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مسؤول مراقبة االمراض املدارية يدعو  لتنسيق  جهود ملكافحتها
يف  املدارية  االمراض  مراقبة  مسؤول  دعا 

لتضافر   ابرها  السيد/ محرتآب  الصحة  وزارة 

جهود املجتمع  ورشكاء العمل للسيطرة عىل 

االمراض املدارية.

تشمل  االستوائية  االمراض  ان   “ وقال 

والكلزارولدغات  االمعاء  وديدان  البلهارسيا 

الجلدية،  واالمراض  الكلب  وداء  االفاعى 

موضحا بان اكرث من مليار شخص يف العامل قد 

عاىن من هذه االمراض عىل املستوى العاملي 

عام 2007.

بالتاهيل  تقوم  الصحة  وزارة  بان  وذكر 

والقيام  الصحيني  للمهنيني  والتدريب 

هذه  وعالج  ملكافحة  الالزمة  بالتجهيزات 

االمراض.

واشار اىل اجراء دراسات وطنية تشخيصية 

جميع  يف  وطالبة  طالب  الف   18 من  الكرث 

االقاليم عام 2015 بالتعاون مع كلية  علوم 

خاللها  العثور  تم  الوطني،  واملخترب  الصحة 

عىل البلهارسيا يف 28 مديرية من 58 مديرية، 

12 منها يف االقليم الجنويب والبقية يف اقليمي 

القاش - بركة وعنسبا وشامل البحر االحمر.

ودعااملصابون بهذه االمراض لتناول الدواء 

دون انقطاع.

خرباء يشددون  للحفاظ على املوروثات الثقافية يف عنسبا
دعا خرباء اآلثار يف اقليم عنسبا الستكشاف 

والعمل  الثقافية  واملوروثات  االثرية  املواقع 

فيفن  واوضحت  وحاميتها.  عليها  للحفاظ 

املتخرجات يف تخصص  إيوب ومريم عبدالله 

اآلثار وعلم االنسان يف مقابلة مع وكالة األنباء 

اإلرترية “ ايرينا”  ان االقليم غني باملوروثات 

الشعب  تنوير  لذا يجب  والطبيعية   الثقافية 

بها لحاميتها . وذكرتا بان املوروثات الطبيعية 

واالودية  الجبلية  والجيوب  الجبال  تشمل 

تركات  مثل  الثقافية  واملوروثات  وغريها 

والكتب  الحجرية   والنقوش  االستعامر 

طنقلحس  منطقة  ان  اىل  مشريتني   ، والصور 

التي شهدت املعركة الختامية للحرب العاملية 

التي  واملناطق  وانجلرتا   ايطاليا  بني  الثانية 

االبرياء  ضد  االستعامر  جرائم  فيها  وقعت 

التي  منسع  ورورا  وحلحل  قنفلوم  ودفاعات 

شهدت معارك ضارية يف فرتة الكفاح املسلح 

اىل  اضافة  الثقافية،  املوارد  من  كثري  جزء من 

اعامل الفخاريات  والسعف واالشغال اليدوية 

االخرى املشتهرة يف اقليم عنسبا.

والرتاث  اللغة  متثل  الثقافة  بان  واوضحتا 

وتعكس  والقيم  والعادات  واملعتقدات 

التعرف  الشباب  وعىل   ، ما  ملجتمع  الهوية 

عىل ثقافتهم وتراثهم . وقام مكتب مفوضية 

 وزيرة  الصحة تدعو لتعزيز جهود احلد 
من وفيات االمهات واالطفال بعنسبا

دعت وزيرة الصحة /امينة نور حسني 

يف  الصحة  لفرع  التقييمي  االجتامع  يف 

اقليم عنسبا ، إىل تضافر الجهود لخفض 

وفيات االمهات واالطفال اىل ادىن مستوى.

عقد  الذي  التقييمي  االجتامع  وافاد 

يناير  من  والعرشين  عرش  التاسع  يومي 

نتائج مرضية من  تحقيق  يف مدينة كرن 

االعامل املنفذة لتوسيع  خدمات الصحة 

والتسلح باملعدات الحديثة.

واوضح املدير الطبي الدكتور /هينوك 

و  انه  قدمه،  الذي  التقرير  يف  ظهايي 

املعدية  غري  االمراض  ازدياد  من  بالرغم 

عىل  للتعرف  الطبية  املراجعة  فان   ،

االوضاع الصحية يف ازدياد لتنامي الوعي 

بناءة  باعامل  القيام  اىل  وأشار  الصحي. 

لرعاية االمومة والطفولة وبرامج التطعيم 

واالستخدام  والسل  املالريا  ومكافحة 

الجيد للدواء واالمراض الذهنية والسكري 

وطب العيون.

اقليم   يف ختام االجتامع اوضح حاكم 

ادارة  ان  موىس،  /عبدالله  السفري  عنسبا 

النجاح  الالزم  بالتعاون  ستقوم  االقليم 

الربامج املوضوعة.

إشادة بانتشار التعليم يف فرو

مؤسسة االطراف الصناعية يف كرن   
استمرار حتسني اخلدمات

اوضح مسؤول خدمات التعليم يف مديرية 

االنتشار  بان  عيل،   اسامعيل  االستاذ/  فرو 

املتوازن للتعليم يحقق نتائج جيدة لتطوير 

العملية التعليمية.

الشعب  ممثيل  لقائه  لدى  واوضح 

ازدياد املدارس من مدرستني عام  واملعلمني 

 ، ديعوت  يف  حاليا  مدارس  ستة  اىل   2018

وارتفاع املشاركة يف التعليم خاصة الطالبات.

التوعية  بانشطة  للدفع  االجتامع  واوىص 

املجتمع،  اوساط  يف  التنويرية  والسمنارات 

وُدنقويل   قيغارو  يف  اطفال  رياض  وفتح 

ومتهيد االرضية لجمع السكان لرفع املشاركة 

يف التعليم يف مايالكاسو وباكناف.

فرو  مديرية  يف  توجد  انه  بالذكر  يجدر 

االبتدائية  املرحلة  تعليمية من  43 مؤسسة 

وحتى الثانوية.

الصناعية  االطراف  مؤسسة  مسؤول  افاد 

بان  تخستي  مأكيل  السيد/  كرن  مدينة  يف 

خدماتها  لتحسني  جاهدة  تسعى  املؤسسة 

هذا العام.

االعوام  خالل  برامجهم  توقف  وذكر 

الثالث جراء القيود املفروضة ملكافحة كوفيد 

19، لكن خالل العام املايض قامت املؤسسة 

قدم  الجديدة  االطراف  من   59 بصناعة 

للمعاقني كدعم لهم.

وتقدم املؤسسة الخدمات للمعاقني الذين 

تعرضو لالعاقة سواء كانت طبيعية او مرضية 

مجانا.

عدي  يف  تدريبية  دورة  تقديم  واوضح  

قعداد لحل اشكالية القدرات البرشية.

وعرب املهني الذي عمل يف املؤسسة حوايل 

عن  سعيد  محمد  عمر  السيد/  عاما   30

ارتياحه لحل مؤسستهم مشاكل املعاقني.

يف  املشيدة  الصناعية  االطراف  مؤسسة   

ألقاليم  الخدمات  تقدم   ،  1994 عام  كرن 

االحمر  البحر  وشامل  -بركة  والقاش  عنسبا 

اطراف صناعية وعربات الدفع والعكازات.

 الشرطة تنظم  مسنارات يف قندع وقلعلو

قنصل ارتريا بأملانيا يعقد مسنارا 
لالرتريون يف مدينة هامبورغ االملانية

عقدت الرشطة يف مديريتي قندع وقلعلو 

سمنارات  االحمر  البحر  شمامل  اقليم  يف 

تنويرية بالقانون للطالب والسكان.

النقيب/  قندع  مديرية  قائد رشطة  وقدم 

اسباب  حول  موسعا  رشحا  هييل  كداين 

الجرائم واملخالفات  و حوادث املرور ، داعيا 

الجرمية واالهتامم  للتعاون ملكافحة  الطالب 

بالتعليم. وطالب اولياء االمور ملتابعة االبناء 

يف  املرتكبة  الجرائم  عن  الرشطة  وابالغ   ،

مناطقهم. من جانبه اوضح مسؤول مكافحة 

الجرائم  تسفايوناس  /كفيل  املالزم  الجرمية 

واملخالفات والحوادث التى شهدتها املديرية 

، واالرضار الجسدية التي سببتها.

وعقد قائد رشطة مديرية قلعلو الرقيب/ 

أيني أمل ولدقرقيش سمنار مامثل  للطالب.

املانيا  يف  العام  ارتريا  قنصل  عقد 

الشؤون  ومسؤول  تخستي،  كربآب  السيد/ 

الجامهريية واالهلية السيد/ كحساي تولدي  

يف  وضواحيها  هامبورغ  يف  لالرتريني  سمنارا 

الحادي والعرشين من يناير الحايل ، ركز فيه 

عىل  اوضاع البالد وبرامج التنمية.

توضيحا  السمنار  يف  كربآب  السيد/  وقدم 

وكذلك  واالقليم  البالد  اوضاع  حول  مفصال 

مسؤولية  من  تحمله  وما  الحالية  املرحلة 

للمواطنني.

الشباب  يخص  فيام  كربآب  السيد/  وقال 

والفرص والتحديات “ ان الشباب هم عامد 

الربامج  النجاح  الوفاء  عليهم  لذا   ، الوطن 

تاطرياتهم  ومقوين  وعيهم  معززين  الوطنية 

“،  مناشدا اياهم لتحويل التحديات اىل فرص 

ينتمون  التي  املجاالت  يف  أمنوذجاً  ليكونوا 

اليها.

وذكر السيد/ كحساي ان الشباب املتسلح 

السيايس  والوعي  السمحة  الوطنية  بالقيم 

العايل يقود الشعب االرتري اىل آفاق ارحب 

وبتحديه  االبطال  اجداده  طريق  متبعا 

ونضاله ، ومبا ان التنظيم درع واقي، عليهم 

تقوية تنظيمهم جيدا.

وبرامج  اهداف  حول  توضيحاً   قدم  كام 

والعدالة   للدميقراطية  الشعبية  الجبهة 

وامليثاق الوطني.

بدراسات  عنسبا  اقليم  يف  والرياضة  الثقافة 

يف  والتاريخية  االثرية  للمباين  استكشافية 

مدينة كرن.
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الفروف: روسيا تؤيد حل النزاعات سلميا 
ومعظم الصراعات يقف وراءها الغرب

سريغي  الرويس،  الخارجية  وزير  أكد 

وتأييدها  للحوار  روسيا  انفتاح  الفروف، 

لحل كل النزاعات سلميا وعن الحوار، مشريا 

معظم  وراء  تقف  الغربية  الدول  أن  إىل 

النزاعات وتعرقل تطبيع األوضاع. 

خالل  الرويس  الخارجية  وزير  وأضاف 

اجتامع مع نظريته الجنوب إفريقية، ناليدي 

باندور، يوم االثنني: “إننا نؤيد الحل السلمي 

حل  ملناقشة  مستعدين  وسنكون  للنزاعات 

خالل  من  الكوكب  هذا  عىل  رصاعات  أي 

الحوار، ولكن، لألسف، فإن معظم الرصاعات 

التي يقف وراءها زمالؤنا الغربيون ال تسري 

يف اتجاه تطبيع الوضع”.

وأشار الوزير إىل أنه فيام يتعلق بالوضع 

أوكرانيا  اقرتاح  روسيا  أيدت  أوكرانيا،  يف 

بإجراء مفاوضات العام املايض، لكن كييف 

املفاوضات  وحظرت  الحقا  رفضتها  نفسها 

روسيا  مع 

مستوى  عىل 

ترشيعي.

ب  عر أ و

وزير الخارجية 

تقدير  عن 

موسكو ملوقف 

إفريقيا  جنوب 

الوضع  من 

حول أوكرانيا.

