانيا من ال�ساعة
التا�سعة �صباحا (ام�س الأربعاء)،
ف�إن �ساكا�شفيلي ميكنه م�ساعدة البالد
التي يحبها على تفادى �صدمات غري
�رضورية".
و�أ�ضاف �أنه "بعد � 24ساعة �ستقوم
منظومة �إنفاذ القانون يف �أوكرانيا بكل
ما هو �رضوري حتى ميثل ميخائيل
�ساكا�شفيلي �أمام املحققني".
وكان الرئي�س اجلورجي ال�سابق،

"املعار�ض ال�رش�س" لبورو�شينكو
الذي جرده من جن�سيته الأوكرانية،
اعتقل اول ام�س الثالثاء بعد �ساعات
من تفتي�ش منزله يف كييف ،يف
�إطار ق�ضية جنائية يعتربها خمتلقة
بالكامل بناء على �أوامر الرئي�س
الأوكراين.
وقالت ال�سلطات �إنها اعتقلته
لال�شتباه يف دعمه منظمة �إجرامية،
وهو اتهام قد ي�ؤدي �إىل �سجنه ملدة
ت�صل �إىل خم�س �سنوات.
وكان املدعي العام الأوكراين قد
�أعلن �سابقا �أنه ي�شتبه يف �أن �ساكا�شفيلي
�أراد "اال�ستيالء على ال�سلطة بالقوة"
خالل مظاهرات احتجاج على الف�ساد،
ويتهمه �أي�ضا باحل�صول على متويل
من الرئي�س الأوكراين ال�سابق فيكتور
يانوكوفيت�ش ،املخلوع يف عام
 2014بعد انتفا�ضة م�ؤيدة لأوروبا يف
كييف.
وقد عاد �ساكا�شفيلي �إىل �أوكرانيا
يف �سبتمرب املا�ضي بالرغم من نزع
اجلن�سية الأوكرانية عنه ،وواجه
احتمال ت�سليمه �إىل جورجيا .وي�سعى
�ساكا�شفيلي للإطاحة ببور�شينكو
حليفه ال�سابق ،وا�ستبداله ب�سيا�سي
�شاب.
وعني �ساكا�شفيلي حاكما لإقليم
ُ
�أودي�سا يف �أوكرانيا عام 2015
على �إثر الإ�صالحات التي نفذها يف
جورجيا ،لكن خالفا دب بينه وبني
بورو�شينكو.

يف امل�صالح بني �أوروبا والواليات
املتحدة.
و�أ�شار �إىل �أن �أوىل هذه امل�شكالت
هي العقوبات و�إجراءات املقاطعة
االقت�صادية التي فر�ضتها الواليات
املتحدة على رو�سيا ،وحتمل بطياتها
تداعيات �سلبية على ال�رشكات
الأملانية والأوروبية امل�شاركة يف
م�رشوع خط �أنابيب الطاقة الرو�سي.
وق�صد غابرييل بهذا خط �أنابيب
نورد �سرتمي املقرر �إجنازه بحلول
عام  2019وترف�ضه الإدارة الأمريكية
وتطالب �أوروبا باال�ستغناء عنه
با�سترياد الغاز الأمريكي امل�سال.
واعترب وزير اخلارجية الأملاين
�أن رف�ض الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب الت�صديق على االتفاق الدويل
مع �إيران ب�ش�أن برناجمها النووي،
و�إحالته للكنغر�س للت�صديق عليه
"من �ش�أنه تعري�ض م�صاحلنا للخطر
بدول جوارنا".

�أن�صار �ساكا�شفيلي يحررونه من قب�ضة م�س�ؤول �أممي كبري يزور
ال�شرطة الأوكرانية
كوريا ال�شمالية للمرة
الأوىل منذ �ستة �أعوام
و�صل م�ساعد الأمني العام لالمم
املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية الأمريكي
جيفري فيلتمان اول ام�س الثالثاء
اىل كوريا ال�شمالية حيث يقوم
بزيارة نادرة ت�ستمر �أربعة ايام يف
اطار التوتر املتزايد بعد اطالق
بيونغ يانغ �صاروخا بال�ستيا عابرا
للقارات .وكان م�س�ؤول كبري يف وزارة
اخلارجية الكورية ال�شمالية يف
ا�ستقبال فيلتمان يف مطار بيونغ يانغ
حيث و�صل قادما من بكني ،يف اوج
االزمة حول الربنامج النووي.
وقال املتحدث با�سم االمم املتحدة
�ستيفان دوجاريك االثنني �أن فيلتمان
�سيجري حمادثات مع م�س�ؤولني
كوريني �شماليني تتناول "موا�ضيع
ذات اهتمام وقلق م�شرتكني" ،من غري
�أن ي�ؤكد �إن كان �سيلتقي كيم جونغ
�أون.
كما �سيجتمع فيلتمان مع
دبلوما�سيني �أجانب وفريق الأمم
املتحدة املنت�رش يف كوريا ال�شمالية
�ضمن مهمة ان�سانية .و�سيزور عدة
مواقع تن�شط فيها االمم املتحدة،

افغان�ستان :مقتل اثنني من كبار قادة القاعدة وطالبان
�أعلنت القوات االفغانية واالمريكية
اول ام�س الثالثاء ان م�س�ؤوال كبريا يف
تنظيم القاعدة ملنطقة �شبه اجلزيرة
الهندية ،وقائد "القوات اخلا�صة"
لطالبان يف هلمند (جنوب افغان�ستان)
قتال خالل االيام القليلة املا�ضية يف
افغان�ستان.
وقالت القيادة االمريكية يف بيان
"لقد ت�سبب هذان امل�س�ؤوالن مبقتل
العديد من االفغان االبرياء ،والق�ضاء

عليهما �سيعرقل العمليات االرهابية
لتنظيميهما".
اال�ستخبارات
اجهزة
وح�سب
االفغانية ،ومتحدث با�سم القوات
االمريكية يف كابول ،فان "عمر خطاب
الرجل الثاين لتنظيم القاعدة يف �شبه
اجلزيرة الهندية" قد قتل يوم االثنني
املا�ضي .و�أو�ضحت القيادة االمريكية
انه كان ي�شارك مبا�رشة يف املعارك
�ضد احلكومة االفغانية والقوات

االجنبية (يف افغان�ستان) وكان يدرب
طالبان على ا�ستخدام قذائف الهاون
وال�صواريخ والهجمات
الليلية".
وكان عمر خطاب لقي
حتفه خالل "�سل�سلة من
العمليات يف واليات
غزنة وزابل وباكتيا"
يف و�سط وجنوب و�رشق
افغان�ستان ،ح�سب ما

�أحبطت ال�سلطات الأمنية
يف بريطانيا م�ؤامرة �إرهابية
الغتيال رئي�سة الوزراء
ترييزا ماي ،ح�سبما �أكدت
م�صادر ل�سكاي نيوز ،اول
ام�س الثالثاء.
وقال مرا�سل �سكاي نيوز
مارتن برونت�" :إنها امل�ؤامرة
الأحدث يف عدد من امل�ؤامرات
الإرهابية التي تعتقد ال�رشطة
و اال�ستخبارات الربيطانية �إنهم �أحبطوها هذا العام".
وذكرت امل�صادر �أن رئي�س جهاز اال�ستخبارات "�إم �آي � ،"5أطلع رئي�سة الوزراء
على امل�ؤامرة اول ام�س الثالثاء.
وبح�سب امل�صادر ف�إن املخطط كان ي�ستهدف هجمات مبتفجرات على مقر
رئا�سة الوزراء يف داوننغ �سرتيت ،لإحداث فو�ضى لت�سهيل هجوما �آخر الغتيال
ماي.
وتابعت ال�رشطة واال�ستخبارات املخطط على مدى �أ�سابيع ،وانتهت بالقب�ض
الأ�سبوع املا�ضي على رجلني بتهمة التخطيط لأعمال �إرهابية.

�شي ي�ستقبل ترودو يف بكني وال تقدم حول «التبادل احلر»
احتفى رئي�س الوزراء الكندي
جو�ستان ترودو اول ام�س الثالثاء،
بال�صداقة ال�صينية -الكندية بلقاء مع
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ ،لكن
بح�سب املتحدث الذي ا�شار اىل ان
الزيارة �ست�شمل ب�صورة رئي�سية يف
منطقة العا�صمة بيونغ يانغ.
وتعمل �ست وكاالت تابعة للأمم
املتحدة يف كوريا ال�شمالية وهي
برنامج االمم املتحدة الإمنائي
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة
(يوني�سف) ومنظمة الأمم املتحدة
للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج
االغذية العاملي و�صندوق االمم
املتحدة لل�سكان ومنظمة ال�صحة
العاملية .ويعمل يف هذه الوكاالت
 50موظفا دوليا.
وت�أتي هذه الزيارة التي �أعلنت
عنها الأمم املتحدة يف ظل توتر �شديد
بعد �ستة �أيام على �إطالق نظام كيم
جونغ �أون �صاروخا بال�ستيا عابرا
للقارات قادرا بح�سب قوله على �إ�صابة
�أي مكان على الأرا�ضي الأمريكية.
وبا�رشت كوريا اجلنوبية والواليات
املتحدة االثنني مناورات ع�سكرية
جوية هي �أكرب تدريبات من نوعها
بني البلدين حتى الآن مب�شاركة 230
طائرة بينها مقاتالت خفية امريكية
من طراز "اف."-22
وفيما هدد الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب باللجوء اىل القوة �ضد كوريا
ال�شمالية ،و�صفت بيونغ يانغ هذه
املناورات بانها "ا�ستفزاز تام" متهمة
االدارة االمريكية "بال�سعي اىل احلرب
النووية باي ثمن".
قالت اال�ستخبارات االفغانية يف
بيان منف�صل ،من دون ان حتدد اين
قتل خطاب� .أ�ضافت اال�ستخبارات
االفغانية ان "ثمانني عن�رصا من
القاعدة قتلوا اي�ضا" يف حني اعتقل
� 27آخرون.

البلدين مل يحرزا �أي تقدم على �صعيد
اتفاق التبادل احلر خالل الزيارة.
وقال �شي لدى ا�ستقباله �ضيفه يف
املقر الر�سمي يف دياويوتي�« :أنا
�سعيد جد ًا لر�ؤيتك .وهذه املبادالت
الوثيقة بني قادة بلدينا مفيدة
جد ًا لتطوير العالقات بني ال�صني
وكندا».
ويقوم ترودو بزيارته الثانية اىل
ال�صني منذ و�صوله اىل احلكم قبل
�سنتني.
ورد ترودو على الرئي�س ال�صيني
بالقول �إن «ال�صداقة والعالقة بني
ال�صني وكندا ترقى اىل عقود ،اىل
�أجيال» ،م�ؤكد ًا �أن البلدين �سي�ضطلعان
«بدور مهم» يف القرن الـ.21
لكن بكني و�أوتاوا مل حترزا اي
تقدم على �صعيد اتفاق للتبادل احلر،
على ان ت�ستمر جل�سات املحادثات
التي بد�أت العام املا�ضي خالل زيارة
رئي�س الوزراء ال�صيني يل كه ت�شيانغ
اىل كندا.
و�أ�ضاف ترودو يف م�ؤمتر �صحايف
قبل لقائه مع الرئي�س �شي ،ان
البلدين «حري�صان على حتقيق تقدم
متني وعلى قدرتهما على االيفاء
بالتزاماتهما».
وقع ترودو ويل كه ت�شيانغ بالأحرف
االوىل خطة عمل حول التعاون على
�صعيد الطاقة وبروتوكويل اتفاق
حول منتجات غذائية .ومل تتوافر
تفا�صيل عن هذه االتفاقات.
وال�صني هي ال�رشيك التجاري
الثاين لكندا ،بعد الواليات
املتحدة ،مع مبادالت ثنائية تفوق
 85بليون دوالر كندي ( 56بليون
دوالر امريكي وت�أتي زيارة ترودو اىل
بكني فيما تقوم كندا باعادة تفاو�ض
�صعبة حول اتفاق التبادل احلر يف
امريكا ال�شمالية (نافتا) مع الواليات
املتحدة واملك�سيك.
وطلب �إعادة التفاو�ض الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب الذي و�صف
مرار ًا اتفاق «نافتا» ب�أنه «كارثة».
وت�سعي كندا يف املقابل اىل زيادة
تنويع عالقاتها التجارية.
وقال ترودو يف ت�رصيح �صحايف:
«نعي�ش يف حقبة ت�شغل فيها ال�شعبوية
والقومية حيز ًا �أكرب يف امل�شهد
ال�سيا�سي .كندا تقف بحزم اىل جانب
جتارة دولية مفيدة للجميع».
ووقعت بكني واوتاوا من جهة اخرى
اعالنا م�شرتكا حول التغري املناخي،
ودعتا اىل تبني «تدابري حا�سمة» على
�صعيد التنمية الدائمة من دون تدابري
ملمو�سة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

العثماين :املغرب خري �شريك لتعاون ثالثي �إختتام القمة اخلليجية بت�أكيد التم�سك مبجل�س التعاون

مع الربتغال و�إفريقيا
�أو�ضح الدكتور �سعد الدين
العثماين ،رئي�س احلكومة املغربية
� ،أن املغرب يتوفر على عدة
�إمكانيات جتعله قنطرة نحو �إفريقيا
 ،وجتعله خري �رشيك لتطوير تعاون
ثالثي بني املغرب والربتغال ودول
�أفريقيا.
وخالل الكلمة التي �ألقاها يف
افتتاح املنتدى االقت�صادي املغربي
الربتغايل املنعقد على هام�شالدورة الـ 13لالجتماع الرفيع
امل�ستوى بني املغرب والربتغال،
�صباح اول ام�س الثالثاء بالرباط،
ب�سط العثماين ال�سياق الذي يعقد
فيه هذا املنتدى املت�سم بنهج
املغرب �سيا�سة �إفريقية �إرادية "تقوم
على م�شاريع تنموية متعددة بالقارة
الإفريقية ،دافعها الرئي�سي حتقيق
التعاون ال�شامل واملبتكر بني بلدان
اجلنوب ،مبنطق الربح امل�شرتك،
ما جعل من املغرب حاليا البلد

امل�ستثمر الإفريقي الرئي�سي يف
�إفريقيا".
ومن هذا املنطلق ،دعا رئي�س
احلكومة �أنطونيو لوي�س �سانطو�س دا
كو�سطا ،رئي�س احلكومة الربتغالية
 ،و�أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق
له ،وكافة الفاعلني االقت�صاديني
الربتغاليني� ،إىل التفكري يف �إقامة
�رشاكات وا�سعة النطاق" ،خ�صو�صا
�أن املغرب ي�شكل ال�رشيك الأول
للربتغال يف العامل العربي والثاين
يف �إفريقيا" ،م�ستح�رضا جودة
العالقات املغربية  -الربتغالية
التي من �ش�أنها �أن ت�شكل مفتاحا
مربحا للأطراف الثالثة.

زميبابوي :حكومة منانغاغوا ت�ؤدي الق�سم

�أدى وزراء حكومة
الرئي�س �إمير�سون
منانغاغوا اجلديدة
يف زميبابوي اليمني
يف ظل انتقادات
حادة ملنحه حقائب
رئي�سية
وزارية
مكاف�أة
جلرناالت
على م�ساعدتهم له يف

الو�صول �إىل ال�سلطة.
وتوىل اللواء �سيبو�سي�سو مويو وزارة اخلارجية ،يف حني توىل باتريك
ت�شيناما�سا -وهو �أحد وجوه عهد موغابي -وزارة املالية ،وح�صل امل�شري
بالقوات اجلوية بريان�س �شريي على وزارة الزراعة .كما �ضم جمل�س الوزراء
موالني للحزب احلاكم و�شخ�صيات يف اجلي�ش.
وقال �إمير�سون منانغاغوا بعد �أن �شهد �أداء حكومته -التي ت�ضم  22ع�ضوا-
لليمني الد�ستورية �إن �أول ع�رشة �أيام يف من�صبه ات�سمت بـ"ال�سخونة" ،و�أ�ضاف
"�أعتقد �أن فريقي �سي�صمد �أمام هذا التحدي" .وتابع يف حديثه لل�صحفيني �أنه يف
من�صبه "فقط لإنهاء فرتة حكم الرئي�س ال�سابق التي ترتاوح بني �ستة و�سبعة
�أ�شهر".
وكان �إمير�سون منانغاغوا -الذي يو�صف بـ"التم�ساح" -قد توىل رئا�سة
زميبابوي يوم  24من نوفمرب املا�ضي بعد ا�ستقالة الرئي�س ال�سابق روبرت
موغابي عقب انقالب ع�سكري.

احلريري يعود عن ا�ستقالته بعد بيان الن�أي بالنف�س
ر�ست �أزمة ا�ستقالة رئي�س احلكومة
اللبنانية �سعد احلريري منذ �أكرث من
�شهر ب�سبب تدخل «حزب الله» يف �ش�ؤون
دول خليجية بدعم �إيراين ،اول �أم�س
الثالثاء ،على خمرج دفعه �إىل العودة
عن هذه اال�ستقالة وق�ضى ب�إجماع مكونات
احلكومة ،مبن فيها احلزب ،على التزامها
«الن�أي بنف�سها عن �أي نزاعات �أو �رصاعات
�أو حروب �أو عن ال�ش�ؤون الداخلية للدول
العربية ،حفاظ ًا على عالقات لبنان ال�سيا�سية واالقت�صادية مع �أ�شقائه
العرب».
و�أكد الرئي�س الفرن�سي �إميانوييل ماكرون �أنه �سي�ستمر يف جهوده
من �أجل �أمن لبنان وا�ستقراره .وقال �إن اجتماع «جمموعة الدعم
الدولية للبنان» يف باري�س «وح�ضور وزير خارجية �أمريكا ريك�س
تيلر�سون �أمر جيد يف الظرف احلايل من �أجل الت�أكيد الدويل للحر�ص
على ا�ستقرار لبنان و�أمنه» .واعترب ماكرون �أن «الأكرث �إفادة كان �أن
يعود احلريري �إىل لبنان ويعمل مع الرئي�س مي�شال عون على م�سار
ي�ؤكد ن�أي لبنان بنف�سه عن �رصاعات املنطقة ،وعلى امل�صاحلة بني
الأطراف».
جاء ذلك على هام�ش حفلة �أقامها ماكرون يف الإليزيه لوداع �إيفلني
ري�شار ،التي عملت � 48سنة ون�صف ال�سنة يف الرئا�سة يف العالقة مع
الإعالم خالل عهود  6ر�ؤ�ساء.

