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�شركة عنرببب تنظم دورة تدريبية

نظمت �رشكة عنرببب الوكيل
ل�رشكات تويوتا وكومات�سو وياماها
اليابانية يف ارتريا ،دورة تدريبية
لـ  34ع�ضوة بوزارة املوا�صالت
واالت�صاالت ركزت على حتقيق كفاءة
ال�سيارات.
وذُ كر يف مرا�سم االختتام التي جرت
يف الثاين ع�رش من مار�س ان الهدف
من الدورة التدريبية املنظمة خلم�سة

ا�سابيع متكني معرفة امل�شاركات
بال�سيارات وتعزيز م�ساهمتهن
ل�ضمان جودة ال�سيارات و�سالمة
الركاب واملمتلكات.
وقال م�س�ؤول تنمية املواردالب�رشية
يف �رشكة عنرببب ال�سيد /مكئيل
مزنقع "ان احد مهام ال�رشكة نقل
املعرفة التقنية اىل املجتمع ،داعيا
امل�شاركات تطبيق املعرفة املكت�سبة

يف العمل التطبيقي.
وا�شادت امل�شاركات بالتدريب
املقدم لرفع قدرات املر�أة وم�ساعدتها
للعمل يف جميع املجاالت
ت�ضمنت الدورة التدريبية التعريف
العاملة
ال�سيارات
مبحركات
بالبنزين واجلازولني وم�س�ؤولية
قيادة ال�سيارة واالداة الكهربائية يف
ال�سيارة.

نفري تنموي للمر�أة يف عرزا
نظمت ع�ضوات االحتاد الوطني
للمر�أة يف مديرية عرزا نفري
تنمويا مبنا�سبة الثامن من مار�س
اليوم العاملي للمر�أة .
ا�شتمل النفري الذي جرى يف
� 22ضاحية حفظ املياه وحماية
الرتبة ونظافة البيئة.
وقالت م�س�ؤولة االحتاد يف
املديرية ال�سيدة /تابوتو ك�ستي
"ان م�شاركة املر�أة يف االن�شطة
التنموية جتاوز الـ  70%نتيجة
الوعي والت�أطري".
واكدت امل�شاركات يف الن�شاط
التنموي على جاهزيتهن للدفع
بالربامج التنموية متا�شيا مع
ر�سالتهن مع مرحلة ال�سالم
الراهنة.

تقييم التعليم يف اعايل القا�ش
دعا االجتماع التقييمي للتعليم يف
مديرية اعايل القا�ش املجتمع عامة
للم�ساهمة لرفع امل�شاركة يف التعليم
التي ال تتما�شى مع انت�شار املدار�س.
و قال م�س�ؤول مكتب التعليم يف
املديرية اال�ستاذ /فقادو قربهويت
"ان اجلهود تبذل بالتعاون مع
املواطنني واالدارة لتح�سني امل�شاركة

يف التعليم
وا�شار االجتماع اىل التعليم فر�ص
التعليم حتى يف املناطق البعيدة،
غري ان عدد ال طالب ونتائجهم
متدنية  .وذكر عن ارتفاع ن�سب
جناح الطالب يف االمتحانات الن�صف
ال�سنوية ،وحث لرفع دور املجتمع
حلل النواق�ص.

�سكان افعبت يقومون بان�شطة
تنظيم ا�سبوع املدار�س يف نقفة فعالة للحد من االمرا�ض املعدية

نظم يف مديرية نقفة ا�سبوع املدار�س لتعزيز م�شاركة الطالب
يف املنا�شط الثقافية والريا�ضية اىل جانب التعليم االكادميي.
ا�شتملت املنا�شط على مناف�سات كرة القدم والعاب القوى
و�سباق الدراجات والفعاليات الثقافية الفنية ،مب�شاركة كبرية
للطالبات.
واو�ضح م�س�ؤول مكتب التعليم يف املديرية اال�ستاذ/عبدالله
�صالح ،يف ختام اال�سبوع املدر�سي ،ان اال�سبوع هدف تبادل
التجارب والتعارف بني الطالب ،وا�ستك�شاف قدراتهم ومواهبهم
ودعمها ،داعيا املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية لتو�سيع دعمها
م�ستقبال.
قدمت يف اخلتام اجلوائز للفائزين على م�ستوى االفراد واملدار�س
يف املناف�سات املنظمة.

نظم �سكان مدينة افعبت ان�شطة نفري فعالة ،ل�ضمان نظافة
و�إ�صحاح البيئة واحلد من االمرا�ض املعدية.
وا�شارت املعلومات الواردة من ادارة املديرية عن اجناز
اعمال مهمة يف املهام الفعالة التي �شارك فيها الطالب وعمال
امل�ؤ�س�سات احلكومية متثلت يف دفن الربك واماكن توالد البعو�ض
وامل�ستنقعات.
واو�ضح امل�شاركون ان الهدف من النفري اجلاري مرة يف
اال�سبوع هو احلد من االمرا�ض الناجمة عن نق�ص يف اال�صحاح
البيئي ،منا�شدين الكمال النواق�ص من اجل فعالية الربنامج
وجناحه.
يف غ�ضون ذلك او�ضح مرا�سل " ايرينا" اىل �صيانة طريق يربط
بني مدينة افعبت ومنطقة �شاباي مندر.
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بعد كارثة �إثيوبيا 40 ..دولة و� 5شركات �أمريكا تتهم رو�سيا بعد �أطول جوالت التفاو�ض بالدوحة..
طريان تعلق ا�ستخدام ”بيونغ ماك�س  “737وكوبا بـ "تقوي�ض �أمريكا وطالبان تب�شران باتفاق قريب
�أحالم" الفنزويليني

�أعلنت  40دولة و� 5رشكات طريان
تعليق ا�ستخدام طائرات ”بوينغ“
الأمريكية من طراز ” 737ماك�س“،
ك�إجراء احرتازي م�ؤقت ،حلني الت�أكد
من �صالحية ذلك الطراز ،على خلفية
حتطم طائرتني� ،أحدثهما �إثيويبة.
وقالت اخلطوط اجلوية الإثيوبية،
التابعة لها الطائرة املنكوبة ،يف
بيان الأحد� ،إن � 157شخ�صا كانوا على منت الطائرة لقوا م�رصعهم جميعا ،وهم
ينتمون �إىل  35جن�سية.
وحتطمت الطائرة قرب بلدة بي�شوفتو (جنوب �رشق العا�صمة �أدي�س �أبابا)،
بينما كانت متجهة �إىل العا�صمة الكينية نريوبي.
وت�سبب احلادث يف تراجع �أ�سعار �أ�سهم �رشكة ”بوينغ“ العمالقة� ،إذ فقدت 13
باملئة من قيمتها ،الإثنني املا�ضي ،يف �أكرب انخفا�ض لها منذ عقدين تقريبا.
ويف مواجهة حالة الهلع املمتدة ،قالت �رشكة ”بوينغ“ يف بيان لها يوم
الثالثاء� ،إن ”ال�سالمة هي الأولوية الأوىل لبوينغ ،ولدينا ثقة كاملة يف
�سالمة الطائرات  737ماك�س“.و�أعربت ال�رشكة الأمريكية ،عن ثقتها الكاملة
يف طائراتها من طراز ” 737ماك�س“ ،م�شددة على �أنها يف الوقت نف�سه تتفهم
القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعمالء يف بع�ض الدول.
و�أ�ضافت” :نتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعمالء لنا يف دول
عديدة ب�ش�أن ا�ستخدام تلك الطائرات ،و�سنتوا�صل معهم ل�ضمان ح�صولهم على
املعلومات التي يحتاجون �إليها لتكون لديهم ثقة يف ت�شغيل �أ�ساطيلهم“.
ومن بني الدول التي اعلنت تعليق طائرات بوينغ االمريكية من طراز 737
ماك�س تركيا  ،ال�صني،ماليزيا ،اندوني�سيا ،االمارات ،املغرب ،املك�سيك،
و 28دولة اوروبية وبريطانيا.

جمل�س العموم الربيطاين يرف�ض اتفاق الربيك�ست املعدل

�صوت جمل�س العموم الربيطاين
م�ساء اول ام�س على رف�ض االتفاق
املعدل للخروج من االحتاد الأوروبي
(بريك�ست) الذي تو�صلت له رئي�سة
الوزراء ترييزا ماي مع الأوروبيني،
يف حني دعت املعار�ضة �إىل انتخابات
عامة جديدة.
وخالل الت�صويت رف�ض  391ع�ضوا
االتفاق املعدل خلروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي مقابل ت�أييد 242
ع�ضوا.
وعلقت ماي بالإعراب عن خيبة
�أملها ،وقالت �إن جمل�س العموم
�سي�صوت على اخلروج من االحتاد
الأوروبي من دون اتفاق ،و�إذا رف�ض
املغادرة دون اتفاق ف�سيتم الت�صويت
اليوم اخلمي�س على متديد فرتة
اخلروج.
وقالت �أي�ضا "نف�ضل مغادرة االحتاد
الأوروبي بناء على اتفاق ،وهناك �رضر
لو غادرنا بدونه� ،سنطلب متديد فرتة
اخلروج من االحتاد الأوروبي وتفعيل
املادة  50من معاهدة ل�شبونة".
�أما زعيم حزب العمال الربيطاين
املعار�ض جريمي كوربن فاعترب �أن
احلكومة تعر�ضت لهزمية جديدة
ب�أغلبية كبرية ،و�أن االتفاق �أ�صبح
ميتا ،ودعا �إىل انتخابات عامة
جديدة.
وقبيل الت�صويت ،قالت ماي خالل
جل�سة ملجل�س العموم الربيطاين �إن
الربملان الآن �أمام خيارين ،ف�إما �أن
يدعم اتفاق بريك�ست �أو يواجه خطر
اخلروج من االحتاد الأوروبي بال
اتفاق ،م�ضيفة "�سوف �أعطي فر�صة
للجميع للتدخل".
واعتربت ماي �أن الت�أجيل املحتمل
لالن�سحاب لن يغري النقا�ش �أو
امل�سائل التي حتتاج �إىل ت�سوية ،بل
�سيكون ت�سليما لل�سيطرة �إىل االحتاد
الأوروبي ،حمذرة من �أن يحدد االحتاد
املدى الزمني وفر�ض �رشوط التمديد،
مما يعني عدم الوفاء بتوقعات الذين
�صوتوا من �أجل االن�سحاب �أو التحرك
غدا نحو �إجراء ا�ستفتاء ثان.

وحثت ماي النواب على و�ضع
"الدميقراطية قبل النزاع احلزبي �أو
الطموح ال�شخ�صي" ،و�سط توقعات
ب�أن ي�صوت معار�ضو االحتاد الأوروبي
داخل حزب املحافظني الذي تقوده
ومعظم النواب املعار�ضني �ضد
االتفاق.
�أما كوربن فدعا �أع�ضاء حزبه �إىل
رف�ض االتفاق املعدل ،وقال �إن االتفاق
ال يت�ضمن �أي تغيريات جوهرية ،وال
ينهي حالة عدم اليقني التي تعاين
منها البالد منذ �أكرث من �سنتني.
و�أ�ضاف زعيم املعار�ضة �أنه يتطلع
�إىل �أن يتوىل الربملان ال�سيطرة على
زمام الأمور ،حيث ف�شلت حكومة
ماي ،و�أن الكثري من النا�س قلقون
جدا على م�صري عملهم وم�ستقبلهم،
ومنهم الرعايا الأوروبيون الذين يحق
لهم العي�ش يف بريطانيا ،والرعايا
الربيطانيون املقيمون بدول االحتاد
الأوروبي.
بدوره ،حذر كبري مفاو�ضي االحتاد
الأوروبي مي�شال بارنييه النواب
الربيطانيني من "الوهم اخلطري"
ب�أنهم ميكن �أن ي�ستفيدوا من اتفاق
على فرتة انتقالية بدون وجود اتفاق
خروج ،و�أ�ضاف "دعوين �أكون وا�ضحا:
الأ�سا�س القانوين الوحيد لالنتقال هو
اتفاق ان�سحاب ،وعدم وجود اتفاق
ان�سحاب يعني عدم وجود مرحلة
انتقالية".
وقبيل الت�صويت �أي�ضا� ،أعربت
جمموعة الأبحاث الأوروبية -التي
ت�ضم نحو  80من كبار النواب
املت�شككني يف االحتاد الأوروبي من
حزب املحافظني -عن معار�ضتها
اتفاق ماي املعدل ،وحثت جمل�س
العموم على الت�صويت �ضده.

ندد وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو بـ "دور مركزي لكوبا
ورو�سيا" يف "تقوي�ض الأحالم
بالدميوقراطية واالزدهار لدى
الفنزويليني" ،معلن ًا �سحب جميع
ديبلوما�س ّيي بالده من كراكا�س.
وقال" :وعد (الرئي�س) نيكوال�س
مادورو الفنزويليني بحياة �أف�ضل
قدم اجلزء اخلا�ص
وجنة ا�شرتاكيةّ .
باال�شرتاكية ،والذي �أثبت مرات
�أنه و�صفة خلراب اقت�صادي�( .أما
يقدم
بالن�سبة اىل) اجلنة ،مل
ّ
(مادورو) كثرياً".
و�أ�ضاف" :هذه الرواية ال تكتمل من
دون االعرتاف بدور حموري ت�ؤديه
كوبا ورو�سيا وتوا�صالن القيام به،
يف تقوي�ض الأحالم الدميوقراطية
لل�شعب الفنزويلي ورفاهه" .وتابع:
"مو�سكو ،مثل هافانا ،توا�صل
ت�أمني غطاء �سيا�سي لنظام مادورو،
يف وقت ت�ضغط فيه على دول لتجاهل
ال�رشعية الدميوقراطية للرئي�س
املوقت (خوان) غوايدو" .واعترب �أن
"رو�سيا �أثارت هذه الأزمة" ،مبا يف
ذلك عرب تزويدها فنزويال ب�أ�سلحة.
وزاد �ساخراً" :كوبا هي القوة
الإمربيالية احلقيقية يف فنزويال.
عندما ال توجد كهرباء� ،أ�شكر
�أعجوبة الهند�سة الكوبية احلديثة،
وعندما ال توجد مياه� ،أ�شكر علماء
املياه املمتازين من كوبا .وعندما
ال يوجد طعام� ،أ�شكر الزعماء
ال�شيوعيني الكوبيني".
و�أعلن بومبيو �سحب جميع
الديبلوما�سيني الأمريكيني املتبقني
يف ال�سفارة يف كراكا�س ،معترب ًا
�أن "القرار يعك�س الو�ضع املتدهور
يف فنزويال ،واال�ستنتاج ب�أن وجود
موظفني ديبلوما�سيني �أمريكيني
يف ال�سفارة بات يفر�ض قيد ًا على
ال�سيا�سة االمريكية".
ي�أتي ذلك فيما �أعلنت احلكومة
الفنزويلية يوم عطلة الثالثاء �أي�ضاً،
بعدما �شلّ البالد لليوم اخلام�س
انقطاع �ضخم يف التيار الكهربائي.
ودعا مادورو "كل القوى
االجتماعية وال�شعبية" �إىل "مقاومة
حية" ،معترب ًا �أن "هجمات" ا�ستهدفت
�شبكة الكهرباء تعك�س رغبة الواليات
املتحدة لدفع ال�شعب نحو "الي�أ�س"
وتربير تدخل ع�سكري �أمريكي يف
فنزويال.
فح�ض �أن�صاره على
اما غوايدو
ّ
التظاهر جمدداً ،قائالً" :الو�ضع لي�س
طبيعي ًا يف فنزويال ،ولن ن�سمح
لأنف�سنا بالت�أقلم مع هذه امل�أ�ساة".
و�أمر بتجميد �شحنات النفط �إىل كوبا
التي ت�ستقبل يومي ًا � 90ألف برميل
من كراكا�س.
أقر الربملان الذي ير�أ�سه
و� ّ
غوايدو ،حال �إنذار وطني نتيجة
و�ضع غذائي و�صحي "�سيء جداً"،
داعي ًا �إىل "تعاون دويل" لإخراج
البالد من �أزمتها.

�أكد وفدا الواليات
وحركة
املتحدة
امل�شاركان
طالبان
يف املفاو�ضات التي
العا�صمة
حتت�ضنها
القطرية الدوحة �إحراز
تقدم يف املناق�شات
املتعلقة ب�آلية ان�سحاب
القوات الأمريكية من
وعدم
�أفغان�ستان،
الأرا�ضي
ا�ستخدام
الأفغانية �ضد الآخرين ،و�أعربا عن
تفا�ؤلهما بقرب التو�صل �إىل اتفاق
نهائي.
وعقب انتهاء جولة التفاو�ض
اخلام�سة بني اجلانبني الثالثاء
يف الدوحة؛ قالت حركة طالبان
يف بيان لها�" -إن املفاو�ضات�شهدت تقدما كبريا يف �آلية ان�سحاب
القوات الأمريكية والفرتة الزمنية
التي تتطلب االن�سحاب من البالد".
ونفى البيان مناق�شة وقف �إطالق
النار وبدء املحادثات مع احلكومة
الأفغانية ،م�ضيفا �أن جولة
التفاو�ض ال�ساد�سة �ستعقد بالتوافق
بني الطرفني.
على اجلانب الآخر ،قال املوفد
الأمريكي �إىل �أفغان�ستان زملاي
خليل زاد �إن الواليات املتحدة
وحركة طالبان حققتا "تقدما فعليا"
خالل "جولة ماراثونية" جديدة من
حمادثات ال�سالم يف الدوحة.
وغرد زاد على تويرت قائال "�إن
�رشوط حتقيق ال�سالم قد حت�سنت،
و�سنتقابل مرة �أخرى قريباً" .م�شريا
�إىل �أن "التو�صل التفاق مبدئي
يحتاج �إىل و�ضع مل�سات نهائية
ب�ش�أن �ضمانات مكافحة الإرهاب
وان�سحاب القوات".
ونقلت وكالة رويرتز عن م�صادر
�أفغانية مطلعة القول �إن "ان�سحاب
القوات الأجنبية و�ضمان عدم
ا�ستخدام �أفغان�ستان (ملهاجمة)
�أي دولة �أخرى كانا حمور النقا�ش
الوحيد".
وكانت الواليات املتحدة �سعت
�أي�ضا خالل جولة املحادثات
تلك -التي تعد الأطول من نوعها
وا�ستمرت  16يوما -للح�صول على

ت�أكيدات ب�أن طالبان لن ت�ستخدم
�أفغان�ستان ل�شن هجمات.
و�شارك يف املفاو�ضات التي
جرت يف العا�صمة القطرية الدوحة
م�س�ؤول املكتب ال�سيا�سي لطالبان
املال عبد الغني برادار ،وفريق
تفاو�ضي �أمريكي برئا�سة املبعوث
اخلا�ص زملاي خليل زاد.
وقالت امل�صادر �إن من املتوقع
عودة خليل زاد الآن �إىل وا�شنطن
لإطالع امل�س�ؤولني الأمريكيني على
نتائج املحادثات.
نوه وزير اخلارجية
من جهتهّ ،
الباك�ستاين �شاه حممود قري�شي
�إىل التقدم الذي �أحرزته حمادثات
ال�سالم اجلارية يف قطر بني حركة
طالبان والواليات املتحدة.
وقال قري�شي -خالل م�ؤمتر �صحفي
عقده مع نظريه الأملاين هايكو
ما�س ،يف العا�صمة الباك�ستانية
�إ�سالم �آباد�" -إن باك�ستان �شجعت
جميع الأطراف داخل �أفغان�ستان على
معا و�إجراء حوار مفيد بني
اجللو�س ً
الأفغان".
وكانت الواليات املتحدة طلبت
من باك�ستان بذل جهودها لإيجاد
�سالم مع طالبان ،بهدف �إنهاء
عاما،
احلرب امل�ستمرة منذ 18
ً
وت�رص طالبان على خروج القوات
الأمريكية من �أفغان�ستان ك�رشط
�أ�سا�سي للتو�صل �إىل �سالم مع
احلكومة الأفغانية.
ويتمركز نحو � 14ألف جندي
�أمريكي يف �أفغان�ستان يف �إطار مهمة
حللف �شمال الأطل�سي (ناتو) تقودها
الواليات املتحدة لتدريب القوات
الأفغانية وتقدمي امل�ساعدة والن�صح
لها .وتنفذ قوات �أمريكية �أي�ضا
عمليات يف جمال مكافحة الإرهاب.

