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خدمات جيدة مل�ست�شفى بارنتو املرجعي

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

تنبيــه

�ستجري و�سائل االعالم املحلية م�ساء اليوم ال�سبت
الثالث من نوفمرب يف ال�ساعة الثامنة م�ساء لقاء مع
فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي يتحدث فيه عن عملية
ال�سالم بني ارتريا واثيوبيا التي بد�أت ال�شهور القليلة
املا�ضية وما تلتها من تطورات.
وزارة االعالم

قال املدير الطبي مل�ست�شفى بارنتو
املرجعي الدكتور /يعقوب ح�سن ان
امل�ست�شفى يقوم بان�شطة فعالة
لتقدمي خدمات جيدة للمواطنني.
وذكر ان امل�ست�شفى ي�ضم جميع
االق�سام اال�سا�سية لتقدمي خدمات
جيدة ،حيث قدم العالج يف الن�صف
االول من هذا العام حلوايل  20الف
مري�ض مراجع و 2500من نزالء

امل�ست�شفى.
وا�شار اىل القيام بـ  210عمليات
خمتلفة  ،اىل جانب  541عمليات عيون
وخدمات طب اال�سنان والوالدة.
وذكر ان ق�سم الوالدة ورعاية اخلدج
ي�ضم معدات متطورة لتقدمي خدمات
عالية اجلودة ،وقد بد�أ ق�سم العيون
الفحو�صات وتقدمي النظارات جمانا.
واو�ضح الدكتور /يعقوب ح�سن

بان اجلهود تبذل لتوظيف اطباء
اكفاء ،وي�ضم امل�ست�شفى حاليا 135
مهنيا �صحيا بينهم ت�سعة اطباء و70
عماال اداريا.
وقال ان امل�ست�شفى يقدم اخلدمات
يف االخت�صا�صات املطلوبة وال يوجد
�سببا للذهاب للم�ست�شفيات االخرى،
داعيا امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف
املديريات تنوير املواطنني بذلك.

يف اجتماع عقدته يف اقليم �شمال البحر االحمر
جمعية معاقي احلرب تدعو لنقل احرتام املجتمع للمعاقني اىل االجيال
دعت جمعية معاقي احلرب يف
االجتماع الذي عقدته يف اقليم
�شمال البحر االحمر للحفاظ على
احرتام املجتمع للمعاقني عامة
ومعاقو احلرب خا�صة ونقله اىل
االجيال.
واو�ضح حاكم اقليم �شمال البحر
االحمر العميد /تخلي لب�سو يف
االجتماع الذي عقد مبنا�سبة
االحتفال باليوبيل الف�ضي لتا�سي�س
اجلمعية ،ان اجلهود املبذولة

جلعل معاقي احلرب منتجني حتقق
نتائج مر�ضية  ،م�ؤكدا ا�ستعداد
ادارة االقليم بالوقوف اىل جانب
املعاقني واال�ستجابة ملتطلباتهم.
من جانبه او�ضح رئي�س جمعية
معاقي احلرب اال�ستاذ /قرببرهان
ايا�سو ان اجلمعية تبذل اجلهود
ح�سب اال�ستطاعة العتماد املعاقني
على انف�سهم بالعمل يف املجاالت
الزارعية والتجارية وغريها من
االن�شطة وحل م�شاكلهم ،داعيا

م�سئول ال�سياحة بالقا�ش -بركة يدعو
دور املرافق اخلدمية ملكافحة االمرا�ض

دعا املدير العام لق�سم ال�سياحة يف اقليم القا�ش -بركة العقيد /حامد
يو�سف ا�صحاب وعمال املرافق اخلدمية لتعزيز دورهم يف مكافحة االمرا�ض
املعدية.
واو�ضح يف ال�سمنار الذي عقد يف مدينة بارنتو عن وجوب املواطنني
توخي احلذر من انت�شار االمرا�ض املعدية مع احلركلة الكثيفة لل�شعب،
وخا�صة على املرافق اخلدمية تر�سيخ الوعي ال�صحي لزبائنها.
واو�ضح م�س�ؤول متابعة االمرا�ض املعدية يف مكتب وزارة ال�صحة باقليم
القا�ش بركة ال�سيد /قربم�سقل ولد�آبزقي يف ال�رشح الذي قدمه ب�شان
االمرا�ض التنا�سلية ،ا�ساليب املكافحة واحداث تغيري يف العادات ورعاية
امل�صابني بااليدز.
واكد على الدور الكبري للمرافق اخلدمية يف هذا املجال.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول مكتب وزارة ال�صحة يف اقليم القا�ش بركة
الدكتور /حيلوم كداين ان ا�ساليب الوقاية هي اخليار االف�ضل ملكافحة
االمرا�ض املعدية.

االخرون

املجتمع وال�رشكاء
لتعزيز م�ساهمتهم.
واو�صى االجتماع لو�ضع االعتبار
للمعاقني يف اخلدمات العامة
واالهتمام اخلا�ص للمعاقني
العاملني يف اجلال الزراعي
والعمل اجلاد لت�أطري املعاقني يف
الريف النائي.