اختتمت القمة اخلليجية الـ
 38يف الكويت م�ساء اول ام�س
الثالثاء بعد عقد جل�ستني ،
و�صدور "�إعالن الكويت" الذي
ت�ضمن الت�أكيد على التم�سك
مب�سرية جمل�س التعاون
اخلليجي.
وقال "�إعالن الكويت"
الذي تاله الأمني العامملجل�س التعاون عبد اللطيف
الزياين� -إن املجل�س ما�ض
يف جهوده لتعزيز م�سرية العمل
اخلليجي امل�شرتك ،م�شريا �إىل �أن
القادة اخلليجيني ي�ؤكدون على �أهمية
التعاون بني دول املجل�س ملحاربة
الإرهاب.
ويف اجلل�سة اخلتامية ،تال �أمري
الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح كلمة ق�صرية �أكد خاللها �أن
القمة كانت "منا�سبة طيبة لتبادل
وجهات النظر حول التحديات التي
تواجهنا" م�شريا �إىل �أن القمة �أثبتت
�صالبة الكيان اخلليجي.
و�أعلن �أمري الكويت �أن القمة املقبلة
ملجل�س التعاون �ستنعقد يف �سلطنة
ُعمان .وقد عقدت اجلل�سة اخلتامية
بعد جل�سة مغلقة ا�ستغرقت ع�رشين
دقيقة ،ومل تت�رسب �أية معلومات عما
دار فيها.
وكان رئي�س القمة دعا يف اجلل�سة
االفتتاحية �إىل تعديل النظام الأ�سا�سي
ملجل�س التعاون مبا ي�ضمن ف�ض
النزاعات ،م�ؤكدا على �أهمية املجل�س

و�رضورة احلفاظ على كيانه.
ويف كلمته التي افتتح بها �أعمال
القمة التي الت�أمت يف بالده م�ساء اول
ام�س الثالثاء ،و�سط متثيل منخف�ض
ملعظم الدول اخلليجية امل�شاركة�،أكد
�أمري الكويت �أن الكويت متكنت من
التهدئة يف مواجهة اخلالف الأخري
بني دول جمل�س التعاون اخلليجي،
 ،م�ؤكدا موا�صلة هذا الدور يف حل
امل�شاكل.
ودعا يف كلمته �إىل تكليف جلنة
تعمل على تعديل النظام الأ�سا�سي
للمنظومة اخلليجية ل�ضمان �آلية
لف�ض النزاعات ،م�شددا على �أن جمل�س
التعاون يجب �أن يبقى بعيدا عن
النزاعات واخلالفات بني دوله.
وعرج �أمري الكويت �إىل امللفات
املطروحة على جدول �أعمال القمة،
بينها امللف ال�سوري حيث �أ�شاد بدور
ال�سعودية يف جمع ف�صائل املعار�ضة
ال�سورية.
وب�ش�أن اليمن� ،أكد ال�شيخ �صباح
الأحمد �أن احلل الوحيد للأزمة

�سيا�سي ،داعيا احلوثيني
لالمتثال للجهود الدولية
للو�صول �إىل حل �سيا�سي.
�أما يف ملف عملية ال�سالم بني
الفل�سطينيني و�إ�رسائيل ،فقال
�أمري الكويت �إن مبادرة ال�سالم
العربية ما زالت مطروحة على
الطاولة حلل ال�رصاع.
وفيما يتعلق ب�إيران ،ذكر
�أمري الكويت �أنها تتعاطى مع
ق�ضايا املنطقة ب�شكل خمالف
لقواعد ح�سن اجلوار.
و�أ�شاد الأمري الكويتي بجهود
العراق يف حربه �ضد تنظيم داع�ش،
م�ؤكدا التعاون مع العراق ل�ضمان
ا�ستقراره.
�أما الأمني العام ملجل�س التعاون
ف�أ�شاد بتما�سك املنظومة اخلليجية.
ورفع �أمري الكويت اجلل�سة
االفتتاحية من �أجل عقد جل�سة مغلقة،
انتهت بعدها �أعمال القمة بجل�ستها
اخلتامية .وكان جرى يف ال�ساعات
الأخرية تقلي�ص مدة االنعقاد �إىل يوم
واحد بدال من يومني.
ومثل الدوحة يف القمة �أمري قطر
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ،بينما
مثل ُعمان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
فهد بن حمود ،ومثل البحرين نائب
رئي�س وزرائها حممد بن مبارك �آل
خليفة� ،أما دولة الإمارات فقد مثلها
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
�أنور قرقا�ش ،ومثل ال�سعودية وزير
خارجيتها عادل اجلبري.

الأردن يدعو ملواجهة عزم ترامب نقل �سفارة بالده للقد�س
دعا الأردن �إىل عقد قمتني طارئتني
عربية و�إ�سالمية بعد �أن �أبلغ الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ملك الأردن
ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية وقادة
�آخرين يف املنطقة ،عزمه نقل �سفارة
بالده يف �إ�رسائيل �إىل القد�س املحتلة،
و�سط حتذيرات عربية ودولية من هذه
اخلطوة.
و�أفاد وزير اخلارجية الأردين �أمين
ال�صفدي ب�أن الأردن يدعو �إىل اجتماع
طارئ جلامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون الإ�سالمي يومي ال�سبت والأحد
املقبلني لبحث كيفية مواجهة التداعيات
"اخلطرية" لقرار ترمب.
و�أ�شار الوزير �إىل �أن اململكة جتري
م�شاورات مع الدول الأع�ضاء يف اجلامعة
العربية ب�صفتها رئي�س القمة العربية
وكذلك مع تركيا التي تتوىل رئا�سة
منظمة التعاون الإ�سالمي.
وكان الرئي�س الأمريكي �أجرى ات�صاالت
هاتفية يف وقت �سابق مع عدد من قادة
املنطقة ،بينهم ملك الأردن عبد الله
الثاين والرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س� ،أبلغهم فيها عزمه نقل ال�سفارة
الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س.
و�أ�شارت �صحيفة وا�شنطن بو�ست
الأمريكية �إىل �أن ترامب �سيعرتف بالقد�س
عا�صمة �أبدية لإ�رسائيل ،ولكنه �سيوقع
قرارا ي�ؤجل نقل ال�سفارة الأمريكية
�إىل القد�س �إىل حني العثور على مكان
منا�سب.
وقالت ال�سلطة الفل�سطينية �إنها ت�أمل
�أن يرتاجع ترامب عن هذه اخلطوة
املرفو�ضة وغري املقبولة ب�أي �شكل من
الأ�شكال.
وقال الديوان امللكي الأردين �إن امللك
حذر ترامب يف ات�صال هاتفي من �أن قرار
نقل ال�سفارة �ستكون له تداعيات خطرية
على الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أبلغ امللك ال�سعودي �سلمان بن
عبد العزيز الرئي�س الأمريكي ب�أن نقل
ال�سفارة الأمريكية للقد�س خطوة خطرية
�ست�ؤجج م�شاعر امل�سلمني.
�أما امللك املغربي حممد ال�ساد�س فقد
�أعرب يف ر�سالة لرتامب عن قلقه البالغ
�إزاء خطط نقل ال�سفارة �إىل القد�س ،و�أكد
�أن القد�س يجب �أن تبقى �أر�ضا للتعاي�ش.

وقالت وزارة اخلارجية القطرية �إن
دولة قطر تعلن رف�ضها التام لأي �إجراءات
لالعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل.
و�أقر الكونغر�س الأمريكي عام 1995
قانونا ين�ص على "وجوب االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لدولة �إ�رسائيل" ويطالب
بنقل ال�سفارة من تل �أبيب �إىل القد�س،
لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني املتعاقبني
د�أبوا على ت�أجيل تنفيذ هذا القرار رغم
�أنه ملزم.
من جانبه ،قال الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان �إن اعرتاف �أمريكا بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
قطع العالقات الدبلوما�سية بني تركيا
و�إ�رسائيل .و�شدد �أردوغان على �أن القد�س
خط �أحمر بالن�سبة للم�سلمني ،م�ؤكدا
خالل كلمة �ألقاها �أمام كتلته الربملانيةيف �أنقرة� -أن دعوة �ستوجه لعقد قمة
عاجلة ملنظمة التعاون الإ�سالمي يف

حال اتخاذ مثل هذا القرار ،و�أن العامل
الإ�سالمي ب�أ�رسه �سيتحرك حينها.
من جهتها ،قالت م�س�ؤولة ال�سيا�سة
اخلارجية يف االحتاد الأوروبي فيديريكا
موغرييني �إن �أوروبا تدعم كل اجلهود
الرامية �إىل عودة احلوار من �أجل حتقيق
�سالم دائم بني الفل�سطينيني و�إ�رسائيل من
خالل حل الدولتني.
وحذرت موغرييني -عقب لقائها وزير
اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�سون يف
بروك�سل من �أي ت�رصف قد يقو�ض حل
الدولتني ،م�ؤكدة �رضورة التفاو�ض بني
�إ�رسائيل والفل�سطينيني من �أجل الو�صول
�إىل حل يق�ضي ب�أن تكون القد�س عا�صمة
م�شرتكة للدولتني.
�أما الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون فقد عرب لرتمب عن قلقه من
احتمال اعرتاف وا�شنطن بالقد�س عا�صمة
لإ�رسائيل.

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
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

4

اخلمي�س 2017 /12 /7

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()56

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

جوجل ت�ستعد للك�شف عن الب توب  Pixelbookقريبا تليجراف :ني�سان تنتج م�شكلة �آيفون  8بل�س تتخذ منحى خطريا

ك�شف تقرير حديث من موقع  droid-lifeالأمريكى� ،أن �رشكة جوجل ت�ستعد للك�شف
عن الب توب جديد من نوعية
� Chromebookأى يعمل مع
نظام ت�شغيل اندرويد خالل الفرتة
املقبلة ،و�سيحمل ا�سم Google
 ،Pixelbookوكانت الت�رسيبات
ال�سابقة تقول �أن ال�رشكة الأمريكية
العمالقة تطور الب توب جديد يحمل ا�سم
"بك�سل" ليكون مالئما مع �سل�سلة هواتفها الذكية
التى حتمل نف�س اال�سم.
وفقا للتقرير فمن املقرر �أن ي�أتى الب
توب جوجل  Pixelbookمع مزايا
متطورة للغاية ،فهو �سيدعم قلم  ،stylusكما �أنه �سي�أتى مع ت�صميم مميز و�شا�شة ميكنها الدوران
والتحول �إىل تابلت ،ويقال �أن الب توب � Pixelbookسيكون متاح بلون واحد فقط وهو الف�ضى،
و�سيكون متوفر فى ثالث م�ساحات تخزين خمتلفة وهم  ،128GB، 256GBو  ،512GBوب�سعر
 1199دوالرا و  1399دوالرا و  1749دوالرا ،ولكن قلم � stylusسيتم بيعه ب�شكل منف�صل عن
الب توب  Pixelbookب�سعر  99دوالر ،وهذه الأ�سعار مرتفعة ب�شكل كبري نظرا لأنه جهاز من نوعية
 Chromebookاملعروف �أنها تتوفر ب�أ�سعار منخف�ضة.
حتى الآن تظهر ال�صور امل�رسبة ت�صميم �أنيق جلهاز الب توب جوجل القادم ،فهى تعك�س لوحة
مفاتيح مريحة للكتابة كبرية احلجم ،بالإ�ضافة �إىل  trackpadوا�سعة ب�شكل ملحوظ ،بالإ�ضافة �إىل
�شا�شة متو�سطة احلجم.
من اجلدير بالذكر �أن �رشكة جوجل حتاول تلك الفرتة الدخول ب�شكل قوى �إىل عامل الأجهزة
الإلكرتونية ،فبعد هواتف بك�سل وبك�سل  XLالذكية و�إ�صدارتها املختلفة ،وزيادة �شعبية �أجهزة
 Chromebookالتى ت�صنعها ال�رشكات املختلفة ،تخطط ال�رشكة لأن ت�شارك ب�شكل قوى فى
�سوق �أجهزة الكمبيوتر من خالل �إنتاج �أجهزة الب توب مبوا�صفات حديث.

نوكيا تك�شف عن هاتف جديد ببطارية تدوم يومني كاملني
ك�شفت �رشكتا  HMDونوكيا عن هاتف نوكيا  2اجلديد ،والذى دعم مبعالج �سنابدراجون
 ،212والذى يوفر الكفاءة وال�رسعة مع ات�صال  ،LTEجنبا �إىل جنب بطارية بقوة 4,100mAh
باجلزء اخللفى من الهاتف ،ميكنها ال�صمود ملدة يومني كاملني دون احلاجة �إىل �شحنها.
ووفق ملوقع  Phonearenaالهندى ،ودعم هاتف نوكيا � 2أي�ضا  1جيجابايت من ذاكرة
الو�صول الع�شوائى و  8جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية ،مع �إمكانية زيادتها بوا�سطة بطاقات
الذاكرة.
هاتف نوكيا  2بنظام اندرويد نوجا  ، 7.0مع دعم مل�ساعد جوجل
و يعمل
ال�شخ�صى ،جنبا �إىل جنب تخزين الفيديو وال�صور غري
املحدود لل�صور ،مع دعم جمموعة من اللغات الهندية
واللهجات املحلية ،ومن الوا�ضح �أن الهاتف ي�ستهدف
�سوق الهواتف الذكية الهندى ب�شكل كبري.
و�سيتم �إطالق الهاتف عامليا فى منت�صف نوفمرب،
و�سيبلغ �سعره  99يورو ،فى حني
عدم وجود ت�أكيد ر�سمى ب�أن الهاتف
�سيتم �إطالقه فى الواليات املتحدة،
�إال قوائم متاجر التجزئة الأمريكية
ت�شري �إىل طرحه ب�سعر 99
دوالر.

�شكاوى من ك�سر
هاتف �أيفون X
مبجرد �سقوطه
تعد م�شكلة �سقوط الهاتف من �أكرث الأ�شياء التى يواجهها م�ستخدمو الهواتف الذكية حول العامل،
لأن هذه احلوادث ميكن �أن ت�ؤدى �إىل ك�رس ال�شا�شة و�إحلاق ال�رضر باجلهاز ،وبعد �أن طرحت �أبل هاتفها
اجلديد �أيفون  xالذى ي�أتى فى الذكرى العا�رشة على �إطالق �أول �أيفون فى العامل ،فى الأ�سواق
توجه بع�ض امل�ستخدمني �إىل موقع التغريدات الق�صرية "تويرت" لل�شكوى من ك�رس هواتفهم مبجرد
�سقوطها من �أيديهم.
ووفقا ملوقع  ibtimesفى ن�سخته الأمريكية ،ف�أغلب ال�شكاوى ت�أتى من امل�ستخدمني الذين
ا�شرتوا الهاتف لتجربته من املدونني والتقنني ،حيث �أ�سقطوا الهاتف من ارتفاع يقرب من � 6أقدام
وهى م�سافة كبرية وتعر�ض ج�سم الهاتف للك�رس ،وبع�ض ال�سقطات �أثرت ب�شكل ب�سيط على الهاتف ،وهو
الأمر الذى يرجع �إىل طبيعة ال�سطح الذى �سقط �أعاله ،وعلى الرغم من ت�أثر الزجاج الأمامى واخللفى
�إال �أن الهاتف نف�سه بقى فى حالة جيدة.
جدير بالذكر �أنه مت طرح �أيفون  Xفى املتاجر فى جميع �أنحاء العامل يوم اجلمعة املا�ضي،
وبد�أت �رشكة �أبل وحمالت البيع بالتجزئة تلقى الطلبات امل�سبقة قبلها ب�أ�سبوع ،وي�أتى هاتف �أيفون
 xب�سعر  999دوالر لن�سخة  ،64GBفى حني �أن ن�سخة  256GBب�سعر  1149دوالر ،وتكلفة
�إ�صالح ال�شا�شة  549دوالر.

�سيارة ذكية حتذر قائدها
من نق�ص املياه فى ج�سمه

قالت �صحيفة تليجراف الربيطانية� ،إن
�رشكة ني�سان اليابانية ل�صناعة ال�سيارات
ك�شفت النقاب عن �سيارات ذكية جديدة
بو�سعها ا�ست�شعار نق�ص املاء فى ج�سد
قائدها وحتذيره.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن اخلرباء �أكدوا
م�ؤخرا �أن نق�ص املاء فى اجل�سم له ت�أثري
�سئ على قائد ال�سيارة ي�شبه �إىل حد كبري
ت�أثري �رشب اخلمور ،مو�ضحة �أن الباحثني فى
املعهد الأوروبى لبحوث ت�أثري املياه ،وجدوا
�أن ال�سائقني الذين ي�رشبون كمية قليلة من
املاء نحو  25مللى فقط يرتكبون �أخطاء
�أثناء القيادة �أكرث من ال�سائقني الذين
ي�رشبون كميات �أكرب من املاء.
و�أكدت ال�صحيفة� ،أن الباحثني قاموا
بعد ذلك مبقارنة ن�سبة الأخطاء املرتكبة
بنظريتها التى يرتكبها ال�سائقون املخمورون
الذين تبلغ ن�سبة الكحول فى دمهم 8
�أجزاء فى كل مائة جزء.
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن ني�سان ا�شرتكت مع
�رشكة هولندية لت�صمم لها طبقة من الطالء
على مقود �سياراتها من طراز جوك ،عالوة
على املقعد املخ�ص�ص لل�سائق وتقوم
هذه الطبقة بفح�ص عرق ال�سائق ،وعندما
تكت�شف وجود نق�ص فى املاء عن حد
معني تغري لونها.

تويرت ي�ضاعف احلد الأق�صى
للتغريدة �إىل  280حرفا
�أعلنت �شبكة التوا�صل االجتماعى تويرت
انها قررت زيادة احلد االق�صى لأحرف
التغريدة الواحدة من  140اىل 280
حرفا ،وذلك بعدما اختربت بنجاح على
مدى �شهر ون�صف تقريبا هذه التغريدات
امل�ضاعفة الطول.
وقالت ال�شبكة فى بيان "نحن نزيد احلد
االق�صى للأحرف .نريد ان يتمكن اجلميع
من التعبري عن �أنف�سهم ب�شكل �أ�سهل
و�أ�رسع".
وكان تويرت قامت باختبار م�رشوع ي�سمح
بزيادة احلد الأق�صى لأحرف التغريدة لي�صل
�إىل  280حرفا� ،أى �ضعف احلد امل�سموح
به ،فى م�سعى لتعزيز منو موقع التوا�صل
االجتماعى الذى يعانى من عدم زيادة
قاعدة م�ستخدميه.

