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وزير ال�شئون اخلارجية يفتتح مهرجان اجلاليةبالريا�ض و�ضواحيها

افتتح معايل وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح يف
الثامن والع�رشين من نوفمرب مهرجان
االرتريني يف عا�صمة امللكة العربية
و�ضواحيها
الريا�ض
ال�سعودية
ال�سنوي حتت �شعار» ف�شل احلظر غري
القانوين بالت�صدي وال�صمود « تفقد
معايل الوزير عثمان �صالح برفقة
القائمة باعمال ال�سفارة االرترية
بالريا�ض ال�سيدة /ويني قرزقهري
وقائد هيئة القوات البحرية االرترية

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

�شرطة مرور االو�سط تنظم �سمنار حول ال�سالمة املرورية

نظمت �رشطة املرور باالقليم االو�سط يف الثامن والع�رشين من نوفمرب �سمنار
حلوايل  400من دار�سي القيادة امل�ستوى الثاين بالتن�سيق مع االحتاد الوطني
ل�شباب وطلبة ارتريا وفرع النقل الربي باالقليم تركز حول ال�سالمة املرورية.
واو�ضح قائد �رشطة املرور يف االقليم االو�سط املقدم تاد�سي برهاين اهمية تعزيز
دور ال�شباب ،خا�صة قادة املركبات للحد من حوادث املرور ،وا�شار اىل اهم العوامل
امل�ؤدية للحوادث يف بالدنا من �ضمنها عدم اعطاء االولوية ،وتناول الكحول اثناء
القيادة و قيادة املركبة دون امتالك رخ�صة القيادة وا�ستخدام اجلوال اثناء القيادة
،باال�ضافة اىل ال�رسعة الفائقة  .وذكر بان مراقبة حوادث املرور امر ال يرتك ل�رشطة
املرور فقط ،بل يجب على كافة افراد املجتمع،خا�صة�سائقي املركبات الن�شاط يف
هذا اجلانب متحملني امل�س�ؤولية ،منا�شد ًا مدار�س تعليم القيادة للعمل بالرتكيز
على تر�سيخ الوعي واخالقيات الدار�سني يف هذا ال�ش�أن .من جهته ا�شار م�س�ؤول النقل
الربي يف االقليم االو�سط ال�سيد /بيني ت�سفاماريام اىل ان لل�سمنار اهمية كبرية
يف تعزيز معرفة الدار�سني ،مو�ضحا و�ضع برنامج لتقدمي مثل هذا ال�سمنار لقيادي
املركبات احلاملني كافة م�ستويات الرخ�ص القيادية .تو�ضح تقارير �رشطة املرور
يف االقليم االو�سط بان االقليم �شهد يف الفرتة من العام  2007وحتى  2017حوايل
 30الف حادث مروري ،راح �ضحيتها حوايل � 500شخ�ص ،وت�سببت يف دمار ممتلكات
تقدر باكرث من  300مليون نقفة.

كرن :تخريج �شباب يف دورات مهنيةً

العقيد ملآكي تخلي ماريام وغريه من
امل�س�ؤولني معر�ض ال�صور واالبتكار
وال�صناعة واالعمال اليدوية املعدة من
قبل طالب املدر�سة االرترية العاملية
بالريا�ض و�شباب اجلبهة ،ا�ضافة
اىل اع�ضاء االحتاد الوطني للمر�أة
بالريا�ض .وا�شارت ال�سيدة /ويني
اىل ان املهرجان منا�سبة وطنية كبرية
لتوريث وبناء هوية وطنية واحلفاظ
على القيم الوطنية ال�سمحة  ،م�شيدة
باجلهات التي �ساهمت بفعالية يف

عدي خواال :تقييم تطور برنامج تعليم الكبار

�أعلن يف مديرية عدي خواال عن ت�سيري اعماال حثيثة لتفعيل برنامج تعليم الكبار
مبعاجلةانتكا�سةبرنامج االمية يف املديرية .وقال اال�ستاذ /برهاين دبرظني م�س�ؤول
متابعة تعليم الكبار يف املديرية يف االجتماع الذي عقد لتقييم او�ضاع تعليم الكبار
ان الربنامج يحقق نتائج جيدة ،وت�شارك هذا العام  842من الن�سوة،يف  17مركز
منا�شدا اىل تعزيز تعاون االدارات واالحتادات الوطنية الجناح االربنامج .من جهته
ا�شار م�س�ؤول مكتب التعليم يف املديرية اال�ستاذ /ت�سفاي �سبهتو اىل النتائج اجليدة
التي حتققت يف حمو االمية بف�ضل اجلهود املوحدة لكافة اجلهات احلكومية  ،مو�ضحا
الدفع بقوة للحفاظ على االجنازات املحققة وت�سيري ان�شطة فعالة اكرث من ذلك .وذكر
مدير مديرية عدي خواال ال�سيد /عندي م�سقل ادحنوم الطالبات خا�صة لبذل م�ساعي
حثيثة لي�س من اجل امل�ساهمة وح�سب بل وامنا من اجل املناف�سة ،وتعزيز الطالب
م�ساهماتهم  ،م�ؤكدا وقوف ادارته لللقيام بدورها .هذا وت�ضم مديرية عدي خواال 114
منطقة يف  22ادارات �ضاحية.

هذا اجلانب.من جهته قال رئي�س
اجلالية ال�سيد /عبد الرحمن امام
"مبا ان فعاليات مهرجان هذا العام
اتت متوافقة مع م�شارف عهد ال�سالم
ورفع احلظر غري القانوين ،فان ذلك
ي�ضفي عليه معنى ا�ستثنائي  .قدمت يف
املنا�سبة برامج فنية وثقافية وبرامج
ترفيهية ومناف�سات خمتلفة ،كما وزعت
اجلوائز على املتفوقني يف املدر�سة
االرترية العاملية بالريا�ض ا�ضافة
اىل الفائزين يف خمتلف املناف�سات.
يذكر بان مهرجان اجلالية االرترية
يف جدة و�ضواحيها باململكة العربية
ال�سعودية انتظم يف الفرتة من الـ21
وحتى الـ  23من نوفمرب حتت �شعار»
الر�ؤى بالعمل».

مت تخريج � 216شاب ًا يف الرابع والع�رشين من نوفمرب مبدينة كرن تلقوا دورات
مهنية خمتلفة لفرتة �ستة ا�شهر نظمتها وزارة التعليم و�رشكائها يف العمل .وذكر
م�س�ؤول االدارة واملالية ملركز التدريب املهني مبدينة كرن ال�سيد /ت�سفابرهان
مهان�شو بان الدورات املهنية التي تلقاها ال�شباب �شملت الكهرباء والن�سيج واعمال
الفخار وت�صفيف ال�شعر وغريها من املهن ،وان الهدف الرئي�سي من الدورات هو
م�ساعدة ال�شباب املحتاجني الذين قاطعوا مائدة التعليم لتح�سني او�ضاعهم
باكت�ساب املعرفة املهنية وذكر بان الدار�سني تلقوا  600نقفة خالل فرتة درا�ستهم ،
وقد ا�ستطاعوا �ضمان م�صادر دخلهم بف�ضل املهن املكت�سبة .من جانبه َّ
ذكر ممثل فرع
التعليم يف اقليم عن�سبا اال�ستاذ /حممد عمر عبد الله الدار�سني الذين اكملوا درا�ستهم
املهنية متحدين التحديات اليومية التي تواجههم ،مما يحملهم ذلك م�س�ؤليات
م�ضاعفة ،معربا عن امنياته الكبرية لتح�سني او�ضاعهم املعي�شية .واو�صى املدير
العام لق�سم التعليم للكبار واالعالم بوزارة التعليم ال�سيد /قربزقي دمام الدار�سني
لبذل جهود حثيثة جلعل املعرفة املكت�سبة نقطة حتول يف حياتهم .وقال الدار�سون
ان الفر�ص املتاحة لهم حتدث حتوال نوعيا يف حياتهم و تطويرها عرب العمل.
هذا وقد خرج فرع التعليم يف عن�سبا بالتن�سيق مع ال�رشكاء اكرث من اربعمائة �شاب
مبختلف املهن يف اربعة دورات ،وقد يجري با�ستعدادات جيدة للقيام مبثل هذه
الدورات املهنية الهامة يف امل�ستقبل.

هيئة الغابات واحلياة الربية تنظم زيارة تفقدية

مديرية �شعب :جل�سة مباحثات لتعزيز ا�سهامات الطالب

�شهدت مديرية �شعب جل�سة مباحثات لتعزيز م�ساهمة الطالب وخا�صة
الطالبات يف العملية التعليمية �شارك فيها االباء واملعلملني والطالب وغريهم
من اجلهات املعنية.او�ضح م�س�ؤول التعليم يف املديرية اال�ستاذ/مو�سى �آدم بان
حمالت التوعية املنتظمة عرب مراحل ظلت حتقق نتائج جيدة  ،م�شري ًا اىل انه
يتطلب بذل م�ساعي حثيثة.وقال مدير مدر�سة وقريتت اال�ستاذ /حممود حامد
"ان مدر�ستهم التي ا�ستهلت م�شوارها الدرا�سي يف العام الدرا�سي 2015 /2014
بعدد قليل من الطالب ،بلغ عدد الطالب فيها حاليا حوايل  400طالب و ارتفعت
م�شاركة الطالبات اكرث من .% 31
وذكر اال�ستاذ حممود بان برنامج تعليم الكبار ظل يحقق نتائج م�شجعة،
منوها بانه يتطلب عمل د�ؤوب لت�شجيع م�شاركة الرجال يف الربنامج باعتبار
ان ن�سبة  % 95من دار�سي حمو االمية حتى الآن تنح�رص على الن�ساء.
و اكد امل�شاركون علىجاهزيتهم للقيام مبا يطلب منهم لتعزيز كفاءة ابنائهم
وعدم االكتفاء بامل�شاركة فقط.
وذكَّ ر مدير مديرية �شعب ال�سيد /ابوبكر ابراهيم �رضورة تعزيز دور االباء
بت�شجيع االناث يف مائدة التعليم ،م�ؤكدا دعم ادارته الجناح الربنامج.
مدر�سة وقريتت االبتدائية هي احدى املدار�س املنت�رشة يف اقليم �شمال
البحر االحمر وتدر�س من �شهر مايو وحتى �شهر دي�سمرب مبا يتما�شى مع احلياة
املعي�شية والطق�س يف تلك املناطق.
هذا وتوجد يف مديرية �شعب  13مدر�سة بداية من ريا�ض االطفال وحتى
املرحلة الثانوية.

نظمت هيئة الغابات واحلياة
الربية زيارة تفقدية يف الفرتة من الـ
 19وحتى الـ  24من نوفمرب� ،شارك
فيها  100من خرباء التنمية ومراقبة
الرثوة الغابية واحلياة الربية.
واو�ضح م�س�ؤول فرع املحافظة على
التنمية والغابات يف هيئة الغابات
ال�سيد /مو�سيي روبيل الهدف الرئي�سي
من الزيارة لتفقد االن�شطة اجلارية
يف خمتلف مناطق البالد للوقوف
على برامج التنمية والرثوة الغابية

واحلياة الربية ،وتبادل االفكار
وتوحيد العمل بني االع�ضاء .وا�شار
ال�سيد /مو�سيي اىل ان االع�ضاء يقومون
بزيارات مماثلة للمحميات ومراكز
ال�شتول ومواقع الت�شجري واملدار�س
واملعابد وال�سدود الكبرية وغريها
من املناطق التنموية يف اقاليم البالد
اخلم�سة املتبقية ا�ضافة اىل اقليم
جنوب البحر االحمر ،وتفقد التجارب
اال�ستثنائية يف املناطق اخلا�صة  ،مما
ي�ساعد ذلك يف اكت�ساب جتارب كبرية.

وذكر امل�شاركون يف الزيارة الهميتها
بالنظر اىل االهداف الرامية اليها ،كما
اثنوا على التنوع الذى تعرفوا عليه
واالختالف و التباين بني املناطق
املختلفة  .وحذر م�س�ؤول الغابات
واحليات الربية ال�سيد /ابرها قارزا
املخالفني الذين يت�سببون فياتالف
الغابات واحلياة الربية للحد من تلك
املخالفات ،منا�شدا املواطنني اي�ضا
لتعزيز م�س�شاركتهم وتعاونهم للحد
من الظواهر ال�سلبية.

اخبار حملية وعاملية
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طالبان ترف�ض خريطة طريق احلكومة وتطالب بحوار مبا�شر مع وا�شنطن �أغلبية الفرن�سيني تدعم احتجاجات "ال�سرتات ال�صفراء"

�أعلنت حركة طالبان رف�ضها خريطة
الطريق التي �أعلنها الرئي�س الأفغاين
�أ�رشف غني الأربعاء املا�ضي يف
جنيف للتفاو�ض معها ،معتربة �أنها
تتفاو�ض مبا�رشة مع وا�شنطن لأن
"احلكومة الأفغانية ال متلك �صالحية
اتخاذ قرار امل�صاحلة".
وجاء ذلك بعد �ساعات من �إعالن
احلركة امل�س�ؤولية عن تفجري وقع يف
العا�صمة الأفغانية كابل؛ وخلف قتلى
وجرحى ،حيث قال املتحدث با�سم
وزارة ال�ش�ؤون الداخلية الأفغانية
جنيب دان�ش �إن الهجوم الذي ا�ستهدف
�رشكة "جي فور �إ�س" للخدمات الأمنية
�أ�سفر عن مقتل � 15شخ�صا ،بينهم
املهاجمون اخلم�سة.
كما �أ�سفر الهجوم عن �إ�صابة 29
�آخرين ،بينهم عدد من الأجانب ،ومل
تت�أكد هويتهم بعد.
و�أعلنت طالبان م�س�ؤوليتها عن
الهجوم� ،إذ ذكر املتحدث با�سم احلركة
ذبيح الله جماهد �أن الهجوم جاء ث�أرا
لل�ضحايا املدنيني الذين �سقطوا يف
العمليات والق�صف اجلوي الذي تنفذه
القوات الأفغانية والأمريكية يف �إقليمي
هلمند وقندهار (جنوبي البالد) و�إقليم

نانغارهار (�رشقي البالد).
وت�أتي هذه التطورات بعد
�ساعات من �إعالن خريطة طريق
جديدة ال�ستئناف املفاو�ضات،
وبفريق تفاو�ضي جديد ،ح�سب
ما �أعلنه الرئي�س الأفغاين من
جنيف.
وتقول احلكومة الأفغانية
�إنها ملتزمة باملفاو�ضات مع
طالبان ،ولأجل ذلك �شكلت فريقا ي�ضم
ن�ساء و�شبابا وعلماء من جميع فئات
املجتمع.
كما تقول �إنها �ستجري يف مرحلة
الحقة �إعادة هيكلة جمل�س ال�سالم
العايل؛ بهدف بحث �سيناريوهات
ما بعد امل�صاحلة ،و�ستعمل الدولة
مبوازاة تلك العملية على �إعادة
الالجئني الأفغان.
ودعمت وا�شنطن على ل�سان وكيل
وزارة اخلارجية ديفيد هيل املبادرة
على الفور ،وحثت طالبان على
االلتزام بوقف �إطالق النار وت�شكيل
وفدها التفاو�ضي.
وطالب هيل ب�أن ت�سري االنتخابات
الرئا�سية ب�شكل �أف�ضل من االنتخابات
الربملانية ،ووعد ب�أن الأفغان

واملانحني �سيتابعون ق�ضية �إ�صالح
العيوب الفنية ب�ش�أن انتخابات
الرئا�سة القادمة.
من جهته ،قال املمثل اخلا�ص
لأمني عام الأمم املتحدة عن �ش�ؤون
�أفغان�ستان ،تاداميجي ياماماتو �إن
حركة طالبان �أقرب من �أي وقت م�ضى
من مباحثات ال�سالم� ،إال �أن �أولويتها
رحيل القوات الأجنبية من البالد.
و�أ�ضاف ياماماتو –يف لقاء �صحفي
عقب م�ؤمتر �أفغان�ستان الذي عقد
مبكتب الأمم املتحدة يف جنيف� -أن
املجتمع الدويل ي�أمل عقد مباحثات
مبا�رشة بني احلكومة الأفغانية
وطالبان.
و�أفاد يف هذا اخل�صو�ص ب�أن "اجلميع
يعمل من �أجل عقد طالبان مباحثات
مبا�رشة مع احلكومة".

�أعلن مي�شال بارنييه� ،أبرز
مفاو�ضي االحتاد الأوروبي يف ملف
خروج اململكة املتحدة من التكتل
(بريكزيت)� ،أن االحتاد م�ستعد لـ
«�رشاكة طموحة تُ عترب �سابقة» يف
العالقات بني اجلانبني بعد «الطالق»،
�إذا التزما تعهداتهما.
وكرر �أن «االتفاق املطروح هو
ّ
الوحيد و�أف�ضل املمكن» ،علم ًا
�أنه ينتظر م�صادقة الربملانَ ني،
الأوروبي والربيطاين .و�أ�ضاف
خالل جل�سة للربملان الأوروبي:
«�س�أحرتم فرتة النقا�شات الربملانية
الدميوقراطية».
و�شدد على «م�صلحة متبادلة يف
التو�صل �إىل �رشاكة طموحة»� ،إذا
خرجت بريطانيا من االحتاد يف �شكل

«منظم»� ،أي يف �إطار اتفاق مت التفاو�ض
وعدد «ال�سلع واخلدمات
يف �ش�أنه.
ّ
والرقمي والنقل والتنقل والأ�سواق
العامة والطاقة والأمن الداخلي،
وبالطبع ال�سيا�سة اخلارجية ،ل�ضمان
ا�ستقرار قارتنا».
وتابع بارنييه �أن «ال�رشاكة مع
بريطانيا �ستُعترب �سابقة ،ب�سبب حجم
ملفات التعاون»� ،إذا احرتمت بنود
تو�صل �إليه اجلانبان
«�إعالن �سيا�سي»
ّ
حول عالقاتهما بعد «بريكزيت».
و�أ�ضاف« :نظر ًا �إىل الإرادة الربيطانية
باخلروج من االحتاد وال�سوق
الواحدة ،ال ميكن �أن ي�سود اجلمود
م�ستقب ًال ،وواجبنا �أن نقول ذلك،
خ�صو�ص ًا للم�ؤ�س�سات التي يجب �أن
ت�ستعد» للتعامل مع الأمر .و�أعرب
عن «احرتامه» لربيطانيا ،قائ ًال �إنها
«بلد عظيم بف�ضل ثقافتها وتاريخها
وت�ضامنها ،خ�صو�ص ًا يف املراحل
مرت بها �أوروبا يف
امل�أ�سوية التي ّ
القرن الع�رشين ،وت�ضامنها التام
واقت�صادها ونوعية ديبلوما�سيتها».
�أما النائب الأوروبي الربيطاين
نايجل فراج ،الرئي�س ال�سابق حلزب
«ا�ستقالل اململكة املتحدة» ،فاعترب

�أن اتفاق «بريكزيت» «جيد بالن�سبة
اىل االحتاد الأوروبي» ،وتابع:
«بالن�سبة اىل بريطانيا� ،أعتقد ب�أنه
�أ�سو�أ اتفاق يف التاريخ ،كما قال
(الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب».
ورجح �أال ي�صادق عليه الربملان
ّ
الربيطاين.
جاء ذلك بعدما ورد يف تقرير
أعدته احلكومة الربيطانية �أن «طالق ًا»
� ّ
من دون اتفاق �سيقتطع من الناجت
املحلي الإجمايل يف اململكة املتحدة
 9,3يف املئة على مدى � 15سنة.
تو�صلت �إليه ماي
�أما االتفاق الذي
ّ
ف�سيق ّل�ص الناجت املحلي الإجمايل
 3,9يف املئة .لكن الرقمني ي�أخذان
يف االعتبار �أن اململكة املتحدة
�ستتمكّ ن من �إبرام كل اتفاقات التبادل
احلر التي ترغب بها .ولفت التقرير
ّ
�إىل وجوب التعامل مع هذه التوقعات
بحذر« ،نتيجة ال�شكوك املتع ّلقة بهذا
النوع من التحليل االقت�صادي».
�إىل ذلك� ،أعلن مكتب الإح�صاءات
الوطنية �أن �صايف هجرة مواطني
االحتاد الأوروبي �إىل بريطانيا تراجع
�إىل �أدنى م�ستوى منذ نحو � 6سنوات،
خالل �سنة حتى يونيو املا�ضي.