انتوري :ارتفاع امل�شاركة يف التعليم

ارتفع عدد الطالب يف مدر�سة دجن االبتدائية واملتو�سطة ب�ضاحية انتوري يف
مديرية اعايل القا�ش باكرث من  8%مقارنة مع العام الفائت.
وقال مدير املدر�سة اال�ستاذ /هبتي مكئيل منا�سي ان االرتفاع امل�شجع لعدد
الطالب جاء نتيجة جتميع القرى وحمالت التوعية امل�ستمرة.
وتدر�س املدر�سة الطالب القادمني من قرى انتوري لعالي وحتتاي وكوربايو
ديدا وكوربايو دقي �شحاي و�أوتيت ا�ضافة اىل تكزو وبوريفايو  ،م�شريا اىل ان
ق�ضية املعليمن حتتاج اىل االهتمام مع ازدياد عدد الطالب.
وذكر ان ال�سكان ي�ساهمون بتوظيف معلمني من ابناء املنطقة وبناء الرواكيب
للتدري�س ،والن ذلك ال ياتي باحلل الدائم فان على اجلهات املخت�صة ايجاد احلل
العاجل.
واو�ضح ع�ضو جلنة اولياء االمور ال�سيد /كرب�آب دانئيل ان اجلهود التي يقومون
بها م�ستمرة  ،لكنها غري كافية مما يتوجب انهاء بناء املدر�سة غري املكتمل.
بد�أت مدر�سة دجن االبتدائية واملتو�سطة يف انتوري الدرا�سة عام  1994بـ 92
طالب وتقدم حاليا التعليم لـ  1660طالب.

تنظيم انتخابات مدراء ال�ضواحي يف قلب وا�سماط

جرت انتخابات مدراء ال�ضواحي وجلان القرى يف � 11ضاحية مبديرية قلب
وثماين �ضواحي يف مديرية ا�سماط يف الفرتة من العا�رش وحتى التا�سع والع�رشين
من اكتوبر املا�ضي.
وجاءت االنتخابات لتبديل مدراء ال�ضواحي الذين خدموا لت�سع �سنوات ،
و�شهدت مناف�سة ن�سوية كبرية.
وا�شاد مديرا املديريتني بالوعي الذي اظهره الناخبون اثناء عملية
االنتخابات ،داعني املدراء املنتخبون خلدمة ناخبيهم بتفان واخال�ص.

توزيع قطع االرا�ضي ال�سكنية يف قاال نفحي

وزعت قطع االرا�ضي ال�سكنية لـ
 520مواطن بينهم  201امراة يف
مديرية غاال نفحي باالقليم االو�سط.
وجرى توزيع االرا�ضي ال�سكنية
للمرة الثانية يف قرى الغني وعديرعدا
وعدمزمات و�إمبيتو وللمرة االوىل يف
قرية عدي باخاخاي
وقدم مدير مديرية غاال نفحي

ال�سيد حماري يوهن�س تو�ضيحا حول
عملية التوزيع واال�ستخدام ،وا�شاد
بجهود اع�ضاء وزارة االرا�ضي واملياه
والبيئة يف االقليم االو�سط الجناح
العملية.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول مكتب
وزارة االرا�ضي واملياه والبيئة
يف االقليم االو�سط ال�سيد /مكونن

مائيالن املواطنني احلا�صلني على
قطع االرا�ضي ال�سكنية االن ،كانوا
متبقني من عملية التوزيع ال�سابقة
ملختلف اال�سباب.
وت�شري ادارة املديرية عن تقدمي
قطع االرا�ضي ال�سكنية لـ 2459
مواطن اوفوا بكامل املتطلبات يف
مديرية غاال نفحي.
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النم�سا وهولندا تعدان لالن�سحاب من اتفاق الأمم املتحدة للمهاجرين ماكرون يحذر من عودة �أوروبا �إىل حقبة الثالثينات
�أعلنت احلكومة النم�سوية اليمينية
�أنها �ستحذو حذو الواليات املتحدة
وهنغاريا باخلروج من اتفاق الأمم
املتحدة يف �ش�أن املهاجرين ،م�شرية
�إىل �أنها لن توقّ ع الوثيقة النهائية
لالتفاق ،كما �أعلنت بولندا �أنها
تدر�س اتخاذ خطوة مماثلة .وقال

امل�ست�شار النم�سوي �سيبا�ستيان
كورتز« :لن تن�ضم النم�سا �إىل اتفاق
الأمم املتحدة يف �ش�أن املهاجرين.
ننظر يف �شكل نقدي جد ًا لنقاط عدة
يف اتفاق املهاجرين ،مثل اخللط بني
طلب احلماية وهجرة العمالة».
معلوم �أن النم�سا ا�ستقبلت ما
يوازي  1يف املئة من �سكانها من
طالبي اللجوء عام  ،2015يوم
اجته حواىل مليون مهاجر من ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا �إىل �أوروبا ،هرب
معظمهم من حروب وفقر يف بلدانهم.
و�ساهمت خماوف متعلقة بالهجرة
يف النم�سا يف و�صول املحافظني