اتخذت م�شكلة �آيفون  8بل�س التي اكت�شفت قبل �أيام
حمنى خطريا عندما �أبلغ م�ستخدمون جدد يف ال�صني
�رشكة �أبل بتعر�ض بطارية الهاتف النتفاخ ي�ؤدي �إىل
تفكك الهاتف .وي�أتي احلادث يف وقت بد�أت فيه �أبل
التحقيق يف حاالت مماثلة مت الإبالغ عنها يف تايوان
واليابان .ونقلت �صحيفة "ديلي ميل" عن املت�رضرين قولهم �إنهم الحظوا انتفاخ بطارية هواتفهم
ب�شكل غري عادي ،مما ي�ؤدي �إىل انف�صال ال�شا�شة عن اجلزء اخللفي.
وذكر م�ستخدم �صيني �أنه ح�صل على هاتفه اجلديد ومل يالحظ �أي عالمة انفجار �أو ت�ضخم عليه
�آنذاك.
ون�رش امل�ستخدم �صورا جلهازه ،الذي يبدو مفككا بعدما انف�صل جز�ؤه ال�سفلي عن ال�شا�شة الأمامية
بعد انتفاخ بطاريته .وقال متحدث با�سم �أبل �إن ال�رشكة تبحث يف الأمر ورف�ضت اخلو�ض �أكرث يف
التفا�صيل.

تقنية  Face IDلي�ست ع�صية على االخرتاق كما ادعت �آبل

عندما �أعلنت �آبل عن هاتفها اجلديد �آيفون �إك�س  iPhone Xاجلديد كل ًيا ،فوجئ املتابعون
ب�أن ال�رشكة االمريكية الرائدة قد �أزالت زر ال�شا�شة الرئي�سي من الهاتف ،والذي كان يعد و�سيلة
الأمان الرئي�سية يف هواتف �آيفون مبختلف �إ�صداراتها ،وقد مت تعوي�ض هذه اخلا�صية عرب التقنية
اجلديدة  ،Face IDوهي تقنية رائدة تعمل من خالل م�ست�شعر للعمق داخل الكامريا الأمامية
للهاتف ،يقوم هذا امل�ست�شعر مب�سح وجه امل�ستخدم ومطابقته مع الن�سخة املحفوظة يف الهاتف،
وت�ستخدم هذه التقنية لفتح الهاتف �أو للدفع الإلكرتوين عرب خا�صية  .Apple payوهنا ت�أتي
�أهمية قوة هذه الأداة من ناحية الأمان ،ف�أكرث ما تتباهى به �آبل هو �صعوبة التحايل على و�سائل
ت�أمني هواتفها ،وت�ؤكد هذه املرة �أن تقنية  Face IDهو �أقوى هذه الو�سائل و�أكرثها �إحكا ًما ح�سبما
تدعي.
ولكن يبدو �أن ت�أكيد �آبل هذا مل يكن قو ًيا كفاية لي�صمد �أمام ما
ا�ستطاعت �أن تفعله �رشكة الأمن ال�سيرباين الفيتنامية ،Bkav
والتي متكنت من التحايل على قوة �إحكام تقنية ،Face ID
عرب بناء قناع اعتمد على الطباعة ثالثية الأبعاد وثنائية الأبعاد
وبع�ض العمل اليدوي ،الذي مل يكلف ال�رشكة �سوى  150دوالر
�أمريكي يف املجمل ،ح�سبما ن�رشت ال�رشكة عرب موقعها الإلكرتوين
الر�سمي.
وكانت قد ن�رشت ال�رشكة مقطع فيديو عرب موقع يوتيوب،
اً
خداع تقنية Face
حماول
يظهر فيه �أحد القائمني عليها
لوجهه عرب اال�ستعانة
 IDعرب قناع مت بناءه م�شاب ًها
يف الفيديو ،وقد
بن�صف تفا�صيل الوجه فقط كما يت�ضح
�آيفون �إك�س
متكن القناع بالفعل من خداع هاتف
من املحاولة الأوىل.
و تقنية
ميكن � ًإذا خداع هاتف �آيفون �إك�س
الرائدة اجلديدة  Face IDاملتوقع �أن تتوفر يف كافة هواتف �آيفون القادمة بد ًء من العام
القادم ،ولكن هل يدعو هذا االمر للقلق؟
بالت�أكيد يدعو هذا الأمر للقلق �إن كان امل�ستخدم من بني الأ�شخا�ص املمكن ا�ستهداف هواتفهم
ال�شخ�صية ،مثل ال�شخ�صيات العامة او احلكومية �أو امل�شاهري وغريهم ،فهواتف ه�ؤالء قد حتوي من
املعلومات والأ�رسار ما قد يدفع �أحدهم لتكلف عناء �صناعة قناع مثل هذا الذي �صنعته �رشكة
 ،Bkavوهو ما ي�ضعنا نحن امل�ستخدمون العاديون يف نطاق �آمن ن�سب ًيا.
ولكن وبغ�ض النظر عن �أي من الهواتف ي�ستحق االخرتاق مبثل هذه الطريقة ،ف�إن جتربة ال�رشكة
الفيتنامية ت�ؤكد �أن تقنية التعرف على الأوجه  Face IDوغريها من التقنيات ال�شبيهة لي�ست �أكرث
�أمانًا من تقنية م�سح الب�صمة امل�ستخدمة يف باقي الهواتف الذكية ،على عك�س ادعاء �آبل التي
ت�ؤكد �أن هذه التقنية هي البديل الأقوى والأكرث �أمانًا من م�سح ب�صمة الإ�صبع.
اجلدير بالذكر �أن عدد من التقارير قد �أ�شارت �إىل �أن �سام�سوجن تعمل على تطوير تقنية �شبيهة
يف هواتفها القادمة لعام  ،2018كما يعكف مهند�سو في�سبوك على تطوير التقنية ذاتها �أي�ضً ا.

ال�صني تطور قطارا كهربائيا جديدا ي�سري بدون ق�ضبان

ظهرت القطارات الكهربائية فى العديد من دول العامل خالل ال�سنوات املا�ضية ،ولكن خالل الفرتة
املقبلة �سيكون �سكان مدينة ت�شوت�شو بال�صني �أول من يخترب نوعا جديدا من القطارات الكهربائية
التى ميكن �أن ت�صل �رسعتها �إىل  43ميال فى ال�ساعة ،وت�سري بدون الق�ضبان التقليدية� ،إذ طورت
�رشكة ال�سكك احلديدية للنقل ال�رسيع  ARTهذا النوع من القطارات التى ميكن �أن حتمل ما ي�صل
�إىل  300راكبا وطولها  30مرتا.
ووفقا لتقرير من موقع  ibtimesالربيطانى ،يتبع القطار خطا ظاهريا ي�سري �أعاله� ،إذ مت الك�شف
عنه فى يونيو املا�ضى وبد�أت االختبارات الأولية حاليا فى مقاطعة هونان ال�صينية ،والن�سخة احلالية
من القطار الكهربائى اجلديد ميكن �أن ت�سري فقط  15ميال فقط فى املرة الواحدة ،ولكن ميكن �إعادة
�شحنها فى  10دقائق فقط عن طريق املو�صالت التى توجد على �سطح العربات.
من اجلدير بالذكر �أنه مت بدء العمل على القطار اجلديد فى عام  2013لتخفيف االزدحام فى
املراكز احل�رضية املزدحمة فى ال�صني ،كما �أرادت احلكومة �أن تبنى حال فعاال من حيث التكلفة لالزدحام
املروري ،حيث متكنت ال�رشكة من تطويره بنف�س التكاليف اخلا�صة باحلافالت العادية تقريبا.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

�إكتئاب ما بعد الوالدة عند الزوج
يعرف �أغلبنا الكثري عن اكتئاب
بعد الوالدة لدى الن�ساء عند احلديث
عن �أعرا�ضه وعالجه ،لكن هل �سمعت
�ساب ًقا عن اكتئاب بعد الوالدة عند
الرجال؟
�إن �إدراك �أن الأب م�صاب باكتئاب
بعد الوالدة لي�س بال�سهولة نف�سها،
�إذ تختلف �أعرا�ضه لدى الآباء عن
الأمهات وتختلف بالتبعية طريقة
تعاملهم مع تلك الأعرا�ض وهذه
امل�شكلة ،بالإ�ضافة لذلك ف�إن
املعلومات عن اكتئاب بعد الوالدة
لدى الرجال لي�ست �شائعة بالدرجة
نف�سها ،رمبا لعدم ميل الرجال
للحديث عن م�شكالتهم ،ولندرة
امل�صادر املتخ�ص�صة يف احلديث عن
اكتئاب بعد الوالدة لدى الرجال
حتديد ًا ،مما قد ي�صعب الأمر �أكرث.
ُيعد ميالد طفل جديد جتربة �صعبة
ومليئة بالتحدي للأبوين خا�صة لو
كانت تلك جتربة الإجناب الأوىل،
�إذ يتعر�ض  1من كل � 4آباء للإ�صابة
باكتئاب بعد الوالدة ،واكتئاب ما
بعد الوالدة عند الأب �أو الأم خمتلف
متاما عن حالة الك�آبة العر�ضية
ً
امل�سماة  ،Baby bluesالتي قد
ت�صيب الأمهات نتيجة للتغريات
الهرمونية التي قد متر بهن.
�أ�سباب �إ�صابة الأب باكتئاب ما بعد الوالدة
من الأ�سباب التي قد ت�ؤدي لإ�صابة
الآباء باالكتئاب بعد الوالدة ،عدم
احل�صول على القدر الكايف من
النوم،الأعباء املادية الناجتة
عن وجود طفل جديد،عدم وجود
ٍ
دعم
كاف من الآخرين،افتقاد
العالقة القوية والتوا�صل مع
الزوجة،الإح�سا�س باال�ستبعاد نتيجة
للعالقة اجلديدة احلميمية بني
الأم والطفل اجلديد،افتقاد العالقة
احلميمة مع الزوجة،وجود تاريخ
مر�ضي للإ�صابة باالكتئاب�،إ�صابة
الزوجة باكتئاب بعد الوالدة.
فيما يلي بع�ض الأعرا�ض التي قد
يعاين منها الزوج ،و�إن كان من غري
ال�رضوري �أن تظهر جميع ًا ،و�إمنا
بع�ضها فقط �إذ يتفاوت الأمر من
�شخ�ص �ﻵ خر.
ما هي املدة التي ا�ستمر �إح�سا�سك ب�أي من
هذه الأعرا�ض؟
جميعا ب�أوقات �سيئة لكن �إذا
منر
ً
ا�ستمر �إح�سا�س الزوج بواحد �أو �أكرث
من الأعرا�ض التالية ملدة �أ�سبوعني
متوا�صلني على الأقل فرمبا يكون
م�صاب ًا باكتئاب ما بعد الوالدة ،ومن
تلك الأعرا�ض:

ال�شعور امل�ستمر بالإحباط.
االنفعال والغ�ضب الزائد.
ال�سلوك العنيف غري املعتاد.
فقدان ال�شهية،االنعزال عن
العائلة والأ�صدقاء وفقدان الرغبة
يف التوا�صل مع الآخرين،الإح�سا�س
مبتاعب ج�سدية متوا�صلة كال�صداع
وم�شاكل اله�ضم و�آالم املعدة ،وفقدان
الطاقة والإح�سا�س امل�ستمر بالتعب.
فقدان الرغبة واملتعة يف العمل
والهوايات وممار�سة اجلن�س�،إدمان
االنتحار،
يف
العمل،التفكري
والتفكري يف املوت،فقدان القدرة
على اال�ستمتاع ب�أي �شيء،الأرق �أو
على العك�س الرغبة يف النوم الزائد
عن املعدل الطبيعي،زيادة �أو نق�ص
ملحوظ يف الوزن.
كيف ت�ساعدين زوجك على تخطي مرحلة
اكتئاب ما بعد الوالدة؟
�أعرف �أنك متعبة و�أن �أكرث من ت�أثر
بالوالدة و�أملها هي �أنت ،ولكن من
املهم �أن حتاويل م�ساعدة زوجك حتى
يفهم ما مير به وال ي�ست�سلم للم�شاعر
ال�سلبية التي مير بها.
�ساعديه على االرتباط بالطفل
اجلديد حتى ال ينف�صل عن �أمور احلياة
اليومية فهذا �أهم �أعرا�ض االكتئاب،
حاويل م�شاركته يف التفا�صيل
ال�صغرية اخلا�صة بطفلك واالنخراط
مرة �أخرى يف تفا�صيل الأ�رسة مما
يعزز الرتابط بينكم ،جربي طلب
م�ساعدته يف حتميم الطفل �أو تغيري
حفا�ضته ،ب�إمكانك �أي�ض ًا ا�صطحابه
يف نزهة ق�صرية حول املنزل مع
الطفل يف عربة الأطفال �أو حمالة،
�ست�ساهم هذه الأ�شياء ال�صغرية يف
م�ساعدته على الت�أقلم مع وجود الطفل
وخلق ترابط بينهما .ان�صحيه � ً
أي�ضا
مبمار�سة الريا�ضة وتناول الطعام
ال�صحي فهذا من الأ�سا�سيات املهمة

مطبخ �أ�رستي فطائر الدونات باملربي

املقادير
 2كيلو دقيق
 2/1ملعقة �صغرية ملح
 4/1ملعقة كبرية خمرية
 1بي�ض خمفوق
 4-6ملعقة كبرية حليب
 1ملعقة كبرية �سكر
 4/1كيلو مربي

الطريقة
ي�ضاف
العجان
يف
وامللح
وال�سكر
الدقيق
ثم
واخلمرية ثم البي�ضة امل�رضوبة
احلليب ويقلب جيد ًا حتى يتجان�س اخلليط.
يتم �إ�ضافة املزيد من احلليب �إذا احتاجت العجينة.
يغطى العجني بورق بال�ستيك ،ثم يرتك ليتخمر ملدة �ساعة.
تر�ش الطاولة بقليل من الدقيق وتفرد العجينة ب�سماكة رفيعة.
تقطع العجينة لدوائر متو�سطة احلجم ،ثم تر�ش باملاء وحت�شي مبربي
التوت/الفراولة/الربتقال  /اجلنا�ش البارد.
تغلق قطع العجني وت�شكل ب�شكل كرات �صغرية ثم ترتك لتتخمر.
تقلى الكرات ثم تر�ش بال�سكر البودرة.

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

توفري م�صروف البيت بـ 5ن�صائح

�أي�ض ًا للخروج من حالة االكتئاب.
ال يجب �أن يحاول كبت م�شاعره،
بل الأوىل البوح بها لك �أو ل�صديق
مقرب ال يخجل منه ،و�إن كان البوح
�صعب ًا خا�صة يف املجتمعات ال�رشقية
بني الرجال ،لكن تذكري دائم ًا �أن
ت�شعريه �أن ب�إمكانه االعتماد على
الآخرين وم�شاركة املقربني م�شاعره
فلهذا وجدت الأ�رسة والأ�صدقاء،
فمجرد احلديث قد ي�صبح له الدور
الكبري يف تخفيف الأعرا�ض.
اجعليه يجرب ممار�سة �أن�شطة
�إبداعية كالكتابة �أو الر�سم لتفريغ
التوترات ،و�إن مل تفلح تلك
اخلطوات فعليه اللجوء لطبيب لتلقي
امل�ساعدة ،وهو برغم �شيوعه يعترب
من احلاالت النف�سية �سهلة العالج
من خالل العديد من برامج العالج
املعريف ال�سلوكي� ،رشط عدم جتاهل
الأمر ،كي ال ي�ؤثر م�ستقب ً
ال يف العالقة
بني الأب والأطفال بل بينه وبينك
� ً
أي�ضا.

ال ّ
�شك يف �أن الكثري من البيوت �أ�صبحت تعاين من ارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
من خمتلف الطبقات ،وال �سيما �إذا كانا زوجني يف بداية احلياة ،ولديهما العديد
ول ِ
أنك غالب ًا ما تقومني
من االلتزامات للبيت والأطفال ال�صغار..
ِ
عليك عبء التوفري
بدور وزيرة املالية داخل منزلك فيقع
البيت.
واال�ستفادة الق�صوى من م�صروف
� ِ
إليك بع�ض احليل يف الأمور
اليومية التي ميكنك اتباعها،
و�ستالحظني � ِ
أنك ا�ستطعت
�أن توفري منها بع�ض املبالغ
املالية:
• ميكنك اللجوء �إيل باعة
اخل�ضراوات والفاكهة يف
الأ�سواق املحلية ،فالأ�سعار
لديهم تكون �أرخ�ص بكثري
تبيع
من الأ�سواق الكربى التي قد
املنتج ب�ضعف الثمن.
مع حتديد
• ال تذهبي للت�سوق و�أنت جائعة،
قائمة حمددة للم�شرتيات لاللتزام بها.
• عرو�ض الطعام والع�صائر يف ال�سوبر ماركت :ت�أكدي من تاريخ ال�صالحية
غالبا ما يكون قد قارب على االنتهاء ،فال ت�شرتي كمية كبرية �أو
قبل ال�شراءً ،
دون رغبة حقيقية لل�شراء.
• عند �شراء املالب�س �أثناء التخفي�ض :ا�س�أيل على ال�سعر قبل الدفع؛ �ﻷ نه
عادة ما ت�ضع املحالت ومع الأ�سف املحالت الكربى� ،أكرث من �سعر على قطعة
جيدا �أثناء الدفع رمبا تدفعني ال�سعر الأغلى ،ولن يلفت
املالب�س و�إذا مل تنتبهي ً
نظرك البائع ..حدثت بالفعل يف �أكرث من حمل كبري ومعروف.
• راجعي الفاتورة :قبل مغادرة املحل �أو ال�سوبر ماركت راجعي م�شرتياتك
جيدا� ..أحيانًا تكون من خدع الت�سويق �أن يكون العر�ض على عدد
و�أ�سعارها
ً
قطع معينة من املنتج ،ولي�س القطعة الواحدة ،ولكن دون تو�ضيح! ا�س�أيل وت�أكدي
من البائع من العر�ض املوجود على املنتج قبل ال�شراء.

