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ـــاضي ظـــهـــرت خـالل الـــعـــام ا
حـاالت صــحـيـة غـريـبـة وصـلت
ـسـتـشفـيـات حـول الـعالم إلى ا
وذكــر تـقــريـر نـشــرته صـحــيـفـة
صن الـــبــــريـــطــــانـــيــــة أن هـــذه
احلــــــاالت بــــــهــــــرت األطــــــبـــــاء
الكـات الـصحـية األمـر الذي وا
جــعل مـــنــهـــا قــصــصـــا حتــكى
لــفــتــرات طــويــلــة فــيــمـا شــكل
البـعض مـنهـا حتديـا للـباحـث

في مجال الطب.
Wz— qJý vKŽ W¹u œ WDKł ≠±

دخـل رجل بــواليــة كــالــفــورنــيـا
يـعــاني من مــشــاكل  في الــقـلب
سـتشفى وهـو يعاني من الى ا

كــحــة مــزمــنـة وخـالل الــســعـال
ـريض من صدره ـؤلم اخـرج ا ا
جلـطة دمـوية عـلى شكل شـجرة
الـقـصـبـة الـهـوائـيـة الـتي تـوزع
الــهــواء عـــلى الــرئــتــ ومن ثم

توفي الحقا .
WC¹d  tłË w  „d×²ð …œËœ ≠≤
اعتـادت امرأة ان تصور نـفسها
في كل مرة حتس بدودة طفيلية
وهي جتــوب مــنــاطق وجــهــهـا.
ـــرأة الــروســيـــة صــورت هــذه ا
الــدودة وهي تــتــحــرك بــدءا من
فـوق الـشـعـر واحلـاجب االيـسـر
ثـم ظــهـــرت بـــالــقـــرب من االنف
وحتـــركت حـــتى وصـــلـت بـــعــد
عـشـرة ايـام الى الـشـفـة الـعـلـيا.

وفــــقــــا جملــــلــــة جــــديــــد الــــطب
ـرأة اصيـبت الـبـريـطـاني  فـأن ا
بــنــوع من الـــطــفــيــلـــيــات الــتي
تــــــصـــــيب الــــــكالب والــــــقـــــطط
واضــطـرت لـلــخـضـوع لـعــمـلـيـة

جراحية وازالتها.
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ابتلع رجل اعمال امريكي جرعة
من اقوى فلفل في العالم ويدعى
كــارولـــيـــنـــا ريــبـــره ونـــقل الى
ـسـتـشـفى عـلى الـفـور بـعـد ان ا
تـشــنج الــرجل في مــكــانه حـيث
قام االطـباء اخملتصـون باختبار
حـالـته الـعـصـبـيـة وبـعـد اجراء
اشـعة مـقطـعـية عـلـيه وجدوا ان

عدة شراي في الـدماغ تقلصت
ما ادى الى صـعوبـة تدفق الدم
االمــر الــذي ادى الـى مــايــعــرف
بـصــداع الــصــاعــقــة وهــو نـوع

قوي جدا من الصداع.
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تـوهــمـت امـرأة تــبــلغ  42عــامــا
انـــهــا فـــقـــدت عــدســـات الـــعــ
الالصـــــقـــــة اخلـــــاصـــــة بـــــهـــــا
وجتــاهـــلت االمـــر لـــكـــنــهـــا في
احلقـيـقة كـانت قـد حتركت وراء
عــيـــنــيــهــا ولم تــســبب لــهــا اي
اعـــراض لــســـنـــوات ثم فـــجــأة
وقـــبل  6اشـــهـــر من اكـــتـــشــاف
ـرأة االطـبــاء لـلـعـدسـات بـدأت ا

بــالــتـــعــرض اللم وتـــورم خــلف
عــيــنـيــهـا االمــر تـطــلب عــمـلــيـة
جـراحـيـة السـتـخـراج الـعـدسات
الـتي كـانـت مـغـلـفــة في اكـيـاس