�إىل ال�سلطة العام املا�ضي ،ومنهم
كورت�س الذي �أكد �أنه �سيمنع �أي
تكرار لتدفق الالجئني ،بعد تطبيقه
�سيا�سات �شملت تقلي�ص التقدميات
للمهاجرين اجلدد.
يف ال�سياق ذاته ،تعهدت
امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مركل،
�إن�شاء �صندوق جديد للتنمية ،هدفه
الت�صدي لبطالة يف �أفريقيا تدفع �إىل
هجرة جماعية �شكلت حمور �سيا�ستها
على ر�أ�س احلكومة االئتالفية ،ال
�سيما مع قرارها عام  2015فتح
�أبواب �أملانيا �أمام �أكرث من مليون
طالب جلوء.

ُقتل � 25شخ�ص ًا بتحطم مروحية
تابعة للجي�ش الأفغاين جنوب غربي
�أفغان�ستان ،بينهم اجلرنال نعمة
الله خليل نائب قائد فيلق اجلي�ش
يف املنطقة الغربية ،وفريد بختوار
رئي�س جمل�س �إقليم فراه .كما ُقتل 6
وجرح � 3آخرون ،بتفجري
�أ�شخا�ص ُ
انتحاري يف كابول ،قرب �أ�ضخم
�سجن يف �أفغان�ستان.
و�أعلنت «طالبان» م�س�ؤوليتها عن
لكن ناطق ًا با�سم
�إ�سقاط املروحية،
ّ
حاكم �إقليم فراه قال �إن مروحيتني
ع�سكريتني كانتا تتجهان من الإقليم
�إىل �إقليم هرات املجاور ،خرجت
�إحداهما عن ال�سيطرة يف ظروف
ت�صعب فيها الر�ؤية ،فا�صطدمت
بجبل وحتطمت.
وكانت على منت املروحية جميلة
�أميني ،وهي �إحدى امر�أتني فقط يف
جمل�س �إقليم فراه� ،إ�ضافة �إىل خليل
وبختاوار الذي لعب دور ًا رئي�س ًا يف
�صد هجوم حلركة «طالبان» يف مايو
املا�ضي.
ُ
وجرح
أ�شخا�ص
�
6
تل
ق
كابول،
ويف
ُ
� 3آخرون ،بتفجري انتحاري قرب
بوابة �أ�ضخم �سجن يف �أفغان�ستان.
و�أعلن ناطق با�سم وزارة الداخلية

فجر نف�سه قرب �سيارة
�أن انتحاري ًا ّ
تقلّ موظفني من �سجن بل جرخي على
امل�شارف ال�رشقية للعا�صمة كابول،
والذي ي�ضم مئات ال�سجناء ،كثريون
منهم ينتمون �إىل حركة «طالبان».
و�أ�ضاف�« :سار املهاجم باجتاه �سيارة
متوقفة عند بوابة للتفتي�ش الأمني،
فجر نف�سه قبل �أن تدخل ال�سيارة
حيث ّ
مقر ال�سجن» .و�أفاد م�س�ؤول حكومي
ّ
مبقتل � 6أ�شخا�ص وجرح � 3آخرين،
فيما �أورد موقع �إلكرتوين �إخباري
كن
حملي �أن ن�ساء م�س�ؤوالت �أمنيات ّ
�أي�ض ًا يف ال�سيارة حلظة التفجري� .إىل
ذلك� ،أعلن م�س�ؤول بارز يف «طالبان»
ان�ضمام  5قياديني من احلركة� ،أُفرج
عنهم من معتقل غوانتانامو �ضمن
�صفقة �إطالق اجلندي الأمريكي بوي
برغدال عام � ،2014إىل املكتب
ومقره
ال�سيا�سي حلركة «طالبان»
ّ
الدوحة ،حيث جترى مفاو�ضات
متهيدية لإنهاء النزاع يف �أفغان�ستان.
«�سمح لهم التحدث يف �ش�أن
و�أ�ضاف �أنه ُ
ال�سالم» ،م�شري ًا �إىل �أن التعيينات
جرت يف وقت «ح�سا�س جد ًا» ،ور�أى
�أنها �ست�ساهم يف تقوية الفريق
ال�سيا�سي للحركة .ي�أتي ذلك و�سط
جهود ديبلوما�سية مت�سارعة تقودها

الواليات املتحدة ،لإقناع «طالبان»
مبفاو�ضات تنهي حرب ًا م�ستمرة
ويعتقد �أن القياديني
منذ � 17سنةُ .
اخلم�سة تربطهم عالقات �أكرث قرب ًا
بزعيم احلركة هيبة الله �أخوند زادا،
من �أع�ضاء املكتب احلايل .ور�أى
مراقبون يف هذه اخلطوة م�ؤ�رش ًا جيد ًا
�إىل ا�ستئناف جهود لإحالل ال�سالم يف
�أفغان�ستان ،لكن ديبلوما�سي ًا غربي ًا
يف كابول �أبدى تفا�ؤ ًال حذر ًا ،وقال:
«يبدو �أنهم ي�ستعدون لأمرٍ ال �أعرفه».
معلوم �أن طالبان اعتقلت اجلندي
برغدال بعدما غادر نقطته الع�سكرية
الأمريكية يف �أفغان�ستان ،واحتجزته
ملدة � 5سنوات ،قبل ت�سليمه �إىل
القوات اخلا�صة الأمريكية عام ،2014
يف �صفقة تبادل مع  5معتقلني �أفغان
يف �سجن غوانتانامو