التوتر يف بحر ال�صني اجلنوبي
وغربي املحيط الهادئ يتزايد
تدريجيا ،مادفع اليابان �إىل "خمالفة"
التزاماتها الد�ستورية وزيادة قدراتها
الع�سكرية.
فقد �أ�شارت تقارير �أن طوكيو تتجه
نحو احل�صول على حاملتي طائرات
وذلك للمرة الأوىل منذ احلرب
العاملية الثانية ،يف حماولة منها
ملواجهة التمدد ال�صيني يف املحيط
الهادئ.و�ستقوم احلكومة اليابانية
بتحديث وتطوير حاملتي الطائرات
املروحية لديها من فئة "�إزومو"
بحيث ميكنها نقل و�إطالق طائرات
مقاتلة ،مثل طائرات �إف -35التي
�ستمتلكها قريبا.ومن املتوقع �أن تدرج
هذه اخلطط يف الالئحة التنظيمية
الدفاعية اليابانية اجلديدة املتوقع
الإعالن عنها يف دي�سمرب ،وفق �صحيفة
"الغارديان" الربيطانية.
ت�أتي هذه اخلطوة بعد �أنباء
وتقارير تفيد �أن اليابان ب�صدد
احل�صول على  100طائرة مقاتلة من
طراز �إف ،-35تقدر قيمتها بحوايل
 8.8مليار دوالر ،وذلك بعد عام على
طلب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
من طوكيو �رشاء املزيد من املعدات

الع�سكرية �أمريكية ال�صنع.
وي�أتي طلب احل�صول على 100
طائرة �إف -35الأمريكية بعد �رشاء
طوكيو بالفعل  42طائرة من الطراز
نف�سه ،يف �صفقة �أعلن عنها �سابقا.
الطائرات
حاملتي
وبتعديل
املروحية "�إزومو" ،البالغ طول
الواحدة منها  248مرتا وت�ستطيع
حمل ونقل  14طائرة مروحية ،ف�إن
اليابان �ستح�صل بذلك على �أول حاملة
طائرات مقاتلة منذ نهاية احلرب
العاملية الثانية.و�أثارت هذه الأنباء
انتقادات نظرا لأنها ت�شكل انتهاكا
لتعهدات يابانية �سابقة ،منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية ،ب�أن يظل
جي�شها يتبنى دورا دفاعيا خال�صا.
وكانت احلكومات اليابانية ال�سابقة
رف�ضت حتى امتالك حاملة طائرات
مروحية ب�سبب التزاماتها تلك ،لأن
من �ش�أن هذه اخلطوة �أن تف�رس على
�أنها "خطوة عدائية" وتنتهك الد�ستور
الياباين "امل�سامل".
وتطرق تقرير دفاعي ياباين �صدر
م�ؤخرا �إىل امتالك ال�صني حامالت
طائرات ،الأمر الذي ميكنها من التمدد
والتو�سع يف مياه املحيط الهادئ
قرب جزر يابانية يف اجلنوب الغربي

االحتاد الأوروبي يعر�ض على بريطانيا «�شراكة طموحة

اليابان تفاجئ العامل بخطوة ع�سكرية جريئة

للبالد .وكانت البحرية ال�صينية زادت
م�ؤخرا من ن�شاطها يف �أعايل البحار،
كما �أن التوتر بني الدولتني ازداد حول
�أحقية ملكية جزر "�سينكاكو" يف بحر
ال�صني ال�رشقي ،التي تديرها اليابان
وتعتربها ال�صني جزرا حمتلة تابعة
لها وتطلق عليها ا�سم "دياويو" .وقال
وزير الدفاع الياباين تاكي�شي �إيوايا
يف وقت �سابق من الأ�سبوع احلايل "�إن
هناك رغبة يف �أن يتم ا�ستخدام �إزومو
لغايات متعددة".

�أظهرت ا�ستطالعات للر�أي يف فرن�سا
تزايد �أعداد الأ�شخا�ص امل�ؤيدين
ملظاهرات "ال�سرتات ال�صفراء" التي
انطلقت يوم  17من نوفمرب احتجاجا
على رفع �أ�سعار الوقود.
ووفق اال�ستطالعات ف�إن الكثريين ال
يقتنعون برد فعل الرئي�س �إميانويل
ماكرون على هذه االحتجاجات.
و�أظهر ا�ستطالع ملركز "�أودوك�سا" �أن ما يقرب من  84%ممن �شملهم
اال�ستطالع يعتقدون ب�أن االحتجاجات مربرة ،بزيادة  7نقاط مئوية عن
الأ�سبوع ال�سابق .و�أٌجري اال�ستطالع ل�صالح �إذاعة "فران�س �إنفو" وذكر حوايل
ثلثي امل�شاركني �أنهم ا�ستمعوا خلطاب ماكرون �صباح الثالثاء املا�ضي الذي
وعد فيه ب�إجراء عملية ت�شاور على م�ستوى البالد ،بالإ�ضافة �إىل اتخاذ تدابري
للحد من زيادات ال�رضائب على البنزين �إذا ارتفعت �أ�سعار النفط العاملية يف
نف�س الوقت .ولكن اال�ستطالع خل�ص �إىل �أن  78%ممن ا�ستمعوا خلطاب الرئي�س
قد وجدوه غري مقنع .و�أظهر ا�ستطالع ر�أي ملعهد �إيالب للدرا�سات �أن  75%ممن
�شملهم اال�ستطالع �أعربوا عن دعمهم �أو تعاطفهم مع متظاهري "ال�سرتات ال�صفراء"
بزيادة  5نقاط مئوية عن الأ�سبوع ال�سابق.
وقال  81%من امل�شاركني يف اال�ستطالع �إن احلكومة مل ت�ستمع ملطالب
احلركة .و�أظهر ا�ستطالع ثالث ملركز "�أوبينيون واي" �أن  76%من امل�شاركني
يعتقدون �أن مقرتحات الرئي�س مل تكن كافية .وتو�صل اال�ستطالع �إىل �أن 78%
من امل�شاركني اتفقوا مع مطالب املحتجني ب�إلغاء ال�رضائب املقررة يف يناير
املقبل .وكان وزير البيئة فران�سو دي روجي قد التقى م�ساء الثالثاء املا�ضي
ممثلي متظاهري "ال�سرتات ال�صفراء" املحتجني على زيادة �أ�سعار الوقود.
وي�أتي هذا بناء على طلب ماكرون الذي اقرتح �إجراء حوار جمتمعي وا�سع
النطاق ملناق�شة املخاوف التي �أعربت عنها احلركة.
ولكن ممثلني عن متظاهري "ال�سرتات ال�صفراء" قالوا بعد ذلك �إنهم �سيدعون
�إىل مزيد من االحتجاجات بعد غد ال�سبت ب�شارع "ال�شانزليزيه" الذي كان
م�رسحا لال�شتباكات العنيفة بني ال�رشطة وبع�ض املتظاهرين الأ�سبوع املا�ضي

جورجيا  :وزيرة اخلارجية ال�سابقة تفوز بالرئا�سة

�أعلنت جلنة االنتخابات يف
جورجيا ،اول ام�س اخلمي�س� ،أن
وزيرة اخلارجية ال�سابقة �سالومي
زورابي�شفيلي ،فازت يف االنتخابات
الرئا�سية يف جورجيا ،لت�صبح �أول
امر�أة تتوىل هذا املن�صب.
املركزية
املفو�ضية
وقالت
لالنتخابات �إنه مع فرز  99يف
املئة من الدوائر االنتخابية ،فازت
�سالومي زورابي�شفيلي بنحو 60
يف املئة من الأ�صوات ،فيما ح�صل

تنظيم داع�ش يزداد قوة وت�شددا يف غرب �أفريقيا

ك�شفت تقارير جديدة عن تنامي
قوة تنظيم داع�ش املت�شدد يف غرب
�أفريقيا ،خا�صة بعد �أن زاد تقاربها
مع جماعة بوكو حرام النيجريية،
التي �سبق �أن بايعت التنظيم الإرهابي.
وكانت العالقة بني داع�ش وبوكو حرام
قد �شهدت حالة من الفتور ،قبل �أن
يقوم داع�ش باختيار الزعيم اجلديد
لبوكو حرام� ،أبو م�صعب الربناوي ،يف �أغ�سط�س  .2016ومنذ ذلك احلني،
طر�أت تغيريات كبرية على جماعة بوكو حرام� ،إذ زادت �سيا�ساتها ت�شددا،
وارتفعت وترية هجماتها ،وقام تنظيم داع�ش بالرتويج لهذه الهجمات ،فمنذ
�أغ�سط�س املا�ضي ،روج داع�ش لـ 23هجمة نفذتها اجلماعة .كما �أن �سيا�سة
بوكو حرام املتعلقة بالرهائن �أ�صبحت �أكرث ت�شددا� ،إذ كانت اجلماعة تفرج يف
العادة عن رهائنها �أما الآن ،ف�أ�صبحت اجلماعة �أكرث ت�شددا ،وقد �أظهرت جانبا
جديدا ،عندما قامت ب�إعدام واحدة من  3رهائن لديها ،عندما انتهت املهلة
التي حددتها للحكومة النيجريية لال�ستجابة ملطالبها .وكانت بوكو حرام قد
اختطفت  3ن�ساء عامالت يف جمال الإغاثة� ،أثناء هجوم على بلدة ران يف �شمال
�رشق نيجرييا ،يف مار�س  ،2017ونفذت تهديدها ب�إعدام اثنتني منهن.

�إنقاذ مئات املهاجرين قبالة �سواحل �إ�سبانيا
�أعلنت فرق الإنقاذ الإ�سبانية �أنها
انت�شلت من البحر املتو�سط 564
مهاجرا قبالة ال�سواحل اجلنوبية
للبالد ،وعرثت على جثث � 3آخرين.
وكان املهاجرون على منت  12زورقا
توىل احلر�س املدين مهمة �إنقاذ
ركاب اثنني منها .ونقل املهاجرون
�إىل مرافىء ملقة و�أملريية وموتريل

مناف�سها غريغول فا�شادزه على �أكرث
بقليل من  40يف املئة يف االنتخابات
التي جرت الأربعاء املا�ضي.
وخا�ضت زورابي�شفيلي االنتخابات
م�ستقلة ،لكنها كانت مدعومة من
حزب احللم اجلورجي احلاكم،
فيما دعم ائتالف من قوى املعار�ضة
مناف�سها فا�شادزاه.
وتتحول جورجيا ،التي يقطنها
نحو  4ماليني �شخ�ص يف منطقة
القوقاز امل�ضطربة جنوبي رو�سيا،
�إىل جمهورية برملانية.
ومن املقرر �أن تتقل�ص ال�سلطات
الرئا�سية ل�صالح رئي�س الوزراء،
الذي �سي�صبح ال�شخ�صية الأكرث نفوذا
يف البالد.
وبعد انق�ضاء املدة الرئا�سية التي
متتد �إىل � 6سنوات� ،سيتم اختيار رئي�س
الدولة من خالل �أع�ضاء الربملان،
ولي�س بالت�صويت املبا�رش

يف الأندل�س ،ح�سبما ذكرت �إدارة
عمليات الإنقاذ البحري الإ�سبانية
على موقع تويرت .و�أ�ضاف امل�صدر
نف�سه �أنه" :مت العثور على جثث ثالثة
�أ�شخا�ص م�ساء الأربعاء املا�ضي
يف البحر" .ومنذ الربيع �أ�صبحت
�إ�سبانيا بوابة الدخول الرئي�سية
للمهاجرين ال�رسيني عرب البحر

�إىل �أوروبا ،وتقدمت يف ذلك على
اليونان و�إيطاليا.
ومن الأول من يناير �إىل  24نوفمرب
من هذه ال�سنة ،و�صل �إىل �إ�سبانيا
بحرا � 51ألفا و 984مهاجرا ،ولفي
� 675آخرين حتفهم خالل رحالتهم.
وميثل هذا العدد ن�صف جمموع
الوا�صلني �إىل �أوروبا بحرا للفرتة
نف�سها ،ويبلغ عددهم � 106آالف
�شخ�ص ،ح�سب �أرقام املنظمة
الدولية للهجرة
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«فتح» تقرر �إغالق الباب �أمام حوارات امل�صاحلة

قال م�س�ؤولون يف حركة «فتح» �إن
احلركة قررت �إغالق الباب ب�صورة
تامة �أمام �أي مبادرات امل�صاحلة
�سموه «عدم جدوى» مثل هذه
ب�سبب ما ّ
احلوارات.
و�أكد �أكرث من م�س�ؤول يف احلركة
�أن الرئي�س حممود عبا�س �سيرت�أ�س
الأ�سبوع املقبل جلنة خا�صة من
احلركة لدر�س الإجراءات الواجب

اتخاذها يف قطاع غزة من
اجل اجبار حركة «حما�س»
ال�سلطة
ت�سليم
على
للحكومة الر�سمية.
ملف
رئي�س
وقال
امل�صاحلة يف احلركة عزام
الأحمد�« :سندر�س اتخاذ
اجراءت يف غزة لل�ضغط
على حركة حما�س من دون
الت�أثري على املواطنني
العاديني».
وو�صف ع�ضو وفد «فتح» اىل
امل�صاحلة ح�سني ال�شيخ ،احلوار مع
«حما�س» بـ «حوار الطر�شان» وقال:
«حوار الطر�شان الذي يتم منذ 11
عام ًا ،و�صوغ تبادل الأوراق باتت
ممجوجه وم�ضيعة للوقت وتكر�س
االنق�سام وتقتل فر�ص امل�صاحلة
احلقيقية» .و�أ�ضاف« :ال �رشاكة مع

حما�س يف املنظمة او حكومة وحدة
من دون �إنهاء كل مظاهر االنقالب يف
غزة» .وقال االحمد يف مقابلة مع
حمطة تلفزيون فل�سطني الر�سمية:
«نحن ال نثق بحما�س ،ومت�أكدون ب�أن
لي�ست لديها نية لإنهاء االنق�سام،
فالبداية بالن�سبة �إلينا هو �أن ت�ستلم
حكومة الوفاق م�س�ؤولياتها كافة».
وعن زيارة وفد «فتح» الأخرية
القاهرة ،قال االحمد« :نحن ذهبنا �إىل
القاهرة لنعطي ر�أي ًا ولي�س ورقة...
ناق�شنا �أفكار طرحتها حما�س مع
امل�س�ؤولني امل�رصيني ...وبعد حوار
�ساعتني قلنا كل ما �سمعناه مرفو�ض،
ومل نرتك مالحظات عما �سمعناه
بالبداية ...وانتهى املو�ضوع».
و�أو�ضح الأحمد �أن حركته «ال تثق
بحما�س ولديها قناعة �أن �إرادتها من
�أجل �إنهاء االنق�سام غري موجودة».

اعترب الرئي�س التون�سي الباجي
قائد ال�سب�سي� ،أن بيان حركة النه�ضة
الأخري ،والذي �صدر عقب لقائه بهيئة
الدفاع عن القياديني الي�ساريني �شكري
بلعيد وحممد الرباهمي ،الذين اغتيال
يف " ،2013يحمل تهديدا لرئا�سة
اجلمهورية".
وقال ال�سب�سي ،يف كلمة له لدى
�إ�رشافه على جمل�س الأمن القومي،
اول ام�س اخلمي�س بق�رص الرئا�سة
بقرطاج� ،أن هذا اللقاء �أثار حفيظة
حركة النه�ضة ،و�أنه "لن ي�سمح بهذا
التّهديد و�سنلج�أ للق�ضاء".
ويعد هذا �أول ت�صعيد من نوعه
للرئي�س التون�سي �ضد حركة النه�ضة
التي كانت �إىل وقت قريب حليفته يف
احلكم.
والثالثاء املا�ضي ،ن ّبهت حركة
النه�ضة التي متلك  68نائبا يف
الربملان من �إجمايل  ،217من خطورة
�إقحام م�ؤ�س�سة الرئا�سة يف �ش�ؤون
الق�ضاء ل�رضب ا�ستقالليته ،جمددة
حر�صها على التوافق مع الرئي�س
ال�سب�سي ،وخمتلف القوى ال�سيا�سية،
على خلفية ا�ستقبال ال�سب�سي ،الإثنني
املا�ضي ،هيئة الدفاع عن القياديني
الي�ساريني �شكري بلعيد وحممد
الرباهمي ،الذين اغتيال يف العام
.2013

و�أو�ضحت النه�ضة ،يف
بيانها� ،أنها "تن ّبه �إىل
خطورة �إقحام م�ؤ�س�سة
ب�أ�ساليب
الرئا�سة،
ُملتوية ،بِ ِن ّية �رضب
الق�ضاء،
ا�ستقاللية
و�إقحامه يف التجاذبات
ال�سيا�س ّية ،من طرف
ُ
املتاجرين بدم ال�شهيدين
�شكري بلعيد ،وحممد
الرباهمي رحمها الله".
واعتربت النه�ضة� ،أن فريق الدفاع
"تهجمات
عن بلعيد والرباهمي ،نقل
ُّ
باطلة ،وتُ هم زائفة" جتاهها.
والإثنني املا�ضي� ،أفاد بيان
للرئا�سة التون�سية ،ن�رشته على
ح�سابها يف فاي�سبوك�" ،أن �أع�ضاء
الوفد (هيئة الدفاع) ق ّدموا لرئي�س
اجلمهورية ،ب�صفته القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،ورئي�س جمل�س
الأمن القومي ،تقريرا حول م�ستج ّدات
ملف اغتيال ال�شهيدين �شكري بلعيد
وحممد الرباهمي ،خا�صة فيما يتع ّلق
رسي حلزب تون�سي" يف
باجلهاز ال� ّ
�إ�شارة �إىل حركة النه�ضة.
و�أ�ضاف بيان الرئا�سة� ،أن "�أع�ضاء
الوفد تق ّدموا لرئي�س اجلمهورية بطلب
تعهد جمل�س الأمن القومي بامللف،
ّ
وتكوين جلنة ظرفية برئا�سة �شخ�صية

وطنية للتدقيق يف جملة من املعطيات
ذات العالقة".
اتهمت هيئة الدفاع عن املعار�ضني
الي�ساريني املغتالني �شكري بلعيد
وحممد الرباهمي ،يف م�ؤمتر �صحايف
خالل �أكتوبر املا�ضي" ،النه�ضة"،
بتكوين "جهاز �رسي"� ،ضالع يف
االغتياالت ال�سيا�سية.
ويف كلمته اخلمي�س ،قال ال�سب�سي،
"تهمني م�صلحة تون�س ..ول�ست �ضد
�أي طرف ..ولي�س لدي �إ�شكال معه
(حزب حركة النّه�ضة) ..هم موجودون
يف امل�شهد ال�سيا�سي ويجب التعامل
معهم".
ولفت �إىل �أنه "ي�ستقبل �أي جهة
ترغب يف لقائه (يف �إ�شارة �إىل لقائه
بهيئة الدفاع) ..ولكنني ال �أحتكم يف
ما يقولون� .أ�ستمع لهم فقط

انطلقت يف العا�صمة املغربية
الرباط اخلمي�س� ،أعمال امل�ؤمتر
الإقليمي ال�سابع للتقييم مبنطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا الذي
تنظمه اجلمعية املغربية للتقييم،

و�شبكة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا للمقيمني حول مو�ضوع
«ال�سيا�سات الوطنية للتقييم
مبنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ...الأطر امل�ؤ�س�ساتية
و�آليات التقييم الإقليمية»،
يف ح�ضور وفود حكومية
وبرملانيني وممثلني عن
املجتمع املدين وخرباء من
ال�رشق الأو�سط ،و�أفريقيا،
و�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية.
ويعترب امل�ؤمتر الذي ي�ستمر
ثالثة �أيام ،من�صة لتبادل املعرفة
واخلربات يف جمال تقييم ال�سيا�سات

العمومية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،كما يهدف يف �شكل
رئي�سي �إىل ت�شجيع ال�رشاكات وتعزيز
القدرات الوطنية يف جمال تقييم
وتطوير ال�سيا�سات العمومية بجميع
�أنحاء املنطقتني .ويت�ضمن برنامج
امل�ؤمتر ،ور�شات تكوينية وجل�سات
تناق�ش على اخل�صو�ص موا�ضيع
«التقييمات الوطنية التطوعية لأهداف
التنمية امل�ستدامة ،وممار�سات
التقييم على امل�ستويات الفرعية
الوطنية ،و�سيا�سات و�أنظمة التقييم
الوطنية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا».

هاجم �سعد الدين العثماين ،رئي�س
احلكومة املغربية الأطراف ال�سيا�سية
التي تروج يف ت�رصيحات ملعطيات
و�صفها ب"املغلوطة والتي ال عالقة لها
بالأرقام الر�سمية" ،واعتربها �سلبية.
وقال العثماين يف افتتاح جمل�س
احلكومة اخلمي�س" هناك بع�ض
ال�سيا�سيني يتحدثون عن �أرقام
معار�ضة للأرقام الر�سمية" ،م�ؤكدا
�أن هذه الت�رصيحات "�سلبية ومغرقة
يف ال�سلبية.،و�أكد رئي�س احلكومة �أن
املعطيات الرقمية الر�سمية "تعك�س
التطور الذي عرفه املغرب على م�ستوى
حت�سني مناخ الأعمال وجلب اال�ستثمارات

الأجنبية ،واالهتمام الكبري لوفود عدد
من الدول بتعزيز العالقات االقت�صادية
واال�ستثمار ببالدنا".و�أفاد العثماين ب�أن
تدفق اال�ستثمارات الأجنبية يف املغرب
حت�سن خالل العام اجلاري ،حيث �أكدت
�إح�صائيات مكتب ال�رصف (مكتب حتويل
العمالت) �أن قيمتها بلغت " 37مليار
درهم(حوايل  3.7مليار دوالر)خالل
الأ�شهر الع�رشة الأوىل من هذه ال�سنة،
وذلك مبعدل زيادة بلغ  41يف املائة
مقارنة مع الفرتة نف�سها من ال�سنة
املا�ضية.
و�سجل العثماين ب�أن املغرب يتلقى
زيارات من عدد من الدول والوفود ،كان

�آخرها الوفد البلجيكي رفيع امل�ستوى
الذي تر�أ�سته الأمرية البلجيكية �أ�سرتيد،
و�ضم � 500شخ�ص ،من بينهم �أزيد من
 430من رجال الأعمال ،الفتا �إىل �أن هذه
احلركية "لي�ست عفوية ،بل ت�أتي بف�ضل
الإ�صالحات التي عرفها املغرب كان لها
ت�أثري "�إيجابي على عدد من امل�ؤ�رشات،
�آخرها م�ؤ�رش ممار�سة الأعمال الذي
حت�سن ب 9نقاط" ،حيث �أ�صبح املغرب
الثاين عربيا والثالث �إفريقيا ،والأول
على م�ستوى �شمال �إفريقيا يف جلب
اال�ستثمارات ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�رشات
�أخرى "تنم على �أن بالدنا تتح�سن ب�شكل
مهم" ،ح�سب تعبريه.