احلمية.
W DŽ ·UI¹ô WKðU  ‰ËU×  ≠μ

فـي شــبـاط  2018نــقل رجل الى
ستـشفى بكـليـفالند االمريـكية ا
بـعــد ان ظـهــر ثـقب في مــؤخـرة
حــلـــقه عـــنــدمـــا حــاول ايـــقــاف
الــعــطـس عن طــريق اغالق فــمه
وعـــقـــد انـــفه وامـــضى الـــرجل
الـــبـــالغ من الـــعـــمـــر  34عـــامــا
ـســتـشــفى وهـو اســبـوعــا في ا
اليـسـتـطـيع الـتـحـدث او الـبلع .
وقـال االطـباء ان الـفحص اظـهر
ان حـلق الــرجل قـد تــمـزق عــنـد
قـاعـدة جـمـجـمـته كـمـا تـضـررت
االنـسـجة الـعـمـيـقـة في عضالت
الــصـدر نــتـيــجـة حـبـس الـهـواء
واصـــــيب ايـــــضــــا تـــــمــــزق في

البلعوم).
ÂUŽ …b* i¹d  oKŠ w  WIFK  ≠∂
وفقا جمللة حياة سيكسنر ابتلع
رجل صـيـنـي مـلـعـقـة واسـتـقرت
ر والنها لم تسبب له اي في ا
الم تــركــهــا ولــكن بــعـد خــوضه
عـراكا وتـلـقـيه لكـمـة في الـصدر
بدأ يشـعر بصعـوبة في التنفس
اســتـغـرق االمــر مع االطـبـاء في
مـستـشـفى شـيـفـيـجـيـاجن الـعام

علقة. ساعت الزالة ا
ÊuM−?Ð VO U  »U?−MÝ a  q « ≠∑
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ـوقع امـريـكي تـوفي رجل وفـقا 
في نــيــويــورك يــبــلغ  61عــامــا
وذلك بــعـد ان اكل مخ ســنـجـاب
حـيث اثبت الفـحوصات الـطبية

ـرض جـنون الـبـقر انه اصيب 
الذي قضى عليه تماما.

qHÞ ”«— ‚d² ¹ r( aOÝ ≠∏

8- جنــا طــفل ( 10ســنــوات) من
ميـسـوري االمـريـكـيـة بـأعـجـوبة
وذلـك بـــعــــد ان اخــــتـــرق ســــيخ
حـديدي يـستـخـدم لشـواء الـلحم
جـمـجـمـته حـيث اظـهـر الـفحص
ان الـــســـيـخ دخل راس الــــطـــفل
ووصل الى مـؤخـرة رقـبتـه لكـنه
لم يــسـبـب اي ضـرر في الــدمـاغ
او االعصـاب واسـتطـاع االطـباء
انـتـزاع الــسـيخ من راس الـطـفل
وبـــعــــد ذلك حتــــســـنت حــــالـــته

الصحية .
ÍdIH « œuLF « w  gOFð Ê«b¹œ ≠π

في فـرنـسـا فـوجـئت امـراة تـبـلغ
 35عاما بـوجود كائنات طـفيلية
تعيش في عمودها الفقري وذلك
ــســـتـــشــفى بـــعـــد ان راجــعـت ا

بـــســبـب شــعـــورهــا بـــوخــز في
ساقيهـا وبعد اجراء اشعة رن
مغـناطـيسي عـلى فقـرات الظـهر
وجـدت ديـدان طـفــيـلـيـة تـتـلـوى
حـول الــفـقــرة الـتـاســعـة.وقـالت
صحيـفة بـريطـانيـة ان (العدوى
نـاجتــة عن بــكــتــريـا وهي دودة
صــغــيـرة مــوجــودة في الــكالب
وبعض احليـوانات التي تعيش