باك�ستان "تتعهد كبح" تنظيمات تهاجم القوات الهندية يف ك�شمري

�أعلن م�ست�شار الأمن
القومي الأمريكي جون
بولتون �أن باك�ستان
تعهدت كبح اجلماعات
امل�سلحة التي تهاجم
القوات الهندية يف �إقليم
ك�شمري املتنازع عليه.
وكتب على "تويرت" �أنه
حتدث مع وزير اخلارجية
الباك�ستاين �شاه حممود
قر�شي ،م�ضيف ًا �أن الأخري
"�أكّ د يل �أن باك�ستان
�ستتعامل بحزم مع جميع
و�ستوا�صل
الإرهابيني
�إجراءات تخفيف التوتر
مع الهند".
وتابع �أنه خالل
"�شجع على اتخاذ
حمادثاته مع قر�شي
ّ
خطوات ذات مغزى �ضد جماعة جي�ش
حممد ،وجماعات �إرهابية �أخرى
تن�شط من باك�ستان".
وي�شري بولتون اىل جماعة "جي�ش

حممد" التي تتخذ
مقر ّا
باك�ستان
و�أعلنت م�س�ؤوليتها
عن تفجري انتحاري
ا�سفر عن مقتل
ع�رشات ال�رشطيني
الهنود يف ال�شطر
الهندي من ك�شمري
ال�شهر املا�ضي .تلى
ذلك غارات جوية
عرب احلدود وت�صاعد
يف التوتر ال�سيا�سي
بني نيودلهي و�إ�سالم
�آباد.
وزير
والتقى
اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو نظريه
الهندي فيجاي غوخايل يف وا�شنطن.
وقال ناطق با�سم بومبيو �إن الأخري
ّ
ح�ض باك�ستان على اتخاذ "�إجراءات
جمدية �ضد التنظيمات الإرهابية
الن�شطة على �أرا�ضيها".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

اجلزائر:بوتفليقة يتخلى عن تر�شحه للرئا�سة ويعني رئي�س وزراء جديد اجلبري يزور الهند ويلتقي رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية
تخلى الرئي�س اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة عن �سعيه للفوز
بفرتة والية خام�سة ،مذعن ًا ملظاهرات
حا�شدة م�ستمرة منذ �أ�سابيع �ضد حكمه
تطالب بعهد �سيا�سي جديد يف بلد
يهيمن عليه احلر�س القدمي .و�أرج�أ
الرئي�س املخ�رضم االنتخابات التي
كانت مقررة يف �أبريل املقبل ،ووعد
ب�إ�صالحات اجتماعية واقت�صادية.
لكن الرئي�س مل ي�صل �إىل حد التنحي
الفوري ،و�سيبقى يف ال�سلطة لبع�ض
الوقت بانتظار م�ؤمتر وطني ب�ش�أن
التغيري ال�سيا�سي.
ويف �سل�سلة �إعالنات م�ساء االثنني،
قالت الرئا�سة �إن االنتخابات ،التي
كانت مقررة يف الأ�صل خالل �شهر
ابريل� ،سيتم ت�أجيلها لكنها مل
حتدد موعد ًا جديد ًا ،كما �سيطرح
د�ستور جديد يف ا�ستفتاء عام .وقال
بوتفليقة �إن واجبه الأخري �سيكون
امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س نظام جديد
�سيكون "بني �أيدي الأجيال اجلديدة
من اجلزائريات واجلزائريني" .وقال
�إن "ندوة وطنية جامعة م�ستقلة"
�ست�رشف على املرحلة االنتقالية،
و�صياغة الد�ستور اجلديد ،وحتديد
موعد االنتخابات.
و�أو�ضح يف بيان �أن امل�ؤمتر �سينهي
�أعماله نهاية العام احلايل و�ستعقبه
االنتخابات ،م�شري ًا �إىل �أن "�شخ�صية

وطنية م�ستقلة تخطى
بالقبول واخلربة" �ستتوىل
رئا�سته.
وا�ستقال رئي�س الوزراء
�أحمد �أويحيى وجرى تعيني
وزير الداخلية نور الدين
بدوي ،املعروف ب�أنه
من الدائرة املقربة من
بوتفليقة ،رئي�س ًا جديد ًا
رمطان
للوزراء.
وعينّ
ُ
لعمامرة ،امل�ست�شار الدبلوما�سي
لبوتفليقة ،نائب ًا لرئي�س الوزراء.
واجتمع الرئي�س �أي�ض ًا مع رئي�س
�أركان اجلي�ش الفريق قايد �صالح
والدبلوما�سي اجلزائري املخ�رضم
الأخ�رض الإبراهيمي وهو �شخ�صية
حتظى بقبول وا�سع قد يعتربه اجلي�ش
�ضامن ًا لال�ستقرار.
وقال الإبراهيمي يف ت�رصيح
للتلفزيون الر�سمي عقب اجتماعه
بالرئي�س�" :صوت اجلماهري وخا�صة
منها ال�شباب م�سموع" .و�أ�ضاف �أن
"ال�شباب الذين خرجوا يف �شوارع
بلدنا ت�رصفوا مب�س�ؤولية �أثارت
�إعجاب اجلميع يف الداخل واخلارج"،
داعي ًا �إىل "اال�ستمرار يف التعامل مع
بع�ضنا البع�ض بهذه امل�س�ؤولية
واالحرتام املتبادل و�أن نحول هذه
الأزمة �إىل منا�سبة بناء وت�شييد".
وتقول م�صادر �سيا�سية �إن اجلي�ش

�سيلعب ب�شكل �شبه م�ؤكد دور ًا قيادي ًا
يف عملية االنتقال ،و�إنه يجري
تقييما ي�شمل � 3أو  4مدنيني لتويل
الرئا�سة.
وقال وزير اخلارجية الفرن�سي
جان �إيف لو دريان "�إن فرن�سا تعرب
عن �أملها يف �أن يبد�أ احلراك اجلديد
الذي ا�ستجاب لتطلعات ال�شعب
اجلزائري عمله �رسيع ًا".
ور�أى بوتفليقة ،الذي عاد �إىل
اجلزائر �أول من �أم�س الأحد بعد
رحلة عالجية يف �سوي�رسا ،حلفاء
قدامى ين�ضمون واحد ًا تلو الآخر
�إىل االحتجاجات التي تطالبه
بالتنحي .وقال �أكرث من �ألف قا�ض
�أم�س االثنني �إنهم �سريف�ضون الإ�رشاف
على االنتخابات الرئا�سية �إذا �شارك
فيها بوتفليقة .وقال رجال دين �إنهم
لن يقبلوا �أوامر ر�سمية ب�ش�أن توجيه
خطب ت�ؤيد احلكومة.

الرئي�س اللبناين لوفد نيابي فرن�سي :نطلب امل�ساعدة لإعادة النازحني ال�سوريني
اعرب رئي�س اجلمهورية اللبنانية
مي�شال عون عن رغبته يف ان "ت�ساهم
فرن�سا والدول االوروبية يف م�ساعدة
لبنان على اعادة النازحني ال�سوريني
اىل املناطق االمنة يف �سورية" ،الفتا
اىل ان "عدد النازحني الذين عادوا من
لبنان حتى االن بلغ  167الف نازح"،
م�شريا اىل �أن رئي�س املفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني فيليبو
غراندي قال بعد زيارته اىل �سورية:
"�إنهم يعي�شون يف ظروف مطمئنة".
و�أ�شار عون خالل ا�ستقباله يف
ق�رص بعبدا ،وفدا نيابيا فرن�سيا
برئا�سة النائب غواندال رويار،
�ضم ،النواب ،مارتني وونر،
مارك لوفور وجان كلود بو�شيه،
يف ح�ضور القائمة باعمال ال�سفارة
الفرن�سية �سالينا غرونيه كاتاالنو
اىل �أن "لبنان يعي�ش ا�ستقرارا امنيا
على طول احلدود البقاعية مع
�سورية ،بعدما هزم اجلي�ش اللبناين
التنظيمات االرهابية .والهدوء نف�سه

ين�سحب على اجلهة اجلنوبية حيث
يتعاون اجلي�ش مع قوات "يونيفيل"
للمحافظة على اال�ستقرار".
و�أو�ضح ردا على ا�سئلة الوفد ،ان
"التجارب التي مر بها لبنان خالل
ال�سنوات املا�ضية �ساعدت على
تر�سيخ اهمية احلوار بني اللبنانيني

اجلي�ش املايل يعلن مقتل �ستة من جنوده
جراء انفجار عبوتني نا�سفتني يف و�سط البالد

�أعلن اجلي�ش املايل �أن �ستة من جنوده
قتلوا اول ام�س الثالثاء �إثر انفجار لغمني
�أر�ضيني ب�آليتيهم و�سط الدولة امل�ضطربة
الواقعة يف غرب �إفريقيا.
و�أورد املوقع الإلكرتوين للجي�ش
املايل � ّأن عبوتني نا�سفتني مزروعتني
يف الأر�ض انفجرتا بعربتني تابعتني
للجي�ش ما �أ�سفر عن �سقوط "قتيلني يف
ديالوب و�أربعة قتلى يف منطقة �أومبوري"
يف منطقة موبتي يف و�سط البالد.
ودانت احلكومة "العملني الإرهابيني"،
وقد و�صفتهما بـ"اجلبانني وامل�شينني"،
فيما �أعلن م�صدر �أمني � ّأن احلادثني �أ�سفرا
عن مقتل �سبعة جنود.
وتكافح احلكومة املالية ال�ستعادة
ال�سيطرة بعد �أن �سقط �شمال البالد بني
مار�س وابريل  2012ب�أيدي جماعات
جهادية تنتمي لتنظيم القاعدة مت
ت�شتيتها بتدخل ع�سكري غربي يف يناير
 2013مببادرة فرن�سية.
لكن مناطق بكاملها ال تزال خارج
�سيطرة القوات الفرن�سية واملالية

والأممية رغم توقيع اتفاق �سالم يف ربيع
العام  2015ا�ستهدف عزل اجلهاديني
وت�أخر تطبيقه.
ومذّ اك ،امتدت االعتداءات لت�شمل و�سط
وجنوب مايل ،كما نفذت اعتداءات يف
بوركينا فا�سو والنيجر املجاورتني.
وت�أتي الهجمات اجلدودية بعد �أ�سبوع
من حتذير الأمني العام للأمم املتحدة
انطونيو غوتريي�ش من �أن الأو�ضاع
الأمنية ت�سوء يف مايل مع ازدياد الهجمات
الإرهابية التي ت�ستهدف قوات حفظ
ال�سالم والقوات املالية والقوات الدولية
واملدنيني.

الذين ،وان اختلفوا يف ال�سيا�سة ،اال
انهم يلتقون على اميانهم بوطنهم،
وهذا ما حال دون ت�أثر لبنان
باحلروب التي ا�شتعلت يف جواره".
و�رشح عون للوفد االهداف التي
انطلق منها لطرحه يف االمم املتحدة
فكرة ان�شاء "اكادميية االن�سان
للتالقي واحلوار" التي بد�أ العمل
لتحقيقها "ت�أكيدا للخ�صائ�ص التي
يتمتع بها لبنان كوطن للتعاي�ش بني
كل الطوائف".
وقال عون �إنه يعمل بكل ما �أوتي
من قوة ودور "من اجل املحافظة
على التوازن بني مكونات املجتمع
اللبناين" ،م�ؤكدا "رف�ض اللبنانيني
الي خطاب متطرف من اي جهة
�صدر" ،الفتا اىل ان "العامل يتجه
نحو التعددية وينبذ االحادية بكل
ا�شكالها" ،م�شريا اىل ثقته بامل�ستقبل
"الن اللبنانيني واجهوا �صعوبات
كثرية ا�ستطاعوا جتاوزها" ،م�ؤكدا
"العمل على تعزيز الفرانكوفونية يف
املدار�س واجلامعات اللبنانية".
وكان الوفد الفرن�سي نقل حتيات
الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون
ورئي�س املجل�س النيابي الفرن�سي
ري�شار فريان اىل رئي�س اجلمهورية،
م�شددا على "دعم فرن�سا للبنان يف
املجاالت كافة وخ�صو�صا يف املجال
الت�رشيعي ،وعلى تعزيز العمل
امل�شرتك للجنة ال�صداقة الربملانية
اللبنانية  -الفرن�سية" ،م�ؤكدا "عمق
العالقات التي تربط لبنان بفرن�سا
ووقوفها الدائم اىل جانب لبنان يف
مرحلة النهو�ض التي ي�سعى الرئي�س
عون اىل حتقيقها".

بد�أ وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية ع�ضو جمل�س الوزراء
ال�سعودي عادل اجلبري ،زيارة
�إىل جمهورية الهند الأثنني
املا�ضي ،التقى خاللها دولة
رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا
مودي ،ووزيرة اخلارجية
الهندية �سو�شما �سواراج.
وجرى خالل اللقاءين،
ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية املتميزة بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية الهند و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت ،ومتابعة نتائج زيارة
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �إىل جمهورية الهند.
ح�رض اللقاءين وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�سفري
الدكتور عادل مرداد ،ومدير عام مكتب وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية وع�ضو
جمل�س الوزراء ال�سفري خالد العنقري ،و�سفري خادم احلرمني ال�رشيفني لدى
جمهورية الهند الدكتور �سعود ال�ساطي.

�أ�سوان ..حتت�ضن ملتقى ال�شباب العربي الإفريقي الأول

ت�ست�ضيف مدينة �أ�سوان امل�رصية
فعاليات ملتقى ال�شباب العربي
الإفريقي الأول التي تنطلق م�ساء
ال�سبت ال�ساد�س ع�رش من مار�س اجلاري
وت�ستمر ملدة � 3أيام برعاية وح�ضور
الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي
وعدد من القادة العرب والأفارقة.
وتت�ضمن �أجندة امللتقى جمموعة
من املو�ضوعات ذات االهتمام العربي
والإفريقي عرب جل�سات حوارية وموائد م�ستديرة وحلقات نقا�شية.
ويفتتح امللتقى باحتفالية ت�سلم م�رص رئا�سة االحتاد الإفريقي بح�ضور ر�ؤ�ساء
الوفود امل�شاركة وال�شباب املدعوين بينما تنطلق اجلل�سات وور�ش العمل
باليوم الثاين بجل�سة افتتاحية بعنوان "منتدى �شباب العامل� :آفاق جديدة".
كما تعقد يف نف�س اليوم جل�سة نقا�شية عن م�ستقبل البحث العلمي وخدمات
الرعاية ال�صحية وجل�سة نقا�شية �أخرى بعنوان "�أثر التكنولوجيا املالية
واالبتكار على افريقيا واملنطقة .كما تُ عقد مائدة م�ستديرة بعنوان "وادي النيل
ممر للتكامل االفريقي والعربي".وبالتوازي مع اجلل�سات املختلفة ،تُ عقد ثالث
ور�ش عمل الأوىل بعنوان" :كيف ت�صبح رائد �أعمال ناجح" ،والثانية حول ريادة
الأعمال من منظور �إفريقي ،والأخرية عن تنفيذ �أجندة ال�شباب والأمن وال�سلم
يف منطقة ال�ساحل.وتختتم �أعمال اليوم الثاين باجلل�سة اخلتامية للملتقى التي
م�ساء .وخ�ص�صت �إدارة امللتقى اليوم الثالث لقيام امل�شاركني بجوالت حرة
تعقد
ً
لزيارة معامل مدينة �أ�سوان ال�سياحية والأثرية احتفا ًال ب�إعالنها عا�صمة ال�شباب
الإفريقي لعام .2019وقد �أكدت �إدارة امللتقى �أن امللتقى ال يكلف خزينة الدولة
�شيئ ًا ،و�إمنا على العك�س متام ًا ،ف�إنه ي�ساعد يف الرتويج ال�سياحي والثقايف
ملدينة �أ�سوان ب�شكل خا�ص كونها مت اختيارها عا�صمة لل�شباب الإفريقي 2019
ومل�رص ب�شكل عام.و�أو�ضحت �إدارة امللتقى �أن امللتقى جاء تنفيذ ًا لتو�صيات
منتدى �شباب العامل الذي حقق جناحا كبريا خالل ن�سختيه يف �رشم ال�شيخ
 2017و� ،2018سواء من حيث الت�سويق والرتويج ال�سياحي للمدينة� ،أو من
خالل �أجندته وفعالياته التي تدعو ايل التوا�صل بني �شباب العامل والت�أكيد
على ر�سالة ال�سالم وقبول الآخر .ويعد امللتقى من�صة لل�شباب من كال املنطقتني
لتبادل اخلربات كما يتيح الفر�صة للم�شاركني ملناق�شة خُمت َلف املو�ضوعات
التي تهم كل من ال�شباب العربي والأفريقي ،من �أجل تعزيز التعاون بني الدول
العربية والدول الأفريقية وقد �أعلنت �إدارة امللتقى عن انطالقه حتت رعاية
جمموعة كبرية من البنوك وال�رشكات وال�رشكاء الإعالميني.
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غوغل حتذر� :سارعوا بالتحديث و�إال �ستتعر�ضون لالخرتاق هاتف جديد من �شركة خمرتع الإنرتنت تيم برنرزـ يل يخ�شى على
"�إنرجايزر" تعمل م�ستقبل اخرتاعه
بطاريته ملدة  50يوما

حذرت �رشكة غوغل من عملية اخرتاق �إلكرتوين ملت�صفح "غوغل كروم" ،قد يعر�ض
امل�ستخدمني خلطر حقيقي� ،إذا مل يحدثوا املوقع فورا.
وحذر مهند�س �أمني كبري يف �رشكة غوغل امل�ستخدمني من خطر التعر�ض لالخرتاق
الإلكرتوين ،ب�سبب ثغرة يف الن�سخة ال�سابقة للموقع على احلا�سوب ،وطلب من امل�ستخدمني
حتديث املوقع فورا لتجنب اخلطر ،وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل".
واكت�شفت ال�رشكة اخرتاقا �أمنيا للمت�صفح على احلوا�سيب ،والتي قد تعر�ض احلوا�سيب
الخرتاقات يف البيانات املحفوظة عليه.
وقال خرباء �إن مثل هذه الثغرة تتيح "للهاكرز" اخرتاق احلوا�سيب من على بعد ،ويعر�ض
�أنظمة امل�ستخدمني لالخرتاق� ،إىل �أن يتم حتديثها.
وحذر كبري املهند�سني الأمنيني يف غوغل ،جا�سنت �شوه ،يف تغريدة على موقع
"تويرت"" :الأمر جاد .حدثوا موقع كروم لديكم ..يف هذه اللحظة فورا".
ومل تعلن ال�رشكة عن تفا�صيل طريقة االخرتاق ،حتى متنع �أيا من "الهاكرز" من ا�ستخدام
نف�س الطريقة م�ستقبال.
ويعترب مت�صفح "غوغل كروم" الأكرث رواجا وا�ستخداما حول العامل ،حيث و�صل عدد
م�ستخدميه �إىل ملياري م�ستخدم.

�سيارة "كارمن" الإ�سبانية ..الفخامة بقلب كهربائي
�أثارت �رشكة �إ�سبانية ت�صنع
�سيارات فاخرة ت�شبه "رولز
روي�س" �أو "بنتلي"� ،إعجاب
املتابعني ب�سبب ت�صميم
�سيارتها اجلديدة ،التي ت�أمل
من خاللها �أن تعيد لل�رشكة
�سمعتها العاملية.
ومن املنتظر �أن تطلق
�رشكة "هي�سبانو �سوي�سا" �سيارة
"كارمن" احلديثة ،امل�صنعة
ب�شكل �شبه كامل من �ألياف الكربون ،وتعتمد كليا على الكهرباء ،وفق ما ذكرت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
ووفق ال�صحيفة ف�إن ثمن ال�سيارة الفاخرة �سيبلغ  1.3مليون جنيه �إ�سرتليني ( 1.69مليون
دوالر) ،يف حني �ستكون قوة حمركها  1005ح�صانا.
ومبقدور ال�سيارة �أن ت�صل �إىل �رسعة  62ميل ( 100كيلومرت يف ال�ساعة) يف زمن �أقل من
ثالث ثوان انطالقا من ال�سكون ،علما �أن �رسعتها الق�صوى تبلغ  250كيلومرتا يف ال�ساعة.