الرئي�س التون�سي :حركة النه�ضة تهددين ...ولن �أ�سمح بذلك

انطالق امل�ؤمتر الإقليمي ال�سابع للتقييم مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

العثماين :ترويج بع�ض ال�سيا�سيني املغاربة الرقام مغلوطة �أمر �سلبي
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كلمة مناف�سات عك�ست كفاءة
حترير الدراجني الإرتريني

يف الأ�سبوع املا�ضي� ،إ�ست�ضافت �إرتريا بطولة �سباق الدراجات الهوائية بـ
"ك�أ�س �أفريقيا 2018م" ،والذي �إنتهى ب�إنت�صارات ريا�ضيينا الأبطال بنجاح
باهر .ويف هذه البطولة لك�أ�س �أفريقيا للدراجات الهوائية املقامة للمرة
الأوىل ،وبالرغم من عدم ح�ضور كل الدول التي من املفرت�ض �أن تكون م�شاركة
يف هذه البطولة� ،إال �أن �إرتريا �إ�ستطاعت �أن حت�صد  16ميدالية ذهبية6 ،
ميداليات ف�ضية وخم�سة ميداليات برونزية من بني الدول املتناف�سة ،حمققة
�إجناز ًا تاريخي ًا و�إنت�صارات لأول مرة يف هذا امل�ضمار.
وكما هو معلوم ،ف�إن الريا�ضة الع�رصية يف �أرجاء منطقتنا وقارتنا
ال�سمراء ،وبالأحرى يف �إرتريا ،لها تاريخ عريق وطويل .وقد بد�أ ال�شعب
الإرتري بالتعرف على خمتلف �أنواع الريا�ضة الع�رصية وممار�ستها منذ
الربع الأول من القرن املا�ضي .لذا ،فلي�س من العجب القول ب�أن الريا�ضة
�أ�صبحت جزء ًا من ثقافة ال�شباب الإرتري .و بالرجوع اىل التاريخ ،ف�إننا
جند ب�أن ال�شباب الإرتري كان ميار�س خمتلف �أنواع الريا�ضات ،خ�صو�ص ًا
ريا�ضة ركوب الدراجات ،بدء ًا من العهد الإ�ستعماري ،وو�صو ًال للم�شاركة يف
�أقوى املناف�سات الدولية مثل طواف فرن�سا ،حيث عك�س دراجو �إرتريا يف تلك
املناف�سات ،م�ستوى من الإبداع والكفاءة الريا�ضية �أهلتهم لأن يكونوا بالفعل
فخر الأفارقة ولإرتريا.
فقد �أعيقت مثل تلك الأن�شطة الريا�ضية يف �إرتريا يف فرتة الكفاح امل�سلح،
ملدة ثالثني عام ًا .كما �أنه وعلى الرغم من حتقيق الإ�ستقالل ،ونظر ًا للظروف
القا�سية والتحديات التي واجهها ال�شعب الإرتري ،ومبا �أنه ُيف َْه ْم �أن تكون
امل�صالح الوطنية يف املقام الأول ،ال ميكن القول ب�أن الريا�ضة وتطويرها
يف البالد ،القت ت�شجيع ًا وحتفيز ًا كبريين كما ينبغي .ومع ذلك ،ف�إن ال�شباب
الإرتري ،وحتت كل تلك الظروف امل�ستع�صية ،متكن من �إحراز الإنت�صارات
املتتالية والالفتة ،وذلك بامل�شاركة يف العديد من املنا�شط واملناف�سات
الريا�ضية ،وبالأحرى ،يف من�شطي الدراجات الهوائية و�سباق العدو و�ألعاب
القوى .ويف احلقيقة ،جند ب�أن كل املنا�شط الريا�ضية يف بالدنا ال ت�سري ب�صورة
متوازية ومت�ساوية .ولكي ن�أمل يف بلوغ كافة املنا�شط الريا�ضية للم�ستويات
املطلوبة ،يتطلب منا بذل ق�صارى جهدنا والعمل بوترية فعالة ومتوا�صلة.
ومع ذلك ،ف�إن �إجنازات الريا�ضيني الإرتريني يف املا�ضي واحلا�رض ،تبعث
على الأمل يف نفو�س �شبابنا مل�ستقبل ريا�ضي باهر ومزدهر.
وكما هو معروف ،ف�إن الأن�شطة الريا�ضية ،م�ضاف ًا �إليها الدور الأ�سا�سي
الذي ت�سهم به يف �صقل وبناء عقول و�أج�سام �شبابنا ،هي �إحدى العنا�رص
الثقافية التي تقوي من دفئ احلياة الإجتماعية ،والرتابط الفكري �إ�ضافة �إىل
تعزيز ثقافة حب الوطن .ويف عملية التبادل والتوا�صل الثقايف مع خمتلف
املجتمعات الأخرى ،تعترب الريا�ضة من�شط ًا هام ًا من حيث التعريف ب�صورة
وا�ضحة عن هوية ال�شعب والبالد ،كما �أنها تلعب دور ًا يف �إبراز جناحات
الدولة على ال�صعيد العاملي.
لذا ،ف�إن الإنت�صارات التي حققها الريا�ضييون الإرتريون يف بطولة ك�أ�س
�أفريقيا 2018م ،وامل�ستويات التي حققوها كذلك يف العديد من املناف�سات
الدولية ال�سابقة ،ومبا �أن ه�ؤالء الريا�ضيني بثوا يف نفو�سنا ال�سعادة
والعزة الوطنية ،وبالنظر �إىل الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها �شبابنا
الريا�ضيون ،حتتم علينا حتمل امل�س�ؤولية يف �إ�ستثمار هذه الإمكانيات ب�أعلى
امل�ستويات والدفع بها �إىل الأمام خدمة مل�صالح ال�شعب والوطن .وعليه،
ف�إنه ينتظر من امل�ؤ�س�سات احلكومية ،واملجتمع وامل�ؤ�س�سات الوطنية
النا�شطة يف املجال الريا�ضي� ،إىل جانب ال�شعب ،كل ح�سب �إمكانياتها،
القيام بلعب دور حموري وفاعل ،وتعزيز جهودهم ب�صورة �أكرب ،من �أجل
ت�شجيع �شبابنا على امل�ضي قدم ًا بهذا امل�سار املليء بالأمل والنجاح.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�ضاحية القرقف مبديرية قلوج� :أرا�ضي تتميز بخ�صوبة تربتها

جار لإدخال خدمة الكهرباء وتوفري املياه ال�صاحلة لل�رشب ً
قريبا
مدير �ضاحية القرقف :العمل ٍ

حوار :نورالدين خليفة
عد�سة� :أبيل برخت

عن ال�صورة العامة ل�ضاحية
القرقف ،ومكوناتها ،و�سكانها،
والأن�شطة التي يقوم بها �سكان
البلدة ،حتدث ال�سيد �إبراهيم
حممد عمر �إدري�س ،مدير بلدة
قرقف ،عن �أن البلدة ت�أ�س�ست يف
�أواخر عام 1994م ،وهي منطقة
زراعية وغنية بالرثوة احليوانية
والطبيعية بالدرجة الأوىل ،كما
�أنها حتوي
على �أرا�ضي
تعترب الأف�ضل
عموم
على
املديرية من
حيث خ�صوبة
ا لرت بة .
و ا لأ مطا ر
على
تهطل
ا ل�ضا حية
ب�صورة جيدة
و منتظمة .
ويبلغ عدد
�سكان البلدة
حوايل ع�رشة
الآف ن�سمة.
وفيما يتعلق
بخد ما ت
ا ملو ا �صال ت
و ا لتعليم
وال�صحة وغريها من اخلدمات
الإجتماعية الأخرى التي تقدم
ل�سكان ال�ضاحية� ،أو�ضح ال�سيد
�إبراهيم ،ب�أن �شبكة الطرق الوحيدة
التي تربط قرقف بباقي املديريات
الأخرى هي طريق ت�سني – قلوج –
�أم حجر ،وهذا الطريق ب�أكمله هو
طريق ترابي .ومع عملية �سفلتة
الطريق ،فمن امل�ؤكد ب�أن الطريق
�سيلعب دور ًا كبري ًا وهام ًا يف
ت�سهيل حركة املوا�صالت وبالتايل
�إنتعا�ش احلركة التجارية وتنقل
املواطنني فيما بني مناطق
املديرية ب�صورة �سل�سة .وب�صورة
عامة ،حركة املوا�صالت حالي ًا
ت�سري ب�شكل ع�شوائي ،وال�سيارات
التي يتنقل بها الركاب �أغلبها
مملوكة لأ�شخا�ص ،ولي�ست تابعة
مل�ؤ�س�سة �أو جمعية حكومية.
كما �أن حركة املوا�صالت يف هذه
البلدة ،ال تتبع لأي �ضوابط �أو
بالأحرى هيكل يتما�شى مع �أ�سلوب
املوا�صالت مثل باقي القرى
وال�ضواحي الأخرى� .أما اخلدمات
التعليمية ل�ضاحية قرقف ،ففي
البلدة ثالثة مدار�س� ،إثنان منها
�إبتدائية ،وواحدة �إعدادية،
وهناك نق�ص يف
البنى التحتية
لعدد املدار�س
املرحلتني
يف
ا لإ عد ا د ية
و ا لثا نو ية .
التعليم
�أما
الثانوي ،فيتم
حتويل الطالب
�ضاحية
من
لإمتام
قرقف
املرحلة الثانوية
مديرية
�إىل
قلوج .وهذا هو
التحدي الأكرب
ي�صادف
الذي
حيث
البلدة.
�أن امل�سافة ما

القرقف� ،إحدى �ضواحي مديرية قلوج ب�إقليم القا�ش  -بركة.
�ضاحية
ً
كيلومرتا �إىل اجلنوب من قلوج .وتتميز املنطقة
وتقع ال�ضاحية على بعد 25
ب�أرا�ضيها اخل�صبة وال�صاحلة للزراعة ووجود مراعي للما�شية .وبعد ت�أ�سي�س ال�ضاحية
عام 1994م ،عملت �إدارة ال�ضاحية على التقليل من خمتلف �أوجه الق�صور يف العديد
من اخلدمات الإجتماعية والتنموية .وكانت جريدة �إرتريا احلديثة على موعد مع
مدير �ضاحية القرقف ال�سيد� /إبراهيم حممد عمر �إدري�س .ف�إىل م�ضابط احلوار.

ال�سيد� /إبراهيم حممد عمر
بني قرقف وقلوج بعيدة �إىل
حد ما .ومن حيث امل�شاركة يف
مائدة التعليم ،لوحظ �إزدياد يف
ن�سبة �إقبال الطالب على التعليم
ب�صورة �إيجابية وم�شجعة� .إال �أن
هناك �أي�ض ًا م�شكلة يف نق�ص �أعداد
املعلمني واملدر�سني يف مدار�س
البلدة .كما �أن م�شكلة مقاطعة
التعليم وخ�صو�ص ًا عند �إلتحاق
الطالب باملدار�س الثانوية يف
مديرية قلوج ب�سبب عدم وجود
داخلية ت�ؤوي الطالب ،هو حتدي
بالن�سبة لل�ضاحية ،ويتم العمل
على �إيجاد حل ملثل هذه الظواهر.
وفيما يتعلق باخلدمات ال�صحية
التي تقدمها بلدة قرقف ل�سكانها،
�أ�شار ال�سيد �إبراهيم حممد� ،إىل
وجود مركز �صحي متو�سط احلجم،
�إال �أن هناك نق�ص يف عدد الكادر
الب�رشي للأطباء ،وكذلك املعدات
الطبية ال�رضورية ،حيث يوجد
فقط طبيبني من �سكان البلدة ملركز
قرقف ال�صحي ،ويقومان وحدهما،
بتقدمي اخلدمات الطبية والوقائية
والعالجية ل�سكان البلدة .وعن
اخلدمات العدلية والق�ضائية ،ذكر
ال�سيد �إبراهيم عن وجود حمكمة
�أهلية بالبلدة ،وتقوم بتقدمي

خدمات عدلية ناجزة للمواطنني
بال�ضاحية .و�أ�ضاف ،ب�أن �إدارة
بلدة قرقف ،قدمت تقاريرها عن
كل �أوجه النق�ص الذي ي�صادف
البلدة �إىل �إدارة مديرية قلوج،
على �أمل �أن يتم حل الإ�شكاليات

و�أوجه الق�صور التي تواجه البلدة
يف خمتلف اخلدمات الإجتماعية
احليوية ،كونها �إدارة جديدة
�أن�شئت حديث ًا .وعن الأ�رضار
التي ت�سببها ال�سيول الناجمة عن

هطول الأمطار الغزيرة على البلدة
والإجراءات التي يتم �إتخاذها يف
هذا ال�سياق ،ذكر ال�سيد �إبراهيم
حممد ب�أن البلدة تقع حتت ت�أثري
مبا�رش لل�سيول التي جتري على
نهر قرقف ،وقد �أثرت تلك الأمطار
ب�شكل مبا�رش يف �إحداث �أ�رضار

مبا�رشة على الأ�سواق واملنازل
الواقعة على حدود النهر ،وحتديد ًا
يف عام 1995م وعام 1998م ،حيث
�أن �إرتفاع من�سوب مياه الأمطار �أثر
على املناطق الزراعية لل�ضاحية،
وخ�صو�ص ًا اجل�رس الذي يربط ما
بني البلدة الداخلية لقرقف ونهر
قرقف ،وبف�ضل جهود ومبادرات
�رشكة بدهو للبناء ،قامت ال�رشكة
ب�صيانة وترميم اجل�رس ورفعه
بحيث مينع و�صول مياه ال�سيول
املنحدرة من اجلبال �إىل املناطق
املنخف�ضة وخ�صو�ص ًا الزراعية.
وعن خدمات الكهرباء� ،أو�ضح
ال�سيد �إبراهيم ،ب�أن ال�ضاحية
لي�س بها خدمات كهرباء ،ويتم
احل�صول على الكهرباء من خالل
املحوالت التي تعمل بالوقود،
حيث �أن ال�ضاحية يف �أم�س احلاجة
لإدخال هذه خدمة الكهرباء �إىل
البلدة من �أجل ت�سهيل حياة
�سكانها يف خمتلف القطاعات
التنموية ،وعلى �أمل تلقي هذه

اخلدمة يف القريب العاجل .كما
�أن العمل جار حلل �إ�شكالية توفري
مياه ال�رشب النظيفة ،و�إدخال
الطاقة ال�شم�سية �إىل البلدة ولو
ب�صورة م�ؤقتة �إىل �أن يتم �إ�ستبدالها
بالطاقة الكهربائية .وحول دور
�سكان �ضاحيةقرقف يف التن�سيق مع
�إدارة البلدة يف
خمتلف الربامج
و ا لتنظيم
ل�شعبي
ا
خمتلف
يف
ا لقطا عا ت
ا لتنمو ية ،
�أو�ضح ال�سيد
�إبراهيم ب�أن
�سكان البلدة
متعا و نو ن
�إىل حد كبري
مع الإدارة يف
الأعمال
كل
املنوط بها،
وهذا بحد ذاته
م�شجع ويبعث
على الكثري من التفا�ؤل يف �إجناز
وحتقيق كل املتطلبات ال�رضورية
و�إ�ستيفائها يف امل�ستقبل .حيث
يقوم �سكان البلدة ،بالتطوع
مل�ساعدة �أ�رس ال�شهداء مثل
�أعمال النفري حل�صاد مزارع �أ�رس
ال�شهداء� ،إ�ضافة �إىل التكافل
الإجتماعي وال�ؤئام الديني فيما
بني �سكان البلدة .ويف اخلتام،
ذكر ال�سيد �إبراهيم ب�أن �ضاحية
قرقف هي �أر�ض زراعية خ�صبة،
ومل يتم �إ�ستغالل �أرا�ضيها بال�شكل
املنا�سب .و�أ�ضاف ب�أنه ي�ؤمل يف
�إدخال خدمة الكهرباء �إىل البلدة
والتي بدورها �ستنعك�س �إيجاب ًا
على حياة ال�سكان ،وخ�صو�ص ًا
تطوير اخلدمات الإجتماعية
الأخرى بال�ضاحية .و�أ�ضاف ب�أن
الأرا�ضي ال�سكنية مت تخطيطها
ب�شكل م�سبق ،وعلى �أمل �أن يتم
تخطيط �سوق البلدة يف امل�ستقبل
القريب.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الثوم ...طرق زراعته وفوائده الغذائية وال�صحية !!!!
حممود عبداهلل �/أبوكفاح
يعد الثوم �أحد النباتات التي
تتبع للف�صائل الثومية ،ويعترب �أحد
�أقدم النباتات التي عرفها الإن�سان،
فيعود �أ�صله ملا يزيد عن �سبعمئة
�سنة ،وهو ميتاز برائحته النفاذة،
وب�أوراقه ال�سميكة ،وب�إمكانية
ا�ستخدامه يف الكثري من املجاالت:
كالطهي ،والو�صفات التجميلية،
والعالجية ،وزرع بدايةً يف �آ�سيا
ثم بعدها انت�رشت زراعته
الو�سطىّ ،
يف خمتلف �أنحاء العامل ،ويتم
�رشا�ؤه عادةً من حمالت اخل�ضار �أو
الأ�سواق ،ولكن بالإمكان زراعته
يف املنزل وبخطوات ب�سيطة و�سهلة
وبطرق �صحية ،وهذا ما �سنعرفكم
عليه يف هذا املقال.
االدوات امل�ستخدمة يف زراعة الثوم :
الرتبة الزراعية.
•
ادوات لزراعة.
•
قفاز زراعة.
•
ف�صو�ص الثوم الطازجة.
•
ال�سماد الع�ضوي.
•
اناء من الفخار لتخزين
•
الثوم بعد احل�صاد.
خطوات زراعة الثوم :
معرفة الوقت املنا�سب
.1
للزراعة يف الأغلب �أف�ضل الأوقات
التى يتم فيها زراعة الثوم هي
منت�صف اخلريف �أو �أوائل ف�صل
الربيع ،ينمو الثوم ب�شكل جيد يف
املناخ عايل احلرارة والرطوبة يف
الأمطار الغزيرة .
اختيار مكان الزراعة من
.2
ثم اعداد الرتبة حيث يحتاج الثوم
�إىل ال�شم�س مع توفري جانب من الظل
اجلزئي يجب تنظيف الرتبة و�إزالة
الأع�شاب ال�ضارة و الأو�ساخ و تقليب
و تهوية الرتبة جي ًدا يف�ضل الطفال
الرملي ( ،)Sandy loamعلى �أن
تكون الرتبة جيدة ال�رصف و ت�سميد
الرتبة بال�سماد الع�ضوي(ق�رش
البي�ض املطحون �أو الكومبو�ست
مواد متحللة و متخمرة) وا�ضافة
املغذيات قبل البدء بالزراعة.
اختيار الثوم الطازج عايل
.3
اجلودة من ثم اختيار الف�صو�ص
الكبرية مع جتنب الف�صو�ص اللينة
لكل ف�ص �سوف ينبت ر�أ�س ثوم
يوجد ا�صناف كثرية من الثوم عليك
االختيار من بينها.
ك�رس ف�صو�ص الثوم مع
.4
عدم الإ�رضار بالقاعدة يف حالة تلف
القاعدة ال ينمو الثوم.
غر�س الف�صو�ص داخل
.5
الرتبة على بعد � 5سم ينبغي
املباعدة بني الف�صو�ص م�سافة
�20سم.
تغطية الرتبة ب�أوراق
.6
ال�شجر و الق�ش اجلاف و بع�ض
ال�سماد.
ت�سميد الثوم من �أعلى
.7
عند الزراعة و مرة �أخرى بف�صل
الربيع يحتاج �إىل ت�سميد كامل وقت
الزراعة.
ري النبات يحتاج الثوم
.8
املزروع حديثًا لرتبة رطبة مع عدم
املبالغة بالري تكون املياه مرة
واحدة بعمق بالأ�سبوع باقي االيام
فقط ر�ش على �سطح الرتبة يحتاج
الثوم يف فرتة ال�صيف للجفاف
لل�سماح له بالن�ضوج.
رعاية الثوم من احل�رشات
.9
و االفات الزراعية من االف�ضل عمل
�سور حول الثوم �أو ا�ستخدام ن�شارة
غري جذابة لفئران �أو و�ضع فلفل حول
�سور الثوم حتى يبعد الفئران.
ال�سيقان
ظهور
 .10عند

اخل�رضاء ميكن انتزاعها لطعام
و لكن هذا ي�رضر اجلذور (الثوم)
يف�ضل ا�ستخدام قفاز قبل �سحب
ال�سيقان من الرتبة لأن رائحة الثوم
تظل باليد عدة �أيام.
 .11عندما تكون ال�سيقان بنية
�أو �صفراء يكون الثوم جاهز للح�صاد
يكون احل�صاد يف نهاية ف�صل ال�صيف
وي�ستمر احل�صاد لف�صل اخلريف
ويح�صد الثوم يف وقت ال يكون هناك
ري له لتجنب الطني ويكون الثوم
جاف.
 .12عند احل�صاد يتم عمل
حفرة ب�سيطة لأخذ الثوم من ثم
و�ضعه مبكان جيد التهوية حتت
ا�شعة ال�شم�س لب�ضعة �أيام للح�صول
على حرقة ال�شم�س وتطهري الثوم
من بكترييا وامليكروبات املوجودة
بالأر�ض.
 .13تخزين الثوم مبكان بارد
و جاف يف�ضل يف �آنية م�صنوعة من
الفخار املفرغ وال�سحب منه عند
احلاجة.
 .14ميكن تخزين الثوم بالزيت
و اخلل لتجنب منو البكترييا
واالحتفاظ بيه داخل الثالجة.
 .15عمل �ضفرية لتعليق
حم�صول الثوم بال�رشفة
الفوائد الغذائية وال�صحية للثوم
:
ميتاز الثوم بالعديد من الفوائد
ال�صحية واجلمالية والعالجية اي�ضا
يف هذا املقال وح�رصيا على جملة
رجيم االوىل عربيا يف عامل الر�شاقة
ال�صحه واجلمال تعرف على اهم
فوائد الثوم ال�صحية
والعالجية.
ا لثو م
و بال