زارع). في ا
Â«b ô« ‚d×¹ Âu¦ « ≠±∞

عنـدما قررت امرأة بـريطانية ان
جتــرب عالجـا مــنـزلــيـا لــعـدوى
فـطريـة ظـهرت عـلى ظـفـر اصبع
قـدمهـا الـكـبـيـر جـربت الـثـوم لم
يـــنـــجح الـــثــوم كـــعالج ولـــكــنه
تـسـبـب في حـروق شـديـدة عـلى
ـــرأة قـــد بـــشـــرتـــهـــا. وكـــانت ا
وضـــعت شـــرائـح الـــثـــوم عـــلى
ـــدة تــــصل الى 4 اصـــبـــعــــهـــا 

دة شـهر فان سـاعات في اليـوم 
الـثـوم يـحــوي مـركـبـا كــبـريـتـيـا
ـكنـه ان يهـيج اجلـلـد ويـسبب

احلروق للجسم.
 …«d « ⁄U œ q Q¹ wKOHÞ ≠±±

اعـتقـد االطـبـاء في مـركـز صحي
ــديـنــة ســيـاتل االمــريـكــيـة ان
امــرأة حــضــرت وهي في حــالــة
صـحيـة سيـئـة مصـابـة بورم في
الـدماغ ولـكن الـفحـوص الـطبـية
اظـهــرت عــكس ذلك حــيث تــبـ
انهـا تـعـاني مـن امـيـبيـا تـسـمى
امـونيـا منـدريالريس وهي عدو

طفـيـلـيـة نـادرة لـلـغـايـة حيث 
االبـالغ عـن  70حــــــــــــالـــــــــــة فـي
ــتــحــدة مــنــذ 1993 الــواليــات ا
وتسـبب الـطـفـيلـي في اكل دماغ
السـيدة حيـث يعـتقـد االطباء ان
الـــــعـــــدوى جــــــاءت من مـــــيـــــاه

عقمة.  الصنبور غير ا

Ê«bI

فــــقــــد مــــني الــــبــــاج
الــــــصـــــادر من وزارة
الـــــــعـــــــدل / ســـــــجن
qOI?Ž) التـاجي بأسم
rK???? ?????  `O????M?????ý d????¹«“

ن w) الـــرجــاء  ö «

يـعـثـر عـلـيه تـسـليـمه
صدره.
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{ دبـي - اف ب: نـــــــــاقــــــــــشت
صــحف عــربــيـة امس رؤيــتــهـا
وتــوقــعــاتـهــا لــلــعــام اجلــديـد.
وحتدث عدد من الكتاب بتفاؤل
عن انـــــــفـــــــراجه فـي األزمــــــات
احمللـيـة واإلقـلـيمـيـة والـدولـية
بــــيــــنــــمــــا يــــتــــنــــاول آخـــرون
الــتـحـديــات االقـتـصــاديـة الـتي
تـــواجـه بـــعض االقـــتـــصـــادات

العربية.
ويـــــقــــــول يــــــوسـف مـــــكـي في
صحيفة "اخلليج" اإلماراتية إن
"عـــامــنـــا اجلـــديـــد ســـيـــشـــهــد
انــفـــراجــاً كــبــيــراً في األزمــات
احمللـيـة واإلقـلـيمـيـة والـدولـية
لـكـنه من جـهـة أخـرى سـيـشـهد
تصـاعداً ملحـوظاً في احلركات
االحـتجـاجيـة من أجل مسـتقبل
أفـضل .. تــضـيق فـيـه الـفـجـوة
بـ الغـنى والـفقـر. نـشهـد مثل
هذه احلركات االحتجاجية اآلن
في الـســودان واألردن ولـبـنـان
وفي حـركة الـسـترات الـصـفراء

في فرنسا.
ويــضـــيف الــكــاتب أن "الــدرس
الـذي تـقدمـه لنـا هـذه احلـركات
االحـتــجـاجــيــة هـو أن احلــريـة
الـــســيـــاســيــة لـــيــست كـــافــيــة
لوحـدها لتحـقيق األمن والسلم
االجـــتـــمـــاعـــيـــ إن لم تـــعـــزز
ـساواة بـالـعدل االجـتـمـاعي وا
. لـقـد فـي فـرص الـعـيش الـكـر
حـــــــــان الـــــــــوقـت ألن تــــــــزاوج
اجملتـمعات اإلنسانـية ب مبدأ
الــعــدل االجــتــمــاعي واحلــريــة
السـياسـيـة وأن تدرك أن غـياب
أحـدهمـا سيـكون مـؤداه سيادة