جلمالك � 10 .أخطاء �شائعة عند غ�سل الوجه

غ�سيل الوجه ب�شكل خاطىء قد ي�ؤدى �إىل م�شاكل عديدة للب�رشة  .ولذا نقدم لك
�أكرث هذه الأخطاء �شيوع ًا .
 .1ا�ستخدام ال�صابون اخلاطىء
غ�سول الوجه من املفرت�ض �أن يزيل الأو�ساخ  ،واملكياج والأتربة ولكنه ال يجب
�أن يكون بالقوة بحيث يزيل الطبقة اخلارجية للب�رشة .ال تختارى �صابون للوجه
ِ
عليك فرك وجهك بقوة  ،وال �أن يكون قوى بحيث يق�رش
لطيف بزيادة بحيث يتوجب
وجهك مع كل غ�سلة .
 .2الإفراط فى غ�سيل الوجه
اغ�سلى وجهك فقط مرة �أو مرتني فى اليوم � ،أما �أكرث من ذلك �سي�ؤدى �إىل احتقان
الب�رشة وزيادة �إنتاج الدهون بها � .إذا مل ت�ستخدمى امل�ساحيق �أو املكياج �أو واقى
ال�شم�س  ،فتخطى الغ�سول اليومى مبجرد �شطف وجهك باملاء الفاتر لتمنحى عطلة

لوجهك من املنتجات.
 .3ا�ستخدام درجة حرارة املياه اخلاطئة
الأ�سطورة  :املاء ال�ساخن يفتح امل�سام  ،واملاء البارد يغلقها  .احلقيقة هى �أن امل�سام ال حتتوى على ع�ضالت لتفتح
وتغلق  .بينما املاء ال�ساخن قد يعطيكى �شعور ًا جي ًدا  ،لكنه قد ي�رض بالدهون الطبيعية للب�رشة  .فاملاء الفاتر هو
الأف�ضل لغ�سول بطريقة جيدة ولطيفة فى �آن واحد .
 .4الإفراط فى التق�شري
التق�شري باعتدال من �أف�ضل املمار�سات حتى تزيلي اجللد امليت  .ال تق�رشى ب�رشتك �أكرث من � 2إىل  3مرات فى الأ�سبوع
ِ
يديك بد ًال من املن�شفة للتق�شري حتى ال ت�شدين وجهك .
كحد �أق�صى  .ا�ستخدمى
 .5عدم ال�شطف اجليد
ً
خا�صة
عدم ال�شطف اجليد قد ي�ؤدى �إىل بناء طبقة من بقايا ال�صابون التى قد ت�سد امل�سام وجتفف الب�رشة  .انتبهى
ل�شطف الأنف  ،وحد الفك  ،وحدود ال�شعر مع الوجه .
 .6ا�ستخدام منتجات حتتوى على مكونات ت�ؤدى �إىل التهيج واحل�سا�سية
ال ت�ستخدمى املنتجات التى حتتوى على الألوان �أو الروائح �أو املواد احلافظة ال�صناعية على وجهك  .اقرئى املكونات
جيد ًا على العلبة للت�أكد من خلو املكونات من �أى �شىء قد ي�صيبك باحل�سا�سية �أو تهيج الب�رشة .
 .7فرك املن�شفة
ال تفركى املن�شفة على وجهك �أبد ًا  ،ولكن ربتى ببطء لتن�شيف وجهك ب�صورة لطيفة  .فالفرك ي�شد وميدد الوجه مما
يعر�ضك �إىل ترهل الب�رشة و�رسعة ظهور التجاعيد  .ال ت�ستخدمى �أى من�شفة  ،ولكن خ�ص�صى من�شفة لوجهك فقط .
 .8انتظار الرتطيب
ِ
ً
مبا�رشة بعد غ�سيل الوجه عندما تكون
عليك و�ضع الكرمي املرطب
من ال�رضورى �إحكام الرتطيب فى الب�رشة  ،لذا
الب�رشة ال تزال رطبة  .وانتظار جفاف ب�رشتك للرتطيب  ،قد ي�صعب الأمر على املرطب مما يجعل ب�رشتك دهنية بد ًال من
�أن ت�رشب الكرمي جيد ًا .
� .9رشاء املنتجات الغالية
ال ت�شرتى املنتجات الغالية للب�رشة فهى لي�ست الأف�ضل بال�رضورة  ،لكن اختارى املنتجات املنا�سبة لب�رشتك
احتواء على مواد ومكونات طبيعية .
و�أكرثها
ً
 .10اخلوف من الزيوت
�صحيحا فهناك منتجات ب�أ�سا�س من
يخاف النا�س من املنتجات الزيتية على الوجه خوف ًا من �سد امل�سام  .هذا لي�س
ً
الزيوت مفيدة وجيدة لتنظيف الب�رشة  .فقط ت�أكدى من �إزالة �آثار املنظف الزيتى كال�صابون حتى ال ترتاكم روا�سب من
املنتج على ب�رشتك وت�سد امل�سام .
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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.

مزاد مقتنيات فيكتوريا يف
دفرت يقع يف � 20صفحة

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ابرز املطاعم حتت البحر

مطعم كارجو هولد – جنوب افريقيا :
مت ان�شاء ذلك املطعم داخل منوذج مقلد
الحدى ال�سفن ،وهي ال�سفينة اجلنوب
افريقية الأ�سطورية "ذا فانتوم" .وهو
مطعم مميز بالفعل.

:

مطعم وملهى تكنومارين الليلي – نيويورك

يوجد على عمق  14قدما حتت املاء
وخوذات التنف�س التي ظهرت باعالنات
املطعم متاحة وميكن �رشا�ؤها يف
الواقع.

مطعم املهرة – دبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة :

ال يوجد حتت املاء من الناحية الواقعية ،لكنه �صمم بحيث مينح رواد
املكان �شعورا ب�أنهم موجودون حتت املاء.

معطم �سب�سيك�س – جزر املالديف :

يعر�ض كتيب ي�ضم تذكارات جمعتها املربية �أملانية املولد للملكة فيكتوريا ،منها خ�صالت
من �شعرها وتذكارات من حفل زفافها ،يف مزاد بربلني.
الكتيب ذو الغالف امل�صنوع من اجللد الذي يقع يف � 20صفحة ي�ضم �أي�ضا ر�سومات قامت بها
فيكتوريا وخطابات وغريها مما يعر�ض ملحة عن حياتها اخلا�صة املبكرة.
وجمعت تلك التذكارات الباروني�س لويزة ليت�سني ،التي كانت مربيتها وم�ست�شارتها لنحو
عقدين منذ كانت فيكتوريا يف اخلام�سة من عمرها.
وقال �شتيفان كورنر ،من دار مزادات غري�سباخ "هي نظرة عميقة على عالقة وثيقة
للغاية".
الكتيب ،الذي يعر�ض يف مزاد ب�سعر يبد�أ بـ� 30ألف يورو كان بحوزة عائلة ليت�سني حتى
بيع لأول مرة عام .1999

�شاطئ يظهر بعد  12عام من االختفاء!

اختفى �شاطئ خليج �أ�شليم ،منذ
 12عام بعد �أن اجتاحت عا�صفة
اخلليج وت�سببت يف حمل الرمال من
يتبق �سوى
مكانها ونزحت املياه ومل َّ
ال�صخور .ويف ال�صيف املا�ضي،
ت�سببت العا�صفة “براين” بت�شكيل
طبقة كثيفة من الرمال على منطقة
مرة �أخرى.
ال�شاطئ
ً
وتقول �أ�سطورة حملية� ،أن �شاطئ
خليج �أ�شليم يعود لفرتة ق�صرية مرة
كل �سبع �سنوات ،لكن هذه املرة،
ا�ستغرق الأمر 12
عاما ليعود من
ً
جديد.
وكان ال�شاطئ قد �شوهد لآخر مرة
يف عام 2005م ،وظل لب�ضع �أ�شهر قبل
جمددا.
�أن يختفي
ً
وعلى الرغم من �أن ال�سكان
املحليني خلليج �أ�شليم ال يعلمون
مرة �أخرى،
موعد اختفاء ال�شاطئ
ً

�إال �أنهم ُم�ستمتعون ب�شاطئهم
ويحاولون قدر الإمكان
ُ
زيارته قبل �أن ُيغادرهم �إىل
� ٍ
أجل غري م�سمى.
�رس االختفاء!
قد ُي�سند البع�ض اختفاء
ال�شاطئني يف جزيرة
هذين
َ
�أ�شيل �إىل التغريات املناخية،
لكن هذا ال�سبب قد ال يكون
وفقا لرتجيحات
�صحيحا
ً
ً
عامل اجلغرافيا “كيفني
لين�ش” ،الذي ا�ستبعد ت�أثري
التغيري املناخي ،واعترب �أن
ال�سبب هو الهيدروديناميكا
والروا�سب ،وحركة الرياح التي
تتغري با�ستمرار ما ُي�سبب حمل الرمال
من على ال�شاطئ وانح�سار املياه.
وبغ�ض النظر عن الأ�سباب ،ف�إن
ظاهرة اختفاء ال�شواطئ وعودتها
مرة �أخرى تزيد من عجائب
للظهور
ً
الطبيعة يف �إيرلندا!
�شاطئ خليج �أ�شليم لي�س الوحيد
مرة
الذي اختفى ثم عاود الظهور
ً
�أخرى يف جزيرة �أ�شيل يف �إيرلندا،
�شاطئا �آخر يبعد حوايل
بل �إن هناك
ً
 10كلم فقط عن �شاطئ خليج �أ�شليم،
كان قد اختفى منذ 33
عاما يف عام
ً
1984م ،بعدما اجتاحت عا�صفة
ربيعية ال�شاطئ وت�سببت يف اختفاء
يتبق �سوى
الرمال واملياه ،ومل
َّ
ال�صخور!

يقع على عمق يقدر بحوايل  20قدم يف املحيط الهندي ،ويقع على بعد �أكرث
من  500ميل من ال�ساحل وميكن الو�صول �إليه عرب قوارب.
مطعم �شارك�س �أندرووتر جريل – والية فلوريدا يف الواليات املتحدة
وهو واحد من �أبرز اخليارات التي ميكن للأطفال الذهاب �إليها واال�ستمتاع
مبناظر القرو�ش من حولهم.
مطعم ايتها �آندر�سي – جزر املالديف :
وهو مطعم �صغري يقع حتت م�ستوى �سطح البحر بـ  16قدما وهو بالفعل
واحد من �أبرز املطاعم املوجودة يف تلك القائمة.
مطعم جول �آندر�سي لودج يف كي الرجو – والية فلوريدا يف الواليات املتحدة :
وهو املطعم الوحيد املوجود حتت املاء الذي يتعني على زواره الو�صول
�إليه عن طريق الغو�ص .وهو مق�سم �إىل جزئني  :جزء عبارة عن فندق وجزء
عبارة عن خمترب �أبحاث.
مطعم �سي ( البحر ) – جزر املالديف  :وهو مطعم مميز ميكن اال�ستمتاع داخله
بتناول �أف�ضل �أنواع الأطعمة �سواء يف وجبتي الغداء �أو الع�شاء ،وميكن للزوار
�أن يتمتعوا مبناظر احلياة البحرية الوفرية من حولهم� ،إىل جانب قطع الأثاث
اجلميلة.

مطعم الفرز ديب – الكاريبي :

يقدم جتربة ترفيهية غاية يف االمتاع لزواره.

علماء يكت�شفون كهفا من الع�صر اجلليدي

اكت�شف علماء كنديون كهفا من
الع�رص اجلليدي مبدينة مونرتيال
مبقاطعة كيبيك عمره � 15ألف عام .
وقال العامل الكندي لوك بالنك يف
ت�رصيحات ل�شبكة (�سي بي �سي) نيوز
الإخبارية الكندية �أنه و�صديقه دانييل
كارون اكت�شفا هذا الكهف الذي ت�ضمن
ممرا طوله  200مرت على الأقل وارتفاعه
�ستة �أمتار وعر�ضه حوايل ثالثة �أمتار،
مبينا �أنهما متكنا من حتديد موقع
املمر با�ستخدام ق�ضيب التغطي�س على
غرار �أدوات خ�شبية ك�شافة ت�ستخدم

يف بع�ض الأحيان
للعثور على املياه
اجلوفية .
و�أكد بالنك �أن
هذا االكت�شاف هام
لي�س فقط ب�سبب
التجويف
حجم
داخل
املوجود
الكهف ولكن ب�سبب
ت�شكيل
طريقة
الكهف ،مبينا �أن
عميق
التجويف
جدا ي�صل �إىل طبقة املياه اجلوفية،
وميكن ا�ستخدام الزورق للتنقل يف
املياه بعمق خم�سة �أمتار.
وقال العامل الكندي �أن هذا اكت�شاف
كبري حققناه وهذا اليحدث عدة مرات
يف العمر.
و�أ�شارت ال�شبكة �إىل �أن امل�س�ؤولني
مبقاطعة كيبيك ي�أملون يف فتح الكهف
يف نهاية املطاف للجمهور مبجرد
الإنتهاء من الدرا�سات الإ�ستق�صائية
واكتمال التقارير ب�ش�أنه .
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الطب ال�شعبي (الطب البديل) و�أهمية تطويره والتوفيق بينه وبني الطب احلديث
ترجمة /حممدعلي حيمدة
�إعداد /ت�سفاميكائيل قربي�س
التوفيق بني الطب ال�شعبي والطب
احلديث
قد ينظر اىل الطب احلديث والطب
ال�شعبي (الطب البديل) ب�إعتبارهما
طريف نقي�ض ،لكن من الطبيعي
ان ندرك �أن ما يجمع بينهما من
نقاط� ،أكرث من نقاط التباين
بينهما ،و�إذا كان الطب احلديث يف
بالدنا ي�شهد اقباال مع الوقت� .إال
�أن الطب البديل ورغم عدم وجود
درا�سات دقيقة يف هذا اجلانب مل
يالحظ تطوره كما ينبغي .يف حني
�أن الطب البديل املرت�سخ يف �أذهان
النا�س من خالل التعود والإميان
يوا�صل دوره �إيجابا و�سلبا� ،إىل
جانب الطب احلديث.
فمثال هناك الكثري من املفاهيم
واملقوالت التي نتابعها ب�شكل
يومي من قبيل ،مل يتمكن الأطباء
من ت�شخي�ص حالتي املر�ضية،
�أو مل �أجد �أي حت�سن نتيجة الطب
احلديث ،ومت�سمع انه يوجد يف
منطقة كذا خبري يف جرب ك�سور
العظام� ،أو �إن تناول الع�شب
الفالين �أو �أوراق ال�شجرة كذا.
ميكن �أن يعالج مر�ض كذا ومر�ض
كذا ،ويحقق نتائج ملمو�سة.
�سواء يف احلد من �آثار �سم لدغة
الأفاعي ،وغريها من الزواحف،
ومر�ض العني والأذن .ما يعك�س
مدى تر�سخ الإعتقاد بفاعلية تلك
العقاقري يف �أو�ساط املجتمع.
ويف هذا تو�ضح منظمة ال�صحة
العاملية �أن العالج البديل يف �أي
جمتمع نابع من تراكم التجارب
واخلربات و�ألإعتقاد .ويهدف
اىل حماية ال�صحة الع�ضوية،
والنف�سية� ،أو الوقاية من الأمرا�ض،
والتعرف عليها .وعالجها نتيجة
لرتاكم تلك التجارب.
وكما ت�شري الدرا�سات الطبية،
�أن مايزيد عن  80%من �سكان
�إفريقيا ،و�آ�سيا ،و�أمريكا الالتينية
ي�ستخدمون الطب ال�شعبي (الطب
البديل) وعلى الرغم من امكانية
القول بان كل العالج بالأع�شاب
مفيد .لكن بال �شك �إذا ا�ستخدم ب�شكل
علمي ،ف�إن له م�ضمون مفيد ،كما
ثبت ذلك من خالل جتارب بلدان
ال�رشق الأق�صى.
�إن العالج من خالل الطب
البديل بطرق وو�سائل متطورة،

يجعله رديفا للطب احلديث ،بل
�أ�صبح م�صدرا من م�صادر الدخل يف
خمتلف �أرجاء العامل .حيث بلغ
دخل الطب البديل عام 2002م يف
ال�سوق العاملي ،نحو  65مليار
دوالر .ويف عام  2012و�صل دخل
عمليات الطب البديل يف ال�صني
وحدها� ،إىل  81مليار دوالر .ومن
الوا�ضح �أن هذا النوع من العالج
�شهد تطورا وتعاظما م�ضطردا مع
الوقت.
ويف �إرتريا تر�سخت ر�ؤى
ومفاهيم �أن كل من الطب احلديث
والطب البديل يقدم خدماته
للجميع ب�شكل من التكامل
بينهما .وانطالقا من هذا الفهم،
مت ت�أ�سي�س جتمع خلرباء الطب
البديل يف عن�سبا ،حتت �إ�رشاف
وحدة ومراقبة الأدوية والغذاء.
والر�سالة الأهم لهذا التجمع،
و�ضع �أر�ضية �صلبة لتوفري العالج
الطبي البديل ب�شكل �أكرث فاعلية،
حتى يلعب دورا مقدرا يف التطور
الإجتماعي والإقت�صادي للوطن.
تا�سي�س جمعية خلرباء الطب ال�شعبي
بعن�سبا
ويف هذا ال�سياق ،وموا�صلة لهذا
اجلهد الفريد والأول من نوعه يف
البالد ،نظمت دورة ت�أهيلية يف 23
من نوفمرب يف مدينة كرن خلرباء
الطب البديل يف �إقليم عن�سبا.
حول التعريف بالطب احلديث.
ويف بداية الدورة الت�أهيلية،
تناول النقا�ش واقع الطب ال�شعبي
( الطب البديل) يف �إرتريا ،وا�شري
اىل �أنه كان ميار�س دون ان يحظي
بالإهتمام الالزم ،كما مل يتم
توثيق العمليات العالجية،
وبالتايل مل يتم نقله �إىل
الإجيال ب�شكل علمي.
�إ�ضافة اىل ذلك مل
يعمل خرباء عالج
الأع�شاب على التوفيق
بني الطب ال�شعبي
احلديث،
والطب
ما كان له الأثر
ال�سلبي يف انت�شار
العادات العالجية
اخلاطئة.
ويف هذا الإطار �أو�ضح م�س�ؤول
اخلدمات ال�صيدلية يف اقليم
عن�سبا ،ال�صيديل /قربئيل داويت،
�أن الهدف من هذه الدورة هو
التعرف على خرباء الطب ال�شعبي
(البديل) و�إعداد قائمة متكاملة
ت�ضم كل النا�شطني يف اجلانب
يف الإقليم .ومن ثم العمل على
التوفيق بني التجارب واخلربات