بكترييا تولد الكهرباء وتكافح التلوث!
ذكرت �صحيفة االندبندنت ان علماء
�سربوا �أعماق حممية يلو�ستون الطبيعية يف
الواليات املتحدة ال�ستخراج هذه البكترييا
التي تكيفت بحيث ت�ستطيع العي�ش يف
ينابيع وعيون ماء �ساخنة تزيد حرارتها على
 90درجة مئوية.
وقال العلماء انهم �أرادوا درا�سة البكترييا
"الكهروجينية" ب�سبب قدرتها على انتاج
الطاقة التي ي�أملون ي�إ�ستثمارها يف امل�ستقبل
لت�شغيل �أجهزة.
لكنّ الباحثني اعرتفوا ب�أن هذه قد تكون
مهمة �صعبة ب�سبب البيئات الق�صوى التي
تعي�ش فيها البكترييا ،الأمر فر�ض عليهم
اختبار قدراتها يف املوقع نف�سه.
ونقلت �صحيفة االندبندنت عن الباحث
عبد الرحمن حممد رئي�س فريق العلماء من
جامعة والية وا�شنطن قوله "�إن هذه �أول مرة
ُجمعت فيها بكترييا كهذه يف املوقع ويف

بيئة ق�صوى مثل ينبوع قلوي �ساخن".
وكان فريق العلماء و�ضع اقطاباً كهربائية
يف مياه اربعة ينابيع �ساخنة ،وتركوها مدة
�شهر لكي ت�ستوطنها البكترييا.
و�أو�ضح ع�ضو فريق العلماء الدكتور هالوك
بينال ان من ال�صعب حماكاة الظروف الطبيعية
املوجودة يف بيئة جيوحرارية مثل الينابيع
ال�ساخنة يف املخترب ،ولذلك ا�ستخدم فريقه
ا�سرتاتيجية جديدة لزيادة البكترييا التي
حتب احلرارة يف بيئتها الطبيعية.
وتتمتع هذه البكترييا املولدة للكهرباء
بالقدرة على حتويل ملوثات �سامة اىل مواد
�أقل �رضراً.
ويف جمرى هذه العملية ترمي البكترييا
االلكرتونات التي متر عرب ج�سمها اثناء ه�ضم
غذائها من اج�سامها على معادن م�ستخدمة
تكوينات �شبيهة ب�شعر االن�سان تخرج من
اج�سامها كاال�سالك.

ك�شفت �رشكة �إنرجايزر عن هاتف جديد
قالت �إن بطاريته �ستعمل ملدة  50يوما
قبل �أن يحتاج امل�ستخدم لإعادة �شحنه
مرة �أخرى.
لكن الهاتف لي�س رقيقا و�أنيقا ،بل ي�صفه
حمبو التكنولوجيا ب�أنه "الفتى البدين" يف
عامل الهواتف املحمولة نظرا ل�ضخامة حجمه
مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.
ويحمل الهاتف ا�سم "باور ماك�س بي 18
كي بوب".
وقالت ال�رشكة امل�صنعة ،وهي �رشكة �أفينري
تيليكوم التي حتمل العالمة التجارية ل�رشكة
�إنرجايزر� ،إن امل�ستخدمني ميكنهم م�شاهدة
فيديوهات عرب هذا الهاتف طيلة يومني
متوا�صلني ،واال�ستماع �إىل � 100ساعة من
املو�سيقى ،قبل �أن يحتاجوا �إىل �إعادة
�شحن بطاريته مرة �أخرى.
وكان الهاتف حمل اهتمام خالل امل�ؤمتر
العاملي للهواتف املحمولة لعام ،2019
الذي عقد يف �أ�سبانيا ،حيث ك�شفت ال�رشكة
عن الهاتف.
وب�سبب عالمة "�إنرجايزر" التجارية ،تكهن
البع�ض بوجود �شيئ ما حتت غطاء الهاتف،
ي�ساعد اجلهاز على االحتفاظ بالطاقة.
و�أظهرت �صور التقطها �أ�شخا�ص ح�رضوا
امل�ؤمتر �أن حجم الهاتف ميلأ اجليب ويثقله.
وتقول ال�رشكة امل�صنعة �إنه با�ستثناء
حجم هذا الهاتف� ،ستجد فيه كل املزايا
التي تتوقعها من هاتف ذكي يعمل بنظام
�أندرويد يف عام .2019

وتولد هذه العملية ذات الكفاءة العالية تياراً
كهربائياً ميكن ان ُي�ستخدم يف تطبيقات ال
تتطلب طاقة كبرية.
ويف حني ان العلماء ي�أملون بالتمكن يف
امل�ستقبل من ت�سخري الطاقة التي تولدها هذه
البكترييا لت�شغيل منظومات من كل �صنف،
ف�إن الأنواع التي متكنوا من تنميتها يف
املخترب ما زالت حمدودة.
ولكن با�ستخدام البكترييا التي تنمو
يف بيئة طبيعية مثل حممية يلو�ستون
يراهن العلماء على النجاح يف �إيجاد طريقة
ال�ستخدام قدرات هذه البكترييا يف توليد
الكهرباء ويف الوقت نف�سه مكافحة التلوث.

�أطلق برنرز ،خمرتع الإنرتنت ،العام املا�ضي
مبادرة حلماية م�ستخدمي الإنرتنت.
طالب �سري تيم برنرزـ يل ،خمرتع الإنرتنت،
باتخاذ �إجراء دويل يحول دون "انزالقها (�شبكة
الإنرتنت) �إىل م�ستقبل وظيفته فيها خمتلة".
جاء ذلك يف مقابلة ح�رصية مع بي بي �سي
لإحياء الذكرى الثالثني للتقدم مبقرتحه لإن�شاء �شبكة الإنرتنت.
وقال برنرزـ يل �إن النا�س �أدركوا كيف ميكن "التالعب" ببياناتهم بعد ف�ضيحة كامربيدج
�أناليتيكا.
لكنه �أ�شار �إىل �أن هناك �إمكانية للت�صدي ل�رسقة البيانات ،والقر�صنة الإلكرتونية ،والت�ضليل.
ويف خطاب مفتوح نُ�رش االثنني �أي�ضا ،اعرتف خمرتع الإنرتنت ب�أن الكثريين �أ�صبح لديهم �شكوك
يف �أن ت�ستمر ال�شبكة كقوة تعمل من �أجل اخلري.
كما �أخرب بي بي �سي ب�أن لديه خماوف حيال م�ستقبل الإنرتنت ،قائال�" :أنا قلق جدا �إزاء ال�رضر
والت�ضليل الذي ينت�رش".
لكنه �أ�شار �إىل �أن النا�س �أ�ضحوا �أكرث فهما للمخاطر التي يواجهها م�ستخدمو ال�شبكة العنكبوتية.
و�أ�ضاف" :عندما انك�شف �أمر كامربيدج �أناليتيكا� ،أدرك النا�س �أن االنتخابات تعر�ضت لعملية تالعب
با�ستخدام البيانات التي وفروها هم �أنف�سهم".
كما �أ�شار �إىل �أن �شعورا ينتابه منذ فرتة ب�أن املبادئ التي ت�سري وفقا لها �شبكة مفتوحة حتتاج �إىل
ما ي�ضمن حمايتها.
و�أو�ضح ،يف خطابه املفتوح� ،أن هناك ثالثة مواطن "للخلل" الذي قال �إنه ي�رض بالإنرتنت هي:
�أن�شطة الهجوم الإليكرتوين مثل القر�صنة وامل�ضايقات.
النظم املعقدة مثل �أمناط الأعمال التي تعتمد على جذب امل�ستخدمني للدخول على
�صفحاتها.
النتائج غري املتعمدة مثل املناق�شات العدائية و اال�ستقطابية.
يخ�شى برنرزـ يل على م�ستقبل الإنرتنت ويطالب ب�رضورة اتخاذ �إجراء دويل حلمايتها.
و�أ�شار �إىل �إمكانية الت�صدي لتلك امل�شكالت من خالل قوانني ون ُُظم �إليكرتونية جديدة حتد من
ال�سلوك ال�سيء عرب الإنرتنت.
و�رضب مثاال ب�إجراءات احلماية التي �أ�شار �إليها "بعقد الإنرتنت" الذي �ساعد يف �إطالقه �أواخر العام
املا�ضي.
لكن مبادرات كهذه حتتاج �إىل م�شاركة كل املجتمع ،من الأفراد وحتى كبار ال�سيا�سيني ورجال
الأعمال.
و�أ�ضاف اخلطاب املفتوح" :نحتاج �إىل وجود �أبطال ال�شبكة املفتوحة داخل احلكومات  -جمموعات
من املوظفني املدنيني وامل�س�ؤولني املنتخبني الذين يتخذون �إجراء عندما تهدد م�صالح القطاع
اخلا�ص ال�صالح العام والذين يهرعون �إىل حماية ال�شبكة املفتوحة".
وتُعد ر�ؤية برنرزـ يل "مثالية وواقعية" يف نف�س الوقت ،وفقا مل�ؤلف كتاب "م�ستقبل الإنرتنت ،وكيف
نوقفها" جوناثان زيرتاين.
و�أ�ضاف �أن ر�ؤية م�ؤ�س�س ال�شبكة العنكبوتية تنطلق من فكرة تت�ضمن �أن �شبكة جمانية ومفتوحة مثل
الإنرتنت ينبغي �أن ت�ساعد يف التمكني مل�ستخدميها ،بدال من �أن حتولهم �إىل جمرد م�ستهلكني
لها.
و�أ�شار �إىل �أن "خطاب تيم املفتوح مل ُين�رش ملجرد املطالبة ببناء �شبكة �أف�ضل ،لكنه يدعو �أي�ضا �إىل
�أن نعود ب�أنف�سنا �إىل االلتزام باملبادئ التي جت�سدها" هذه ال�شبكة.
وتت�ضمن هذه املبادئ ،وفقا لزيرتاين� ،إتاحة �إمكانية الدخول على ال�شبكة العنكبوتية من �أي مكان
يف العامل وال�شفافية التي تعني القدرة على م�شاهدة وفهم كيفية عمل تطبيقات ال�شبكة.

خدعة تفتح ب�صمة الوجه بهاتف غاالك�سي  S10بل�س
ن�رشت الباحثة الأمنية ”جاين وونغ“
تغريدة عرب ح�سابها على ”تويرت“ تو�ضح
من خاللها جناح حماولتها للتحايل على
هاتف �سام�سونغ اجلديد غاالك�سي S10
بل�س ،حيث قامت بخداع ميزة ب�صمة الوجه
الأمنية من خالل و�ضعه �أمام وجهها ،ليفتح
قفل ال�شا�شة.
و�أ�شارت جاين �إىل �أنها قامت بفتح الهاتف
خالل جلو�سها مع �أخيها ،حيث حتدته �أن
اً
تقوم بخداع نظام الب�صمة يف هاتف �سام�سونغ الأحدث ،وفعل متكنت من فتح قفل �شا�شة
الهاتف من خالل و�ضعه �أمام وجه �شقيقها وهو مغم�ض العينني.
�رصيحا خل�صو�صية امل�ستخدمني ،حيث ب�إمكان �أي �شخ�ص
وتعترب تلك التجربة تهديدًا
ً
فتح الهاتف يف حال كان امل�ستخدم نائما.
وتعر�ضت هواتف غالك�سي � S10إىل العديد من االختبارات لب�صمة الوجه والتي ف�شلت
فيها ،حيث �إن البع�ض متكن من فتح الهواتف من خالل ا�ستخدام فيديوهات حية لوجوه
�أ�صحاب الهواتف ،بينما قام البع�ض الآخر با�ستخدام �صور فوتوغرافية.
ويرجع ذلك �إىل قيام �سام�سونغ بالتخلي عن نظام ت�صويرها ال�سيلفي املتطور ،والذي
كان يحمل م�ست�شعر الأ�شعة حتت احلمراء وعد�سة خم�ص�صة اللتقاط ب�صمة العني ،وذلك لتوفري
امل�ساحة يف احلافة العليا من الهاتف �ضمن ت�صميم ال�شا�شة اجلديدة  ،Infinity Oمما
ت�سبب يف تراجع قوة ت�أمني ميزة الب�صمة على الهواتف اجلديدة.
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

كيفية تنظيف البالوعة يف احلمام واملطبخ كيك ال�شوكوالتة بال�صو�ص الغني

ان�سداد البالوعة
ان�سداد البالوعة يح�صل عندما
تتجمع الأو�ساخ والبقايا يف حو�ض
احلمام واملطبخ واحلمام االفرجني
 ،تدرك كل عائلة مدى �أهمية احلفاظ
على نظافة وترتيب حو�ض اال�ستحمام
واملطبخ ،فهما من �أكرث االماكن
ا�ستخداما يف املنزل ،لذلك كيف
تتخل�صني من تلك الأو�ساخ؟
كيف تتخل�صني من ان�سداد البالوعة
هناك العديد من املواد التي ت�ساعدك
يف اجناز مهمة تنظيف او�ساخ وان�سداد
االحوا�ض ،ب�رسعة وفعالية.
.1الطريقة الأوىل :طريقة تنظيف ب�شكل
طبيعي-:
يف�ضل بع�ض النا�س �أن يقوموا
بتنظيف �أو�ساخ احلو�ض با�ستخدام
مواد طبيعية ،ال�سباب بيئية ول�ضمان
ال�سالمة ،قبل جلوئهم ال�ستخدام مواد
كيميائية.
لذلك �إن رغبت با�ستخدام طريقة
طييعية ،اتبعي مايلي:
 .1يف احلو�ض اجلاف ،ا�سكبي
على الأقل  1كوب من البيكربونات يف
البالوعة ،وت�أكدي من نزول البودرة
فيها.
 .2ا�سكبي  2كوب من املاء املغلي

وانتظري لعدة دقائق.
� .3أ�ضيفي كوب �آخر من
البيكربونات ،و�أتبعيها بكوب واحد
من اخلل الأبي�ض ،و�ضعي �سدادة
البالوعة.
� .4ستبد�أين مبالحظة خروج فقاعات
و�صوت فرقعة تنبعث من البالوعة ،ال
تخايف فذلك �شيء جيد.
 .5عندما تتال�شى الفقاعات ،ا�سكبي
 2كوب من املاء املغلي.
وتعتري هذه الطريقة فعالة جدا يف
ت�سليك البالوعة امل�سدودة ،ويجب �أن
تكرريها مرة يف ال�شهر ،لتحافظي على
نظافة احلو�ض ب�شكل دائم ،ومنعه من
االن�سداد.
 .2الطريقة الثانية :ا�ستخدام املواد الكيميائية-:
يوجد العديد من املنتجات
التجارية التي �صممت ب�شكل خا�ص
لعالج هذه امل�شكلة.
يف حال قمت ب�سكب هذه املواد
مبا�رشة يف البالوعة� ،ستقوم بتذويب
الدهن والبقايا العالقة فيها التي
ت�سبب االن�سداد.
وقد �أُعدت مواد هذه املنتجات
للق�ضاء على اجلراثيم التي ت�سبب
الروائح الكريهة املنبعثة ،وبعد
ا�ستخدام هذه املواد وقيامها بعملها،
�ست�سلك البالوعة وي�سيل فيها املاء
بكل �سال�سة ،وتتخل�صني من الرائحة
غري املرغوبة.
ومن املهم �أن تتبعي االر�شادات
يف حال ا�ستعمال منتج تنظيف
قوي ونافذ ،لي�س من �أجل �سالمتك
فح�سب ،بل لأن هناك انواع عديدة
الن�سداد البالوعة والتي تتطلب طرق
خمتلفة لتنظيفها ،فطريقة التعامل
عند ان�سداد حو�ض املطبخ ،تختلف
عن تلك املتبعة عند ان�سداد املغ�سلة
(حو�ض احلمام).

ال�ضو�ضاء قد ت�ؤخر تعلم الكالم عند الأطفال ال�صغار

�أ�شارت درا�سة �صغرية �إىل �أنّ الأطفال ال�صغار الذين يق�ضون وقت ًا طويلاً يف بيئة
�صاخبة رمبا يجدون �صعوبة يف تعلم الكالم.
وقالت بريانا مكميالن ،التي �شاركت ب�إعداد الدرا�سة� ،إنه ب�سبب ال�ضجيج
خا�صة الأ�صوات التي ت�صدر من �أجهزة التلفزيون �أو الراديو قد يجد ال�صغار
�صعوبة يف تعلم كلمات جديدة.
وتابعت “�إما �إغالق التلفزيون �أو الراديو �أو
خف�ض ال�صوت قد ي�ساعد يف تطور اللغة”.
“عالوة على حماولة التعرف على مدى
ال�ضو�ضاء يف منازلهم �أ�شجع الآباء على
اال�ستفادة من �أي وقت هادئ لديهم فاللحظات
الهادئة قد تكون فر�صة عظيمة للحديث مع
الأطفال وت�شجيعهم على االكت�شاف والتعلم”.
ولفهم كيف ميكن �أن ت�ؤثر ال�ضو�ضاء على
تطور اللغة عند الأطفال� ،أجرت مكميالن
وزمال�ؤها  3جتارب على � 106أطفال ترتاوح
�أعمارهم بني  22و� 30شهرا.ويف التجارب
الثالثة ا�ستمع ال�صغار �إىل جمل ت�ضم كلمتني
جديدتني .ثم عر�ضت عليهم الأ�شياء التي ت�صفها الكلمات .وبعدها �أجرى
الباحثون اختبارا للأطفال ملعرفة �إن كانوا يتذكرون الكلمات اجلديدة.
�شهرا �إىل
ويف التجربة الأوىل ا�ستمع  40طفال ترتاوح �أعمارهم بني  22و24
ً
الكلمات اجلديدة و�سط �ضو�ضاء عالية �أو منخف�ضة .وذكرت الدرا�سة �أنّ الأطفال
تعر�ضوا لأقل قدر من ال�ضو�ضاء هم من متكنوا من تعلم الكلمات اجلديدة.
الذين ّ
وكرر الباحثون التجربة مع جمموعة �أخرى من  40طف ًال �أكرب قلي ًال� ،إذ تراوحت
ومرة �أخرى جنح الأطفال يف ا�ستيعاب الكلمات
�شهرا.
�أعمارهم بني  28و30
ً
ّ
اجلديدة عندما ّ
قل ال�ضجيج.
ويف التجربة الثالثة ،ا�ستمع الأطفال �إىل كلمتني جديدتني يف �أجواء هادئة.
ثم تعلموا معناهما ف�ضال عن كلمتني �إ�ضافيتني ا�ستمعوا �إليهما و�سط �ضو�ضاء من
تعر�ضت له املجموعتان الأوىل والثانية.
نف�س امل�ستوى الذي ّ
ومل يتعلم الأطفال يف هذه املجموعة �إال الكلمات التي ا�ستمعوا �إليها يف �أجواء
هادئة .وهو ما يعني �أنّ اال�ستماع �إىل الكلمات يف جو هادئ دون ت�شتت ب�سبب
ال�ضجيج قد ي�ساعد الأطفال على التعلم .وقال الباحثون �إنّ �أحد عيوب الدرا�سة
�إنهم عر�ضوا الأطفال لنوع واحد من ال�ضجيج مما يعني �أنّ النتائج قد تختلف
يف بيئات �أخرى.لكن مع ذلك ،قالت ريناتا فيليبي ،الباحثة يف جامعة “�ساو
باولو” يف الربازيل� ،إنّ النتائج تتفق مع �أبحاث �أخرى عن تطور اللغة التي
تو�صلت �إىل �أن ال�ضو�ضاء ميكن �أن حتول دون تطور اللغة.