جنوب  جمهورية  خارجية  وزيرة  وكانت 

أن  سابق  وقت  يف  رصحت  قد  إفريقيا، 

بالدها رفضت االنحياز ألي طرف يف سياق 

األحداث يف أوكرانيا، عىل الرغم من ضغوط 

الغرب.

خارجية  وزيرة  قالت  أخرى  جهة  من   

لقائها  أثناء  باندور،  ناليدي  إفريقيا  جنوب 

نظريها الرويس سريغي الفروف، وتعليقا عىل 

تحظون  إنكم  الكثيف،  اإلعالمي  الحضور 

بشعبيته كبرية بني الصحفيني.

مع  االجتامع  افتتاح  يف  باندور  وقالت 

الفروف: “اليوم لدينا الكثري من الصحفيني، 

أنك شخص مشهور  بوضوح  يعني  ما  وهو 

العدد  لدينا هذا  يكن  مل  الوزير.  أيها  جدا، 

الكبري من األشخاص يف القاعة”.

اخلارجية اإليرانية: السياسة األمريكية 
تقوض فرص السالم يف الشرق األوسط وأوكرانيا

رصح وزير الخارجية اإليراين حسني أمري 

عبد اللهيان، بأن سياسات الواليات املتحدة 

تقوض السالم واالستقرار يف الرشق األوسط 

وتؤجج األزمة يف أوكرانيا.

حسابه  عىل  اإليراين  الدبلومايس  وكتب 

“تويرت”:  يف 

نتائج  “إحدى 

خل  لتد ا

هو  األمرييك 

السالم  تعطيل 

منطقة  يف 

األدىن  الرشقني 

 ، سط و أل ا و

إىل  باإلضافة 

نريان  تأجيج 

الحرب يف أوكرانيا”.

كام حث عبد اللهيان البيت األبيض عىل 

التي  املنافقة  “الترصيحات  عن  التوقف 

تتعارض مع الواقع”.

الخارجية  وزير  أكد  سابق،  وقت  ويف 

األعامل  يعترب  اإليراين  الجانب  أن  اإليراين، 

االستفزازية لحلف “الناتو” وعدد من الدول 

الغربية “السبب الرئييس” لألزمة يف أوكرانيا.

وقال يف مقابلة مع قناة “يت آر يت” الرتكية: 

أوكرانيا  يف  العسكرية  العمليات  “تبدو 

أحداثا معقدة.. يعتقد البعض يف الغرب أنها 

فصل جديد يف تاريخ العالقات الدولية. منذ 

وشفافا..  واضحا  موقفنا  كان  األزمة،  بداية 

للناتو  االستفزازية  األعامل  أن  نعترب  نحن 

السبب  هي  األوروبية  الدول  من  وعدد 

الرئييس لبدء األعامل القتالية يف أوكرانيا”.

إيران  اتهمت  قد  الغربية  الدول  وكانت 

إىل روسيا الستخدامها يف  بتصدير مسرّياتها 

األعامل القتالية يف أوكرانيا، ورفضت موسكو 

وطهران هذه االتهامات جملة وتفصيال.

احلكومة الربيطانية تتوقع وصول 65 
ألف مهاجر إىل أراضيها خالل العام احلالي

 ،The Times صحيفة  أفادت 

تتوقع  الربيطانية،  الحكومة  بأن 

وفود أكرث من 65 ألف الجئ غري 

رشعي إىل اململكة املتحدة، خالل 

العام 2023.

عن  نقال  الصحيفة،  وأوضحت 

 65 حوايل  أن  حكومية،  مصادر 

ألف مهاجر غري رشعي قد يصلون 

إىل اململكة املتحدة، عىل منت قوارب صغرية 

خالل  المانش”  “ممر  اإلنجليزية  القناة  عرب 

بنسبة  يفوق  العدد  هذا  وأن   ،2023 العام 

الذين  الرشعيني  غري  الالجئني  أعداد  الثلث، 

وصلوا إىل بريطانيا خالل العام 2022، الذي 

بلغ خالله عددهم 45 ألف الجئ.

وأضافت الصحيفة، أن أعداد الالجئني غري 

خالل  بريطانيا  إىل  وصلوا  الذين  الرشعيني 

أعدادهم  بنسبة 60 %  فاقت  العام 2022، 

خالل العام 2021.

 ويف شهر ديسمرب 2022، رصحت وزيرة 

بأن  برافرمان،  سويال  الربيطانية،  الداخلية 

غري  املهاجرين  ودعم  استيعاب  تكاليف 

جنيه  مليار   3.5 إىل  تصل  قد  الرشعيني، 

إسرتليني، خالل العام 2023.

 ووفقا للصحيفة، فإن أعداد الالجئني غري 

الرشعيني إىل بريطانيا، قد يصل إىل 80 ألف 

الفرنسية  السلطات  فشلت  حال  يف  الجئ، 

والربيطانية يف مكافحة هذه الظاهرة.

بالرغم  أنه  إىل  الصحيفة،  وأشارت   

رييش  الربيطاين،  الوزراء  رئيس  وعود  من 

الرشعية  غري  الهجرة  ظاهرة  بوقف  سوناك، 

املؤسسات  توقعات  أن  إال  بريطانيا،  إىل 

ال  ما  وصول  إمكانية  إىل  تشري  اإلحصائية، 

خالل  حد،  كأدىن  الجئ،  ألف   45 عن  يقل 

العام 2023.

تعيني  الربيطانية،  الداخلية  وزارة  وقررت 

طلبات  لدراسة  إضايف،  هجرة  موظف   100

الحكومة  إىل  وتقدمت  بريطانيا،  يف  اللجوء 

لتغطية  إضافية  أموال  تخصيص  بطلب 

نفقاتها الجديدة.

كيشيدا: اليابان مهددة سكانيا 
بسبب اخنفاض معدل املواليد

فوميو  الياباين  الوزراء  رئيس  تحدث 
للربملان،  االفتتاحية  الجلسة  خالل  كيشيدا، 
عن عواقب تراجع معدل املواليد الذي يدفع 

البالد إىل حافة االنهيار.
وبحسب كيشيدا، فإن السلطات اليابانية، 
بالنظر إىل الوضع واالتجاه مع معدل املواليد، 

تضع دعم تربية األطفال يف أولوياتها.
وناقش كيشيدا قضايا مثل زيادة اإلنفاق 
للدول  الدبلوماسية  وااللتزامات  الدفاعي، 

النامية، ودعم الرشكات الناشئة.
حول  كيشيدا  ترصيحات  وتعترب 
بأخبار  مرتبطة  واألمومة  األبوة  دعم 
اليابان  يف  املواليد  معدل  انخفاض 
التاريخ،  يف  مرة  وألول   ،2022 لعام 
من  أقل  إىل  املواليد  معدل  انخفض 

.800000
“أود  الوزراء:  رئيس  وأضاف 
لوقف  مسبوقة  غري  مضادة  إجراءات  اتخاذ 
االنخفاض يف معدل املواليد، وأدعو الجميع 
للمشاركة يف تربية األطفال، بغض النظر عن 

العمر أو الجنس”.
يف  يأخذ  أنه  إىل  أيضا  كيشيدا  وأشار 
الواردة  واالقرتاحات  األفكار  جميع  االعتبار 

من مجتمع اآلباء اليابانيني.

أوزبكستان وتركمانستان تستأنفان 
املفاوضات بشأن ترسيم حدود بطول 1650 كلم

تم  إنه  أوزبكستان،  خارجية  وزارة  قالت 
عقد اجتامع ملجموعات العمل التابعة للجنة 
املشرتكة  الرتكامنية   - األوزبكية  الحكومية 
يف  بخارى  يف  الواليات  بني  الحدود  لرتسيم 

الفرتة من 16 إىل 21 يناير.
قضايا  الطرفان  بحث  املحادثات،  وخالل 
الحكومية  للجنة  مشرتك  الجتامع  التحضري 
بني  الحدود  وترسيم  تعيني  قضايا  بشأن 
وعىل  وتركامنستان.  أوزبكستان  جمهورية 
النهائية  الصيغة  وضع  تم  الخصوص،  وجه 
لرتسيم  والتقنية  القانونية  الوثائق  ملرشوع 

الحدود واالتفاق عليها.
عىل  االجتامع  خالل  املوافقة  متت  كام 

لعام  العمل  مجموعات  اجتامعات  جدول 
.2023

عىل  التوقيع  تم  املفاوضات،  بعد 
بروتوكول. وذكر التقرير أن االجتامع عقد يف 

جو من الصداقة والتفاهم املتبادل.
الرتكامنية  األوزبكية-  الحدود  طول  يبلغ 
أول  التوقيع عىل  تم  كيلومرتا.   1650 حوايل 
ملقاطعتي  الفردية  الحدود  لرتسيم  اتفاقية 

طشقند وعشق أباد يف عام 2000.
عملية  استئناف  املمكن  من  يكن  ومل 
املوافقة إال يف عام 2017 بعد انتخاب شوكت 

مريزيوييف رئيسا ألوزبكستان.

الربد يفتك بأكثر من 120 شخصا بأفغانستان
لقي 126 شخصا مرصعهم وُدمر أكرث من 

50 منزال بصورة كلية أو جزئية نتيجة موجة 

برد قارس ترضب مناطق متفرقة وواسعة يف 

الحرارة إىل أقل  أفغانستان، وانخفضت فيها 

شتاء  أبرد  يف  الصفر،  تحت  درجة   30 من 

تعيشه البالد منذ أكرث من 10 سنوات، حسب 

الحكومة األفغانية.

وقالت تقارير أممية إن أكرث من 28 مليون 

شخص بحاجة إىل مساعدات إنسانية عاجلة، 

حيث تعد أفغانستان واحدة من أكرث بلدان 

اإلنسانية  األوضاع  تراجعا يف مؤرشات  العامل 

واملعيشية.

وقال املتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث 

أكرث من 50  إن  الله رحيمي  الوطنية شفيع 

منزال دمرت بصورة كلية أو جزئية، كام نفق 

مرض  تفيش  أن  وأضاف  حيوان.  ألف   70

منطقة  يف  شخصا   21 بحياة  أودى  تنفيس 

تقارير  وردت  كام  بادخشان،  بوالية  بامري 

حول موت أرس جراء استنشاق أبخرة غازية.

األمراض  سنويا  الربد  موسم  خالل  وتزداد 

هذا  ولكن  األطفال،  بني  خاصة  التنفسية، 

الشتاء كان باردا بصورة غري مسبوقة، كام أن 

املزيد من األفغان يعانون اقتصاديا.

نقل  تم  إنه  االثنني  الصحة  وزارة  وقالت 

نحو 5 آالف طفل للمستشفى خالل أسبوع.

فقد  أفغانستان،  يف  األرصاد  إلدارة  ووفقا 

الشهر  خالل  حرارة  درجة  أقل  تسجيل  تم 

الجاري، بلغت 34 درجة مئوية تحت الصفر 

يف إقليم جور )وسط البالد(.

ويعاين سكان العاصمة كابل -الذين يبلغ 

انقطاع  من  نسمة-  ماليني   5.5 تعدادهم 

أوزبكستان صادرات  الكهرباء، حيث علقت 

الكهرباء ألفغانستان.

وحسب بعثة األمم املتحدة يف أفغانستان 

سكان  من   97% فإن  حكومية،  ومصادر 

يف  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  أفغانستان 

الفيضانات  بسبب  النازحني  عدد  حني وصل 

نازح يف عموم  والزالزل األخرية إىل 3 ماليني 

البالد، بينهم نحو 10 آالف نازح يعيشون يف 

العاصمة كابل، ويحتاج %79 من األفغان إىل 

منازل.
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فصيل عراقي مسلح يتبنى اهلجوم على قاعدة التحالف الدولي يف التنف
أعلن فصيل مسلح يطلق عىل نفسه اسم 

هجوم  عن  مسؤوليته  الوارثني”  “تشكيل 

قاعدة  استهدف  الذي  املسرية  الطائرات 

بالبادية  التنف  منطقة  يف  الدويل  التحالف 

السورية، يوم الجمعة املايض.