كرن  :خرباء الطب ال�شعبي
التي ميتلكونها ،وبني �سيا�سة
وزارة ال�صحة ،وخلق �إر�ضية
م�شرتكة متكن اجلميع من العمل
عرب موجهات وا�ضحة .وبالتايل
الق�ضاء على العادات العالجية
ال�ضارة.
كما قدم ال�صيديل /فلمون
ت�سفاي ،من وحدة مراقبة الطب
ال�شعبي ،تو�ضيحا م�سهبا حول،
معنى الطب البديل ،ونبذه عن
ت�أريخ الطب البديل يف �إفريقيا،
والواقع احلايل لهذا النوع من
الطب يف العامل ،وعلى م�ستوى
�إرتريا .وجوانب

ا لقو ة
ى
لد
و ا ل�ضعف
خرياء الطب البديل ،ودورهم
يف تطور هذا النوع من الطب.
و�سيا�سة وزارة ال�صحة وغريها من
العناوين الهامة .كما قدم �أ�ستاذ/
علم النباتات يف كلية ماي نفحي
ال�سيد /بنيام مياين ،تو�ضيحا
حول و�ضع النباتات العالجية،

وانت�شارها ،واجلهود التي تبذل
حلمايتها ،وب�أي الو�سائل ميكن
تعريف املجتمع على فوائد تلك
النباتات .وخماطر زوال وانقرا�ض
تلك النباتات ،ودور خرباء
الطب ال�شعبي يف احلفاظ على
تلك النباتات ،و�ضمان بقائها
وانت�شارها.
ويف ذات ال�سياق قدم ال�صيديل/
داويت مياين ،من وحدة مراقبة
الطب ال�شعبي ( الطب البديل)
حما�رضة ركزت على جوانب عدة
من قبيل :تاريخ تطور العقاقري
الدوائية ،من طب �شعبي اىل طب
حديث ،ومفهوم الطب احلديث،
وم�سرية تطور �أدوية الطب
احلديث.
كما �أ�شري يف امللتقى الت�أهيلي،
اىل �أن الطب ال�شعبي يف �إفريقيا.
له جذوره ال�ضاربة يف �أعماق
التاريخ� .إال ان هذا النوع
من الطب مل ي�ستغل بال�شكل
الأمثل ،ومل يحظى بالإهتمام
املطلوب ،وكنتيجة لهذا ف�إن
انتقاله �أ�صبح جمرد تقليد ينتقل
من جيل لأخر عرب الوراثة ،دون
احل�صول على �أي ت�أهيل منا�سب،
وا�ستمرار الأ�ساليب العالجية التي
ال تراعي امل�ستويات املطلوبة.
بالنظافة،
الإهتمام
وعدم
واملقادير املطلوبة ،والتي كانت
تت�سبب يف خماطرة جما ،كما مل
يتم ا�ستغالل قدرات خرباء الطب
البديل بال�شكل املطلوب.
كما �أو�ضح اخلرباء �أن  50%وحتى
 60%من الأدوية يتم ا�ستخال�صها

من الأع�شاب ،بالإ�ضافة �إىل الدور
الكبري للأع�شاب يف عالج الطب
ال�شعبي .عالوة على �أن نقل
املعلومة عن الطب ال�شعبي كانت
تتم ب�شكل �شفوي ،ومل يتم توثيق
هذه املعلومات والتجارب كما
ينبغي ،لذا فهناك بع�ض �ألأع�شاب
املهددة بالإنقرا�ض .ويف هذا
ينبغي تعزيز دور املجتمع ودور
خرباء الأع�شاب يف احلفاظ على
هذه الرثوات الوطنية من خمتلف
�أنواع النباتات والأ�شجار التي
تعترب م�صدر للإع�شاب املختلفة.
دواعي تطوير الطب ال�شعبي
�إن الدواعي لتطوير الطب
ال�شعبي تتمثل يف �أن الإ�ستفادة
من هذا النوع من العالج كانت
تتم ب�شكل غري مدرو�س ،وبدون
معرفة دقيقة للمعايري واملقادير
التي يتطلب ا�ستخدامها .وبالتايل
تعري�ض م�ستخدمها لأ�رضار
ومتاعب غري حم�سوبة.
و�أو�ضح خرباء الطب ال�شعبي
امل�شاركني يف الدورة الت�أهيلية،
�أن ما ح�صلوا عليه من معلومات يف
تلك الدورة ،ي�شجع للدفع بجهودهم
التي كانوا يجرونها عرب التجارب
والتوقعات ،نحو الإ�ستفادة من
ا�ساليب الطب احلديث ،والتخل�ص
من الأ�ساليب العالجية ال�ضارة.
كما ي�ساعد على منح خرباء الطب
البديل مزيدا من الوعي ومتليكهم
معلومات �أ�سا�سية يف هذا املجال.
وتدعيم و�ضع �أ�س�س را�سخة لعملية
اي�صال هذه املعلومات واخلربات
الطبية �إىل الأجيال ب�شكل علمي.
ومن خالل التعرف على اجلوانب
ال�ضارة ،واجلوانب النافعة .ميكن
العمل على �إعطاء الأهمية الالزمة
للجوانب التي ينبغي تطويرها،
وغريها من التو�صيات.
ويف ختام الدورة �أكد م�س�ؤول
خدمات ال�صيدلة يف اقليم عن�سبا،
ال�سيد /قربئيل داويت� .أن الطب
البديل علم مل يتم ا�ستغالله
بال�شكل الأمثل حتى الآن .مو�ضحا
ب�أن الدورة متثل خطوة للأمام فيما
يفيد ال�صحة العامة ملجتمعنا.
مو�ضحا �أن هذه اخلطوة متثل
بداية مهمة فتحت الباب م�رشعا
للمزيد من الدورات والت�أهيل من
�أجل حت�سني الو�ضع ال�صحي،
والإ�ستفادة من كل التجارب
وتوفيقها مع الطب احلديث.
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املر�أة الإرترية – �إقليم عن�سبا
ربع قرن من التطور
جمال بحالياي
يف املبنى ال�شاهق اجلديد (مركز
ت�أهيل املر�أة) ..للإحتاد الوطني
للمر�أة الإرترية يف قلب مدينة
كرن والكائن بالقرب من م�سجد
ال�صحابة يف القطاع الإداري رقم
 6عقدت املر�أة الإرترية م�ؤمتر ًا يف
الـ  16من نوفمرب لتقييم ن�شاطات
املراة وعملها يف كل جماالت البناء
والإعمار خالل اخلم�س وع�رشين
عاماً� .شهدت �إرتريا احلديثة
تفا�صيل هذا امل�ؤمتر الن�سائي
والتجمع الن�سوي احلافل بالن�شاط
واحليوية يف متام ال�ساعة � 8صباح ًا
بح�ضور  350م�شارك� ،ضم كل
الإدارات والقطاعات واملحاربني ا
لقدامى ورجال الدين وم�س�ؤولو
الإحتادات.
على هام�ش امل�ؤمتر �إ�ستوقفنا
م�س�ؤولة الإحتاد الوطني للمر�أة
الإرترية فرع عن�سبا لن�ستجلى
حقيقة �إن كانت ثمة م�ؤمترات
وفعاليات ن�سائية حا�شدة �سبقت
هذا احلدث �.أجابت ال�سيدة� /أمنة
ح�سن رئي�سة الإحتاد ..يف العام
 2005عقدنا م�ؤمتر ًا ناق�شنا فيه
�سبل وو�سائل حماية الأمومة
و�إنقاذها من كل املهددات ب�إعتبار
املر�أة االم هي نواة املجتمع الأوىل
ودعامات بناء الوطن الباذخ� .أما
يف مرا�سم االحتفال باليوبيل الف�ضي
لت�أ�سي�س الإحتاد الوطني للمر�أة
والذي ت�أ�س�س يف العام 1979م فقد

عقدنا يف الأقليم م�ؤمتر ًا �إحتفالي ًا
بهذه الذكرى حوى امل�ؤمتر
العديد من الفعاليات والن�شاطات
املت�شعبة ،وكانت الورقة التي
مت نقا�شها والتداول حولها بهذه
املنا�سبة (ق�ضايا املر�أة وال�سلطة
ال�سيا�سية) كانت هذه اللقاءات
املو�سعة وال�سمنارات التي تعقد
بني حني و�آخر لتطوير ن�شاطات
املر�أة الإرترية بالإقليم� .أفتتح
امل�ؤمتر التداويل بكلمات رئي�س
اللجنة املنظمة للم�ؤمتر م�س�ؤول
اخلدمات الإجتماعية بالإقليم
ال�سيد /عبدالله الآمني تيتا :بعد
�أن حيا احل�ضور وامل�ؤمترين
،ثمن ن�شاطات وجمهودات املر�أة
الإرترية الغالية خالل م�سرية هذا
ال�شعب ون�ضاالته اجلبارة ل�صد
قوى الإ�ستعمار .كما �أ�شار �إىل
تفعيل ن�شاطات املر�أة حتى تتحقق
كل طموحاتنا يف التنمية.
كما حتدثت يف �إفتتاح امل�ؤمتر
�سكرترية اجلبهة ال�شعبية بالإقليم
ال�سيدة� /أمتي نقو�سي ،و�أ�شارت
�إىل الأدوار اجلبارة للمر�أة الإرترية
يف مرحلة التحرير وما ينتظرها
من جمهود يف مراحل الإعمار
وال�سيادة...
قدمت يف امل�ؤمتر �سبعة ورقات
،كانت الأوىل الورقة التي قدمتها
م�س�ؤولة الإحتاد الوطني للمر�أة
(�إقليم عن�سبا) حتت عنوان (مكت�سبات
وحتديات الإحتاد الوطني للمر�أة

عن�سبا).
ب�إقليم
ال�سيدة/
�إجتهت
�أمنة ح�سن رئي�سة
الإحتاد �إىل ماهيات
و �إ �سرت ا تيجيا ت
تطور املر�أة وتقدمها
للإ�ضطالع مبهامها
الوطنية والإن�سانية
والتاريخية  ،و�إن كل هذا التقدم
والإنت�صار ال يت�أتى �سدى �إمنا ي�أتي
بالتنظيم الفاعل الدقيق ح�سب
نهج عملي ون�شاط فعال عرب برامج
كبرية وهادفة.
كما �أ�شارت �إىل ما قدمه الإحتاد
خالل اخلم�س والع�رشون عام ًا
واجلهود التي �ستبذل للإ�ستمرار
والإجناز يف امل�ستقبل.
ورقة التعليم قدمتها ال�سيدة/
جناة الآمني م�س�ؤولة الثقافة
وال�صحة والريا�ضة بفرع التعليم
و�أ�شارت يف ورقتها� :إىل اجلهود
احلثيثة التي بذلت لتعليم املر�أة
منذ فرتة الإ�ستقالل .كما تعر�ضت
�إىل حقوق املراة يف هذا اجلانب
والتحديات التي تواجهها  ،و�إىل
الر�ؤى امل�ستقبلية لتعليم املر�أة
الواعدة ..ورقة ق�سم الرعاية
الإجتماعية بالإقليم قدمها ال�سيد/
ولدو منق�ستو كان عنوان الورقة
وحمدداتها (تطور املر�أة يف جماالت
العمل) ..تناول فيها جهود املر�أة
العاملة وبراعتها وقدراتها يف العمل
خارج البيت ون�شاطاتها الكبرية يف

القطاعني اخلا�ص والعام .
كما عرج يف ورقته �إىل حقوق
املر�أة يف العمل .كما تلم�س
ال�صعوبات والتحديات التي تواجه
املر�أة العاملة .ونظرة املجتمع
�إىل املر�أة العاملة  ،هي �إحدى
التحديات التي بد�أنا نتجاوزها
خالل ن�ضاالتنا امل�ستمرة خالل
الأعوام ال�سابقة .بالإ�ضافة �إىل
�أوراق �أخرى يف ال�صحة والزراعة،و
القرو�ض ودور هذه امل�ؤ�س�سات يف
تفعيل ن�شاطات املر�أة الإجتماعية
واحلياتية والوطنية.
�سبع ورقات تداولها احل�ضور
الكبري وكان النقا�ش مفتوح ًا كما
�شمل امل�ؤمتر �إ�سرتاحات ثقافية
وفنية زادت امل�ؤمتر �ألق ًا وفاعلية..
كما ناق�ش احل�ضور الآليات حلل
كل الإ�شكاالت التي تواجه املر�أة
النا�شطة يف ختام حيثيات امل�ؤمتر
 .1تنظيم املر�أة وتقويتها حتى
تن�شط ب�شكل تام وفاعل
 .2حلول الإ�شكاالت التي تواجه
املر�أة وطفلها ب�إيجاد مراكز رعاية
الطفل بامل�ؤ�س�سات لتخفيف ال�ضغط
عليها و�أداء علمها بنجاح.
 .3الت�سهيالت اخلدمية يف
تعليم املر�أة بتوفري امل�ستلزمات
الن�سائية من حمامات ووفرة
املياة.
� .4صحة املر�أة وت�شييد مراكز
الإنتظار للحوامل خا�صة يف الأماكن
النائية.
يف اخلتام وقفت �أمام احل�ضور
رئي�سة الإحتاد الوطني للمر�أة
الإرترية يف كلمة ختامية ..ركزت
يف �إبراز جهود املر�أة الإرترية يف
�شتى جماالت احلياة ودور املر�أة يف
�إجناح الطموحات الوطنية الكبرية
و�أ�شارت �إىل �أن ق�ضية املر�أة هي
ق�ضية جمتمع لأنها �أ�سا�س احلياة
وقاعدة البناء وحجر زاوية التطور
والرفاه الإجتماعي والقومي ..وقف
احل�ضور حداد ًا على �أرواح �شهدائنا
الأماجد لإختتام فعاليات امل�ؤمتر
الن�سائي احلا�شد ب�إقليم عن�سبا..

9

اخلمي�س 2017 /12 /7

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()56

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

�إعداد
املهند�س اد
ر
ي
�
س
ا
ال
م
ني

القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.
ت�شكل الغابات الرئة التي يتنف�س عربها كوكبنا.
لذا ف�إنها تكت�سي �أهمية بالغة يف اال�ستجابة للعديد من
متطلبات التنمية امل�ستدامة التي ترتاوح بني الق�ضاء
على الفقر وحتقيق الأمن الغذائي وبني التخفيف
من �آثار تغري املناخ والتكيف معه واحلد من �أخطار
الكوارث  .فهي تغطي ثلث م�ساحة الياب�سة وفيها
يعي�ش ما ال يقل عن ثمانون يف املائة من الأنواع
البيولوجية املوجودة على وجه الب�سيطة  ,بالإ�ضافة
�إىل �أن بقاء �أكرث من بليون ون�صف �شخ�ص حول
العامل  ,رهني ب�إ�ستدامة الغابات التي توفر لهم الغذاء
والوقود وامل�أوى والدخل بالإ�ضافة �إىل الأدوية
امل�ستخرجة من النباتات التي تنمو يف الغابات ك�شكل
من �أ�شكال الرعاية ال�صحية الأولية  .لذا ف�إن احلفاظ
على �سالمة الغابات على �سبيل املثال والتخفيف من
حدة تغري املناخ والتكيف معه وجهان لعملة واحدة ,
فالغابات هي �أكرب م�ستودعات الكربون بعد املحيطات
 .هذا وقد�أطلقت ارتريا حملتها للزحف الأخ�ضر
وحتدي الظروف املناخية القاهرة يف وقت مبكر من
ميالدها  .بالإ�ضافة لإىل ت�صديها لتحديات التكيف مع
تغري املناخ  .فما هي الثمرات التي ميكن �أن جتنيها
البالد من تعاون القطاعني الر�سمي و ال�شعبي يف جهود
مكافحة الت�صحر و تدهور الرتبة ؟ ما الفوائد التي
ميكن �أن جننيها ب�إتباعنا ال�سيا�سات اخل�ضراء ؟ وما
هي التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام ؟ هذا
وغريه من املحاور ذات ال�شجون ما �سيكون منت �صفحتنا
اليوم .
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
�إىل الأ�س�س التي يقوم عليها بنيان امل�ستقبل
الأخ�رض املن�شود وخارطة الطريق التي
تظللها خطة التنمية امل�ستدامة للعام 2030
 ,وكذلك الربامج التطبيقية يف هذا املجال
واملتمثلة يف الطاقة اخل�رضاء  ,ال�صناعة
اخل�رضاء  ,التكنولوجيا اخل�رضاء ... ,
�إلخ  .كما حاولت �أن �أركز على �أهم الربامج
اخل�رضاء واملتمثلة يف حمور الغابات
و الغطاء الأخ�رض يف ارتريا والذي �شهد
تغيريات ٍ دراماتيكية كبرية ٍ خالل القرن
املا�ضي و�أثر حتم ًا على ما حتت�ضنه تلك
الغابات من حياة برية وبحرية متنوعة.
�أي�ض ًا عرجنا على �أهم اخلطوات التي قامت
بها الدولة لتحقيق
الغطاء
�إ�سرتاتيجية
الأخ�رض .بالإ�ضافة �إىل
�أهم الغايات امل�ستهدفة
يف هذا املحور يف البالد
وذلك على �سبيل املثال
ال احل�رص .وختمنا
�صفحتنا بالت�أكيد �أنه
�إن نحن �أردنا م�ستقب ً
ال
تتحقق فيه اال�ستدامة
وقدرة اجلميع على
التك ُّيف مع تغري املناخ
 ,وجب علينا اال�ستثمار
يف الغابات .
وكما �أ�رشنا يف بداية
هذه ال�صفحة � ,إن احلفاظ
على �سالمة الغابات
والتخفيف من حدة تغري
املناخ والتكيف معه
وجهان لعملة واحدة
 ,حيث �أن الغابات
هي �أكرب م�ستودعات
الكربون بعد املحيطات
 .وتوجد الغابات
والأ�شجار يف اخلطوط
الأمامية لتغري املناخ
فهي ت�ساندنا وحتمينا

