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فرع ال�صحة بالإقليم الأو�سط يق ّيم �أن�شطته

ق ّيم فرع ال�صحة يف الإقليم الأو�سط
�أن�شطته للعام املا�ضي  ،وقام ببحث
تنفيذ اخلطة املو�ضوعة لهذا العام.
و�أو�ضح م�س�ؤول الفرع الدكتور
ت�سفاي �سلمون يف االجتماع الذي
عقد يف العا�رش واحلادي ع�رش من
يناير احلايل تنفيذ برامج فاعلة يف

جمال رعاية الأمومة والطفولة � ،إىل
جانب مكافحة الأمرا�ض املعدية وغري
املعدية ،وتخفي�ض وفيات االمهات
�أثناء احلمل والوالدة بن�سبة  % 92يف
العام .2017
و �أ�شار التقرير اىل �أن الرعاية
ال�صحية قبل وبعد الوالدة ارتفعت �إىل

قامت ال�رشطة الأرترية بتقييم
�أن�شطتها للعام ، 2017يف اجتماعها
يومي التا�سع والعا�رش من يناير
اجلاري.
وقد قدم قائد ال�رشطة العقيد
حماري ظقاي تقريرا حول مكافحة
اجلرمية والتحقيقات اجلنائية
والإدارة واملراقبة واخلدمات
القانونية والتخطيط والدرا�سات
والتعبئة والأعمال االعالمية .و
�أكد ت�سجيل � 14ألف من ال�شكاوي
والبالغات اجلنائية واملخالفات
خالل ال�سنة املا�ضية  ،حيث يقل
هذا الرقم بن�سبة % 13باملقارنة
مع العام ال�سابق.
و �أ�شار تقرير �رشطة املرور اىل
توجيه بالغات بلغت �أكرث من 120
�ألف �ضد ال�سيارات التي انتهكت

قوانني املرور ،حيث مت
تغرميها ب�أكرث من 22
مليون نقفة.
التقرير
�أفاد
و
عن وقوع  3400من
احلوادث املرورية يف
املدن و 1200يف الريف
�أ�سفرت عن م�رصع 141
من الأ�شخا�ص و�إ�صابة
�أكرث من  1855بجروح
وتدمري ممتلكات تقدر
ب�أكرث من  71مليون
نقفة.
وحول تنمية القدرات
�أو�ضح
الب�رشية
االجتماع عن ت�أهيل  243ع�ضو
يف الإدارة والتحقيقات اجلنائية
وحفظ ال�سجالت والتوثيق واملرور

تــنبيـــه

ن�سبة % 84والوالدة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية �إىل ن�سبة.% 72
كما مت التو�ضيح يف االجتماع ب�أن
برامج هذا العام �ستت�ضمن التعرف
على �أ�سباب الوالدة قبل الأوان
،و�إيجاد احللول لها ،وتعزيز دور
املجتمع يف املجال ال�صحي والعمل

على تخفي�ض وفيات الأمهات والأطفال
اىل �أدنى م�ستوياتها  ،وتقوية برامج
التطعيم والدفع باخلدمات ال�صحية
يف املدار�س ،وبذل اجلهود ال�ستئ�صال
املالريا و�صيانة امل�ؤ�س�سات ال�صحية
و�سد املتطلبات من �سيارات الإ�سعاف.
وقال املدير العام لإدارة الإقليم

الأو�سط ال�سيد  /زرئيت تولدبرهان
يف االجتماع "ب�أن �إدارة الإقليم على
ا�ستعداد دائم لإجناح الربامج ال�صحية
املو�ضوعة ".
من جانبها دعت وزيرة ال�صحة
امينة نور ح�سني يف ختام االجتماع
� ،إىل عدم االتكال على الإجنازات
التي حتققت ،والعمل بقوة لإجناح
اال�سرتاتيجية ال�صحية املو�ضوعة من
العام  2017وحتى العام .2021

تقييم �أن�شطة ال�شرطة

ومكافحة جرائم تقانة املعلومات
و�ضمان كفاءة العمل ،وامل�شاركة
يف االجتماعات والدورات الق�صرية
التي ينظمها االنرتبول خارج

ننبه �إىل �أن فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ومبنا�سبة العام اجلديد 2018م

�سيتحدث يف الثامنة م�ساء غد الأحد الرابع ع�شر من يناير لو�سائل

الإعالم املحلية حول �أهم التطورات الإقليمية احلالية.

وزارة الإعالم

البالد.
و ذكر التقرير ب�أن ان�شطة التوعية
�ساهمت يف مكافحة اجلرمية
واملخالفات ،حيث قام  2530من
املواطنني بت�سليم ال�رشطة �أمواال
وممتلكات �ضائعة تقدر عامة بـ 3.5

مليون نقفة ،وقد مت �إعادة ن�صف
هذه الأموال �إىل �أ�صحابها.
وقد قدم قائد ال�رشطة العقيد
حماري ظقاي اجلوائز لثالثة
من الأع�ضاء لتميزهم يف جماالت
عملهم.

اجلنوبي:نتائج مر�ضية حلمالت التوعية ال�شبابية
حققت حمالت التوعية التي نظمت يف مديريتي عدي قيح وعدي خواال بالإقليم
اجلنوبي نتائج مر�ضية يف حمالت التوعية ال�شبابية .
و �أ�شارت االجتماعات التي عقدت لل�شباب العامل وجلنة �أ�صدقاء ال�شباب
وممثلي امل�ؤ�س�سات احلكومية �إىل تنفيذ مهام جيدة لتنظيم ال�شباب وتوجيههم
ح�سب جماالتهم وهواياتهم.
كما طالب املجتمعون بتو�سيع بناء املراكز ال�شبابية وتقوية �أن�شطة التوعية
لتطوير ال�شباب �أكادمييا ومهنيا والدفع بالزيارات �إىل املواقع التاريخية
والتنموية املختلفة بالبالد .
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�أوروبا :ال بديل عن االتفاق النووي مع �إيران �أغلب الأملان يتوقعون تخلى مريكل عن من�صب امل�ست�شارة

جدد االحتاد الأوروبي مت�سكه
باالتفاق النووي املربم مع �إيران،
م�ؤكدا �أنه "يحقق �أهدافه" ،وذلك قبل
قرار و�شيك للرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب لتجديد �إعفاء طهران من
العقوبات بح�سب بنود االتفاق.
و�شدد االحتاد الأوروبي -عقب
اجتماع يف بروك�سل مع وزير اخلارجية
الإيراين حممد جواد ظريف ونظرائه
الربيطاين والفرن�سي والأملاين -على

�رضورة االلتزام
بتنفيذ
الكامل
االتفاق ،وو�صفوه
عن�رص
ب�أنه
�أ�سا�سي من عنا�رص
الأمن الإقليمي،
و�أنه �رضوري لأمن
االحتاد الأوروبي
كله.
وذكرت االنباء
�إن وزراء خارجية
بريطانيا وفرن�سا
و�أملانيا ومن�سقة ال�ش�ؤون اخلارجية
فيديريكا
الأوروبي
باالحتاد
موغرييني� ،أكدوا �أن ال بديل حاليا
عن االتفاق النووي وال جمال للرتاجع
عنه .و�أ�شارت االنباء �إىل �أن الدول
الأوروبية الكربى �شددت على �رضورة
احلوار مع �إيران حول برناجمها
لتطوير ال�صواريخ البال�ستية،
والتدخالت الإيرانية يف عدد من دول
املنطقة.

و�أعلنت موغرييني �أن االتفاق
النووي املوقع بني الدول الكربى
ال�ست و�إيران عام " ،2015يحقق
هدفه الرئي�سي وهو �إبقاء الربنامج
النووي الإيراين حتت ال�سيطرة وقيد
رقابة دقيقة" .و�شددت موغرييني
على �رضورة احلفاظ على اتفاق
"يجعل العامل �أكرث �أمانا ويحول
دون �سباق حمتمل للت�سلح النووي يف
املنطقة" ،م�ضيفة "نتوقع من جميع
الأطراف �أن توا�صل تطبيق هذا االتفاق
ب�شكل تام" .و�أ�شارت كذلك �إىل �أن
االجتماع �أتاح للأوروبيني "التعبري
عن خماوفهم حول موا�ضيع �أخرى
مثل تطوير (�إيران) �صواريخ بال�ستية
�أو نقاط التوتر يف املنطقة" .ودعت
موغرييني ظريف �إىل بروك�سل لإجراء
حمادثات مع نظرائه الفرن�سي جان �إيف
لودريان والأملاين زيغمار غابرييل
والربيطاين بوري�س جون�سون .وقد
�أعرب الثالثة بالإجماع عن دعمهم
الثابت لالتفاق النووي

�أوغلو ينتقد مطلب �إغالق الأمم املتحدة تدعو �إىل اال�ستعداد ملوجات هجرة كبرية
القاعدة الرتكية بقطر

انتقد وزير اخلارجية الرتكي
مولود جاوي�ش �أوغلو و�ضع دول
احل�صار �إغالق القاعدة الرتكية يف
قطر �ضمن ال�رشوط اخلا�صة بحل
الأزمة مع قطر ،مت�سائال عن عدم طلب
هذه الدول �إغالق القاعدة الأمريكية
هناك.
و�أكد الوزير الرتكي -يف مقابلة مع
وكالة الأنا�ضول� -أن بالده لن تن�شئ
قاعدة ع�سكرية يف جزيرة �سواكن
بال�سودان ،بل �ستجعل اجلزيرة نقطة
جذب لل�سياحة واالقت�صاد ،م�شريا
�أن ال�رشكات الرتكية وال�سودانية
اخلا�صة تقوم مب�شاريع اقت�صادية
م�شرتكة ،معتربا �أن هذا حق طبيعي
لل�سودان.
و�أعلن �أوغلو ا�ستعداد بالده لتقدمي
الدعم �إىل فل�سطني ،على خلفية
تهديدات الواليات املتحدة بقطع
دعمها عنها ،داعيا الدول الإ�سالمية
�إىل انتهاج موقف مماثل لبالده.
و�أو�ضح �أوغلو "لنفر�ض �أن الواليات
املتحدة الأمريكية قطعت م�ساعداتها
عن فل�سطني ،نحن موجودون ملثل
هذه الظروف" ،م�ؤكدا �أن تركيا
�ستوا�صل طرح حقوق الفل�سطينيني
على الأجندة الدولية ،و�ستك ّثف
جهودها الرامية �إىل االعرتاف بدولة
فل�سطني .و�أ�شار جاوي�ش �أوغلو �إىل
�أهمية اال�ستقرار يف �إيران ،و�أنه يف
حال وجود مطالب بتغيري النظام �أو
احلكومة فيها ف�إن تركيا ترغب يف
�أن يكون ذلك عن طريق االنتخابات،
وهذا املبد�أ ي�شمل جميع دول العامل،
مبا فيها تركيا.
وردا على �س�ؤال عما �إذا كانت هناك
م�ساع رامية لتطبيع العالقات بني
تركيا وم�رص ،قال جاوي�ش �أوغلو
"التقيت وزير خارجية م�رص �سامح
�شكري يف االجتماعات الدولية،
والرئي�س رجب طيب �أردوغان �أ�شار
�إىل �إمكان عقد لقاءات مع اجلانب
امل�رصي على م�ستوى الوزراء".
و�أ�شار �أوغلو �إىل حدوث لقاءات بني
وزيري اقت�صاد البلدين.

نبه الأمني العام
للأمم املتحدة انطونيو
غوتريي�ش يف تقرير �صدر
اول ام�س اخلمي�س �إىل
�أن على الدول الأع�ضاء
يف املنظمة الدولية
�أن ت�ستعد للتعامل مع
موجات هجرة كبرية.
وقال غوتريي�ش يف
تقريره« :ثمة حاجة
ملحة لتطور الدول
ا�سرتاتيجية
الأع�ضاء
للتعامل مع موجات هجرة كبرية» ،م�شري ًا �إىل �أن هناك «تداخ ً
ال �أكيد ًا بني هذا
التحدي ورهانات ال�رشعة العاملية حول املهاجرين» التي ي�ؤمل �أن تب�رص النور
يف  .2018وتبد�أ يف �شباط (فرباير) مفاو�ضات ر�سمية ترعاها الأمم املتحدة يف
هذا ال�ش�أن ،على �أن ت�سبق م�ؤمتر ًا حكومي ًا يف كانون الأول (دي�سمرب) يف املغرب
لتبني هذه الوثيقة .ونهاية � ،2017أعلنت الواليات املتحدة ان�سحابها من
اجلهود لإعداد �رشعة املهاجرين لأنها تتنافى و�سيا�سة الهجرة اجلديدة التي
حددها الرئي�س دونالد ترامب .وخالل عر�ضه التقرير �أمام اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،ومن دون �أن ي�سمي الواليات املتحدة ،حذر غوتريي�ش
«ال�سلطات التي ت�ضع عقبات كربى �أمام الهجرة �أو تفر�ض قيود ًا �شديدة على
فر�ص عمل املهاجرين ،من �أن ذلك ي�ؤدي �إىل �أ�رضار اقت�صادية ال طائل منها،
وي�شجع يف �شكل غري متعمد على الهجرة غري ال�رشعية».
وت�ضمن التقرير ثالثة عنا�رص مهمة ال بد �أن ت�أخذها الدول الأع�ضاء يف االعتبار
عند حتديد �أي ا�سرتاتيجية :مقاربة ان�سانية حمورها الدفاع عن حقوق الإن�سان،
وموارد مالية لتحديد و�ضع املهاجرين بعد ت�أمني امل�ساعدة الإن�سانية الأوىل،
و�ضمان خيارات �آمنة للمهاجرين الذين ال تنطبق عليهم �صفة الجئني مع عدم
�إمكان عودتهم �إىل بلدهم الأم.
و�أكد غوتريي�ش �أن «ال�رشعة العاملية لي�ست فر�صة للدول الأع�ضاء فح�سب ،بل
�أي�ض ًا للنظام الأممي (بهدف) تبني مقاربة �أكرث طموح ًا لإدارة (ملف) الهجرات».

زلزال بقوة  6درجات ي�ضرب ميامنار
�سجل زلزال قوته  6درجات يف و�سط ميامنار يف وقت مبكر من يوم ام�س اجلمعة
بالتوقيت املحلي ،وفقا ملا ذكرته هيئة امل�سح اجليولوجي الأمريكية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن مركز الزلزال وقع على بعد  40كلم غرب مدينة بيو بني
العا�صمة نايبيداو واملدينة التجارية يانغون جنوبا على م�سافة  150كلم.
و�أعقب ذلك ثالثة ارتدادات بقوة �أ�ضعف بلغت  5,3درجات .وقالت "هناك احتمال
�ضئيل يف وقوع �ضحايا �أو �أ�رضار" .يذكر �أن الزالزل �شائعة ن�سبيا يف ميامنار
حيث وقعت �ست زالزل قوية بلغت  7درجات �أو �أكرث بني عامي  1930و  1956قرب
�صدع ميتد من ال�شمال �إىل اجلنوب عرب و�سط البالد وفقا للهيئة الأمريكية .وقد
�أدى زلزال قوته  6,8درجة يف العا�صمة القدمية باجان �إىل مقتل ثالثة �أ�شخا�ص
عام  ،2016وكذلك �سقوط
�أبراج وانهيار جدران
�أحد معابد هذه الوجهة
ال�سياحية .ويف نوفمرب
� ،2012رضب زلزال
�آخر بقوة  6,8درجات
و�سط البالد ،ما �أ�سفر عن
مقتل � 26شخ�صا و�إ�صابة
املئات.
ي�شار �إىل �أن هذه الدولة الفقرية يف جنوب �رشق �آ�سيا لديها نظام طبي غري
متطور خ�صو�صا يف مناطقها الريفية.
ومل ترد تقارير ب�سقوط �ضحايا اجلمعة.

ك�شف ا�ستطالع مو�سع للر�أي �أجري
بـ�أملانيا �أن �أكرثية املواطنني ال
يعتقدون �أن م�ست�شارة البالد �ستبقى
على ر�أ�س احلكومة الأملانية لفرتة
د�ستورية كاملة .وذكر  56%من
الأملان يف اال�ستطالع الذي �أجراه
معهد �إنفرات�ست لقيا�س اجتاهات
الر�أي العام حل�ساب �صحيفة "هاندلز
بالت" ،و�أعلنت نتيجته اول ام�س
اخلمي�س �أن مريكل ( 63عاما) �ستتخلى
رغم املباحثات اجلارية بني حزبهاامل�سيحي الدميقراطي واحلزب اال�شرتاكي الدميقراطي لت�شكيل ائتالف حكومي
كبري -عن من�صبها كم�ست�شارة قبل ا�ستكمال مدتها الد�ستورية بحلول عام .2021
وانتقد  23%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ما اعتربوه �ضعف مريكل يف اتخاذ القرار وميلها
لتجنب امل�شكالت ،وامتدحوا يف املقابل هدوءها ور�صانتها.وعن �أف�ضل �شخ�صية
يراها امل�شاركون يف اال�ستطالع جديرة بخالفة امل�ست�شارة الأملانية على ر�أ�س
حزبها امل�سيحي الدميقراطي ،جاء وزير الداخلية توما�س دمييزير يف ال�صدارة
( )37%ثم وزير دائرة امل�ست�شارية الأملانية بيرت �ألتماير ( .)31%ثم جاءت وزيرة
الدفاع �أور�سوال فون دير الين ( )28%فرئي�سة احلكومة املحلية لوالية �أل�سار �أنغريت
كرمب كارينباور ( ،)24%ثم وزير الدولة بوزارة املالية يان�س �سبان  .)16%و�أدى
ف�شل مفاو�ضات مريكل يف نوفمرب املا�ضي مع حزبي اخل�رض والدميقراطي احلر
لت�شكيل حكومة جديدة يقودها حزبها امل�سيحي الدميقراطي ،لإثارة جدل وتكهنات
حول احتمال ان�سحاب امل�ست�شارة الأملانية مبكرا من احلياة ال�سيا�سية ،وتخليها
عن من�صبها قبل نهاية فرتتها الد�ستورية عام  .2021و�شارك يف هذا اجلدل رئي�س
الربملان الأملاين ال�سابق نوربرت المرت -وهو من قيادات احلزب امل�سيحي -الذي
نقلت عنه �صحيفة بيلد ال�شعبية توقعه ف�شل املفاو�ضات اجلارية حاليا مع احلزب
اال�شرتاكي لت�شكيل حكومة جديدة ،وتوجه البالد يف النهاية لإجراء انتخابات
جديدة ال تناف�س فيها مريكل على من�صب امل�ست�شار .ومتنى توما�س �أوبرمان نائب
رئي�س الربملان الأملاين والقيادي باحلزب اال�شرتاكي الأحد املا�ضي� ،أن جتد
مريكل -التي ترت�أ�س احلكومة الأملانية منذ  13عاما -خالل الدورة الت�رشيعية
احلالية اللحظة املنا�سبة لإعالن تخليها عن من�صبها.