لـ”املقاومة اإلسالمية  التابع  الفصيل  وقال 

القاعدة  هاجم  إنه  بيان،  يف  العراق”  يف 

أنها مركز إلدارة  التنف، معتربا  األمريكية يف 

النشاطات األمريكية بالعراق.

إيقاف  أحد  يستطيع  “ال  البيان:  وأفاد 

التهاون  من  كثريا  حذرنا  أبدا،  عملياتنا 

املنطقة،  يف  األمرييك  االحتالل  أمام  والركوع 

ومن لن يسمع لحرف صوتنا املطالب بإخراج 

املحتل، سريكع أمام رصاص بنادقنا”.

سابق،  وقت  ويف 

املركزية  القيادة  أعلنت 

األمريكية “سنتكوم”، أن 

تعرضت  التنف  قاعدة 

بـ4 مسريات، تم  لهجوم 

تصل  أن  قبل  إسقاطها 

قوات  قبل  من  القاعدة 

تقودها  التي  التحالف 

قصفت  فيام  واشنطن، 

الخامسة مبنى يف القاعدة.

املبنى  يف  أرضار  بوقوع  املصادر  وأفادت 

خسائر  عن  أنباء  ترد  مل  فيام  املستهدف، 

إصابة  إىل  املركزية  القيادة  وأشارت  أخرى. 

الحر”  سوريا  “جيش  فصيل  من  عنرصين 

لقوات  والحليف  التنف،  بقاعدة  املتواجد 

التحالف الدويل.

يذكر أن هذا االستهداف األول من نوعه 

خالل العام الحايل، وكذلك هو األول من أكرث 

من 5 أشهر، حيث هاجمت طائرات مسرية 

العامني  املذكورة، خالل  القاعدة  مرات عدة 

املاضيني.

السعودية وتشاد توقعان مذكرة 
تفاهم للتعاون يف اجملال الدفاعي

السعودية  حكومتا  وقعت 

الرياض  يف  تشاد  وجمهورية 

تفاهم  مذكرة  االثنني،  يوم 

الدفاعي،  املجال  يف  للتعاون 

وذلك يف إطار سعي حكومتي 

تطوير  إىل  املستمر  البلدين 

العالقات الثنائية.

من  عددا  املذكرة  وغطت 

املجاالت الدفاعية بني البلدين أبرزها تطوير 

والتامرين  التدريبات  مجاالت  يف  التعاون 

والخدمات  اإلمدادية،  واملساندة  العسكرية، 

الثقافية  واألنشطة  العسكرية،  الطبية 

واالجتامعية، والتوعية يف مكافحة اإلرهاب.

ومثل حكومة السعودية يف توقيع مذكرة 

للشؤون  الدفاع  وزير  مساعد  التفاهم، 

الِبياري،  حسني  بن  خالد  الدكتور  التنفيذية 

وزير  تشاد  جمهورية  حكومة  مثل  فيام 

الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديني يف 

الخارج والتعاون الدويل السفري محمد صالح 

النظيف.

الرتاب  ملراقبة  العام  املدير  استقبل  كام 

الوطني املغريب عبد اللطيف حمويش، نائب 

رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله 

بن فهد بن صالح العويس، الذي يجري زيارة 

عمل عىل رأس وفد أمني هام.

وأفاد بالغ للمديرية العامة ملراقبة الرتاب 

تعكس  الزيارة  هذه  بأن  املغريب  الوطني 

االستخبارايت  التعاون  عالقات  وعمق  متانة 

والتنسيق األمني بني املديرية العامة ملراقبة 

الرتاب الوطني باململكة املغربية ورئاسة أمن 

الدولة باململكة العربية السعودية الشقيقة، 

بني  املشرتكة  الرغبة  سياق  يف  تأيت  أنها  كام 

مبا  الثنايئ،  التعاون  هذا  تدعيم  يف  الطرفني 

يضمن أمن البلدين وسالمة مواطنيهام.

لبنان: استئناف التحقيق يف قضية انفجار مرفأ بريوت

االثنني،  يوم  لبنانية،  إعالم  وسائل  أفادت 

مرفأ  انفجار  ملف  يف  التحقيق  قايض  بأن 

ملتابعة  العودة  قرر  البيطار،  طارق  بريوت، 

التحقيق يف هذه القضية.

نقال  اللبنانية  “النهار”  صحيفة  وذكرت 

 8 عىل  االدعاء  قرر  البيطار  أن  مصادر،  عن 

شخصيات جديدة، بينهم مدير أمن الدولة، 

اللواء أنطوان صليبا، ومدير األمن العام اللواء 

عباس إبراهيم.

وأضافت الصحيفة أن البيطار أخىل سبيل 

5 موقوفني يف القضية، وهم السوري العامل 

باملرفأ، أحمد الرجبي، ومتعهد أعامل الصيانة 

ميشال  باملرفأ،  واملدير  شبيل،  سليم  باملرفأ، 

شفيق  السابق،  الجامرك  ومدير  نخول، 

مرعي، ومدير عمليات املرفأ، سامي الحسني.

االنفجار  أن  يذكر 

مرفأ  يف  وقع  الذي 

 4 يوم  بريوت 

 ،2020 أغسطس 

 215 مقتل  إىل  أدى 

شخصا وجرح 6500. 

السلطات،  ووفق  

ناجم  االنفجار  فإن 

كميات  تخزين  عن 

املرفأ،  داخل  األمونيوم  نيرتات  من  ضخمة 

حريق  اندالع  إثر  وقاية،  إجراءات  دون  من 

مسؤولني  أن  الحقا  وتبنّي  أسبابه.  ُتعرف  مل 

عىل مستويات عدة كانوا عىل دراية مبخاطر 

تخزين تلك املادة القابلة لالنفجار ومل يحركوا 

ساكنا.

األمم  لبنانية  حقوقية  منظامت  وتطالب 

املتحدة بإرسال بعثة تقيص حقائق مستقلة، 

أمام تعرّث التحقيق املحيل.

ويف سياغ متصل قال مدعي عام محكمة 

إن  عويدات/،  /غسان  لبنان  يف  التمييز 

طارق  بريوت  مرفأ  بانفجار  العديل  املحقق 

القانون،  بحكم  صالحيات  له  يعد  مل  بيطار 

وطالب األجهزة األمنية بعدم تنفيذ قراراته.

بحق  ادعاء  قرار  أصدر  قد  البيطار  وكان 

يف  األمنيني  القادة  وكبار  القضاة  من  عدد 

لبنان، بعد استئناف التحقيقات املتوقفة منذ 

نحو عام.

مرفأ  قضية  يف  التحقيقات  قايض  أدرج   

بريوت، طارق البيطار، النائب العام التمييزي، 

غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، عىل قامئة 

املدعى عليهم الستجوابهم الشهر املقبل.

عليهم  املدعى  أن   LBCIالـ قناة  وذكرت 

الجدد يف ملف مرفأ بريوت هم اللواء طوين 

املجلس  رئيس  ابراهيم،  عباس  اللواء  صليبا، 

الطفييل،  أسعد  العميد  للجامرك  االعىل 

عضو املجلس االعىل للجامرك غراسيا القزي 

خوري  وغسان  عويدات  غسان  والقضاة 

وكارال شواح وجاد معلوف.

العام  النائب  أكد  أخرى  جهة  من   

التمييز، القايض غسان  اللبناين لدى محكمة 

البيطار،  طارق  العديل  املحقق  أن  عويدات، 

مرفأ  ملف  يف  التحقيق  عن  مكفوفة”  “يده 

بريوت مبوجب القانون.

للبيطار:  موجه  كتاب  يف  عويدات  وقال 

“نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ومل 

يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم 

أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

العاهل األردني يشدد خالل لقاء نتنياهو على 
ضرورة احرتام الوضع التارخيي القائم يف القدس

الله  عبد  امللك  األردين،  العاهل  استقبل 

بنيامني  اإلرسائييل،  الوزراء  رئيس  الثاين، 

نتنياهو، يف عامن اول امس الثالثاء.

عىل  اللقاء  خالل  الله،  عبد  امللك  وشدد 

التاريخي  للوضع  إرسائيل،  احرتام  رضورة 

والقانوين القائم يف مدينة القدس، والوصاية 

الهاشمية عىل املقدسات املسيحية واإلسالمية 

فيها، وتحديدا املسجد األقىص، وعدم املساس 

بقدسيته.

وأكد عىل رضورة التزام الجانب اإلرسائييل 

لفتح  العنف  أعامل  عن  والتخيل  بالتهدئة، 

عىل  مشددا  السالم،  عملية  أمام  املجال 

رضورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض 

فرص السالم.

الله، موقف األردن  كام وضح، امللك عبد 

قيام  يضمن  مبا  الدولتني،  حل  إىل  الداعي 

 4 الـ  حدود  عىل  مستقلة  فلسطينية  دولة 

وعاصمتها   ،1967 حزيران  من 

القدس الرشقية.

األردين  الجانبان  وبحث 

الثنائية  العالقات  واإلرسائييل 

استفادة  ورضورة  البلدين،  بني 

من  الفلسطيني  الجانب 

املشاريع االقتصادية واإلقليمية.

رئيس  نائب  اللقاء  وحرض 

أمين  األردين،  الخارجية  ووزير  الوزراء 

الصفدي، ومدير مكتب امللك عبد الله الثاين، 

املخابرات  ومدير  حسان،  جعفر  الدكتور 

األردنية العامة اللواء، أحمد حسني، والوفد 

اإلرسائييل املرافق لنتنياهو.

الوزراء  رئيس  قال  أخرى   جهة  من 

يتم  “لن  إنه  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل 

املنطقة  يف  الفلسطيني  البناء  مع  التسامح” 

)ج( بالضفة الغربية، وذلك ردا عىل ضغوط 

إزالة البؤر االستيطانية.

وقال نتنياهو خالل ترؤسه اجتامعا لكتلة 

واضح  بوعد  السلطة  إىل  “جئنا  “الليكود”: 

الفلسطيني  البناء  ومحاربة  االتجاه  بتغيري 

أننا  يعني  ال  “هذا  أن  مبينا  القانوين”،  غري 

وهناك  قانوين،  غري  إرسائييل  ببناء  سنسمح 

اتفاق شامل عىل هاتني النقطتني”.

أمل  “يبطل  اإلجامع  هذا  أن  إىل  وأشار 

خصومنا السياسيني يف تفكيك التحالف، لكننا 

متامسكون وقويون ومتحدون”.

اجليش الصومالي يقتل عشرات 
املسلحني  من حركة  الشباب االرهابية

من  عنرصا   39 الصومالية  القوات  قتلت 
القاعدة،  لتنظيم  التابعة  “الشباب”  حركة 
الواقعة  االسرتاتيجية  حررطريي  مدينة  غريب 

شامل رشق إقليم مدق، وسط الصومال.
الصومالية،  الربية  القوات  قائد  وأفاد 
الجيش  بأن  االثنني،  تهليل،  بيحي  الجرنال 
مليشيات  من  عنرصا   39 قتل  الصومايل 
السلطات  تسميها  التي  “الشباب”  حركة 
الصومالية، ميليشيا “الخوارج اإلرهابية”، يف 
عملية نفذها بالتعاون مع الرشكاء الدوليني 

يف املناطق الغربية من مدينة حررطريي.
الجيش  أن  إىل  بيحي،  الجرنال  وأشار 
مسلحي  فلول  مطاردة  يواصل  الصومايل 
واملناطق  األحراش  يف  “الشباب”  حركة 

عنارص  من  وذخائر  أسلحة  وصادر  النائية، 
الحركة.