�شك ،
هو من اكرث
اخل�ضار املعروفة
من حيث اخل�صائ�ص العالجية وذي
الفوائد ال�صحية املتنوعة ،بحيث
ميكن منع او معاجلة العديد من
امل�شاكل ال�صحية مب�ساعدة الثوم
وهنالك عدد ال يح�صى من االدلة التي
تثبت ان م�صدر هذه اال�ستعماالت هو
الثوم واملعروفة منذ االف ال�سنني
لدى ح�ضارات خمتلفة حول العامل.
وقد اثبتت العديد من الدرا�سات يف
ع�رصنا احلديث وجود عالقة مبا�رشة
بني تناول الثوم والفائدة والوقاية
من م�شاكل �صحية متنوعة.
قيمتة الغذائية :يحتوى كل 100جرام
من الثوم على:
 59%ماء
 0,6جرام بروتني
 0,1جرام دهنيات
3جرام �سكريات
 0,14جرام الياف
 144وحدة �سعر حرارى
فوائد ّ
الثوم
الثوم:تتعدد فوائد
ّ
وتختلف طرق تناوله ،ومن

فوائده:
– خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول
و�ضغط الدم :ويعترب هذا اال�ستخدام
هو الأكرث �شيوع ًا للثوم  ،حيث
وجدت العديد من الدرا�سات � ّأن
تناول الثوم يقلّل من م�ستوى
الكولي�سرتول الكلّي يف الدم،
ال�سيء
ومن م�ستوى الكولي�سرتول
ّ
(� ،)LDLإ�ضافةً �إىل � ّأن العديد من
الثوم
الدرا�سات �أثبتت �أن تناول
ّ
ٍ
ِ
خف�ض �ضغط
ب�شكل منتظم ي�ساهم يف
الدم عن طريق ت�أثريها يف ارتخاء
ع�ضالت الأوعية الدموية عن طريق
رفع �إنتاج �أك�سيد النيرتيك الذي
يعمل على تو�سيع وارتخاء الأوعية
الدموية ‘.
– الوقاية والعالج من �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية :حيث
�أنّ ه يحارب ت�صلّب
ا ل�رش ا يني

و تر ا كم
ا خلرث ا ت
والتجلطات  ،وكما وذكر يف
النقطة ال�سابقة ،ف� ّإن ت�أثري الثوم
املثبت يف العديد من الدرا�سات
يف خف�ض �ضغط وكولي�سرتول الدم
بالإ�ضافة �إىل �أثرها يف تخفي�ض
الدهون الثالثية ي�ساهم يف �أثرها
الوقائي والعالجي يف �أمرا�ض القلب
وال�رشايني .
– مكافحة الأمرا�ض املعدية:
ا�ستخدم الثّوم منذ قرون لعالج
الكثري من الأمرا�ض املعدية التي
ت�شمل العديد من �أنواع البكترييا
والفريو�سات والفطريات ،ويف
الأبحاث احلديثة ،وجد � ّأن للثوم
فعالةً يف حماربة العديد من
�آثار ًا ّ
�أنواع البكترييا املوجبة وال�سالبة
اجلرام ،حيث � ّأن مادة الأللي�سني
تقاوم �إنزميات البكترييا ،كما
وجدت العديد من الدرا�سات
�آثار ًا فعالةً للثوم يف حماربة
الربوتوزوا ،ولذلك ت�ستخدم كعالج
لداء اجلاريا الطفيلي الذي ي�صيب
اجلهاز اله�ضمي م�سبب ًا العديد

من الأعرا�ض ،كما وجد له دور
فعال يف حماربة العديد من �أنواع
الفطريات.
– الوقاية والعالج من ال�رسطان:
وجدت الأبحاث � ّأن الثوم يحتوي
على العديد من املركبات املحاربة
وخا�صةً
املواد
لل�رسطان،
املح�رضة بامل�ستخل�صات الزيتية
مثل مادة (دياليل) التي لها دور
فعال يف حماربة خاليا �رسطان
الثدي .وت�شمل امليكانيكيات التي
حتارب بها املركبات املختلفة يف
الثوم اخلاليا ال�رسطانية تن�شيط
الإنزميات التي تقوم ب�إبطال مفعول
املواد امل�رسطنة ،التعار�ض مع
تكوين الأحما�ض النووية ()DNA
للخاليا ال�رسطانية .
– التخل�ص من اجلذور احلرة
التي ت�سهم يف تكوين اخلاليا
ال�رسطانية ،ومنع تكاثر ومنو
اخلاليا ،وتعطيل منو الأوعية
الدموية يف ال�رسطان .وقد وجد
�أن معدل منو اخلاليا ال�رسطانية
يقل با�ستخدام الثوم ،كما ا�ستنتج
املعهد الوطني الأمريكي � ّأن الثوم
هو �أعلى املواد الغذائية احتوائ ًا
للمواد املحاربة لل�رسطان .ويف
التجارب احليوانية ،وجد �أثر
للثوم ومكوناته يف منع تطور
اخلاليا ال�رسطانية يف الأورام
املحفزة كيميائي ًا يف كلّ من:
�رسطان الكبد ،و�رسطان القولون،
و�رسطان الربو�ستات ،و�رسطان
املثانة ،و�رسطان الغدد اللبنية،
و�رسطان املريء ،و�رسطان الرئة،
و�رسطان اجللد ،و�رسطان املعدة،
كما � ّأن الثوم يرفع من قدرة جهاز
املناعة على حماربة اخلاليا
ال�رسطانية .
الثوم وداء ال�سكري :وجدت
–
ّ
العديد من الدرا�سات على حيوانات
فعا ً
ال للثوم يف تخفي�ض
املخترب �أثر ًا ّ
م�ستوى �سكر اجللوكوز يف الدم ،كما
وجدت �أثر ًا يف تخفي�ض كولي�سرتول
ودهون الدم يف حيوانات التجارب
امل�صابة بال�سكري ،غري � ّأن �أثر
نتائج الدرا�سات التي �أجريت على
الإن�سان الزالت مت�ضاربة يف �أثره
على �سكر الدم� ،إال �أنّ ها �أو�ضحت �أثر ًا
فعا ً
ال له يف حماربة الكولي�سرتول
ّ
ودهون الدم يف الأ�شخا�ص امل�صابني
بال�سكري.
– الثّوم وحماربة ال�صلع :هناك
بع�ض الدالئل العلمية على فائدة
منو ال�شعر من
الثوم يف حت�سني
ّ
مو�ضعي
كم�ستح�رض
خالل ا�ستخدامه
ّ
مع غريه من امل�ستح�رضات حيث �أنّ ه
ي�ساعد يف حماربة مر�ض الثعلبة .
– الثّوم وفطريات اجللد :ي�ستعمل
الثوم على ب�رشته
البع�ض زيت
ّ
الفطري .
االلتهاب
لعالج
ِ
ّ

– حماربة ال�شيخوخة :للثوم دور
مثبت كم�ضاد �أك�سدة يحمي اخلاليا
ويحارب �شيخوختها املبكرة .
– خ�سارة الوزن :تقرتح بع�ض
الدرا�سات �أثر ًا للثوم يف حماربة
ال�سمنة والوزن الزائد
الثوم مفيد ً
جدا لل�شعر:
ميتلك الثوم حمتوى عاليا جدا من
الكربيت  ،sulfurوالذي يعد مفيدا
لل�شعر .كما وميتلك الثوم العديد
من العنا�رص الغذائية ال�رضورية
لل�شعر وال�صحة العامة وذلك بناء
على ما ذكرته امل�ؤ�س�سة الوطنية
االمريكية لل�رسطان.
ويعد الثوم �أي�ضا عالجا
لتح�سني منو ال�شعر عرب ا�ستخدامه
كم�ستح�رض مو�ضعي .وي�ساعد �أي�ضا
على حماربة فقدان ال�شعر ،وذلك
ح�سبما وجدته درا�سة ن�رشت عام
 2007يف املجلة الهندية لعلم اجللد
واالمرا�ض التنا�سلية وطب اجلذام .
على الرغم من قيام البع�ض
و�ضع زيت الثوم على ب�رشتهم لعالج
االلتهابات الفطرية �أو الث�آليل
واالمرا�ض اجللدية التي ت�صيبهم،
غري �أن فعالية الثوم �ضد الث�آليل
وامل�سامري ال تزال غري م�ؤكدة.
لكن ما ال �شك فيه ،ان كل ف�ص
من الثوم يحتوي على كميات كبرية
من مادة كيميائية موجودة ب�شكل
طبيعي فيه وتعرف بالألي�سني
( .)allicinوالتي تتفاعل عند
ه�ضمها مع الدم ،لإن�شاء حماية
قادرة على قتل العديد من البكترييا
والفريو�سات امل�ؤذية التي قد يكون
ج�سم االن�سان م�أو ًا لها .منها تلك
امل�سببة حلب ال�شباب وغريها
من االلتهابات اجللدية .وا�ضافة
اىل ذلك فان االلي�سني م�ضاد فعال
للت�أك�سد مما يزيد من قدرتها على
احلماية من الفريو�سات.
ولتح�صل على �أكرب قدر ممكن
من فوائد الثوم ،قم بتناولها نيئة
ومفرومة ب�شكل ناعم و�ضعها يف
طبق ال�سلطة �أو قم با�ضافتها اىل
الوجبة قبل تقدميها.
حماذير تناول الثوم:
على الرغم من فوائد الثوم
التى ذكرنها من قبل ،اال ان هناك
بع�ض اال�شخا�ص الذين قد ي�ؤثر
الثوم فى �صحتهم �سلب ًا  ،فالذين
يعانون من م�شاكل فى املعدة،
كاحلمو�ضة الزائده او م�شاكل
القولون او القرحة ،فرمبا عليهم
جتنب تناول الثوم واخذ اقرا�ص
املكمالت الغذاية ،التى ي�ستعا�ض
بها عن الثوم كذلك فالثوم ين�صح
برتكه متاما ملر�ضى االيدز ،النه
يتعار�ض مع بع�ض العقاقري الذين
يتناولونها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

واحة الطفل
يوم الطفل العاملي :2018

مدينة التوائم:
كان الأ�سبوع املا�ضي اليوم العاملي للطفل
الأطفال هم زينة وروعة هذه احلياة فال قيمة للحياة
بدونهم لأنّ هم رمز الرباءة والعطاء واحلياة.
يوم الطفل هو احلدث الذي يحتفل به يف �أيام خمتلفة
يف دول كثرية يف خمتلف �أنحاء العامل ,ومنه اليوم
به
الدويل حلماية الأطفال احتفل
يف  1يونيو يف عام
هذا اليوم من قبل االحتاد الن�سائي
1950م.وقد �أن�شئ
الدويل يف نوفمرب من عام  1949م يف
ا لد ميقر ا طي
و�أي�ض ًا يوم الطفل العاملي والذي
م�ؤمتر باري�س،
 20نوفمرب من كل عام ح�سب
ي�صادف يوم
املتحدة .فقدد �أو�صت اجلمعية
تو�صية الأمم
املتحدة يف العام  1954م ب�أن
العامة للأمم
البلدان يوم ًا عاملي ًا للطفل يحتفل
جميع
تقيم
للت�آخي والتفاهم على النطاق
به بو�صفه يوم ًا
الأطفال. .
بني
العاملي
العامل يتم االحتفال به يوم  20نوفمرب،
ويف �أغلب دول
يف هذا اليوم قانون حقوق الطفل �أما يف
حيث �أعلنت الأمم املتحدة
الدول ال�شيوعية ال�سابقة فيحتفلون باملنا�سبة
يف  1يونيو/حزيران.
فالأطفال هم �أثمن كنز و�أعظم �سعادة يف كل
املجتمعات ،ولذا جاءت فكرة اليوم العاملي
للطفل مبثابة تذكري للبالغني ب�رضورة احرتام
حقوق الأطفال ومنها حقهم يف احلياة ويف حرية
الر�أي والدين والتعليم والراحة ووقت الفراغ،
واحلماية من العنف اجل�سدي والنف�سي ،وعدم
ا�ستغاللهم يف العمل قبل اال�ستمتاع برباءة
الطفولة وفرتتها الكاملة
/1تنزل الدمعة من العني الي�رسى قبل العني اليمنى اذا بكى ال�شخ�ص من �أمل
�أو حزن واذا كانت �أول دمعه من العني اليمنى ف �سببها ال�سعاده.
احذية الكعب العايل كانت يف ال�سابق للرجال/2
�أكل الثوم و الب�صل ي�ساعد يف ت�رسيع منو
�شعرك/3.
وزن النمل املوجود يف الأر�ض جميعها يفوق وزن

ه
ل
ت
ع
لم

/4يقال �أن
الب�رش بن�سبة . 1-10
/5كما �أن ب�صمة اال�صبع متيز كل ان�سان عن الآخر ف�إن ب�صمة الل�سان كذلك
/6يف كل عام يتحطم �أكرث من ع�رشة �آالف منقار طائر ب�سبب ا�صطدامها بزجاج النوافذ .
/7يف بنجالد�ش ُيحكم على طلبة املدار�س بال�سجن �إذا اتهموا بالغ�ش يف الإمتحان النهائي .
/8احرتاق مادة الزجاج ينتج طاقة تكفي مل�شاهدة التلفاز ملدة ثالث �ساعات .
ي�صل عدد انواع احليوانات املوجودة على الأر�ض حوايل املليون9
ِ
/10احللْم ( بك�رس احلاء ) = الأناة و احلُ لْم ( ب�ضم احلاء و �سكون الالم ) = ما يراه النائم و احلُ ل ُُم (
ب�ضم احلاء و الالم ) = البلوغ
/11ت�ستطيع النعامة ان ترك�ض ب�رسعة ت�صل اىل  80كيلو مرت يف ال�ساعة
/12كمية احلرارة التي تنبعث يف اليوم الواحد من ج�سم ال�شخ�ص العادي كافية جلعل  40لرتا من
املاء ت�صل اىل درجة الغليان_

ق�صة

ق�صة الأ�سد والف�أر

يف يوم من االيام ا�ستيقظ اال�سد ملك الغابة من نومه علي اثر �سقوط ف�أر �صغري علي احدي قدميه،
ا�ضطرب اال�سد و�شعر بالغ�ضب من هذا الف�أر الذي اقلق راحته ،ف�أم�سك به وقال له يف �سخرية � :أال
تعلم ان ملك الغابة نائم فكيف جتر�ؤ علي االقرتاب منه ومن عرينه وتلعب وتلهو حوله دون ان
تهابه او تخف منه ؟! ادرك الف�أر ان م�صريه املوت بعد دقائق بني خمالب هذا اال�سد العمالق ،فحاول
�أن يتمالك نف�سه وقال  :جاللة امللك� ،إين ادرك بالطبع قوتك العظيمة و�سلطانك ،وانا جمرد ف�أر
�صغري �ضعيف وال يليق مبلك عظيم مثلك �أن يقتلني ،ف�أنا ال ا�صلح وجبة لك ،ف�أرجوك ان ترتكني
اعود ايل زوجتي واوالدي .
�س�أله اال�سد بلهجة ا�شد �سخرية وا�ستهزاء  :وملاذا قد اتركك دون عقاب وانت ايقظتني من نومي
واقلقت راحتي ؟! �رصخ الف�أر بدموع  :يا �سيدي امللك� ،إن اجلميع يعلم قوتك وقدرتك وعظمتك
ارجوك ارحمني هذه املرة رمبا حتتاج �إيل يف امل�ستقبل � ..ضحك اال�سد �ضحكة عالية وهو يقول :
انا احتاجك انت ايها الف�أر ؟ كيف تتجر�أ علي قول هذا ؟ حاول الف�أر اظهار بع�ض ال�شجاعة ال�ستفزاز
اال�سد وهو يقول  :اتركي يا جاللة امللك و�سوف تري بنف�سك حاجتك ايل �ضعفي .
�ألقي اال�سد بالف�أر امل�سكني بعيد ًا عنه وهو يقول � :سوف اتركك و�س�أري كيف ميكن ان يحتاج ملك
الوحو�ش ايل من هو مثلك ،انطلق الف�أر هارب ًا من العرين وهو يقول � :شكر ًا لك يا �سيدي ،وت�أكد
دائم ًا انني �س�أكون يف خدمتك  ..بعد مرور ايام قليلة �سقط اال�سد يف �شباك �صياد ماهر كان قد جاء
ايل الغابة ل�صيد بع�ض احليوانات ،ف�أخذ اال�سد يز�أر وي�ستغيث ،حتي �سمع الف�أر زئريه فانطلق
ب�رسعة نحو ال�صوت ،وبد�أ يقر�ض ال�شبكة بكل قوته با�سنانه احلادة ،حتي متكن من عمل فتحة
كبرية يف ال�شبكة فانطلق منها اال�سد هارب ًا ومتكن من النجاة من �شبكة ال�صياد بف�ضل هذا الف�أر
ال�صغري ،اجته اال�سد ايل الف�أر وهو يقول يف خجل  :الآن فقد ادرك ان امللك مهما بلغت قوته و�سلطته
لن يتمتع باحلياة واحلرية دون م�ساعدة ال�صغار ال�ضعفاء ،فكل كائن حمتاج ايل غريه

�ضحكات

كان املدر�س ي�رشح يف در�س جتمد املاء ف�س�أل احد
التالميذ  :اذا فتحت ال�صنبور
يف بيتك ومل ينزل املاء فما ال�سبب
التلميذ :ابي مل ي�سدد الفاتورة

معلومات

�أكرث من  140عاما على "�أكرث كلمة
م�شرتكة بني الب�رش"
كلمة "�ألو" �أ�صبحت م�شرتكة بني الب�رش
للرتحيب باملت�صل
مرت �أكرث من  140عاما ،على �أكرث كلمة
يتحدث بها الب�رش اليوم بجميع لغاتهم
يف العامل ،والتي تعد �أكرث الكلمات
تداوال و�شهرة منذ ثالثينيات القرن الثامن
ع�رش.
وتعد كلمة "�ألو" �أو �آلو �أو هيلو ،كلمة
الرتحيب �أو التحية يف اللغة الإجنليزية،
التي يرد بها اجلميع تقريبا على ا�ستقبال
املكاملات الهاتفية� ،أو الرتحيب
ببع�ضهم .وا�ستخدمت الكلمة الأ�شهر،
بتلك التهجئة باحلروف الالتينية لأول
مرة يف عام  ،1833يف كتاب �أمريكي،
ُيدعى "ا�سكت�شات وغرائب الكولونيل
ديفيد كروكيت" الذي �أعيد طبعه يف نف�س
ال�سنة يف جريدة لندن الأدبية .وانت�رش

ا�ستخدام الكلمة يف عقد  ،1860ومنذ 15
�أغ�سط�س � 1877صاغ العامل ال�شهري،
توما�س �إدي�سون ،كلمة هلو ،ككلمة حتية
يف الهاتف ،وقد اقرتح ا�ستخدامها لرئي�س
ال من
�رشكة التلغراف لإجابة الهاتف بد ً
"�آهوي� ،آهوي" امل�ستخدمة يف ال�سفن،
والتي اقرتحها �ألك�سندر غراهام بيل .وكتب
توما�س �إدي�سون يف � 15أغ�سط�س 1877
ر�سالة �إىل رئي�س �رشكة تلغراف املنطقة
الو�سطى يف بيت�سربغ بوالية بن�سيلفانيا،
يقول فيها "�آلو� ..صديقي ديڤيد ،ال �أعتقد
�أننا �سنحتاج جر�س ًا للمناداة� ،إذ �أن كلمة
هلو ميكن �سماعها على بعد � 10إىل  20قدم
من الهاتف".

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

حكم و�أقوال
 /1قمة ال�صرب ان ت�صمت ويف قلبك جرح يتكلم
وقمة القوة ان تبت�سم وبعينك الف دمعة.
 /2اذا اردت ان حتيا �سعيدا اربط حياتك باهداف
ولي�س با�شخا�ص.
 /3التتخذ قرارات وانت يف قمة الغ�ضب والتعطي
وعوودا وانت يف قمة ال�سعادة.
 /4من ابتغي �صديقا بال عيب عا�ش وحيدا.
 /5ا�صرب قليال فبعد الع�رس تي�سري وكل �أمر له وقت وتدبري.
 /6ا�صرب لكل ُم ِ�ص ٍ
يبة وجت ًّل ِد واعلم ب�أن الدهر غري مخُ َ ل َِّد.