بريطانيا  :حما�س ال�ستفتاء ٍثان ينهي جدل «بريكزيت»

يف وقت كررت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ثقتها ب�إمكان التو�صل
�إىل �أف�ضل اتفاق الن�سحاب بالدها من االحتاد الأوروبي (بريكزيت)� ،رصح نايجل
فاراج ،الزعيم ال�سابق حلزب ا�ستقالل اململكة املتحدة و�أحد �أبرز قادة حملة
اخلروج� ،إنه بد�أ يتحم�س لفكرة �إجراء ا�ستفتاء ٍ
ثان على ع�ضوية بالده يف
التكتل «لأن ن�سبة ت�أييد اخلروج �ستكون �أعلى كثري ًا منها عام  ،2016وتنهي
اجلدل الداخلي يف �ش�أن االن�سحاب» .ورد ناطق با�سم ماي قائالً« :لن جنري
ا�ستفتاء ثاني ًا» ،علم ًا �أن نواب ًا يف الربملان يطالبون ب�إجراء اقرتاع ٍ
ثان على
�رشوط اتفاق االنف�صال عن االحتاد الأوروبي� .إىل ذلك ،حذرت درا�سة �أعدها
مكتب «كامربيدج �إيكونوميرتيك�س» للبحوث بطلب من رئي�س بلدية لندن امل�ؤيد
لأوروبا� ،صادق خان ،من �أن بريطانيا قد تخ�رس � 472ألف وظيفة بحلول
� 2030إذا خرجت من االحتاد الأوروبي من دون التو�صل �إىل اتفاق حول ال�سوق
املوحدة �أو االحتاد اجلمركي �أو التدابري االنتقالية .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن
القطاع املايل مهدد بخ�سارة قيا�سية يف الوظائف (� 119ألف وظيفة) ،وبعده
قطاع العلوم والتكنولوجيا (� 92ألف وظيفة) والبناء (� 43ألف وظيفة) .ويف
لندن ،املركز املايل للمملكة املتحدة ،قد ت�صل خ�سائر الوظائف �إىل 84
�ألف ًا ،لكن العا�صمة �ستت�رضر �أقل من بقية البالد .ومن املحتمل �أن ترتاجع
اال�ستثمارات على امل�ستوى الوطني بن�سبة  15يف املئة� ،أي مبقدار  46.8بليون
جنيه �إ�سرتليني ( 52.8بليون دوالر).

رئي�س املجل�س االوروبي يحذر من "لعبة عرو�ش" يف البلقان
حذر رئي�س املجل�س االوروبي دونالد
تو�سك اول ام�س اخلمي�س من �سيناريو م�شابه
مل�سل�سل "لعبة عرو�ش" يف غرب البلقان
حيث ت�ضغط بروك�سل لتح�سني العالقات
مع الدول ال�ساعية لالن�ضمام اىل االحتاد.
ويحاول االحتاد االوروبي اال�ستعانة
برئا�سة بلغاريا للكتلة ملدة �ستة ا�شهر
للت�صدي لنفوذ رو�سيا وتركيا وغريهما يف
منطقة تت�صاعد ا�ضطراباتها .اثناء مرا�سم اطالق الرئا�سة البلغارية �ألقى تو�سك
كلمة قارن فيها تاريخ املنطقة بالق�صة اخليالية للم�سل�سل التلفزيوين ال�شهري
"لعبة عرو�ش" ،التي ت�صور �رصاعا �شديد ال�رشا�سة لل�سيطرة .وقال تو�سك
ان "تاريخ البلقان �أكرث درامية واثارة لالهتمام من �سيناريو +لعبة عرو�ش+
حتى مع افتقاره للتنانني .كلنا �سن�سعد بتخفيف وترية الدراما يف �سيناريوهات
حا�رض البلقان وم�ستقبله" .وا�ضاف ان "اال�ستقرار واالمن واالزدهار هي ما
ي�ستحقه �أهل املنطقة بكاملها .وهدف االحتاد االوروبي هو امل�ساعدة يف حتويل
هذا ال�سيناريو اىل حقيقة" .وت�شكل بلغاريا ورومانيا و�سلوفينيا وكرواتيا
الدول الوحيدة يف املنطقة التي ان�ضمت اىل االحتاد االوروبي حتى ال�ساعة.
وتريد �صوفيا ا�ستغالل رئا�ستها لالحتاد االوروبي النعا�ش مفاو�ضات االن�ضمام
مع مونتينيغرو و�رصبيا وم�ساعدة البانيا ومقدونيا يف احراز تقدم نحو بدء
مفاو�ضاتهما .كما �ست�ست�ضيف اوىل قمم االحتاد االوروبي والبلقان منذ  15عاما
يف مايو .لكن املنطقة التي ت�شمل كذلك البو�سنة وكو�سوفو و�رصبيا تغو�ص
اكرث يف �سجاالت حملية وم�شاكل ناجمة عن الف�ساد واجلرمية املنظمة .يف هذه
االثناء كثفت رو�سيا اجلهود لقلب �سل�سلة انتكا�سات يف املنطقة ،بينها ان�ضمام
مونتينيغرو اىل احللف االطل�سي وابتعاد حكومة مقدونيا عن متو�ضع �سابق موال
لرو�سيا.

3

اخبار عاملية
ال�سبت 2018 /1 /13

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

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

العدد ()78

حما�س :نرف�ض حل الق�ضية على ح�ساب �سيناء وزير اخلارجية الكويتي يبحث مع م�س�ؤول �أممي ملف املفقودين يف العراق

قال القيادي يف حركة املقاومة
الإ�سالمية "حما�س" �سامي �أبو زهري
�إن احلديث عن �سيناريوهات �أمريكية
حلل الق�ضية الفل�سطينية على
ح�ساب �أر�ض �سيناء مرفو�ض جملة
وتف�صيال.
و�أكد �أبو زهري �أن حركة حما�س ال
تقبل امل�سا�س ب�أي �أر�ض م�رصية مثلما
ترف�ض التنازل عن �أر�ض فل�سطني.
وكانت �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية
نقلت عن �أربعة م�س�ؤولني كبار
�سابقني يف الإدارة الأمريكية قولهم
�أمام مرا�سلها �إن رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عر�ض
يف عام  2014خطة على �إدارة الرئي�س
الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما ،تن�ص
على �إعطاء الفل�سطينيني �أر�ضا يف
�سيناء امل�رصية ،مقابل �ضم ال�ضفة
الغربية �إىل �إ�رسائيل.
وح�سب ه�ؤالء امل�س�ؤولني ،ف�إن
نتنياهو عرب للرئي�س �أوباما ووزير
خارجيته جون كريي عن اعتقاده
ب�أن الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي
�سيوافق على العر�ض ،لكن ،وبعد

تَ ـق�ص �أجراه الأمريكيون تبني �أن
القاهرة رف�ضت هذا العر�ض وقتها.
ومع �أن ه�آرت�س نقلت عن ديوان
رئا�سة الوزراء الإ�رسائيلية نفيه كل
هذه الأنباء ،فقد �أكدت �أن ما نقله
امل�س�ؤولون الأمريكيون ال�سابقون
الأربعة ملرا�سلها يتطابق مع ما ر�شح
من معلومات م�ؤخرا ب�ش�أن خطة �سالم
تعدها �إدارة الرئي�س احلايل دونالد
ترامب ،و�أ�شارت �إىل �أن كل هذه
التقارير نفاها البيت الأبي�ض �أي�ضا.
وكان تقرير ل�صحيفة "فرانكفورتر
�ألغماينه ت�سايتونغ" الأملانية
خل�ص ال�شهر املا�ضي �إىل �أن �إقامة
دولة فل�سطينية يف �سيناء بدال من
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ميثل
�أ�سا�س "�صفقة القرن" التي تتحدث
الت�رسيبات عن �إبرامها بني الواليات
املتحدة و�إ�رسائيل من جهة ،و�أطراف
عربية من جهة �أخرى.
ويقول م�س�ؤولون �أمريكيون �إن
الرئي�س ترمب �سيك�شف الحقا عن
خطة لت�سوية ال�رصاع الفل�سطيني.
و�أو�ضحوا �أن هذه اخلطة -التي

ي�ضعها جاريد كو�شرن م�ست�شار ترمب
و�صهره بالتعاون مع املبعوث
الأمريكي لل�رشق الأو�سط جي�سون
غرينبالت� -ستكون �شاملة ،وتتجاوز
الأطر التي و�ضعتها الإدارات الأمريكية
ال�سابقة ،و�ستتناول كل الق�ضايا
الكربى مبا فيها القد�س واحلدود
والالجئون ،وتكون مدعومة ب�أموال
من ال�سعودية ودول خليجية �أخرى
ل�صالح الفل�سطينيني.
ويرى الفل�سطينيون �أن ما بات
يعرف ب�صفقة القرن يهدف لت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية و�إن�شاء حلف
�إقليمي �ضد النفوذ الإيراين يف
املنطقة ،تكون �إ�رسائيل جزءا منه.

م�س�ؤول �أممي رفيع يف ليبيا للدفع نحو اجراء انتخابات

�أجرى وكيل الأمني العام للأمم
املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية اول ام�س
اخلمي�س يف ليبيا حمادثات مع رئي�س
الربملان الليبي تناولت االنتخابات
املقرر ان تتم نهاية العام مبوجب
خطة للأمم املتحدة العادة اال�ستقرار
اىل هذا البلد .وانتقل جيفري فيلتمان

الذي يقوم بجولة يف تون�س وليبيا
اىل مدينة القبة يف �رشق ليبيا حيث
يقع الربملان الجراء حمادثات مع
رئي�سه عقيلة �صالح.
وقال عبدالله باحلق املتحدث با�سم
الربملان ان "اللقاء الذي ح�رضه
مبعوث االمم املتحدة اىل ليبيا غ�سان
�سالمة تركز على االنتخابات املقررة
هذا العام".
وا�ضاف  ،ان االنتخابات "يجب ان
حتقق امال النا�س وتر�ضي خمتلف
الالعبني ال�سيا�سيني".
وهدف االتفاق الذي مت التو�صل
اليه عام  2015برعاية االمم املتحدة
وانبثقت عنه حكومة وفاق وطني اىل

اعادة الهدوء اىل ليبيا بعد �سنوات من
الفو�ضى التي تلت االطاحة بالزعيم
معمر القذايف.
وكان فيلتمان التقى االربعاء
املا�ضي برئي�س حكومة الوفاق
الوطني فايز ال�رساج الذي تواجه
حكومته �صعوبات يف فر�ض �سلطتها
على جممل ارا�ضي البالد ب�سبب وجود
�سلطة موازية يف ال�رشق.
وقدمت االمم املتحدة يف �سبتمرب
املا�ضي خطة الجراء انتخابات
برملانية ورئا�سية يف نهاية عام
 ،2018وذلك مع اقرتاب انتهاء والية
حكومة الوفاق املحددة بعامني دون
ان يظهر اي حل لالزمة يف االفق.

الدفاع اجلوي ال�سعودي يعرت�ض �صاروخ بالي�ستي فوق جنران
اعرت�ضت قوات الدفاع اجلوي
ال�سعودي ،اول ام�س اخلمي�س،
�صاروخا بالي�ستيا �أطلقته امللي�شيات
احلوثية من حمافظة عمران داخل
الأرا�ضي اليمنية باجتاه �أرا�ضي
اململكة .وذكرت وكالة الأنباء
ال�سعودية نقال عن املتحدث الر�سمي
لقوات " حتالف دعم ال�رشعية يف
اليمن" العقيد الركن تركي املالكي
قوله�: :إن قوات الدفاع اجلوي ر�صدت
عملية �إطالق �صاروخ بالي�ستي من
قبل امللي�شيات احلوثية من حمافظة
عمران داخل الأرا�ضي اليمنية باجتاه
ارا�ضي اململكة".
و�أ�ضاف "�أن ال�صاروخ كان باجتاه
مدينة جنران ومت �إطالقه بطريقة
ُمتعمده ال�ستهداف املناطق املدنية
والآهلة بال�سكان حيث مت اعرتا�ضه

وتدمريه من قبل قوات الدفاع
اجلوي امللكي ال�سعودي
يف �سماء جنران وال توجد
خ�سائر بالأرواح".
و�أكد املالكي �أن هذا
العمل العدائي من قبل
اجلماعة احلوثية ،يثبت
ا�ستمرار تورط دعم النظام
الإيراين بدعم اجلماعة
احلوثية امل�سلّحة بقدرات
ٍ
حتد وا�ضح
نوعية يف
و�رصيح خلرق القرار الأممي /2216/
والقرار  /2231/بهدف تهديد �أمن
اململكة العربية ال�سعودية وتهديد
الأمن الإقليمي والدويل.
وجدد العقيد املالكي دعوته
للمجتمع الدويل باتخاذ خطوات
وفعاله لوقف االنتهاكات
�أكرث جديه
ّ

�أغلقت احلكومة يف زامبيا املكاتب
الرئي�سية لإ�صدار جوازات ال�سفر يف
العا�صمة ،وعادة ما تكتظ بالنا�س
يف �إطار �إجراءات لكبح تف�شي

�إعـالن لدافعي ال�ضرائب

تعلن م�صلحة االيرادات الداخلية جلميع دافعي ال�رضائب الذين يعملون يف
خمتلف االن�شطة التجارية وكذلك م�ؤجري البيوت بان موعد تقدمي االقرارات
عن الدخول لدفع ال�رضيبة لعام  2017يبد�أ يناير 2018م ولذا تهيب
امل�صلحة بجميع دافعي ال�رضائب بالتوجه اىل مكاتبها لدفع ال�رضيبة وذلك
ح�سب اجلدول التايل-:

وقت دفع ال�ضريبة
 -1الذين يح�صلون الدخل من ايجار البيوت

و�أعلنت زامبيا الأحد املا�ضي
حظر التجول يف حي فقري موبوء
بالكولريا بلو�ساكا.
وي�ستمر حظر التجول يف حي
كانياما املكتظ بال�سكان من
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �إىل ال�ساد�سة
�صباحاً.
وبد�أت زامبيا منذ يوم االربعاء
املا�ضي حملة تطعيم �ضد الكولريا
ت�ستهدف الو�صول �إىل مليوين �شخ�ص
مع ارتفاع عدد امل�صابني منذ بداية
تف�شي املر�ض �إىل .2905

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر
فرباير 2018

 -2الذين يح�صلون على الدخل من االن�شطة
التجارية.
 2-1دافعي ال�ضرائب من الفئة (ج)

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر
فرباير 2018

 2-2دافعي ال�ضرائب من الفئة (ب)

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر مار�س
2018

 2-3دافعي ال�ضرائب من الفئة (�أ)

من بداية �شهر يناير وحتى نهاية �شهر ابريل
2018

تنوه امل�صلحة بان عدم تقدمي االقرارات عن الدخول لدافعي ال�رضيبة
امل�ستحقة يف املواعيد املحددة اعاله يعر�ض دافعي ال�رضائب للعقوبات
القانونية والغرامات املالية  .وعليه يجب االلتزام باملواعيد املحددة.
كل عام وانتم بخري 2018
وزارة املالية
م�صلحة االيرادات الداخلية

الإيرانية ال�سافرة با�ستمرار تهريب
ونقل ال�صواريخ البال�ستية والأ�سلحة
للجماعات الإرهابية واخلارجة عن
القانون ،وحما�سبتها على ما تقوم به
ٍ
وحتد �صارخ النتهاك الأعراف
من دعم
والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي
والدويل.

زامبيا تغلق مكاتب �إ�صدار جوازات ال�سفر لكبح انت�شار الكولريا
الكولريا التي جتتاح البالد ،وفق
ما �أفادت احلكومة يف زامبيا.
ومنعت ال�سلطات �أي�ض ًا الباعة
اجلائلني والتجمعات العامة يف
لو�ساكا لوقف انت�شار الكولريا التي
�أودت بحياة � 67شخ�ص ًا منذ �سبتمرب
املا�ضي 62 ،منهم يف العا�صمة
وحدها.
وقال وزير ال�ش�ؤون الداخلية
�ستيفن كامبيوجنو �أن «�إدارة
اجلوازات واجلن�سية يف لو�ساكا
�ستظل مغلقة �إىل �إ�شعار �آخر».

ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية الكويتي ال�شيخ �صباح
خالد احلمد ال�صباح يف مقر وزارة اخلارجية اول �أم�س اخلمي�س ،املمثل اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة يف العراق رئي�س بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف
العراق (يونامي) يان كوبي�ش ،وذلك مبنا�سبة زيارته الر�سمية �إىل الكويت.
وجرى خالل اللقاء  -بح�سب وكالة الأنباء الكويتية  -الوقوف على �آخر ما
مت التو�صل �إليه من تطورات مت�صلة بالبحث عن الأ�رسى واملفقودين الكويتيني
واملمتلكات الكويتية والأر�شيف الوطني الكويتي� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة �آخر
التطورات ذات ال�صلة بن�شاطات بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق .ح�رض
اللقاء م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
اخلارجية بالإنابة ال�سفري �صالح اللوغاين ،وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
املنظمات الدولية الوزير املفو�ض نا�رص الهني وعدد من كبار م�س�ؤويل وزارة
اخلارجية.

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
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()78

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

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.

 27عد�سة ال�صقة يف عني واحدة
يف �إجنلرتا ،كانت امر�أة م�سنة يف الـ 67من عمرها ت�شكو م�شاكل ب�رصية دفعت الأطباء
الختيار �إجراء عملية جراحية ال�ستبدال عد�سة العني ،لكن و�أثناء التح�ضري للجراحة الحظ
الأطباء ج�سم ًا غريب ًا ذا لون مائل للزرقة حتت اجلفن العلوي لعني املري�ضة ،حيث تبني
الحق ًا �أن هذا اجل�سم ما هو �إىل كتلة من  17عد�سة ال�صقة مرتاكمة ،ولتزداد ده�شة الأطباء
فقد وجدوا كتلة �أخرى يف عني املري�ضة مكون من  10عد�سات ليكون املجموع هو  27عد�سة
ال�صقة مرتاكمة يف العني.
كانت املر�أة تعاين من بع�ض الأمل وعدم الراحة يف عينها ،لكن الأطباء خمنوا �أن الأمر
ب�سبب جفاف العني وتقدم املر�أة بالعمر ،لكن الأمر كان نتيجة هذه العد�سات املرتاكمة
والتي يبدو �أن املر�أة كانت ت�ضعها وتن�ساها والحق ًا تبحث عنها معتقدة �أنها �أ�ضاعتها لت�ضع
عد�سة جديدة مكانها ومع الوقت ترتاكم هذه الكتل من العد�سات الال�صقة القدمية.
�أزيلت العد�سات الال�صقة املرتاكمة بنجاح من عني املر�أة ،لكن مت ت�أجيل اجلراحة كون
هذه العد�سات الال�صقة رمبا تكون قد �شكلت و�سط ًا لتكاثر البكترييا ومن الأف�ضل االنتظار
بد ًال من املجازفة بعدوى خطرية.