�أفغان�ستانً 25 :
قتيال بتحطم مروحية و 6بتفجري انتحاري

�إدانة �أوروبية النتخابات «انف�صالية» يف �أوكرانيا

نددت  8دول �أوروبية بانتخابات
مقرر �إجرا�ؤها منت�صف ال�شهر
اجلاري يف منطقتني انف�صاليتني
�رشق �أوكرانيا ،واعتربتها «غري
�رشعية» ،مطالبة مو�سكو با�ستخدام
نفوذها لوقفها .ور�أت هذه الدول،
ومنها بريطانيا وفرن�سا وبولندا
وهولندا وال�سويد و�إيطاليا وبلجيكا
و�أملانيا� ،أن االنتخابات املرتقبة
ت�شكل «انتهاك ًا للقانون الأوكراين»،
وح�ضت رو�سيا على «ا�ستخدام نفوذها
الفعال لوقف �إجرائها» .جاء ذلك يف
اجتماع خ�ص�صه جمل�س الأمن للأزمة
يف �أوكرانيا ،طالب الأوروبيون ب�أن
رصت على
يكون مغلق ًا ،لكن رو�سيا �أ� ّ
�أن تكون اجلل�سة علنية بحجة ا�سم
«ال�شفافية» .وتلت �سفرية بريطانيا
لدى الأمم املتحدة كارين بري�س
بيان ًا با�سم الدولَ ،ورد فيه« :ندين

انتخابات غري �رشعية مرتقبة يف
 11اجلاري يف الأرا�ضي اخلارجة عن
�سيطرة احلكومة الأوكرانية ،والتي
ت�سمى جمهورية لوغان�سك ال�شعبية
وجمهورية دونيت�سك ال�شعبية».
وكان الكيانان االنف�صاليان �أعلنا
اعتزامهما �إجراء انتخابات الختيار
خلف للزعيم املوايل لرو�سيا
�ألك�سندر زاخار�شينكو ،الذي اغتيل
يف دونيت�سك يف �أغ�سط�س املا�ضي.
وح�ضت الدول «االنف�صاليني على
التخلي عن خطط االنتخابات»،

م�شرية �إىل �أنه «يتعينّ على رو�سيا �أن
تقوم بدورها ،عرب �إنهاء دعمها املايل
والع�سكري لالنف�صاليني ،و�سحب
قواتها امل�سلحة ومعداتها الع�سكرية
من الأرا�ضي الأوكرانية».
يف املقابل ،اتهم ال�سفري الرو�سي
يف الأمم املتحدة فا�سيلي نيبينزيا
�أوكرانيا بـ»فر�ض ح�صار» على �سكان
�رشق �أوكرانيا ،وبـ «عدم احرتام
وقف �إطالق نار» من�صو�ص عليه يف
اتفاقيات مين�سك .وطالب ب�أن يتح ّدث
انف�صاليون من دونيت�سك ولوغان�سك
ّ
موقعي
يف اجلل�سة ،قائ ًال�« :إنّ هم من
اتفاقية مين�سك» ،الذي �أبرم بني
رو�سيا و�أوكرانيا لفر�ض هدنة و�إحالل
ال�سالم� ،إذ �أ�سفر نزاع بني االنف�صاليني
املوالني لرو�سيا واجلي�ش الأوكراين،
عن �أكرث من � 10آالف قتيل ،منذ
.2014

لندن :تو�سيع ال�سلك الديبلوما�سي قبل �أ�شهر من «بريكزيت»

ك�شفت وزارة اخلارجية الربيطانية
عن «�أ�ضخم تو�سيع ل�شبكتها
الديبلوما�سية منذ جيل» ،يف قرار ي�أتي

قبل � 5أ�شهر من خروج اململكة املتحدة
من االحتاد الأوروبي (بريكزيت)،
املرتقب يف  29مار�س .2019
و�أعلنت اخلارجية �أنها �ستفتح 12
ممثلية جديدة يف العامل ،و�ست ّ
ُوفر �ألف
وظيفة جديدة ،ثلثاها يف اخلارج،
م�شرية �إىل افتتاح �سفارة جديدة يف
جيبوتي ،وممثليات جديدة يف تونغا،
وغرينادا ،و�أنتيغوا وباربودا ،ويف
�سانت فن�سنت �إند غرينادين� ،إ�ضافة
�إىل «بعثة» يف جاكرتا لدى رابطة
جنوب �رشقي �آ�سيا (�آ�سيان).
و�أو�ضح ناطق با�سم الوزارة �أنه بعد