الفوضى وانعدام األمن".
WOIOIŠ  «uDš

وتــقــول مـوزة عــبــدالــعــزيـز آل
اسـحـاق في صــحـيـفـة "الـرايـة"
الــقــطــريــة إن " 2019تــعــتــبــر
بـدايــة اخلــطــوات احلــقــيــقــيـة
لـــلــــعـــمـل واإلبـــداع واإلتــــقـــان
والـــتــعـــلم لـــتــحـــقــيق الـــرؤيــة
ستقبلية القادمة التي حتمل ا
في طــيــاتــهــا كــافــة اإلجنـازات
الـتنـموية وتـكاد حتـمّل كالً منا
كـشرائح اجـتـماعـية وتـعلـيمـية
وثــقــافـــيــة وفــكــريــة وخــبــرات
ــسـؤولـيـة الــكـامـلـة مـتــنـوعـة ا
لــلـحـفـاظ أوالً عـلى كل اجلـهـود
الـتـي بـذلــتــهـا الــدولــة األعـوام
ـاضــيـة حــتى مــا نـحن عــلـيه ا
الــيــوم ونـحن نــتـمــتع بــنـعــمـة
األمن واالســتــقــرار الــسـيــاسي

واالقتصادي".
وتضـيف الكـاتـبة إن "هـناك من
النـماذج الـشبـابية مـن كان لهم
بصمة كبيرة من خالل أعمالهم
ومبـادراتهم الـفنـية واإلعالمـية
والــثـــقــافـــيــة واالقـــتــصـــاديــة
ـبـادراتـهم وأبـهـروا اجلـمــيع 
وفـكـرهم اإليـجـابي والـبـناء في
قـطــاعــات كـثــيــرة والـتـي نـأمل

مـزيـداً مـنـهـا بــاسـتـضـافـة عـام
جديد".

أمــا تـركي الـعـازمي فـيـقـول في
"الـــرأي" الــكـــويـــتـــيـــة: "كـل مــا
أتــمــنــاه أن يــنــتــهي الــعــمل
بالقيادات الباراشوتية قبول
الـرأي والـرأي اآلخـر وهـذا هو
دور األجــــــهـــــــزة اإلعـالمــــــيــــــة
ـا فـيـهـا الـرسـمـيـة واألهـلــيـة 
وسائل التـواصل االجتماعي
ــنـظــومـة اإلداريـة عن إصالح ا
طـريق إعـادة هـيـكـلـة شـامـلـة
تــوفـيــر نـظــام تـعـلــيـمي ســلـيم
لـــلــعــام والــعـــاــــــلي واخلــاص
شاريع الكبرى أيضا تنفيذ ا
بـتـكـلـفـة مـعـقـولـة ومـدة زمـنـية

مقبولة".
ـهم هـو ويـضـيف الـكـاتب أن "ا
حتــفـــيـــز اجلـــمــوع إلـى األخــذ
بــالــعــمل الــوطــني الــتــطــوعي
اجلــمــاعـي إليــصــال مـــعــانــاة
ـــواطــنــ والـــتــشــديـــد عــلى ا
ضــرورة حـسـن اخـتــيــار نـواب
مــــــجـــــــلس األمــــــة كـــــــمــــــدخل

لإلصالح".
ويــقــول زيــاد بـــهــاء الــدين في
ـصـريـة: صـحـيــفـة "الـشـروق" ا
"أمـامنـا حتـدٍ اقتـصـادي يتـمثل
في ضـرورة اسـتـكـمـال بـرنـامج
تـفق عـليه االصالح الـهيـكـلي ا
ـــؤســســـات الــدولـــيــة ألن مع ا
تـعـثـره اآلن يـضـيع تـضـحـيـات
ـاضـيــة هـبـاء ويـهـدد الــفـتـرة ا
تحققة على مستوى كاسب ا ا