وأوضح بيحي أن عنارص حركة “الشباب” 
وكذلك  املدنية،  السيارات  من  عددا  أحرقوا 
تعذر  بعد  العسكرية  آلياتهم  أحرقوا 
الجيش  مطاردات  بسبب  استخدامها، 

وغارات الحلفاء.
وأوضح بيجي، أن الجيش الصومايل متكن 
إقليم  يف  القرى  من  عدد  تحرير  من  اليوم 

مدق شامل رشقي الصومال.
ويف سياق متصل، أعلن بيجي، أن القوات 
حركة  من  عنرصا   45 قتلت  الصومالية 
خالل  آخرين،   50 وأصابت  “الشباب”، 

الساعات الـ 24 املاضية.
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كلب يدخل موسوعة غينيس كُمعمر

قامئة  ضمن  “سبايك”  الكلب  أصبح 

الحيوانات املشهورة يف العامل، بعد حصوله 

لألرقام  غينيس  موسوعة  من  شهادة  عىل 

القياسية.

كأكرب  املوسوعة  دخل  سبايك  الكلب 

الحياة،  قيد  عىل  العامل  يف  سّنا  الكالب 

نوفمرب/ 1999، من والية  مواليد  فهو من 

و7  عاما   23 العمر  من  ويبلغ  أوهايو، 

كيمبال،  ريتا  تدعى  لسيدة  ومملوك  أيام، 

السيارات  انتظار  ساحة  يف  وحيدا  وجدته 

محل بقالة عام 2009، ورّبته منذ ما يقرب 

من 14 عاما.

وجدته  عندما  بأنها  كيمبال  ورصحت 

كانت توجد بقع دماء حول رقبته بسبب 

سلسلة أو حبل، وقد أخربها موظف املحل 

أن الكلب كان هناك منذ 3 أيام.

الذي  الكلب  أخذت  أنها  وأضافت 

سنوات   10 وقتها  العمر  من  يبلغ  كان 

يقفز  كان  “سبايك  أن  وذكرت  منزلها،  إىل 

يعرف  كان  لو  كام  املقعد،  عىل  وجلس 

اسم  كيمبال  ريتا  واستوحت  املنزل”. 

الكلب “سبايك” من الكلب الكبري الرشير 

يف الكرتون الشهري “توم وجريي”.

من  ونجا  رطل   12.9 يزن  “سبايك” 

هجامت متعددة من حيوانات أخرى وعاد 

أقوى يف كل مرة، وفقا لـ “يس إن إن”.

 قطة ثروتها بـ97 مليون دوالر
لقطة  املعلومات  تقرير عن بعض  كشف 

الجدل  أثار  والذي  األليفة  سويفت  تايلور 

متتلك  أنها  تبني  أن  بعد  للجمهور  وصدمة 

ثروة بقيمة 80 مليون جنيه إسرتليني، أي ما 

يعادل 97 مليون دوالر أمرييك، لتصبح بذلك 

العامل. وحسب  أليف يف  أغنى حيوان  ثالث 

اإلحصاءات السنوية للحيوانات التي جمعت 

ثروة كبرية، سواء كانت موروثة أو مكتسبة، 

سويفت،  تايلور  قطة  أن  القامئة  لتكشف 

وتدعى   Scottish Fold ساللة  من  وهي 

أوليفيا بنسون، هي ثالث أغنى حيوان أليف 

يف العامل.

االحصاءات  تتناول  األرباح،  إىل  باإلضافة 

اإلعجابات  وعدد  إنستجرام  متابعي  أيًضا 

تايلور  قطة  أن  ليتضح  املشاركة  ومعدالت 

تلك  من  دوالر  مليون   97 حققت  سويفت 

ُسميت  أنها  إىل  التقرير  وأشار  النشاطات، 

املمثلة  جسدتها  التي  الشخصية  اسم  عىل 

مسلسل  يف  هارجيتاي  ماريسكا  األمريكية 

من  والقطة   ،”Law & Order: SVU“

يف  سويفت  تايلور  تبنتها  اسكتلندية  ساللة 

عام 2014، وهي واحدة من 3 قطط متتلكها 

تايلور سويفت.

مل يقترص ظهور القطة الشهرية عىل وسائل 

سويفت  تايلور  مع  االجتامعي  التواصل 

يف  البطولة  دور  أيًضا  لعبت  بل  فحسب، 

وظهرت  التجارية  سويفت  تايلور  إعالنات 

 Blank“ أغنيتها  كليب  فيديو  يف  أيًضا 

.”Space

أغرب عادات العرس يف أفريقيا )1 - 3(
والفريدة  الخاصة،  طريقته  شعب  لكل 

تخضع  الزفاف، وهي  بحفالت  االحتفال  يف 

وراء  جيال  يتوارثها  التي  والتقاليد  للعادات 

جيل، والشعوب األفريقية لها عادات غريبة 

من  العرس  يف  والعادات  التقاليد  وتتغري   ،

اتجهنا  واذا  لغريها،  قبيلة  ومن  ألخرى  بلد 

للعرس، ستكون أفريقيا لديها تقاليد زفاف 

متأصلة بعمق يف ثقافتهم.

العرس يف دولة غينيا

قيام  عىل  يعتمد  غنيا  دولة  يف  العرس 

لها  ويقدم  املسبح،  إىل  بالذهاب  العروس 

أحد الشباب قطعة من القامش فإذا ارتدت 

القطعة، يعني األمر أنها موافقة عىل الزواج 

من الشاب مقدم القامش، واذا مل تعطي له 

أهمية، يقوم شاب آخر بذات الفعل.

العرس عند قبيلة جوبس يف دولة غينيا :

يعتمد  غينيا  بدولة  جوبس  قبيلة  يف 

يف  ثقب  بفتح  العروس  قيام  عىل  العرس 

تقوم  كام  الزواج  خاتم  به  وتضع  لسانها 

بربطه بحبل، وهنا تأيت املفاجأة، ألن هدف 

عندما  بشده  الزوج  قيام  هو  هنا  الحبل 

يشعر أن العروس ثرثارة.

 العرس يف دولة الصومال :

حيث  الصومال،  دولة   يف  العرس  ويأيت 

العروس،  برضب  بالعرس  الحارضون  يقوم 

وتتحمل  الطاعة،  ستلتزم  أنها  تعلن  حتى 

زوجها يف أشد أوقاته قسوة.

قبيلة سورما يف أثيوبيا :

يف خلفية تتمتع بها أغلب نساء أفريقيا، 

تقوم العروس يف قبية سورما بدولة أثيوبيا، 

بخلع األسنان السفلية، وبعدها تقوم بثقب 

الشفاه قبل اقرتاب موعد الزواج.

حنت الفجل مسابقة مكسيكية للمبدعني
دخلت  أنك  تشعر 

منخفض  رعب  فيلم 

التكلفة يف الثامنينيات 

مدينة  تزور  عندما 

املكسيكية،  أواكساكا 

أنها  الحقيقة  ولكن 

مسابقة نحت الخضار 

باسم  ُيعرف  وحدث 

ليلة الفجل.

يصبح املشاركون مبدعني بشكل ملحوظ، 

حيث يتم عرض كل يشء من مشاهد امليالد 

إىل الوحوش الخيالية حيث ينزل آالف الزوار 

إىل املدينة ملشاهدة املرح.

ويتم  خاص  بشكل  املعني  الفجل  ُيزرع 

هائل  بشكل  لينمو  الكيميائية  باملواد  ضخه 

ال  حيث   ، جدوى  بال  يبدو  هذا  كل  لكن   ،

ميكن عرض األعامل إال لبضع ساعات قبل أن 

تذبل الخضار.

يف  الرئيسية  الساحة  يف  الحشود  يتجمع 

أواكساكا لالحتفال بليلة الفجل ، أو ال نوش 

دي رابانوس. إنها منافسة بني الفنانني الذين 

لعمل  األرجوانية  املنتجات  يستخدمون 

بالجائزة  يفوزوا  أن  أمل  عىل   ، منحوتات 

الكربى لهذه الليلة.

تعود أصول املنافسة إىل الوقت الذي حاول 

اإلجازات جعل خرضواتهم  بائعو سوق  فيه 

منحوتات  صنع  خالل  من  جاذبية  أكرث 

أن  لدرجة  كبريًا  نجاًحا  كان  لقد  منها، 

فرانسيسكو   ، الحاكم 

 ، فاسكونسيلوس 

مسابقة  إنشاء  قرر 

رسمية يف عام 1897، 

يف  تقليًدا  هذا  كان 

ذلك  منذ  أواكساكا 

الحني.

جميع  رؤية  ميكن 

 - املنحوتات  أنواع 

القديسني واملوسيقيني 

املقربة  وحتى  واملباين 

بيوم  الصغار  الفجل  يحتفل  حيث  الصغرية 

املوىت.

موسيقية  أيًضا حفالت  املهرجان  ويضم   .

يف جميع أنحاء املدينة وألعاب نارية وعروض 

ضوئية

 عبقري يف عمر الرابعة.. يتحدث 7 لغات 
العمر  الرابعة من  يجيد طفل بريطاين يف 

العد حتى املائة بسبع لغات، وهو ما جعله 

أصغر بريطاين ينال عضوية جمعية “مينسا” 

املرموقة.

بحسب  هوبس،  تيدي  الطفل  ونال 

عضوية  الربيطانية،  ميل”  “دييل  صحيفة 

الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر، لقدرته 

عىل القراءة والحساب بسبع لغات.

املعريف  االختبار  اجتياز  هوبس  واستطاع 

جمعية  عضوية  لنيل 

حصل  بعدما  مينسا، 

من  نقطة   139 عىل 

أصل 160 يف إنجاز أبهر 

والديه.

عضوية  وتقترص 

األشخاص  عىل  “مينسا” 

بقدر  يتمتعون  الذين 

الذكاء.  من  عال 

املائة  الرقم  إىل  العد  هوبس  ويستطيع 

بسبع لغات، ست منها أجنبية بالنسبة إليه، 

والفرنسية  والويلزية  املاندرين  بينها  من 

واإلسبانية واألملانية.

مقاطعة  يف  يعيش  الذي  الطفل  وبدأ 

مبكراً  القراءة  تعلم  بإنجلرتا،  سومرسيت 

أشهر،  وأربعة  عامني  عمر  يف  كان  عندما 

ويحب الرياضيات كثرياً. وبعدما أصبح تيدي 

يف الرابعة من عمره، حالياً، أصبح قادراً عىل 

قراءة كتب “هاري بوتر”.

وأصبح تيدي أصغر بريطاين عىل اإلطالق 

طفل  حصل  فيام  الجمعية،  عضوية  ينال 

عامني  عمر  يف  وهو  العضوية  عىل  أمرييك 

له  طفلهام  أن  إىل  الوالدان  وأشار  فقط. 

باألشياء  كثرياً  يهتم  فهو ال  متفردة،  شخصية 

ألعاب  مثل  العمر  يف  أقرانه  تشغل  التي 

الفيديو والتلفزيون.