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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الرثوة
البحرية

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /فرويني قربي م�سقل
متثل الأحياء غري العظمية ن�سبة
 97%من جمموع الأحياء التي تتواجد
على �سطح كوكبنا الإر�ضي ،وتعي�ش
يف خمتلف ارجاء هذا الكوكب ،يف
املناطق اجلافة ،ويف ال�صحاري،
واملناطق الثلجية ،ويف و�سط
احل�شائ�س ،كذلك يف امل�ستقعات،
والأحوا�ض املائية ،عالوة على
البحار واملحيطات .لكننا يف هذا
اجلزء �سنتناول الأحياء الق�رشية
املدرعة يف البحار واملحيطات.
الق�رشيات هي عبارة عن حيوانات
بحرية تتميز ب�أن لها ق�شور ًا �صلبة
تغطي �أج�سامها ،وهي تعد جمموعة
فرعيةً من املف�صليات .الق�رشيات
كائنات �شديدة التنوع ،فهي حتتوي
نوع منها
على �أكرث من 50,000
ٍ
جميع �أنواع ال�رسطان ،والروبيان،
واجلمربي ،والكركند ،وجراد
البحر ،والكريل ،وعقرب البحر.
وتعي�ش هذه احليوانات يف البحار
املفتوحة �أو املياه العذبة على حد
�سواء.
ب�شكل عام معظم الق�رشيات
حيوانات مائية وت�ستوطن فئة كبرية
منها مياه البحار واملحيطات بينما
يعي�ش البع�ض يف املياه العذبة.
والن�سبة الباقية ت�أقلمت مع احلياة
الربية .وترتاوح �أحجامها من
�أ�صغر نوع  0.1ملم� ،إىل �أكربها
الذي يبلغ 4.3م ،ومن �أ�ضخمها
حجم ًا ال�رسطان العنكبوتي العمالق
املوجود يف اليابان ،والذي ي�صل
وزنه  20كيلوجرام.
والق�رشيات كغريها من احليوانات
الال فقارية لها جمموعتني من
ويغطى
الأطراف .ولي�س لها عظام ُ
ج�سمها ب�صدفة �أو غالف ُيدعى
الهيكل اخلارجي يوفر احلماية
لأج�سام الق�رشيات .كما �أنها تعيد
جتديد غطائها ال�صديف .والبع�ض
منها مثل �سمك القمل ،تعي�ش عالة
على ا�سماك �أخرى .يف حني ان نوع
البارناكل يعي�ش ملت�صقا ب�أ�شياء
�صلبة مثل ال�صخور.
�إن الأبحاث التي اجريت فيما
يخ�ص ق�رشيات وا�صداف تلك
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الق�شريات املدرعة

الأحياء ،ت�شري �إىل �أن هذه الأحياء
�أظهرت حتوالت على �سطح الأر�ض
يف الع�رص الكمربي ،قبل 500
مليون �سنة .و�أن �إحدى عائالت
الأحياء الدرعية ومنذ ان �أطلق عليها
تريوبي�س كان�رسيوفور ،ظلت على
حالها منذ  200مليون عام.
�إن هذه الأحياء ومبا حتويه من
فوائد غذائية ،حتتل موقعا مهما
يف ال�صيد .وبالتايل ف�إن نحو 10
مليون طن يتم �صيدها من البحار
واملحيطات ،واملزارع املائية كل
عام على م�ستوى العامل ،لإ�ستخدامها
كغذاء للإن�سان .وي�أتي �سمك
اجلمربي يف مقدمة هذه الق�رشيات
فيما يخ�ص الأهمية الغذائية .وي�سمى
العلم الذي يهتم بدرا�سة الق�رشيات
و�سلوكها وخ�صائ�صها املختلفة
بعلم الق�رشيات( .كار�سنولوجي)،
والباحث (كار�سينولوج�ستي) .هذه
الأحياء تعد م�صدرا غذائيا هام
لدى الإن�سان ،كما �أن هناك جهات
خا�صة ل�صيدها كما هو احلال عند
الأ�سماك.
�أجزاء الق�شريات
تتكون الق�رشيات �أو احليوانات
الدرعية من ثالث �أجزاء �أ�سا�سية،
الر�أ�س ،وال�صدر ،والبطن .الر�أ�س
والعنق ملت�صقان ،ويغطيان بدرع
�سميك .ومع كل زيادة يف احلجم
تقوم بتغيري الدرع .وذلك عرب
التحركات التي يقوم بها احليوان
الدرعي .ويوجد يف اجلزء التابع
للر�أ�س قرنني �إ�ست�شعاريني ،وفك
�سفلي ،ويف الرقبة لديه جز�أين
من الأذرع .هذه الأذرع ،ي�ستخدمها
للتحرك والتغذي .كما ميتلك فيما

يلي من جهة البطن والذيل ،جزءا
مغطى بغالف �صديف .ويت�شكل جز�ؤه
ال�سفلي من م�ؤخرة للجلو�س.
الدورة الدموية

جهاز الدوران عند الق�رشيات
هو جهاز دوران مفتوح  ،مبعنى
�أنه ال يحتوي على �أوعية دموية يف
ج�سم احليوان ،بل حتاط �أجهزة
احليوان بال�سائل بني اخلاليا،
خالف احليوانات ذات جهاز الدوران
املغلق .فال�سائل الدموي ،وي�سمى
اللمف الدموي ،يغادر القلب
املوجود على الناحية الظهرية من
اجل�سم من خالل الثغور القلبية
ويعود �إىل القلب بو�ساطة �أجواف
وريدية بد ً
ال من الأوردة.
والقلب الظهري هو الع�ضو
املتقل�ص الوحيد الذي يدفع اللمف
الدموي ،وهو يت�ألف من حجرة
واحدة ،يدخلها اللمف الدموي من
جوف تاموري عرب ثغرين قلبيني.
ومن هناك ينطلق الدم ب�رشيان

ق�صي ينقل اللمف الدموي �إىل
جيب ق�صي  ،لينتقل من هناك �إىل
الغال�صم لتنقيته ،ومن ثم يعود �إىل

اجلوف التاموري بعدد من القنوات
اجلابذة.
اجلهاز اله�ضمى ي�شتمل اجل�سم على
قناة ه�ضمية كاملة على �شكل ملتوي،
وتبد�أ بفتحة الفم باملقدمة وتنتهى
بفتحة الإ�ست يف امل�ؤخرة ،ويحمل
الفم �رشيط كيتينى يعرف بال�سفن
ويتكون من �صفوف عر�ضية من
�أ�سنان �صغرية ويعرف �أحيان ًا با�سم
حامل الأ�سنان �أو املربد ،وتفتح يف
القناة اله�ضمية الغدة الكبدية �أو
الكبدية البنكريا�سية وغالب ًا الغدد
اللعابية.
جهاز التنف�س
يتم التبادل الغازي عند الق�رشيات
ال�صغرية عرب جدار الق�شرية
الرقيقة� ،إما يف مناطق حمددة من
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اجل�سم مثل مواقع
الأرجل
ارتكاز
اجل�سم،
على
و�إما عرب �سطح
اجل�سم بكامله.
�أما يف الق�رشيات
كبرية احلجم فيتم
التبادل الغازي
الغال�صم
عرب
التي
الري�شية
تربز يف ع�شاريات
الأرجل  ،عن �سطح
اجل�سم على جانبي
ال�صدر يغطيها
غطاء الغال�صم.
التكاثر
معظم الق�رشيات
منف�صلة اجلن�س،
وتتميز ب�أمناط
عديدة من �آليات
لكن
االقرتان.
�أحادي
بع�ضها

امل�سكن  ،ومع ذلك يتم عندها
الإخ�صاب املت�صالب .ويندر وجود
الذكور عند بع�ض حماريات الدرقة
 ،فيكون التكاثر عندها ال جن�سيا.
حت�ضن �إناث كثري من الق�رشيات
بيو�ضها امللقحة ب�أمناط خمتلفة.
فغل�صميات الأرجل .مث ً
ال لها جيب
حا�ضن خا�ص ،و�أنثى جمدافيات
الأرجل حتمل بيو�ضها يف جيب �أو
جيبني حتت ج�سمها �أو على جانبيه
�،أما معظم الق�رشيات الكبرية فتحمل
َ
و�صغارها حتت
بيو�ضها امللقحة
َ
الوجه ال�سفلي لبطنها م�ستعينة
لذلك بلواحقها البطنية.
يتطور كركند املاء العذب
مبا�رشة ،متجاوز ًا املراحل الريقية.
لكن معظم الق�رشيات متر يف مراحل
تطورية خمتلفة ،فالبي�ضة تنقف
عن يرقة ال ت�شبه احليوان البالغ،
بل متر يف مراحل يرقية خمتلفة
يف عملية ت�سمى التحول ال�شكلي.
فالريقة الأوىل التي تظهر ت�سمى
النوبليو�س ،ثم تتحول �شكلي ًا مرات
عدة قبل �أن ت�صل �إىل مرحلة احليوان
البالغ.
يحتوي ر�أ�س الق�رشيات املدرعة
على ما يعترب تكثيف احليوانات
الذكورية بجوار قرين الإ�شعار� ،أما
�أكرثها فيتواجد يف �أ�سفل الأمعاء،
و�أن �أذرعه الأمامية ت�ستخدم لتمرير
احليوانات الذكورية ،و�أن معظمها
يبث البي�ض على �سطح البحر� ،إال
بع�ضا منها مثل قمل البحر فت�ضع
بي�ضها خارج البحر .وتقوم بح�ضنه

حتى التقي�س� .إن معظم الق�رشيات
تبي�ض يف املياه املاحلة� ،أو
العذبة .يف حني �أن القليل منها
مثل �سمك قمل اخل�شب ،وبراغيث
البحر .فتطرح بي�ضها يف الرتاب.
وما يوجد منها يف املياه املاحلة
تكون منت�رشة يف كل �أجزاء البحار
واملحيطات املختلفة .و�إذا كانت
معظم تلك الأحياء تعتمد على
ذاتها� ،إال �أن القليل منها يعي�ش
بالإتكال على الآخر .كما �أن من
مميزات �سلوك الق�رشيات املدرعة
ا�ستطاعتها الت�أقلم مع املياه
عالية امللوحة .مثال جند �أن �سمك
براكتورا ،يتحمل زيادة م�ستوى
امللوحة.
ت�ؤكد الدرا�سات حتى الآن وجود
نحو  52000نوع من الق�رشيات
الدرعية� ،إال �أن التقديرات ت�شري
�إىل وجود �أ�ضعاف هذا العدد ،بن�سة
� 10-100ضعف.
ويف �إرتريا مل يتوعد على �أكل
�أنواع ق�رشية درعية غري اجلمربي،
ن�سبة لقلة معرفة املجتمع مبثل
هذه الأحياء .لذا يرتكز �إهتمامه
بالأ�سماك الكبرية فقط .كما
�أن البحر الأحمرالإرتري غنية
بالرثوات املائية التي مل ت�ستقل
حتى الآن بال�شكل الأمثل .ومبا �أنه
يحت�ضن هذا الكم الهائل من الرثوات
ل�صيدها
ف�سيكون
الطبيعية.
وا�ستغاللها بال�شكل الأمثل دور
كبري يف توفري الغذاء و�ضمان الأمن
الغذائي.
وهناك حقائق متيز هذا النوع من
الأحياء البحرية ،حيث ي�صل �أكرب
حيوان فيها ي�صل طوله اىل 4.3
مرت ،ويزن نحو  20كيلو جرام .يف
حني �أن �أ�صغر نوع فيها ي�صل 0.1
ملمرت.
ويف عام  2007مت �صيد نحو
 10.700.000طن لإ�ستخدامه كغذاء.
كما �أن �أكرث من  80%كانت ن�سبة
الكمية امل�ستهلكة يف �آ�سيا.
�إن نوع ( كرل) من الق�رشيات
املدرعة له القدرة على م�ضاعفة
التكاثر .ورغم ذلك ال تتجاوز
الكمية التي ت�صطاد منه 118.000
طن يف العام.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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معايري م�ساهمة ال�سياحة يف الإقت�صاد!!!
يعترب القطاع ال�سياحي احدى القطاعات العديدة
التي تلعب دورها يف تطوير الإقت�صاد الوطني لبالدنا
مثلما يحدث يف معظم الدول .كما يتوقع من هذا القطاع
ان تكون م�ساهمته اكرث يف تعزيز الإقت�صاد اذا مت
تطويره اىل احلد املطلوب.
ونظر ًا للإرتباط املبا�شر وغري املبا�شر للقطاع ال�سياحي
بالقطاعات الإقت�صادية االخرى �سيكون له تاثري مفيد
جدا على التنمية ال�شاملة ب�شكل عام ورفع م�ستوى
الدخل املحلي ب�صفة خا�صة �إ�ضافة اىل دوره الفعال
يف حت�سني اخلدمات الإجتماعية.ومن املمكن ان يتم
تقييم مدى تقدم هذا القطاع باملقيا�س املئوي مقارنة
مبا �سي�ساهم به يف نه�ضة الإقت�صاد الوطني.وقبل خو�ض
النقا�ش فيما يتعلق بكيفية معايري القطاع ال�سياحي من
املهم جدا التطرق اىل فوائده الإقت�صادية كمايلي-:

اعداد /عردي ا�سيا�س	
ترجمة�/سليمان حممد �سعد
.1دور ال�سياحة يف ازدياد الدخل احلكومي والقطاع
اخلا�ص
احدى الفوائد املهمة التي جتنى من هذا
القطاع تتمثل يف الدور الذي يلعبه يف رفع
م�ستوى الدخل احلكومي والقطاع اخلا�ص او
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة .ويرجع العائد املادي
املبا�رش الذي يجني من تقدمي اخلدمات وبيع
امل�ستلزمات لل�سياح ،ويرجع الف�ضل يف ذلك
لهذا القطاع ،بالإ�ضافة اىل م�ساهمته الكربى
يف دعم الإقت�صاد عربالدخل الذي يتم جمعه
ب�شكل جمارك او �رضائب من امل�ؤ�س�سات التي
تقوم عادةً بتقدمي اخلدمات ال�سياحية .
ويخ�ص هذا مبا�رشة لتلك العائدات املادية
جتني من امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
التي
والتي ت�صب يف �صالح القطاعات احلكومية
والقطاعات اخلا�صة كما هناك اي�ض ًا دخل
ا�ضايف غري مبا�رش يتم احل�صول عليه من
امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة لهذا القطاع مثل
امل�ؤ�س�سات العاملة يف البناء والتجارة واعداد
امل�أكوالت واحلرف اليدوية واملوا�صالت
والزراعة و�صيد اال�سماك وامل�صانع وغريها.
 .2دور ال�سياحة يف جلب العملة ال�صعبة
الإ�ستهالك امل�ستمر للعملة ال�صعبة من قبل
ال�سياح له منافع الي�ستهان بها ابدا يف نه�ضة
الإقت�صاد الوطني .ولكن اذا مل تخ�ص�ص لهذ
اجلانب جهة ادارية تتحمل م�س�ؤلية املتابعة
واملراقبة �ستكون عائداتها غري مثمرة يف
الإقت�صاد ،حيث جند يف العديد من الدول
التي تزار من قبل ال�سياح جندها تخ�رس هذا
اجلانب من العملة اخلارجية ب�س�سب دخولها
يف ايدي ا�صحاب ال�رشكات االجنبية املتواجدة
يف تلك البلدان حيث ير�سلونها مالكي تلك
ال�رشكات اىل بنوك بلدانهم اال�صلية .وب�سبب
ا�ستحواذ ا�صحاب امل�ؤ�س�سات االجنبية على
تلك العملة جند الدولة املعنية تخ�رس دخل
العملة ال�صعبة والفوائد االخرى املرتبطة
بها والتي كانت من املفرت�ض ان جتدها من
ال�سياح كمقابل للخدمة ال�سياحية التي تكون
قد قدمتها وكمقابل اي�ض�أً لإ�ستمتاع الزوار
بطبيعة ااجلمال ال�سياحي الذي تتمتلكه.
هناك اي�ض َا م�س�ألة اخرى مرتبطة ب�شان
العملة اخلارجية حتتاج اىل الرتكيز تتمثل
الكيفية التي يتم بها ا�ستهالك العملة من قبل
ال�سياح ومايفيده للإقت�صاد املحلي.ف�إذا
اعتادوا الزوار او ال�سياح ا�ستهالك تلك العملة
يف �رش ْا املنتجات امل�ستوردة بدالملنتجات
املحلية �سيكون ت�رصف لي�س م�ساعد
للإقت�صاد الوطني بل �سيلحق ال�رضر اجل�سيم
به .ويجب هنا فهم حجم اخل�سارة البالغة
التي حتدث على الإقت�صاد املحلي عندما
متار�س امل�ؤا�س�سات �رشاء منتجات مت�شابة

من اخلارج لت�سري اعماملها مثل املاكوالت
وامل�رشوبات املعلبة وغريها من ااملواد
املتعددة متجاهلة املنتجات املحلية.
فعندما ت�صبح امل�صانع ال�سياحية
امل�ستخدم الرئي�سي للمنتجات املحلية
�سيتيح ذلك فر�ص العمل للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة والكبرية مما ي�ساعد ذلك يف
تعزيز تطور الإقت�صاد الوطني.ويجب فهم
احلقيقة بان هذا اليعني ان اليتم الإ�سترياد
للمواد املختلفة التي مل تنتج حملي ًا والتي
رمبا تكون هامة مل�صلحة الإقت�صاد العام
للبالد.
.3ال�سوق
ال�سياح الذين ي�أتون اىل البالد قا�صدين
الرتفيه وم�شاهدة االماكن ال�سياحية من
الطبيعي جد ًا ان يحتاجون اىل فنادق للإقامة
وحمالت تقدم امل�أكوالت التي تنا�سبهم واماكن
وحمالت ترفيهية يغ�ضون فيها اوقاتهم.اي�ض ًا
تلزم الطبيعة التجارية امل�ؤ�س�سات التجارية
او ال�سياحية ان توفر وتقدم مايتنا�سب مع
طلبات الزوار من منتجات وخدمات تكفي
لق�ضاء اغرا�ضهم وذلك ب�رشط ان تكون م�صدر
معظم تلك االدوات امل�ستخدمة يف �صناعة
هذه املنتجات والتي يتم تقدميها ل�ضيافة
ال�سياح من املفرت�ض ان تكون حملية اال�صل
والإنتاج او ان تنتمي اىل اال�سواق املحلية.
ومن املمكن جد ًا بان ي�سمى قطاع ال�سياحة
باملعجل واملحرك ال�رسيع للأ�سواق نظر ًا
لطلبات البيع التي يوفرها لل�سلع واخلدمات
التي تنتجها القطاعات االخرى وخا�صة
منتجات الزراعة وال�صناعة ومنتجات احلرف
اليدوية.
.4البنية التحتية
البد ان يحتاج القطاع ال�سياحي اىل بنية
حتتية ومعمارية تتميز بالكف�أة حتى يكون
مثمر ب�شكل اكرب ،وعلى هذا اال�سا�س نفهم
بان منو القطاع ال�سياحي يلعب دور مهم
يف امل�ساعدة والتعجيل لتطور القطاع
املعماري .فت�شيد الطرق امل�ؤدية اىل االماكن
احليوية مثل طرق ال�سيارات والقطارات
واملطارات بالإ�ضافة اىل ت�شيد حمالت
املطاعم وامل�رشوبات والفنادق التي ت�ساهم
يف تقدمي اخلدمة الراقية لل�سياح والتي
تعترب من اهم ا�س�س البنية التحتية للقطاع
ال�سياحي.والتقت�رص فوائد مثل هذه املباين
على امل�صلحة اخلدماتية التي تخدم ال�سياح
بل تفيد اي�ض ًا تلك البنية التحتية املجتمع
الذي يعي�ش يف تلك املواقع احليوية.
فوائد القطاع ال�سياحي وا�سعة جدا حيث
ي�ساعد اي�ض ًا يف ان يح�صل املواطن العامل
يف القطاع املعماري على مكافاة للجهد

الذي بذله يف بناء م�شاريع البنية التحتية.
كذلك املنتجات االخرى مثل االقم�شة واالواين
املنزلية والكهربائية واللإكرتونية وادوات
النظافة وغريها هي االخرى اي�ض ًا لها دور يف
تطوير الإقت�صاد العام.
 .5اجلانب الإداري
تفيد طبيعة العمل ال�سياحي للعاملني به
من ا�صحاب االمالك وقادة العمل والعمال
على ان يكت�سبوا جتارب ت�ساعدهم يف تطوير
مفهومهم االداري من جراء الفر�ص املتاحة
لهم للتعامل املبا�رش مع ال�سياح القادمون
من خمتلف الدول الذين قد يكونوا ملمني
على جتارب كثرية عقب رحالتهم من بلد اىل
بلد اخر كدبلوما�سني ومندوبني وباحثني
وغريه  .كذلك هناك فوائد ا�ضافية للعمال
الذين يقومون مببا�رشة م�ستمرة لل�سياح بان
يتمكنوا من معرفة لغات مهمة ومفيدة.
.6م�صانع امل�أكوالت وامل�شروبات
اذا متكنت امل�صانع املحلية من انتاج الأنواع
الكافية واجليدة من امل�أكوالت وامل�رشوبات
التي تغطي متطلبات ال�سياح لي�س هناك ادنى
�شك يف ان هذا �سي�ساهم ب�صورة كبرية يف
تقلي�ص املنتجات امل�ستوردة .ف�إذا اخذنا
بعني الإعتبار بالدنا ارتريا التي متتلك
الرثوة الطبيعية وخا�صة خمزونها الكبري يف
قطاع �صيد اال�سماك واجلانب الزراعي اذا مت
انتهاز ا�ستثماره على النحو املطلوب دون �شك
نتائجه �ستكون مب�رشة بال�ستقبل الإقت�صادي
الواعد والوافر.
.7فر�ص توفري العمل
ميتلك قطاع ال�سياحة فر�ص وا�سعة خللق
العمل مثل بقية القطاعات الإقت�صادية
االخرى ،وعلى ح�سب تاكيدات بيانات بحوث
الهيئة العاملية لل�سياحة الذي يبني ان
واحد من بني احد ع�رش افراد تقريبا حول
العامل ،ي�سري امور معي�شته بالعائد املادي
الذي يتقا�ضاه من عمله املرتبط بال�سياحة
حيث ي�شمل هذا الفر�ص التي تتوفر من خالل
العمل يف امل�ؤ�س�سات ال�سياحية التي لها
ات�صال مبا�رش او غري مبا�رش مع ال�سياح او
ال�ضيوف.
تت�ضمن امل�ؤ�س�سات التي تعرف بارتباطها
املبا�رش مع ال�سياح كاملوا�صالت واال�سواق
والفنادق واملطاعم وحمالت امل�رشوبات
املتنوعة ،والإداريني ومنظمني للرحلة
وامل�ؤ�س�سات التي متنح الهداية وغريها.
اما امل�ؤ�س�سات التي تخدم ال�سياح من دون
الإرتباط املبا�رش هي الزراعة  ،البناء،
والتجارة و�صيد اال�سماك وامل�صانع واحلرف
اليدوية وما�شبه ذلك.
وت�شري االدلة اىل ان جزء من الدخل املادي