هذا التو�سيع «�سنكون ممثلني يف 83
يف املئة من الدول الأع�ضاء يف الأمم
املتحدة ،وهي �أعلى ن�سبة منذ نحو
� 30سنة».
ويف ال�سياق ذاته� ،أكد وزير
اخلارجية الربيطاين جريميي هانت،
�أن «قيمنا الدميوقراطية مل تكن يوم ًا
مهددة كما هي حالي ًا ،منذ �سقوط
جدار برلني» .و�أ�ضاف �أن «دور
اململكة املتحدة� ،إن مل يكن واجبها،
هو الدفاع عن هذه القيم ،لذلك
�سن�صبح �شبكة غري مرئية تربط بني
دميوقراطيات العامل

�أعرب الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون عن "ذهوله" لأوجه الت�شابه
بني الو�ضع احلايل يف �أوروبا
والو�ضع يف حقبة الثالثينات ،داعيا
�إىل "و�ضوح الر�ؤية" و"املقاومة".
وقال ماكرون يف مقابلة �أجرتها معه
�صحيفة "وي�ست فران�س" ،الأربعاء:
"�أ�شعر بالذهول ملدى الت�شابه بني
الوقت الذي نعي�شه وزمن ما بني
احلربني".
وجاء ت�رصيحات ماكرون على
هام�ش زيارة �إىل معر�ض خم�ص�ص
لرئي�س الوزراء الأ�سبق يف مطلع القرن
الع�رشين جورج كليمن�صو.
و�أكد ماكرون �أن "�أوروبا منق�سمة
بفعل املخاوف واالنغالق القومي
وتبعات الأزمة االقت�صادية .ن�شهد
ب�شكل �شبه منهجي تفكك كل ما انتظمت

حوله حياة �أوروبا ما بعد احلرب
العاملية الأوىل وحتى �أزمة ."1929
وتابع" :يجب �أن يبقى ذلك ماثال
يف �أذهاننا� ،أن نكون وا�ضحي
الر�ؤية ونعرف كيف نقاوم الأمر"
من خالل "ن�رش الزخم الدميقراطي
واجلمهوري".
وي�ستعد ماكرون لإحياء الذكرى
املئوية لنهاية احلرب العاملية
الأوىل بزيارة مواقع املعارك يف
�شمال فرن�سا و�رشقها على مدى �أ�سبوع
اعتبارا من الأحد ،قبل �إقامة مرا�سم
كربى يف ذكرى توقيع الهدنة يف 11
نوفمرب  1918عند قو�س الن�رص يف
باري�س بح�ضور مئة قيادي من العامل
ب�أ�رسه.
وقال ماكرون �إن �أوروبا اليوم
"تواجه خطرا .خطر �أن تتفكك ب�سبب
�آفة القومية ،و�أن تثري قوى خارجية
البلبلة فيها .و�أن تخ�رس بالتايل
�سيادتها� .أي �أن يتوقف �أمنها على
اخليارات الأمريكية وتبدالتها ،و�أن
يكون لل�صني ح�ضور متزايد يف البنى
التحتية الأ�سا�سية ،و�أن متيل رو�سيا
�أحيانا �إىل التدخل ،و�أن تتخطى
امل�صالح املالية وم�صالح الأ�سواق
الكربى �أحيانا مكانة الدول

�أعلن الرئي�س الكوري اجلنوبي،
مون جيه �إن ،اول ام�س اخلمي�س� ،أن
زعيم كوريا ال�شمالية ،كيم جونغ
�أون� ،سيزور �سول قريبا ،يف حلقة
جديدة من االنفراج يف �شبه اجلزيرة
متر به مفاو�ضات
رغم امل�أزق الذي ّ
نزع الأ�سلحة النووية بني ال�شمال
ووا�شنطن.
و�أثناء قمتهما الثالثة يف �سبتمرب
يف بيونغ يانغ ،اتفق الزعيمان على
�أن يزور كيم �سول يف "م�ستقبل قريب"،
من دون حتديد التاريخ.
وقال رئي�س كوريا اجلنوبية �إن
الزيارة قد حت�صل قبل نهاية العام،
م�ؤكدا �أمام برملانيني �أن �شبه اجلزيرة
تقرتب "من خط االنطالق التاريخي"
لل�سالم.
و�أ�ضاف" :يبدو �أن زيارة الرئي�س
كيم جونغ �أون �إىل رو�سيا وزيارة
الرئي�س (ال�صيني) �شي جينبينغ �إىل
كوريا ال�شمالية �ستح�صالن قريبا"،
ح�سب ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.
وتابع" :زيارة العودة للرئي�س كيم
جونغ �أون �ستح�صل قريبا" ،من دون
�إعطاء تفا�صيل �أخرى.
و�أ�ضاف مون �أن قمة ثانية بني
كيم وترامب "�أمامنا" ،قائال" :الآن،
اجلنوب وال�شمال والواليات املتحدة