ما  لكل  بإمعان  ينصت  تيدي  أن  وأكدا   

التي  التفاصيل  أدق  ويتذكر  حوله،  يقال 

قيلت أمامه، ولو كانت قبل عام كامل.
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قصة

5 طرق تشعر طفلك 
حببك له

أمر  احتياجاته  وتلبية  طفلك  رعاية 
يشعر  أن  أيضاً  املهم  من  ولكن  مهم، 
يعزز  لطفلك  حبك  له،  بحبك  طفلك 
بناء شخصية  بنفسه، ويساهم يف  ثقته 

سوية وناجحة وسعيدة.
من  ليس  له  بحبك  طفلك  شعور 
فقط  مبارش  بشكل  يكون  أن  الرضوري 
عرب كلمة “أنا أحبك”، ولكن هناك طرق 
وأساليب ميكنِك اتباعها لتشعري طفلك 

أنه محاط بحب والدته.
-1 التعامل مع الطفل بهدوء

طفلك،  مع  التعامل  عند  هدوءك 
أخطأ  مهام  انفعاالتك  عىل  والسيطرة 
طفلك، يشعره بحبك له، والعكس متاماً 
يحدث عندما تتعاملني بغضب وعصبية 
وترصخني يف وجه طفلك مع أبسط خطأ، 
حيث يشعر الطفل أنه ليس محبوباً ألن 

والدته غاضبة منه باستمرار.
-2 اإلنصات لحديث الطفل

يجب  طفلك،  إليِك  يتحدث  عندما 
اهتاممك  وتظهري  لحديثه  تنصتي  أن 
أن  حيث  يقوله،  ما  مع  وتفاعلك 
بحديثه  واهتاممك  لطفلك  إنصاتك 
يعزز  مام  له،  وتقديرك  بحبك  يشعره 
الحديث  عىل  ويشجعه  بنفسه،  ثقته 

معِك برصاحة، كام يتعلم الطفل مهارة 
اإلنصات وأخالقيات الحديث.

-3 تقدير اجتهاد الطفل
باءت  أو  نجاحاً،  طفلك  حقق  سواء 
تشعريه  أن  يجب  باإلخفاق،  محاوالته 
طفلك  مع  احتفيل  الجتهاده.  بتقديرك 
صغرية،  خطواته  كانت  مهام  بنجاحه 
ملحاوالته،  وتقديرك  امتنانك  وأظهري 
أنِك  ليشعر  دامئاً  الدعم  له  وقدمي 
بجواره مهام كانت النتائج، مام يشجعه 
ألن  واالجتهاد  املثابرة  من  املزيد  عىل 
لديه أم تحبه وتقدر مجهوداته وتدعمه.
-4 عدم السخرية من أفكار ومشاعر 

الطفل

مهام بدت أفكار طفلك غري منطقية، 
أن  يجب  سطحية،  مشاعر  أظهر  أو 
تحرتمي أفكاره ومشاعره، وتصححي له 
أي سخرية  دون  وهدوء  بلطف  الخطأ 
نفسية  تدمر  فالسخرية  تحقري،  أو 
وتشعره  بنفسه،  ثقته  وتهدم  طفلك، 

بعدم القبول وأنه غري محبوب.
-5 رفض السلوك الخطأ وليس شخص 

الطفل
يجب  خطأ،  طفلك  يرتكب  عندما 
السلوك  ترفضني  أنِك  له  توضحي  أن 
الخطأ، وال تحبني الخطأ وليس شخصه، 
أخربي طفلك بوضوح أنِك الزلِت تحبيه، 

ولكنِك ترفضني الخطأ الذي ارتكبه.

نصيحة قرائنا الكرام 
ألوان  فيها كل  تنوعت  .بعد غياب  يف ثوب جديد وقد  الطفل  لكم صفحة  واحة  نقدم 

املعلومات والطرائف والحكاوي, وركن قصص مييك املصورة, والأللغاز  وغريه من أنواع الرتفيه.  

التي تجذب املهتمني  كل يف مجاله أملني متابعتكم املستمرة . ومالحظاتكم , ومقرتحاتكم لكل 

ما يسهم يف تطوير الصفحة من حيث املحتوى والتصميم .بإرسال رسالة عىل صندوق بريد 

الصحيفة : ص.ب : 247 .

إعداد / هاجر حامد

واحــة الطــفل

يتبع ...

قصص مييك املصورة 
الحفل األخرض الجزء السابع

قصص ميكي املصورة

االختبارات الدراسّية
تجرى  الدراسّية  االختبارات 

التالميذ،  قدرات  قياس  ألجل 

وصلوا  الذي  مستواهم  ومعرفة 

إليه يف تعّلمهم، وفرزهم إىل فئات 

وتتسم  االختبارات،  نتائج  حسب 

االمتحانات  من  االنتهاء  فرتة 

ألنهم  الّطالب،  لدى  بالسعادة 

تعبوا وقلقوا وتوّتروا هم وأهلهم 

انتهاؤها  ولذلك  تقدميها،  عند 

يعترب لهم انفراجاً نفسياً وجسدياً، 

بعد  العطلة  يف  والراحة  املرح  إىل  وانطالقاً 

الطاّلب  من  كثري  يتبادل  االمتحانات،وهنا 

عبارات تزرع البسمة والّضحكة يف القلوب، 

أيام  التي تحصل يف  املفارقات  وتكون حول 

نعرض  بها، وهنا  الّتنّدر  االختبارات، وكذلك 

أكرثها خّفة عىل القلب والّنفس:

* كل نهايات املسلسالت حزينة إال نهاية 

أسعد  فهو  الدراسية،  االختبارات  مسلسل 

نهاية لنا.

ومرحباً  وأهاًل  لالمتحانات،  الوداع  كل   *

والفرحات  النزهات  ففيك  عطالت،  يا  بك 

واالبتعاد عن نكد أيام االختبارات.

* اليوم أنهينا آخر اختبار والسعادة تغمر 

يف  مرحلة  أصعب  من  انتهينا  ألننا  قلوبنا، 

العام الّدرايس، فمرحى للعطلة.

رحلة  إىل  سأدعوكم  رفاقي،  لكم  تحية   *

يف  الكبري  تعبنا  بعد  النفس،  عن  ترفيهّية 

اجتياز االختبار، والحمد لله، فلنكافئ أنفسنا 

بالّتسلية والرتويح عن النفس.

* بكل مشاعر الفرح أنهينا يف هذا اليوم 

ممتاز،  بشك  قّدمناها  أن  بعد  االختبارات، 

لكن بتعب وجهد عظيم.

حكايات جحا املضحكة
شخصية جحا

يف  الطرفة  تثري  فكانت  الشعبي  األدب  يف  انترشت  هزلية  شخصية  أّنه  عىل  جحا  ُعرف 

املجالس، وترسم االبتسامة عىل ُمحّيا الجالس، وجحا رجل عايش أحداث عرصه بذكاء ساخر، 

التي لها أول وليس لها آخر، ومنها ما سُيذكر يف  فُرويت حوله بعض الحكايات والطرائف 

هذا املقال.

 صفعة جحا
 كان جحا يتسّوق ذات يوم فجاء رجل من الخلف وصفعه عىل خده، فالتفت إليه جحا وأراد 
أن يتعارك معه ولكّن الرجل اعتذر بشدة قائاًل: إين آسف يا سيدي فقد ظننتك فالناً، فلم 

يقبل جحا هذا العذر وأرّص عىل محاكمته وملّا عال صياحهام اقرتح الناس أن يذهبا إىل القايض 

سمع  وملّا  للجاين  قريباً  القايض  ذلك  يكون  أن  وصادف  القايض،  إىل  فذهبا  بينهام،  ليحكم 

ثّم أصدر  الورطة(،  القصة غمز لقريبه بعينه )يعني ال تقلق فسأخلصك من هذه  القايض 

حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 ديناراً كعقوبة عىل رضبه، فقال الرجل: ولكن يا سيدي 

القايض ليس معي شيئا اآلن، فقال القايض وهو يغمز له أذهب واحرضها حاالً وسينتظرك 

جحا عندي حتى تحرضها، فذهب الرجل وجلس جحا يف مجلس القايض ينتظر غرميه حتى 

يحرض املال، ومرت الساعات ومل يحرض الرجل، ففهم جحا الخدعة خاصة أًنه كان يبحث عن 

أدرك جحا تفسري لتلك الغمزات التي وجهها  فلام  لغرميه،  من القايض  ُخدع  أّنه 

خده ِقبل القايض وقريبه قام وتوّجه  عىل  وصفعه  القايض  طارت إىل  صفعة 

له:  وقال  عاممته  الـ منها  غرميي  أحرض  ديناراً إذا   20

حالالً  لك  وانرصف.طيباً فخذها 

عّلم طفلك 
ثقافة االعتذار

من أهم األشياء التي يجب أن تريب 

عليها  يعتاد  تجعله  و  عليها،  طفلك 

تجاه  خاطئ  ترصف  بأي  قيامه  عند 

اآلخرين هو االعتذار بشكل رصيح.

الغاز
نقدم لكم يف لغزهذا العدد اسئلة حول 

افالم الكرتون القدمية .لرنى إن كان احدكم 
يستطيع معرفتها او تذكرها . وبالطبع ميكنكم 
اإلستعانة بأولياء اموركم او اي احد يستطيع 
بأجوبتكم  مشاركتنا  تنسو  وال  مساعدتكم. 
العام  مبناسبة  بإنتظاركم  جائزة  هناك  ألن 
الجديد ومبناسبة إنتهاء اإلختبارات الدراسية. 

سنختار  بأننا  إعالمكم  ننىس  وال 
األجوبة   بإرسال  يقوم  من  اول 
لنا عن طريق صندوق  الصحيحة 
الربيد املذكور اعىل الصفحة ونورد 

اسمه يف العدد القادم .

مبناسبة العام اجلديد 
وإنتهاء اإلمتحانات
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اإلصحاح البيئي والتغلب على التلوث البالستيكي )األخرية(
عىل الرغم من أنه ومنذ عقود طويلة 

أن  إال  بيومنا،  يتحكم  النايلون  وكيس 

هذا  مع  تتعامل  منا  العظمى  الغالبية 

أنه  بعواقبه، حيث  التفكري  دون  الكيس 

استعامله  بعد  النفايات  سلة  يف  يرمي 

البلدان  من  الكثري  يف  مصريه  ويكون 

الفقرية والنامية اماكن النفايات املفتوحة 

وعندها  األنهر  او  البحر  يف  يرمي  او 

تحصل الكارثة الطبيعية والبيئية . ويزيد 

التجارية وغريها  السفن  برمي  باًل  الطني 

البحار.  أعايل  يف  البالستيكية  نفاياتها 

ويقدر عاملياً حجم ما يرمى يف العام بأكرث 

من 100 مليون طن من أكياس النايلون 

البالستيكية. فكيف ومتى وملاذا  والسلع 

وما  ؟  الطاعون  الكيس  هذا  إخرتاع  تم 

هي اآلثار السلبية إلستخداماته املختلفة 

نهائياً  وإبعاده  محاربته  ميكننا  وكيف  ؟ 

من محيطنا و حياتنا ؟ هذا وشئون ذات 

ونحن  صفحتنا  محور  سيكون  ما  عالقة 

نخط العتبة األوىل من العام 2023 م . 

هذه  من  السابق  العدد  يف  تطرقنا 

الوعي  إرتقاء  مسألة  إىل  الصفحة 

يف  بالدنا  يف  البيئية  بالقضايا  املجتمعي 

الوقت الحارض إىل مستوى أفضل  بكثري 

مام كان عليه قبل سنوات وبشكل خاص 

قد  البيئي  اإلصحاح  محور  أن  نالحظ 

أصاب قدراً ال بأس به ضمن املجتمعات 

املحلية وأصبحت كافة اإلدارات املبارشة 

بإستمرار  تسري  املجتمعات,  تلك  يف 

الربك  ودفن  العامة  للنظافة  حمالت 

األكياس  إستخدام  ومنع  واملستنقعات 

حمالت  إىل  باإلضافة  البالستيكية 

وغريها  األخرض  الغطاء  ونرش  التشجري 

من األنشطة املتعلقة بالبيئة بشكل عام 

ومحور اإلصحاح البيئي بشكل خاص. 