حمل 100قطعة معدنية يف معدته

يف �شهر�سبتمرب املا�ضي �أ�سعف رجل فرن�سي بعمر 52
عام ًا �إىل امل�ست�شفى ب�سبب �أمل �شديد يف املعدة والبطن،
ولدى التحقيق يف احلالة تبني �أنه هناك �أكرث من قطعة
معدنية يف معدته مبا يت�ضمن عمالت معدنية وم�سامري
وبراغي وحتى �سكاكني.
على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية كان الرجل قد
�أ�سعف  5مرات �إىل امل�ست�شفى مع �أعرا�ض عديدة ترتاوح
من �أمل املعدة �إىل الغثيان وتقي�ؤ الدم حتى حيث �أجرب الأطباء على �إجراء جراحات عاجلة
يف  4من هذه املرات .يف كل مرة كان يتم �إزالة كتل مرتاكمة من مواد متعددة ،مع كون
املادة هذه املرة هي املعدن حيث عرث على  100قطعة معدنية يف معدته كانت قد تراكمت
بحيث منعت املعدة من اله�ضم �أو تفريغ �أي �شيء من داخلها .حل�سن احلظ فقد تعافى الرجل
من جراحاته ب�شكل كامل ،لكنه �شخ�ص مبر�ض الذهان ( )Psychosisمما يعني �أنه يفقد
�صلته مع الواقع ويعي�ش يف حالة من الت�شو�ش والهلو�سات ،حيث مت �إحالته �أطباء نف�سيني
لعالجه وتقييم حالته بعدها ون�رش تقرير عن احلالة مع نهاية �شهر �سبتمرب املا�ضي.

�أغرب مكتب بريد يف العامل!

ٍ
فكرة غريبة من نوعها يف العامل،
يف
مت ت�أ�سي�س مكتب بريد يقع يف قاع البحر
قبالة �سواحل جزيرة فانواتو الواقعة
جنوب املحيط الهادئ .ويحمل الربيد
ا�سم “� ”Vanuatu Postأو بريد فانواتو،
ويقع على بعد  50مرتًا يف البحر من
ال�شاطئ الرملي الأبي�ض للجزيرة.
الربيد الغريب يعمل منذ عام ،2003
وذلك بعد �أن �أ�س�سه الغطَّ ا�س املائي
“مايك كراوفورد” .هذا الربيد املائي
�أتاح لل�سياح فر�صة �إر�سال خطابات

بريدية بخط اليد مرفقة ب�صور خمتلفة
�إىل ذويهم و�أقربائهم ،وذلك عرب ارتداء
بزة الغو�ص اخلا�صة ،ثم النزول يف
ٍ
مكان
�أعماق البحر لإيداع الربيد يف �أغرب
لت�شييد �صندوق بريدي على الإطالق!
و�صنع مكتب الربيد من الزجاج
ُ
ليتحمل الظروف
املاء
ل�ضغط
املقاوم
َّ
ال�صعبة ،كما حرِ �صت ال�رشكة التي
ترعى هذا املكتب على ت�صميم طوابع
بريدية خا�صة مقاومة للماء وال تتلف
تعر�ضت للبلل.
�إن َّ

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح

عبدا

�شابةتتعرق دم ًا

خالل هذا العام مت ت�شخي�ص
�شابة �إيطالية بعمر � 21سنة
بحالة غريبة جد ًا وغام�ضة حيث
�أنها كانت تعاين من ظهور الدماء
عند تعرقها ،بحيث بد�أ الأمر
بظهور �سائل وردي �أو �أحمر بد ًا من
العرق على وجهها وكفيها ليتبني
�أنه يحتوي الدماء على الرغم من
عدم معاناتها من �أي ر�ضو�ض �أو
جروح �أو م�شاكل جلدية.
وبعد �أن تعر�ضت حلالة من
التعرق املدمى يف امل�ست�شفى
كان الت�شخي�ص هو حالة  Hematohidrosisالنادرة جد َا حيث ال يعرف �سوى  42حالة فقط
منذ عام  1880حتى الآن.
�سبب احلالة غري معروف حق ًا ،لكن بع�ض الفر�ضيات من الأطباء تقرتح �أن يكون ال�سبب
هو زيادة ال�ضغط يف ال�شعريات الدموية مما يجعل اخلاليا الدموية احلمراء تعرب من
�أوعيتها �إىل الغدد العرقية يف اجللد ،لكن بالن�سبة لبع�ض العلماء فال�سبب رمبا يكون
تفعيل غريزة القتال �أو الهرب لديها والتي ترفع من الأدرينالني و�ضغط الدم ويف بع�ض
احلاالت قد تت�سبب بتمزق بع�ض الأوعية الدموية وهذا ما ي�سبب النزيف مع العرق.

ت�شم رائحة مر�ض ال دواء له قبل ت�شخي�صه ب�سنوات
متلك ممر�ضة متقاعدة قدرة غري عادية على
�شم رائحة مر�ض باركن�سون �أو كما يعرف
مبر�ض ال�شلل االرتعا�شي.
�إذ ت�ستطيع جوي ميلن اكت�شاف مر�ض
باركن�سون قبل �سنوات من متكن الطبيب من
ت�شخي�صه ،حيث و�صفت ميلن نف�سها قائلة:
“�أمتلك حا�سة �شم ح�سا�سة للغاية ..ميكنني
متييز الرائحة بالأ�سا�س على جبهة املري�ض
واجلانب اخللفي من رقبته”.
وقد اكت�شفت املمر�ضة املتقاعدة هذه
املوهبة غري العادية لأول مرة عندما ا�شتمت
رائحة غريبة على زوجها ،واعتقدت يف البداية �أن الأمر متعلق بنظافة زوجها ،ومل تدرك ما يحدث
�إال عندما ح�رضت م�ؤمترا برفقة مر�ضى باركن�سون �آخرين ..عندها انتبهت ب�أن للرائحة معنى.
وفهمت �أنها ا�شتمت رائحة املر�ض لدى زوجها الراحل قبل � 10إىل � 12سنة من ت�شخي�ص الأطباء،
حيث تقول ميلن �إنه كلما �ساءت حالة زوجها كلما ازدادت الرائحة.
ووفقا مليلن ،ف�إن مر�ض باركن�سون لديه رائحة كثيفة جدا ت�شبه العطور القوية مثل امل�سك،
وعلى الرغم من �أنها متتلك هذه املوهبة� ،إال �أن زوجها تويف للأ�سف يف �سن  65عاما ،بعد  20عاما
من الت�شخي�ص الر�سمي من قبل الأطباء لإ�صابته باملر�ض.
وتعمل ميلن الآن مع العلماء لإن�شاء اختبار ميكنه الك�شف عن باركن�سون يف مرحلة مبكرة من
املر�ض ،و�أو�ضح الربوفي�سور بريديتا باران ،من جامعة مان�ش�سرت� ،أنه مت �إجراء جتارب الختبار
�أنف ميلن وكيفية �شعورها بالرائحة ،والتي �أثبتت جناعتها يف املخترب ،وهو ما جعلها متفائلة
ب�ش�أن م�ستقبل مكافحة مر�ض باركن�سون.
�إذ عادة ما يكون الأوان قد فات عند ت�شخي�ص املر�ض ،حيث �أن ال�رضر الع�صبي يبلغ ما بني 60
و ،70%لذلك ف�إن الت�شخي�ص املبكر �سي�ساهم يف التخفيف من معاناة املر�ضى ورمبا �سي�ساعد يف
حتقيق اخرتاق طبي م�ستقبال من خالل �إيجاد عالج للمر�ض ،مع العلم �أنه ال يوجد حاليا عالج له.

كراوفورد”،
“مايك
�صاحب الفكرة ،يحر�ص
على احلفاظ على هذا
املكتب الغريب منذ
ت�أ�سي�سه ،وهو امل�س�ؤول
عن ت�سلم وتو�صيل ر�سائل
الربيد.
منذ افتتاحه� ،سعت
العديد من اجلهات �إىل
تقليد الفكرة يف �أماكن
خمتلفة من العامل ،مبا
يف ذلك �صناديق الربيد
يف �سوزامي يف اليابان ،ري�سور يف
الرنويج ،وبوالو اليانغ اليانغ يف
ماليزيا الذي ُيعترب �أكرث هذه ال�صناديق

الربيدية عم ًقا ،بعمق ي�صل �إىل  40مرتًا.
�إال �أن �صندوق بريد جزيرة فانواتو يبقى
الأكرث �شهرة يف العامل ،كونه �صاحب
الفكرة الأ�صلية
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�سمك الرباكودا " العقام"
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /هبتوم �أمرو
الرباكودا �أو "العقام" بالت�سمية
املحلية ،عائلة كبرية من الأ�سماك
العظمية ال�ضخمة امل�ستطيلة
ال�شكل ،الف�ضية اللون ،تغطي
ج�سمها حرا�شف �صغرية ،كما تتميز
بزعانفها الظهرية املتباعدة،
وذيلها امل�شقوق .تنتظم �أ�سنان
معظم �أنواع الرباكودة على �شكل
�صفني من الأموا�س النابية احلادة،
توجد حول اجلزء اخلارجي للفم،
كما يربز من الفك ال�سفلي خرطوم
مدبب
تعترب �سمكة العقام من الأ�سماك
التي تعي�ش يف املياه املاحلة.
وهي النوع الوحيد من عائلة
الأ�سماك القا�ضمة ،التي تعرف
باال�سم العلمي لها (Sphyraena
عليها
ويطلق
)barracuda
الباراكودا العمالقة ،والتي تنت�رش
يف املياه املاحلة يف املحيطات
الإ�ستوائية و �شبه الإ�ستوائية ،ال
�سيما يف احلدود ال�رشقية للمحيط
الأطل�سي ،وحتى البحر الأحمر،
والبحر الكاريبي ،وجتمع غذاءها
من على �سطحوح املاء� ،أو الزهور
واحل�شائ�ش البحرية .و تعد من
�أكرث الأ�سماك خطورة .وتعتمد
الرباكودة يف الهجوم على فري�ستها
على �رسعتها الفائقة ،والتي تبلغ
اىل  43كيلومرت يف ال�ساعة .ونظرها
احلاد الذي مينحها ر�ؤية وا�ضحة
حتى يف الأماكن ا ملظلمة .و�إذا
كان كبار ا�سماك العقام يعي�شون
يف �صورة منعزلة  ،ف�إن �صغارها
يعي�شون يف جتمعات كبرية.
وتتغذى على جميع �أنواع الأ�سماك،
مبا فيها �صغار الرباكودة ،وعلى
العوالق ،والرخويات ،وبع�ض
�أنواع الق�رشيات.
ويعترب الدولفني ،و�سمك
الديراك ،من اهم اال�سماك املناف�سة
ل�سمك العقام يف جانب امل�أكوالت.
كما �أن جر�أة �سمك العقام تدفعه
ل�شق جموع الأ�سماك التي تتحرك
يف �سطح املاء ،و�أخذ فري�سته
منها .وذلك مثل �أ�سماكjacks :
grunts
grouperssnappers
anchovies herrings small
ُ . tunas mulletsيعد �سمك
الرباكودة يف بع�ض الأحيان �أكرث
خطورة من �أ�سماك القر�ش وكثريا

ما تقوم بالهجوم على الغوا�صني.
خا�صة عند مفاجئتها �أو �إثارتها،
ولأنها تعي�ش على بواقي وفتات
حلوم الأ�سماك الكبرية امليتة ،فقد
تظن �أن ما تراه فتات .وعلى الرغم
من حدة �أ�سنانها �إال �أنها نادر ًا ما
تهاجم الغوا�صني .وميكن �أحيانا
م�شاهدة �سمك الرباكودا "العقام"
الكبرية يف املياه ال�ضحلة ،ذات
الأعماق القريبة .وقد تنخدع
ببع�ض الأ�شياء الالمعة ب�إعتبارها
�صيدا ،لذا جندها �أحيانا تقفز
مهاجمة داخل املراكب.
ومبا �أن هذه الأ�سماك ال تقبل
�أي ا�ستفزاز ،ف�إن على الغطا�سني
جتنب مل�سها �أو حماولة �إعطائها
�ألأكل ،ملا ميثله ذلك من خطورة.
كما ينبغي احلذر من القيام
ب�صيد عرب �شبكات ال�سحب يف
مواقع تواجد الرباكودة ،لأنها قد
ت�سبب �رضرا لل�صيادين املم�سكني
ب�أطراف ال�شباك .وتعترب حلوم
�أ�سماك الرباكودة من اللحوم التي
ي�ستفيد منها الإن�سان يف
غذائه .ومبا �أن �أ�سماك
الرباكودة الكبرية قد
تتناول �ضمن غذائها
مواد تت�سبب يف ت�سمم
الأ�سماك،
حلوم
Ciguatera
مثل"
 food poisoningلذا
ف�إن ظهور بع�ض الأعرا�ض
على ال�شخ�ص قد يعرب عن
الت�أثر مبثل هذا النوع من الت�سمم،
منها ا�ضطراب يف املعدة والأمعاء.
�ضعف الع�ضالت ،وعدم الفرز بني
احلار والبارد .ويعد �سكان �شواطئ
غرب افريقيا عرب �سلقه من خالل
البخار ،ومن ثم طبخه و�أكله .لأن
�سلق حلمه من خالل البخار مينحه
مذاقا خا�صا.
الو�صف
�إن �أ�سم براكودة م�أخوذ من اللغة
الالتينية ،ويعني�" ،شبيه ر�أ�س
احلربة" ( .)pike likeوحيث �أن
�سمكة الباراكودا لها قوام وطول
مميز و�رسعة يف مهاجمة الفرائ�س،
وقوة فكها وا�سنانها ،جعلها من
�أكرث الأ�سماك الناجحة يف ال�صيد
يف املياه املاحلة ،باملناطق
الإ�ستوائية و�شبه الإ�ستوائية .كما
�أن قوامها املم�شوق وقدرتها على
التلوي ،ميكنها من التحرك و�سط
الأحرا�ش وال�شعب املرجانية اثناء
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الرت�صد لفري�ستها.
كما يطلق عليها
" منر البحر"
�إنطالقا من امتالكها
لفك قوي وا�سنان
وبروز
حادة،
خرطوم مدبب من
فكها ال�سفلي .ومن
اخل�صائ�ص املميزة
ل�سمك الباراكودا ،
احتوائها على  2من
الزعانف الظهرية
واملت�شعبة بزعنفة
الذيل مما يجعلها
�رسيعة يف ال�سباحة  .مثل معظم
الأ�سماك� .إن عيون �سمك الرباكودة،
كغريها من معظم الأ�سماك لي�س لها
جفون ،ويف حال تباطئ حركتها
ميكن ان تكون نائمة� .إال �أنه ويف كل
الأحوال ون�سبة لإ�ستعدادها لإحلاق
الأذى يف كل حلظة يف�ضل عدم
التعر�ض لها .عادة ما يقوم �سمك
باراكودا بالتلون باللون الرمادي
�أو الف�ضي يف ظهرها �إىل �أبي�ض على
البطن ،و�أطراف بيا�ض مع اللون
البنف�سجي الداكن على زعانفها
الذيلية.

تختلف احجام �أ�سماك الرباكودا
باختالف �أنواعها ،وقد مت حتى
الآن حتديد نحو  26نوعا من
الباراكودا يف العامل ،و�إذا كان
هناك من الباحثني من يغو�ص يف
�أعماق البحار للتعرف على تلك
الأ�سماك ،ال بد انه قد �أعد العدة
ملواجهة املخاطر التي ميكن �أن
تواجهه .وكما ذكرت �سابقا،
ف�إن ا�سماك الرباكودة "
العقام" الكبرية ،تعي�ش
على انفراد �إال �أن ال�صغار
ومن يف م�ستوى عمري
متو�سط منها يعي�ش يف �ضمن
ا�رساب كبرية .وميكن �أن
ي�صل عدد كل �رسب من 100
�إىل  .1000وهذا التجمع
يحميها من هجمات الأ�سماك
الكبرية .ويف حال
حماولة �أحد الأ�سماك
الكبرية مهاجمتها،
يلتف حوله اجلميع
يف دوران عا�صف حتى
ت�شل حركته وي�صاب
بالدوار .كما يتعاون �أفراد
املجموعة يف الإنق�ضاد على
الفري�سة ب�شكل جماعي ما
ي�سهل عليها جمع الغذاء،
وبالتايل يتق�سم الفري�سة
فيما بينهم ،وعلى الرغم
من قلة ما يح�صل عليه كل
واحد� ،إال �أن هذا التجمع
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يحميها من الأعداء ،وي�ساعدها
يف جمع الغذاء .ال �شك �أن �سمك
الباراكودا هو من الأ�سماك املفرت�سة
االنتهازية �سعي ًا للح�صول على
غذائها على احليوانات الأخرى يف
املياه املحيطة به حيث تختبئ
يف احل�شائ�ش و ال�شعب املرجانية
ملفاجئة فري�ستها� .إذ �أن �أ�سماك
الرباكودة من الأ�سماك التي ال
تتهاون يف �صيدها ،و�أن قوة فكها
و ا�سنانها ت�ساعدها على �شطر
الأ�سماك ال�صغرية اىل ق�سمني،
ومن ثم ابتالعها .كما �أنها ال
ترتدد يف �أن ت�أكل بع�ضها البع�ض،
�إذ �أ نها تنظر اىل اي �شيئ ب�أنه
فري�سة .لذا تعد �ضمن
نوع " ،كانيباليزم"
ومبا �أن �أ�سماك
الرباكودة تنجر
خلف الأ�شياء
ا للما عة ،
ن�سبة ملعظم
ا لأ �سما ك
الذهبية التي
تقتات عليها ،لذا
على الغوا�صني عدم
ا�ستخدام ال�سال�سل اللماعة �سواء
يف العنق �أو اليد� ،أو ا�ستخدام
�أي نوع من �أنواع الزينة ،حتى
ال يكونوا عر�ضة ملهاجمة �سمك
الباركودة .التكاثر على الرغم
من انه ال يعرف �إال القليل جدا
عن عملية تكاثر �سمك الباراكودا
� ،إال انه من املعروف ان اناث

احل�شائ�ش والنباتات يف املياه
ال�ضحلة ال �سيما على م�صاب
الأنهر ،وميكث يف هذه البيئة
نحو عام حتى يكرب ،م�ستفيدا من
النباتات للتخفي من املهاجمني،
وا�ستخدامها كغذاء �أي�ضا .وعندما
ينمو ج�سمه يتحرك نحو النباتات
و الزهور البحرية التي تتواجد
يف مياه �أعمق .و�إذا كان ذكر تلك
الأ�سماك قادر على التزاوج بعد
بلوغه � 3أعوام� ،إال �أ ن الأنثى ال
ت�صل اىل هذا امل�ستوى �إال ببلوغ
� 4أعوام .كما ال ميكن التمييز
بني ذكر العقام وانثاها بالعني
املجردة� .سمك الرباكودا يف
مياه البحر الإرترية ينت�رش �سمك
الباركودة " العقام" يف كل مياه البحر
الإرترية ،وعلى الرغم من عدم
وجود درا�سة وافية حول الأنواع
املوجودة يف املياه الإرترية
ومواقع تواجدها� .إال �أنه ومن خالل
املتابعة و�أدرا�سات وزارة الرثة
البحرية ف�إن هناك �أنواع كثرية
يف البحر الإرتري .وكما ت�شري
معلومات ال�صيادين التقليديني،
وال�صيادين عرب املراكب ،و
م�ؤ�س�سات �صناعة الأ�سماك،
ف�إن �سمك الرباكودة هو من اهم
املنتجات البحرية .مثال �أ�شارت
التقارير �أ نه يف الفرتة من 1996م
وحتى 2001م مت �صيد نحو 1421
طن ،من خمتلف �أنواع الرباكودة.
وذلك يف مناطق� ،ضواحي دهلك،
وانقل ،وا�رساتو ،ودفن ،وهرات،

�سمك الباراكودا تفرخ خالل ف�صل
الربيع  .يعتقد �أن عملية التكاثر
تتم مابني �أبريل و�سبتمرب  .خالل
مو�سم التكاثر  ،تقوم الإناث
بالإفراخ عدة مرات مابني 5000
�إىل  300000بي�ضة يف كل مرة .
الباراكودا مثل معظم الأ�سماك ،
ف�إنه يرتك البي�ض املخ�صب ليعوم
يف املياه املفتوحة حتى يفق�س
وبعد التفقي�س يعلق ال�صغري يف

وهريميل ،وهوكل ،ومو�رسي،
وميناء ع�صب ،ورا�س تارما،
وبرع�سويل ،ومهوبكا ،وقدم،
وبيلول ،وطيعو ،وعدي ،وغريها
من املناطق .وميكن �صيده
مبختلف انواع ال�شباك ابتداء من
�شهر نوفمرب وحتى �شهر مايو،
ومن ثم توزيعه يف الأ�سواق و بيعه
طازجا� ،أو جتميده يف الثالجات،
�أو بعد جتفيفه بامللح.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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اهم االخبار واالحداث ال�سيا�سية التي جرت يف العامل العام املن�صرم2017
خمت�ص يف ال�ش�أن
من
التايواين
خماطر مقبلة يف
العام ..2017

القارئ الكرمي نقدم لك
اهم االخبار واالحداث
ال�سيا�سية التي جرت يف
العامل العام املن�صرم2017
جامع يتهم "�إيكوا�س" ب�إعالن
احلرب على غامبيا
اتهم رئي�س غامبيا املنتهية
واليته يحيى جامع املجموعة
االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا
(�إيكوا�س) ب�إعالن احلرب
بعدما قالت �إنها ت�ضع قواتها
يف حالة ت�أهب حت�سبا لرف�ض
جامع التنحي يف نهاية
واليته املقرر يوم  19يناير
احلايل.