�ستتو�صل �إىل نزع الأ�سلحة النووية
الكامل و�إىل �سالم م�ستدام يف �شبه
اجلزيرة الكورية".
وت�أتي الت�رصيحات يف الوقت الذي
بد�أ فيه تطبيق منطقة حظر جوي
على امتداد املنطقة الفا�صلة بني
الكوريتني مبوجب اتفاقية ع�سكرية
مت توقيعها خالل قمة يف بيونغ يانغ
يف �سبتمرب.
وانتهت احلرب الكورية التي
ا�ستمرت بني  1950و 1953بهدنة
ولي�س باتفاق �سالم ،مما يرتك
الدولتني يف حالة حرب من الناحية
التقنية تف�صل بينهما املنطقة منزوعة
ال�سالح.
وتن�ص االتفاقية التي وقعها وزيرا
الدفاع على وقف كل الأعمال العدائية
على طول احلدود اعتبارا من الأول
من نوفمرب ،مبا ي�شمل املناورات
الع�سكرية يف الرب والبحر واجلو،
للح�ؤول دون وقوع ا�شتباكات عر�ضية

زيارة "قريبة" لزعيم كوريا ال�شمالية �إىل �سول

"تفا�صيل مثرية" وقعت قبل كارثة الطائرة الإندوني�سية

�إال �أن تلك امل�شكالت مت التعامل معها
وو�صل الطيار بالرحلة بالفعل �إىل وجهته
يف العا�صمة جاكرتا ،ثم قامت الطائرة
بعدها ب�ساعات برحلة �أخرى لكنها
حتطمت و�أودت بحياة  189راكبا .وقال
رئي�س هيئة مطار منطقة بايل ،هري�سون،
�إن الطيار �أبلغ برج املراقبة بعد التحذير
�أن الطائرة حتلق ب�صورة طبيعية و�أنه
لن يعود للمطار كما طلب ،وفقا لوكالة
"رويرتز" .و�أ�ضاف" :الكابنت نف�سه كان
مطمئنا مبا يكفي ليحلق �إىل جاكرتا من
دنبا�سار" ،يف �إ�شارة ملطار منتجع بايل.
وقال طيار �آخر كان يقود طائرة تقرتب من
بايل بعد �إقالع طائرة "ليون �آير" �إنه تلقى
تعليمات بالدوران فوق املطار وا�ستمع
وقتها ملحادثة عرب الال�سلكي بني طيار
"ليون �آير" وم�س�ؤويل املالحة اجلوية.
و�أو�ضح الطيار ،الذي طلب عدم ذكر
ا�سمه ،ب�سبب عدم الت�رصيح له باحلديث
لو�سائل الإعالم" :ب�سبب نداء التحذير
(بان-بان) مت �إبالغنا بعدم الهبوط
وااللتفاف فوق املطار".
وتابع" :طائرة ليون طلبت العودة

�إىل بايل بعد  5دقائق من الإقالع ثم قال
الطيار �إن امل�شكلة ُحلت و�إنه �سيوا�صل
حتليقه �إىل جاكرتا" .وي�ستخدم الطيارون
نداءات التحذير املعروفة با�سم (بان-بان)
يف حاالت املواقف العاجلة التي ال ت�شكل
خطرا مبا�رشا على احلياة وهي نداءات تقل
درجة عن نداء اال�ستغاثة (مايداي) الذي
ي�ستخدم يف حاالت الطوارئ التي ت�شكل
خطرا مبا�رشا على احلياة .وهبطت الطائرة
التي نفذت الرحلة من دنبا�سار �إىل جاكرتا
يف مطار العا�صمة يف ال�ساعة  10:55م�ساء
بالتوقيت املحلي يوم الأحد املا�ضي.
و�أقلعت ذات الطائرة من طراز بوينغ 737
ماك�س ال�ساعة � 6:20صباح اليوم التايل،
االثنني ،متجهة �إىل جزيرة بانغكا قبالة
�سومطرة ،لكنها حتطمت يف البحر بعد
 13دقيقة من �إقالعها ،وقبيل حتطمها طلب
الطيار العودة ملطار الإقالع.
ورف�ض متحدث با�سم "ليون �آير" التعليق
ب�ش�أن نداء التحذير ،الذي قام به الطيار
يف رحلة بايل-جاكرتا و�أرجع �سبب رف�ضه
للتحقيق الذي يجرى حاليا يف حتطم
الطائرة.

3

اخبار عاملية
ال�سبت 2018 /11 /3

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()37

ملك الأردن يوجه بت�شكيل جلنة حتقيق حمايدة بحادث البحر امليت بعد رئي�سة �إثيوبيا ..امر�أة على ر�أ�س املحكمة العليا

وجه العاهل الأردين امللك عبد الله
الثاين ،اول ام�س اخلمي�س ،رئي�س
الوزراء عمر الرزاز ،لت�شكيل جلنة
حتقيق حمايدة للوقوف على حقيقة
حادث �سيول البحر امليت ،التي
تويف خاللها � 21شخ�صا معظمهم من
الطلبة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (برتا)
�إن مهام اللجنة "الوقوف على احلقيقة
بكل مو�ضوعية وحياد ،وحتديد
جوانب الق�صور واجلهات امل�س�ؤولة
بكل دقة ،وا�ستخال�ص الدرو�س والعرب
لال�ستفادة منها م�ستقبال ،وذلك