ال�شوكوالتة من ا لأطعمة التي
ِ
ِ
أطفالك ،
�
وت�سعد
ت�سعدك
�إعداد
على
فاحر�صي
احللويات بها من حني لآخر
مثل كيك ال�شوكوالتة بهذه
ا لطر يقة .
املقادير:
¾ كوب دقيق ،كوب زبد
مقطعة مكعبات �صغرية،كوب
�شوكوالتة
�سكر ½،كوب
كوب
مب�شورة¼،
داكنة
ماء ¼،كوب من م�سحوق
الكاكاو 3 ،بي�ضات،يف درجة
ملعقة
الغرفة2 ،
حرارة
ملعقة
ا�سربي�سو،
كبرية
�صغرية فانيليا.
للز ينة
كوب �شوكوالتة مب�شورة⅔،
كوب كرمية خفق �سائلة.
ا لطر يقة :
�سخني الفرن عند درجة
حرارة .160
يف طنجرة وعلى نار
الزبد
�ضعي
متو�سطة،
واملاء والكاكاو واال�سربي�سو
والفانيليا ،وقلبي ملدة – 6
 8دقائق ،حتى ُي�صبح القوام
عما .
نا ً
ارفعيه من على النار،
ثم اتركيه جان ًبا ملدة 10
دقائق ،حتى يهد �أ.
يف وعاء كبري ،اخفقي
ال�سكر والبي�ض بامل�رضب
ُي�صبح
حتى
الكهربائي،
وفاحت
كرمي ًيا
اخلليط
اللون.
�أ�ضيفي خليط ال�شوكوالتة،
تختلط
حتى
واخفقي
املكونات.
�أ�ضيفي الدقيق ،واخفقي
حتى يذوب الدقيق.
�صبي الكيك يف �صينية
مدهونة بالزبد ،ثم �ضعيها
يف الفرن ملدة  55دقيقة.
�أخرجي ال�صينية من
الفرن ،واتركيها جان ًبا ملدة
 15دقيقة.
على نار متو�سطة� ،سخني
كرمية اخلفق (لكن دون
غليا ن ) .
�صبي الكرمية فوق
املب�شورة،
ال�شوكوالتة
وقلبي حتى ُي�صبح اخلليط
عما .
نا ً
�أخرجي الكيك من ال�صينية،
ثم �صبي خليط ال�شوكوالتة
فو قها .

تزوج وع�ش �سعيدا

�أظهرت درا�سة �أجرتها
جامعة زيوريخ ال�سوي�رسية
�أن اال�شهر القليلة قبل الزواج
والعام االول بعد الزواج هما
من �أف�ضل االوقات فى حياة
الب�رش.
وقالت جملة "فوكو�س"
االملانية التى ن�رشت نتائج
الدرا�سة ان منحنى ال�سعادة
يبد�أ فى الهبوط ب�شكل دائم
بعد ذلك فيما ما عدا بع�ض
حلظات ال�سعادة القليلة التى
ترفع هذا املنحنى لبع�ض
الوقت.
و�أ�شارت املجلة اىل �أن
الدرا�سة �أجراها كل من برونو
فرى و الوي�س �شتوت�رس من
معهد االبحاث االقت�صادية

التجريبية بجامعة زيوريخ
حتمل عنوان "هل الزواج
ي�صنع ال�سعادة �أو هل يتزوج
ال�سعداء" .ودر�س العاملان
حياة ما يقرب من  15300من
االزواج االملان خالل الفرتة
بني  1984و 2000وخل�صا
اىل �أن ال�سعادة تعتمد على
�شكل حياة الزوجني حيث
تت�أرجح ن�سب ال�سعادة بني
الزوجني العاملني اللذين
يعي�شان دون �أبناء ب�شكل
قوى غري �أنهما ي�صالن اىل
معدالت عالية على مقيا�س
ال�سعادة بعد مرور 10
�سنوات من الزواج.

جلمالك � . . .إنتفاخ العينني

�إذا ا�ستيقظت يوم َا بعينني منتفختني � ,أو �إذا انتفخت عيناك
م�ساء بفعل الإرهاق � ,أو احلرارة� ,أو حتى البكاء  ,فيمكنك
خالل ع�رش دقائق التخل�ص من هذا االنتفاخ املزعج.
اغ�سلي وجهك اوال وجففيه  ,ثم ّ
دلكي بلطف املنطقة
املحيطة بالعينني ,م�ستخدمة �أي كرمي خم�ص�ص لرتطيب
منطقة العينني  .ثم �أغلقي عيناك و�ضعي عليهما قطعتني
من القطن ثم غم�سيهما يف ال�شاي البارد  .اتركيهما على
عينيك مدة ع�رش دقائق .
َ
ميكنك �أي�ض َا �إذا كنتي تعانني دائما من انتفاخ العينني
� ,أن تبقى با�ستمرار مبلعقتني داخل الثالجة  ,ويكفي �أن
تخرجيها وت�ضعيهما على عينيك  ,كلما دعت احلاجة .
فعالة جد َا,
م�ستخدموا هذه الطريقة الب�سيطة ي�ؤكدون �أنها ّ
وال حتتاج �إىل �أكرث من خم�س دقائق  ,و �أن �شكل امللعقة
عملي جد َا ويتنا�سب مع �شكل العني .
�أما ا لأ�شخا�ص الذين يف�ضلون ا�ستخدام الثلج مبا�رشة ,
فعليهم لفه بقطعة قما�ش قبل و�ضعه على العينني  .ولكن
ميكن ا�ستخدامه مبا�رشة على العينني �رشط �أن ن�ضع عليهما
قبل ذلك  ,كرمي َا خا�ص َا مرطب َا للعينني .
ولتفادي انتفاخ العينني ب�شكل عام  ,ين�صح بتجنب �إبقاء
الر�أ�س منحني َا نحو ا لأمام فرتات طويلة .
�إذا كان نوع عملنا يفر�ض علينا ذلك  ,فيتوجب التوقف
من وقت �إىل �آخر  ,ورفع الر�أ�س عالي َا  .كما ين�صح بتفادي
النوم على البطن  ,خا�صة لدى املتقدمني يف ال�سن .
فاملعروف �أن اجللد حول العينني يفقد مرونته مع الوقت ,
وي�صبح �أكرث عر�ضة لالنتفاخ وللت�أثر باجلاذبية .فالأف�ضل
�إذن الإبقاء على الر �أ�س م�ستقيم َا �أثناء ال�سري واجللو�س
والعمل .
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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.

�سلوفينية تتعمد قطع يدها مبن�شار
للح�صول على � 400ألف يورو
�أعلنت ال�سلطات يف
�سلوفينيا �أن امر�أة تعمدت
قطع يدها مبن�شار دائري
جلمع �أموال ت�أمني،
باتت تواجه احتمال
ال�سجن ملدة � 8سنوات.
ال�رشطة
و�أو�ضحت
�أن املر�أة البالغة من
العمر  21عاما� ،أقدمت
مب�ساعدة �أقاربها على
قطع يدها على �أمل
احل�صول على تعوي�ض
من �أموال الت�أمني بقيمة قرابة � 400ألف يورو .
وزعمت املر�أة التي مل يتم الك�شف عن هويتها �أنها كانت تقطع �أفرع �شجرة عندما قطعت
يدها الي�رسى من فوق املع�صم مبا�رشة.
وقال م�س�ؤولون �إن �أفراد �أ�رستها تركوا يدها ومل يحملوها معها �إىل م�ست�شفى ل�ضمان �أن
تكون الإعاقة دائمة .غري �أن الأطباء ا�ستعادوا اليد يف حينه وقاموا بخياطتها مع الذراع.
كما ذكرت ال�رشطة �أن احلادثة وقعت يف وقت �سابق من العام احلايل بعدما وقعت الأ�رسة
على وثائق ت�أمني مع خم�س �رشكات ت�أمني خمتلفة.
و�أ�شارت ال�رشطة كذلك �إىل �أنه "لن يكون هناك �أي تعوي�ض لأننا اكت�شفنا االحتيال يف
حينه".

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

جمموعة دجاج" تفتك بحيوان مفرت�س

يف حادث غريب قلما
يح�صل،ا�ستطاعت جمموعة
من طيور الدجاج يف
فرن�سا ،مواجهة حيوان
مفرت�س حاول �أن يهجم
عليها داخل �إحدى املزارع
نهاية
وقتلته،خالل
الأ�سبوع املا�ضي.
وبح�سب ما نقلت �صحيفة
"غارديان" الربيطانية،
ف�إن الدجاج الذي يكون
فري�سة �سهلة يف العادة،
ت�صدى ب�شكل عنيف لثعلب ،يف مزرعة تابعة لإحدى املدار�س تقع باملنطقة ال�شمالية من
البلد الأوروبي.
قن الدجاج بعد غروب ال�شم�س ،ثم وجد نف�سه عالقا يف املكان ب�سبب
ودخل الثعلب �إىل ّ
النظام الآيل الذي يغلق الأبواب مبجرد حلول الظالم.
وقال طلبة يف املدر�سة �إنهم اكت�شفوا جثة الثعلب يف ال�صباح املوايل �أثناء قيامهم بجولة
يف املكان لأجل تفقد احليوانات مبنطقة بريتاين.
و�أ�ضاف م�س�ؤول ق�سم الزراعة يف املدر�سة ،با�سكال دانيال� ،إن الثعلب كان جثة هامدة،
وبدا جليا �أنه تعر�ض لهجوم كا�سح من الدجاج عن طريق املناقري.
غذاء ع�ضويا يف هذه املزرعة� ،أغلب �أوقاته يف اخلارج ،وال
ويق�ضي الدجاج الذي يتناول
ً
ميكث يف الداخل �إال حني يبي�ض �أو حني يهجع ليال.
و�أثارت هذه احلادثة ا�ستغرابا لأن الدواجن ال تبدي هذه املقاومة يف العادة حني تتعر�ض
لهجوم من قبل حيوانات مفرت�سة.

قبل عامني باعته بدوالر..
جمددا
يدها
يطلب
زواجهما..
على
عاما
63
بعد
واليوم ت�ست�أجره بـ  27مليونا!

يف م�شهد رمبا يكون �سينمائيا �أو مل ت�شهده رمبا
يف الأفالم العاطفية ،عندما يركع رجل �أمام حمبوبته
ويفتح علبة حتتوى على خامت ما�سي وي�س�ألها "هل
تقبلني الزواج بي؟"
بالطبع يف الفيلم جته�ش الفتاة بالبكاء من
ال�سعادة وتقول له �إنها تقبله زوجا له و�سط
ت�صفيق احل�ضور �أو رمبا ده�شتهم .لكن هذه اللحظة
حدثت يف احلقيقة ،وكان بطالها زوجان م�ضى على
زواجهما  63عاما ،بح�سب ما ذكر موقع قناة �سي بي
�أ�س الإخبارية .فقد كان كارل ودونا فون �شوارز،
من مدينة هيث يف والية تك�سا�س ،رفيقني �إبان
مرحلة الدرا�سة الثانوية ،وظال معا طوال ال�سنوات الثالث وال�ستني ،ومرا معا بالكثري من الأحداث
والعقبات ،خ�صو�صا يف العام املا�ضي.
و�أراد كارل �أن يجدد التزامه وتعهداته ملحبوبته وزوجته دونا ،لذلك فقد ركع على ركبة واحدة
و�أعاد طلب يدها ،رمبا كما فعل قبل نحو  6عقود.
وكان كارل ودونا تزوجا يف العام  ،1956و�أجنبت له � 4أبناء ،و�صار لهما � 9أحفاد ومثلهم من
�أحفاد الأبناء ،بح�سب ما قالت حفيدتهما كاريل غيب�س.
وعا�شا معا على "احللوة واملرة" كما يقال ،لكن العام املا�ضي كان الأ�صعب ،خ�صو�صا على دونا
التي ق�ضت معظم العام يف مراجعة امل�ست�شفى بعد �أن �أجريت لها جراحة يف القلب.
وظلت دونا ،البالغة من العمر  81عاما ،تعاين من م�ضاعفات العملية اجلراحية طوال الوقت.
وخالل هذه الفرتة الع�صيبة التي واجهتها دونا ،ظل زوجها كارل البالغ من العمر  84عاما �إىل
جانبها� ،إىل حد �أنه كان ينام على مقعد �إىل جانب فرا�شها يف امل�ست�شفى.
وذات مرة يف امل�ست�شفى ،وعد كارل زوجته دونا ب�أنه �سي�شرتي لها خامت خطبة جديدا عندما تعود
�إىل املنزل �ساملة معافاة ،يف م�سعى من جانبه على ما يبدو لت�شجيعها على ال�شفاء والعودة معه �إىل
منزلهما .ويف وقت �سابق من مار�س اجلاري ،ا�صطحب كارل زوجته دونا وهي على كر�سي متحرك،
�إىل مركز ت�سوق وكان رفقتهما عدد من �أفراد العائلة.
وهناك انتقى كارل خامتا من املا�س ،وو�سط ت�شجيع من �أفراد الأ�رسة الذين قالوا له �أن يركع
على �ساق واحدة حتى يكون طلب الزواج "ر�سميا" ،وهو ما فعله بالفعل ،و�أ�صبحت اللقطات للم�شهد
العاطفي بني الأكرث م�شاهدة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويف وقت الحق جدد الزوجان عهود الزواج واحتفال بحبهما الدائم ،بعد زواج م�ستمر منذ  63عاما.
وقالت احلفيدة كري�ستينا يف تغريدة على ح�سابها بتويرت "لقد كانت جدتي مري�ضة للغاية ،ومل
نعرف متى �ستغادرنا ..وبعد زواج منذ �أكرث من  60عاما ،ا�شرتى جدي لها خامتا جديدا وتقدم
للزواج منها جمددا ..ال �أدري ملاذا �أبكي."..

يف �صفقة غربية،
وافقت مدينة يف
نيوجر�سي
والية
الأمريكية على دفع
مبلغ  27مليون دوالر
من �أجل ا�ستئجار
عقار ،باعته قبل
عامني مقابل دوالر
واحد فقط ،الأمر
الذي �أثار عالمات
ا�ستفهام كثرية.
و�أفادت موقع " �أن
جي" املحلي يف الوالية ،اخلمي�س ،ب�أن عقد الإيجار يتيح ملجل�س مدينة نيور
�آرك اال�ستفادة من العقار ملدة  30عاما مقابل  27مليون دوالر.
و�أثارت ال�صفقة ده�شة ال�سكان وحتى عدد من �أع�ضاء جمل�س املدينة الذي وافق
ب�أغلبية طفيفة على مترير ال�صفقة ،وت�ساءل البع�ض ملاذا مل يتم االحتفاظ
بالعقار ،عو�ضا عن بيعه ل�رشكة ،عاد املجل�س البلدي لي�ست�أجره منها.
وقال ديربا �سولتزر ،وهي �إحدى �سكان املدينة ،خالل جل�سة �إقرار ال�صفقة:
"اليوم ندفع لهم لقاء �شيء �أعطيناه �إياهم يف ال�سابق (املالك اجلدد)".
وكان املجل�س املحلي لـ"نيو �آرك" باع يف  2017العقار �إىل هيئة مواقف
"نيور �آرك" ،وهي �رشكة خا�صة ،لقاء دوالر واحد فقط ،وي�شمل العقار مواقف
ت�ستوعب � 258سيارة� ،إ�ضافة �إىل بناية ت�ضم مكاتب.
وت�سعى هيئة مواقف "نيور �آرك" ،التي �أ�صبحت مالكة للعقار �إىل ا�ستثمار
قطعة الأر�ض التي يوجد فوقها يف بناء مكاتب جديدة وحمال بيع بالتجزئة
ومقهى ،ف�ضال عن زيادة املواقف املوجودة عرب �إ�ضافة ت�شييد مبنى خم�ص�ص
لل�سيارات.
وبالطبع� ،سي�ستفيد املجل�س البلدي للمدينة الأمريكية الواقعة يف والية
نيوجر�سي من العقار ،لكن ذلك حمكوم ب�سقف زمني� ،ست�ؤول بعدها امللكية
لل�رشكة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إرتريا وما حققته من اجنازات يف الأهداف الإمنائية للألفية يف املجال ال�صحي
خطة ال�سيا�سة الوطنية يف املجال ال�صحي لعام 2019م

خلفية الو�ضع ال�صحي وما حتقق من اجنازات
يف حواره مع ال�صحف الوطنية حول خطة ال�سيا�سة الوطنية يف املجال ال�صحي وما حتقق
من اجنازات يف الأهداف الألفية يف هذا اجلانب� .أو�ضح م�ست�شار وزارة ال�صحة الدكتور/
م�سماي قربي هوت ،ب�أنه قد مر على تطبيق خطة ال�سيا�سة الوطنية يف جمال ال�صحة
املو�ضوعة يف العام 2010م ما يقرب من � 10أعوام ،وعلى الرغم من �أن اخلطة كانت
مالئمة لت�سيري العمل على مدار الأعوام الع�شرة املا�ضية� .إال �أن التجديد من طبيعة
احلياة ،لذا تطلب جتديد اخلطة لتتالءم والتطورات لأعوام قادمة .ال �سيما يف ظل
�أجواء مرحلة ال�سالم التي �أطلت يف املنطقة ،كمرحلة نتطلع فيها للتطور يف كل املجاالت،
والتحوالت املحلية والإقليمية والدولية .ما دفعنا لإعادة ت�أهيل ومراجعة تلك اخلطة
حتى تكون اكرث فاعلية وتكون �صاحلة للتنفيذ على مدار عقد.

حممدعلي حميدة
اجلزء الأول
ال�صحة يف مقدمة الأهداف الإمنائية
للألفية
كما ا�ستعر�ض الدكتور /م�سماي
تقرير وزارة ال�صحة يف هذا اجلانب،
الذي يو�ضح تبني �إعالن الأمم املتحدة
يف �سبتمرب  ،2000حيث اجتمع
زعماء العامل يف مقر الأمم املتحدة
بنيويورك مل�ؤمتر قمة الألفية من
�أجل �إعتماد �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن
الألفيةُ ،ملزمني بذلك �أممهم ب�إقامة
�رشاكة عاملية جديدة للحد من الفقر
املدقع وحتديد �سل�سلة من الأهداف
املحددة زمنيا مبوعد نهائي يف عام
2015م والتي �أ�صبحت تعرف الآن
با�سم الأهداف الإمنائية للألفية .لقد
مثل هذا الإعالن بداية عملية للتطلع
مل�ستقبل �صحي �أف�ضل .حيث �أ�ضحت
الأهداف الثمانية التي ت�ضمنها
الإعالن الذي وقعت عليه  189دولة،
خارطة طريق ملا ميكن �أن ت�صل �إليه
جهود دول العامل حتى عام 2015م
وهذه النقاط الثمانية هي التي يطلق
عليها �أهداف الألفية .وتتمثل يف :
الق�ضاء على الفقر املدقع
1واجلوع 2- .حتقيق تعميم التعليم
االبتدائي 3- .تعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة.
 4تقليل وفيات الأطفال دون�سن اخلام�سة 5- .حت�سني ال�صحة
النفا�سية 6- .مكافحة الإيدز
واملالريا والأمرا�ض الأخرى.
 7كفالة اال�ستدامة البيئية.� - 8إقامة �رشاكة عاملية من �أجل
التنمية.
هذه الأهداف تعترب �أهداف تكاملية
ي�سند بع�ضها الآخر لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،وحماربة الفقر ،والتفرقة
يف اجلن�س ،والعمل على �ضمان
ال�سالمة البيئية ،والتكاتف لتحقيق
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة .وجند
عدد من هذه الأهداف �أي الهدف الـ
 4-تقليل وفيات الأطفال دون �سن

اخلام�سة .والـ  5-حت�سني ال�صحة
النفا�سية .و الـ  6-مكافحة الإيدز
واملالريا والأمرا�ض الأخرى .ترتبط
ب�شكل مبا�رش ب�أن�شطة وزارة ال�صحة.
و�إن كانت �أهداف الألفية الأخرى
�أي�ضا لها عالقة ب�أن�شطة الوزارة ولو
ب�شكل غري مبا�رش .خا�صة املرامي
التي تهدف اىل الق�ضاء على الفقر
املدقع ،والتي ت�شمل احل�صول على
مياه �رشب نقية ،وال�سالمة البيئية.
والهدف ال�سابع الذي ي�شري اىل
الإ�ستدامة البيئية.
م�ؤ�رشات تقرير وزارة ال�صحة
حول ما حتقق من جناح
يف الأهداف ذات العالقة
و�أ�ضاف �سيادته �أن
تقارير الوزارة ت�شري
�إىل �أن ما حتقق من
جناح يف مرامي الهدف
الـ  – 4واملتمثل يف
تقليل وفيات الأطفال
دون �سن اخلام�سة،
وبالتايل تخفي�ض معدل
وفيات الأطفال دون �سن
اخلام�سة كان مبقدار
الثلثني يف الفرتة ما
بني  1990و2015م
حيث كان امل�ؤ�رش
كالتايل :وفيات �ألأطفال
ما دون �شهر انخف�ضت
من  42يف عام 1980م
�إىل  18يف عام 2017م وما دون
العام من  114يف عام  1980اىل 32
يف عام 2017م �أما مادون اخلام�سة،
ف�إنخف�ض من  190يف عام 1980م �إىل
 43يف عام 2017م.
كما �أن معدل وفيات الأطفال مادون
اخلام�سة من  1000طفل يف �إرتريا
ويف دول جنوب ال�صحراء .ففي دول
جنوب ال�صحراء و�صلت معدالت
الوفيات عام  1990اىل  180حالة،
لينخف�ض بالتدريج حتى و�صل يف
عام  2015اىل  83حالة� .أما يف
�إرتريا فكان يف عام  1990ي�صل �إىل
 151حالة ،يف حني انخف�ض يف عام