انترشت  انه  بالذكر  الجدير  ومن 

واسع  نطاق  وعىل  السابقة  العقود  يف 

عمليات تعبئة املواد الغذائية وغريها من 

املواد اإلستهالكية وتغليفها مبواد وعبوات 

العاملية  األسواق  يف  ملونة  بالستيكية 

التسويق  حركة  تطور  مع  متاشياً  وذلك 

األمناط  باًل  الطني  زاد  وقد   , العاملية 

يف  إنترشت  التي  اإلستهالكية    والعادات 

العديد من بقاع العامل مام كان له تأثريه 

لتلك  الرتاكمي  الحجم  إزدياد  يف  املبارش 

األكياس البالستيكية يف ذات الوقت الذي 

طريقة  تدريجياً  فيه  تختفي  أصبحت 

 . الورق  بأكياس  الغذائية  املواد  تعبئة 

البالستيكية  األكياس  مع  قصتنا  هي  فام 

يف  مزعجاً  موقعاً  تحتل  بدأت  وكيف  ؟ 

فإننا  الوطني  املستوى  وعىل   . ؟  حياتنا 

نالحظ أنه وعىل الرغم من أن جهود منع 

إستخدام األكياس البالستيكية و إستبدالها 

القطن  من  مصنوعة  وسالل  بحقائب 

واملواد األخرى صديقة البيئة قد بأت منذ 

بداية العقد املايض يف ربوع البالد إال أنه 

بطريقة  وبيعها  األكياس  تواجد  يالحظ 

ذوي  من  بعض  قبل  من  قانونية  غري 

النفوس الضعيفة و الجشعني من التجار .

أن منر  بأس من  التالية ال  السطور  يف 

تشكلها  التي  األخطار  أهم  عىل  رسيعاً 

سبيل  عىل  وذلك  البالستيكية  األكياس 

املثال ال الحرص : 

1-  أن األكياس البالستيكية غري قابلة 

مام   , تصنيعها  إعادة  تتم  وال  للتحلل 

يجعلها عبئاً عىل املكان الذي تستقر به 

واملاء  والهواء  للرتبة  تلوثاً  تسبب  فهي   ,

حتى يف حال حرقها .

2- تشوه األكياس البالستيكية املسحة 

بكل  تعلقها  للبيئة وذلك جراء  الجاملية 

ما تصادفه يف طريقها باإلضافة إىل تأثري 

النباتات عرب حجب أشعة  ذلك عىل منو 

الشمس والهواء من الوصول إليها . وهي 

إذ  االقتصادية،  الناحية  عىل  تؤثر  أيضا 

تقتيض توظيف من يقوم بإزالتها.

الحشائش  بني  وجودها  أن  كام   -3

يضعها   , األشجار  أغصان  عىل  أومعلقة 

عام  تبحث  التي  الحيوانات  طريق  يف 

تأكل , فتبتلعها الحيوانات التي تؤدي إىل 

إنسداد قناتها الهضمية ومن ثم موتها .

الكائنات  عىل  القضاء  يف  تتسبب   -4

التي  البحرية  الحّية كالسالحف  البحرية 

قناديل  من  بأنها  منها  اعتقاداً  تتناولها 

البحر وبالتايل تتسبب مبوتها اختناقاً .

5- تعمل األكياس البالستيكية عىل سد 

التنفس لألسامك , ما يؤدي إىل  خياشيم 

موتها الجامعي .

حول  البالستيكية  األكياس  تلتف    -6

املرجانية مام يحرمها من ضوء  الشعاب 

املتجددة  املائية  التيارات  ومن  الشمس 

والتي  وإليها  منها  والخارجة  الداخلة 

تحمل لها الطعام واألكسجني .

وعاءاً  البالستيكية  األكياس  تشكل   -7

وتسبب  الجراثيم  وتكاثر  املاء  لتجمع 

تعطل آالت تشغيل السفن والسيارات .

البالستيكية  األكياس  تشكل  أيضاً   -8

بالنظر  اإلنسان  عىل صحة  مبارشاً  خطراً 

إىل أنها تحتوي عىل مواد كياموية تذوب 

يف الغذاء وتسبب أمراضاً يف الكبد والرئة 

. وقد أثبتت األبحاث و التاحاليل املخربية 

إىل  أدى  األكياس  هذه  استخدام  أن  إىل 

وجود متبقيات من مواد التصنيع يف دم 

يف  أساسياً  متسبباً  تعترب  والتي  اإلنسان 

وجود أخطر األمراض الخبيثة .

إىل  املجال  هذا  يف  الخرباء  ويشري   -9

فوق  األشعة  وضوء  األمواج  حركة  أن 

البالستيك املوجود  البنفسجية يؤثران يف 

لقطع  تفتته  إىل  يؤدي  مام   , املاء  يف 

املجردة  بالعني  رؤيتها  ميكن  ال  صغرية 

بواسطة  برسعة  وتحللها  ابتالعها  يسهل 

املعدة وبالتايل تصل إىل األعضاء  عصارة 

فيشكل  الغذائية  السلسلة  وإىل  األخرى 

خطراً عىل الحياة .

لذا عزيزي القارئ البد من أن نساهم 

املواد  مخاطر  من  الحد  يف  جميعاً 

 “ دوماً  شعارنا  يكون  وأن   ، البالستيكية 

من  البالستيكية  لألكياس  التام  اإلختفاء 

الوسائل  عرب  وذلك   “ ومحيطنا  حياتنا 

التالية عىل سبيل املثال ال الحرص :

1- االستعاضة عن األكياس البالستيكية 

أثناء تسوقك بحقيبة  النايلون  أكياس  أو 

التسوق الخاصة بك واملصنوعة من مواد 

صديق للبيئة كالقفة املصنوعة من جريد 

النخيل و الدوم .

2- عدم رشاء املواد الغذائية وخصوصاً 

الساخنة منها يف أكياس النايلون .

قناين  الحرص عىل رشاء واستخدام   -3

املاء الزجاجية بدال من البالستيكية .

املاء  قنينة  رشائك  حال  يف   -4

أو  تعبئتها  بإعادة  تقم  ال  البالستيكية 

تجميدها يف الفريزر .

فاذا نظرنا اىل األكياس البالستيكية من 

حيث كونها ملوثات بيئية , فإننا ال نختلف 

حتاًم يف األرضار و املشاكل الصحية التي 

الحية  وللكائنات  بل  لإلنسان  تسببها 

جميعها . ومن هنا نالحظ أن اإلنسان هو 

الذي يتحكم بشكٍل أسايسٍ  يف جعل تلك 

إما  مثاًل  البالستيكية  كاألكياس  امللوثات 

ضارة  موارد  إىل  تحويلها  أو  نافعاً  مورداً 

بالكائنات الحية . 

عزيزي  بأس  فال  صفحتنا  ختام  ويف 

القارئ املتابع من أن نبحر معاً بني طيات 

ميكن  التي  الخمس  التحويلية  املسائل 

الروابط  هذه  استعراض  بعد  إستنباطها 

البينية بينها :

1- اإلقرار بتطلع كل مواطن إىل العيش 

كمعيار  وُمنِتجة  وصحية  نظيفة  بيئة  يف 

أسايس لعدم ترك أي شخص متخلفاً عن 

يشري  وهذا  الفقر.  عىل  والقضاء  املسرية 

كقضية  الفقر  تعريف  إعادة  إىل رضورة 

متعّددة األبعاد لكنه يستلزم الوصول إىل 

توافق آراء عاملي لتعريف الفقر بجميع 

أشكاله

االجتامعية  الفوائد  تعزيز   -2

واالقتصادية والبيئية من خالل االستثامر 

بشكل كبري يف الوظائف الالئقة املجدية 

يف  والكفاءة  املتجّددة  الطاقة  مثل 

اإليكولوجي  والتجديد  الطاقة  استخدام 

تحسني  يف  واالستثامر  النفايات،  وإدارة 

األسامك  ومصايد  الزراعة  استدامة 

الداجنة  الحيوانات  وتربية  والغابات 

الريف  يف  القامئة  الوظائف  يحمي 

ويحّد  ملجتمعاتنا  اإليكولوجي  واألساس 

وميكن  الحرض.  إىل  الريف  هجرة  من 

والخاصة يف  العامة  القطاعات  تعمل  أن 

للتعليم  مناسبة  سياسات  تطبيق  اتجاه 

التدريب املهني من أجل سوق  وتدعيم 

والحرضية،  الريفية  باملناطق  الوظائف 

وإعادة  العاملة  القوة  مهارات  وصقل 

تزويد العاملني باألدوات

األجل  طويل  رفاه  تحقيق  ضامن   -3

لإلنسانية بدون استنزاف موارد الكوكب 

العيش يف مجال العمل اآلمن عىل الكرة 

األرضية مع إنجاز قدر أكرب وأفضل مبوارد 

أقل. وميكن تحقيق ذلك من خالل تنمية 

من  بالحّد  وخرضاء  شاملة  اقتصادية 

الناجم  والتلّوث  والطاقة  املواد  استنزاف 

مع  الحالية،  االقتصادية  األنشطة  من 

الحفاظ يف نفس الوقت عىل إنتاجية تلك 

األنشطة وزيادة اإلنتاجية بشكل مستدام

ليتم  االستهالك  أمناط  تحويل   -4

أكرث  وبطريقة  أفضل  بشكل  االستهالك 

املستدام.  النمو  معدل  إبطاء  دون  أماناً 

حول  يدور  ال  املستدام  فاالستهالك 

يدور حول  إنه  بل  االستهالك،  من  الحّد 

االستهالك بشكل أفضل. وينبغي لتحويل 

إيجاد  عىل  يعمل  أن  االستهالك  أمناط 

يحّفز  وأن  جديدة،  وأسواق  وظائف 

ينقل  وأن  االستدامة،  مجال  يف  االبتكار 

ُمنتجة  مشاريع  إىل  واملوارد  املّدخرات 

وأن يتصّدى لسوء التغذية والسمنة

الكربى  لالستثامرات  دفعة  إعطاء   -5

وتحويل  الطبيعي  املال  رأس  الستعادة 

خدمات  عىل  للحصول  األساسية  البنية 

وتعمل  واملقبلة.  الحالية  األجيال  لصالح 

واملنتجات  واملباين  األساسية  البنية 

االستهالكية ذات األمد الطويل عىل زيادة 

كفاءة املوارد والحّد من استنزاف املواد. 

عىل  كبرية  جهود  بذل  األمر  ويتطّلب 

واستعادة  بإصالح  القادمة  العقود  مدى 

ُنظم دعم الحياة عىل األرض باستحداث 

حوافز مالية ويف مجال السياسات العامة 

وتكنولوجيات ابتكارية وحمالت موّجهة 

من املجتمعات املحلية .

إعداد/

 )ابوالدرس(



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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أندية إنجلرتا تنفق نحو نصف مليار دوالر

واألربعاء  الثالثاء  يومي  تواصلت 

منافسات طواف الغابون الدويل للدراجات 

الهوائية من خالل املرحلتني الثانية والثالثة 

والتي كانتا شاهدتان عىل مستويات رفيعة 

لكرة  اإلنجليزي  الدوري  أندية  حطمت 

القدم الرقم القيايس يف اإلنفاق خالل نافذة 

حيث  الحايل  يناير  يف  االنتقاالت  سوق 

 542( إسرتليني  جنيه  مليون   440 انفقت 

مليون دوالر(، وفًقا لخرباء رشكة “ديلويت” 

)فوتبول  املايل  التدقيق  مجال  يف  املختصة 

ماين ليغ(.

تشيليس يتصدر القامئة

بتمويل سخي من املالكني الجدد، اعتىل 

رقاًم  مسجاًل  إنفاقاً،  األكرث  قامئة  تشليس 

قياسياً يف سوق االنتقاالت الشتوية.

جنيه  مليون   180 حوايل  “البلوز”  أنفق 

األوكراين  الجناح  انضامم  عقب  إسرتليني، 

دانييتسك  شاختار  من  مودريك  ميخايلو 

مليون جنيه   88.5 قيمتها  بلغت  يف صفقة 

إسرتليني.

استقدم تشليس العاجي دافيد فوفانا من 

بادياشيل  بنوا  والفرنيس  الرنويجي،  مولده 

سانتوس  أندري  والربازييل  موناكو،  من 

من  مادوييك  ونوين  غاما  دي  فاسكو  من 

أيندهوفن الهولندي.