جمهورية
�شهدت
الكونغو الدميقراطية
اتفاقا بني قوى
احلكومة واملعار�ضة
يق�ضي ب�إنهاء فرتة
حكم الرئي�س احلايل
جوزيف كابيال �سلميا،
بعد  15عاما يف حكم
البالد ،لكن كابيال مل
يوقعه بعد.

رئي�س مايل يعلن عقد
م�ؤمتر م�صاحلة وطنية
�أعلن رئي�س مايل
�إبراهيم �أبوبكر كيتا
ملنا�سبة حلول العام
اجلديد عقد «م�ؤمتر
وطنية»
م�صاحلة
يف مار�س املقبل يف
البالد ،مو�ضح ًا �أن
من بني �أولوياته

تنفيذ اتفاق ال�سالم الذي وقع
يف العام .2015

عبا�س يدعو �إىل اعرتاف عاملي
بفل�سطني عام 2017
دعا الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س �إىل اعرتاف
دويل بدولة فل�سطني خالل
م�ؤكدا
اجلديد،
العام
ا�ستعداده للعمل مع �إدارة
الرئي�س الأمريكي املنتخب
دونالد ترمب لتحقيق ال�سالم
وفق حل الدولتني.
الكونغو الدميقراطية ت�شهد
اتفاقا بني املعار�ضة واحلكومة

غوتريي�س يتعهد بجعل
ال�سالم يف �صدر �أولوياته
يف �أول يوم من توليه
من�صب الأمني العام
للأمم املتحدة خلفا لبان
كي مون ،تعهد �أنطونيو
غوتريي�س بجعل ال�سالم يف
�صدر �أولوياته.
بيان
ويف
حمل ا�سم "نداء
لل�سالم" ،توجه
غوتريي�س يف
�أول يوم يف
� 2017إىل جميع
�شعوب العامل
جلعل ال�سالم
�أولويتهم الأوىل
قائال
ال�صني :حول ال�سيادة الإقليمية
�أكد الرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ يف خطابه مبنا�سبة
العام اجلديد ان
ال�صني لن ت�سمح
�أبد ًا لأي طرف ب�أن
«يخلق �ضجة كربى»
يف �ش�أن �سيادتها
الإقليمية وحقوقها
البحرية ،فيما حذر
�أعلى م�س�ؤول �صيني

رئي�سة
بريطانيا

وزراء
تدعو

الزعماء املحليني �إىل
الكف عن حماوالت �إجراء
ا�ستفتاء العام املقبل.
ال�سلطات الكولومبية تعتقل 20
للوحدة يف 2017
تعهدت ترييزا
ماي رئي�سة وزراء
بريطانيا يف ر�سالة
العام
مبنا�سبة
اجلديد بالتو�صل
�إىل اتفاق لالن�سحاب
من االحتاد الأوروبي
يف �صالح جميع
الربيطانيني ولي�س
فقط يف �صالح ه�ؤالء

الذين �صوتوا باملوافقة على
االن�سحاب يف ا�ستفتاء قالت
�إنه ك�شف عن االنق�سامات يف
البالد.
راخوي يرف�ض اال�ستفتاء على
ا�ستقالل كتالونيا
رف�ض رئي�س الوزراء
الإ�سباين ماريانو راخوي
ب�شكل قاطع �إمكانية �إجراء
�أي ا�ستفتاء يف �إقليم كتالونيا
لال�ستقالل عن �إ�سبانيا ،ودعا

متمردا من "جي�ش
التحرير الوطني"
اعلنت
ا ل�سلطا ت
ا لكو لو مبية
اعتقلت
انها
عملية
خالل
م�شرتكة بني
اجلي�ش وال�رشطة يف �شمال
البالد  20عن�رصا من جي�ش

التحرير الوطني،
التمرد الغيفارية.

حركة

رئي�سة كوريا اجلنوبية تنفي
ارتكابها خمالفات
نفت رئي�سة كوريا
اجلنوبية بارك غون
هاي اتهامات بارتكاب
و�سط
خمالفات،
ف�ضيحة �سيا�سية تهدد
رئا�ستها.
ونقلت و�سائل �إعالم
حملية عن بارك
قولها �إن االتهامات
املوجهة �إليها "تلفيق
وافرتاء".
كوريا ال�شمالية تقرتب من
�إطالق �صاروخ عابر للقارات
قال زعيم كوريا ال�شمالية
كيم جونغ �أون �إن بالده اقرتبت
من جتربة �إطالق �صاروخ
بال�ستي عابر للقارات.
ويف كلمة نقلها التلفزيون
قال "�إن بحوث وتطوير معدات
�أ�سلحة والإعداد لتجربة �إطالق
�صاروخ بال�ستي عابر للقارات
يف مرحلتها الأخرية" ،م�ضيفا
�أن بيونغ يانغ �أ�صبحت "قوة

نووية" يف .2016

7
�أوباما يلقي خطاب الوداع من
�شيكاغو
�أ لقىالرئي�س الأمريكي
خطاب الوداع
باراك �أوباما
َ
لل�شعب الأمريكي من منزله
مبدينة �شيكاغو ،ليرتك
بعدها ب�أيام ال�سلطة
اجلمهوري
للرئي�س
املنتخب دونالد ترمب.
رو�سيا تعر�ض على الفلبني
�أ�سلحة و�صداقة وطيدة
قال ال�سفري الرو�سي يف
مانيال ا�إن بالده م�ستعدة
لتزويد الفيليبني ب�أ�سلحة
متطورة ت�شمل طائرات
وغوا�صات و�إنها ت�سعى
ل�صداقة وطيدة مع الدولة
احلليف التقليدي للواليات
املتحدة يف وقت تنوع
فيه مانيال عالقاتها
اخلارجية.
عبا�س ي�ؤكد التعاون مع فرن�سا
الجناح امل�ؤمتر الدويل لل�سالم
�أكد الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س التعاون مع
فرن�سا الجناح
ا مل�ؤ متر
الدويل لل�سالم
يف باري�س
يف منت�صف
يناير.
تري ا ن _
و �صنا فري . . .
�سعودية
يف الـ 14من يونيو وافق
جمل�س النواب امل�رصي
تر�سيم
اتفاقية
على

احلدود البحرية بني م�رص
وال�سعودية والتي تنتقل
مبوجبها ال�سيادة على
جزيرتي تريان و�صنافري
من م�رص �إىل ال�سعودية.
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حممد بن �سلمان  ...ويل للعهد
بال�سعودية
يف الـ 21من يونيو ،
ومبوجب �أوامر ملكية،
عني حممد بن �سلمان وليا
للعهد بدال من حممد بن
نايف.
حترير املو�صل ...بداية نهاية
تنظيم داع�ش
يف الـ 10من يوليو �أعلن
رئي�س الوزراء العراقي
حيدر العبادي ر�سميا
حترير مدينة املو�صل من
ما ي�سمى بتنظيم الدولة
د ا ع�ش
ا لذ ي
�سيطر
عليها
لأ كرث
من ثالثة
�أعوام.
و �أ تى
ا لإ عال ن

باالنت�صار �ضد التنظيم
حملة
بعد
املت�شدد

ع�سكرية �شنتها القوات
الأمنية العراقية بجانب
اجلي�ش العراقي وبدعم من
التحالف الدويل.
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ملك الأردن يلتقي نائب الرئي�س
الأمريكي
التقى ملك الأردن عبدالله
الثاين ،يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن م�ساء
الإثنني املا�ضي ،نائب
الرئي�س الأمريكي مايك
بن�س ،يف اجتماع متّ
خالله بحث جمموعة من
الق�ضايا �شملت ت�رسيع
وترية احلرب �ضد تنظيم
«الدولة » (داع�ش) والأزمة
يف �سورية وجهود التو�صل
�إىل اتفاق بني الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني.

القمة الأفريقية
تنادي بالإ�صالح
احلظر
وترف�ض
الأمريكي
اتفق الزعماء
يف
الأفارقة
ختام قمتهم على
تفعيل برنامج
لإ�صالح املنظمة
ا�ستقاللها
ل�ضمان
املايل خالل ال�سنوات
املقبلة .كما �أعلن
رئي�س االحتاد الإفريقي
�ألفا كوندي ت�ضامن
االحتاد مع ال�سودان
وليبيا وال�صومال �ضد
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قرار الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب حظر دخول
مواطنيهم �إىل الواليات
املتحدة.

وقطاع غزة  ،لكن «حركة
(حما�س) �سارعت �إىل رف�ض
القرار معتربة �أنه «يعزز
االنق�سام» الداخلي.

ال�سلطة تعلن موعد ًا
املحلية
لالنتخابات
و«حما�س» ترف�ض
حددت احلكومة
الفل�سطينية الثالث
مايو
ع�رش من
موعد ًا جديد ًا لإجراء
االنتخابات املحلية
يف ال�ضفة الغربية

القادة الأفارقة �أيّدوا
االن�سحاب من «اجلنائية الدولية»
�أعلن م�س�ؤول يف االحتاد
الأفريقي ،بعد ختام قمة
االحتاد � ،أن الزعماء
الأفارقة دعموا «ا�سرتاتيجية
ان�سحاب جماعي» من
املحكمة اجلنائية الدولية
�إال �أنها ارتبطت بتحفظات
غري حمددة.
�سالح
نزع
" ا لقو ا ت
امل�سلحة الثورية
ا لكو لو مبية "
(فارك) �أعلن
ا لر ئي�س
ا لكو لو مبي
خوان مانويل
�سا نتو �س

�أن نزع �سالح "القوات
الثورية
امل�سلحة
الكولومبية" (فارك) "بدا
م�ستحيال" ،ولكنه �أ�صبح
"اليوم حقيقة" �إذ احت�شد
متمردون يف املناطق حيث
ينبغي �أن ي�سلموا �أ�سلحتهم
بعد �أكرث من  52عاما من
القتال.
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�أبرز االكت�شافات الطبية العاملية يف 2017

حفل العامل خالل العام املا�ضي بالعديد
من االجنازات الطبية التى �ستغري املجرى
ال�صحي للنا�س خالل العقود القادمة،
فهناك دماء �صناعية وان�سجة ذكية وكامري
ملراقبة القلب و�ضمادة ذكية و�صابونة قابلة
لالرتداء وغريها من االكت�شافات املبهرة
التى ذخر به عام  2017نورد ابرزها يف
ال�صفحات التالية:
دم �صناعي
على الرغم من �أن الفكرة تبدو خيالية
وم�ستحيلة ف�إنها مل تعد كذلك .ومثلما
جنح العلماء يف حتقيق �إجنازات يف
الأطراف ال�صناعية وت�صميم ُمنظمات
عمل القلب ،وغريها من الأع�ضاء التي
ا�ستبدلت عمل الأع�ضاء الأ�صلية يف
حاالت الأمرا�ض امل�ستع�صية ومكنت
�أ�صحابها من موا�صلة احلياة بعد تلف
الع�ضو ،متكن العلماء يف هذا العام
من التو�صل �إىل �إنتاج دم �صناعي
من اخلاليا اجلذعية stem cells
يف املختربات .و�سوف تتم جتربته
بالفعل على جمموعة �صغرية من
املتطوعني حتت �إ�رشاف هيئة ال�صحة
الوطنية يف بريطانيا .NHS
ويقول العلماء �إنه يف حالة
جناح التجارب وتقبل اجل�سم للدم
ال�صناعي وعدم حدوث تفاعالت
مناعية ،فان الهدف احلايل وق�صري
الأمد هو خلق كريات دم حمراء قادرة
على عالج �أمرا�ض الدم املتعددة مثل
�أنيميا اخلاليا املنجلية .و�أن الهدف
على املدى البعيد هو عالج الأمرا�ض
النادرة املتعلقة بالدم مثل اللوكيميا
�أو الأمرا�ض املناعية.
ربورت ي�ستجيب مبجرد التفكري
باحثون مبعهد ما�سات�شو�ست�س
طوروا
ب�أمريكا
للتكنولوجيا
ّ
برناجما يجعل الأ�شخا�ص يتحكمون
ً
يف الروبوت مبجرد التفكري ،ما
ميهد الطريق �أمام �سيطرة الب�رش
على الروبوتات يف امل�ستقبل دون
�أي جمهود ،عن طريق مراقبة �أفعالها
فقط.
وتعتمد التقنية اجلديدة على
معادالت خوارزمية تراقب �أن�شطة
املخ بح ًثا عن �إ�شارات كهربائية
معينة.
ويتلقى الروبوت التعليمات من
خالل الإ�شارات الكهربائية للمخ
الب�رشي ،ويغيرّ �أفعاله ب�شكل فوري
�إذا ما الحظ ال�شخ�ص الذي يراقبه �أنه
ارتكب �أي خط�أ .ويف �سياق مت�صل نظام
حا�سوب ذكي يقر�أ االفكار ويحرك الع�ضالت
جنح رجل م�شلول يف كليفالند
يف �إطعام نف�سه بطاطا مهرو�سة لأول
مرة منذ ثماين �سنوات ،مب�ساعدة
�أنظمة حا�سوب حتاكي الدماغ وتقر�أ
�أفكاره وتر�سل �إ�شارات لتحريك
ع�ضالت ذراعه.
مبادرة ثورية لإمناء الأع�ضاء وجتديد

مبادرة ثورية لإمناء
الأع�ضاء وجتديد
الأن�سجة الب�شرية

الأن�سجة الب�شرية
مت �إحراز خطوات كبرية يف جمال
الطب التجديدي� .إذ يقود معهد ويك
فوري�ست للطب التجديدي حال ًيا
م�رشوعات لت�رسيع تطوير عملية منو
الأن�سجة الب�رشية ،وحتى الأع�ضاء
�صناع ًيا يف املخترب ،مل�ساعدة
املر�ضى يف جميع �أنحاء العامل.
رمبا تتو�صل هذه املبادرات
يوما ما �إىل طريقة لإ�صالح
اجلديدة
ً
تلف الأع�صاب ،وحتى �إمناء �أو زراعة
طرف �أو ع�ضو ب�أكمله
ابتكار �أن�سجة ذكية لع�ضلة القلب التالفة
طور باحثون �أن�سجة ع�ضلية
ّ
ا�صطناعية ميكن زرعها مكان �أن�سجة
القلب التالفة لدى من �أ�صيبوا
ب�أزمات قلبية .وتوفّ ر هذه الطريقة
ح ً
ال مل�شكلة تلف �أن�سجة القلب التي
ال يقوم اجل�سم ب�إ�صالحها مثلما يفعل
تتعر�ض
مع �أن�سجة �أخرى عندما
ّ
لإ�صابات �أو جروح .وال توفّ ر
العالجات احلالية زراعة
�أن�سجة �أخرى ناجحة لعدم
قيام هذه الأن�سجة البديلة
ب�إر�سال وا�ستقبال �إ�شارات
كهربية ت�ضمن ا�ستمرار
خفقان القلب.
وتعترب اخلطوة التي
جنح يف �إجنازها فريق من
الباحثني من جامعة ديوك
الأمريكية نقلة كبرية يف جراحة
ويتوقّ ع �أن توفر ح ً
ال عالجي ًا
القلبُ ،
ذكي ًا حلوايل  12مليون �إن�سان حول
العامل.
و�إىل الآن ،تهدف جميع العالجات
املتوفرة حلالة تلف �أن�سجة القلب
الناجت عن الأزمات القلبية �إىل احلد
من �أعرا�ض ال�رضر ،لأن هذه الأن�سجة
ت�صبح ميتة وال ي�ستطيع اجل�سم
مرة �أخرى بعد التلف.
جتديدها ّ
وتقدم الطريقة العالجية اجلديدة
ّ
ح ً
ال رائع ًا للم�شكلة ،فعند ا�ستبدال
الأن�سجة التالفة ب�أخرى ا�صطناعية
ت�ستطيع �إر�سال وا�ستقبال الإ�شارات
الكهربية مثل الأن�سجة الأ�صلية ال
يحدث ت�ضارب يف عملية خفقان
القلب.
ومتتاز الأن�سجة الذكية اجلديدة
عن حماوالت االبتكار ال�سابقة ب�أنها
�أ�صغر حجم ًا ،و�أجنح يف جعل
ع�ضلة القلب تعمل ب�شكل �سليم بكل
خ�صائ�صها الهيكلية والكهربية.
ويعتقد الباحثون �أنه يف وقت قريب
ميكن �أن يكون العالج اجلديد جاهز ًا
لال�ستخدام على قلوب الب�رش.
كامريا القلب
طورت �رشكة بانا�سونيك اليابانية،
كامريا جديدة ،ميكنها قراءة معدل
�رضبات القلب بدقة ،عرب حتليل
ال�صور التي تلتقطها.
واعتمدت ال�رشكة على تقنية
Contactless
(Vital
تدعى
 ،)Sensingتقر�أ معدل �رضبات القلب
للأ�شخا�ص ،ومعدل التوتر والإجهاد
لدى الريا�ضيني عرب حتليل �صورة
الوجه بكامريا الفيديو ،دون �أي
ات�صال ج�سدي.
 توقف التنف�س ومراقبة القلبعالج جديد لتوقف التنف�س �أثناء
النوم .وهذا العام مت التو�صل �إىل
تقنية تعتمد على تنبيه الأع�صاب من
خالل زرع �رشيحة حتفز فتح املمر
الهوائي ويتم التحكم فيها عن طريق
�ساعة يتم لب�سها يف اليد .وهذه
التقنية تعمل على حتقيق التزامن بني
كمية الهواء املتنف�س وحركة الل�سان
وت�ستخدم ما ي�شبه م�ست�شعرا للتنف�س
 breathing sensorوحمفزا يعمل
ببطارية �صغرية .و�أظهرت نتائج
�إيجابية يف التجارب الإكلينيكية
وينتظر �أن تنال موافقة �إدارة الغذاء
والدواء الأمريكية  FDAالعام
املقبل.