تزايد املطعمني لثالث مرات على الأقل من  1991وحتى 2017م)

2015م اىل  46حالة.
وهذا يعني �أن �إرتريا حققت ن�سبة
 50%مما كان ينبغي �أن ت�صل اليه يف
عام 2015م حيال معدل الوفيات من
الـ  1000طفل .وقد و�صلت اىل هذا
امل�ستوى مبكرا يف عام 2013م
�أما ما حتقق من جناح يف الهدف
اخلام�س من مرامي الألفية ،واملتمثل
يف حت�سني ال�صحة النفا�سية،
و�ضمان �سالمة الأمهات يف مرحلة
احلمل والوالدة .وخف�ضها مما كانت
عليه يف عام 1990م بثالثة �أرباع.
يف عام 2015م ويف هذا مت ت�سجيل
جناحات كبرية� ،إذ انخف�ضت ن�سبة
الوفيات من عدد  998حالة وفاة
يف عام 1995م انخف�ضت يف عام
2018م اىل  258حالة وفاة� ،أي انها
انخف�ضت يف الفرتة من  1995وحتى
 2018بن�سبة  74%اما فيما بني
 1990وحتى 2015م انخف�ضت بن�سبة
اكرث من . 75%
هذه النجاحات تعود بالأ�سا�س اىل
جهود �إرتريا وما نفذته من م�شاريع
�صحية ،وموا�صلة العمل الد�ؤوب،
على مدار الـ  27عاما منذ الإ�ستقالل،
كما ان الأ�س�س والبنى التحتية

اىل � 62%أي زيادة بع�رشة
�أ�ضعاف.
�أي�ضا ما حتقق يف مقا�صد
الهدف ال�ساد�س :والرامي
�إىل مكافحة الإيدز واملالريا
والأمرا�ض الأخرى ،فقد
انخف�ضت الإ�صابة باملر�ض،
وتراجعت ن�سب املوت التي
يت�سبب فيها املر�ض �إىل 90%
وقد حققت �إرتريا �أهداف
الألفية يف مكافحة مر�ض
املالريا يف وقت مبكر� ،أي يف
عام 2011م
ففي اقاليم الأو�سط ،وجنوب
البحر الأحمر ،و�شمال البحر
الأحمر ،انتقلنا من مرحلة
ال�سيطرة على مر�ض املالريا ،اىل
مرحلة ما قبل الق�ضاء على املر�ض
ب�شكل نهائي .وكما هو احلال يف
اقليم القا�ش بركة ،حيث عرف منذ
فرتة طويلة �ألق�ضاء على املر�ض،
وبالتايل نعزز جهودنا بتعزيز
ال�سيطرة على املر�ض حتى يتم
الق�ضاء على املر�ض يف كل الأقاليم.
�أما فيما يخ�ص مكافحة مر�ض
املناعة املكت�سبة الإيدز ،فقد �أظهرت

(التغري النوعي يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية)

للن�شاط ال�صحي التي ار�سيت يف
مرحلة الكفاح امل�سلح كانت مبثابة
الأر�ضية الرا�سخة التي مت البناء
عليها .وخا�صية متيز التجربة
الإرترية عن غريها من الدول� .إذ كان
معدل الوفيات يف الأطفال والأمهات
ما قبل عام 1985م ي�ضاهي ماهو
موجود يف دول جنوب ال�صحراء.
و�أكد �سيادته �أن الو�صول اىل هذا
امل�ستوى من النجاحات مل يتحقق
بجهود وزارة ال�صحة وحدها بل
بتكاتف جهود كل م�ؤ�س�سات الدولة
وال�شعب الإرتري .و�إن كانت وزارة
ال�صحة هي حاملة الواء وامل�س�ؤولية
املبا�رشة .ونتيجة لهذا التكامل
وما اتبع من و�سائل متكن م�شاركة
ال�شعب بال�شكل الأمثل ،امكن حت�سني
وم�ضاعفة اخلدمات ال�صحية ال �سيما
فيما يخ�ص الأمومة والطفولة .حيث
ت�ضاعفت ن�سبة عدد الأطفال ممن مت
تطعيمهم لـ  3مرات ،من  10%يف
عام 1991م اىل  98%يف عام 2017م
�أي �أن ن�سبة الزيادة بلغت ع�رشة
�أ�ضعاف .كما �أن رعاية احلوامل
قبل الوالدة التي كانت بن�سبة 19%
يف عام 1991م و�صلت اىل 96%
يف عام 2017م �أي بزيادة خم�سة
�أ�ضعاف .كذلك عدد من ي�ضعن يف
املراكز ال�صحية ت�ضاعف من 6%
يف عام 1991م لي�صل يف عام 2017م

الدرا�سة التي �أجريت يف عام 2010م
ب�أن ن�سبة الإ�صابة باملر�ض انخف�ضت
�إىل �أقل من � 1%إذ بلغت  0.93%و�إذا
ما قارنا هذه الن�سبة مبا هو حا�صل
يف دول اجلوار والدول النامية تعترب
ن�سبة متدنية جدا .لذا ف�إن ما حققته
�إرتريا من جناحات يف جهودها
للحد من انت�شار مر�ض الإيدز ،كانت
واحدة من النجاحات املميزة التي
�أ�ضحت مثار اعجاب وثناء املنظمات
ال�صحة العاملية على جهود �إرتريا
يف املجال ال�صحي .وتقدر ن�سبة
الإ�صابة مبر�ض الإيدز يف �إرتريا يف
هذه املرحلة بـ 0.5%
ويف هذا ال�سياق ف�إن الأمر امل�شجع
�أكرث يف هذا الإجتاه هو انخفا�ض
ن�سبة الإ�صابة باملر�ض يف �أو�ساط
ال�شباب ،من عمر  15وحتى  24مبا
يف ذلك احلوامل ت�صل �إىل 0.1%
فقط� .أما ما اتخذ من خطوات كبرية
يف �سبيل حماربته ،ال �سيما بالتعاون
من ال�رشكاء ،لإقامة برامج توعوية
خمتلفة وب�شتى الو�سائل ،من
�أجل رفع وعي املجتمع وتطوير
معارفه ،ما ميكنه من تغيري يف
العادات وال�سلوكيات .ويف هذا ت�ؤكد
الدرا�سات التي �أجريت� ،أن املجتمع
�إرتقى وعيه مب�ستوى كبري فيما يخ�ص
كيفية انتقال املر�ض ،والوقاية منه.
كما �أن تغيري ال�سولكيات �شهد تطورا

الدكتور /م�سماي قربي هوت
مهما .على �سبيل املثال �أ�ضحى الكل
ي�ؤمن ويتحدث عن �أهمية الإبتعاد
عن ممار�سة اجلن�س قبل الزواج.
وهذا بالطبع نتاج ملا بذل من جهود
التوعية .واملعلومات ال�صحية التي
ا�ستقاها ال�شعب من امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ور�سائل وحما�رضات وزارة
ال�صحة لزيادة الوعي ال�صحي.
عالوة على ذلك كانت وزارة ال�صحة
وال زالت تنفذ برامج توعوية مميزة
ونوعية ،للوقاية من مر�ض نق�ص
ملن
املناعة املكت�سبة �ألإيدز،
هم عر�ضة للإ�صابة بهذا املر�ض،
ن�سبة لنوع عملهم ،وحتركاتهم.
كما مت �إفتتاح مراكز للتوجيه
والن�صح ،للدفع ب�إجراء فحو�صات
الدم الإختيارية ،يف خمتلف �أرجاء
الوطن .وهذه اخلدمات التي تعترب
بوابة لكل ما له عالقة مبكافحة
املر�ض� ،أخذت تت�ضاعف مع الوقت.
ويف هذا هناك �أمر ينبغي �أن ن�شري
اليه ،وهو ما يقدم من ن�صح وتوجيه
من قبل امل�ؤ�س�سات الدينية ،والأ�رس،
و�إجراء فح�ص الدم ،الذي �أ�صبح
جزء من �رشوط �إكمال الزواج .وهذا
ما ي�شري �إىل �أي مدى �أ�صبح ال�شعب
واعيا ب�أهمية فح�ص الدم .كما
تطور ن�شاط تلك املراكز اىل تقدمي
الأدوية للعنا�رص امل�صابة باملر�ض،
وت�شجيعهم للتعامل مع املركز دون
�أي تردد ،ما �ضاعف الأعداد التي
تتلقى الأدوية التي ت�ساعد على رفع
م�ستوى املقاومة لديهم ،واحلد
من �رسعة تعر�ضهم للموت ب�سبب
الفاير�س .ومبا �أن ن�سبة الإ�صابة
باملر�ض �أخذت ترتاجع ب�شكل كبري.
�إذ ان يح�صل امل�صابون على �أدوية
حتافظ على �صحتهم .لذا ف�إن ن�سبة
الوفيات باملر�ض �أخذت تنخف�ض
ب�صورة وا�ضحة.
وعند احلديث عن الأدوية التي
متنح للم�صابني مبر�ض نق�ص
املناعة الإيدز ينبغي �أن ن�ضع 6
ا�شياء يف الإعتبار :هي1- :على الرغم
من الأدوية توزع جمانا� ،إال �أن تلك
الأدوية باهظة التكاليف ،حيث تبلغ
التكاليف الإجمالية للمرحلة الأول
مبا فيه الفحو�صات اىل نحو 12000
نقفة ،للفرد الواحد .و�إذا ما انتقل اىل
املرحلة الثانية فرتتفع التكاليف اىل
 32500نقفة - 2 .له �آثار جانبية
كثرية 3- .يعترب م�ساعدا للبقاء
على قيد احلياة لفرتة �أطول ولي�س
عالجا نهائيا.
يتبع.....
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�سجل البطوالت نبوءة عبد الرحمن
�شهاب �أر�أيا
يونا�س تعق�س
ترجمة � /سليمان حممد �سعد
اجلزء الثاين

بد�أت قوات املدرعات بالتن�سيق مع القوات
اخلا�صة من الكوماندو بهجوم على قوات العدو
� ,إنطالقا من حرقيقو بعد �أن �أجرت القوتني
تدريبات مكثفة� .أما �أفراد القوات البحرية
الذين �أتو من جهة البحر فقاموا ب�شن هجوم
عنيف على قوات العدو التي كانت متواجدة
يف طيعو م�ستخدمني القوارب ال�رسيعة.
مل يكن هناك طريق تهرب �أو تن�سحب عربه
قوات العدو �سواء كان ذلك عرب الرب �أو عرب
البحر .لذلك كانت امل�س�ألة م�س�ألة موت او
حياة ،و�أن اخليار الوحيد كان خو�ض غمار
هذه املعركة ,حيث كانت املواجهة حامية
الوطي�س .ومتكن �أحد املقاتلني الذي جاء
من م�سافات بعيدة وتكبد املتاعب وجتاوز
الكثريمن العوائق والعقبات �أثناء زحف
وحدته �إىل �أر�ض املعركة من �إ�صابة �إحدى
دبابات العدو فور بدء املعركة ،ف�أحرتقت.
�إن اللهب الذي �شوهد وهو يت�صاعد �إىل عنان
ال�سماء كان مبثابة �شعلة �إنت�صار املقاتل .
و�رسعان ماادت عملية �إحرتاق دبابة العدو
اىل �إدخال الرعب يف نفو�س �أفراد قوات العدو
وبالتايل �إنهيار روحهم املعنوية،حيث
كان العدو قد �أعد العدة والعتاد من �أجل
خو�ض معركة كان يظن �أنها �سوف حت�سم
مل�صلحته� .إن عملية �إحرتاق دبابة العدو
كانت متثل بالن�سبة للمقاتل بداية عالمات
الن�رص النهائي الذي الريب �أنه �آتي .ونتيجة
للهجوم املن�سق الذي خا�ضته كل من قوات
الكوماندو اخلا�صة واملدرعات على قوات
العدو � ,إن�سحب جي�ش العدو من الدفاعات
التي كان يتح�صن فيها ,حيث �إنهارت قواته
التي كان يتباهى بها وذابت كما تذوب جبال
الثلج ،ومن ثم جتمعت بقايا فلولها حول
�شبه مدينة طيعو ،حماولة �إقامة خطوط
دفاعية جديدة  .يف الوقت الذي كان يتقدم
فيه املقاتلون �إىل طيعو � ,أمرت القيادة
العليا لقوات العدو قوات جي�شها التي كانت
متواجدة يف منطقة عدايلو بالتحرك على
جناح ال�رسعة �إىل طيعو .و�صلت قوات العدو
املر�سلة بالقرب من طيعو ،وبالتايل خلق
هذا التطور اجلديد هاج�س لدى الثوار .ذلك
لأنه عندما تتعر�ض من خلف دفاعاتك لهجوم
مباغت مل يكن يف ح�سبانك ،ف�إن هذا الواقع
ميكن �أن يغري جمرى املعركة� .إال �أن و�صول
قوات العدو بكامل جاهزيتها بالقرب من مواقع
الثوار مل ينل من عزمية و�إ�رصار القيادات التي
كانت ت�رشف على املعركة .فكرت القيادة يف
�أخذ قوة حمددة من قوات الثورة التي كانت
تت�أهب للهجوم على طيعو ،حيث �إ�ستخدمتها
يف مواجهة قوات العدو التي كانت تتقدم خلف
خطوط دفاعات الثوار .
�إ�ستطاعت هذه القوة �أن تقوم بت�شتيت �شمل
قوات العدو يف فرتة وجيزة .و�أمطرت قوات
العدو التي كانت خطوط دفاعاتها متواجدة
حول �شبه مدينة طيعو ،والتي كانت تخو�ض
معركة حياة �أوموت بوابل من ال�صواريخ
والأ�سحة امل�ضادة للدروع على دبابات اجلي�ش
ال�شعبي التي كانت تقوم مبهاجمتهم � .أ�صابت
قذيفة من القذائف التي كان يطلقها العدو
اجلزء العلوي من دبابتنا ب�إجتاه ال�سائق
مما �أدى �إىل �إنف�صال الباب عن ج�سم الدبابة
و�سقوطه على بعد  100مرت منها .العجيب
يف االمر كنا جميعنا ك�أفراد طاقم الدبابة
قبل وقت ق�صري من وقوع احلادث على ظهر
الدبابة .حيث كنا نقوم مبراقبة �إجتاهات
نريان العدو.فلو كنا بقينا على ظهر الدبابة
لدقائق اخرى معدودة  ،ال �شك �أننا كنا �سنكون
�أثرا بعد حني .كما �إخرتق �شظية من القذيفة

الدبابة و�أ�صاب رفيقنا مل�س بجروح طفيفة .
وكانت مهام مل�س الإ�رشاف ال�صحي على
ف�صيلتنا .
�أ�صيبت �إحدى الدبابات التابعة للقوات
البحرية والتي كانت حتمل ر�شا�ش با�رضار
بالغة.
كما �إ�ست�شهد يف �أتون املعارك التي جرت
فيما بعد رفيقنا ت�سفاي تولدبرهان امل�رشف
ال�صحي للف�صيلة وامللقب (بودي بحاي).
متكنت قوات امل�شاة التابعة للجي�ش
ال�شعبي من �إحلاق الهزمية املاحقة بقوات
العدو ،التي كانت حتاول تر�سيخ �أقدامها يف
طيعو ،ومن ثم القيام بهجمات متكررة على
مواقع املقاتلني.
هطلت يف ذ لك اليوم �أمطار غزيرة على
مدينة طيعو .ويف متام ال�ساعة اخلام�سة
والن�صف م�ساء توقف هطول املطر و�سكتت
�أ�صوات املدافع وهكذا مت حترير طيعو.
بعد الق�ضاء على القوة الكبرية التي كانت
ترابط فيها  ،متت ال�سيطرة على موقعني
لقوات العدو يف كل من منطقتي عدايلو
و�ساروتاي الواقعتني بالقرب من طيعو .يف
اليوم الثاين من معركة طيعو� ,شاهدت من
على البعد �أحد الرفاق يتجه �صوبي وكان
مرتدي ًا قبعة,حيث كان وجهه مغطى بالغبار
والرماد ,ك�أن لونه قد تغري متاما  .يف بادئ
االمر مل اتعرف عليه�،إال �أنه عندما �إبت�سم
عرفته من خالل �إحدى �أ�سنانه الذهبية.
ولأن �شعور الإح�سا�س بالن�رص كان م�سيطر ًا
علينا� ,إحت�ضنا بع�ضنا البع�ض وتبادلنا
التحية .قال يل عبدالرحمان"�إذن متكنت من
جتاوزها يا ودي تعق�س" .وكان ردي" :لقد
�أ�صيبت دبابتنا ,ولكننا خرجنا منها قبل �أن
ت�صاب" " .نحن كما ترى مل نتمكن من مواجهة
قوات العدو  ,لقد �إن�سحب ه�ؤالء اجلبناء
�,أف�شلونا".لقد توجهت الف�صيلة التي يقودها
عبدالرحمان ملهاجمة بع�ض املع�سكرات
ال�صغرية املوجودة حول طيعو .بينما كان
كل واحد منا يحكي للآخر عن املواقف التي
واجهته �أثناء املعارك�,أراين عبدالرحمان
لعبة للأطفال كانت يف يده .قلت له " �ضاحكا
" ملذا حتمل هذه يف يدك"؟ �أجابني بقوله "
�إنها لبنتي ال�سا ,لقد وجدتها يف املع�سكر"
.لأنني �أعرف مدى حبه لبنته وزوجته �صوبت
ناظري �إىل وجهه برهة من الزمن ثم قلت
له" خري ًا فعلت" وقد �إنتابني حينها �شعور
بالعاطفة .طبيعة عمل �أفراد ق�سم الأ�سحة
الثقيلة هي,خو�ض املعارك حامية الوطي�س
�أثناء النهار وكذ الليل  ،مل يكن وقت للراحة
والإ�سرتخاء بل كانو يوا�صلون العمل مع �أفراد
ق�سم الور�ش و�أعمال ال�صيانة والإمداد ,وكنا
نقوم بعملية تزويد الآليات بالبنزين وتعبئة
اال�سلحة بالذخرية �إ�ستعدادا ملعركة الغد.
وهكذا يكونوا منخرطني يف �أعمال �شاقة طول
ليلهم بوترية التعرف امللل �أوالكلل .ت�صل
ال�شاحنات التي حتمل البنزين والذخرية
�إىل �أر�ض املعارك عندما تهد�أ املعركة.
يف بع�ض الأحيان قد ت�سلك هذه ال�شاحنات
الطريق اخلط�أ وقد تتعر�ض للأعطاب ب�سبب
الطرق الوعرة والعوامل الأخرى .لذلك يطول
�إنتظار و�صول هذه ال�شاحنات �أوالآليات �إىل
وجهتها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ت�ستهلك الدبابة
كمية كبرية من البنزين ,وبالتايل ت�ستغرق
وقت ًا طوي ً
ال لتعوي�ض ما نق�ص من بنزين
.قنابل الدبابات ذات الوزن الثقيل التي
تاتي معب�أة يف �صناديق تكون دائما مطلية
بالزيت حتى التتعر�ض لل�صد�أ .لذالك عندما
نود و�ضعها يف مكانها ال�صحيح داخل الدبابة
البد من تنظيفها من الزيت العالق بها ومن
ثم و�ضعها داخل الدبابة يف املكان املنا�سب.
هذه العملية حتتاج �إىل جهد م�ضني .يف مثل