بالتن�سيق مع اللجان التي ت�شكلت
بهذا اخل�صو�ص ،من �أجل الو�صول �إىل
تو�صيات موحدة".
وت�شكلت اللجنة برئا�سة حممد
�صامد الرقاد ،وع�ضوية كل من
النائب عبد املنعم العودات ،ونقيب
املهند�سني �أحمد �سمارة الزعبي،
ونقيب اجليولوجيني �صخر الن�سور،
واللواء الركن املتقاعد عبد اجلليل
املعايطة ،واللواء القا�ضي املتقاعد
مهند حجازي ،والدكتور م�ؤمن
احلديدي ،كما ت�ضم  3ممثلني عن
�أهايل ال�ضحايا.
وح�سب "برتا"� ،ستقوم اللجنة
ب�إعداد تقرير �شامل مبا خل�صت �إليه
من التو�صيات الالزمة لعر�ضها �أمام
امللك "بال�رسعة املمكنة".
ويف وقت �سابق من اول ام�س
اخلمي�س� ،أعلن وزير الرتبية والتعليم
ووزيرة ال�سياحة والآثار الأردنيان

�أكد الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي �أهمية تكثيف التعاون مع
�أملانيا يف جماالت التدريب وبناء
القدرات وتبادل املعلومات وتوفري
املعدات ،مبا ي�ساهم يف تعزيز
القدرات امل�رصية يف جمال مكافحة
الإرهاب والهجرة غري ال�رشعية
ويحافظ على ا�ستدامة اجلهود امل�رصية
الناجحة يف هذا ال�صدد ،ومعاجلة
�أزمات املنطقة .وا�ستقبل ال�سي�سي
يف برلني  ،وزير الداخلية الأملاين
هور�ست زيهوفر ،و�أكد له �رضورة
تكثيف جهود املجتمع الدويل وتبني
ا�سرتاتيجية �شاملة ت�سعى �إىل عالج
جذور تلك امل�شكالت عرب دعم جهود
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
و�رصح الناطق با�سم الرئا�سة ال�سفري
ب�سام را�ضي ب�أن ال�سي�سي �أ�شاد بالتقدم
الذي ت�شهده العالقات الثنائية،
خ�صو�ص ًا يف جمال التعاون الأمني
ومكافحة الإرهاب والتطرف ،معرب ًا
عن التطلع �إىل مزيد من التعاون يف
خمتلف املجاالت ،وذلك يف �إطار ما
يتوافر لدى م�رص و�أملانيا من رغبة
لدفع التعاون �إىل �آفاق �أرحب .و�أكد
الوزير الأملاين احلر�ص على تعزيز
التعاون مع م�رص يف جماالت التعاون
والتن�سيق الأمني بني البلدين،
معرب ًا عن تقديره الإجنازات التي
حققتها احلكومة امل�رصية على م�سار

الإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي،
وتر�سيخ الأمن واال�ستقرار خالل
الفرتة الأخرية ،خ�صو�ص ًا مع جناح
م�رص يف وقف الهجرة غري ال�رشعية
من �سواحلها وحتقيق تقدم ملحوظ
يف مكافحة الإرهاب .و�أكد ال�سي�سي
ترحيبه بالتعاون القائم بني البلدين
يف �إطار اتفاق التعاون الأمني املوقع
بني البلدين يف يوليو  ،2016ف�ض ًال
عن التعاون القائم يف جمال مكافحة
الهجرة غري ال�رشعية ،الذي �شهد
تطور ًا كبري ًا بعد توقيع اتفاق التعاون
يف جمال الهجرة يف �أغ�سط�س .2017
يف غ�ضون ذلك ،ا�ستقبل ال�سي�سي
وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س.
و�رصح را�ضي ب�أن ما�س �أكد حر�ص
بالده على دفع عالقات التعاون مع
م�رص ،وتعزيز التن�سيق والت�شاور
معها ،خ�صو�ص ًا �أن م�رص تعد �رشيك ًا
مهم ًا لأملانيا ،ف�ض ًال عن دورها
املحوري يف منطقة ال�رشق الأو�سط
والقارة الأفريقية .كما �أ�شاد الوزير
الأملاين بالتطورات االقت�صادية التي