حزام للريا�ضيني ملتابعة القلب
يف هذا العام متت موافقة FDA
على حزام يتم ربطة حول ال�صدر
قادر على عمل ر�سم للقلب بكفاءة
عن طريق م�ست�شعر �إلكرتوين
ويتم ارتدا�ؤه دون �أ�سالك �أو جيل
امل�ستخدم يف ر�سم القلب .وهذا
اجلهاز �أو احلزام ال يقوم فقط بر�صد
حركة القلب من خالل الر�سم ولكن
�أي�ضا يقوم بقيا�س معدل النب�ضات
و�رسعتها وعدد مرات التنف�س ودرجة
حرارة اجل�سم .ويختلف هذا احلزام
عن بقية الأجهزة التي تر�صد النب�ض
والعمليات احليوية يف اجل�سم ب�أنه
يحتوي على «ر�سام القلب الإلكرتوين»
 electrocardiographyوميكن �أن
يفيد الريا�ضيني ب�شكل خا�ص حيث
�إنه يحتوى على �أقطاب كهربائية
موجودة يف اجلزء املبطن للحزام،
ويواجه اجللد .ومن خالل العرق الذي
يعمل كمو�صل لل�شحنات الكهربائية

عالج ارتفاع الكوليسترول بتكنولوجيا النانو

يتم ر�صد حركة القلب ويتم �إر�سال
هذا الر�سم �إىل م�ستقبل يحتوى على
معالج �إلكرتوين microprocessor
قادر على حتليل هذه البيانات و�إعادة
�إر�سالها مرة �أخرى �إىل الهاتف
اجلوال �أو الكومبيوتر املحمول عن
طريق تقنية البلوتوث مما ميكن
الطبيب املعالج من متابعة الريا�ضي
وحالته ال�صحية.
يد �صناعية با�صرة
طور باحثون بجامعة "نيوكا�سل"
الربيطانية ي ًدا �صناعية بكامريا
ميكنها التقاط �صور للأ�شياء
املوجودة �أمامها.
وي�ستطيع الذراع تقييم حجم
الأ�شياء و�شكلها من �أجل �أن مت�سك بها
ب�شكل تلقائي وب�رسعة كبرية.
وميكن لليد اجلديدة �أن ترى
الأ�شياء وتلتقطها بالقوة املنا�سبة،
و�أن تبعث ب�إ�شارة �إىل باقي الطرف
ال�سليم باجل�سم خالل فرتة ال تتجاوز
عدة �أجزاء من الثانية ،وب�رسعة تزيد
� 10أ�ضعاف عن �رسعة �أي طرف �آخر
�صناعي موجود حاليا يف الأ�سواق.
زراعة مف�صل بالطباعة ثالثية الأبعاد
متكن �أطباء �صينيون ،من �إجراء
�أول عملية ناجحة لزراعة مف�صل
ركبة م�صنوع بتقنيات الطباعة ثالثية
الأبعاد ،وذلك لعالج ت�آكل مفا�صل
الأطراف يف اجل�سم ،الذي قد ي�ؤدي
للعجز.
وقال �أطباء م�ست�شفى "ت�شونغت�شينغ
الوطني" ال�صيني� ،إن الرجل الذي
�أجريت له العملية متكن من حتريك
قدمه وثني املف�صل بعد يوم واحد
فقط من �إجراء العملية.
و�أ�ضافوا �أن املف�صل م�صنوع من
معدن التنتالوم ،امل�ستخدم يف
�صناعات الطريان .وميتاز بخ�صائ�ص
فريدة جتعله �أف�ضل من باقي املعادن
امل�ستخدمة اليوم لإنتاج املفا�صل
اال�صطناعية.
�شبكة �أوعية دموية بالطباعة ثالثية الأبعاد
باحثون بجامعة كاليفورنيا
الأمريكية جنحوا يف
تطوير و�إنتاج �شبكة �أوعية
دموية ناب�ضة باحلياة،
با�ستخدام تقنية الطباعة
ثالثية الأبعاد.
وقال الباحثون �إن هذا
االكت�شاف ميهد الطريق
ال�ستخدامه يف الطب
التجديدي.

العدد ()78

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

وميكن لل�شبكة �أن تندمج
ب�أمان مع �شبكة الأوعية
املوجودة يف اجل�سم ،لنقل
الدم ،وذلك بعد جناح
التجارب التي �أجريت على
الفئران.
&&&&&&
مبي�ض �صناعي بتقنية الطباعة
ثالثية االبعاد
تو�صل العلماء �إىل
ت�صميم مبي�ض �صناعي
قادر على العمل ب�شكل
طبيعي بديال عن املبي�ض الفعلي.
وعلى الرغم من �أن هذه التجربة
الناجحة متت على الفئران ف�إنها
تعطى �أمال كبريا للكثري من الن�ساء
الالئى يعانني من العقم وميكن �أن
تغري من �شكل الهند�سة الوراثية
ب�شكل كامل.
ومت ت�صنيع املبي�ض من خالل تقنية
الطباعة ثالثية الأبعاد با�ستخدام مادة
اجليالتني خللق املبي�ض القادر على
احتواء بوي�ضة و�إطالقها بحيث ت�صبح
م�ستعدة للتخ�صيب ومن ثم احلمل.
وتعترب هذه التقنية �إجنازا غري
م�سبوق خا�صة يف حالة جناحها على
الإن�سان لأنها �سوف متكن العلماء من
ت�صنيع �أي ع�ضو ي�صيبه خلل يف ج�سم
الإن�سان وا�ستخدام اخلاليا اجلذعية
يف عمله وطباعته ب�شكل جم�سم.
و�أكد العلماء امل�رشفني على
التجربة �أن املبي�ض ال�صناعي قام
بوظائفه ب�شكل كامل بل وقامت
الفئران ب�إفراز لنب الر�ضاعة ب�شكل
طبيعي تبعا لت�سل�سل هرموين �سليم
وهو الأمر الذي يعطى �أمال كبريا يف
جناح هذه التجربة يف ال�سيدات.
عالج �ألزهامير باملوجات ال�صوتية
يف هذا العام قام العلماء ب�إجراء
جتارب عالجية على الب�رش املر�ضى
مبر�ض �ألزهامير با�ستخدام املوجات
ال�صوتية .وكانت هذه املحاوالت قد
بد�أت يف عام  2015على يد علماء
�أ�سرتاليني قاموا ب�إجراء جتاربهم على
الفئران امل�صابة مبر�ض �ألزهامير.
ويالحظ �أن املوجات ال�صوتية قادرة
على �إذابة جتمعات الربوتني املوجود
حول اخلاليا الع�صبية amyloid
 plaquesيف املخ واملميزة ملر�ض
�ألزهامير .وكلمة الأميوليد تطلق
على بقايا الربوتني التي يفرزها
اجل�سم ب�شكل طبيعي وترتاكم حول
اخلاليا .وعند �إجراء التجارب على
الفئران بعد تعر�ضها لهذه املوجات
متكن معظمها بن�سبة  75يف املائة
من اجتياز اختبارات معينة متعلقة
بالذاكرة ،وهو الأمر الذي يثبت
حت�سنها وا�ستعادتها لذاكرتها.
وفى حالة جناح هذه التجارب على
الإن�سان �سوف حتقق �إجنازا كبريا لأن
هناك واحد ًا من كل � 3أ�شخا�ص كبار
ال�سن �سوف ي�صاب باملر�ض ح�سب
جمعية مر�ض �ألزهامير Alzheimer’s
 .Associationكما �أن العالج
باملوجات ال�صوتية يعترب رخي�صا
جدا مقارنة بالأدوية الأخرى.
جهاز لتو�صيل الإن�سولني باجل�سم.
تو�صل العلماء هذا العام �إىل جهاز
يعترب مبثابة بنكريا�س �صناعي �سوف
ي�ساعد بقدر كبري يف التحكم يف ن�سبة
الغلوكوز للمر�ضى .ويتكون اجلهاز
من م�ضخة �صغرية و�أداة مراقبة لقيا�س
الغلوكوز يف الدم ب�شكل م�ستمر يتم
تثبيته على اجللد ب�رشيط ال�صق،
وتبعا للقراءة التي يحددها اجلهاز
والتي تعك�س م�ستوى الغلوكوز تقوم
امل�ضخة ب�إفراز الإن�سولني للتحكم يف
كمية الغلوكوز �سواء بزيادة الإفراز
يف حالة القراءات املرتفعة �أو العك�س
يف حالة هبوط الغلوكوز.
وهذا اجلهاز يوفر على املري�ض

مبي�ض �صناعي
االبعاد
مبي�ض �صناعي بتقنية الطباعة ثالثية

وخز الإن�سولني و�أي�ضا الوخزات
املتكررة ملعرفة م�ستوى ال�سكر
باجل�سم ،ف�ضال عن التعر�ض لأزمة
نق�ص الغلوكوز نتيجة جلرعة
خاطئة �أو عدم تناول وجبة كافية،
وهو الأمر الذي �سوف يتم تالفيه.
و�أ�شار العلماء �إىل �أن اجلهاز �سوف
يحافظ على ن�سب ثابتة يف امل�ستوى
الطبيعي للغلوكوز .وبد�أت بالفعل
�أعداد من املر�ضى يف ا�ستخدامه
هذا العام وتتوقع الهيئات العلمية
بالواليات املتحدة زيادة هذه الأعداد
ب�شكل كبري يف ،2018مما ميكن �أن
يحمل �أمال الخرتاعات مماثلة ملر�ضى
البول ال�سكري من النوع الثاين.
�إيقاع ال�ساعة البيولوجية
ح�صلت �أبحاث العلماء املتعلقة
بدرا�سة حركة اجلزيئات يف اخللية
التي تتحكم يف عمل ال�ساعة
البيولوجية circadian rhythm
يف ج�سم الإن�سان على جائزة نوبل
يف الطب لهذا العام نظرا لأهميتها
الكبرية يف فهم الأبعاد الكاملة
لعمل ال�ساعة البيولوجية للإن�سان
و�إمكانية التحكم فيها م�ستقبال
للم�ساعدة يف عالج بع�ض الأمرا�ض.
وال�ساعة البيولوجية هي الآلية
التي تنظم ن�شاط الإن�سان وا�ستيقاظه
وتركيزه وميله �إىل النعا�س على
مدار اليوم ،مبعنى �أنه يف الطبيعي
يكون الإن�سان �أكرث ن�شاطا وتيقظا يف
ال�صباح و�أكرث ميال للنعا�س يف امل�ساء
نتيجة لعملية متكاملة يف اجل�سم
تنظم عمل هرمونات وتتحكم يف
ال�ضغط ودرجة احلرارة لكي تتواءم
مع حركة دوران الكرة الأر�ضية بحيث
يكون قمة الرتكيز والن�شاط البدين
والذهني يف بداية اليوم.
وهذا ما يو�ضح �أن توقيت الدرا�سة
يكون �صباحا ولهذه ال�ساعة الطبيعية
�أو البيولوجية من املرونة ما يكفي
لتغيري ذلك مع الوقت .وعلى �سبيل
املثال ف�إن الأ�شخا�ص الذين يعملون
ليال وي�ضطرون لل�سهر مييلون �إىل
النعا�س يف بداية اليوم ويزيد
الرتكيز يف امل�ساء وهو ما يحدث
للم�سافرين لفرتات طويلة تختلف
بها �ساعات الليل والنهار .وكنتيجة
للتجارب التي �أجراها العلماء على
ذبابة الفاكهة مت اكت�شاف جني
معني م�س�ؤول عن التحكم يف ال�ساعة
البيولوجية وعندما مت �إحداث طفرة
يف هذا اجلني فقدت احل�رشة �ساعتها
البيولوجية.
جهاز لعالج ال�شلل الرعا�ش
على الرغم من ظهور اجلهاز
منذ فرتة يف �أوروبا ف�إن  FDAمل
توافق على العالج به �إال يف 2017
بعد النتائج الإكلينيكية الناجحة
والدرا�سات الكثرية التي متت
ملعرفة �أعرا�ضه اجلانبية لعالج
مر�ض ال�شلل الرعا�ش ،Parkinson’s
وهو مر�ض ي�صيب اخلاليا الع�صبية
امل�س�ؤولة عن �إفراز مادة الدوبامني
 dopaminergicويت�سبب يف رع�شة
يف الأطراف تتدرج يف احلدة من
مري�ض �إىل �آخر وفى الأغلب ي�صيب
كبار ال�سن.
وعلى الرغم من ت�سمية املر�ض
بال�شلل يف اللغة العربية ف�إنه ال
ي�سبب ال�شلل ب�شكل فعلي ولكن ي�ؤثر
ب�شكل كبري على احلركة ويجعلها
�أبط�أ وغري طبيعية .والعالج احلايل
عبارة عن �أقرا�ص دوائية تقلل من
حدة الأعرا�ض ولكنها ال تعالج
املر�ض متاما ،ف�ضال عن تغيري منط
احلياة والتع�ضيد النف�سي.
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واجلهاز الذي متت املوافقة
طور علماء روبوتات نانونية
ّ
عليه عبارة عن �رشيحة �إلكرتونية
( )nanorobotsيتم التحكم بها عن
مربجمة ب�شكل خا�ص لتنا�سب كل
بعد ،وميكنها �إفراز عقاقري م�ضادة
مري�ض على حدة يتم زرعها وت�سبب
لل�رسطان ال�ستهداف خالياه.
�إثارة املناطق التي حدث بها اخللل
و�أجرى الدرا�سة باحثون يف
يف املخ وبالتايل حت�سن الأعرا�ض،
اجلامعة ال�صينية يف هونغ كونغ،
وهذه ال�رشيحة ميكن �إعادة �شحنها
ومن جامعة مان�ش�سرت ،ون�رشت يف
كل  15عاما..
جملة العلوم الروبوتية.
خريطة للخاليا الب�شرية
والروبوتات امل�صغرة تعرف با�سم
�شهد هذا العام البداية الر�سمية
( ،)biohybridsوهي خاليا حيوية
للم�رشوع العلمي الطموح الذي
متت �إ�ضافة خ�صائ�ص مفيدة لها،
وتتميز بقدرات تقنية عالية ،وهي
ي�ستهدف عمل خريطة للخاليا
م�صنوعة من طحالب �سبريولينا
الب�رشية كاملة Human Cell Atlas
(.)spirulina algae
وذلك بعد عام كامل من التخطيط
ولهذه الروبوتات داخل م�ضيء
للم�رشوع والذي �سوف ي�ستغرق عدة
�أعوام ويت�شارك فيه علماء من جميع
( )fluorescentوخارج مغناطي�سي
�أنحاء العامل وجميع التخ�ص�صات
من �أوك�سيد احلديد ،فيمكن تتبعها
العلمية من علماء اخلاليا والأطباء
ب�سهولة يف اجل�سم عرب الت�صوير
( ،)fluorescence imagingكما
والباحثني ومهند�سي التكنولوجيا.
ولكي نعرف �ضخامة امل�رشوع يكفي
ميكن التحكم بها وحتريكها عرب
�أن نعلم �أن عدد اخلاليا الب�رشية يبلغ
مغناطي�س.
 37تريليون خلية على وجه التقريب.
كما �أن هذه الروبوتات قادرة
وي�أمل العلماء يف االنتهاء من هذه
على ا�ست�شعار التغريات يف اجل�سم
اخلريطة يف غ�ضون �أعوام قليلة على
املرتبطة مع بداية الإ�صابة باملر�ض،
مما قد يجعلها �أداة مفيدة لت�شخي�ص
غرار خريطة اجلينات الب�رشية التي
الأمرا�ض.
مت عملها من قبل يف  20عاما.
امل�صدر � :إندبندنت
العلماء ينجحون يف تعديل جنني ب�شري
اكت�شاف فريو�س يحفز جهاز املناعة ملهاجمة
للمرة الأوىل ،جنح العلماء يف
�سرطان الدماغ
�أظهرت جتربة لعالج
جديد حمتمل ل�رسطان
الدماغ �أن فريو�س ًا يتم
حقنه مبا�رشة يف الدم
ميكن �أن ي�صل �إىل الأورام
داخل الدماغ ويحفز
منو احلمالن (�أجنة اخلراف) خارج الرحم “الب�شر قادمون …
اجلهاز املناعي للج�سم
ملهاجمة هذه الأورام.
و�شملت التجربة ت�سعة مر�ضى
تعديل اجلنني الب�رشي بالواليات
فقط ،لكن العلماء قالوا �إنه �إذا
املتحدة
تكررت النتائج يف درا�سات �أكرب ف�إن
وحقق الباحثون يف بورتالند بوالية
الفريو�س العالجي ميكن تطويره
ريا يف تكنولوجيا
�أوريغون
تقدما كب ً
ً
�إىل عالج مناعي فعال ملر�ضى �أورام
تعديل اجلينات ،ويف واحدة من �أكرب
الدماغ اخلبيثة.
االكت�شافات العلمية اخلارقة لعام
 ،2017ا�ستخدم العلماء تقنية تعديل
وقال عادل �سام�سون طبيب الأورام
مبعهد ال�رسطان وعلم الأمرا�ض
اجلينات “( ”CRISPRتقنية تعديل
ً
اجلينات الأكرث
بجامعة ليدز والذي �شارك يف قيادة
�سهولة حتى الآن)
التجربة" :هذه هي املرة الأوىل التي
داخل ج�سم الإن�سان للمرة الأوىل،ومت
“حذف” جني مرتبط بالإ�صابة
يظهر فيها �أن فريو�س ًا عالجي ًا قادر
ب�أمرا�ض القلب من جنني ب�رشي
على �أن مير عرب احلاجز الدموي
بنجاح للمرة الأوىل على الإطالق.
الدماغي".
كانت هذه جتربة �إن�سانية جديدة
و�أ�ضاف �أن التجربة التي قاموا بها
تهدف �إىل �إزالة فريو�س الورم احلليمي
مل تظهر فقط �إمكانية تو�صيل فريو�س
الب�رشي ( )HPVمن خالل تطبيق هالم
�إىل ورم يف داخل الدماغ ،و�إمنا �أظهرت
يحمل كود احلم�ض النووي الالزم
�أي�ض ًا �أنه عندما و�صل الفريو�س �إىل
لتعطيل �آلية منوه على عنق رحم 60
هدفه ف�إنه "حفز الدفاعات املناعية
�إمر�أة.
الذاتية للج�سم من �أجل مهاجمة
منو احلمالن (�أجنة اخلراف) خارج الرحم
ال�رسطان".
“الب�شر قادمون
وكان املر�ضى الت�سعة جميع ًا
متكن �أطباء م�ست�شفى الأطفال يف
ي�ستعدون لإزالة الأورام جراحي ًا .لكن
فيالدلفيا من حماكاة رحم املر�أة
قبل �أيام من اجلراحة مت حقن كل منهم
با�ستخدام جهاز ا�صطناعي ،بهدف
بجرعة واحدة من الفريو�س العالجي
احلد من وفيات ومر�ض الأطفال
عرب الأوردة.
املولودين قبل الأوان الذين تقل
وبعد �إزالة الأورام �أجرى الباحثون
حتلي ً
أ�سبوعا.
�أعمارهم عن � 37
ال لعينات ملعرفة ما �إذا كان
ً
امل�صدر � :إندبندنت
الفريو�س قد متكن من الو�صول �إىل
الهند�سة الوراثية لعالج اللوكيميا" �سرطان
ال�رسطان الذي كان قابع ًا يف بع�ض
الدم"
احلاالت يف عمق الدماغ.
يف هذا العام متت موافقة هيئة
وقال الباحثون �إنه يف جميع
احلاالت الت�سع كانت هناك �أدلة على
الغذاء والدواء االمريكية  FDAعلى
طريقة حديثة لعالج �أ�شهر الأمرا�ض
و�صول الفريو�س �إىل الهدف .و�أ�ضافوا
ال�رسطانية يف الأطفال وهو اللوكيميا.
�أن دالئل �أظهرت �أي�ض ًا �أن الفريو�س
تعتمد
الطريقة
وهذه
ب�شكل �أ�سا�سي على اخلاليا
املناعية «تي» املوجودة
يف اجل�سم  T cellsبعد عمل
ما ي�شبه �إعادة برجمتها
با�ستخدام العالج اجليني
لكي تكون قادرة على �إنتاج
نوع معني من الربوتني على
�سطحها (م�ستقبل) chimeric
� antigen receptorsأو
اخت�صارا .CAR - T
روبوتات نانونية لعالج ال�سرطان
اكت�شاف فريو�س يحفز جهاز املناعة ملهاجمة �سرطان الدماغ