هذه املواقف �أو الأماكن قد تتعر�ض الدبابات
لالعطاب .لذلك ي�أتي �أفراد ال�صيانة العاملني
يف الور�ش لإ�صالح اخللل �أو العطب  .تعترب
عملية م�شاركتك يف العمل كمقاتل مع �أفراد
ال�صيانة �أمر ميليه عليك ال�ضمري .لذلك مل
يغم�ض لك جفن و�أنت تتعاون بكل همة ون�شاط
مع رفاقك من �أفراد ال�صيانة .العدو الذي �إمتلأ
ذعرا ورعبا ,جراء الهزمية املاحقة التي
ً
حلقت به يف معارك طيعو  ,حرك قوات من
عدي خاال ب�إجتاه عدي �أبون يف جتراي فاحت ًا
جبهة جديدة لتعوي�ض هزميته يف طيعو.
حتركت قوات خا�صة من الكوماندو وبع�ض
�رسايا قوات امل�شاة التي �شاركت يف معركة
طيعو �إىل ( قوا) يف جتراي من �أجل �إحباط
خمطط العدو .متكنت هذه القوات من هزمية
العدو ،وبالتايل �إف�شال براجمه وخمططاته
 ,ذالك بالتن�سيق مع القوات التي �أتت من
جهة اجلنوب �.أدى ذلك �إىل تقهقر قوات العدو
و�إن�سحابها �إىل عدي خواال وهي جتر �أذيال
الهزمية.
واقامت بع�ض الوحدات التي كانت متبقية
يف دنكاليا وهي ف�صيلة واحدة من الفرقة 85
,وف�صيلة من الفرقة , 96والقوات البحرية
و�سالح الهند�سة ووحدات �سالح املدرعات(
الأ�سلحة الثقيلة)و اللواء  ، 63خط دفاع
بالقرب من طيعو �إ�ستعدادا خلو�ض معركة
�شاملة .بعد ذلك بد�أ التحرك نحو مر�سى عدي
الذي يقع على بعد  140كيلومرت من طيعو .
�سلكت قواتنا الطرق الوعرة �أثناء رحلتها �إىل
عدي ,و�صلنا �إىل م�شارف عدي بتاريح -3 8
م�ساءا .يف
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الوقت الذي كانت تتقدم فيه قواتنا نحو عدي،
كان طريان العدو املتمثل يف( الهليكوبرتات)
يحلق على �إرتفاع منخف�ض ممطر ًا بوابل من
القنابل تلك الأر�ض املنب�سطة واملك�شوفة
والتي ي�صعب فيها �إقامة خطوط للدفاع  .كان
هدف العدو من القيام بهذه املهمة هو �إعاقة
تقدم قواتنا ب�إجتاه عدي.
اجلدير بالذكر �أنه بالرغم من كثافة نريان
العدو التي كانت ت�سقط على �أر�ض املعركة،
كانت خ�سائر قواتنا حمدودة� .أ�صيب �أثناء
هذا الق�صف املنا�ضل ودي عنداي الذي كان
العمود الفقري لوحدتنا .لكن مل تثن الهجمات
املكثفة لطريان العدو او تعيق املقاتلني من
التقدم نحو حتقيق �أهدافهم ،بل وا�صلوا زحفهم
حتى ع�سكروا بالقرب من عدي ،ومن هناك
�شنوا هجوم على قوات العدو .و�أً�صدر القائد
ودي( بالي) �أوامر �إىل وحدات الأ�سلحة الثقيلة
وامل�شاة ،ب�أن تقوم بهجوم من�سق على عدي .
�إ�شرتكت يف هذا الهجوم الوحدات التي يقودها
كل من املنا�ضلني هبتي (ق�سون)  ،حماري
قربي نقو�س(فرم)،عبدالرحمن نور ح�سني.
وقام العدو بتحريك لوائني تابعني للفرقة 26

من جانبه وهم لواء من قوات امل�شاة ولواء
مدرعات للإ�شرتاك يف هذه املعركة .حاول
العدو �أن يثبت �أقدامه وي�شن معركة مفتوحة
و�شاملة على قوات اجلي�ش ال�شعبي ،معتمد ًا
على تفوقه من حيث الت�سليح وحجم القوات.
�إال �أنه مل ي�صمد طوي ً
ال �أمام قوات اجلي�ش
ال�شعبي ،التي متر�ست على خو�ض املعارك
يف ال�صحارى والفيايف ،ويف غ�ضون �ساعة
واحدة من بداية املعركة متكنت قواتنا من
تدمري 5دبابات والإ�ستيالء على  4اخرى.
واحلقتالقواتاخلا�صةمنالكوماندوالتابعة
للجي�ش ال�شعبي الهزمية بقوات م�شاة العدو
خالل فرتة زمنية وجيزة ،ومن ثم مل ي�ستغرق
الإ�ستيالء على عدي زمن ًا،حت�سب ًا من �أن
الي�ضاعف العدو قواته وميدها بقوات جديدة
 ,تقرر �أن تتقدم قواتنا نحو �أفمبو �أطول
م�سافة ممكنة .وقام العدو مبحاولة يائ�سة
من �أجل �إعاقة تقدم قواتنا متمثلة يف زرع
الألغام حول الطريق .وبالتايل وجدنا الأر�ض
عبارة عن حقل من الألغام .ونحن يف زحفنا
نحو �أفمبو �أ�صيبت �سيارة من نوع الندكروزر
بلغم وكان يف داخلها فظوم (ودي ممهر) �أحد
كبار قادة املعركة� .أ�صيب ودي ممهر بجروح
طفيفة بينما �إ�ست�شهد كل من مرافقه ،ومرافق
املنا�ضل قرزقهري عندبرهان اللذين كانا معه
بداخل ال�سيارة .مل تثني الإ�صابة ودي ممهر
عن �أداء واجبه ،بل وا�صل عمله وهو يكابد
�آالم اجلراح  .كما �إحرتقت �سيارة نتيجة
ق�صف الطريان ،حيث �أ�صيب �سائق ال�سيارة
فظوم بجروح بالغة اخلطورة يف كلتا قدميه.
بعد تلك الأحداث �أمر كبار القادة الذين كانو
ي�رشفون على هذه احلملة وهما املنا�ضلني
قريزقهري عندبرهان وقيت�ؤوم منق�ستو� ،أن
تقوم قوات الهند�سة بتنظيف الألغام وتبقى
الوحدات الأخرى يف املنطقة امل�سمى قمقم
وتاخذ هناك ق�سط من الراحة حتى تفرغ قوات
الهند�سة من عملية �إخالء املنطقة من الألغام.
�إال �أنه مل يكن هناك ثمة وقت للراحة ،لأن
العدو كان يراقب حتركاتنا بدقة حيث وا�صل
ق�صفه بالطريان طوال اليوم .بعد �أن مت الت�أكد
من عدم مالئمة هذه املنطقة للإ�سرتاحة فيها
،مت حتريك القوات لي ً
ال �إىل �ضواحي منطقة
بلعبوي التي يوجد بها غطاء نباتي ميكن
الإ�ستفادة منه يف الإ�ستظالل والتخفي .لقد
�أربكت اخلطة املتعلقة ب�إجتاه حترك قواتنا
ح�سابات العدو الذي كان يرت�صد بدقة كل
�شاردة وواردة فيما يلي �أ�ساليب عملنا .ويف
اليوم الثاين وا�صل طريان العدو طلعاته طوال
اليوم بحث ًا عن مواقع وجود قواتنا  ,حيث
كان يقوم بق�صف بع�ض الأماكن التي يتوقع
وجود قواتنا فيها دون هوادة.
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لطاملا �إقرتن املاء باحلياة و�أ�ضحى ال�صراع عليه ,
�صراع من اجل البقاء و�سمت م�س�ألة احل�صول على املياه
امل�أمونة �إىل م�صاف احلقوق الأ�سا�سية للأن�سان .وو�ضع
خا�صة توفر
برنامج الأمم املتحدة للبيئة ا�سرتاجتية ّ
املبادئ التوجيهية التي يجب ان تتب ّناها ال�سيا�سات
لت�أمني حاجة البلدان من املياه ب�شكل عادل وم�ستدام
بالإ�ضافة �إىل مكافحة العوامل املناخية والب�شرية التي
تت�سبّب باجلفاف  .والبد من لفت �إنتباه املجتمع الدويل
�إىل فوائد التعاون الدويل امل�شرتك يف �إدارة امل�صادر
املائية �إدارة م�ستدامة وتقا�سمها ب�شكل عادل وذلك
للتخفيف من حدة التوترات والنزاعات حول امل�صادرة
النادرة لفائدة اجلميع يف احلا�ضر و امل�ستقبل .فما هي
ال�سبل املثلى لإ�ستخدام املوارد الطبيعية ب�شكل فعال
يف هذا املجال ؟ وما دور التعاون الدويل امل�شرتك يف
احلد من النزاعات على تلك املوارد النادرة؟ وغري
ذلك من املحاور ذات ال�صلة �سندور حولها �ضمن �صفحة
اليوم ان�شاءاهلل.
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املياه للجميع ولن يتخلف �أحد عن الركب

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
حتتفل البالد واملجتمع الدويل يف الثاين
والع�رشين من مار�س اجلاري  2019م ,
باليوم العاملي للمياه حتت �شعار “ املياه
للجميع “  .وي�سلط ال�ضوء بهذه املنا�سبة
�إىل حقيقة �أن  3,6مليار ن�سمة يف العامل،
اي ما يقارب ن�صف �سكان العامل ,يعي�شون
يف مناطق قد ت�شح فيها املياه ملدة �شهر
�سنوياً .هذا وقد اقرتبت فع ً
ال
واحد على الأقل
ّ
معدالت اال�ستهالك العاملي اليومي من بلوغ
ّ
التحمل ,ويخفي
على
للقدرة
أق�صى
ل
ا
احلد
ّ
هذا التوازن اله�ش يف احلقيقة �أوجه تفاوت
كبرية على ال�صعيدين املحلي والإقليمي .
وي�شار �إىل �أن احلق يف احل�صول على مياه
نظيفة لل�رشب والإ�ستخدامات الأخرى ,
يعترب من احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان وذلك
بحكم �أن احلياة على �سطح الب�سيطة تقرتن
باملياه وبالتايل ف�إن ال�رصاع عليه هو �رصاع
من �أجل البقاء  ,ف” املاء عن�رص جوهري
من عنا�رص التنمية امل�ستدامة “  .هذا وقد
توافقت الأ�رسة الدولية على ا�سرتاجتية
خا�صة توفر املبادئ التوجيهية التي يجب
ّ
ان تتبنّاها ال�سيا�سات لت�أمني حاجة البلدان
من املياه ب�شكل عادل وم�ستدام بالإ�ضافة �إىل
مكافحة العوامل املناخية والب�رشية التي
تت�س ّبب باجلفاف  .لذا ال منا�ص من تعاون
وتعا�ضد املجتمع الدويل وب�صورة م�شرتكة
يف �إدارة امل�صادر املائية �إدارة م�ستدامة و
لفائدة اجلميع يف احلا�رض و امل�ستقبل
ويلفت اخلرباء النظر �إىل امل�س�ألة
بكيفية ا�ستخدام الطبيعة
املتعلقة
للت�صدي لتحديات املياه يف القرن احلادي
والع�رشين .حيث الحظ اخلرباء يف هذا
املجال �أن عوامل التدهور البيئي والتغري
املناخي وما ينجم عنها من في�ضانات
وجفاف وتلوث مائي تت�أثر جميعها ب�شكل
�أ�سو�أ بالتناق�ص يف الغطاء الأخ�رض والرتبة
والأنهار والبحريات  ,وبالتايل ف�إن احللول
التي تعتمد وتقوم على املوارد الطبيعية
 ,لديها القدرة الكامنة حلل العديد من

حتديات املياه .ويف الوقت احلا�رض
ازدادت �أهمية املاء �أكرث من �أي وقت م�ضى
 ,حيث ي�ستخدم املاء يف املنازل لأغرا�ض
النظافة والطبخ واال�ستحمام والتخل�ص من
الف�ضالت� .أي�ض ًا ن�ستعمل املاء لري الأرا�ضي
الزراعية اجلافة ويف القطاع ال�صناعي
و�إنتاج الكهرباء وغري ذلك من الإ�ستخدامات
ال�رضورية.
كما ي�شري اخلرباء �إىل �أن الكثري من الدول
تعاين �إما من �شح يف م�صادر املياه و�إما
من نق�ص يف م�صادر الطاقة ,و�إما من كليهما
معاً ,مما �شكل عبئ ًا كبري ًا على الدول يف
كيفية احلفاظ على تلك امل�صادر وتنميتها
وح�سن �إدارتها ب�شكل ر�شيد باعتبارها �رشيان
احلياة اليومية لكل الب�رش .حيث جند ب�أن
ال�رصاع القائم بني الدول باال�سا�س يعود
�إىل اال�ستحواذ على موارد املياه والطاقة
والغذاء .فاملاء هو �رس احلياة و�رضوري
جلميع جوانب حياتنا ,و�إن الطلب العاملي
ي�ستمر يف االرتفاع
على املياه العذبة
ّ
ب�شكل كبري .ونظر ًا لوجود بع�ض الأحوا�ض
املائية امل�شرتكة فقد ولدت الكثري من
التوترات ال�سيا�سيةّ بني الدول امل�شرتكة يف
ّ
تلك الأحوا�ض .وعموم ًا نالحظ �أن ال�رصاع
على املوارد النادرة قدمي قدم الإن�سانية
نف�سها كما �أن نزاعات القرن احلايل يعود
�أغلب �أ�سبابها �إىل احلاجة اىل تلك املوارد
وندرتها .لذا بات من املحتم على كل الدول
�أن تواجه ذلك ب�أف�ضل �سبل الإدارة احلكيمة
والر�شيدة لتلك النزاعات وال�رصاعات.
وال يفوتنا �أن نذكر �أن املجتمع الدويل
انتبه ومنذ وقت مبكر  ,لأهمية ودور املياه
يف ال�سالم والإذدهار والإ�ستقرار يف �أنحاء

املعمورة كافة و�أ�سفر ذلك يف العديد من
الوثائق والإتفاقيات الدولية ذات ال�صلة .
وعلى �سبيل املثال جند �أن الهدف ال�ساد�س
من �أهداف التنمية امل�ستدامة 2030
واملتعلق بكفالة توفري املياه وخدمات
ال�رصف ال�صحي للجميع و�إدارتها على نحو
م�ستدام ,وفَّ ر �إطار ًا ملعاجلة م�س�ألة احلاجة
�إىل احل�صول على هذه اخلدمات  .مع
الت�أكيد على الإلتزام بتح�سني نوعية موارد
املياه و�إدارتها وحمايتها يف �إطار حملتنا
التاريخية الرامية �إىل توفري حياة كرمية
للجميع  .وت�شري مقا�صد الهدف ال�ساد�س من
�أهداف التنمية امل�ستدامة لعام  2030ب�شكل
وا�ضح �إىل املحاور التالية :
 1ح�صل نحو  1.7بليون �شخ�ص على مياه�رشب م�أمونة منذ �سنة  .1990ومع ذلك
مازال  884مليون �شخ�ص على نطاق العامل
ال يح�صلون على مياه �رشب م�أمونة
 2يفتقر نحو  2.6بليون �شخ�ص �إىلخدمات ال�رصف ال�صحي الأ�سا�سية ،من قبيل
املراحي�ض العادية�أو البدائية
 3ميوت كل يوم  5000طفل يف املتو�سطنتيجة لأمرا�ض مرتبطة باملياه وال�رصف
ال�صحي ميكنالوقاية منها
 4الطاقة املائية هي �أهم م�صدر منم�صادر الطاقة املتجددة و�أكرثها ا�ستخدام ًا
على نطاق وا�سع،بحيث متثل  19يف املائة
من جمموع �إنتاج الكهرباء على نطاق
العامل
ُ 5ي�ستخدم يف �أغرا�ض الري زهاء  70يفاملائة من كل املياه املتاحة
 6الفي�ضانات م�س�ؤولة عن  15يف املائةمن جميع الوفيات املرتبطة بالكوارث
الطبيعية
وي�شري اخلرباء يف هذا املجال � ,إىل �أن
املاء بجانب الوفاء بالإحتياجات الرئي�سية
للب�رشية  ,ف�إنه ي�سهم يف التنمية امل�ستدامة
بطرق هامة �أخرى  ,فهو م�صدر �أ�سا�سي
للطاقة يف �أجزاء عديدة من العامل  ,كما �أنه
�رضوري للعمليات الزراعية و ال�صناعية
 .بالإ�ضافة �إىل �أن امل�صادر املائية ت�شكل
جزءا ً رئي�سي ًا من �شبكات النقل يف العديد من
املناطق كالنقل البحري و النهري  .ومما
يثري الده�شة و التعجب يف �أمر املياه هو
وقوع العديد من النزاعات الدولية ب�ش�أنها
 ,يف ذات الوقت الذي جنحت فيه العديد
من البلدان يف تقا�سم املوارد املائية ب�شكل
م�شرتك لي�شكل خالله التحدي املائي حافز ًا
قوي ًا لتفعيل التعاون الدويل امل�شرتك بينها
.
ومن جانب �آخر جند �أن املاء يلعب _

�ضمن املوارد الطبيعية املختلفة _ دور ًا
حا�سم ًا يف احلفاظ على التنوع البيولوجي
يف كل البيئات �سواء �أكانت بحرية �أو
�ساحلية �أو �صحراوية �أو جبلية �أو �أرا�ضي
رطبة .
والربوتوكوالت
لذا يركز اخلرباء
والهيئات الدولية ذات العالقة مبحوري
املاء والبيئة على �رضورة العمل
بالتو�صيات التالية :
 1توعية املجتمعات املحلية و �إ�رشاكهايف �صنع القرار املتعلق باملحافظة على
املوارد املائية و �إدارتها الفعالة وتو�سيع
مواعينها التخزينية .
 2تطبيق تدابري كمية و نوعية ك�إ�ستخدامو�سائل رادعة �أو حمفزة متكن النا�س من
تقدير فوائد حماية املوارد الطبيعية من
التدهور و الإنهيار .
 3اللجوء �إىل احلوافز و كذلك العقوباتاملالية و غريها من التدابري مثل “ مبد�أ
امللوث يدفع “  ,مما ي�شجع على الإقت�صاد
و التدبري يف �إ�ستخدام املوارد الطبيعية
كاملاء .
 4التخطيط و الإدارة املتكاملني لإ�ستخداممورد الأر�ض يف املياه يف �إطار �أو�سع للنظم
املناخية
� 5إ�ستخدام تقييمات الآثار البيئية لقيا�سفوائد املحافظة على املوارد الطبيعية قيا�س ًا
�إىل تكاليف �أنواع الإ�ستثمار الأخرى .
� 6إ�ستخدام املوارد املائية الدوليةحافز ًا على التعاون ال�سلمي فيما بني الدول
و دافع ًا للتنمية امل�ستدامة
الفعال للإتفاقيات
 7التنفيذ التام وّ
الدولية الهادفة �إىل حماية النظم املناخية
للم�صادر املائية
كل تلك الأو�ضاع املذكورة �أعاله  ,ت�ضع
جمة
�أمام املجتمعات املحلية م�س�ؤوليات َّ
يف حماية و�صيانة املوارد الطبيعية
النادرة كاملياه خدمة حلا�رضها وم�ستقبل
الأجيال القادمة
ونختم �صفحة اليوم بالت�أكيد على �رضورة
وقف “ الأ�ستغالل غري امل�ستدام للموارد
املائية “  ,وهو الأمر الذي دفع باجلميع
نحو التوافق على �رضورة التعاون الدويل
امل�شرتك يف هذا املجال  ,بالإ�ضافة �إىل لفت
النظر �إىل معاناة الن�ساء و�إنفاقهن للكثري
من الوقت جللب املاء من م�صادر بعيدة جد ًا
و �شحيحة يف املناطق النائية ,
مما يعطلهن عن القيام ب�أعمال مثمرة
و�رضورية �أخرى .
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يوفنتو�س ينتظر هدية زيدان

يرف�ض معظم جماهري مان�ش�سرت يونايتد ،ان�ضمام جنم ريال مدريد،
جاريث بيل� ،إىل �صفوف ال�شياطني احلمر ،يف املريكاتو ال�صيفي
املقبل .فوفقًا ال�ستطالع ر�أي �أجراه موقع "مان�ش�سرت �إيفينينج نيوز"،
ف�إن  71%من جماهري اليونايتد يرف�ضون ان�ضمام بيل لفريقهم .ومن
جانبها ،اعتربت �صحيفة "مريور" الربيطانية� ،أم�س الأربعاء� ،أن جماهري
اليونايتد وجهت بذلك ر�سالة �إىل �إد وودوارد ،املدير التنفيذي للنادي،
ب�أال يقدم على هذه اخلطوة .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن عد ًدا قليلاً من �أندية
�أوروبا ،ي�ستطيع دفع تكلفة انتقال بيل ،ويعد مان�ش�سرت يونايتد �أحدها.
حم�سوما ،بعد عودة املدرب
و�أ�شارت �إىل �أن رحيل بيل عن الريال ،بات
ً
زين الدين زيدان ،حيث تت�سم العالقة بينهما بالتوتر ،منذ الفرتة الأوىل
للفرن�سي داخل قلعة �سانتياجو برنابيو ،وقد جتلى ذلك حينها يف ت�رصيحات الدويل الويلزي.