غاباتنا...م�ستقبلنا الأخ�ضر يف ارتريا()2

وتوفّ ر لنا الهواء النقي واملياه النظيفة
وحتافظ على التنوع البيولوجي وتقي من
تغيرّ املناخ .كما �أنها �أي�ض ًا ت� ّؤمن لعدد
كبري من الأ�شخا�ص الغذاء وامل�أوى وفر�ص
العمل.لذا ف�إن نحن �أردنا م�ستقبال تتحقق
فيه اال�ستدامة وقدرة اجلميع على التكيف
مع تغري املناخ  ,وجب علينا اال�ستثمار
يف غابات العامل  .وت�أكيد ًا عملي ًا على
�أن الغطاء الأخ�رض ي�شكل �إحدى الغايات
الرئي�سية امل�ستهدفة يف اخلطة العامة
حلملة التنمية الوطنية ال�شاملة �أطلقت
ارتريا حملتها للزحف الأخ�رض وحتدي
الظروف املناخية القاهرة عرب �إعالنها
اخلام�س ع�رش يوم ًا وطني ًا للت�شجري كما
يتم االحتفال باليوم الدويل للغابات
�سنوي ًا بغاية االحتفاء ب�أهمية الغابات
والأ�شجار بالن�سبة �إىل جميع �أ�شكال احلياة
على الأر�ض وزيادة الوعي بذلك.
ويالحظ �أي�ض ًا العديد من اخلرباء
�أن الغابات ال ت�شكل فقط �شبكات �أمان
اقت�صادي �أ�سا�سية لعدد كبري من فقراء
العامل بل هي �أي�ض ًا دعامة من دعامات
االقت�صاد على جميع امل�ستويات  .ويبلغ

�إنتاج �صناعات الأخ�شاب امل�ستديرة
وجتهيز الأخ�شاب واللباب والورق ن�سبة
 %1تقريب ًا من الناجت املحلي الإجمايل
على ال�صعيد العاملي يالحظ �أي�ض ًا العديد
من اخلرباء �أن الغابات ال ت�شكل فقط
�شبكات �أمان اقت�صادي �أ�سا�سية لعدد كبري
من فقراء العامل بل هي �أي�ض ًا دعامة من
دعامات االقت�صاد على جميع امل�ستويات .
ويبلغ �إنتاج �صناعات الأخ�شاب امل�ستديرة
وجتهيز الأخ�شاب واللباب والورق ن�سبة
 %1تقريب ًا من الناجت املحلي الإجمايل على
ال�صعيد العاملي.
و للفائدة العامة ال ب�أ�س يف ال�سطور
التالية من �أن نذكر البع�ض مما ي�شري
�إليه اخلرباء  ,ب�إعتباره ت�أثري ًا �إيجابي ًا
لعمليات الت�شجري والغطاء الغابي :
 -1تعترب الأ�شجار احد العوامل الرئي�سية
و الهامة يف حتقيق التوازن البيئي املطلوب
يف املناطق املختلفة التي تغطيها .
� -2إمت�صا�ص الأ�شجار لبع�ض الغازات
ال�ضارة كغاز ثاين �أك�سيد الكربون وزيادة
ن�سبة االك�سجني يف اجلو من خالل عملية

التمثيل الغذائي مما يقلل من تلوث اجلو
املحيط .
 -3احلد من ال�ضجيج من خالل امل�ساهمة
يف �إمت�صا�ص الأ�صوات .
 -4تلطيف اجلو و تنظيم حالة الرطوبة
و احلرارة .
 -5تنقية الهواء حيث تعمل الأوراق
الكثيفة كعازل من الغبار و الأتربة .
 -6تخفيف وهج و �أ�شعة ال�شم�س و �إنبهار
الأعني من ال�ضوء ال�شديد حيث تعرت�ض
�أوراق الأ�شجار �أ�شعة ال�شم�س فتمت�ص جزءا
ً منها و تعك�س البع�ض الآخر من الأ�شعة .
 -7تعطي بع�ض الأ�شجار روائح طيبة
حيث �إكت�شف الأطباء �أن يف بع�ضها عالج
لبع�ض الأمرا�ض الع�صبية و ال�صدرية.
ول�ضمان جناح حملة الب�ساط الأخ�رض
يف �إجناز الغايات املرجوة منها  ,البد
من مراعاة ال�رشوط املثالية والتي
يجب �إتباعها عند �إختيار �أنواع الأ�شجار
املفرت�ض زراعتها �ضمن ظروف بيئية
معينة  .و�سوف �أذكر يف ال�سطور التالية
بع�ضا ً من تلك ال�رشوط على �سبيل املثال
ال احل�رص:
� -1أن تكون الأ�شجار من
الأنواع املعمرة و لها قدرة
عالية على حتمل الطروف
البيئية املحلية للمنطقة.
� -2أن تكون ذات مقاومة
بالآفات
للإ�صابة
عالية
احل�رشية و املر�ضية
� -3أن تكون �رسيعة و كثيفة
النمو و ذات تفرع غزير و
يف�ضل �أن تكون الأ�شجار دائمة
اخل�رضة .
� -4أن يكون لعا جمموع
جذري قوي و متعمق و غري
منت�رش �أفقيا ً حتى ال يعوق منو
النباتات الأخرى و ال ي�ؤثر على
املن�ش�آت املجاورة .
� -5أن تكون �شتالت الأ�شجار
بحجم ٍ و عمر ٍ منا�سب عند
الزراعة ل�ضمان جناحها
� -6أن تكون لها املقدرة على
التكاثر و لها �إنتاج وفري من
البذور للإ�ستفادة منها م�ستقبال
ً يف برامج الرتبية و الإنتخاب
 -7درا�سة املتطلبات البيئية
التي يحتاجها كل نوع من
الأ�شجار.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم

العدد ()56

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بعد خروجه من ت�شكيلة �أر�سنال

ت�أهل يوفنتو�س ويونايتد وروما وبايرن يث�أر من �سان جرمان الفرن�سي جريو مهدد بالغياب عن املونديال

حلقت فرق يوفنتو�س االيطايل و�صيف
الن�سخة املا�ضية ومان�ش�سرت يونايتد
االنكليزي وبازل ال�سوي�رسي وروما االيطايل
باملت�أهلني اىل الدور ثمن النهائي لدوري
ابطال اوروبا يف كرة القدم ،الثالثاء
بعد اجلولة ال�ساد�سة االخرية من دور
املجموعات ،فيما �أق�صي اتلتيكو مدريد
اال�سباين و�صيف  2014و.2016
وان�ضمت هذه الفرق بالتايل اىل ت�شل�سي
االنكليزي وبر�شلونة اال�سباين ومواطنه
ريال مدريد حامل اللقب وب�شيكتا�ش
الرتكي وباري�س �سان جرمان الفرن�سي
وبايرن ميونيخ االملاين ومان�ش�سرت �سيتي
االنكليزي ومواطنه توتنهام.
وت�سحب قرعة الدور ثمن النهائي يف 11
دي�سمرب.
وت�أهل يوفنتو�س االيطايل اىل دور
الـ 16بعد فوزه على م�ضيفه اوملبياكو�س
اليوناين �2-صفر .وكان م�صري يوفنتو�س
بني يديه ،اذ كان بحاجة اىل نقطة التعادل،
ل�ضمان التحاقه برب�شلونة اال�سباين
الذي اكد �صدارة املجموعة الثانية يف
اجلولة ال�سابقة وتخطى �ضيفه �سبورتينغ
الربتغايل �/2صفر.
ورفع بر�شلونة ر�صيده اىل  14نقطة،
مقابل  11ليوفنتو�س ،و 7ل�سبورتينغ
الذي حتول اىل م�سابقة الدوري االوروبي
"يوروبا ليغ".
على ملعب "كاراي�سكاكي" ،دفع مدرب
يوفنتو�س ما�سيمليانو اليغري بت�شكيلة
قوية بعد فوزه الغايل جدا اجلمعة يف
الدوري املحلي على نابويل املت�صدر يف
عقر داره �/1صفر� ،ضمت االرجنتينيني
باولو ديباال وغونزالو هيغواين والربازيلي
دوغال�س كو�ستا هجوميا ،لكن الكولومبي
خوان كوادرادو افتتح الت�سجيل مبكرا بعد
عر�ضية مق�رشة من اجلهة الي�رسى للربازيلي
اليك�س �ساندرو (.)15
وغاب عن يوفنتو�س حار�سه املخ�رضم
جانلويجي بوفون ( 39عاما) للمرة االوىل
منذ ت�سع �سنوات يف دوري االبطال ب�سبب
اال�صابة ،ولعب بدال منه البولندي فويت�شي
ت�شي�سني.
و�سجل يوفنتو�س هدف االطمئنان عرب
بديله فيدريكو برنارد�سكي بت�سديدة
ي�سارية جميلة من داخل املنطقة (.)90
ويف املباراة الثانية على ملعب "كامب
نو" ،عزز بر�شلونة �سل�سلة من  24مباراة مل
يخ�رس فيها على ار�ضه ،بفوزه على �ضيفه
�سبورتينغ الربتغايل �/2صفر.
و�أراح املدرب ارن�ستو فالفريدي
جنمه االرجنتيني ليونيل مي�سي (دخل يف
الدقيقة  ،)61باال�ضافة اىل العب الو�سط
�سريجيو بو�سكيت�س ،الظهريين جوردي
البا و�سريجي روبرتو والعب الو�سط
الربازيلي باولينيو.
وانتظر بر�شلونة ،حامل اللقب  5مرات
اخرها يف  ،2015حتى الدقيقة  59ليك�رس

التعادل ،عن طريق مهاجمه باكو الكا�سري
بكرة ر�أ�سية بعد متريرة من دني�س
�سواريز.
ويف نهاية اللقاء� ،سجل املخ�رضم
الفرن�سي جريميي ماتيو ،مدافع بر�شلونة
ال�سابق ،هدف الفريق الكاتالوين الثاين
عن طريق اخلط�أ (.)90+1
 يونايتد يت�صدر -وعلى غرار يوفنتو�س بطل 1985
و ،1996كان ت�أهل مان�ش�سرت يونايتد
االنكليزي ،بطل  1968و 1999و،2008
متوقعا ،ف�ضمن �صدارة املجموعة االوىل
بفوزه على �ضيفه �س�سكا مو�سكو الرو�سي
 2-1بعدما كان مت�أخرا يف ال�شوط االول.
ورفع يونايتد الذي كان يريد تفادي
اخل�سارة بفارق �سبعة اهداف ،ر�صيده
اىل  15نقطة ،بفارق  3نقاط عن بازل
ال�سوي�رسي الفائز على م�ضيفه بنفيكا
الربتغايل متذيل الرتتيب �/2صفر،
فت�أهل الفريق ال�سوي�رسي ب�أف�ضلية ثالث
نقاط عن �س�سكا مو�سكو.
ولعب العائد لوك �شو الول مرة منذ 24
اكتوبر مع يونايتد الذي اهدر عدة فر�ص
يف ال�شوط االول ،بينها ت�سديدة ملهاجمه
ماركو�س را�شفورد يف القائم االي�رس (.)4
لكن الفريق الرو�سي ادرك ال�شباك

 بايرن ي�سقط �سان جرمان -ث�أر بايرن ميونيخ االملاين من باري�س
�سان جرمان الفرن�سي بعد ان هزمه 3-1
يف ميونيخ يف قمة املجموعة الثانية.
و�سجل البولندي روبرت ليفاندوف�سكي
( )7والفرن�سي كورنتان تولي�سو (37
و )69لبايرن ،وكيليان مبابي ( )50ل�سان
جرمان.
خا�ض الفريقان املباراة وهما �ضامنني
ت�أهلهما اىل ثمن النهائي ،لكن �سان
جرمان اكد �صدارته للمجموعة بر�صيد 15
نقطة ،بفارق االهداف امام بايرن.
وكان �سان جرمان وجه على ار�ضه
�صفعة قوية اىل بايرن بالتغلب عليه
بثالثة اهداف نظيفة ذهابا ،ما ادى اىل
اقالة املدرب االيطايل كارلو ان�شيلوتي
وا�سناد املهمة اىل املدرب القدمي اجلديد
يوب هاينك�س
وحقق بايرن بداية رائعة مع هاينك�س
الذي قاده اىل ثالثية الدوري والك�أ�س
املحليني ودوري ابطال اوروبا عام
� ،2013إذ فاز يف ت�سع من مبارياته الع�رش
معه حتى الآن.
يف املقابل ،تلقى �سان جرمان خ�سارته
االوىل يف املجموعة بعد خم�سة انت�صارات
كبرية ،اذ ف�ضال عن الفوز على بايرن /3
�صفر ،اكت�سح رينجز اال�سكتلندي /5
�صفر و ،7-1واندرخلت البلجيكي /4
�صفر و�/5صفر.
وف�شل جنم �سان جرمان الربازيلي
نيمار ب�أن ي�صبح اول العب يف تاريخ
البطولة ي�سجل هدفا يف جميع مباريات
دور املجموعات.
و�سجل الربازيلي يف املباريات اخلم�س
ال�سابقة حتى االن ويحتل املركز الثاين
لرتتيب هدايف البطولة هذا املو�سم
بر�صيد �ستة اهداف ،بالت�ساوي مع زميله
كافاين ومهاجم توتنهام االنكليزي هاري
كاين ومهاجم ا�شبيلية اال�سباين و�سام بن
يدر.
ويت�صدر الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو مهاجم ريال مدريد اال�سباين بطل
الن�سختني ال�سابقتني ترتيب الهدافني
بر�صيد  8اهداف.
ويف املجموعة ذاتها ،خ�رس �سلتيك امام
اندرخلت بهدف جلوزو �سيمونوفيت�ش عن

خالفا ملجريات اللعب ،عن طريق �ألن
دزاغوييف الذي ارتدت من ظهره كرة
الربازيلي فيتينو يف �شباك احلار�س
االرجنتيني �سريخيو رومريو (.)45
ويف غ�ضون  66ثانية ،عادل يونايتد
عن طريق مهاجمه البلجيكي روميلو
لوكاو بعد متريرة من الفرن�سي بول بوغبا
( ،)64قبل ان مينحه را�شفورد التقدم
بعد متريرة من اال�سبانيخوان ماتا (.)66
وهذه املباراة الـ 40يف جميع امل�سابقات
ال يخ�رس فيها يونايتد على ار�ضه.
ويف املباراة الثانية� ،سجل بازل
هدفيه عرب الرنوجي من ا�صول مغربية
حممد اليون�سي بر�أ�سه يف ال�شباك ()5
ودمييرتي اوبرلني (.)65

طريق اخلط�أ يف مرمى فريقه يف الدقيقة
.62
روما يلحق بت�شل�سي
ويف املجموعة الثالثة ،حلق روما االيطايل
بت�شل�سي االنكليزي اىل ثمن النهائي
بفوزه على �ضيفه قره باخ االذربيجاين
بهدف لالرجنتيني دييغو بريوتي يف
الدقيقة .53
ورفع روما ر�صيده اىل  11نقطة فانتزع
�صدارة املجموعة بفارق االهداف امام
ت�شل�سي الذي تعادل  1-1مع اتلتيكو
مدريد اال�سباين و�صيف  1974و2014
و ،2016ما ادى اىل خروج االخري من
دور املجموعات للمرة االوىل منذ مو�سم
 ،2009-2010و�سيكمل م�شواره االوروبي
يف "يوروبا ليغ.

قال جي �ستيفان م�ساعد مدرب فرن�سا
�إن �أوليفييه جريو مهاجم �أر�سنال قد
يفقد مكانه يف ت�شكيلة املنتخب يف
ك�أ�س العامل  2018لكرة القدم �إذا مل
ي�شارك ب�شكل �أكرب مع ناديه يف الدوري
الإجنليزي.
ومل يدخل جريو الت�شكيلة الأ�سا�سية
لأر�سنال يف �أي مباراة بالدوري هذا
املو�سم لكنه �سجل ثالثة �أهداف بعد
امل�شاركة كبديل وبد�أ املهاجم الفرن�سي
كل مباريات �أر�سنال يف الدوري الأوروبي
وك�أ�س رابطة الأندية.واعتاد جريو (31
عاما ً) التناف�س مع زميله �أليك�سي�س
�سان�شيز على �صدارة هدايف �أر�سنال يف
املوا�سم املا�ضية لكن املهاجم الفرن�سي
�أ�صبح بديالً هذا املو�سم بعد التعاقد مع
مواطنه �ألك�سندر الكازيت.

وقال �ستيفان ملحطة تي�.إف1
الفرن�سية التلفزيونية «من الوا�ضح �أنه
ال ينال الوقت الكايف من اللعب ولقد
حتدث ديدييه (دي�شامب مدرب فرن�سا
معه بخ�صو�ص ذلك الأمر».
و�أ�ضاف «:يجب �أن يجد حالً يف
الأ�سابيع املقبلة ..هو ميلك معدالً جيدا ً
جدا ً يف عدد الأهداف مقارنة باملباريات
لكن عليه �أن ي�شارك يف املباريات».
و�سجل جريو  29هدفا ً يف  69مباراة مع
فرن�سا وكان �ضمن ت�شكيلة الفريق الذي
بلغ دور الثمانية يف ك�أ�س العامل 2014
وو�صل �أي�ضا ً مع بالده �إىل نهائي بطولة
�أوروبا .2016ويحتل �أر�سنال املركز
اخلام�س يف الدوري و�سيلعب يف �ضيافة
�ساوثهامبتون �صاحب املركز  11يوم
الأحد املقبل.