االقتصاد الكلى".
ويضيـف: "لكن في نفس الوقت
فـإن مـجـرد اسـتـكـمـال تـطـبـيـقه
لــــيـس كــــافـــــيـــــا بل يـــــجب أن
يـصاحـبه مراجـعة جـدية آلثاره
االجــتـمــاعـيــة الـقــاسـيــة وغـيـر
الــــضـــروريــــة ولـــســــيـــاســـات
االستثمار والتشغيل والتحفيز
لــلـــقـــطــاع اخلـــاص وتـــقـــيــيم
وإعـادة الــنـظـر في اتـسـاع دور
الـدولة االقـتصـادي بـجنـاحيـها
ــدني والـعــسـكــري وحـسـاب ا
واقــعـى وشــفـــاف لـــلـــتــكـــلـــفــة
ــــشــــروعــــات والــــعــــائــــد من ا

القومية الكبرى".
ويـــقــول فـــهـــد اخلـــيـــطـــان في
صــحــيــفــة "الــغــد" األردنــيـة إن
"الــعـــام اجلــديـــد يــفـــتــرض أن
يـــكـــون هـــو نـــهـــايــة بـــرنـــامج
ـــالـي مع صــــنـــدوق اإلصـالح ا
الـنــقـد وبـدايـة انــفـراج نـسـبي
لألوضــاع االقـتــصـاديــة. هـنـاك
مــؤشــرات تــبـعـث عــلى تــفـاؤل
حـذر أبــرزهــا انــفــتــاح أسـواق
اجلـوار الـعـراقي والـسوري مع
حركة التجارة األردنية وعودة
ـصـري وإطالق حـزمـة الـغـاز ا
ـشاريـع الكـبـرى في عـديد من ا
الـقـطـاعـات اخلـدمــيـة والـبـنـيـة
الــتـــحــتــيـــة إضــافــة لـــبــرامج
احلـكـومـة في مجـال الـتـشـغيل

وزيـــادة الــصـــادرات األردنـــيــة
لألسواق األوروبيـة بعد تعديل

نشأ". اتفاقية قواعد ا
قرر ويضـيف الكـاتب أنه "من ا
أيضا أن تنـظر احلكومة حسب
ـــــــــزيـــــــــد من وعـــــــــودهـــــــــا 
الــتـخــفــيــضـات عــلى ضــريــبـة
ــبــيـعــات لـتــخــفـيف األعــبـاء ا

." واطن عيشية على ا ا
حالة االقتصاد

ويــقــول مــحـــمــد الــصــبــان في
صحـيـفة "عـكاظ" الـسعـودية إن
"احلــديـث كـــثــر مـــؤخــرًا حــول
ســـيـــنــاريـــو مـــحــتـــمل حلـــالــة
ي هــذا الـعـام االقــتـصــاد الـعــا
 ?2019وأنَّه ال مَفَـرَّ من تساقط
ـــــؤشـــــرات الــــــكـــــثــــــيـــــر مـن ا
االقـتـصـاديـة; فـيـنـذر سـقـوطـها
ي يـكـون أكـثـر حـدة بـركـود عـا
ــالــيـة الــتي وقــوة من األزمــة ا

شهدها العالم عام ."2008
ويـرى الكـاتب أن "ال أحـدَ يـنـكرُ
أنَّ االخطار احمليطة باالقتصاد
ـي عديـدة وحـقيـقـية ومع الـعا
ذلك هـناك مـبالـغـة في تصـوير
آثـــارهـــا الـــســـلــــبـــيـــة جتـــعل
ـي مترددين ـستثمـرين العا ا
ـخـاذ قــرارات من شـأنــهـا في اتـَّ
الــعــمل عـلـى اسـتــمــرار حــركـة