ريال مدريد يوافق على دفع  100مليون �إ�سرتليني مقابل هازارد

بد�أ نادي ريال مدريد الإ�سباين التحرك
نحو ح�سم �صفقته الأوىل للمو�سم اجلديد،
ر�سميا التعاقد مع املدرب
بعد �إعالنه
ً
الفرن�سي زين الدين زيدان ،االثنني
املا�ضي ..وقال موقع ”غول“ العاملي
�إن ريال مدريد دخل يف مفاو�ضات مع
ت�شيل�سي الإجنليزي ،حل�سم �صفقة
البلجيكي �إدين هازارد .و�أ�شار �إىل �أن
م�س�ؤويل الريال م�ستعدون لتلبية مطالب
ت�شيل�سي ،ودفع  100مليون جنيه
�إ�سرتليني ،مقابل احل�صول على خدمات
هازارد ،الدويل البلجيكي البالغ من العمر
عاما .وتابع” :ا�ستعداد ريال مدريد
ً 28
لدفع هذا املبلغ للح�صول على خدمات هازارد ميثل �أول ات�صال مبا�رش يجريه م�س�ؤولو الريال مع البلوز
حل�سم ال�صفقة املنتظرة“ .وينتهي عقد هازارد مع ت�شيل�سي يف منت�صف عام  ،2020و�أبدى الالعب
مرارا رغبته يف ارتداء قمي�ص ريال مدريد ،وا�صفًا االنتقال �إىل امللكي ب�أنه حلم الطفولة .وقال هازارد،
ً
يف ت�رصيحات �سابقة� ،إنه يعترب زيدان مبثابة ”القدوة“ بالن�سبة له ،وهو ما يجعل عودة الأخري �إىل ريال
مدريد مبثابة العن�رص احلا�سم يف انتقال هازارد �إىل امللكي ،وف�شل �أي حماولة من جانب م�س�ؤويل البلوز
لتجديد عقده يف �ستامفورد بريدج .وكانت �صحيفة ”فران�س فوتبول“ الفرن�سية قد �أ�شارت �إىل �أن رئي�س
نادي ريال مدريد فلورنتينو برييز وعد زيدان مبيزانية تبلغ  300مليون يورو لدعم �صفوف املريينغي
يف املو�سم اجلديد.

عاد الفرن�سي زين الدين زيدان� ،إىل القيادة الفنية لريال مدريد،
بعد �أقل من عام على رحيله من الفريق امللكي ،ليتوىل املهمة خلفًا
ل�سانتياجو �سوالري .وذكر موقع "كالت�شيو مريكاتو"� ،أن زيدان رف�ض
تدريب يوفنتو�س الإيطايل ،خلفًا ملدربه احلايل ما�سيمليانو �أليجري.
و�أ�ضاف املوقع �أنه بالرغم من و�صول زيدان �إىل ريال مدريد� ،إال �أن
املدرب الفرن�سي قد مينح يوفنتو�س بع�ض الأخبار اجليدة ،خا�صة و�أنه
حاليا لبايرن
ال يريد تواجد خامي�س رودريجيز العب ريال مدريد ،واملعار ً
ميونخ .و�أ�شار املوقع �إىل �أن رغبة زيدان يف عدم وجود خامي�س رودريجيز،
�سي�سمح بتفاو�ض الالعب مع البيانكونريي يف ال�صيف املقبل .وارتبط
خامي�س رودريجيز يف الفرتة الأخرية ،باالنتقال �إىل البيانكونريي،
فيما قالت تقارير �صحفية� ،إن رونالدو كان هو �أحد القوى املحركة يف
ال�صفقة ،يف ظل العالقة القوية التي تربط الثنائي.

حممد �صالح يرد على االنتقادات
�ضده ب�سبب ت�رصيحات

"يويفا“ يرفع الإيقاف على الكازيت مهاجم �آر�سنال

�أعلن االحتاد الأوروبي لكرة
القدم �أول �أم�س الثالثاء �أن
�ألك�سندر الكازيت العب �آر�سنال
يحق له اللعب �أمام �ستاد رين
يف �إياب دور ال�ستة ع�رش للدوري
الأوروبي بعد تقلي�ص عقوبته
من الإيقاف ثالث مباريات �إىل
مباراتني .وح�صل املهاجم
الفرن�سي على بطاقة حمراء
ب�سبب خمالفة �ضد �ألك�سندر
فيليبوفيت�ش مدافع باتي بوري�سوف يف ذهاب دور  32وفر�ض عليه االحتاد الأوروبي عقوبة
الإيقاف ثالث مباريات بداعي التدخل العنيف .وطعن �آر�سنال �ضد العقوبة ليتقرر تقلي�صها
�إىل مباراتني ق�ضاهما الالعب بالفعل .وقال االحتاد الأوروبي يف بيان ”مت قبول طعن �آر�سنال
جزئيا“.وغاب الكازيت عن مباراة �إياب دور � 32أمام بوري�سوف التي فاز بها �آر�سنال �3-صفر
وكذلك عن مباراة ذهاب دور  16التي خ�رسها  3-1يف رين.

حر�ص الدويل امل�رصي جنم نادي ليفربول ،حممد �صالح ،على الرد على
االنتقادات التي طالته ،اول �أم�س الثالثاء� ،إثر ت�رصيحاته يف م�ؤمتر �صحفي� ،أقيم
غرد عرب ح�سابه
الإثنني املا�ضي  ،اختري فيه
ً
�سفريا لأحد البنوك امل�رصية� .صالح ّ
على موقع ”تويرت“ قائلاً ” :منده�ش ج ًدا من ”بع�ض“ النا�س اللي واقفة وم�ستنية
�أي خط�أ �أو كالم عل�شان يف�رسوه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم… من الوا�ضح
�أن دا بقى الطبيعي وت�صيد وا�ضح على كالم و�أخطاء غري مق�صودة“ .جنم ليفربول
كان حا�رضًا مل�ؤمتر �صحفي يوم الإثنني املا�ضي ،على هام�ش تقدميه ك�سفري لبنك
الإ�سكندرية ،و�رصّح” :ال�ضغط كبري ج ًدا على �شخ�صي ،كم�رصي وعربي و�إفريقي،
و�صلت ملكانة مل ي�صل �إليها �أحد من قبل ،وت�أثريي على النا�س كبري ج ًدا“ .و�أ�ضاف:
”�رصت ال �أهتم مبواقع التوا�صل االجتماعي ،اهتمامي �صار �أكرب من ذلك ،من املمكن
�أن يعلّق �صبي �صغري بكالم �إيجابي� ،أو ي�سبني ويرحل“ .ووا�صل” :عقلي بات متز ًنا
و�أق�ضي وقتي يف املنزل� ،ألعب مع �أ�صدقائي �أو �أقر�أ �أو �أ�شاهد �شيئًا ،ال �أ�ضيع وقتي
يف الإم�ساك بهاتفي والدخول على و�سائل التوا�صل االجتماعي ملتابعة ما يحدث �أو
ما يقوله النا�س عني“ و�أردف�” :أنا ال �أنتظر ر�أي �أحد يف �شخ�صي� ،أنا �أعرف ما �أمتلكه
علي تطويره ،وهذا الفارق رمبا بيني وبني
من �إيجابيات و�سلبيات� ،أدرك ما يجب ّ
معتربا �أن الإعداد الذهني من الأمور الهامة للفرد يف املجتمع” :مل
�أي �شخ�ص �آخر“.
ً
أمورا
�
نتعلم
أن
�
نحب
ال
ا،
د
حتدي
املدار�س
يف
ال�سليم،
الذهني
للتدريب
نخ�ضع يف م�رص
ً
ً
جديدة ،اجلميع يعتقد �أنه يعرف كل �شيء� ،أما �أنا فلي�س لدي م�شكلة يف التعلُم“.
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مل�ساعدة الفريق على تركيز جهوده يف الت�أهل لدوري �أبطال �أوروبا

يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا

رونالدو وعد ووفى بثالثية تاريخية ونار مان�ش�سرت �سيتي تلتهم �شالكه �إدارة �إنرت ميالن و�إيكاردي يتفقان على هدنة حتى نهاية املو�سم اجلاري

" ا�ستعدوا للعودة" بهذه الكلمات توجه
النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو اىل
�أن�صار يوفنتو�س ع�شية مباراة فريقهم
�ضد �أتلتيكو مدريد اال�سباين الذي تقدم
ذهابا بهدفني نظيفني ،وكان الولد
الذهبي على املوعد لأنه قاد مبفرده
فريقه اىل تخطي مهمة يف غاية ال�صعوبة
م�سجال ثالثية رائعة ليقود ال�سيدة العجوز
اىل ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا يف
تورينو.
يف املقابل ،التهمت نريان مان�ش�سرت
�سيتي الإنكليزي �شباك مناف�سه الأملاين
�شالكه فتلقت �سبعة �أهداف من دون
مقابل ليبلغ بدوره ربع النهائي.
ثالثية تاريخية لرونالدو-يف تورينو ،تعملق رونالدو كعادته يف
امل�سابقة التي يت�صدر الرتتيب املطلق
لهدافيها بر�صيد  124هدفا و�سجل
ثالثية من ر�أ�سيتني وركلة جزاء ليمنح
بطاقة الت�أهل اىل فريقه.
وجنح رونالدو يف ت�سجيل  25هدفا يف
مرمى اتلتيكو يف  32مباراة ،و�سبق له ان
حقق اجنازا مماثال عام  2016يف مواجهة
فولف�سبورغ االملاين عندما تقدم االخري
�2صفر ذهابا قبل ان يرد رونالدوبثالثية عل ملعب �سانتياغو برنابيو عندما
كان يدافع عن الوان ريال مدريد.
وتوج رونالدو بامل�سابقة القارية خم�س
مرات بينها واحدة مع مان�ش�سرت يونايتد
االنكليزي عام  2008واربع مرات مع
ريال مدريد اعوام  2014و 2016و2017
و ،2018واذا قدر له الفوز بها للمرة
ال�ساد�سة ف�أنه �سيعادل رقم العب ريال
مدريد فران�سي�سكو خنتو الذي توج بها
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن
املا�ضي.
وقال رونالدو ل�شبكة �سكاي بعد املباراة
"كانت ليلة مميزة لي�س لالهداف فقط بل
ل�سلوك واداء كل الفريق� .أتلتيكو فريق
�صعب ون�ستحق الفوز".
يف املقابل ،كان اتلتيكو مدريد ميني
النف�س بخو�ض النهائي على ملعب واندا
مرتوبوليتاو يف يونيو املقبل لكن رونالدو
كان له ر�أي �آخر.
ورد �أف�ضل العب يف العامل خم�س مرات
جزءا من اال�ستثمار الهائل الذي و�ضعه
فريق مدينة تورينو ،الباحث عن لقب
ثالث يف تاريخه و�أول منذ  ،1996وذلك
خل�سارته النهائي خم�س مرات بينها
مرتان يف الأعوام الأربع الأخرية �ضد قطبي
�إ�سبانيا بر�شلونة وريال مدريد.
وكان يوفنتو�س جنح بتحقيق العودة
ثماين مرات يف دوري الأبطال ،بينها يف
ربع نهائي ن�سخة � 1996ضد ريال مدريد
يف طريقه الحراز اللقب.
ونف�ض مدرب يوفنتو�س ما�سيميليانو
�أليغري الغبار عن انتقادات طالته بعد
مباراة الذهاب ب�سبب �أ�سلوبه املتحفظ،
وحتى �أن بع�ض التقارير املحلية حتدثت
عن تقدمه باال�ستقالة لكن رئي�س النادي
�أندريا �أنييلي رف�ضها.
وقال اليغري ل�شبكة "بي �إن �سبورت�س":

"قلت لالعبني ان يلعبوا بهدوء اع�صاب
و�صفاء ذهن .وكنت اعلم ان املباراة
�ستكون ه�ستريية .املباريات تلعب ذهابا
وايابا ويوفنتو�س ا�ستطاع ان يقلب
النتيجة".
وبد�أ يوفنتو�س املباراة �ضاغطا والغى
له احلكم هدفا لقلب دفاعه جورجيو
كييليني مب�ساعدة من تقنية الفيديو
( .)2وافتتح رونالدو الت�سجيل متابعا
بر�أ�سه من م�سافة قريبة عر�ضية جميلة
من برناردي�سكي ومتفوقا على خوانفران
(.)27
وانتهى ال�شوط االول مبحاوالت من
رونالدو ،برناردي�سكي وكييليني على
مرمى ال�سلوفيني يان �أوبالك ،ليبقى
يوفنتو�س متقدما بهدف وبحاجة لآخر كي
يعادل جمموع املباراتني.
يف الثاين ،بكر رونالدو بالت�سجيل
و�أ�ضاف هدفه الثاين من ر�أ�سية بعد
عر�ضية من الربتغايل جواو كان�سيلو
�أبعدها اوبالك بعد ان اجتازت خط املرمى
واكدتها االعادة بالفيديو (.)48
نزل ديباال منت�صف ال�شوط الثاين وتابع
يوفنتو�س �ضغطه ،لي�أخذ برناردي�سكي
االمور على عاتقه خمرتقا املنطقة قبل �أن
يدفعه االرجنتيني انخل كوريا ،فاحت�سب
احلكم ركلة جزاء ترجمها رونالدو هدفا
ثالثا ( ،)86و�سط فرحة جنونية يف ملعب
"�أليانز �ستاديوم" ودموع �رشيكته جورجينا
رودريغيز املتواجدة على املدرجات .وهذا
الهدف  124لرونالدو هداف امل�سابقة يف
 160مباراة ،والـ 63يف االدوار االق�صائية.
وكان رونالدو �أطاح يوفنتو�س بالدور
ربع النهائي املو�سم املا�ضي بت�سجيله
ثنائية يف تورينو قاد بها ريال للفوز /3
�صفر يف الذهاب ثم �سجل هدف الت�أهل
يف الوقت القاتل ايابا (خ�رس ريال .)1-3
لكن بعد �أن �أنهى املوا�سم ال�ستة املا�ضية
ك�أف�ضل هداف يف امل�سابقة ،و�صل
رونالدو اىل ال�شباك مرة واحدة فقط هذا
املو�سم ،قبل ثالثيته الرائعة الثالثاء،
لي�سجل الثالثية الثامنة يف دوري االبطال
بالت�ساوي مع االرجنتيني ليونيل مي�سي
جنم بر�شلونة الإ�سباين.
وقال قلب دفاع يوفنتو�س ليوناردو
بونوت�شي "هذه املباراة �ستدخل التاريخ.
لقد لعبنا و�ضحينا ومثلنا فريقنا بفخر.
املدرب �أعد لهذه املباراة كما يجب".
وتابع "رونالدو تعاقد معه رئي�س
النادي وعندما جاء به اىل يوفنتو�س كان
هدفه الو�صول اىل ابعد نقطة يف دوري
االبطال وهو اثبت اليوم انه اف�ضل العبي
العامل".
حلم الرباعية م�ستمر ل�سيتي-وا�ستمر حلم مان�ش�سرت �سيتي باحراز
رباعية نادرة هذا املو�سم عندما اجنز
املهمة على ح�ساب مناف�سه �شالكه
االملاين ودك �شباكه ب�سباعية نظيفة.
وتوج "ال�سيتيزنز" بك�أ�س رابطة االندية
االنكليزية املحرتفة ،ويت�صدر الدوري
االنكليزي املحلي وبلغ ربع نهائي م�سابقة
الك�أ�س املحلية باال�ضافة اىل بلوغه ربع

نهائي دوري االبطال.
كان �سيتي الطرف االف�ضل طوال
املباراة من خالل ا�ستحواذ على الكرة
بن�سبة عالية جدا وفعالية هجومية يف
مباراة فر�ض فيها االملاين لوروا �ساين
العب �شالكه ال�سابق نف�سه جنما لها
بت�سجيله هدفا و�صناعته لثالثة.
و�أ�ضاع الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو
فر�صة عندما توغل رحيم �ستريلينغ
داخل املنطقة ومرر كرة عر�ضية باجتاهه
ف�سددها ارتطمت ب�أ�سفل القائم وخرجت
(.)29
وح�صل مان�ش�سرت �سيتي على ركلة جزاء
اثر قيام مدافعه الهولندي جيفري بروما
يف منع تقدم الربتغايل برنادرو �سيلفا
باجتاه املرمى ،فانربى لها �أغويرو بنجاح
(.)35
ومرر �ستريلينغ كرة عر�ضية اخرى بكعبه
�سيطر عليها �أغويرو قبل ان ي�سددها من
زاوية �ضيقة بني �ساقي احلار�س مانحا
فريقه التقدم بهدفني نظيفني ()38
وحمل الهدف توقيع الأملاين �ساين يف
مرمى فريقه ال�سابق بت�سديدة بعيدة عن
متناول احلار�س رالف فاهرمان (.)42
وقام �ساين بدور املمر للهدف الرابع
الذي جاء عن طريق ت�سديدة رائعة من
�ستريلينغ (.)56
وكان �ساين �صاحب الكرة احلا�سمة
اي�ضا للهدف اخلام�س بتوقيع برناردو
�سيلفا بت�سديدة ي�سارية من نقطة اجلزاء
(.)71
وحقق �ساين هاتريك من الكرات
احلا�سمة بعد جمهود فردي رائع راوغ فيها
مدافعني ومرر كرة امامية رائعة باجتاه
ال�شاب فيل فودن الذي راوغ احلار�س
الأملاين و�أودع الكرة يف �شباكه (.)78
وانهى الربازيلي غابريل جيزو�س
مهرجان االهداف بكر �سددها بي�رساه من
م�شارف املنطقة اخط�أ احلار�س يف تقديرها
(.)84
وقال مدرب �سيتي اال�سباين جو�سيب
غوراديوال "النتيجة وا�ضحة ونحن �سعداء
لبلوغ ربع النهائي .مل نبد�أ املباراة ب�شكل
جيد ،لكن بعد تقدمنا بهدء لعبنا بهدوء
وقتالية".