انضم املهاجم الهولندي كودي خاكبو إىل 

مليون   44 مقابل  أيندهوفن  من  ليفربول 

التعاقدات  أكرب  إحدى  يف  إسرتليني  جنيه 

الشتوية.

إغالق  قبل  واحد  أسبوع  هناك  يزال  وال 

لتعزيز  مجااًل  يرتك  مام  الحالية،  النافذة 

الرقم القيايس الجديد.

وأفادت رشكة ديلويت ان إجاميل إنفاق 

العام  نافذة  يف  اإلنجليزي  الدوري  أندية 

املايض بلغ 105 ماليني جنيه إسرتليني قبل 

االنتقاالت  سوق  إغالق  من  واحد  أسبوع 

جنيه  مليون   295 عىل  حينها  أقفل  الذي 

إسرتليني.

يف  املدير  مساعد  روس،  كالوم  ورشح 

يناير  شهر  تجاوز  “لقد  ديلويت  مجموعة 

2023 الرقم القيايس الذي تم إنفاقه خالل 

أي نافذة شتوية سابقة حيث تتطلع أندية 

قبل  صفوفها  تعزيز  إىل  اإلنجليزي  الدوري 

النصف الثاين الحاسم من املوسم”.

استثامر   2022-23 موسم  “شهد  وتابع 

األندية بكثافة يف فرقها، وحتى اآلن أنفقت 

األندية هذا املوسم أكرث من 2.4 مليار جنيه 

إسرتليني عىل انتقاالت الالعبني”.

مريكاتو شتوي بدفء كأس العامل

وأضاف “يوضح هذا املستوى من اإلنفاق 

الوباء،  بعد  اإلنجليزي  الدوري  أندية  تعايف 

املايل  التخطيط  أهمية  تظل  أن  يجب 

طويل األجل والرتكيز عىل االستدامة املالية 

أولوية”.

إنفاق  إجاميل  ان  “ديلويت”  وذكرت 

وصل   2022-23 ملوسم  الربميريليغ  أندية 

إسرتليني،  جنيه  مليار    2.4 إىل  اآلن  حتى 

الجديد  الشتوي  القيايس  الرقم  يأيت  حيث 

يف  ّسجل  الذي  اآلخر  القيايس  الرقم  بعد 

الصيف املايض بـ 1.9 مليار جنيه إسرتليني.

القدم  لكرة  البولندي  االتحاد  أعلن 

سانتوش  فريناندو  الربتغايل  تعيني  عن 

كمدرب للفريق األول.

القدم  لكرة  الربتغايل  االتحاد  وكان   

عاماً(   68( سانتوش  مع  التعاقد  أنهى 

بعد خروج رفاق كريستيانو رونالدو من 

ربع نهايئ كأس العامل FIFA قطر 2022 

أمام املنتخب املغريب.

قيادة  تسلم  قد  سانتوش  وكان 

لقب  إىل  وقاده   2014 عام  الربتغال 

األمم  دوري  وبطل   2016 يورو  بطل 

األوروبية 2019.

يف  صحايف  مؤمتر  خالل  سانتوش  وقال 

أنا  اليوم  من  “اعتبارًا  وارسو  العاصمة 

أن  يل  لرشف  إنه  منكم،  واحد  أنا  بولندي، 

أكمل عميل كمدرب هنا”.

تسيزاري  االتحاد  رئيس  أكد  جهته،  من 

وقع  ولكن  صعًبا  كان  “الخيار  أن  كوليشا 

التأهل  األول  األفضل...الهدف  عىل  خيارنا 

أملانيا.وسيخلف  أوروبا” 2024 يف  إىل كأس 

سانتوش تشيسالف ميخنييفيتش الذي أقيل 

من مثن  بولندا  املايض عقب خروج  الشهر 

نهايئ مونديال قطر.

وأنهت بولندا الدور األول يف املركز الثاين 

يف مجموعتها الثالثة بفوزها عىل السعودية 

وتعادل مع املكسيك وخسارة أمام األرجنتني 

بولندا  باللقب.وخرست  الحًقا  توجت  التي 

للمرة األوىل يف 36  النهايئ  التي بلغت مثن 

عاًما، أمام فرنسا الوصيفة 1-3.

شديدة  النتقادات  ميخنييفيتش  وتعرض 

بسبب  املحلية  اإلعالم  وسائل  قبل  من 

أساليبه التكتيكية خالل البطولة، كام انتقده 

االتحاد املحيل بسبب “افتقاره للرؤية حول 

أداء ومستقبل املنتخب”.

جنم منتخبنا الوطين هينوك ملؤبرهان يواصل يف صعوده وينتزع القميص األبيض

األندية اإلجنليزية حتطم الرقم القياسي يف املريكاتو الشتوي

يف أخر نتائج طواف الغابون الدويل

الربتغالي سانتوش مدربًا ملنتخب بولندا

املشاركني  االرتريني  الدراجني  من 

بالطواف.

التي  الثالثة  املرحلة  وشهدت 

ملسافة  األربعاء  أمس  أقيمت 

بني  وربطت  كيلومرت(   123(

ليبامبا وموييال ، منافسة محتدمة 

الوطني  منتخبنا  نجوم  فيها  كان 

والرصاع  للتنافس  األسايس  املحرك 

عىل املراكز املتقدمة.

الوطني  منتخبنا  نجوم  وبرز 

افريقيا  بطل  مقدمتهم  يف 

الفت  بشكل  ملؤبرهان  هينوك 

وشكلوا   ، السباق  مجريات  يف 

عنارص  رفقة  إنفرادية  مجموعة 

الفرق االوروبية.

الفرنيس جيسون تيسون  الدراج  وأنتزع 

من فريق توتال إنرجي لقب املرحلة لثاين 

يف  لفريقه  مرة  وثالث   ، التوايل  عىل  مرة 

هذه النسخة.

وتفوق الدراج الفرنيس يف سباق الرسعة 

توقيت  حقق  أن  بعد   ، النهايئ  القصوى 

زمني قدره ساعتني و27 دقيقة و38 ثانية 

 49.9 عند  استقر  وسطي  رسعة  مبعدل   ،

كيلومرت يف الساعة الواحدة.

الرنويجي  للدراج  الثاين  املركز  وذهب 

يف   ، بينجوال  فريق  من  سالبي  ألكسندر 

الدراج  نصيب  الثالث من  املركز  كان  حني 

توتال  فريق  من  سيبي  جيوفري  الفرنيس 

إنرجي.

وعاد املركز الثالث عرش للدراج االرتري 

رفقة  الطواف  يف  املشارك  برهاين  ناتنائيل 

فريق بيكوز الفرنيس ، فيام أل املركز الرابع 

عرش للنجم االرتري عضو منتخبنا الوطني 

الزمني  التوقيت  بنفس  ملؤبرهان  هينوك 

مع صاحب املركز األول.

السابع  املركز  قربهيويت  افريم  وأحتل 

عرش دون أن يفقد أي توقيت زمني يذكر ، 

كام فعل الشئ ذاته أخليلو أرفايني الحائز 

عىل املركز الرابع والعرشين ، وداويت مياين 

صاحب املركز الثامن والعرشين.

إحتل   ، الصدارة  عن  ثواين   07 وبفارق 

تشمي  مريون  الوطني  منتخبنا  عضو 

الرتتيب الـ)36( ، وحاز مكئيل هبتوم عىل 

املركز الرابع والستني بفارق دقيقة واحدة 

و32 ثانية.

الدراج  إعتىل   ، املرحلة  هذه  عقب 

الرتتيب  صدارة  تيسون  جيسون  الفرنيس 

بتوقيت زمني قدره )7 ساعات و56 دقيقة 

فريق  يف  زميله  متقدما عىل   ، ثانية(  و06 

 03 بفارق  سيويب  جيفري  إنرجي  توتال 

الثالث فكان من نصيب  املركز  أما   ، ثانية 

الفرنيس األخر سرييل باريث .

هينوك  الوطني  منتخبنا  دراج  وقفز 

 ، واحدة  دفعة  مراكز  ثالثة  ملؤبرهان 

عىل  املنافسة  يف  الرابع  باملركز  ليتواجد 

الصدارة والقميص األصفر ، بفارق 16 ثانية 

عن املتصدر للرتتيب العام.

اخليلو  الوطني  منتخبنا  نجم  ويحتل 

الفئة وعىل  العارش يف هذه  املركز  أرفايني 

برهاين  ناتنائيل  اما   ، فقط  ثانية   20 بعد 

فيقبع باملركز الحادي عرش.

املركز  ليحتل  قربهيويت  افريم  وأرتقى 

الحادي بعد العرشين وداويت مياين باملركز 

فيأيت  تشمي  مريون  أما   ، والعرشين  الثاين 

، ومكئيل هبتوم  السادس والثالثني  باملركز 

باملركز السادس واالربعني.

يف الرصاع عىل الرتتيب النقاط والقميص 

 53( ملؤبرهان  هينوك  فيمتلك   ، األخرض 

نقطة( ، جعلته باملركز الثالث ، بينام يحتل 

الصدارة جيسون تيسون بـ77 نقطة.

أخليلو  الوطني  منتخبنا  دراج  ولدى 

املركز  إحتالل  من  مكنته  نقاط   6 أرفايني 

الثالث يف ترتيب أسد العقبة والرصاع عىل 

القميص املرقط باألحمر واألبيض.

املرحلة  هذه  يف  األكرب  املفاجأة  وكانت 

هينوك  الوطني  منتخبنا  نجم  إعتالء  هو 

الشباب  الدراجني  ترتيب  هرم  ملؤبرهان 

 ، الفئة  بهذه  الخاص  القميص  وإنتزاعه 

7ساعات  قدره  زمني  توقيت  حقق  بعدما 

االرتري  حني  يف   ، ثانية  و22  دقيقة  و56 

األخر أخليلو أرفايني املركز الثالث.

 ، تغيري  أي  يطرأ  مل  الفرق  ترتيب  يف 

وبقيت الصدارة بيد فريق توتال إنرجي ، 

يليه فريق بينجوال باملركز الثاين ، أما املركز 

ليتسيد  الوطني  منتخبنا  فيتبواءه  الثالث 

ترتيب أفضل أفريقي يف الطواف حتى األن.

الطواف  منافسات  تتواصل  هذا وسوف 

اليوم الخميس بإقامة املرحلة الرابعة التي 

تعد األطول يف النسخة ، وتربط بني مدينتي 

موييال والمبرييني ملسافة )190 كيلومرت(.



اإعداد
فاطمة حمد

Sabur Printing Services
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

 اقتحم منزل عائلة بطريقة غريبة علق يف مدخنة.. !
استيقظت عائلة  لياًل عىل صوت غري اعتيادي قادم من مدخنتها، فبحسب شاهدة العيان تايلور ألفاريز، 

فإن كل ما رأته “كان فوىض ودراما ورجال عالقا يف املدخنة”.
وكانت العائلة قد سمعت أصواًتا غريبة ومل تعرف مصدر الضوضاء، وبعد تحريها األمر إثر تنبيه الكلب 

لها، اكتشفت وجود شخص محارص يف املدخنة.
أبلغت العائلة الرشطة عىل الفور، ووصل أفراد الرشطة ورجال اإلطفاء إىل مكان الحادث إلنقاذ الرجل.

ويعتقد أفراد العائلة أن الرجل كان يحاول االختباء من قوات إنفاذ القانون - حيث أن الرشطة كانت 
تالحق يف وقت سابق رجاًل هرب من سيارته، ويبدو أنه قرر أن يقفز إىل املدخنة، لكن مل يتم تأكيد هذا األمر.

وقام املنقذون بإزالة قالب طوب للسامح بدخول بعض الهواء حتى يتسنى للرجل أن يتنفس، وتم تحرير 
األخري  من محنته يف نهاية املطاف، حيث استغرقت عملية اإلنقاذ بأكملها حوايل 4 ساعات.