وه". ي و االقتصاد العا
ويــضـــيف أن "في كل األحــوال
فال بـديل لنـا من االستـمرار في
تنفيذ برامج رؤية  2030ودون
تـــهــاون فـــهي الـــتي ســتـــوفــر
احلـمــايـة الـالزمـة القــتـصــادنـا

السعودي من أية تقلبات قادمة
ـي". وكانت في االقـتـصـاد الـعا
بـورصة دبي قد اخـتتـمت العام
 2018االثـن بخـسارة سـنوية
ــــئــــة في وصــــلت إلى  25 بــــا
أسوأ عـام لـها مـنـــــــــــذ األزمة
ـالـيـة قـبل عـقـد وكـان قـطـاعا ا
الـعــقـارات والـــسـيــاحـة األكـثـر

تضررا.
الي وسجل مؤشر سوق دبي ا
أســوأ انـخـفــاض بـ األسـواق
اخلـلــيــجــيــة والــعــربـيــة وسط

مـؤشـرات الـى تـبـاطـؤ اقـتـصاد
ـــتـــنـــوع. إال أن هـــذا اإلمـــارة ا
االنـــخــفـــاض لـم يــكـن بـــدرجــة
الـسـوء نــفـســهـا الـتـي سـجـلت
الـعام  2008عنـدمـا انـخـفضت
ـئة بورصـة دبي بـنـسـبة 72بـا
اليـة التي تسببت بعـد األزمة ا

بها مشكلة الديون.
وفي  2018انـخـفـضت بـورصة
عُـمــان الـصــغـيــرة بـنــسـبـة 15
ـئـة بيـنـمـا اختـتـمت أسواق بـا
ـــال في الــدول اخلـــلـــيــجـــيــة ا

األخـرى الـغــنـيــة بـالــنـفط عـام
 2018بـشكل إيجـابي على وقع

ارتفاع أسعار النفط.
VÝUJ  oOI%

وقـادت بــورصـة قـطـر األسـواق
الـتي حــقـقت مـكــاسب ارتـفـعت
ـئة رغم احلصار بنـسبة  21با
االقــتـصـادي والـسـيـاسي الـذي
تـفرضه عـلـيهـا الـدول اجملاورة
مـنـذ ثـمـانـيـة عـشـر شـــــــــــهـرا

وعلى رأسها السعودية.
الي وأنهى سـوق السعـودية ا

األكبر في العـالم العربي العام
ـئة عـلى ارتـفاع بـنسـبة  8,3با
رغـم انـخـفـاض هـو األكـبـر مـنذ
ثـالث ســـــنــــوات فـي تــــشـــــرين
األول/أكـــتــــوبـــر بـــعــــد مـــقـــتل
الـصــحـافـي الـســعـودي جــمـال
خـاشقـجي في سـفارة بالده في

اسطنبول.
وعُـزي تـراجـع الـسـوق في دبي
إلى اإلنخفاض الكبير في مبيع
وأسعار العـقارات بسبب زيادة

العرض وانخفاض الطلب.

ويـشهـد قـطـاع العـقـارات الذي
ـــئـــة من يـــشـــكل نـــحــو  13بــا
إجــمـالي الـنــاجت احملـلي لـدبي
انخفاضا منذ  2014إال أن هذا

االنخفاض تسارع في .2018
ويـــتــوقع أن يــتــبـــاطــأ الــنــمــو
االقــتـــصــادي فـي دبي الــتي ال
تـعـتــمـد مــبـاشـرة عــلى الـنـفط
بـحـيـث تـصل نـســبـته الى 2,3
ـئـة في  2018مـقـارنـة مع في ا
ــئـة فـي الـعـام الــفـائت  2,8بـا

ركزي. بحســب البنك ا

سيخ حلم يخترق جمجمة طفل

دة عام ملعقة في حلق مريض تستمر 

اماراتيون يتابعون االلعاب الناريةساعة حلول العام اجلديد