ت�شري هذه الهدنة اىل �أن �إدارة الإنرت ال
تعار�ض رحيل املهاجم االرجنتيني بنهاية
املو�سم وو�ضعه على قائمة االنتقال
�أكد تقرير �إعالمي ب�أن �إدارة نادي �إنرت
ميالن الإيطايل قد عقدت هدنة مع مهاجم
الفريق الأرجنتيني ماورو ايكاردي ت�ستمر
حتى نهاية املو�سم اجلاري  ،وحتديداً حتى
�شهر مايو املقبل من اجل و�ضع حد حلالة
التوتر الدائرة بني الطرفني.
وكانت الأزمة قد تفاقمت بعد �سحب
�إدارة النادي �شارة قيادة الفريق من
الالعب ،مما عزز من تقارير �إحتمالية
رحيل املهاجم الأرجنتيني ( 25عاما ً) عن
�صفوف الفريق اللومباردي ،يف ظل عدم
تو�صلهما لإتفاق ب�ش�أن جتديد العقد
املقرر �أن ينتهي يف عام .2021
و�أكدت �صحيفة "الغازيتا ديلو
�سبورت" الإيطالية ان م�س�ؤويل النادي
عقدوا اجتماعا ً مع �إيكاردي تو�صلوا من
خالله ب�أهمية تهدئة الأمور من اجل م�صلحة
الفريق  ،والذي يتطلع لإنهاء بطولة
الدوري الإيطايل يف مركز ي�ؤهله خلو�ض
غمار دوري �أبطال �أوروبا املو�سم القادم.
وت�شري هذه الهدنة اىل �أن �إدارة الإنرت ال
تعار�ض رحيل املهاجم االرجنتيني بنهاية
املو�سم وو�ضعه على قائمة االنتقال قبل
انق�ضاء عقده مع النادي بعدما كانت
ت�سعى لتجديد عقده ل�سنوات �إ�ضافية.
ودخل �إيكاردي يف خالف مع �إدارة النادي
على خلفية �سحب �شارة القيادة قبل
مواجهة �إنرت ميالن لرابيد فيينا النم�ساوي
يف م�سابقة الدوري الأوروبي  ،مما جعله

يرف�ض امل�شاركة يف مباريات الفريق
 ،وهو ما دفع املدير الفني لوت�شيانو
�سباليتي وب�إيعاز من �إدارة النادي لإبعاده
يف بقية املباريات ،ليتابعها الالعب من
املدرجات.
و�أ�شعل تدخل واندا نارا زوجة �إيكاردي
ووكيلة �أعماله اخلالف  ،وهو ما زاد من
تعقيد و�ضعية الالعب يف النادي وتوتر
عالقاته مع خمتلف امل�س�ؤولني والالعبني
 ،وذلك بعدما عمدت �إىل �صب الزيت على
النار بت�رصيحات �ضد كل من انتقد زوجها.
وك�شفت ق�ضية �شارة القيادة لإدارة
�إنرت ميالن  ،ب�أن االحتفاظ ب�إيكاردي
�سوف ي�رض با�ستقرار الفريق و يهدد غرف
مالب�سه  ،خا�صة يف ظل التدخل املتوا�صل
لزوجته يف كافة �ش�ؤونه كالعب لكونها
وكيلة اعماله  ،وهي ال�صفة التي متنحها
املربر يف التدخل و احلديث حتى يف �أمور
النادي الداخلية.
هذا وبذلت �إدارة �إنرت ميالن م�ساعي
حثيثة لتجديد عقد �إيكاردي  ،حيث
عر�ضت عليه راتبا �سنويا يقدر ب�سبعة
ماليني يورو وتعديل ال�رشط اجلزائي الذي
يقدر بـ  110ماليني يورو  ،غري ان زوجته
رف�ضت املقرتح مطالبة النادي براتب ال
يقل عن ت�سعة ماليني يورو مع االبقاء على
ال�رشط اجلزائي او رفعه.
ي�شار اىل �أن �إنرت ميالن يحتل حاليا ً
املركز الرابع يف جدول الرتتيب ببطولة
الدوري املحلي  ،و هو املركز الذي يناف�س
عليه ناديا روما و الت�سيو وذلك بالنظر اىل
الفارق ال�ضئيل الذي يف�صله عنهما .

خلفا للأرجنتيني �سانتياغو �سوالري املقال من من�صبه

ر�سميا ..زيدان يعود لإنقاذ ريال مدريد بعد � 9أ�شهر من ا�ستقالته

رحيل يف قمة املجد ،وعودة للعب دور
املنقذ ! بعد ت�سعة �أ�شهر من ا�ستقالته
املفاجئة ،وقع املدرب الفرن�سي زين
الدين زيدان عودة مدوية �إىل ريال
مدريد ثالث الدوري الإ�سباين لكرة
القدم خلالفة الأرجنتيني �سانتياغو
�سوالري ،الذي جرد من الثقة ب�سبب
النتائج ال�سيئة التي حققها النادي
امللكي يف الآونة الأخرية.
وقع زيدان عقدا حتى يونيو 2022
بهدف طموح هو �إعادة بناء "البيت
الأبي�ض".يا له من حتول ال ي�صدق!
�أيقونة كرة القدم الفرن�سية ( 46عاما)
يعود �إىل م�رسح �إجنازاته الأخرية كمدرب
لقيادة ريال مدريد ،يف نهاية حقبة� ،إىل
�سكة النجاحات.
ومل تكن عودة زيدان الذي ا�ستقال يف
مايو املا�ضي بعد تتويجه بلقب م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا للمرة الثالثة على
التوايل ،يف �إجناز غري م�سبوق� ،إىل النادي
امللكي منتظرة بعد عامني ون�صف العام
على مقاعد البدالء (،)2016-2018
حيث كان احلديث يف الآونة الأخرية عن
توليه الإدارة التدريبية لنادي يوفنتو�س

الإيطايل ،كون قيادة منتخب بالده بطل
العامل تبدو بعيدة عن املتناول يف
امل�ستقبل القريب.
لكن والءه للنادي امللكي و�صداقته
مع الرئي�س فلورنتينو برييز �أقنعا
زيزو على ما يبدو لوقف �سنته البي�ضاء
والعودة �إىل تدريب ريال مدريد و�إنقاذ
فريق بدا يف نهاية حقبته يف الأيام
الأخرية :خ�سارتان يف مباراتي كال�سيكو
�أمام الغرمي التقليدي بر�شلونة و�أخرة
مذلة قاريا �ضد �ضيفه �أياك�س �أم�سرتدام
الهولندي ( )1-4يف �إياب ثمن نهائي
امل�سابقة القارية العريقة املحببة لديه

وحامل الرقم القيا�سي يف عدد الألقاب
بها ( 13لقبا بيها الثالثة الأخرية).
وكتب النادي امللكي يف بيان "اللجنة
الإدارية قررت تعيني زين الدين
زيدان مدربا لريال مدريد ب�أثر فوري،
حتى نهاية املو�سم والأعوام الثالثة
التالية ،حتى يونيو  ،"2022معلنا �إقالة
�سوالري.و�أو�ضح النادي �أنه �سيعقد
م�ؤمترا �صحافيا مع زيدان م�ساء مبلعب
�سانتياغو برنابيو ،م�ضيفا "ريال مدريد
يقدر العمل الذي قام به �سانتياغو
�سوالري وااللتزام والوالء الذي �أظهره
دائما لهذا النادي.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()111

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

�إعداد/
عادل �صالح

يف �سطور

حممود �أحمد ال�س ّيد �آل املدر�س
(1937 – 1903م)

كاتب وروائي و�صحفي ومرتجم عراقي،يعترب رائد الرواية العربية يف
العراق يف نف�س الوقت الذي كان حممود تيمور رائد ًا مب�رص� .أولع بالأدب
الرتكي احلديث فقام برتجمة ق�ص�ص جالل نوري و�ضياء كوك �ألب وغريهم �إىل
املجددين .كانت �أوىل �أعماله رواية ق�صرية
العربيةن وت�أثر ب�آراء �أدباء تركية
ّ
بعنوان يف �سبيل الزواج �أ�صدرها يف مار�س 1921
وريد،يف
ولد حممود بن �أحمد بن عبد الفتاح بن عبد احلميد بن �إبراهيم �آل ّ
بغداد يوم  14مار�س  1903ون�ش�أ يف جو ديني �إذ ينتمي �إىل �أ�رسة دينية .كان
�أبوه مدر�س ًا بجامع احليدرخانة و�إمام ًا جلامع ال�شيخ عبد القادر الكيالين وكان
جده من رجال الدين �أي�ضا .وقد در�س حممود �أحمد يف املدر�سة ال�سلطانية.
ّ
تخرج �سنة  1918فعينّ يف دائرة الري بالهندية ،لكنه مل يلبث �أن ترك عمله
ّ
بعد �أ�شهر و�سافر �إىل الهند يف  1919و�أم�ضى فيها �سنة واحدة.
عاد �إىل بغداد يف يوليو 1920م و�رشع بالكتابة يف جريدة ال�رشق .ثم
بتحرير املقاالت والنبذ والق�ص�ص ،و ن�رش كتاباته يف عدد من ال�صحف
بينها جريدة العراق والعامل العربي واال�ستقالل وجملة اليقني وامل�صباح
وال�صحيفة واملعر�ض واحلديث واحلا�صد �إلخ .عينّ كاتبا يف وزارة الداخلية
يف دي�سمرب 1920م .ونقل مدير ًا لتحرير لواء الديوانية يف نوفمرب 1923م
وعاد �إىل بغداد مدير ًا للتحرير يف �أمانة العا�صمة يف �سبتمرب 1923م .و�أ�صبح
بعد ذلك �سكرتري ًا للبلديات يف وزارة الداخلية يف يونيو 1931م ثم �سكرتري ًا
ملجل�س النواب يف مار�س عام 1933م حتى وفاته .وق�صد القاهرة لال�ست�شفاء
من مر�ض ع�ضال �أ ّ
مل به لكنه توفيّ بها يف العا�رش من دي�سمرب عام 1937م.

من طرائف العرب

حدث من �أوالد العرب� -:أَي َُ�س ُّرك �أن يكون لك مائة �ألف درهم و�أنك
لغالم
 قال الأ�صمعيٍ
ٍ
ً
� ٌ
َ
ُ
جناية تذهب مايل ،وتبقي
علي حمقي
يجني
أن
�
أخاف
�
قال-:
؟
ل
-:
قلت
واهلل،
أحمق؟ قال -:ال
َّ
مِ
علي حمقي".
َّ
 يحكى عن الر�شيد �أنه كان يف داره حزمة خيزران ،فقال لوزيره الف�ضل بن الربيع" -:ما هذه؟"فقال" -:عروق الرماح يا �أمري امل�ؤمنني" ،ومل ي ُِر ْد �أن يقول اخليزران ،ملوافقته ا�سم �أُ ِ ّم الر�شيد.
 دخل �سارق بعد منت�صف الليل بيت �شاعر لي�سرق ما يجد فيه من النقود ،وكان ال�شاعر فقري ًاال ميلك �شيئ ًا  ،فا�ستيقظ من نومه ،فر�آى الل�ص يبحث يف �أدراج املكتبة فلم يجد غري الورق ،فعند
ذلك مل يتمالك ال�شاعر من ال�ضحك ،فالتفت �إليه ال�سارق و�س�أله متعجب ًا -:ملاذا ت�ضحك؟ ف�أجابه
ال�شاعر� -:أ�ضحك على غفلتك وقلة عقلك ،لأنك تبحث يف منت�صف الليل ما مل �أ�ستطع وجوده يف
رابعة النهار.
 ر�أى جحا رجل يغرق يف البحر فهب لنجدته وانقذه ثم اخذه جمددا ورماه يف البحر  .فقالالرجل -:ملاذا رميتني؟ فقال جحا� -:أفعل اخلري وارميه البحر.
 �سئل جحا يوم ًا فقيل له  :مابرجك ؟ فقال برجي التي�س فقالوا له  :ولكن اليوجد بني الأبراجبرج ي�سمى بهذا اال�سم  .فقال لهم -:نعم �صدقتم  ،ولكني عندما كنت �صغري ًا قالوا يل� -:إن برجك
اجلدي ولكن ملا كرب هذا اجلدي �أ�صبح تي�س ًا.
كان جحا يف الطابق العلوي من منزله  ،فطرق بابه �أحد الأ�شخا�ص  ،ف�أطل من ال�شباك فر�أى
رجال فقال -:ماذا تريد ؟ قال -:انزل اىل حتت لأكلمك ،فنزل جحا ،فقال الرجل -:انا فقري احلال
اريد ح�سنة يا �سيدي  .فاغتاظ جحا منه ولكنه كتم غيظه وقال له -:اتبعني ،و�صعد جحا اىل �أعلى
البيت والرجل يتـبعه ،فلما و�صال اىل الطابق العلوي التفت اىل ال�سائل وقال له -:اهلل يعطيك،
فاجابه الفقري -:وملاذا مل تقل يل ذلك ونحن حتت ؟ فقال جحا -:وانت ملاذا انزلتني ومل تقل يل
وانا فوق؟
 كان جحا راكب ًا حماره حني مر ببع�ض القوم ،ف�أراد �أحدهم �أن ميزح معه فقال له -:ياجحا لقدعرفت حمارك ومل �أعرفك .فرد عليه جحا بهدوء هذا طبيعي لأن احلمري تعرف بع�ضها.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 2005م -:املفو�ضية االرترية -الكوبية تعقد اجتماعها الثالثبا�سمرا.
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 2005م -:الرئي�س ا�سيا�س افورقي يزور م�شاريع التنميةبالقا�ش – بركة يف �إطار تفقده للن�شاطات والربامج التنموية يف الفرتة من الثاين ع�شر وحتى
الرابع ع�شر من مار�س.
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 2005م -:الرئي�س ا�سيا�س افورقي يجري مباحثات مع قائدالقيادة املركزية االمريكية اجلرنال تومي فرانك�س حيث تناول اللقاء احلرب �ضد الإرهاب و�سبل
تطوير العالقات االرترية – االمريكية.
االحداث اخلارجية-:
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 1932م � -:إ�صدار �أول فيلم عربي ناطق وهو فيلم �أوالدالذوات.
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 1939م -:اجليو�ش الأملانية تدخل براغ وت�سيطر على ما تبقىمن ت�شيكو�سلوفاكيا.
 يف الربع ع�شر من مار�س عام 1958م -:احلكومة العن�صرية يف جنوب �أفريقيا حتظر حزبامل�ؤمتر الوطني الأفريقي.
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 1978م� -:إ�سرائيل تبد�أ باجتياح جنوب لبنان فيما عرف با�سمعملية الليطاين.
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 2003م -:رجب طيب �أردوغان يتوىل رئا�سة وزراء تركيا.رئي�سا لرو�سيا
 يف الرابع ع�شر من مار�س عام 2004م� -:إعاده انتخاب فالدميري بوتني ًاالحتادية.

�إ�صطباحة

اقوال وحكم

 احلياة لي�ست عادلة ،فلتعودنف�سك على ذلك.
 يف املدر�سة يعلمونك الدر�س ثميختربونك ,اما احلياة فتختربك ثم
تعلمك الدر�س.
 قد تق�صر احلياة وقد تطول ,فكل �شيء مرهون بالطريقة التي
نحياها بها.
 ا�صرخ لتعلم �أنك ما َزلت ح ّي ًا و�أن
احلياة على هذه الأر�ض ممكنة.
 لي�س املهم �أن تعي�ش بل �أن تعي�شجيدا.
 �إن احلياة تبدو يل �أق�صر من �أنُتنفق يف تنمية البغ�ضاء ,وت�سجيل
الأخطاء.
 احلياة �أمانة يعهد لك بها اليحقلك يوم ُت�سرتد منك �أن حتتج لأنها يف
احلقيقة لي�ست ملكك و �إمنا �سر احلياة
هو �أن تبذل فى �سبيل غاية.
 �ستتعلم الكثري من درو�س احلياة،�إذا الحظت �أن رجال الإطفاء ال
يكافحون النار بالنار.
 ال يغرنك �إرتقاء ال�سهل� ،إذا كاناملنحدر وعر ًا.
 احلياة في�ض من الذكرياتت�صب يف بحر الن�سيان� ،أما املوت فهو
احلقيقة الرا�سخة.
 العقل الواعي هو القادر علىاحرتام الفكرة ،حتى ولو مل ي�ؤمن
بها.
 ويل للنا�س من حاكم ال حياءله.
 الرجل هو امل�س�ؤول عن كل �شيء ،ما دام يريد ذلك.
 احلكيم ال ينبغي �أن يعاند �إذاعب�س يف وجهه احلظ.
 للمعاناة جانبها من الفرح،وللي�أ�س نعومته ،وللموت معنى.
 التفكري �سيف ذو حدين. ال�صرب مفتاح الفرج. عندما تتكاثر امل�صائب ميحوبع�ضها ً
بع�ضا وحتل بك �سعادة جنونية
غريبة املذاق ،وت�ستطيع �أن ت�ضحك
من قلب مل يعد يعرف اخلوف.
 ميكن �أن �أقول لكم ما �إذا كانالرجل ذكيًا من �إجاباته ،ميكن �أن
�أقول لكم ما �إذا كان الرجل حكي ًما
من �أ�سئلته.

عنزة عمدة يف فري هافن الأمريكية

�أ�صبحت عنزة نوبية عمرها � 3سنوات وحتمل اال�سم لينكولن �أول عمدة �رشيف من
احليوانات الأليفة لبلدة فريهافن
بوالية فريمونت الأمريكية .
ومت�شي ملكة جمال املاعز على
ال�سجادة احلمراء وتفوز بالكعك
والع�سل وكوبونات للحالقة.
وقد اختار �سكان البلدة العنزة
ل�شغل املن�صب ال�رشيف ملدة
عام على �أن تبد�أ مهامها ر�سميا
الثالثاء.
ومت انتخاب العنزة من بني
 16حيوان �أليف يف يوم اجتماع البلدة ،وكان معظم املناف�سني من الكالب
والقطط.
وخالل توليها املن�صب من املتوقع �أن حت�رض العنزة فعاليات حملية مبا
فيها ا�ستعرا�ض يوم الذكرى.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن بلدة فري هافن التي ي�صل عدد �سكانها �إىل  2500ن�سمة
تقع على حدود نيويورك �إىل الغرب من روتالند ،ال يوجد بها عمدة من الب�رش.

"زواج خمادع" يقود عرو�سا
ورجلني لل�سجن يف �أمريكا

كان رجل و�صديقته ،يت�سوالن على
طريق يف والية كاروالينا ال�شمالية
بالواليات املتحدة ،عندما ظهر رجل
غريب على جانب الطريق وعر�ض
على املر�أة الزواج.
وعر�ض الرجل الأجنبي الزواج على
تلك ال�سيدة بزعم �أن يتمكن من البقاء
يف �أمريكا ،وقال للثنائي �إنهما �سوف
يح�صالن على � 12ألف دوالر ،وما يكفي
ل�سداد �أق�ساط منزل و�سيارة ،بح�سب

االدعاء الأمريكي.
وا�ستنادا �إىل وثائق
املحكمة ،نقلت �صحيفة
"ذي نيوز �آند �أوبزرفر"
�أن ملي�سا �آن غود�شال
( 31عاما) قبلت عر�ض
الزواج الذي قدمه ليفان
لوماتاجت ،وهو مواطن
من جورجيا.
كما �أن رفيقها روبرت
كينرييل ( 46عاما) كان �شاهدا يف
مرا�سم زواجهما ،وفقا لوكالة
"�أ�سو�شييتد بر�س".
وقال مكتب االدعاء �إن الأ�شخا�ص
الثالثة يواجهون الآن اتهامات تتعلق
باالحتيال املرتبط بالزواج.
ومل تت�ضمن التقارير الإخبارية
تعليقات من فريق الدفاع عن
الأ�شخا�ص الثالثة.

طردته �أمه ب�سبب نتائجه ال�سيئة ..فعاقبها على "اجلرمية"

تلقى رجال ال�رشطة يف
والية �أوهايو الأمريكية
ات�صاال من مراهق زعم
�أن والدته طردته من
املنزل وترف�ض ال�سماح
له بالدخول بعد عودته
من املدر�سة.
ووفقا ملا ذكرته دائرة
�رشطة �ساوث يوكليد يف
�أوهايو ،فقد تلقى مركز
ال�رشطة ات�صاال من املراهق البالغ من العمر  15عاما وزعم خالله �أن والدته
طردته خارج املنزل ،بح�سب موقع قناة "فوك�س  "8الإخباري.
وعلى الفور توجهت دورية �إىل منزل املراهق الذي �أجرى االت�صال ،لكن تبني
�أن والدته �سمحت له بالدخول �إىل املنزل ،ب�رشط �أن ي�سلمها هاتفه الذكي.
وقالت الأم لرجال ال�رشطة �إن ابنها حقق نتائج �سيئة يف املدر�سة ،وكانت
دون الو�سط والر�سوب ،م�شرية �إىل �أن النتائج ال�ضعيفة "غري مقبولة" على
الإطالق.
و�أو�ضحت �أن الهاتف الذكي �سبب النتائج املدر�سية ال�سيئة ،و�أنه "كان عامال
مهما يف الأداء املدر�سي ال�ضعيف".
وكان الوالد ،الذي ال يعي�ش معهما يف املنزل ،قد ا�شرتى له الهاتف
الذكي.
و�أو�ضحت ال�رشطة للوالد �أن من حق الأم �أن ت�ضبط ت�رصفات و�سلوك ابنها،
مبا يف ذلك م�صادرة هاتفه الذكي.
وقالت ال�رشطة �إن الوالد غادر املنزل و�أخذ معه الهاتف الذكي ،على �أن يتم
التن�سيق بني الأبوين حول متي �سيعاد الهاتف لالبن ،وحتديدا بعد �أن تتح�سن
نتائجه املدر�سية.
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