له�ؤال العمال العاملني يف
�شتى املجاالت املرتبطة
بال�سياحة يتم ادخارها،
واي�ضا جزء من دخل بع�ض
من العاملني يف هذا القطاع
تت�رسب اىل اال�سواق ل�رشاء
احتياجاتهم اليومية مما
يو�ضح هذا العدد الذي
يعي�ش على االعمال املرتبطة
باملجال ال�سياحي اكرث من
العدد الذي ذكر اعاله.
معيار الإقت�صاد ال�سياحي
ان االعداد املعيارية
امل�ستخدمة يف تقيم الإقت�صاد
ال�سياحي التدعو للمغالطات
حيث يجب ان ترتكز التقارير
احلقيقية على نتائج الدور
الذي لعبه القطاع يف الدخل
املحلي .ولكن حتى االن مل
يتو�صل املتخ�ص�صني يف هذا ال�ش�أن اىل �إتفاق
موحد حول نوعية املعايري التي تكون
دقيقة يف تقيم النتائج الإقت�صادية للقطاع
ال�سياحي.وقد بات يحدث هذا الإختالف
اخطاء يف االعداد الإح�صائية لدخل القطاع
ال�سياحي يف بع�ض الدول.
فعلى �سبيل املثال ا�سقطت كندا التقرير
الذي �صدر من منظمة ال�سياحة العاملية يف
العام  1995والذي ذكر انذاك بان اجمايل
الدخل املحلي ال�سياحي و�صل اىل  13%يف
حني او�ضحت كندا بان دخلها املحلي من
ال�سياحة و�صل يف ذلك العام اىل  3%فقط.
ولتفادي هذه االخطاء وغريها من الت�ضارب
يف الإح�صائيات قد بداء �إتخاذ خطوة هامة
وهي م�سالة اللج�ؤ اىل ا�ستخدام معايري
دقيقية توحد اجلميع.
كما هو معلوم لدى اجلميع ت�ستخدم معظم
الدول جممل الدخل املحلي كمعيار لتقيم
الإقت�صاد .وقيا�س الدخل املحلي يف حد
ذاته بجوانبه االثنني التي ت�شمل الطلبات
والإيرادات حيث يركز املعيار للطلب
يف جممل ثمن امل�ستلزمات التي انتجت
بالإقت�صاد املحلي واخذت �شكلها النهائي .
كما يقا�س اجلانب الإيرادي بالرتكيز علي
مدى اذدياد الثمن يف عملية املنتوجات
ال�صناعية للم�صانع.
وكما ت�ؤمن منظمة ال�سياحة العاملية ان
القطاع ال�سياحي اي�ض ًا يقا�س بالطلبات
والإيرادات مثل ما راينا يف الدخل املحلي.
وعلى هذا اال�سا�س ميكننا تقيم هذا القطاع
من خالل جمع النفقات التي دفعت من
ال�سياح على مدار فرتة زمنية معينة ملعرفة
امل�ساهمة التي اجنزت يف الدخل املحلي من
جانب القطاع ال�سياحي.
ويف ختام هذا املو�ضوع يجب الإ�شارة
اىل ان اي دولة تطمح يف حتقيق تطور
جمالها ال�سياحي عليها ان تعمل على خطة
3م التي ت�شمل توفري العوامل الهامة يف
هذا اجلانب والتي تعني جودة ال�ضيافة
والت�سهيالت الأخرى .ومن هذا املنطلق وعلى
وجه اخل�صو�ص يرجى من ا�صحاب املال
امل�ستثمرين وم�س�ؤويل العمل والعمال بان
يرفعوا م�ستوى قدراتهم يف العمل.ول�ضمان
توظيف الفر�ص التي يوفرها القطاع ال�سياحي
يف �صالح الإقت�صاد الوطني يتطلب تاهيل
املواطنني العاملني يف املجال ال�سياحي
لكي يعملوا بروح امل�سئولية والإخال�ص
وبالإهتمام الفائق.
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حواء �سليمان عبد القادر
حتتفل البالد باليوم العاملي
ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة و"االيدز" حتت �شعار
"اعرف حالتك ال�صحية" والتى
�ستجري فعالياته يف مدينة كرن من
اجل زيادة الوعى باملر�ض وطرق
مكافحته وابرز امل�شاريع والربامج
التى و�ضعت من اجل احلد من ن�سب
االنت�شار اىل اقل درجة ممكنة وزيادة
اعداد الذين يتناولون االدوية امل�ضادة
للفريو�س من اجل الوقاية ولكبح
انت�شار الفريو�س داخل اجل�سم.
وقد ا�ستطاعت البالد ان حتقق
اجنازات كبرية يف هذا املجال اذ
انخف�ضت ن�سبة اال�صابة اىل اقل من
 0.2%اذ متكنت من افتتاح مراكز
للفح�ص االختياري يف جميع االقاليم
بهدف ت�شجيع املواطنني للتعرف
على و�ضعهم ال�صحي واال�رساع يف
بدء العالج يف حالة جاءت النتيجة
ايجابية.
وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشي/
ُ
كت�سبة
متالزمة نق�ص املناعة
امل َ
"الإيدز" هو عبارة عن مر�ض حتدث
الإ�صابة به ب�سبب فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي ( ،)HIVوالذي
ي�ستهدف جهاز املناعة وي�ضعف
�أنظمة الوقاية والدفاع اخلا�صة
بالأفراد �ضد حاالت العدوى وبع�ض
�أنواع ال�رسطان .كما يدمر الفريو�س
وظائف اخلاليا املناعية وي�ضعفها،
وي�صبح الأفراد تدريج ًيا م�صابني
بعدوى �ضعف املناعة .وي�ؤدى
�ضعف املناعة الب�رشية �إىل زيادة
التعر�ض ملجموعة كبرية من حاالت
العدوى والأمرا�ض التي ي�صعب على
الأ�شخا�ص الذين يتمتعون مبناعة
�صحية حماربتها.
وميكن �أن ينتقل فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشي عن طريق تبادل
جمموعة متنوعة من �سوائل ج�سم
الأ�شخا�ص امل�صابني ،مثل الدم ولنب
الأم وال�سائل املنوي والإفرازات
املهبلية ولكنه ال ينتقل عن طريق
املالم�سة اليومية امل�صافحة �أو
تبادل الأ�شياء ال�شخ�صية �أو الطعام
�أو املاء.
وح�سب منظمة ال�صحة العاملية
فان �أعرا�ض اال�صابة بفريو�س
تبعا
نق�ص املناعة الب�رشي تختلف
ً
ملرحلة الإ�صابة .ومع ذلك يت�سبب
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون مع فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشي يف حدوث
حاالت عدوى كثرية يف الأ�شهر القليلة
الأوىل،اذا مل يبادروا يف تناول ادوية
كبح الفريو�س املعروفة با�سم""ARV
ريا منهم ال يدركون و�ضع �إ�صابتهم
وكث ً
حتى ي�صلوا �إىل املراحل املت�أخرة.
وقد ال ي�شعر الأ�شخا�ص ،خالل
الأ�سابيع القليلة الأوىل بعد العدوى
الأولية ،ب�أي �أعرا�ض �أو قد ي�شعرون
ب�أعرا�ض مر�ض ت�شبه الأنفلونزا والتي
ت�شمل احلمى �أو ال�صداع �أو الطفح
اجللدي �أو التهاب احللق .وحيث
تُ �ضعف العدوى اجلهاز املناعي
لل�شخ�ص تدريج ًيا ،قد يتعر�ض
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الفرد لعالمات و�أعرا�ض �أخرى مثل
تورم الغدد الليمفاوية وفقدان الوزن
واحلمى والإ�سهال وال�سعال .وقد
ت�ؤدى الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشي/متالزمة نق�ص املناعة
ُ
كت�سبة "الإيدز" ،يف حالة عدم
امل َ
معاجلتها ،ب�شكل حتمي �إىل وفاة
ال�شخ�ص ُ
امل�صاب.
وعلى ال�صعيد العاملي ،يعي�ش
 37مليون �شخ�ص حاملني لفريو�س
نق�ص املناعة املكت�سبة يف جميع
�أنحاء العامل ،وهو �أعلى رقم على
الإطالق� ،إال �أن الربع ال يعرفون
ب�أنهم م�صابون بالفريو�س .يف حني
بلغ عدد املراهقني احلاملني له 1.8
�شخ�ص يف عام .2017
وت�شري اح�صائيات منظمة االمومة
والطفولة "اليوني�سيف" انه من
املتوقع انخفا�ض الإ�صابات اجلديدة
بفريو�س العوز املناعي الب�رشي
بني املراهقني بن�سبة  29%تقريب ًا
بحلول عام  2030من دون ت�رسيع
اجلهود واال�ستثمارات .يف حني انه
يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى،
بلغ معدل الإ�صابات اجلديدة بفريو�س
نق�ص املناعة الب�رشية بني الفتيات
املراهقات يف عام  2016ثالثة
ً
مقارنة بالفتيان
�أ�ضعاف تقريب ًا،
املراهقني ( 19 - 15عام ًا).
وت�ضيف لقد حتقق تقدم كبري يف
اال�ستجابة للإيدز منذ عام .1988
واليوم ،هناك  3من كل � 4أ�شخا�ص
م�صابني بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية يعرفون حالتهم ال�صحية.
لكن ال يزال هناك املزيد من العمل من
اجل الو�صول �إىل امل�صابني باملر�ض
لذين ال يعرفون عن و�ضعهم و�ضمان
ح�صولهم على خدمات الرعاية
والوقاية اجليدة ،وفقا لأحدث تقرير
لربنامج الأمم املتحدة امل�شرتك
املعني بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية  /الإيدز.
وح�سب اخر اح�صائية لعام 2017
ن�رشتها اليوني�سيف يف موقعها
االلكرتوين حديثا ت�شري اىل ان هناك
 9.4مليون �شخ�ص م�صاب بفريو�س
نق�ص املناعة الب�رشية ال يعرفون
و�ضعهم .كما ان هناك  1.8مليون
�شخ�ص ا�صيب بفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية يف عام .2017
و �أبلغ  8.1مليون �شخ�ص م�صاب
بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
ح�صولهم على اختبار احلمل
الفريو�سي يف عام .2016
ويعترب اليوم العاملي ملكافحة
انت�شار فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة ولإيدز منا�سبة �سنوية
عاملية يتم �إحيا�ؤها يف االول من
دي�سمرب من كل عام.
بد�أ �إحياء هذه املنا�سبة �سنوي ًا
نتيجة قرار من منظمة ال�صحة
العاملية ،حيث �شددت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة على �أهمية
�إحياء هذه املنا�سبة وذلك يف قرارها
 15/34ويخ�ص�ص لإحياء املنا�سبة
والتوعية من خماطر مر�ض الإيدز
وخماطر انتقال فريو�س (ات�ش �آي
يف) امل�سبب له ،عن طريق ا�ستعمال

�أدوات حادة ملوثة �أو ممار�سة جن�سية
دون اتخاذ طرق وقاية منا�سبة �أو عرب
ا�ستعمال معدات و�أدوات طبية ملوثة.
كذلك طرق التعامل ال�سليم
وال�صحيح مع امل�صابني باملر�ض �أو
احلاملني للفريو�س الناقل له حيث
يعاين العديد من منهم �سواء من
التمييز و�أحيانا اال�ضطهاد لكونهم
م�صابني.
ذُ كر يوم الإيدز العاملي للمرة
الأوىل يف �شهر اغ�سط�س من عام ،1987
حيث عر�ض كل من ال�صحفي جيم�س
بون وتوما�س نيرت ،وهما من موظفي
الإعالم يف الربنامج العاملي ملكافحة
الإيدز يف منظمة ال�صحة العاملية يف
جنيف� ،سوي�رسا فكرتهما على مدير
الربنامج العاملي ملكافحة الإيدز
(املعروف حاليا با�سم برنامج الأمم
املتحدة امل�شرتك املعني بفريو�س
نق�ص املناعة الب�رشية) ،الدكتور
جوناثان مان،وقد �أحب الدكتور
مان الفكرة وا�ستح�سنها ووافق على
التو�صية ب�أن يكون االحتفال يف
اليوم العاملي للإيدز يف الأول من
�شهر دي�سمرب.)1988 ،
وجنبا �إىل جنب مع ال�سيد نيرت،
عمل بون على ت�صور وت�صميم و�إجناز
احلدث االفتتاحي ليوم الإيدز العاملي
– الذي �أ�صبح الآن املبادرة الأكرب
حول التوعية والوقاية من املر�ض
والأف�ضل من نوعها يف تاريخ ال�صحة
العامة).
هذا وقد �أ�صبح برنامج الأمم املتحدة
امل�شرتك املعني بفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية (الإيدز) ()UNAIDS
جاهزا للعمل يف عام  ،1996حيث
يتوىل التخطيط والرتويج ليوم
الإيدز العاملي .وعو�ضا عن الرتكيز
على يوم مبفرده ،فقد ابتكر الربنامج
حملة الإيدز العاملية يف عام 1997
وذلك للرتكيز على �سنة كاملة من
تبادل املعلومات والوقاية والتثقيف
حول هذا املر�ض.
وي�شري موقع الدبلوما�سية الفرن�سية
ان فرن�سا قد ا�ضطلعت بدور �أ�سا�سي
يف �إن�شاء ال�صندوق العاملي ملكافحة
الإيدز وال�سل واملالريا يف عام 2002
وقد خ�ص�صت له �أكرث من  4.8مليار
دوالر منذ ذلك احلني .وتعد فرن�سا
�أي�ضا من بني البلدان التي بادرت يف
�إن�شاء املرفق الدويل ل�رشاء الأدوية
يف عام  ،2006وخ�ص�صت له 1.5
مليار يورو منذ �إن�شائه.
وقد حققت هذه اال�ستثمارات تقدما
كبريا يف مكافحة فريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية .فتم تقلي�ص تكلفة
العالج بنحو ع�رشين مرة بف�ضل
املرفق الدويل ل�رشاء الأدوية ،يف
الوقت الذي يتيح فيه اليوم عمل
ال�صندوق العاملي و�صول العالج �إىل
�أكرث من ع�رشة ماليني �شخ�ص يف دول
اجلنوب.
ويف الفرتة االخرية قامت منظمة
ال�صحة العاملية بالتعاون مع
ال�رشكاء بو�ضع ا�سرتاتيجية جديدة
تهدف اىل الق�ضاء على املر�ض بحلول
عام  2030والتي تعرف بـ( 90 90 90

) وهو هدف طموح و قابل للتحقيق:
بحلول عام % 90 ، 2030
.1
من الأ�شخا�ص امل�صابني بفريو�س
نق�ص املناعة املكت�سبة �سيعلمون
ن�سبته يف اج�سامهم.
حلول عام % 90 ، 2030
.2
من جميع الأ�شخا�ص الذين كانت
نتائج فحو�صاتهم ايجابية �سيتلقون
عالج م�ضاد للفريو�سات.
بحلول عام % 90 ، 2030
.3
من الأ�شخا�ص الذين يتلقون العالج
امل�ضاد للفريو�سات القهقرية �سيكون
له ت�أثري يف �إخماد فريو�سي مبعنى
انه عند اجراء الفح�ص الروتيني
�ست�أتي النتيجة �سلبية.
ويف اخر االخبار الطبية املتعلقة
باالبحاث التى جتري اليجاد لقاح او
عالج نهائي لفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة اوردت بع�ض وكاالت االنباء
وال�صف الربيطانية هذان اخلربان
نوردهما فيما يلي لتعم الفائدة.
�سابقة طبية ..علماء رو�س يطورون تقنية
دفاعية �ضد فريو�س الإيدز
تاريخ الن�رش19:00 | 21.10.2018:
GMT
متكن علماء الأحياء الرو�س من
التو�صل �إىل ابتكار طبي غري م�سبوق،
يتمثل يف �إمكانية تعديل احلم�ض
النووي للأجنة يف بطون �أمهاتهم،
ما يجعلهم �أكرث مقاومة للإ�صابة
بفريو�س الإيدز (.)HIV
وطبقت التقنية اجلديدة على �أجنة
الن�ساء احلوامل ،ممن �أ�صنب م�سبقا
بفريو�س الإيدز ،وذلك لتح�صني
�أج�ساد الأجنة �ضد الفريو�س القاتل
قبل الوالدة.
كما �أ�ضاف اخلرباء �أن ال�رس يف
االبتكار يتمحور حول نزع م�ستقبل
بروتيني يف خاليا الدم البي�ضاء
للجنني ،يدعى " ،"CCR5ما ي�ساعده
على ال�شفاء العاجل من الإيدز.
ويعترب " "CCR5امل�ستقبل الرئي�س
الذي ي�ستخدمه فريو�س الإيدز بفاعلية
ليعزز انت�شاره ال�رسيع يف خاليا
اجل�سم ،لذا ف�إن نزعه من اخلاليا
يجعل الفريو�س عاجزا عن �إعادة
�إنتاج نف�سه والتكاثر.
ويف �سياق مت�صل ،يجري العلماء
درا�سات مكثفة على الأ�شخا�ص
امل�صابني بالفريو�س اخلطري،
وح�رصيا على من تقاوم �أج�سادهم
املر�ض بكفاءة ،بغر�ض ن�سخ
جيناتهم وا�ستخدامها يف �إيجاد عالج
نهائي وفعال.
االنباء
وكالة
امل�صدر:
الرو�سية()rt
اخرتاق طبي ..جناح املرحلة الأوىل من
العالج املناعي للإيدز
تاريخ الن�رش16:00 | 24.09.2018:
| GMT
�أثبت فريق من العلماء الأمريكيني،
�أن ا�ستخدام العالج املناعي �آمن
العتماده وا�ستخدامه على الب�رش ،يف
الق�ضاء على فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية "الإيدز".وتعترب جتربة
املرحلة الأوىل من العالج اجلديد
خطوة مبكرة وهامة بالن�سبة لفريق

العلماء من جامعة "نورث كارولينا"
يف ت�شابل هيل ،والذي فاز مبنحة
قدرها  20مليون دوالر لإنتاج
الدواء.
وي�شار �إىل �أنه يف العامني املا�ضيني،
�أ�صبح العالج املناعي الذي يدرب
جهاز املناعة لل�شخ�ص على مهاجمة
املر�ض ،العالج الرئي�سي لع�رشات
احلاالت املر�ضية بدءا من ال�رسطان
وانتهاء بفقدان الب�رص.ومع ذلك،
ف�إن العلماء ي�سريون بخطى بطيئة
عندما يتعلق الأمر بفريو�س نق�ص
املناعة الب�رشية ،لأن املحاوالت
التي �أجريت خالل الع�رشين عاما
املا�ضية ،لعالج الفريو�س مع زرع
نخاع العظم (وهو عالج �آخر �سائد
يحل حمل اجلهاز املناعي لل�شخ�ص
مع جهاز متربع)� ،أثبتت ف�شلها يف
جميع احلاالت با�ستثناء �شخ�ص
واحد.
و�أكد فريق جامعة نورث كارولينا،
لأول مرة� ،أنه ميكن �إعطاء العالج
املناعي للمر�ضى امل�صابني بفريو�س
نق�ص املناعة الب�رشية دون �أي
�آثار جانبية ،ومن دون خطر يهدد
املري�ض باملوت.وقال الدكتور
ديفيد مارغولي�س ،املعد امل�شارك
يف الدرا�سة" :نعتقد �أننا �سنكون
قادرين على تكرار نتائج مري�ض
برلني (ال�شخ�ص الوحيد الذي �شفي
من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية)،
ولكن ذلك �سي�ستغرق بع�ض الوقت".
وال�شخ�ص الوحيد الذي �شفي
من فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
"الإيدز" ،هو رجل �أمريكي يدعى
تيموثي براون ،املعروف على نطاق
وا�سع با�سم "مري�ض برلني" ،باعتبار
�أنه تلقى عالجه يف برلني ،عام
.2007وكان براون م�صابا بالفعل
بفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
عندما مت ت�شخي�ص �إ�صابته ب�رسطان
الدم "اللوكيميا" ،وهو مر�ض يبد�أ من
النخاع العظمي وينت�رش �إىل الأجزاء
الأخرى من اجل�سم ،وميكن معاجلته
بزراعة نخاع العظم ،حيث تتم �إثارة
التفاعل بني اجلهاز املناعي الأ�صلي
لل�شخ�ص واجلهاز اجلديد املزروع.
وهزت هذه الأخبار املجتمع
الطبي ،مع تكهنات ب�أن هذا ميكن �أن
يكون نهاية لفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية "الإيدز" .ومع ذلك ،كانت
حماوالت تكرارها مدمرة ،حيث ك�شف
تقرير ن�رشته جملة "نيو �إنغالند"
الطبية يف عام � ،2014أن  6حماوالت
لعالج فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
من خالل التربع باخلاليا اجلذعية
قد باءت بالف�شل ومل يع�ش �أي من
املر�ضى �أكرث من عام.
ويقول الدكتور مارغولي�س �إنه بعد
�أكرث من � 10سنوات" ،ما نزال بعيدين
جدا عن تكرار حالة مري�ض برلني،
على الرغم من �أن حماوالت القيام بذلك
لي�ست قليلة ب�أي حال من الأحوال".
ويف هذه الأثناء ،يقوم الدكتور
مارغولي�س ،والدكتورة كاترين
بوالرد ،وفريقهم باتباع �أ�ساليب
خمتلفة ،بالنظر �إىل العالج املناعي
بدعم قدره  4ماليني دوالر يف ال�سنة
من جمعية "،"GlaxoSmithKline
ويقوم فريق البحث اخلا�ص بهم
ب�إجراء درا�ستني متزامنتني.
والهدف من ن�رش جناح املرحلة
الأوىل من العالج ،هو �إثبات �أن جهاز
املناعة ميكن تدريبه على مهاجمة
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية ،دون
�إثارة "حرب داخلية" بني اخلاليا،
ميكن �أن تقتل املري�ض خالل هذه
العملية.
امل�صدر :ديلي ميل
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يف اجلولة الرابعة ع�رشة من الدوري الإجنليزي املمتاز:

ليفربول و�آر�سنال ي�أمالن يف احلفاظ على �سجل مميز بالربميريليج
ي�أمل فريق ليفربول يف تفادي اخل�سارة الأوىل له
بالدوري الإجنليزي ،هذا املو�سم ،عندما يواجه
نظريه �إيفرتون يف ديربي "مري�سي�سايد" ،يوم غد
الأحد ،يف اجلولة الـ 14من امل�سابقة ،كما يتطلع
�آر�سنال �أن يحافظ على م�ستواه عندما يواجه �ضيفه
توتنهام .ومل يخ�رس ليفربول يف �أي مباراة بالدوري
حتى الآن ،ويحتل الو�صافة ،بر�صيد  33نقطة ،بفارق
نقطتني خلف مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر .ويعود الريدز
للم�شاركة يف املناف�سات املحلية ،بعد خ�سارته 1-2
�أمام باري�س �سان جريمان� ،أم�س الأربعاء ،والتي
تركت م�صري الفريق يف الت�أهل لدور الـ 16بدوري
�أبطال �أوروبا على املحك .وف�شل �إيفرتون يف حتقيق �أي
انت�صار �أمام ليفربول يف  17مباراة بجميع البطوالت،
أداء جيدا هذه الفرتة ،حيث خ�رس مباراة وحيدة من �أ�صل  7يف
ومل يفز مبلعب �أنفيلد ،منذ �سبتمرب  ،1999ولكنه يقدم � ً
الدوري ،ما جعله يحتل املركز ال�ساد�س .ويتطلع توتنهام ملوا�صلة انطالقته املذهلة ،والتي ا�ستطاع من خاللها �أن
يلحق الهزمية الأوىل بت�شيل�سي يف الدوري ،والتغلب على �إنرت ميالن ليحافظ على �آماله يف الت�أهل �إىل دور الـ 16بدوري
�أبطال �أوروبا� .أما �آر�سنال فلم يخ�رس يف  11مباراة متتالية بالدوري ،ولكنه فاز مبباراة وحيدة من �آخر  8جمعته
بتوتنهام ،كانت يف املو�سم املا�ضي .كما يتطلع مان�ش�سرت �سيتي للحفاظ على �سجله خاليا من الهزائم ،عندما ي�ست�ضيف
بورمنوث ،بينما �سيحاول ت�شيل�سي �أن ي�ستعيد توازنه ،بعد اخل�سارة �أمام توتنهام ،عندما ي�ست�ضيف فولهام .وبد�أ
كالوديو رانيريي ،املدير الفني اجلديد لفولهام ،مبارياته مع الفريق بتحقيق الفوز يف اجلولة املا�ضية ،ولكن التاريخ
لن يكون يف �صالح فريقه ،خا�صة و�أنه فاز مبباراة وحيدة فقط �أمام ت�شيل�سي يف �آخر  26مواجهة جمعتهما بالدوري .ويف
بقية مباريات هذه اجلولة ،ي�ست�ضيف كارديف فريق ولفرهامبتون ،ويحل برينلي �ضيفا على كري�ستال باال�س ،ويلعب
هيدير�سفيلد مع برايتون ،وواتفورد مع لي�سرت �سيتي ،ونيوكا�سل مع وي�ستهام ،ومان�ش�سرت يونايتد مع �ساوثهامبتون.

يف الأ�سبوع الرابع ع�رش من عمر الدوري الإ�سباين:

ريال مدريد ي�صطدم بفالن�سيا وبر�شلونة ي�أمل ا�ستعادة �صدارة الليجا
ي�أمل الأرجنتيني �سانتياجو �سوالري ،قيادة ريال مدريد ،ال�ستعادة توازنه يف الدوري الإ�سباين ،خالل مباراة
�ضيفه فالن�سيا ،اليوم ال�سبت يف املرحلة  14للم�سابقة .وبعد الفوز يف �أول  4مباريات له منذ تويل من�صب
املدير الفني للنادي امللكي ،تعرث الريال على يد م�ضيفه �إيبار ،بخ�سارة بثالثية دون رد ،الأ�سبوع املا�ضي.
ورغم االنتقادات الالذعة يف و�سائل الإعالم ،يحتل الريال املركز ال�ساد�س يف جدول ترتيب الدوري الإ�سباين،
بفارق  6نقاط فقط عن �إ�شبيلية املت�صدر ،بعد مرور  13جولة من عمر امل�سابقة .و�ستكون الأعني كلها موجهة
�صوب �سوالري ،ملعرفة ما �إذا كان �سيدفع ب�إي�سكو ،الذي غاب عن املباراة التي فاز فيها الريال على م�ضيفه
روما ،بهدفني دون رد يف دوري �أبطال �أوروبا ،الثالثاء املا�ضي .وحاول �سوالري تف�سري قراره با�ستبعاد الالعب
املف�ضل جلماهري الريال ،من قائمة الفريق �أمام روما .وخالل الفرتة الق�صرية التي ق�ضاها �سوالري مع ريال
مدريد ف�إنه مل مينح �إي�سكو فر�صة امل�شاركة منذ البداية يف �أي مباراة .ويعد �إي�سكو �أحد ركائز املنتخب الإ�سباين
لكنه ال ي�شارك مع ناديه ،حيث ف�ضل �سوالري الدفع بلوكا�س فا�سكيز على ح�سابه �أمام روما .ويلتقي بر�شلونة
حامل اللقب مع �ضيفه فياريال� ،صاحب املركز  16يوم غد الأحد .ويتطلع النادي الكتالوين لإزاحة �إ�شبيلية،
عن �صدارة الدوري الإ�سباين من خالل الفوز على فياريال .وفقد بر�شلونة موقعه يف ال�صدارة الأ�سبوع املا�ضي،
عرب التعادل مع م�ضيفه �أتلتيكو مدريد بهدف ملثله .ويفتقد بر�شلونة جلهود مهاجم منتخب �أوروجواي ،لوي�س
�سواريز� ،أمام فياريال .ويعاين �سواريز من �إ�صابة يف الركبة ،ما �سيبعده عن املالعب لنحو �أ�سبوعني .وخالل
املباراة �أمام �آيندهوفن ،الأربعاء املا�ضي ،يف دوري �أبطال �أوروبا� ،شارك الأرجنتيني ليونيل مي�سي كمهاجم
�رصيح لتعوي�ض غياب �سواريز .ومل ي�شارك مي�سي يف هذا املركز طوال � 4أعوام ،لكنه ت�ألق وفر�ض نف�سه حيث
�سجل هدفا و�صنع �آخر لزميله جريارد بيكيه ،ليقود بر�شلونة للفوز  ،1 /2وال�صعود لثمن نهائي دوري �أبطال
�أوروبا .ومن املتوقع �أن ي�شارك مي�سي يف نف�س املركز �أمام فياريال .وبعد ت�ألقه ب�شكل الفت �أمام �آيندهوفن ،من
املتوقع �أن ي�شارك اجلناح الفرن�سي ال�شاب عثمان دميبلي منذ البداية �أمام فياريال .ويفتقد بر�شلونة �أي�ضا جهود
�سريجي روبرتو ويا�سرب �سيلي�سني �أمام فياريال ب�سبب الإ�صابة ،ولكن �آرثر قد يعود بعد تعافيه من �إ�صابة يف

العدد ()53

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

�إعداد
نورالدين خليفة
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يف املرحلة الـ  14من الكالت�شيو الإيطايل:

يوفنتو�س يفتتح �سل�سلته ال�شاقة مبوقعة فيورنتينا
�ض
يخو
يوفنتو�س املت�صدر
مواجهة كال�سيكية،
الدوري
يف
الإيطايل ،عندما
يحل �ضيفا ثقيال
على فيورنتينا،
ال�سبت،
اليوم
يف املرحلة الـ14
للم�سابقة .ويت�صدر
يوفنتو�س جدول
ترتيب الدوري،
بفارق  8نقاط عن
نابويل� ،صاحب
املركز الثاين ،بعد
مرور  13جولة .ويخو�ض البيانكونريي �سل�سلة من املواجهات القوية ،على
مدار �شهر تقريبا ،حيث يخرج ملالقاة �إنرت ميالن� ،صاحب املركز الثالث،
ويخو�ض مباراة ديربي �أمام تورينو ،كما يواجه روما و�أتاالنتا ،بجانب
مباراته مع ياجن بويز ال�سوي�رسي ،يف اجلولة الأخرية من دور املجموعات
لدوري �أبطال �أوروبا .و�سيخو�ض �أليجري مواجهة فيورنتينا ب�صفوف مكتملة،
با�ستثناء الظهري الأي�رس� ،أليك�س �ساندرو ،الذي يعاين من �إ�صابة ع�ضلية.
وا�ستعاد يوفنتو�س جهود ليوناردو �سبينازوال ،بعد خ�ضوعه جلراحة يف الركبة،
وبات جاهزا لتعوي�ض غياب �ساندرو .و�أ�صبح فيديريكو بريناردي�سكي ،اجلناح
ال�سابق لفيورنتينا واحلايل ليوفنتو�س ،جاهزا للم�شاركة ،بعد ا�ستعادة لياقته
البدنية .كما تعافى العب الو�سط الأملاين� ،إميري ت�شان ،من العملية اجلراحية
يف الغدة الدرقية ،التي خ�ضع لها م�ؤخرا .وعاد �سبينازوال �إىل �صفوف يوفنتو�س
هذا العام ،بعد �إعارته عدة مرات لفرق �أخرى ،كان �آخرها �أتاالنتا .وتراجعت
م�سرية فيورنتينا م�ؤخرا ،بعد البداية امل�شجعة للمو�سم ،حيث يرجع �آخر انت�صار
للفريق� ،إىل �شهر �سبتمرب املا�ضي ،ومنذ ذلك احلني خ�رس الفيوال مرة واحدة،
وتعادل خم�س مرات .ويلتقي نابويل الو�صيف ،يوم االثنني املقبل ،مع م�ضيفه
�أتاالنتا .واليوم ال�سبت يلعب �سبال مع �إمبويل ،و�سامبدوريا مع بولونيا� .أما
يوم غد الأحد ،فيلتقي فرو�سينوين مع كالياري ،وميالن مع بارما ،وكييفو مع
الت�سيو ،و�سا�سولو مع �أودينيزي ،وتورينو مع جنوى ،وروما مع �إنرت ميالن.

الفخذ .ويلتقي يوم غد الأحد ديبورتيفو �أالفي�س �صاحب املركز الرابع،
مع �إ�شبيلية املت�صدر .ويلتقي اليوم ال�سبت� ،سيلتا فيجو مع هوي�سكا وبلد
الوليد ،مع ليجاني�س وخيتايف مع �إ�سبانيول .ويلتقي يوم غد الأحد ،ريال
بيتي�س مع ريال �سو�سيداد ،وجريونا مع �أتلتيكو مدريد .وتختتم املرحلة
 14للدوري الإ�سباين ،الإثنني املقبل ،مبباراة ليفانتي مع �أتلتيك بيلباو.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  01دي�سمرب)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  01دي�سمرب)

�سيلتا فيغو  -- : --هوي�سكا 			15:00
		
لي�سرت �سيتي  -- : --واتفورد 18:00
			
بلد الوليد  -- : --ليجاني�س 18:15
مان�ش�سرت �سيتي  -- : --بورمنوث 		 18:00
				
خيتايف �	-- : --إ�سبانيول 20:30
		
نيوكا�سل يونايتد  -- : --و�ست هام يونايتد 18:00
ريال مدريد  -- : --فالن�سيا 			22:45
			
كري�ستال باال�س	  -- : --برينلي 18:00
					
(الأحد  02دي�سمرب)
			
هيدير�سفيلد تاون  -- : --برايتون 18:00
ريال بيتي�س  -- : --ريال �سو�سييداد 14:00
		
�ساوثهامتون  -- : --مان�ش�سرت يونايتد 20:30
			
جريونا �	-- : --أتلتيكو مدريد 18:15
							
				
بر�شلونة  -- : --فياريال 20:30
					
(الأحد  02دي�سمرب)
			
ديبورتيفو �أالفي�س � -- : --إ�شبيلية 22:45
				
ت�شيل�سي  -- : --فولهام 15:00
										
�آر�سنال  -- : --توتنهام هوت�سبري 17:05
ليفربول �	-- : --إيفرتون 19:15

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  01دي�سمرب)

�سبال � -- : --إمبويل 17:00
فيورنتينا  -- : --يوفنتو�س 20:00
�سامبدوريا  -- : --بولونيا 22:30

(الأحد  02دي�سمرب)

ميالن  -- : --بارما 14:30
تورينو  -- : --جنوى 17:00
فرو�سينوين  -- : --كالياري 17:00
�سا�سولو	�	-- : --أودينيزي 17:00
كييفو فريونا  -- : --الت�سيو 20:00
روما  -- : --انرت ميالن 22:30
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()53

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

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

تون�س تراجعت  4مراكز وبقيت يف ال�صدارة عربيا

احلار�س الإ�سباين مطلوب من عدة �أندية �أوروبية كبرية

املغرب ي�صعد  7مراكز يف ت�صنيف الفيفا وبلجيكا حتافظ على ال�صدارة مان�ش�سرت يونايتد ُيفعل بند متديد عقد حار�سه دي خيا

حقق املنتخب املغربي قفزة كبرية
بالتقدم �سبعة مراكز يف الت�صنيف
ال�شهري اخلا�ص باملنتخبات ال�صادر
�أول �أم�س اخلمي�س عن االحتاد الدويل
لكرة القدم (فيفا) والذي �شهد احتفاظ
بلجيكا بال�صدارة �أمام فرن�سا بطلة
العامل.
وتقدم املغرب اىل املرتبة  40عامليا
والثالثة قاريا والثانية عربيا بعد فوز
على �ضيفه الكامريوين � /2صفر
يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم
الإفريقية  2019خوله بطاقة النهائيات،
و�آخر على جاره وم�ضيفه التون�سي /1
�صفر وديا يف راد�س.
وتراجع املنتخب التون�سي  4مراكز
وبات يف املرتبة  26وبقي يف ال�صدارة
عربيا لكنه تنازل عن �صدارة القارة
ال�سمراء �إثر خ�سارتني �أمام املغرب
وديا وم�رص  1-2يف الت�صفيات القارية،
فا�ستغلت ال�سنغال املوقف وانتزعت
املركز الأول يف �إفريقيا بعدما ارتقت
مركزين بفوزها على غينيا اال�ستوائية
� /1صفر يف الت�صفيات.
وتقدمت م�رص الثالثة عربيا مرتبتني
وباتت يف املركز  56علما �أنها خا�ضت
مباراة واحدة فقط هذا ال�شهر (تغلبت
على تون�س) ،وحافظت اجلزائر على
املركز 67عامليا والرابع عربيا ،فيما
كان ال�سودان املنتخب �صاحب ال�صعود
الأعلى يف �شهر نوفمرب حيث تقدم 8
مراكز ( )127على رغم خروجه خايل

ذكرت تقارير �صحافية انكليزية �أن
مان�ش�سرت يونايتد ،و�صيف بطل الدوري
الإنكليزي لكرة القدم يف املو�سم املا�ضي،
قد فعل البند الذي ي�سمح له بتمديد عقد
حار�س مرماه الدويل الإ�سباين دافيد دي
خيا ،املطلوب من عدة �أندية �أوروبية
كبرية.
وينتهي عقد دي خيا يف نهاية املو�سم،
و�إذا مل يتم تفعيل البند املتعلق بتمديده،
ي�ستطيع الالعب الدخول يف مفاو�ضات مع
الأندية الأخرى بعد فرتة االنتقاالت ال�شتوية
التي تبد�أ يف الأول من يناير املقبل.

الوفا�ض يف الت�صفيات القارية بحلوله
ثالثا يف املجموعة الأوىل التي ت�أهلت
عنها ال�سنغال ومدغ�شقر للمرة الأوىل يف
تاريخها.
و�صعدت ال�سعودية  3مراكز وعززت
موقعها اخلام�س عربيا ويف �آ�سيا خلف
�إيران و�أ�سرتاليا واليابان وكوريا
اجلنوبية ،و�أ�صبحت يف املركز  69عامليا
�أمام �سوريا التي حافظت على املركز 74
والإمارات التي تقدمت مرتبتني ()79
ولبنان الذي تقدم مرتبة واحدة (.)81
ومل ت�شهد املراكز اخلم�س الأوىل �أي
تغيريات فحافظت بلجيكا على ال�صدارة
بر�صيد  1727نقطة بفارق نقطة واحدة

بعد مباريات يوم اخلمي�س

�أمام فرن�سا بطلة العامل و 51نقطة �أمام
الربازيل و 93نقطة �أمام كرواتيا و�صيفة
بطلة العامل و 96نقطة �أمام �إنكلرتا.
وخ�رس املنتخبان البلجيكي والفرن�سي
 6نقاط عقب خ�سارتيهما يف دوري الأمم
الأوروبية �أمام �سوي�رسا وهولندا على
التوايل حيث ف�شال يف بلوغ املربع الذهبي
للم�سابقة القارية احلديثة العهد .وقفزت
الربتغال لت�صبح �ساد�سة على ح�ساب
الأوروغواي التي تراجعت �إىل املركز
ال�سابع .وبقيت �سوي�رسا ثامنة و�إ�سبانيا
تا�سعة والدمنارك عا�رشة.ووا�صلت �أملانيا
تراجعها وخ�رست مرتبتني لل�شهر الثاين على
التوايل وباتت يف املركز ال�ساد�س ع�رش.

مب�شاركة نادال وديوكوفيت�ش

 13فريقا تبلغ دور الـ  32من الدوري االوروبي �إعالن قرعة بطولة مبادلة

فاز �سالزبورج يف قمة رد بول امام
مناف�سه رازن بال �شبورت اليبزيج /1
�صفر ليبلغ مراحل خروج املغلوب
يف الدوري االوروبي لكرة القدم يوم
اخلمي�س وان�ضم يف دور  32لزينيت
�سان بطر�سربج و�سبورتنج.
و�ضمن بطل النم�سا ،الذي بلغ الدور
قبل النهائي املو�سم املا�ضي ،املركز
االول يف املجموعة الثانية عقب ت�سجيل
فريدريك جولرباند�سن هدف الفوز يف
الدقيقة  74لي�ضمن عبور فريقه للدور
التايل.
و�ضمن زينيت �صدارة املجموعة
الثالثة عقب هدف روبرت ماك يف
ال�شوط الثاين والذي منح الفريق
الرو�سي الفوز �/1صفر على ار�ضه
على كوبنهاجن.
و�سحق �سبورتنج مناف�سه قرة باغ
 6-1يف اذربيجان ليعرب مع ار�سنال
مت�صدر املجموعة اخلام�سة واملت�أهل
بالفعل والذي فاز على فور�سكال
بولتافا � /3صفر يف مباراتهما التي
نقلت اىل كييف.
و�صعد فناربخ�شه وريال بيتي�س
اىل الدور التايل عقب املباريات التي
اقيمت يف وقت �سابق يوم اخلمي�س.
وتعادل الفريق الرتكي �سلبيا على
ار�ضه امام دينامو زغرب املت�أهل
بالفعل عن املجموعة الرابعة لكن هذا
بدا كافيا ل�صعوده اىل جانب بيتي�س
الذي فاز على اوملبياكو�س � 1-صفر
�ضمن املجموعة ال�ساد�سة.
وافلت ميالنو بطل اوروبا �سبع
مرات من فخ فريق دوديالجن القادم
من لوك�سمبورج حيث عدل ت�أخره 2-1
اىل انت�صار  5-2على ار�ضه وهو يحتاج
االن للتعادل مع اوملبياكو�س لين�ضم
لبيتي�س يف الدور املقبل.
*ا�شبيلية
وت�أهل فريق كرا�سنودار الرو�سي عن

املجموعة العا�رشة عقب تعديله لت�أخره
ليفوز على �أكهي�سار  2-1بينما تعر�ض
ا�شبيلية الفائز باللقب خم�س مرات،
وهو رقم قيا�سي ،للهزمية �1-صفر
امام �ستاندار لييج وهو االنت�صار
الذي ابقى على �آمال الفريق البلجيكي
يف التفوق على مناف�سه اال�سباين يف
الرتتيب.
وانتزع دينامو كييف �صدارة
املجموعة  11عقب ت�سجيل بنجامني
فربيت�ش لهدف ليفوز فريقه � 1-صفر
يف ا�ستانة.
وانتزع اينرتاخت فرانكفورت �صدارة
املجموعة الثامنة عقب انت�صاره ال�ساحق
على اوملبيك مر�سيليا ،الذي بلغ نهائي
املو�سم املا�ضي� 4- ،صفر وذلك
مب�ساعدة من هدفني بنريان �صديقة
وهو ما زاد من جروح الفريق الفرن�سي
الذي ودع البطولة بالفعل من اجلولة
ال�سابقة.
ومنح هدف �سكوت �سينكلري ب�رضبة
ر�أ�س �سيليتك الفوز على روزنبورج ويف
ظل خ�سارة اليبزيج ،فان بطل ا�سكتلندا
يحتاج للتعادل امام �سالزبورج يف
املباراة االخرية باملجموعة الثانية
لي�ضمن العبور للدور املقبل يف ظل
تفوقه بفارق ثالث نقاط على الفريق
االملاين.
وال يزال رينجرز اال�سكتلندي يف اطار
املناف�سة رغم تعادله �سلبيا على ار�ضه
امام فياريال.
وح�سم ت�شيل�سي املت�أهل بالفعل
املركز االول باملجموعة  12بفوزه /4
�صفر على باوك حيث �سجل �أوليفييه
جريو هدفني لريفع ر�صيده اىل
اربعة اهداف يف كافة امل�سابقات هذا
املو�سم.وت�أهل  13فريقا بالفعل اىل
دور  32مبا يف ذلك باير ليفركوزن
وزوريخ والت�سيو.