حفز اجلهاز املناعي ،حيث مت
توجيه خاليا دم بي�ضاء �صوب الورم
ملهاجمته.
 - 24رويرتز
�شفاء طفل م�صاب بفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة
فاج�أ طفل جنوب �أفريقي ولد
بفريو�س "�أت�ش �آي يف" اخلرباء
بتعافيه متاما من الفريو�س -امل�سبب
ملر�ض متالزمة نق�ص املناعة
املكت�سب "الإيدز" -بعد عام واحد فقط
من العالج تلته ثمانية �أعوام ون�صف
العام مل يتناول خاللها �أي عقاقري.
و�أنع�شت هذه احلالة وحاالت حت�سن
فردية �أخرى �آمال  37مليون �شخ�ص يف
�أنحاء العامل م�صابني بالفريو�س.

�صابونة قابلة لالرتداء
امل�صدر  :رويرتز
دواء لل�سرطان يخف�ض م�ستودعات فريو�س
نق�ص املناعة املكت�سبة
عرث �أطباء يف فرن�سا على �أول دليل
على �أن عقارا ي�ستخدم يف معاجلة
�رسطان الرئة و�رسطان الكلى و�رسطان
اجللد قد يكون قادرا على الق�ضاء على
خاليا م�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سب (�أت�ش �آي يف) يف �أ�شخا�ص
م�صابني بالإيدز.
وقال الأطباء �إن رجال يبلغ من العمر
 51عاما عولج مبركب "نيفولوماب"
الذي يباع جتاريا با�سم "�أوبديفو"،
مما �أدى �إىل انخفا�ض جذري وم�ستمر
يف م�ستودع الفريو�س داخل اخلاليا
حيث يختبئ فريو�س "�أت�ش �آي يف"
ب�شكل طبيعي ويقاوم العالجات
االعتيادية.
تفا�صيل
ون�رشت
حالة املري�ض املوجود
مب�ست�شفى بيتي �سالبرتير
يف باري�س يف تقرير
بدورية علم الأورام التي
ن�رش فيها الأطباء �أنف�سهم
درا�سة حالة ملري�ض �آخر
�أعطي "�أوبديفو" ولكنه مل
يجد معه نفعا.
و�أ�ضاف "هذه هي
احلالة الأوىل التي يحدث
فيها انخفا�ض جذري يف
م�ستودع الفريو�س لكن
لدينا حالة �أخرى مل
ت�شهد انخفا�ضا".
امل�صدر  :رويرتز
جديد الطب..عالج ارتفاع الكولي�سرتول
بتكنولوجيا النانو
�أمريكيون
باحثون
ا�ستخدم
تكنولوجيا النانو و�أداة تعديل
اجلينات (كري�سرب-كا�س)9
لتعطيل جني رئي�سي
مرتبط بالكولي�سرتول يف
خاليا كبد الفئران ،وهو
تقدم قد ي�ؤدي �إىل و�سائل
جديدة لت�صحيح اجلينات
ارتفاع
ت�سبب
التي
الكولي�سرتول وغريها من
�أمرا�ض الكبد.
تكنولوجيا
وتعني
النانو ت�صميم ومعاجلة
مواد �أ�صغر من عر�ض �شعرة
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الإن�سان ب�آالف املرات ،ومن
خاللها ميكن �صنع ج�سيمات
متناهية ال�صغر لتعديل
احلام�ض النووي الوراثي
(دي�.إن�.إيه) يف كبد احليوان
البالغ ب�شكل دائم وحمدد.
وتب�شرّ
الدرا�سة التي
ن�رشتها دورية "ني�شرت
بايوتكنولوجي" ب�إمكانية
تعديل اجلينات ب�شكل
دائم ومنها جني (بي.
املنظم
�سي�.إ�س.كيه)9
للكولي�سرتول ،وهو ما ميثل
�أي�ض ًا هدف عالجني تنتجهما
�رشكتا ريجرنون و�أجمن
للأدوية املتخ�ص�صتان يف
التكنولوجيا احليوية.
�ضمادة ذكية ت�س ّرع �شفاء اجلروح
املزمنة
�صمم باحثون من جامعتي هارفارد
ّ
وكمربيدج �ضمادة ذكية ت�ساعد
على �شفاء اجلروح ب�رسعة مقارنة
بال�ضمادات التقليدية .ومتتاز
ال�ضمادة اجلديدة ب�أنه ميكن
تعبئتها بالقدر املنا�سب من
املطهرة وامل�ضاد احليوي
الأدوية
ّ
ح�سب حجم وعمق اجلرح ،وميكن
التحكّ م يف كمية الدواء الذي
تفرزه عن طريق الهاتف الذكي
�أو �أي جهاز ال�سلكي يحتوي على
بلوتوث.
وتوفّ ر هذه ال�ضمادة خدمة
هائلة ملن يعانون من جروح
مزمنة ،وتوجد عدة �أنواع من
القرحة ت�سبب جروح ًا مزمنة،
مثل القرحة الوريدية وقرحة
ال�سكري وقرحة ال�ضغط .ويتطلّب
عالج مثل هذه اجلروح �آليات
معقّدة ،وتوفّ ر ال�ضمادة اجلديدة
ال �سه ً
ح ً
ال ل�ضمان ال�سيطرة على
هذه اجلروح ،وت�رسيع �شفائها.
ويعترب اجلرح مزمن ًا �إذا ا�ستمر 4
�أ�سابيع ومل يتمكن اجل�سم من �إفراز
العنا�رص التي ت�ساعد على �شفائه.
وتتكون مادة ال�ضمادة من �ألياف
تغلّف �سائ ً
ال من الهالم ميكن �أن
يحتوي على �أدوية متنوعة ،ح�سب
احتياجات اجلرح.
احليوية
امل�ضادات
وت�ساعد
وامل�سكنات على ت�رسيع �شفاء اجلرح،
وتخفيف الأمل .وميكن التحكّ م بوا�سطة
ال�ضمادة الذكية يف جرعة الأدوية وفق ًا
ملدى عمق اجلرح ،واحلالة ال�صحية
التي تعيق ال�شفاء.
وقد �أظهرت التجارب التي �أجريت
على ال�ضمادة الذكية �أنها ت�رسع
مبعدل � 3أ�ضعاف �رسعته مع
ال�شفاء
ّ
ال�ضمادات التقليدية ،و�أنها حتمي من

�ضمادة ذكية تعجل يف �شفاء اجلروح

اجلروح من االلتهابات.
نتيجة مب�شرة للقاح زيكا يف جتربة �أولية على
الإن�سان
قال باحثون �أمريكيون �إن لقاح ًا
م�ضاد ًا لفريو�س زيكا يعتمد على
احلم�ض النووي من �إنتاج �رشكة
(�إنوفيو) الأمريكية للأدوية و�رشكة
(جني وان اليف �ساين�س) الكورية
اجلنوبية حفز اال�ستجابات املناعية
امل�ضادة للفريو�س يف جتربة �أولية
على الإن�سان.
وعلى عك�س اللقاحات التقليدية
التي غالب ًا ما ت�ستخدم فريو�سات غري
ن�شطة �أو فريو�سات ميتة ،مت �صنع
اللقاح اجلديد من خالل ا�ستن�ساخ
قطاعات من احلم�ض النووي لفريو�س
زيكا ت�ضاف �إىل مادة جينية ت�سمى

القالدة الزكية

البالزميد.
ويجري حقن هذا اللقاح �أ�سفل اجللد
ومتابعته بوا�سطة جهاز يولد نب�ضات
كهربائية حتدث م�سام ًا �صغرية
يف اخلاليا ت�سمح للحم�ض النووي
بالدخول �إىل اخلاليا.
وبعد ثالث جرعات من لقاح زيكا
املعروف با�سم (جي�.إل�.إ�س)-5700
تكونت �أج�سام م�ضادة للفريو�س
لدى جميع املتطوعني الأ�صحاء
الذين �أجريت عليهم درا�سة الباحثني
الأمريكيني وعددهم  40متطوع ًا.
امل�صدر :فران�س  - 24رويرتز
�صابونة قابلة لالرتداء القالدة الذكية
تتجه �أنظار املطورين و�رشكات
التقنية نحو التقنيات القابلة
لالرتداء ،التي بد�أت تتنامى بوترية
مت�سارعة ،لي�س بهدف الرتفيه
والراحة فح�سب ،بل لإيجاد حلول
جذرية مل�شاكل عاملية ،لذا �أطلقت
منظمة اليوني�سيف م�سابقة للتحدي
بهدف ت�صميم �أجهزة ملبو�سة من �أجل
اخلري وحت�سني احلياة وال�صحة.
وفاز م�رشوع "�صابونة قابلة
لالرتداء" بجائزة منظمة الأمم املتحدة
للطفولة "،"Wearables for Good
وهي عبارة عن �صابونة ت�ساعد يف
احلد من انت�شار الفريو�سات املعدية
عن طريق ت�شجيع غ�سل الأيدي.
كما فاز �أي�ض ًا م�رشوع "قالدة ذكية"
باجلائزة ذاتها ،وهي عبارة عن
قالدة تُ رتدى حول العنق خمزن عليها
�إلكرتوني ًا بيانات �صحية ملتابعة
ور�صد مواعيد التطعيمات اخلا�صة
بالطفل.
ال�صابونة القلم
وي�أتي مفهوم ال�صابونة التي حتمل
ا�سم " "SoaPenعلى هيئة قلم �ألوان
ي�شجع الأطفال على عادة غ�سل اليدين
يف املدار�س ويف �أي مكان ،ي�ستهدف
�رشيحة الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني � 3إىل � 6سنوات ،الفئة العا�شقة
للألوان والر�سم ب�أقالم "كرايون"
ال�سيما على �أيديهم �أو �أقدامهم �أو
�أج�سامهم ،فتكون ال�صابونة القلم
مبثابة "م�ؤ�رش" �أو عالمة ت�سمح للآباء
�أو املعلمني تر�سيخ فكرة غ�سل اليدين
وربطها بال�صابونة القلم ،ف�إزالة
الألوان تتطلب غ�سل اليدين ملدة 20
�إىل  40ثانية ،وبالتايل تعزز لدى
الطفل ثقافة نظافة اليدين وغ�سلهما
با�ستمرار منذ ال�صغر ب�أ�سلوب علمي
ممتع ومرح.
قالدة �أطفال ذكية
قالدة " "Khushi Babyالفائز الثاين
بجائزة اليوني�سيف تهدف �أي�ض ًا �إىل
زيادة الوعي ب�أهمية تطعيمات الطفل
وت�أثريها الإيجابي على حياته ،حيث
تخزن تلك القالدة مواعيد التطعيمات
الدورية والأ�سا�سية اخلا�صة بالطفل
على مدار العامني .وتر�سل وتتلقى
القالدة املعلومات والبيانات عن
طريق الهاتف الذي تقرتن به عرب
تقنية االت�صال قريب املدى "�إن �إف
�سي" ،وت�ستهدف الدول النامية
خ�صو�ص ًا.
وتُ �سهل القالدة للموظفني يف
مهمة
والعيادات
امل�ست�شفيات
الو�صول �إىل بيانات الطفل عن طريق
عمل م�سح لقالدة الطفل عرب هاتف
الوالدين ،ليتم تخزين البيانات على
من�صة �سحابية تتيح للموظف معرفتها
عرب تطبيق حممول با�سم القالدة.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

مباريات

نابويل ي�صارع
يف اجلولة الثالثة والع�شرين بالدوري الإجنليزي املمتاز
ليفربول بدون كوتينيو يتطلع لإ�سقاط مان�ش�سرت �سيتي كابو�س ال�رشط
اجلزائي لنجمه

�أظهر �أداء ليفربول يف الفرتة املا�ضية� ،أنه
ميلك فر�صة حقيقية لإيقاف تقدم مان�ش�سرت
�سيتي ،نحو لقب الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم ،عندما يلتقيان يوم الأحد املقبل ،لكن
عليه �أوال الت�أقلم �رسيعا على اللعب بدون فيليب
كوتينيو.ورحل الالعب الربازيلي �إىل بر�شلونة
مقابل  142مليون جنيه �إ�سرتليني ( 192مليون
دوالر) ،االثنني املا�ضي مما يعني �أن "الرباعي
الرائع" يف هجوم املدرب يورجن كلوب تقل�ص
�إىل ثالثة العبني فقط .ويبتعد �سيتي الذي مل
يخ�رس حتى الآن بال�صدارة بفارق  15نقطة عن
�أقرب مناف�سيه ،وهو �صاحب �أقوى خط هجوم
بر�صيد  64هدفا لكن ليفربول �صاحب املركز
الرابع يحتل املركز الثاين يف هذه الإح�صائية
بر�صيد  50هدفا .ومل يخ�رس فريق املدرب كلوب
يف �آخر  17مباراة بجميع امل�سابقات منذ هزميته
املذلة � 4-1أمام توتنهام هوت�سبري يوم � 22أكتوبر .و�سيعود اجلناح امل�رصي حممد �صالح ،من الإ�صابة ومن املرجح �أن يلعب هو
و�ساديو ماين خلف املهاجم روبرتو فريمينو .ورغم عدم وجود كوتينيو لإمداد الثالثي الهجومي بالكرات ،ف�أن �صالح ميلك ال�رسعة
واملهارة للت�سبب مب�شاكل خلط دفاع فريق املدرب بيب جوارديوال .ويعتقد جي�سون مكاتري ،العب ليفربول ال�سابق �أن الفريق
ي�ستطيع التفوق على دفاع �سيتي .وي�أمل �سيتي يف تكرار فوزه ال�ساحق  0 5-على ليفربول با�ستاد االحتاد يف �سبتمرب رغم �أنه
�سيكون بدون املهاجم جابرييل خي�سو�س الذي �أحرز هدفني يف تلك املباراة .ويف هذه املرة �سيكون لدى ليفربول املدافع فريجيل
فان ديك ،الذي ي�ستعد مل�شاركته الأوىل يف الدوري مع الفريق منذ انتقاله من �ساوثهامبتون .وا�ستمتع فان ديك مبباراة �أوىل درامية
مع فريقه اجلديد يف ك�أ�س االحتاد الإجنليزي ،عندما هز ال�شباك قرب النهاية ليفوز يف مباراة قمة على جاره �إيفرتون .وي�ست�ضيف
مان�ش�سرت يونايتد� ،صاحب املركز الثاين يوم االثنني املقبل� ،ستوك �سيتي ،الذي ما يزال بال مدرب بعد �إقالة مارك هيوز ،بعد
خروجه من ك�أ�س االحتاد �أمام كوفنرتي �سيتي املنتمي للدرجة الرابعة .و�سيقود املدرب ايدي نيدزفيت�سكي الفريق ب�شكل م�ؤقت يف
املواجهة يف �أولد ترافورد� ،إذ يحاول فريق املدرب جوزيه مورينيو اال�ستمرار يف مطاردة مان�ش�سرت �سيتي .ودخل املدرب الربتغايل يف
حرب كالمية مع �أنطونيو كونتي مدرب ت�شيل�سي ،الذي �سي�ست�ضيف لي�سرت �سيتي اليوم ال�سبت ،و�سي�ضعه الفوز قبل يونايتد م�ؤقتا
يف املركز الثاين يف الرتتيب .و�سيحل �إيفرتون �ضيفا على توتنهام اليوم ال�سبت ،ويخرج �آر�سنال ملواجهة بورمنوث يوم غد الأحد.
ويلعب كري�ستال باال�س �ضد برينلي وهيدر�سفيلد �ضد و�ست هام يونايتد ،ونيوكا�سل يف مواجهة �سوانزي �سيتي.