ب�أعلى راتب �أ�سبوعي

�ستريلينغ يقرتب من متديد عقده مع ال�سيتي

�أكدت تقارير بريطانية �أن الالعب
الإنكليزي الدويل رحيم �ستريلينغ اقرتب
من متديد عقده مع مان�ش�سرت �سيتي
بعدما تو�صل �إىل اتفاق مع �إدارة النادي
حول التفا�صيل املالية يف عقده اجلديد
خا�صة ما يتعلق بالراتب الذي �سيتقا�ضاه
�أ�سبوعيا ً .
وبح�سب �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية،
ف�إن �ستريلينغ �سيتقا�ضى � 300ألف جنيه
�إ�سرتليني �أ�سبوعيا ً مقابل متديد عقده مع
"ال�سيتي" بدال من تقا�ضيه � 180ألف جنيه
�إ�سرتليني خالل عقده احلايل ،وبالتايل
�سيتخطى الراتب الأ�سبوعي للنجم

الفرن�سي بول بوغبا الذي يتقا�ضى 290
�ألف جنيه �إ�سرتليني من خزينة مان�ش�سرت
يونايتد لي�صبح الالعب الأعلى �أجراً يف
الدوري الإنكليزي املمتاز.
هذا وان�ضم �ستريلينغ �إىل "ال�سيتي" يف
�صيف عام  2015قادما ً من نادي ليفربول
بعقد ميتد لغاية عام  ، 2019حيث جنح يف
حجز مكان يف ت�شكيلة الفريق مع املدرب
الإ�سباين بيب غوارديوال الذي يعتمد
عليه ب�شكل �أ�سا�سي بعد املردود الفني
والتهديفي الإيجابي الذي قدمه ،مما جعل
أمرا م�ستحيالً ،خا�صة �أن الالعب
ت�رسيحه � ً
�صاحب الـ  22عاما ً ميثل م�ستقبالً للنادي

يف دوري كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفني

�ستيفن كوري ينقذ ووريرز قبل �أن يخرج م�صابا

لعب �ستيفن كوري دور املنقذ بعدما
قاد غولدن �ستايت ووريرز بطل املو�سم
املا�ضي اىل قلب تخلفه امام نيو اورليانز
بيليكنز بفارق  20نقطة يف نهاية ال�شوط
االول ،اىل فوز � 125-115ضمن دوري
كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفني.
لكن فرحة الفوز اف�سدتها ا�صابة كوري
يف كاحله ما ا�ضطره اىل عدم اكمال املباراة
بعد ان �سجل  31نقطة ،بينها  15يف الربع
الثالث قلب بها االمور يف م�صلحة فريقه
بعد ان تخلف  49-69يف نهاية ال�شوط
االول.
وبات ووريرز اول فريق يقلب تخلفه
بفارق  20نقطة �أو �أكرث مرتني يف نهاية
ال�شوط االول ،خالل مو�سم واحد يف تاريخ
الدوري االمريكي ،بعد ان جنح اي�ضا يف

قلب تخلفه بفارق  22نقطة يف نهاية
ال�شوط االول امام فيالدلفيا �سفنتي
�سيك�رسز يف  18نوفمرب املا�ضي.
لكن ا�صابة كوري يف كاحله اجربته
على عدم اكمال املباراة واكدت الفحو�ص
االولية بان اال�صابة لي�ست خطرية بانتظار
خ�ضوعه لفح�ص بالرنني املغناطي�سي
الثالثاء.
وكان كوري خ�ضع لعملية جراحية يف
كاحله قبل خم�س �سنوات وقال يف هذا
ال�صدد "بطبيعة احلال ،انها ا�صابتي
الثانية وهذا ما يقلقني� .سبق يل ان ع�شت
هذه التجربة قبل  5او � 6سنوات وخ�ضعت
لعملية جراحية �سارت االمور بعدها
ب�شكل جيد وبالتايل اعتمد على قدرتي
بالعودة".
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

يف بادرة فريدة من نوعها ت�ساهم يف تطوير اللعبة حملي ًا

العدد ()56

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

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

مر�سيليا للحاق بركب الكبار

تد�شني م�شروع تدريبي للكرة الطائرة بدعم من االحتاد الدويل م�صري مر�سيليا وبلباو يف 'يوروبا ليغ' بايديهما

�إ�ستكماال للجهود الرامية للنهو�ض
مبن�شط كرة الطائرة بالبالد  ،د�شن االحتاد
العام لكرة الطائرة بالتعاون بينه وبني
االحتاد الدويل للكرة الطائرة ()FIVB
 ،م�رشوع (هاب) التدريبي �أم�س االربعاء
( 5دي�سمرب  )2017بقاعة مع�سكر دندن
املغطاة يف ا�سمرا.
ويف منا�سبة االفتتاح  ،قدم رئي�س
االحتاد العام للكرة الطائرة  ،العقيد/
د�سايل قالو كلمة مقت�ضبة  ،او�ضح فيها
�أنه وخالفا لقوانني وطريقة عمل االحتاد

الدويل للعبة� ،إنطلق هذا امل�رشوع التدريبي
اجلديد وفيما يزال م�رشوع تدريبي �أخر
قائم وم�ستمر  ،وذلك بف�ضل العمل الكبري
املنجز والعالقات املتميزة التي جتمع مع
االحتاد الدويل .
و�أ�ضاف العقيد /د�سايل ب�أن امل�رشوع
�سبقته درا�سات عميقة للتعرف والوقوف
على �إمكانيات البالد  ،م�ؤكدا اىل التفاهم
والتن�سيق مع فرع التوجيه واالر�شاد
املعنوي بوزارة الدفاع من اجل تنظيم
مناف�سات لل�سيدات وهو ما�أتاح املجال

الطالق هذا امل�رشوع .بدوره �أ�شار م�س�ؤول
فرع التوجيه واالر�شاد املعنوي بوزارة
الدفاع  ،العقيد� /سلمون �سيوم يف الكلمة
التي �أدىل بها ىل هام�ش �إفتتاح امل�رشوع
اىل �أن كرة الطائرة بالبالد يف عام 1992
كانت لها م�ستويات ت�ؤهلها للمناف�سة
يف ال�صعد االقليمية  ،ويجري العمل من
االحتاد العام الرجاع هذه امل�ستويات مرة
�أخرى وبلوغ مراقي �أكرب من ذلك  ،ليثني
على التعاون اجلاري بني وزارة الدفاع
واالحتاد العام لكرة الطائرة الذي و�صفه
ب�أنه ميزة �إيجابية  ،منا�شدا يف الوقت نف�سه
يكن مثاال يحتذى
العبات كرة الطائرة ب�أن ّ
به و�أن يتحلني باالن�ضباط وال�سلوك
القومي.
و�رصح �سكرتري االحتاد العامل لكرة
الطائرة  ،املهند�س  /هينوك يوهن�س
ب�أن امل�رشوع التدريبي �سريى النور يف
بداية �شهر يناير لعام  2018و�سي�ستمر
لعاما ً كامالً بعد ان يعرف م�شاركة  8فرق
لل�سيدات من وزارة الدفاع .ويف مرا�سيم
�إفتتاح امل�رشوع التدريبي مت توزيع
امل�ستلزمات الريا�ضية املر�سلة من
االحتاد الدويل للكرة الطائرة  ،وقدمت
دعوات للعمل على �إ�ستمرارية هذا الدعم.

بطولة كرة الطائرة ت�ستعر بحا�رضة اقليم عن�سبا

رقعة مناف�سات الدراجات الهوائية متتد لإقليمي عن�سبا و�شمال البحراالحمر

�أقيمت مبدنية كرن نهاية اال�سبوع
الفائت عدد من املناف�سات الريا�ضية يف
من�شطي كرة الطائرة والدراجات الهوائية.
مناف�سات كرة الطائرة التي كان فندق
جراند م�رسحا لها �شهدت �إقامة مباراتني ،
حيث دارت املواجهة االول بني فريقا زبان
واجلوازات.
وحالف احلظ فريق زبان يف املباراة
لتنتهي بفوزه بثالثة �أ�شواط ل�شوط واحد.
هذا وتواجه فريق واكا وكلية حملمالو
الزراعية يف املواجهة الثانية  ،لتنتهي
املباراة بتفوق واكا بثالثة �أ�شوطا نظيفة.
ويف �سياق مت�صل بحا�رضة اقليم عن�سبا ،
�أقيمت بنهاية اال�سبوع املا�ضي مناف�سات
الدراجات الهوائية.
و�شهد ال�سباق الذي �أقيم يوم االحد
ب�شوارع كرن �سباقات يف الدرجات الثالث
وفئة االناث  ،وعرف ح�ضور جماهريي
كثيف.
ويف نتائج �سباق الدرجات اجلبلية
لل�صغار الذي �إمتد مل�سافة  25كيلومرت
 ،حاز الدراج مراد �أحمد على املركز االول
تاركا ً املركزين الثاين والثالث لكل من
روبيل زرائي ماريام ونبيل �أدم على
التوايل.
ويف الدرجة الو�سطى ،لفئة الذكور ،

كانت الريادة مقرونة بالدراج واديك راكا
على ح�ساب حمارزقي ت�سفاظني و�أبيل
تولدبرهان �صاحبي املركزين الثاين
والثالث تباعا.
ويف فئة الدرجة االوىل الذي ميتد مل�سافة
( 58.5كيلومرت) �أي مايعادل  65كيلومرت
� ،إنتزع الدراج املخ�رضم ولدقرقي�س يجني
ع�ضو فريق كي�سريي بعد �إنفراده عن
املجموعة الكبرية.
وظفر الدراج دهالك ولدتن�سائي باملركز
الثاين حمققا ثنائية كي�رسي يف املرحلة ،
بينما ذهب املركز الثالث للدراج مريون
مرهاوي من فريق املوا�صالت.
وتربع فانئيل ولدزقي من فريق كي�سريي
على املركز الرابع متقدما على يونا�س
برخت �صاحب املركز اخلام�س وعادل حامد
�صاحب املركز ال�ساد�س وكالهما من فريق
املوا�صالت.
�أما يف �سباق فئة االناث  ،توجت ق�سانت
هيلي باملركز االول متفوقة على �سنيت
حدي�ش الفائزة باملركز الثاين و�إلني
قربهيويت املتوحة باملركز الثالث.
هذا وت�شري املعلومات الواردة عن �إقامة
مناف�سات كرة الطائرة والدراجات الهوائية
وكرة القدم اال�سبوع املقبل .
ويف �أخبار من�شط الدراجات الهوائية

ب�إقليم �شمال البحراالحمر � ،أقيمت يوم
االحد �سباق املرحلة االوىل و�ضم مت�سابقني
من مدينتي م�صوع وقندع.
ويف النتائج امل�سجلة بفئة ال�صغار � ،أل
املركز االول للدراج زرئ �سناي برهاين �أمام
موائيل تيدرو�س الثاين وناتنائيل �سلمون
الثالث.
ويف فئة االناث  ،ذهب املركز االول
للمت�سابقة ماكدا حيلأب من م�صوع  ،فيما
جاء املركزين الثاين والثالث لكل من
رودا�س هبتي ماريام القادمة من قندع
و�سارون قرقي�ش االخرى القادم من قندع.
ويف الدرجة الو�سطى � ،سطر الدراج
ر�ضوان علي �إ�سمه على ال�صدارة على
ح�ساب حنب ت�سفاقابر �صاحب املركز الثاين
ومكئيل قرب�إي�سوي �صاحب املركز الثالث.
وجاء ختام اليوم الريا�ضي ب�سباق الدرجة
االوىل الذي �إمتد مل�سافة  40دورة يف
امل�ضمار  ،و�ضع دراج مديرية قندع يو�سف
ابراهيم نف�سه يف املقدمة بفوزه باملركز
االول .
�أما املركز الثاين فكان من ن�صيب الدراج
�إدري�س زوبي من م�صوع متقدما على دراج
قندع ح�سن �أمان  ،يف حني حاز دراج ديرية
م�صوع تومي �أخليلو على املركز الرابع.

مواجهة ذات ح�سابات خا�صة بني زمالء �صالح وايفرتون

مواجهة �صعبة تنتظر ليفربول بعد �سحب قرعة ك�أ�س االحتاد
رف�ضت قرعة الدور الثالث من م�سابقة
كا�س االحتاد �أن تقف يف �صف ليفربول
وبطله اجلديد حممد �صالح ف�أوقعته يف
مواجهة ال تقبل الق�سمة على اثنني.
و�سيلعب ليفربول يف الدور الثالث
من ك�أ�س االحتاد (الدور � )32أمام جاره
ومناف�سه �إيفرتون يف مواجهة ذات
ح�سابات خا�صة نظراً للح�سا�سية الكبرية
بني فريقي املدينة.
وكانت مباراة ليفربول و�إيفرتون يف
ديربي املري�سي�سايد �أقوى املواجهات
التي �أفرزتها القرعة يف الوقت الذي

ابت�سمت به ملعظم �أندية الدوري الإنكليزي
املمتاز التي ما زالت يف البطولة.
وتزيد مواجهة ليفربول و�إيفرتون
�صعوبة نظراً لتح�سن الأخري يف اجلوالت
الأخرية ،كما � ّأن الديربي �سيلعب يوم الأحد
املقبل �ضمن م�سابقة الدوري الإنكليزي.
وبا�ستثناء مواجهة مان�ش�سرت �سيتي مع
برينلي يف الدور الثالث �أي�ضا ً ف� ّإن معظم
مباريات كبار الدوري الإنكليزي �سهلة على
الورق ،كما يلعب برايتون مع كري�ستال
باال�س وكالهما من الدوري املمتاز.
و�سيلعب الدور الثاين والثالثني يف �أوائل

يناير املقبل.وكان �أر�سنال فاز باللقب
املو�سم الفائت وميلك فر�صة لالحتفاظ
يف لقبه نظراً ال�ستمراره باملناف�سة،
وهو �سيلتقي مع نوتنغهام فور�ست من
(ال�شامبيون�شيب) ،بينما �سيلعب و�صيفه
مع نوريت�ش �سيتي من ال�شامبيون�شيب
�أي�ضا ً .ويف بقية �أبرز املباريات �سيلعب
مان�ش�سرت يونايتد وواتفورد مع ديربي
كاونتي ويلعب لي�سرت �سيتي مع الفائز
من فليتوود تاون و هريفورد ،وو�ست
بروميت�ش �ألبيون مع الفائز من فور�ست
غرين روفرز و �إك�سرت �سيتي.

ي�سعى مر�سيليا الفرن�سي واتلتيك
بلباو اال�سباين اىل اللحاق بركب الفرق
"الكبرية" املت�أهلة اىل الدور الثاين من
م�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"
لكرة القدم ،وذلك عندما يخو�ضان اليوم
اخلمي�س اجلولة ال�ساد�سة الأخرية من دور
املجموعات.
واحرتمت التوقعات اىل حد كبري يف
دور املجموعات فبلغت اندية البطوالت
اخلم�س الكربى الدور الثاين با�ستثناء
فرق هوفنهامي وهرتا برلني الأملانيني
وايفرتون الإنكليزي القابعة يف ذيل ترتيب
املجموعات الثالثة واخلام�سة والعا�رشة على
التوايل ،وفقدت بالتايل �أي �أمل مبوا�صلة
م�شوارها القاري.
ويف املقابل ،بقيت الفر�صة قائمة �أمام
مر�سيليا (التا�سعة) وبلباو (العا�رشة) وكولن
الأملاين (الثامنة) للحاق بفياريال اال�سباين
(االوىل) وميالن االيطايل (الرابعة) واتاالنتا
االيطايل وليون الفرن�سي (اخلام�سة) وني�س
الفرن�سي والت�سيو االيطايل (احلادية ع�رشة)
وريال �سو�سييداد اال�سباين وزينيت
�سان بطر�سبورغ الرو�سي (الثانية ع�رشة)،
وار�سنال االنكليزي (الثامنة).
و�أ�صبح عدد الفرق املت�أهلة بعد اجلولة
قبل الأخرية  14فريقا ،وحت�سم يف جولة
اليوم اخلمي�س الأخرية البطاقات الع�رش
املتبقية.
وتبدو الفر�صة قائمة �أمام مر�سيليا
للحاق ب�ضيفه ريد بول �سالزبورغ النم�ساوي
الذي �ضمن �صدارة املجموعة التا�سعة كونه
يتقدم بفارق  4نقاط عن النادي الفرن�سي
الذي يحتاج اىل نقطة من اللقاء لكي ي�ضمن
بطاقته ،كما �أنه �سيحجز بطاقته يف الدور
الثاين حتى يف حال اخل�سارة �رشط انتهاء
املواجهة الثانية يف املجموعة بني فيتوريا
غيماريا�ش الربتغايل وقونيا �سبور الرتكي
بالتعادل.
ويعول فريق املدرب رودي غار�سيا
الذي خ�رس ذهابا امام الفريق النم�ساوي
�صفر 1/يف ربع ال�ساعة الأخري ،على �سجله
القاري على ملعبه هذا املو�سم حيث خرج
فائزا من مبارياته الأربع ،م�سجال � 10أهداف
مقابل  3يف �شباكه.
لكن مهمة الفريق املتو�سطي الذي
يقدم اداء واعدا يف الدوري املحلي هذا
املو�سم حيث مل يخ�رس �أيا من مبارياته الـ11
الأخرية ،لي�ست �سهلة �أمام فريق مل يذق
طعم الهزمية طيلة  14مباراة �أوروبية يف
دور املجموعات ،وحتديدا منذ خ�سارته على
ار�ضه �أمام الفريق الفرن�سي الآخر ني�س
(�صفر )1/يف اجلولة الثالثة من املو�سم
املا�ضي.
ويف املجموعة العا�رشة ،ي�أمل بلباو ب�أن
ي�ضع خلفه معاناته حمليا حيث مل يذق طعم
الفوز يف مبارياته ال�ست الأخرية ،وذلك
عندما يحل �ضيفا على زوريا لوغان�سك
الأوكراين يف لقاء �صعب كون الأخري ميلك
اي�ضا فر�صة للت�أهل من خالل جتديد فوزه
على النادي البا�سكي الذي �سقط ذهابا
للمرة الأوىل يف مبارياته الأوروبية الت�سع
الأخرية بني جمهوره (�صفر.)1/