ك�شف منظمو بطولة مبادلة
اال�ستعرا�ضية للتن�س ،التي �ستقام يف
�أبوظبي ،بني يومي  27و 29دي�سمرب
املقبل ،عن قرعة املناف�سات.
و�سي�شهد اليوم الأول من البطولة
�إقامة مباراتني� ،ستجمع الأوىل بني حامل
اللقب ،اجلنوب �إفريقي كيفن �أندر�سون،
والالعب الكوري اجلنوبي ال�شاب ،هيون
ت�شوجن.
وي�أمل ت�شوجن التغلب على �أندر�سون،
للمرة الأوىل يف م�سريته االحرتافية ،حيث
خ�رس �أمامه يف مباراتني �سابقتني.
وي�شارك �أندر�سون يف بطولة مبادلة،
للمرة الثالثة يف م�سريته ،بينما يلعب
ت�شوجن فيها للمرة الأوىل ،بعدما قدم
م�ستوى جي ًدا هذا العام ،من خالل الفوز
بـ 29مباراة ،من �إجمايل  47لقاء.
و�سيواجه الفائز من تلك املباراة،
الالعب الإ�سباين رافائيل نادال ،يف ن�صف
النهائي ،الذي �سيقام يف اليوم الثاين من
البطولة.
�أما املباراة الثانية يف اليوم الأول،
ف�ستجمع بني الالعب الرو�سي ال�شاب
كارين خا�شانوف ،ونظريه النم�ساوي
دومينيك ثيم.
و�سيواجه الفائز من ذلك اللقاء ،الالعب
ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش ،يف ن�صف
النهائي الآخر.

وان�ضم احلار�س الدويل الإ�سباين (28
عاما) اىل مان�ش�سرت يونايتد يف يونيو 2011
قادما من �أتلتيكو مدريد مقابل نحو 18,9
مليون جنيه ا�سرتليني (نحو 24ر 1مليون
يورو).
وحل دي خيا حمل الهولندي ادوين فان
در �سار يف حماية عرين فريق "ال�شياطني
احلمر" ،و�ساهم يف احرازه بطولة الدوري
يف مو�سم  ،2012-2013وهو اللقب
الأخري يف �سل�سلة من  13لقبا بقيادة
املدرب الأ�سطورة اال�سكتلندي �أليك�س
فريغو�سون.

بني الغرميني ريفر باليت وبوكا جونيورز

نهائي كوبا ليربتادوري�س على ملعب "�سانتياغو برنابيو"
ذكرت تقارير �صحافية �إ�سبانية �أن
ملعب �سانتياغو برنابيو العائد لنادي
ريال مدريد الإ�سباين ،قد يكون خيارا
لإقامة مباراة الإياب لنهائي م�سابقة كوبا
ليربتادوري�س يف كرة القدم بني الغرميني
الأرجنتينيني ريفر باليت وبوكا جونيورز،
وذلك بعد قرار احتاد كرة القدم الأمريكي
اجلنوبي "كومنيبول" �إقامتها على �أر�ض
حمايدة.
وكتبت �صحيفة "�إل بايي�س" على
موقعها االلكرتوين "ح�سب امل�صادر
املطلعة على املفاو�ضات� ،أجنز االتفاق
بن�سبة  ،90%والطرفان ي�أمالن ب�أن يكون
يف ا�ستطاعتهما االعالن عنه" .
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن االحتاد
الإ�سباين وريال منحا ال�ضوء الأخ�رض القامة
نهائي امل�سابقة الأمريكية اجلنوبية
املوازية لدوري �أبطال �أوروبا.
وكان "كومنيبول" قد �أعلن الثالثاء
�أن املباراة �ستقام خارج الأرجنتني يف
الثامن من دي�سمرب �أو التا�سع منه ،وذلك
بعدما �أرجئت من موعدها املقرر ال�سبت
املا�ضي ،اثر اعتداء م�شجعي ريفر باليت
على احلافلة التي تقل العبي بوكا
جونيورز.
ويف التا�سع من ال�شهر املقبل� ،سيكون
ريال على موعد خلو�ض مباراة على �أر�ض
هوي�سكا يف الدوري الإ�سباين ،ما يعني �أن
ملعبه الذي يت�سع لنحو � 81ألف متفرج،
�سيكون متوافرا لال�ستخدام ،يف حال
مت التو�صل اىل اتفاق على ا�ست�ضافته
نهائي كوبا ليربتادوري�س.
وذهبت �صحيفة "�آ�س" املدريدية اىل

�أبعد مما �أوردته "�إل بايي�س" ،م�ؤكدة �أن
املباراة �ستقام يف  9دي�سمرب .
كما �أ�شارت �صحيفة "�إل موندو" بدورها
الحتمال �إقامة املباراة يف برنابيو.
ومل يرد االحتاد الإ�سباين �أو ريال على
�أ�سئلة وكالة فران�س بر�س.
وكان الفريقان تعادال  2-2يف الذهاب
على ملعب بوكا ،قبل �أ�سبوعني من مباراة
الإياب التي كانت مقررة ال�سبت على
ملعب غرميه ريفر .اال ان تعر�ض م�شجعي
الأخري حلافلة الفريق ال�ضيف بالر�شق
باحلجارة والع�صي ،دفع "كومنيبول"
لإرجاء املباراة بداية اىل موعد الحق يف
الأم�سية نف�سها ،قبل ترحيلها اىل اليوم
التايل .وقبل �ساعات من موعدها اجلديد
الأحد� ،أعلن "كومنيبول" �إرجاءها حلني
االتفاق على موعد جديد مع الناديني.
واثر اجتماع مع م�س�ؤويل الناديني
الثالثاء يف الباراغواي� ،أعلن "كونيمبول"
�أن املباراة �ستكون يف � 8أو  9دي�سمرب،
لكن خارج الأرجنتني.
و�أبدى بوكا عدم ر�ضاه عن حتديد موعد
جديد للمباراة ،ال�سيما قبل البت ب�ش�أن
اعرتا�ض تقدم به اىل االحتاد الأمريكي
اجلنوبي ،يطالب من خالله باعتباره فائزا
باللقب ا�ستنادا اىل مادة يف قانون االحتاد
تت�ضمن فر�ض عقوبات على الفريق
املذنب يف حاالت مماثلة ،قد ت�صل اىل
اعتبار الفريق املت�رضر فائزا من دون
خو�ض املباراة.
ومل تعلن اللجنة الت�أديبية يف
"كومنيبول" قرارها بهذا ال�ش�أن بعد،
و�سط تقارير عن احتمال قيامها بذلك.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()53

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

�إعداد:

يف �سطور
حممد مر�سي �أحمد
(1989 – 1908م)

هوعامل ريا�ضيات وفيزيائي م�صري .ولد ب�إحدى قرى
مركز (�أوالد طوق) مبحافظة �سوهاج يف 1دي�سمرب عام
1908م وتوفى يف � 18أغ�سط�س عام 1989م عن
عمز يناهز  80عامًا.
تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي ب�أ�سيوط ثم التحق بكلية العلوم باجلامعة امل�صرية عام 1925
عند �إن�شائها وتخرج فيها عام  ،1929ثم �سافر يف بعثة درا�سية �إىل �إجنلرتا حيث ح�صل على
درجة الدكتوراه يف الريا�ضيات من جامعة �أدنربه عام  1931والتحق بعد ذلك بكلية �سان جون
بجامعة كمربدج فح�صل على دبلوم منها عام .1932
ً
عاد من البعثة فا�شتغل بالتدري�س يف كلية العلوم باجلامعة امل�صرية ،فعني مدر�سا عام 1932
وتدرج يف هيئة التدري�س حتى و�صل �إىل من�صب �أ�ستاذ الريا�ضة البحتة عام  1943وكان �أول
م�صري �شغل هذا الكر�سي ،وظل ي�شغله �أكرث من خم�سة ع�شر عام ًا وهو �صاحب �أول و�أكرب
مدر�سة علمية يف الريا�ضيات يف م�صر والعامل العربي ،فقد در�س عليه �أغلب �أ�ساتذة الريا�ضة
احلاليني يف جامعات م�صر والعامل العربي ،وعني عميد ًا لكلية العلوم عام  1956ثم وكي ًال
جلامعة القاهرة عام  1958ثم مدير ًا جلامعة عني �شم�س عام  1961ويف �أغ�سط�س 1967
عني مدير ًا جلامعة القاهرة ثم امين ًا الحتاد اجلامعات العربية يف الفرتة من  1969-1971ثم
وزير ًا للتعليم العايل عامي .1971-1972ثم �أعيد انتخابه �أمين ًا الحتاد اجلامعات العربية
.1972-1980
للدكتور حممد مر�سي �أحمد ن�شاط كبري يف خدمة العلوم الريا�ضية ،فقد ا�شرتك يف ت�أ�سي�س
اجلمعية امل�صرية للعلوم الريا�ضية والطبيعية عام 1936وقد مثل اجلامعة يف كثري من
امل�ؤمترات العلمية ودعته جامعة �إ�ستانبول عام  1951لإلقاء �سل�سلة من املحا�ضرات على طلبة
البحوث.
كان الدكتور حممد مر�سي �أحمد من املتحم�سني لتدري�س العلوم يف اجلامعة باللغة العربية وقد
بد�أ بنف�سه يف �أوا�سط الثالثينات بتدري�س علوم الريا�ضة باللغة العربية لطالب الفرقتني
الأوىل والثانية لكلية العلوم وله م�ؤلفات باللغة العربية يف هذا املجال ،كما قام برتجمة العديد
من كتب الريا�ضيات من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية ومن م�آثره كتاب "اجلرب واملقابلة
للخوازمي" مب�شاركة الدكتور علي م�صطفى م�شرفة ،وله �أبحاث عديدة من�شورة يف جمموعة
�أعمال اجلمعية الريا�ضية بادنربه و�أعمال اجلمعية الريا�ضية بلندن و�أعمال الأكادميية العلمية
بباري�س واملجلة الريا�ضية الفرن�سية .هو �أول م�صري ا�شرتك يف �إن�شاء جامعة الريا�ض باململكة
العربية ال�سعودية ،وانتخب لع�ضوية جممع اللغة العربية عام  1962و�شارك يف كثري من
جلانه ون�شاطه ،كما كان ع�ضوا مبجل�س �أكادميية البحث العلمي ورئي�س ًا للمجل�س النوعي للعلوم
الأ�سا�سية ورئي�س ًا للجمعية الريا�ضية الطبيعية وع�ضو املجمع العلمي امل�صري والحتاد العلمي
واختري ع�ضو ًا باملجل�س القومي للتعليم عام  1974وكان رئي�س ًا ل�شعبة التعليم اجلامعي والبحث
العلمي به ،منحه امللك فاروق درجة البكوية �سنة  ،1951ومنحته الدولة اجلائزة التقديرية
يف العلوم عام  1965وو�سام اال�ستحقاق من الدرجتني الثانية والأوىل وكذلك و�سام العلوم
والفنون من الطبقة الأوىل.
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
االحداث الداخلية-:
يف الفاحت من دي�سمرب عام 1941م -:ت�أ�سي�س الرابطة اال�سالمية يف مدينة
كرن.
االحداث اخلارجية-:
 يف الأول من دي�سمرب عام 1640م -:امللك جون الرابع ملك الربتغاليتمكن من تخلي�ص بالده من �سيطرة �إ�سبانيا وذلك بعد �ستني عامًا من هذه
ال�سيطرة.
 يف الأول من د�سمرب عام 1934م -:احلركة الوطنية املغربية تقدم وثيقةمطالب ال�شعب املغربي �إىل �سلطات احلماية الفرن�سية.
 يف الأول من دي�سمرب عام 1976م� -:أنغوال تن�ضم �إىل منظمة الأمم املتحدة. يف الفاحت من دي�سمرب عام 1981م -:الإعالن ر�سميًا عن اكت�شاف فريو�سالإيدز.
 يف الأول من دي�سمرب عام 1988م -:اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقرراالنتقال �إىل جنيف لال�ستماع خلطاب رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر
عرفات بعد �أن رف�ضت الواليات املتحدة �إعطاءه ت�أ�شرية دخول.
 يف الأول من دي�سمرب عام 1925م -:ولد عامل الكيمياء احليوية وغددال�صماء االمريكي مارتن رودبل ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام
.1994
-

�أقوال م�أثورة

من اقوال احلكماء

 ُ�س ِئ َل �أحد احلكماء� -:أيالأ�صحاب �أبر و�أويف؟ قال-:
العمل ال�صالح .و�سئل �أ ّيهم �أ�ضر
و�أبلى؟ قال -:النف�س والهوى.
قيل له -:ف�أين املخرج؟ قال-:
يف �سلوك املنهج .قيل له -:وفيم
ذاك؟ قال -:يف خلع الراحات
وبذل املجهود.
 �سئل �أحد احلكماء -:ماال�شيء الذي ال يح�سن �أن يقال
و�إن كان حق ًا؟ ف�أجاب -:مدح
الإن�سان لنف�سه.
 �أنا ال �أندم على من ظننته�صديق فخذلني ،بل �أندم على
من ظننته عدو ًا ف�ساعدين.
 ال تعامل النا�س ب�أ�سلوبواحد فتخ�سرهم .فلي�س كل
املر�ضى ياخذون نف�س الدواء.
 ال�سعادة �آلتي ت�ضعها يفجيوب الآخرين �ستعود يوم ًا؛
لتختبئ يف جيوبك عندما حتزن.

من طرائف العرب

 خرج احلجاج ذات يوم ،ف�أُح�ضر لهالغذاء ،فقال -:اطلبوا من يتغذى معنا،
فطلبوا ،فلم يجدوا �إ َّال �أعراب ًّيا ،ف�أتوا به،
فدار بني احلجاج والأعرابي هذا احلوار-:
احلجاج -:هلم �أيها الأعرابي لنتناول
طعام الغذاء .قال الأعرابي -:قد دعاين
من هو �أكرم منك ف�أجبته .احلجاج -:من
هو؟ الأعرابي -:اهلل تبارك وتعاىل ،دعاين
�إىل ال�صيام ف�أنا �صائم .احلجاج -:ت�صومُ يف
مثل هذا اليوم على حَ ِ ّره .الأعرابي-:
ُ
حرا.احلجاج� -:أفطر
�صمت ليوم �أ�شد منه ًّ
ً
و�ص ْم غدا .الأعرابي� -:أوَي�ضمن
اليوم ُ
الأمري �أن �أعي�ش �إىل الغد؟ احلجاج-:
لي�س ذلك �إ َّ
فعلمُ ذلك عند اهلل.
يلِ ،
آجل
الأعرابي -:فكيف ت�س�ألني عاج ًال ب� ٍ
لي�س �إليه من �سبيل؟ .احلجاج� -:إنه طعام
طيب .الأعرابي -:واهلل ما ط َّيبه خبّا ُزك
وطباخك ،ولكن طيبته العافية .احلجاج-:
باهلل ما ر�أيت مثل هذا ،جزاك اهلل خريًا
�أيها الأعرابي ،و�أمر له بجائزة.
 مات �أحد املجو�س وكان عليه ٌدين
كثري،فقال بع�ض غرمائه لولده  :لو بعت
دارك ووفيت بها دين والدك.فقال الولد:
�إذا �أنا بعت داري وق�ضيت بها عن �أبي
دينه فهل يدخل اجلنة ؟فقالوا  -:ال .قال
الولد -:فدعه يف النار و�أنا يف الدار .

عادل �صالح

ينقذون حوتا علق يف م�ضيق بحري بالدمنارك!!..

متكن ثالثة من
املارة يف الدمنارك
من تخلي�ص حوت
علق بالقرب من �أحد
املرا�سي يف "هوبرو"
مارياجر
مب�ضيق
�شمايل
البحري
الدمنارك حيث بلغ
عمق املياه  1.5مرت
فقط.وذكرت الإذاعة الدمناركية �أنه بعد �أن �ضل احلوت طريقه بالقرب من
ر�صيف امليناء قفز املواطنون الثالثة يف مياه ِ(�شهر نوفمرب) املتجمدة
للم�ساعدة يف حترير احليوان الثديي املائي الذي يرتاوح طوله من � 8إيل
� 10أمتار.
وقال �أحدهم وهو �شاب يبلغ  23عاما للإذاعة �إنه قرر القفز يف املياه
اجلليدية للم�ساعدة يف �إنقاذ احلوت بعدما �شاهد �أحد الأ�شخا�ص يقفز يف
املاء ،يف الوقت الذي اكتفى فيه الآخرون بامل�شاهدة ،وفقا ملا نقله
موقع (لوكال) الإخباري.

بقرة بحجم الفيل تلقى �شهرة كبرية!!..

ا�شتهرت بقرة بحجم الفيل على
الإنرتنت ،وباتت حديث املواقع
االجتماعية ،بعد ظهورها يف
جمموعة من الت�سجيالت جرى
ت�صويرها غربي �أ�سرتاليا.
وقال موقع "�سكاي نيوز" �إن
البقرة املدعوة "كنيكرز" ،تبلغ
من العمر � 7سنوات ،والقت
�شهرة كبرية ب�سبب حجمها غري
الطبيعي .وذكر املوقع ،نقال
عن مالك البقرة� ،أن حجمها
الكبري جعلها غري مرحب بها يف

�أي م�سلخ ،مما �سيجعلها
تعي�ش عمرا �أطول.
وت�شري تقارير و�سائل
الإعالم الأ�سرتالية �إىل
�أن كنيكرز هي الأطول يف
البالد ،حيث يناهز طولها
طول جنم كرة ال�سلة مايكل
جوردان ،م�ضيفة �أنها
تزن � 1.4أطنان� ،أي مثل
وزن �سيارة "ميني كوبر".
ويقول مالكها جيف بري�سون،
الذي ميلك �ضيعة يف بحرية
بري�ستون جنوب غربي مدينة
بريث� -:إن وزن "كنيكرز" الثقيل
جدا ال ي�سمح بذبحها .و�أ�ضاف
�أن "كل من يف ال�ضيعة يعرف
متى تتحرك هذه البقرة ،لأنها
فعال مثرية لالنتباه والأنظار".
وتابع" -:كنيكرز حمظوظة جدا
لأنها �ستعي�ش عمرها الكامل ولن
تتعر�ض للذبح".

�أكرب ديك يف العامل بارتفاع ثالثة اقدام!!..

بعدما حققت بقرة بحجم الفيل
�شهرة كبرية وانت�رشت �صورها
على مواقع التوا�صل االجتماعي،
ك�شف مزارع عن ما يعتقد �أنه
�أكرب دجاجة يف العامل.
وقالت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية� ،إن ديكا يدعى
"مرياكلي" يعي�ش يف مزرعة
بكو�سوفو ،يعتقد �أنه الأكرب
يف العامل� ،إذ يبلغ ارتفاعه 3
�أقدام (نحو مرت واحد) ،ويزن
 7.7كيلوغرامات .وقال �صاحبه
الذي مل يك�شف عن ا�سمه �إنه
"طائر حمب و�سعيد للغاية ..ويعامل ب�شكل جيد" .و�أ�ضاف" -:منذ
�أن انت�رشت �صوره على الإنرتنت ،حتول مرياكلي من ديك �إىل جنم".
وينتمي مرياكلي لف�صيلة "براهما" ،وهي �ساللة من الدجاج املهجن،
الذي يتميز بوزنه الكبري ،حيث يبلغ متو�سط وزن هذا النوع من
الطيور نحو  5.5كيلوغرامات.
ويف وقت �سابق ،مت الك�شف عن بقرة عمالقة ،حيث يناهز طولها
طول جنم كرة ال�سلة مايكل جوردان ،وتزن � 1.4أطنان� ،أي مثل وزن
�سيارة "ميني كوبر" .ويقول مالكها جيف بري�سون� ،إن وزن البقرة
الثقيل جدا ال ي�سمح بذبحها.
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