يف اجلولة التا�سعة ع�شرة من الدوري الإ�سباين
ريال مدريد يتطلع لت�صحيح امل�سار �أمام فياريال

يتطلع فريق ريال مدريد ،للعودة لطريق االنت�صارات
بالدوري الإ�سباين لكرة القدم ،عندما ي�ست�ضيف فريق
فياريال اليوم ال�سبت ،يف اجلولة التا�سعة ع�رش من الدوري.
وكان الريال تعادل يف اجلولة املا�ضية �أمام �سيلتا فيجو
 ،2/2وقبلها خ�رس �أمام بر�شلونة  3ـ  0يف مباراة الكال�سيكو.
وللمرة الأوىل منذ توليه تدريب الريال مير الفرن�سي زين
الدين زيدان ،ب�ضغوط كبرية لأ�سباب خاطئة .املدرب
الفرن�سي وفريقه ،حامل لقب الدوري الإ�سباين والفائز
بلقب �آخر ن�سختي لدوري �أبطال �أوروبا ،الذي يحتل املركز
الرابع بالدوري الإ�سباين بفارق  16نقطة خلف املت�صدر
بر�شلونة ،يعانيان من تذبذب امل�ستوى .وودع فريق فياريال
مناف�سات ك�أ�س ملك �إ�سبانيا الأربعاء املا�ضي ،على يد ليجاني�س ويتطلع لتحقيق الفوز مل�صاحلة جماهريه ،بينما تعادل
الريال مع فريق نومان�سيا ،املناف�س بدوري الدرجة الثالثة 2/2 ،ولكنه ت�أهل لدور الثمانية مبجموع مباراتي الذهاب والإياب.
و�أجرى ريال مدريد  10تغيريات يف ت�شكيلة الفريق �أمام نومان�سيا ،وهو ما يعني �أن العبني �أمثال كري�ستيانو رونالدو وجاريث
بيل �سيكونون يف كامل ن�شاطهم ملواجهة فياريال .وكان �أداء بيل واحدا من الأمور القليلة الإيجابية يف املباراة التي تعادل
فيها مع �سيلتا  ،2/2حيث �سجل املهاجم الويلزي مرتني .وعلى العك�س ف�إن رونالدو حتمل ليلة بائ�سة ،ومازال مل ي�سجل
�سوى �أربعة �أهداف بالدوري هذا املو�سم .ويف بر�شلونة ،احلالة النف�سية خمتلفة متاما ،ويبتعد الفريق ب�صدارة الرتتيب بفارق
 9نقاط عن �أقرب مالحقيه �أتلتيكو مدريد ،ويحل �ضيفا على ريال �سو�سييداد بثقة كبرية .ودائما ما تكون رحلة بر�شلونة
ملواجهة ريال �سو�سييداد يف �إقليم البا�سك �صعبة يف ال�سنوات الأخرية ،ولكن طاملا �أن التوفيق يقف بجانب فريق بر�شلونة،
الذي يدربه �إرن�ستو فالفريدي ،ف�إن اجلميع على ثقة ف احل�صول على النقاط الثالث .ويحتل ريال �سو�سييداد املركز الثاين
ع�رش ،ومير الفريق مبو�سم حمبط ،يف املقابل مير بر�شلونة مبو�سم جيد و�ضم م�ؤخرا فيليب كوتينيو� ،صانع �ألعاب فريق
ليفربول الإجنليزي لفريقه .ويعاين كوتينيو من الإ�صابة ،ولن يتمكن من ت�سجيل الظهور الأول له بقمي�ص بر�شلونة قبل ثالثة
�أ�سابيع ولكن ان�ضمامه جاء مبثابة تعزيز لفريق يبدو �أنه عازم على التتويج باللقب .وعاد عثمان دميبلي ،الذي ان�ضم للفريق
يف ال�صيف املا�ضي ،من الإ�صابة م�ؤخرا ،ومازال يوا�صل التدريبات الت�أهيلية للعودة مل�ستواه البدين والفني ،ويرى جوردي
�ألبا �إن دميبلي ميلك الكثري لتقدميه لرب�شلونة يف الأ�سابيع املقبلة .ومع غياب مدافع �سو�سييداد الأبرز �إنيجو مارتينز� ،سي�أمل
دميبلي يف �أن ينطلق يف الدوري الإ�سباين يوم غد الأحد وي�ساعد فريقه للخروج بنتيجة �إيجابية من هذه املباراة ال�صعبة.
ويتوجه فريق �أتلتيكو مدريد  ،بدون املوقوف دييجو كو�ستا ،ملواجهة �إيبار يوم غد الأحد ،بينما يلعب فريق فالن�سيا� ،صاحب
املركز الثالث ،مع ديبورتيفو الكورونا يف نف�س اليوم .ويلتقي �أي�ضا يف هذه اجلولة خيتايف مع ماالجا ،وجريونا مع ال�س باملا�س
وليفانتي مع �سيلتا فيجو و�أالفي�س مع �إ�شبيلية و�إ�سبانيول مع �أتلتيك بيلباو وريال بيتي�س مع ليجاني�س.

ي�سابق م�س�ؤولو نادي نابويل الإيطايل
الزمن ،من �أجل االحتفاظ ب�أحد جنوم
الفريق يف ظل امل�سرية القوية ،وت�صدر
جدول الكالت�شيو هذا املو�سم بعد مرور
 20جولة من امل�سابقة .وقالت �شبكة
توتو مريكاتو الإيطالية� ،أن العمل
ٍ
قدم و�ساق داخل �إدارة
مي�ضي على
نادي نابويل ،لإقناع النجم البلجيكي
دراي�س مريتينز بتمديد عقده .و�أ�شارت
�إىل �أن النادي الإيطايل �سيعود للتحدث
مع وكيل �أعمال مريتينز ،لإغالق الباب
على �أي ٍ
ناد من املهتمني بالتعاقد
معه ،خا�صة بعد �أن كان الهداف الأول
للفريق العام املا�ضي  2017والركيزة
الأ�سا�سية يف خط هجوم النادي اجلنوبي.
ويبدو �أن النقطة الأهم يف مفاو�ضات
متديد عقد مريتينز� ،ستكون هى رفع
قيمة ال�رشط اجلزائي احلايل البالغ 28
مليون يورو �إىل رقم �أعلى بكثري� ،أو
�إقناع الالعب البلجيكي ب�إزالة ال�رشط
نهائيا .ويعمل رئي�س نادي
اجلزائي
ً
نابويل �أوريليو دي لورينتي�س بجدية،
لأجل �ضمان بقاء مريتينز مع الفريق
�أطول فرتة ممكنة ،ورمبا االتفاق على
اعتزاله داخل ملعب (�سان باولو)،
عاما بحلول يوم
خا�صة �أنه �سيبلغ ً 31
 6مايواملقبل .من جانبه� ،شكك �أوريليو
دي لورينت�س ،رئي�س نادي نابويل،
مت�صدر الدوري الإيطايل هذا املو�سم،
يف �إمكانية تعاقد فريقه مع مهاجم
نادي بر�شلونة الإ�سباين ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية يف يناير اجلاري.
وقال دي لورينت�س يف ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة "ماركا" الإ�سبانية� ،أول �أم�س
اخلمي�س" :الكلمة النهائية �ستكون
للمدرب يف هذا النوع من العمليات ،هو
وحده من يعرف الالعبني الذي ميكنهم
حت�سني م�ستوانا يف امليدان ،يجب
على املدرب الت�أكد من �أنه �سيكون
معنا ل�ستة �أ�شهر" .و�أ�ضاف �":أعتقد �أن

الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز
ال�سبت  13يناير
18:00
* لي�سرت �سيتي
ت�شيل�سي
نيوكا�سل يونايتد * �سوانزي �سيتي 18:00
كري�ستال باال�س * برينلي 18:00
18:00
* �ساوثهامتون
واتفورد
و�ست بروميت�ش �ألبيون * برايتون 18:00
هيدير�سفيلدتاون * و�ستهاميونايتد 18:00
توتنهام هوت�سبري * �إيفرتون 20:30
الأحد  14يناير
بورمنوث
ليفربول

* �آر�سنال
* مان�ش�سرت �سيتي

16:30
19:00

الإثنني  15يناير
مان�ش�سرت يونايتد * �ستوك �سيتي 13:00
الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
ال�سبت  13يناير
15:00
* ال�س باملا�س
جريونا
ريال مدريد * فياريال 18:15
�إيبار * �أتلتيكو مدريد 20:30
ديبورتيفو الكورونا * فالن�سيا 22:45
الأحد  14يناير
14:00
* �سيلتا فيغو
ليفانتي
ديبورتيفو �أالفي�س * �إ�شبيلية 18:15
�إ�سبانيول * �أتلتيك بيلباو 20:30
ريال �سو�سييداد * بر�شلونة 22:45
الإثنني  15يناير
ريال بيتي�س

* ليجاني�س

13:00

منا�سبا لنا ب�شكل �أكرب ،لأنه تدرب �سابقًا على
�سيموين فريدي �سيكون
ً
يد �ساري ،بينما لو تعاقدنا مع جريارد دولوفيو ف�إن ذلك �سيكون قفزة �إىل
ؤخرا �إىل �أن نادي نابويل الإيطايل ي�سعى
الفراغ" .و�أ�شارت تقارير �صحفية ،م� ً
للتعاقد مع املهاجم جريارد دولوفيو من بر�شلونة مقابل  20مليون يورو.
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�إثر توجهه �أم�س اجلمعة اىل ار�ض احلدث

منتخبنا الوطني يف واجهة الفرق امل�شاركة بطواف الغابون الدويل

يق�ص منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية غدا االحد باكورة م�شاركاته
اخلارجية بالعام اجلديد (2018م)  ،من
خالل طواف الغابون الدويل ( تروبيكال
�أمي�سا بونغو ) .
اال�ستحقاق الغرب �أفريقي الذي عدى
مرحلة هامة يف م�سرية منتخبنا الوطني
ال�سنوية مع امل�شاركات اخلارجية وبوابة
لتحقيق االنت�صارات املدوية وتعزيز
الر�صيد النقاطي العاملي � ،سوف يكون
�أي�ضا بداية من غدا االحد على موعد مع
ح�ضور �إرتري حافل بعنفوان ال�شباب
وخربة املخ�رضمني .
وكانت بعثة منتخبنا الوطني امل�شاركة
يف هذا احلدث قد توجهت اىل ار�ض احلدث
�أم�س اجلمعة بعد مرا�سم توديع ر�سمية .

ويف تلك املنا�سبة التي �أقيمت بح�ضور
رجاالت مفو�ضية الثقافة والريا�ضة
واالحتاد العام للدراجات الهوائية  ،ذكَ ر
مفو�ض ال�سفري/زمدي تخلي اع�ضاء
البعثة اىل االعتماد على الروح اجلماعية
وال�سري على وتر االنت�صارات من اجل
العودة بنتائج زاهية ت�ضاعف من بريق
لعبة الدراجات الهوائية االرترية يف هذا
املحفل الذي يعترب االبرز على �صعيد
القارة ال�سمراء.
وت�ضم ت�شكيلة منتخبنا الوطني التي
يقودها املدرب الدائم ملنتخبنا الوطني
�سام�سوم �سلمون �ستة دراجني ت�ألقوا
يف ال�ساحة املحلية واخلارجية على غرار
ت�سفوم عقبارماريام  ،زمنف�س �سلمون ،
مكئيل هبتوم � ،سرياك ت�سفوم  ،هينوك

مل�ؤ برهان و�ساميون مو�سيي.
ويعترب طواتف �أمي�سا بونغو الوحيد يف
القارة ال�سمراء الذي يحظى بنجمة ()2.1
على �صعيد الطوافات املقدمة من االحتاد
الدويل للدراجات الهوائية  ،وميتلك
�صيت ذائع على امل�ستويات التنظيمية
والفنية التي يتمتع بها � ،إ�ضافة اىل الفرق
العاملية الكربى التي تتهاتف للم�شاركة
فيه.
و�سوف يكون منتخنبا الوطني جنبا
اىل جنب مع  14فريقا ومنتخبا �أكدوا
م�شاركتهم يف احلدث  ،من بينهم فريق
بايك �إيد الذي �سي�ضم يف ت�شكيلته جنم
فريق االت�صاالت ال�سابق مريون �أبرهام
الذي يخو�ض �أوىل جتاربه االجرتافية مع
الفريق االملاين.

يف �أوىل بطوالت اللجنة التنفيذية لالحتاد العام اللعاب القوى

م�ضمار �إخرتاق ال�ضاحية ال�سنوي يعد بجملة من املفاج�أت واملناف�سات

�إيذانا بانطالق البطوالت املحلية
على وجه العموم وبطوالت العاب القوى
خ�صو�صا  ،تقام غدا االحد ( 14يناير )
مناف�سات الن�سخة ال�سنوية لبطولة �إخرتاق
ال�ضاحية(  ( nNational Cross Cou
 )try Championshipمبديرية مندفرا
�ضواحي (عدي وقري – عدي حري).
البطولة التي تندرج �ضمن البطوالت
التي ينظمها االحتاد العام اللعاب القوى
 ،كانت �ساحة للتناف�س والندية بني جنوم
اللعبة يف ال�سنوات املا�ضية  ،وينتظر ان
ت�سري يف ن�سختها الع�رشين بنف�س امل�سار
على �أمل �أن ت�ساهم يف �إفراز متوجني
يقودون قاطرة اللعبة يف اال�ستحقاقات
العاملية .
وت�ستهل اللجنة التنفيذية اجلديدة
املنتخبة باالحتاد العام للعبة �أوىل
بطوالتها املحلية من خالل هذه الن�سخة
التي ينتظر ان ي�شارك فيها عدائني
من كافة �أقاليم البالد ووزارة الدفاع
االرترية.
وبح�سب الربنامج املحدد �سوف تنظم
عدة �سباقات يف هذه الن�سخة  ،بداية من
�سباق ال�سيدات مل�سافة ( 10كيلومرت)
وال�شابات ملادون ( 20عاما) مل�سافة (6
كيلومرتات).
فيما يخو�ض الرجال �سباقا مل�سافة
( 10كيلومرتات ) وال�شباب مل�سافة
( 8كيلومرتات)  ،عالوة على �سباق
التتابع املختلط الذي ميتد مل�سافة (8
كيلومرتات).
جدير بالذكر اىل احتفاظ العداء �أرون
كفلي لقب فئة النخبة للعام املا�ضي يف
ال�سباق الذي جرى ب�ضواحي عدي �أبيتو ،
ويف فئة ال�سيدات كانت الغلبة من ن�صيب
املخ�رضمة نازريت ولدو �أما على �صعيد
الفرق فكانت ال�صدارة من ن�صيب منتخب
االقليم اجلنوبي.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

املواجهات الأخرى �ستكون �أكرث �سخونة

ريال مدريد وبر�شلونة يف املهمة الأ�سهل بربع نهائي ك�أ�س �إ�سبانيا

�شهدت قرعة ربع نهائي ك�أ�س ملك
�إ�سبانيا ،والتي �أقيمت بعد ظهر اجلمعة،
مواجهات مثرية ولعل �أبرزها ديربي
كتالونيا بني بر�شلونة و�إ�سبانيول.
يف حني �أن ريال مدريد �أوقعته القرعة
�أمام ليجاني�س ،والذي يعد على الورق
�أ�ضعف فرق ربع النهائي ،حيث و�صل
ليجاني�س لأول مرة يف تاريخه لهذا الدور،
وقد يرفع من حرارة املواجهة كون النادي
من �ضواحي مدينة مدريد.
املواجهات الأخرى �ستكون �أكرث
�سخونة ،حيث �سيواجه �أتلتيكو مدريد
نظريه �إ�شبيلية وهي مواجهة دائما ما
�شهدت ندية كبرية يف ال�سنوات الأخرية،
خ�صو�صا �أن �أتلتيكو مدريد وبعد خروجه

من دوري الأبطال يعول كثرياً على حتقيق
لقب الك�أ�س .فالن�سيا املنت�شي هذا
املو�سم بقيادة مدربه مار�سيلينو تورال،
�سيكون �أمام خ�صم عنيد ،وهو و�صيف
بطل الن�سخة املا�ضية �أالفي�س والذي
يعاين هذا املو�سم بعد رحيل املدرب
ماوري�سيو بيليجرينو.
وجتدر الإ�شارة �أن بر�شلونة هو حامل
اللقب ،حيث كان قد تغلب يف ن�سخة
املو�سم املا�ضي على �أالفي�س يف النهائي
الذي �أقيم على ملعب "في�سينتي
كالديرون".
و�ستقام مباريات الذهاب يف  16و 17
يناير احلايل ،يف حني �أن الإياب �سيلعب يف
 23و  24من نف�س ال�شهر.

للحاق مبدربه ال�سابق يورجن كلوب

�أوبامياجن على �أبواب الدوري الإجنليزي

ك�شفت تقارير �صحفية �أملانية ،عن
وجود اهتمام من قبل عمالق �إجنليزي،
بخدمات القنا�ص اجلابوين بيري �أوبامياجن
مهاجم بورو�سيا دورمتوند ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية اجلارية.
وقالت �صحيفة "بيلد" الأملانية �إن نادي
ليفربول مهتم بخدمات اجلابوين ،مو�ضحة
منطقيا
�أن انتقال الالعب للريدز يبدو
ً
نظرا لوجود يورجن كلوب مدربه ال�سابق
ً
يف دورمتوند على ر�أ�س الإدارة الفنية
للفريق الأحمر".وي�سعى ليفربول للتعاقد
مع �أوبامياجن ،لتعزيز �صفوف الفريق بعد
رحيل الربازيلي فيليب كوتينيو ل�صفوف
ؤخرا.
بر�شلونة الإ�سباين م� ً
وعانى �أوبامياجن عدة �أزمات مع �أ�سود
ؤخرا ،وتلقى انتقادات
الفي�ستيفال م� ً
الذعة من و�سائل الإعالم يف �أملانيا.
و�أ�شار املوقع �إىل �أن ليفربول قد يح�سم
ال�صفقة مقابل  65مليون يورو خالل الأيام
القليلة املقبلة.
و�شارك �أوبامياجن هذا املو�سم حتى

الآن مع دورمتوند يف  23مباراة مبختلف
امل�سابقات وجنح يف ت�سجيل  21هدفً ا
و�صنع � 3أخرى.

امللكي يخطط �أي�ضا ل�ضم جنم مان�ش�سرت �سيتي

ريال مدريد يتو�صل التفاق مع البلجيكي �إيدن هازارد
اقرتب نادي ريال مدريد الإ�سباين
بقوة ،من الفوز ب�صفقة التعاقد مع النجم
البلجيكي �إيدين هازارد� ،صانع �ألعاب
فريق ت�شيل�سي الإجنليزي.
وك�شفت تقارير �إعالمية فرن�سية ،عن
تو�صل النادي الإ�سباين التفاق مع الالعب
الدويل البلجيكي حل�سم هذه ال�صفقة
عقب نهاية املو�سم اجلاري.
ووفقًا ملا �أكدته �إذاعة "مونت كارلو"
الفرن�سية ،ف�إن �إدارة ريال مدريد الإ�سباين
تو�صلت التفاق مع �إيدين هازارد ،جناح
ت�شيل�سي ،لين�ضم للفريق الإ�سباين
ال�صيف املقبل.
و�أفادت الإذاعة الفرن�سية قبل �أيام،
�أن هناك ات�صاالت بني م�س�ؤويل العمالق
املدريدي ،وممثلي الالعب البلجيكي،
والذي رف�ض جتديد عقده مع البلوز
والذي ميتد حتى عام .2020
ومل ُيخف �إيدين هازارد �إعجابه بنادي
ريال مدريد ،وفكرة اللعب حتت قيادة
املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان ،كما
�أبدى زيدان �إعجابه بهازارد يف العديد من
املنا�سبات.
اىل ذلك ك�شفت تقارير �صحفية،
�أم�س اجلمعة ،عن اهتمام ريال مدريد
الإ�سباين ،ب�ضم جنم فريق مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي ،كجزء من خطة الإحالل
والتجديد املحتملة يف النادي امللكي.