  سرقت بنكا  .. لكن مت  توقيفها بعد 25 عاما
من  وفريدة  غريبة  واقعة  يف 
صينية  امرأة  ضبطت  نوعها، 
عاشت بهوية مزورة ملدة 25 عاًما 
بعد رسقتها أكرث من نصف مليون 
وإجراء  البنوك  أحد  من  دوالر 

جراحة تجميلية لتغيري مظهرها.
 ،bloomberg ملوقع  ووفقا 
يويهتشينج  يف  السلطات  كشفت 
بالصني، وهي مدينة تقع عىل بعد 
مياًل(   230( كيلومرتًا   370 حوايل 
تفاصيل  عن  شنغهاي،  جنوب 

منشور عىل  يف  واقعي  بفيلم  أشبه  هو  ما 
وسائل التواصل االجتامعي.

ما  ورسقت  بنك  يف  تعمل  كانت  املرأة 
عام 1997،  دوالر يف  ألف  يقرب من 600 
إىل  وهربت  تجميلية  لجراحة  وخضعت 
مقاطعة أخرى لتبدأ حياتها بهوية جديدة، 
لكن بعد 25 عاًما، وبعد أن أصبحت اآلن 
جديدة،  عائلة  لديها  ناجحة  أعامل  رائدة 

ظهر ماضيها املشني.
عندما   ،1997 عام  كانت  والبداية 
 26 العمر  من  البالغة  املوظفة  اكتشفت 
التعمري  بنك  فروع  أحد  يف  وقتها،  عاًما 
نظام  يف  خلال  يويهتشينج،  مبدينة  الصيني 
البنك، مام سمح لها بتعديل مبلغ املال يف 
عرشات  مضيفًة  النقود،  وتحويل  حسابها 
اآلالف من الدوالرات، محققة ما مجموعه 
ثم  دوالر(،   835000( يوان  مليون   5.66
لسحب  البنوك  فروع  أحد  عند  توقفت 

ألف  يوان )587  مليون  ما مجموعه 3.98 
دوالر( نقًدا.

تجميل  عيادة  إىل  ذهبت  ذلك  وبعد 
وأجرت عملية غريت شكلها، وعادت تشني 
إلخفاء  اليوم  نفس  يف  والديها  منزل  إىل 
املال، أخفت ما مجموعه 1.43 مليون يوان 
وبحلول  أماكن  ألف دوالر( يف عدة   211(
من  تبقى  ما  ومعها  جنوًبا  سافرت  الفجر، 
نقودها ووصلت إىل أحد البنوك يف مقاطعة 
 2.1 أودعت  وهناك،  املجاورة،  فوجيان 
مليون يوان )310 ألف دوالر( يف حسابات 
ومشرتكة  حديًثا  افتتحت  مشرتكة  مرصفية 

مع أشقائها الثالثة.
ثالثة  بعد  والديها  منزل  رسا  زارت  ثم 
التي  األماكن  عن  لعائلتها  وكشفت  أيام 
أربعة  وراءها  وتركت  النقود  فيها  أخفت 
املزيد  لسحب  لعائلتها  حسابات  دفاتر 
والدها  نصيحة  وتجاهلت  األموال،  من 

باالستسالم للرشطة. وبعد مغادرة تشني، 
أبلغ والدها السلطات عنها وسلم دفاتر 
الحسابات واألموال للرشطة وعىل الرغم 
مل  العدالة،  إىل  تقدميها  محاوالت  من 
الوقت  ذلك  يف  التكنولوجيا  تستطع 

اللحاق بتشن، التي اختفت.
إىل  طريقها  يف  كانت  تشني  لكن 
يوان  ألف   400 بحوزتها  وكان  شنغهاي 
)59 ألف دوالر( نقًدا، بعد الحصول عىل 
وسيط،  مبساعدة  جديدة  هوية  بطاقة 
ومسجلة  جيانج،  الجديد  اسمها  وأصبح 
يف مقاطعة قويتشو يف جنوب غرب الصني، 
عىل بعد 1700 كيلومرت من مسقط رأسها 

الحقيقي يف مدينة يويهتشينج.
مقاطعة  كانت  األخرية  محطتها  لكن 
رشق  جنوب  يف  الساحلية  قوانغدونغ 
الصني، حيث بدأت حياتها الجديدة، وعىل 
التالية،  والعرشين  الخمس  السنوات  مدى 
أصبحت رائدة أعامل ناجحة، حيث أسست 
مرة  وتزوجت  تنظيف،  مستلزمات  رشكة 

أخرى وأنجبت ابنة.
ممثلو  قال  األمر،  اكتشاف  وبعد  واآلن، 
موظفة  إن  يويهتشينج،  مدينة  يف  االدعاء 
السلطات  حددتها  التي  السابقة،  البنك 
باالسم املستعار تشني يييل، اُتهمت بالفساد 
واالحتيال بعد اعتقالها يف ديسمرب، وأضافوا 
وأعربت  جرامئها  بجميع  اعرتفت  تشني  أن 

عن ندمها عندما تم القبض عليها.

حتريك كوب الشاي باملعلقة اخلطأ افقدها حياتها
فعل  رد  بسبب  بريطانية  فتاة  توفيت 
تحسيس شديد بعد أن قامت بتحريك كوب 
منتجات  آثار  عىل  تحتوي  مبلعقة  الشاي 

األلبان.
عاماً(   24( ماكينون  كريج  عرض  وعندما 
كان  عاماً(،   24( برينسلو  الزواج عىل جيس 
أربعة  بعد  ولكن  حياته.  يوم يف  أسعد  هذا 
أيام فقط، وخالل إجازتهام املثالية يف جنوب 
أن  وُيعتقد  حياته.  حب  توفيت  إفريقيا، 
تعاين من حساسية حادة  كانت  التي  جيس 
فعل  رد  من  عانت  األلبان،  منتجات  من 
الخطأ  امللعقة  استخدام  بعد  قاتل  تحسيس 
لتحريك الشاي. وكان كريج وجيس قد أمضيا 
جنوب  إىل  أحالمهام  رحلة  يف  رائعاً  أسبوعاً 
إفريقيا تكللت بعرض الزواج يف 27 ديسمرب ، 
واحتفال  بهذه املناسبة قبل التوجه إىل منزل 
ديسمرب،   30 يف  جوهانسربج  يف  جيس  أم 
مبنتجات  اتصال  عىل  جيس  كانت  وهناك 

األلبان.
يف  جيس  دخلت  ثوان،  غضون  ويف 

يف  وتوفيت  املفرطة،  الحساسية  من  نوبة 
املستشفى يف اليوم التايل، عشية رأس السنة 
دوماً  معها  تحمل  جيس  وكانت  الجديدة. 
حبوب EpiPens للتعامل مع حالتها يف حالة 
هذه  يف  ولكن  املفرطة  بالحساسية  إصابتها 
منها. وقال كريج  أياً  املناسبة مل تكن تحمل 
أيضاً،  مني  جزء  مات  جيس،  ماتت  “عندما 

لكن ال يوجد أحد ألومه عىل وفاتها”.
ويف اليوم الذي مرضت فيه جيس، يتذكر 
كانت  إنها  وقال  أيقظها  شقيقها  أن  كريج 
تعاين من رد فعل تحسيس سيئ. وقال كريج 
املرحاض،  غطاء  عىل  جالسة  جيس  “كانت 
تكافح حقاً من أجل التنفس. لقد استخدمت 

قلم حقن األدرينالني، لكن مل يكن له تأثريه 
املعتاد “.

وتم نقل جيس إىل املستشفى حيث كافح 
األطباء إلنقاذها، ولكن دون جدوى. ويعتقد 
كريج أن سنوات من ردود الفعل التحسسية 
كان لها تأثري تراكمي عىل جيس، التي كانت 
تعاين من حساسية تجاه منتجات األلبان منذ 
أن كان عمرها تسعة أشهر. وتذكر أن جيس 
أخربته كيف تم إنعاشها بعد تناول الحليب 
مع الكاري عندما كانت يف الثامنة عرشة من 

عمرها.
من  كريج،  واجه  جيس،  وفاة  وبعد 
سالزبوري، ويلتس، فواتري طبية بقيمة 3700 
إىل  باإلضافة  دوالر(   4600( إسرتليني  جنيه 
1200 جنيه إسرتليني )1500 دوالر( كأتعاب 
وشقيق  والدته  وأطلقت  الرشعي.  للطبيب 
لتغطية   GoFundMe صفحة  دارين  جيس 
جنوب  يف  جنازتها  تكاليف  ودفع  الفواتري 
مريور  بحسب صحيفة   ، يناير   6 يف  إفريقيا 

الربيطانية.

يف مثل هذا اليوم
- يف السادس والعرشين من يناير عام 1340م:- ملك إنجلرتا إدوارد الثالث يعلن 

ملًكا عىل فرنسا.

- يف السادس والعرشين من يناير عام 1479م:- السلطان العثامين محمد الفاتح 

يستويل عىل مدينة أشقودرة بشامل ألبانيا والتي كانت خاضعة لحكم البنادقة.

كارلوفجة  معاهدة  توقيع  1699م:-  عام  يناير  من  والعرشين  السادس  يف   -

الدولة  تنازلت  مبقتضاها  والتي  والبندقية  وروسيا  والنمسا  العثامنية  الدولة  بني 

العثامنية عن بالد املجر وإقليم ترانسيلفانيا للنمسا، ومدينة أزاق لروسيا.

- يف السادس والعرشين من يناير عام 1802م:- الكونغرس األمرييك يقر قانون 

إلنشاء مكتبة، وهذه املكتبة أصبحت فيام بعد مكتبة الكونغرس.

- يف السادس والعرشين من يناير عا 1837م:- ميشيغان تصبح الوالية األمريكية 

السادسة والعرشون.

عن  تنفصل  لويزيانا  والية  1861م:-  عام  يناير  من  والعرشين  السادس  يف   -

الواليات املتحدة.

- يف السادس والعرشين من يناير عام 1870م:- انضامم فريجينيا للمرة الثانية إىل 

اتحاد الواليات األمريكية.

- يف السادس والعرشين من يناير عام 1942م:- وصول طالئع القوات األمريكية 

األوىل إىل أوروبا يف أيرلندا الشاملية وذلك للمشاركة يف الحرب العاملية الثانية.

اليمني  تؤدي  رايز  كونداليزا  2005م:-  عام  يناير  من  والعرشين  السادس  يف   -

كوزير للخارجية األمريكية، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تتوىل هذا 

املنصب

اعلم بأن أمجل العطور ليس ما تضعه 
على جسدك، ومالبسك بل ما تضعه 

على لسانك، ويشعر به األخرون.
عطر الكملة الطيبة

حكمة اليوم

كلمات  من ذهب
- احتفظ بأرسارَك بعيدا، حتى عن أعني أصدقائك ؛ و تعلم الصمت.

- من عمل بيده فهو عامل , من عمل بيده وعقله فهو صانع , من 
عمل بيده وعقله وقلبه فهو فنان.

- املوسيقى أكرث إلهاماً من جميع الِحكم والفلسفة.
- يجب أن تشعل املوسيقى النار يف قلوب الرجال وتجعل عيون النساء 

تدمع.
- طبيعة الفنانني صفاء , وتسامح , وانفتاح.

جعلهم  ميكنه  الذي  اليشء  هو  فهذا  بالفضيلة،  أطفالك  فلتنصح   -
سعداء ال الذهب. 

الحكمة  من  وحياً  أنبل  املوسيقى  أن  يحس  ال  الذي  العامل  أحتقر   -
والفلسفة. 

- ليس من يشء أثقل من أن تضطر لالعرتاف لنفسك بأخطائك.
- إن أرق األلحان وأعذب األنغام ال يعزفها إال قلب األم.

- القلب املحب يسع الدنيا والقلب الحقود يأكل صاحبه.
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