ويحتاج بلباو اىل التعادل فقط لكي
يحجز بطاقته لكن الفوز �سي�ضعه يف
�صدارة املجموعة� ،رشط تعرث املت�صدر
او�سرت�سوند ال�سويدي ،ال�ضامن لت�أهله،
�أمام م�ضيفه هرتا برلني الذي ي�أمل بانهاء
م�شاركته بفوزه معنوي ثان له بعد ذلك
الذي حققه يف اجلولة الرابعة على �ضيفه
زوريا.
 ميالن الهداء غاتوزو الفوز الأول -ويف املجموعة الثامنة ،ي�سعى كولن
للح�صول على البطاقة الثانية واللحاق
بار�سنال الإنكليزي الذي �ضمن ال�صدارة،
عندما يحل على ريد �ستار بلغراد (النجم
االحمر) ال�رصبي الذي يتناف�س مع الفريق
الأملاين وباتي بور�سيوف البيالرو�سي،
لأن الأخري ما زال ميلك فر�صة لكنه مهمته
�ستكون �صعبة للغاية كونه يحل �ضيفا
على "ا�ستاد االمارات" يف لندن.
ويت�صدر ار�سنال الرتتيب بع�رشة نقاط،
بفارق  6نقاط عن كل من ريد �ستار وكولن
و 7عن باتي بوري�سوف ،ما يعني �أن الفريق
الفائز من مواجهة بلغراد �سيت�أهل بغ�ض
النظر عن املباراة الثانية ،كما �أن التعادل
�سيكون كافيا ل�صاحب الأر�ض ب�سبب
�أف�ضلية املواجهتني املبا�رشتني مع �ضيفه
الأملاين� ،رشط عدم فوز باتي بوري�سوف
على ار�سنال.
و�ستكون مباراة "ا�ستاد االمارات"،
فر�صة الر�سنال من �أجل حماولة رفع
معنوياته العبيه بعد �سقوط رجال املدرب
الفرن�سي ار�سني فينغر على �أر�ضهم �أمام
غرميهم مان�ش�سرت يونايتد  1-3ال�سبت يف
الدوري املمتاز.
ويف املجموعة الرابعة ،ي�أمل ميالن،
ال�ضامن لت�أهله وال�صدارة كونه يتقدم
بفارق  4نقاط عن مالحقه ايك اثينا
اليوناين الذي يحتاج اىل التعادل مع
او�سرتيا فيينا النم�سوي ل�ضمان ت�أهله،
ب�أن يهدي مدربه اجلديد والعبه ال�سابق
جينارو غاتوزو الفوز يف مباراته القارية
الأوىل حتت ا�رشافه عندما يحل �ضيفا على
رييكا الكرواتي متذيل الرتتيب.
وا�ستهل ميالن م�شواره مع غاتوزو الذي
خلف فينت�شنزو مونتيال يف  27نوفمرب،
بتعادل خميب يف الدوري املحلي �أمام
بينيفينتو  2-2يف مباراة كان النادي
اللومبادري متقدما خاللها حتى الوقت
بدل ال�ضائع قبل �أن ي�سجل حار�س الفريق
املناف�س الربتو برينيويل هدف التعادل.
ويف املجموعة الثانية ع�رشة� ،ستكون
الفر�صة قائمة �أمام ريال �سو�سييداد
النتزاع ال�صدارة من �ضيفه زينيت �سان
بطر�سبورغ الذي يتقدم على م�ضيفه
الإ�سباين بفارق نقطة ،وذلك بعد �أن �ضمن
الفريقان بطاقتيهما اىل الدور الثاين.
والأمر ذاته ينطبق على املجموعة
اخلام�سة ،لكن الأف�ضلية هذه املرة
ل�صاحب ال�ضيافة اتاالنتا الذي يحتاج اىل
التعادل �سلبا مع �ضيفه ليون ليحافظ
على ال�صدارة التي �سيتنازل عنها يف حال
التعادل  ،2-2لأن مباراة الذهاب انتهت
بنتيجة .1-1
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ن�ست عائلتها بعد �إفاقتها من غيبوبة

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�إ�صطباحة
ك
هنا
�أوقات ن�شعر فيها
�أنها النهاية ثم نكت�شف
�أنها البداية
و هناك �أبواب ن�شعر ب�أنها
مغلقة ثم نكت�شف �أنها
املدخل احلقيقي

العدد ()56

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

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

جرّاح يحفر ا�سمه على كبد املر�ضى �أثناء العمليات اجلراحية

يواجه جراح بريطاين تهم ًا تتعلق بالت�سبب ب�أ�رضار
ج�سدية فعلية للمر�ضى ،بعد الك�شف عن حفره للأحرف
الأوىل من ا�سمه على كبد املر�ضى� ،أثناء �إجراء العمليات
اجلراحية.

واتهم الطبيب اال�ست�شاري �سيمون برامنهال ( 53عام ًا)،
بحفر احلرفني الأوليني من ا�سمه ،على كبدي امر�أة ورجل،
يف عام  ،2013وذلك �أثناء عمله يف م�ست�شفى امللكة �إليزابيت
مبدينة برمنغهام ،الذي عمل فيه كجراح كبد على مدى 12
عام ًا.
ونفى برامنهال الت�سبب ب�أي �رضر ج�سدي للمري�ضني ،لكنه �سي�ضطر �إىل املثول �أمام حمكمة
التاج يف برمنغهام ،يوم  11دي�سمرب اجلاري ،بح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

فقدت �شابة بريطانية ذاكرتها ومل تتعرف على عائلتها بعد �إفاقتها
من الغيبوبة اال�صطناعية التي �أدخلها فيها الأطباء خالل و�ضعها
مولودها الثاين.
وتفيد ديلي مريور ب�أن هذه احلادثة وقعت يف امل�ست�شفى امللكي يف
ويلز اجلنوبية ،حيث ا�ستمرت غيبوبة ال�شابة �شينون �إيفرييت (22
�سنة) مدة �أ�سبوعني ،وعند عودتها �إىل وعيها �أكدت �أن عمرها � 13سنة
فقط.
وقبل �أ�سبوع ،غادرت هذه املر�أة امل�ست�شفى بعد �أن رقدت فيه �شهرين،
وهي يف الوقت احلا�رض مقعدة و�رضيرة وبيد �أن الأطباء ي�ؤكدون �أنها
�ستعود �إىل حالتها الطبيعية بعد م�ضي بع�ض الوقت.

ي�سرق عمودي �إ�ضاءة وي�سافر بهما
ارتكب مواطن هولندي جرمية
غريبة من نوعها عندما قرر �رسقة
عمودين للإ�ضاءة وو�ضعهما على
�سيارته اخلا�صة وال�سفر بهما
مل�سافة طويلة.
“notizie
موقع
وذكر
ال�رشطة
�إن
،”delmondo

الهولندية �أوقفت �سائق �سيارة
مالكي و�ضع فوق �سيارته عمودي
�إ�ضاءة وربطهما ،ما �أثار �شكوك
رجال الأمن يف �أنه �رسقهما ،لكنه
مل يتوقف عند ذلك احلد �إذ ارتكب
جمموعة خمالفات قانونية
�أخرى.

جزيرة ال ت�سكنها �أال الن�ساء !

تبدو هذه اجلزيرة يف �أ�ستونيا
كغريها من اجلزر يف العامل ،مع

�أجواء مميزة ،وم�ساحات �شا�سعة
من الأرا�ضي اخل�رضاء البديعة،

ا�سئلة و اجوبتها متنوع
 1ما هي املجاالت التي
متنح فيها جائزة نوبل؟
– الأدب-
ال�سالم
(
الفيزياء -الكيمياء -الطب-
الفزيولوجيا ).
 2من هو خمرتع �آلة ك�شف
الكذب ؟
املخرتع كبلر .
 3متى و�ضع االن�سان قدمه
على القمر لأول مرة ؟
يف �شهر يوليو عام 1969م.

 4ما هي �أقدم لغة مكتوبة
يف العامل ؟
هي اللغة ال�صينية .
 5ماهي املدة التي ت�ستغرقها
�أ�شعة ال�شم�س حتى ت�صل اىل
االر�ض ؟
 8دقائق .
 6ملاذا ق�سمت ال�سنة 12
�شهرا ؟
الن القمر يدور حول االر�ض
 12مرة يف ال�سنة الواحدة .

وي�ستخدم اجلراحون غاز الأرغون عادة لإيقاف نزيف الكبد ،خالل العمليات اجلراحية ،كما
ي�ستخدم لت�سليط ال�ضوء على املناطق التي يجري العمل عليها .وال ي�شكل هذا الغاز م�صدر �أذى
للكبد ،وعادة ما تختفي الآثار الناجتة عنه مع الوقت ،لكن �إحدى املر�ضى ،اكت�شفت �أن الأحرف
الأوىل من ا�سم اجلراح ،ال تزال حمفورة على كبدها� ،أثناء مراجعة روتينية للم�ست�شفى.
وبعد هذه احلادثة ،اتهم برامنهال بالت�سبب ب�أذى ج�سدي دائم للمري�ضة يف  9نوفمرب  ،ومن ثم
مري�ض �آخر بعد ذلك ب�أربعة �أ�شهر يف � 21أغ�سط�س (�آب) من نف�س العام .و�أوقف برامنهال عن العمل،
قبل �أن ي�ضطر �إىل اال�ستقالة يف عام  ،2014بانتظار مثوله �أمام املحكمة.

و�أوقفت ال�رشطة ال�سيارة على
الطريق الوا�صل بني مدينتي
ليلي�ستاد ،و�سجلت بحقة عددا
كبريا من املخالفات من بينها
حمولة غري منا�سبة لل�سيارة،
وتبني بعد التحقق من بيانات
ال�سيارة �أن رخ�صة القيادة
منتهية منذ ثالثة �أ�شهر ،كما
�أن الرجل كان يقود حتت ت�أثري
الكحول ورف�ض �أن يخ�ضع الختبار
ال�سكر.
ُ
وتبينّ لل�رشطة بعد التحقيقات
�أن عمودي الإ�ضاءة متت �رسقتهما
من مدينة �أملري ،كما �أن ال�سائق
توقف ب�إحدى حمطات الوقود
باملدينة ورف�ض دفع ثمن ما
ح�صل عليه من وقود.
لكن ما مييزها عن غريها� ،أن
العن�رص الأنثوي يغلب عليها
ب�شكل وا�ضح.
وال متلك الن�ساء يف جزيرة
كينهو يف بحر البلطيق �أي موقف
عدائي جتاه الرجال ،كما ميكن
�أن يتبادر �إىل ذهن البع�ض ،ولكن
لي�س لديهن خيار �آخر� ،سوى
�أداء كافة الأعمال يف اجلزيرة
ب�أنف�سهن ،وذلك لغياب الذكور
لأ�شهر طويلة.
كافة
الن�ساء
وتتحمل
امل�س�ؤوليات يف اجلزيرة منذ
قرون ،حيث يعملن يف ال�صيد،
بالإ�ضافة �إىل تربية الأطفال،
والعمل يف احلقول ،ناهيك
عن التعامل مع م�سائل احلكم
والإدارة ،بح�سب موقع �أوديتي
�سنرتال.
وت�شغل ماري ماتا�س من�صب
زعيمة اجلزيرة ،التي ت�ضم نحو
 400امر�أة ،ويف نف�س الوقت،
تتوىل رئا�سة هيئة الثقافة
املحلية ،وتقول' :كان الرجال
بعيدين عن اجلزيرة على الدوام،
وهذا هو ال�سبب التاريخي،
الذي جعل الن�ساء �أكرث قوة
وا�ستقاللية'.
وحتر�ص ن�ساء كينهو ،على
احلفاظ على تقاليد وتراث
اجلزيرة ،وذلك من خالل
ارتداء الزي ال�شعبي ب�شكل
يومي ،و�إن�شاد الأغاين ال�شعبية
القدمية ،التي تعود �إىل �أكرث من
 2000عام.

برجك اليوم!..

برج احلمل  /رمبا متر بفرتة من الإحباط ب�سبب �ضغوط
العمل فى الفرتة الأخرية ،ولكن عليك �أن تعرف �أن كل هذه
التى تقوم بها تثبت �أنك �شخ�ص ناجح وجدير بالثقة فى الوقت
ذاته ،عليك �أن ت�ستمع جيد ًا �إىل كل الن�صائح التى يو�صى بها
مديرك .يتوقع �أن تكون الفرتة امقبلة هى الأف�ضل لك على
م�ستوى العمل والعائلة وكذلك حياتك ال�صحية.
برج الثور /رمبا متر ببع�ض الأمور الطارئة فى العمل ،ولكن كلها �ستمر �سريع ًا ب�سبب قدرتك على جتاوز كل
هذه الأزمات ،كما �أنك دائم ًا ت�سعى لتجنب كل اخلالفات التى حتدث بينك وبني الزمالء فى العمل .يتوقع �أن
تكون هناك �أزمة على م�ستوى العائلة ،ولكن عليك �أن تعرف �أن كل هذه الأمور �ستمر مرور الكرام ولن يحدث
�أى �أزمة من جديد.
كاف ملزيد من اخل�سارة ،عليك �أن تعرف كيف تدير �أمورك
برج اجلوزاء /ترددك الدائم �سيكون �سبب ِ
جيد ًا ،كما �أنه من املمكن �أن تكون بع�ض الأمور الطارئة التى قد تزعجكك ولكن عليك �أن تعرف �أن الوقت مل
يعد ي�سمح بكثري من التغريات.
يتوقع �أن تكون هناك الكثري من التغريات التى �ستحدث خالل الـ�أيام املقبلة ،كما �أنه من ال�ضرورى �أن تكون
�أكرث ذكاء فى التعامل مع كل املتغريات التى حتدث من حولك.
برج ال�سرطان /على الرغم من �أنك بذلت كل اجلهد خالل الأيام املا�ضية� ،إال �أن الأو�ضاع الآن �أ�صبحت غري
م�سقرة ،وهناك �أزمة فى الأفق بينك وبني رئي�سك فى العمل ،كما �أنه من املمكن �أن يكون هناك تطور على
م�ستوى و�ضعك فى العمل.
�أو�ضاعك فى طريقها للتح�سن ،عليك فقط �أن تعيد ترتيب �أولوياتك وتهتم ب�صحتك ،وكذلك �أفراد
عائلتك� ،أما على م�ستوى العمل ،فمن املتوقع �أن حتقق جنح كبري خالل الوقت املقبل ،كما �سيكون هناك نقلة
نوعية فى حياتك املهنية.
برج اال�سد� /أو�ضاعك غري جيدة ،كما �أن الفرتة الأخرية �شهدت الكثري من التغريات التى �أثرت عليك
�سلب ًا ،حاول �أن تتجاوز هذه الفرتة وال تتعامل مع الأمور بع�صبية حتى ال تخ�سر �أكرث مما خ�سرت فى الفرتة
املا�ضية .يتوقع �أن تكون هناك الكثري من التغريات التى �ستحدث خالل املرحلة املقبلة ،كما �أن هناك بع�ض
الظروف الطارئة ،ولكن عليك �أن تتجاوز كل هذا ب�سهولة
برج العذراء /رمبا تكون هناك فر�صة لتحقيق الأحالم امل�ؤجلة ،ولكن عليك �أن تعرف �أن هناك بع�ض الأمور
التى حتتاج منك اال�ست�شارة وال�س�ؤال �إذا كنت ت�سعى التخاذ طريق جديد �أو البحث عن �شىء جديد ت�سعى
لتحقيقه ،لأن خربتك لن ت�سعفك فى هذا الوقت.
متر ببع�ض الظروف الطارئة التى من امل�ؤكد �أنها �ستنتهى �سريع ًا ،كما �أنه يجب عليك �أن تعرف �أن كل الأزمات
�ستمر ولكن ما هو مطلوب منك �أن ت�صرب �أكرث على حتقيق ما تريد.
برج امليزان /تخل�ص من توترك الزائد فى العمل ،والذى قد يكون له الكثري من الأ�ضرار عليك ،كذلك
يف�ضل �أن تهتم بكل الأمور التى قمت بت�أجيلها خالل الأيام املا�ضية ،كما �أنه من ال�ضرورى �أن تعود وتبحث فى
�أ�سباب اخلالف بينك وبني مديرك فى العمل.
الفرتة املقبلة �ستكون هى الأف�ضل على الرغم من �أن هناك بع�ض الظروف الطارئة التى مررت بها م�ؤخر ًا،
كذلك يف�ضل �أن جتد لنف�سك طريق خمتلف حتقق من خالله �أحالمك فى العمل.
برج العقرب� /أو�ضاعك غري م�ستقرة ،ولكن عليك االهتمام بالبحث عن �أف�ضل العرو�ض التى تلقتها خالل
الفرتة املا�ضية ،كذلك يف�ضل �أن تتنازل عن بع�ض ال�شروط ال�صعبة التى قد تكون عائق فى �سبيل احل�صول
على العمل املنا�سب لك .رمبا هى الفرتة الأف�ضل على م�ستوى حياتك العملية ،كما �أنه من املتوقع �أن حت�صل
على كثري من الأموال امل�سرتدة �إليك من جانب �أحد الأقارب.
برج القو�س /متر ببع�ض الظروف ال�صحية التى كانت لها ت�أثري على عملك ،ولكن حاول �أن تتعامل مع الأمور
اخلا�صة بك التى تغريت فى الفرتة الأخرية ،ولكن عالقتك مبديرك وزمالئك جيدة جد ًا ،كما �أن افرتة
املقبلة �ست�شهد الكثري من التغريات على كل امل�ستويات
يتوقع �أن متر ببع�ض الأزمات خالل الفرتة املقبلة ،كما �أنه من ال�ضرورى �أن تعود وتبحث عن كافة اخلالفات
التى ن�ش�أت وبني عائلتك ،كما �أنه من املمكن �أن حت�صل على ترقية.
برج اجلدي /رمبا يكون مت�س�سك بر�أيك هو ال�سبب وراء تغري �أو�ضاعك فى العمل �إىل الأ�سو�أ كل ما
هو عليك �أن ت�ستعد للتخل�ص من كل هذه ال�ضغوط التى مرت بها العالقة خالل الفرتة املا�ضية ،حتى حتقق
�أجالمك .يتوقع �أن تكون هناك �أزمة طارئة فى العمل ،ولكن فى وقت ب�سيط �ستتخل�ص من كل هذه الأزمات
وحتقق ما تريد من الأحالم امل�ؤجلة منذ فرتة طويلة.
برج الدلو /الأمور فى طريقها للتح�سن بعد فرتة طويلة من التوتر ،عليك �أن ت�صرب قلي ًال حتى حتقق املزيد
واملزيد من الأحالم التى كنت ت�سعى �إىل حتقيقها خالل الأيام املقبلة ،كما �أن كل الأزمات �ستتخل�ص منها �سريع ًا
يتوقع �أن متر حياتك بالكثري من التغريات ،ولكن من ال�ضرورى �أن ت�شعر باالطمئنان ،فالأمور كلها ت�سري فى
�صاحلك.
برج احلوت /على الرغم من �أنك فى الفرتة الأخرية مررت ببع�ض الظروف الطارئة� ،إال �أنك دائم ًا قادر
على جتاوز كل الأزمات ب�سهولة ،كما �أنه يجب �أن تعيد ترتيب ح�ساباتك من جديد حتى ال تخ�سر املزيد.
يتوقع �أن تكون هناك بع�ض التغريات التى �ستطر�أ على حياتك خالل الأيام املقبلة ،كما �أنه من املتوقع �أن
تكون الكثري من الأمور التى �ستغري �شكل حياتك متام ًا
املهام
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