ووفقا ل�شبكة "بليت�رش ريبورت"
العاملية ،ف�إن امللكي يدر�س �ضم
اجلناح رحيم �سرتلينج ،والذي ت�ألق يف
�آخر مو�سمني حتت قيادة املدرب بيب
جوارديوال.
وقال م�صدر لل�شبكة" :لي�س هناك
�شيء و�شيك ،لكن �سرتلينج يف تفكري
ريال مدريد".
و�أ�ضاف" :لي�س من امل�ستغرب �أن
حتاول �إدارة ال�سيتي ت�أمني خدماته على
املدى الطويل ،هو الآن يعي�ش حلظة
جيدة جدا".
من ناحية �أخرى لن يكون �سرتلينج هو
الالعب الوحيد الذي ربطته تقارير م�ؤخرا
باالن�ضمام لريال مدريد ،قادما من الدوري
الإجنليزي املمتاز ،فهناك �أي�ضا هاري
كني مهاجم توتنهام هوت�سبري ،واجلناح
امل�رصي حممد �صالح جنم ليفربول. ،
وعانى ريال مدريد من �سوء النتائج
منذ بداية املو�سم احلايل ،ويحتل فريق
املدرب زين الدين زيدان حاليا املركز
الرابع يف ترتيب الدوري الإ�سباين بفارق
 16نقطة عن املت�صدر بر�شلونة.
وحتدثت تقارير م�ؤخرا عن �أن
فلورنتينو برييز ،رئي�س النادي الأبي�ض
يخطط لتغيري �شامل يف الفريق املو�سم
القادم ،من خالل التعاقد مع �أ�سماء عديدة
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
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ح

معلومات وحقائق �أغرب من اخليال !!...

ا�صطباحة

ال�صمت هو الكالم الذي يليق ب�شيئ
الي�ستحق الكالم ،وهو ال�شئ الذي
يليق حني يكون الكالم م�ضيعة للوقت
والكرامة

* القراءة والتعرف علي املعلومات اجلديدة الثقافية املتنوعة يف كل املجاالت هي �شئ جميل ومهم جد ًا،
فعلي كل فرد �أن يثقف نف�سه ب�إ�ستمرار ويجدد معارفه ومعلوماته ،فنحن يف عامل ال�سرعة وعامل املعرفة
والتقدم ،حيث ال يوجد مكان للأفراد الذين ال يقر�ؤون ويتابعون كل جديد ،و�أ�سهل طريقة ميكن من خاللها
�أن ينمي االن�سان معارفه وجتاربه وثقافته ب�إ�ستمرار هو قراءة الكتب الثقافية والعلومات العامة املتنوعة
والتي حتتوي علي �آالف املو�ضوعات العلمية واالدبية والتاريخية والنف�سية والفيزيائية ،او ا�ستخدام
االنرتنت للتعرف علي كل ما هو جديد يف العامل ب�شكل �سريع و�سهل وب�سيط ،وهذا �أمر هام كذلك للأطفال
من �سن �صغرية لتنمو معارفهم وثقافتهم منذ ال�صغر ،وي�سعدنا ان ن�ستعر�ض معكم اليوم يف هذا املو�ضوع من
خالل موقع احلم ت�شكيلة رائعة من اجدد واحدث معلومات غريبة متنوعة يف العديد من املجاالت  ..معلومات
غريبة �أغرب من اخليال لن ت�صدقها ولكنها حقائق مده�شة تعرفها الول مرة ،وللمزيد من معلومات غريبة
ميكنكم زيارة ق�سم  :معلومات .
* هولندا تقوم ب�إغالق �سجونها نهائي ًا وذلك لإنعدام وجود املجرمني تقريب ًا.
* حرق الدهون بالليمون � ..أكد الباحثون �أن �أول تلك امل�شروبات املاء بالليمون حيث خ�ضعت حواىل 240
�سيدة �أمريكية قمن ب�إبدال امل�شروبات الغازية مب�شروب املاء والليمون و�أ�شار الباحثون �إيل �أن الأ�شخا�ص
الذين خ�ضعوا للدرا�سة متكنوا من فقد  1.5كيلوجرام من وزنهم خالل عام واحد بعد تناول املاء والليمون
ب�صورة دورية مقارنة ب�أقرانهم .
* ي�ساعد �شرب الزجنبيل على رفع معدالت حرق ال�سعرات احلرارية وزيادة معدالت التمثيل الغذائي يف
اجل�سم.
* يف مملكة النحل النحلة الوحيدة التي يتمّ تلقيحها هي امللكة ،ويتم تلقيحها من قبل ذكر واحد ،وهي
التي ت�ضع البي�ض.
* يولد معظم الأطفال بعيون زرقاء .التعر�ض للأ�شعة فوق البنف�سجية (ال�شم�س) وامليالنني هي التي
جتلب يف نهاية املطاف لونها احلقيقي.
* بع�ض العناكب ميكث  520يوم ًا بدون �أكل .
* ا�سرع احليوانات املائية ( اال�سماك ) هو �سمك القر�ش .
* ”ال�شريد” هو نوع من القوار�ض ت�أكل ما يفوق ثلثي وزنه .
* �أنثى جنم البحر ت�ضع كل يوم مايقارب  200,000,000بي�ضة .
* جميع الذهب املتواجد االن على �سطح االر�ض م�صدره النيازك التي �ضربت االر�ض منذ حوايل 200
مليون �سنة .
* امللياردير – �سابقا – “ت�شاك فيني” تربع بـ  99%من ثروته البالغة  6.3مليار دوالر لدعم الفقراء
حتى تخرجهم من اجلامعة وتبقى له  2مليون دوالر.
* الغمازات رغم ان البع�ض يعتربها جميلة لكن من الناحية الطبية تعترب ت�شوهات يف ع�ضلة الوجه .
* الن�ساء يف الهند متتلك مايقارب حوايل 11%من اجمايل الذهب بالعامل وهذا يعد اكرث من احتياطي
الذهب لدى الواليات املتحدة االمريكية واكرث من �صندوق النقد الدويل ل�سوي�سرا واملانيا جمتمعني .
* ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻲﻧ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ �ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻤﻟﻨﺎﺯﻝ ﻣﻄﺮﻗﺘﻦﻴ �ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ �ﺻﻐﺮﻴﺓ ﻭﺍ�ﻷﺧﺮﻯ ﻛﺒﺮﻴﺓ  ..ﻓﺤﻦﻴ ﺗﻄﺮﻕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻥ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺭﺟﻞ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﻭﺣﻦﻴ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟ�ﺼﻐﺮﻴﺓ ﻳﻌﺮﻑ �ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ
�ﺇﻣﺮﺍﺓ ﻓﺘﺬﻫﺐ �ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻤﻟﻨﺰﻝ ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ  ..ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻤﻟﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﻳ�ﺾ ﻭﺭﺩ �ﺃﺣﻤﺮ ﻟﻴﻌﻠﻢ �ﺃﻥ ﻣﻦ
ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﺮﻳ�ﺾ ﻓﻼ ﻳ�ﺼﺪﺭﻭﻥ ﺃ��ﺻﻮﺍﺗﺎ ﻋﺎﻟﻴﻪ  ..ﻛﻢ ﻛﻨﺎ ﻣ�ﺴﻠﻤﻦﻴ .
* مع كل  90دقيقة متر ،متوت واحدة من الن�ساء خالل عمليات الوالدة� ،أو ب�سبب تع�سر احلمل.
* متتلك املر�أة العادية يف بريطانيا ما يقارب  17زوج ًا من الأحذية ،وال تلب�س منهم �إال  7فقط.
* تبكي املر�أة العادية مبعدل  64 – 30مرة يف ال�سنة الواحدة.

مواقف طريفة

* "النوم �سلطان" هذا ما �أثبتته
�صور �أ�شخا�ص ناموا مبجرد �شعورهم
بالنعا�س"
* ومن �أطرف ال�صور تلك ال�صورة
التي ن�رشها عدد من امل�سافرين
لرجل ا�ستخدم نافذة الطائرة كمجفف
جلواربه.
* �صور خداعة تعلمكم عدم الوثوق
بال�صور

* �صورة ل�سيدة قررت �أن ت�ضع نف�سها
داخل كي�سا بال�ستيكيا دون �أي �أ�سباب،
لكن يبدو �أنها ظنت �أن هذا الأمر �سيقلل
من قلقها حيال الرحلة.

و�سائل تعلم
لغة اجل�سد

لغة اجل�سد ويق�صد بها �أنها احلركات
التى ت�صدر من اجل�سم للمخاطب بدون
ذكر كالم مثل هز الكتف اجتاه العني
�أو العديد من احلركات التى يكون من
ال�صعب للمخاطب �أن يفهما �إال �إذا فهم
لغة اجل�سد ما تعنية كل حركة من
احلركات و�سوف نتناول فى احلديث
كل ما يهم عن لغة اجل�سد.
ما هى و�سائل تعلم لغة اجل�سد-:
الو�سيلة الأوىل العني:
مبعنى اذا قلت �شيئا ما ل�شخ�ص
ورفع حاجبا واحد فانه يدل على عدم
ت�صديقه لكالمك وانه يعتربك كاذبا
حتى ولو مل ينطق هذا الكالم �أما اذا
رفع احلاجبني فيدل على املفاج�أة من
اخلرب الذى قلت له.
الو�سيلة الثانية الأذن:
اذا تكلمت مع �شخ�ص ما ور�أيت �أنه
يحك ب�أنفه �أو مي�سك �أذنه ،وي�سحبها
فان هذا دليل على �أنه متحري من كالمك
وال يفهم ما الذى تريده منه وغالبا
ما ي�شك فيك وب�صحة ما تقول.
الو�سيلة الثالثة:
اجلبني �أذا النظر ال�شخ�ص الذى
تتكلم معه و�أوجه جبينه اىل الأ�سفل
فهذا يدل على ارتباكه واحراجه وال
يريد التكلم حول هذا املو�ضوع � ،أما
اذا رافع جبينه للأعلى فانه يدل على
اندها�شة مما ي�سمع.
الو�سيلة الرابعة:
الكتف حينما ت�سال �شخ�ص ما عن
�شىء ويهز كتفه فهذا يعنى �أنه ال
يدرى وال يعلم �شىء.
الو�سيلة اخلام�سة :
الأ�صابع �أذا ر�أيت �شخ�صا ما ينقر
ب�أ�صابعه على مكتب ما؛ فان هذا دليل
على الع�صبية التى تخرج ب�شكل ال
�إرادى من ج�سده حتى ولو مل يتكلم.
الو�سيلة ال�ساد�سة :
الأنف حينما ي�ضع ال�شخ�ص يده
على �أنفه ومي�سكه العديد من املرات
وهو يتحدث فهذا دليل على الكذب فى
الكالم.
الو�سيلة ال�سابعة :
الفم حينما يكذب الطفل على والدية
فانه ي�ضع يديه على فمه الخفاء ما
قاله وكذلك املراهق حني يكدب فانه
قد يحك فمه من غري ق�صد.
الو�سيلة الثامنة:
اجتاه القدم حينما يدخل �ضيف
ما مكان ويريد االن�رصاف فان اجتاه
قدمه تكون فى اجتاه اخلروج.

" "CIAتك�شف عن عالج "خارق" لل�سرطان!! ..

قالت �صحيفة "ديلي
�ستار" الربيطانية� ،إن
وكالة املخابرات املركزية
الأمريكية "�سي �آي �إيه"،
ك�شفت عن عالج و�صفته
ملر�ضى
بـ"اخلارق"
ال�رسطان ،بعد �إخفائه 34
عاما.
وقالت ال�صحيفة �إن "�سي
�آي �إيه" ،ك�شفت درا�سة حتدثت عن ثورة يف عالج مر�ضى ال�رسطان ،بعد �إخفائها
ل�سبب غام�ض.
وذكرت ال�صحيفة �أن الدرا�سة ال�رسية التي تعود للعام  ،1983حتتوي على
نتائج الدرا�سة التي �أثبتت �أن ج�سد الإن�سان قادر على �شفاء نف�سه من الأمرا�ض �إذا
تعلم املري�ض التحكم بالعمليات البيولوجية اجلارية يف ج�سمه.
وبح�سب الوثيقة ،ف�إن "العالج يقوم على حتكم املر�ضى باملوجات الدماغية
عن طريق تطبيق تقنيات الت�أمل التجاوزي الذي ميكن ال�شخ�ص من الو�صول
�إىل م�ستويات �أعلى من الوعي ،ف�ضال عن ا�ستخدام تقنية االرجتاع البيولوجي
والتنومي املغناطي�سي".
"ديلي �ستار" ،قالت �إن "التجارب التي �أجراها خرباء  CIAللت�أكد من مدى
فعالية الأ�ساليب املذكورة حققت نتائج ال ت�صدق".
و�أ�ضافت " :بينت �أن العالج ي�ساعد املر�ضى على حتقيق خمتلف النتائج
الف�سيولوجية املحددة ،ومن بينها زوال الأمل وت�رسيع عملية التئام اجلروح،
وحتى قمع الأورام ال�رسطانية اخلبيثة واحلد من منوها يف نهاية املطاف".
وقالت "ديلي �ستار" �إن الوثيقة تت�ضمن خرائط للدماغ الب�رشي وو�صف كيفية
ت�أثري العالجات على مناطق معينة من الدماغ وارتباطها ب�أجزاء اجل�سم التي
حتتاج �إىل العالج.

برجك اليوم!..

برج احلمل /العمل بحاجة �إليك فكن حري�صا على القيام
مبا عليك من واجبات ،وال تدع الإحباط يفعل فعلته بك كى
ال ي�ؤثر على م�ستقبلك .يتوقع لك املرور بحالة من مراجعة
الذات واختيار �أف�ضل �شىء ينا�سبك ،فال جمال للرتدد �أو
الغ�ضب فى مثل هذا اليوم.
برج الثور� /إخال�صك فى العمل يجعلك دائمًا فى �أوائل
املر�شحني لتوىل منا�صب �إدارية جديدة ،وعليك �أن حتافظ على ان�ضباطك وم�ستواك� .أن يعي�ش حالة
من التوتر ب�سبب م�شاكله فى احلبيب ،وعليه �أن يغري من �شكل التعامل ويتفهم طبيعة �شريك حياته.
برج اجلوزاء /العمل يتطلب منك �أن تكون �شخ�صا عادال فى حكمك على الأمور لت�شعر من هم
�أف�ضل الأ�شخا�ص الذين يعملون معك وتذكر �أن العدل �أ�سا�س امللك .التغلب على بع�ض التحديات فى
جمال العمل ،والتى تتطلب منك �إظهار موهبتك وقدرتك على الأداء ال�سليم.
برج ال�سرطان /احر�ص على �إثبات نف�سك فى جمال العمل وال تتهاون فى �أداء ما عليك من واجبات
خالل الفرتة احلالية .الفرتة القادمة لك املرور بفرتة من الراحة والهدوء النف�سى نتيجة لطيبتك
ال�شديدة وحبك للآخرين.
برج اال�سد /تتح�سن ظروفك فى العمل خالل الفرتة املقبلة ،لكن ال تتعجل النتائج واملكاف�آت،
حاول �أن تتطور وتزيد من مهاراتك ا�ستعدادا ملن�صب �أعلى يح�سن من دخلك .حياتك الأ�سرية بحاجة
ملزيد من اال�ستقرار واالقرتاب �أكرث من �أبنائك ،هم بحاجة �إليك فال تظلمهم مبربر �أنك تتغيب عن
البيت لتوفر لهم احتياجاتهم املادية ،فهذه االحتياجات وحدها ال تكفى ،لأنهم يحتاجون �إىل العاطفة
�أي�ضا.
برج العذراء /العمل يحكم عليك �أن تكون على قدر من تفهم طبيعة الأ�شخا�ص من حولك ،بحيث
ال تنخدع مبا لديهم من مكائد يدبرونها لك .يتوقع علماء الفلك الفرتة املقبلة لك الثبات على املوقف
رغم تلبد الأجواء مب�شاكل غري وا�ضحة املعامل حتى الآن.
برج امليزان /ال ت�ستمع لكالم زمالئك كثريا ،فبع�ضهم يحاول الإيقاع بك دون �أن ت�شعر فاحذرهم،
�أنت بحاجة �إىل �أن تتعقل ت�صرفاتهم ولي�س �أقوالهم .و�سع دائرة عالقاتك االجتماعية ب�صورة حتقق
لك الفائدة ،وتوا�صل مع �أ�شخا�ص ميلكون تفكري عملى ميكن الدخول معهم فى ا�ستثمارات.
برج العقرب� /أنت من ال�شخ�صيات التى تعرف ت�ستثمر طاقتها الإبداعية ب�شكل جيد ،لكن عليك
�أال تتعامل مع املحيطني بك ب�شىء من التعاىل حتى ال تخ�سر حبهم لك� .أن يتخلى عن قدر كبري من
عناده فى التعامل مع �شريك حياته ،حتى ي�ستطيع �أن يحافظ على اجلو الهادئ للعالقة.
برج القو�س� /إجادتك لفنون التوا�صل االجتماعى والعالقات العامة ت�ساعدك فى مهنتك اجلديدة،
لكن عليك �أن تثقل خربتك مبزيد من الكور�سات والدورات التدريبية� .أن يعي�ش حالة من الوهج
املهنى ،وي�ستطيع �أن يفتح لنف�سه �آفاقا جديدة فى العمل ت�ساعده على الو�صول �إىل �أهدافه ب�سرعة
و�سهولة.
برج اجلدي /ت�أتى الرياح مبا ال ت�شتهى ال�سفن ،فقد تتعر�ض �إىل توترات فى مكانتك املهنية،
وحماولة من قبل البع�ض لإزاحتك من من�صبك اجلديد ،لكنك ميكن ان تثبت لهم �أنك جدير
مبن�صبك .الفرتة املقبلة �ستكون �أف�ضل لك من احلالية ،وهو ما يتطلب الت�أكيد على اتخاذ قرارات
جيدة ومتزنة.
برج الدلو /انتظر �أخبارا جيدة جتعل يومك �أف�ضل ،فالوقت منا�سب التخاذ قرارات ب�ش�أن ال�شئون
املالية واملهنية خالل الفرتة املقبلة .حت�سن فى خططك اال�ستثمارية ،وميكن �أن يكون الوقت مالئما
للدخول فى عالقة عاطفية تنتهى باالرتباط الر�سمى والزواج.
برج احلوت  /الأ�شياء لي�ست كما تبدو �أمامك قد تكون البدايات �صعبة لكنك �ستجنى ثمار تعبك فال
تي�أ�س� .أن يواجه فرتة �صعبة فى حياته يحاول فيها �أن يحتفظ باجلزء امل�ضيء فى �شخ�صيته ويتجرد
من القوانني التى ت�ضعها حوله الظروف.
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