ت�شهدها م�رص ،م�ؤكد ًا حر�ص بالده على
ت�شجيع املزيد من ال�رشكات الأملانية
لال�ستثمار يف م�رص ،خ�صو�ص ًا يف
ظل توافر الفر�ص الواعدة للعمل
والنجاح .و�أكد ال�سي�سي اعتزاز بالده
بعالقاتها مع �أملانيا ،مثمن ًا امل�ستوى
املتميز الذي و�صلت �إليه خالل
الفرتة الأخرية ،وما �شهده التعاون
بني اجلانبني من دفعة متثل �أ�سا�س ًا
ميكن البناء عليه لتحقيق املزيد
من امل�صالح املتبادلة للجانبني،
م�شري ًا �إىل احلر�ص على اال�ستفادة
من اخلربات الأملانية امل�شهود لها
بالكفاءة والدقة يف خمتلف املجاالت،
خ�صو�ص ًا التعليم مبختلف �أنواعه.
و�أكد ال�سي�سي �أن التطورات والتحديات
التي تواجه ال�رشق الأو�سط ،والتي
باتت تهدد �أمن وا�ستقرار املنطقة
والعامل خ�صو�ص ًا الأو�ضاع يف �سورية
وليبيا واليمن وال�صومال ،تتطلب
موا�صلة تكثيف جهود املجتمع الدويل
للتو�صل �إىل حلول للأزمات القائمة،
م�شدد ًا على �أهمية الدفع قدم ًا بعملية
ال�سالم بني اجلانبني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي ،و�رضورة التو�صل �إىل
�سالم عادل و�شامل بني اجلانبني،
ويف�سح
ُينهي ال�رصاع يف �شكل دائمُ ،
املجال لدول املنطقة لتحقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية التي تتطلع
�إليها �شعوبها.

�شكا �أمني �رس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب
عريقات لدى فرن�سا و�سوي�رسا،
ال�سيا�سات الأمريكية والإ�رسائيلية
الرامية �إىل «تدمري حل الدولتني»،
م�ؤكد ًا �أنها «لن تخلق حق ًا ولن تن�شئ
التزام ًا» ،خ�صو�ص ًا يف ظل مقاومة
الفل�سطينيني امل�ستمرة لها .و�أ�شاد
مبقاطعة املقد�سيني االنتخابات
البلدية الإ�رسائيلية يف املدينة املحتلة
بو�صفه دلي ًال �آخر على «�إرادة ال�شعب
ومت�سكه بكامل حقوقه غري القابلة
للت�رصف».
�أتى ذلك خالل ا�ستقباله �أم�س ،ك ًال
من امل�ست�شار الديبلوما�سي للرئا�سة
الفرن�سية �أوريليان لو �شوفالييه يرافقه
القن�صل الفرن�سي العام يف القد�س،
ووكيل وزارة اخلارجية ال�سوي�رسية
با�سكال بريزويل يرافقه ممثل �سوي�رسا
لدى فل�سطني ،حيث �أكد للوفدين
�أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ورئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني
نتانياهو «يوا�صالن حماوالتهما تدمري
حل الدولتني وا�ستبداله بفر�ض احلقائق
على الأر�ض ،يف �سيا�سة منهجية
ملخالفة القانون الدويل» ،لكنه �شدد
على �أن «كل ما يقومان به ،لن يخلق
حق ًا ولن ين�شئ التزام ًا ،وال�سالم لن
يتحقق ب�سلب احلقوق الوطنية لل�شعب
الفل�سطيني واغت�صابها».

وثمن عريقات مواقف فرن�سا
ّ
و�سوي�رسا من رف�ض قرارات ترامب يف
�ش�أن القد�س واال�ستيطان والالجئني
و�إغالق مفو�ضية منظمة التحرير
الفل�سطينية يف وا�شنطن ،ووقف
االلتزامات عن «وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني» (�أونروا)،
و�إلغاء القن�صلية الأمريكية يف
القد�س ،كذلك موقفهما املتم�سك
بخيار الدولتني على حدود الرابع من
حزيران عام .1967
ودعا عريقات �سوي�رسا ،الدولة
احلا�ضنة ملواثيق جنيف للعام ،1948
�إىل �إنفاذ ميثاق جنيف الرابع للعام
 ،1949خ�صو�ص ًا ما يتعلق بحماية
املدنيني يف زمن احلرب.
ور ّد على ت�رصيحات نتانياهو
عن التطبيع مع الدول العربية قبل
االن�سحاب من الأرا�ضي العربية املحتلة
يف العام  ،1967مبا فيها القد�س
ال�رشقية املحتلة واجلوالن العربي
ال�سوري املحتل وما تبقى من الأرا�ضي
اللبنانية املحتلة ،بو�صفها «جمرد
هلو�سة لن تكون قابلة للتنفيذ».
ونوه عريقات مبا و�صفه بـ «املوقف
ّ
التاريخي الثابت لأبناء �شعبنا
املقد�سيني يف عدم م�شاركتهم يف
انتخابات بلدية االحتالل يف القد�س،
ورف�ضهم الرا�سخ ملنح ال�رشعية ل�سلطة
االحتالل .»...و�أكد «�أن املقد�سيني

ر�سخوا النهج الوطني القائم
واملتوارث عرب �أجيال منذ احتالل
املدينة يف العام  ،1967ب�أن القد�س
�ستبقى عربية فل�سطينية وعا�صمة
لدولة فل�سطني مهما طال زمن االحتالل»
و «على رغم ال�سيا�سات الإ�رسائيلية
والأمريكية غري القانونية» .و�أ�شار
عريقات �إىل �أن هذه املقاطعة ال�شعبية
ت�أتي يف �أحلك الظروف ال�سيا�سية التي
متر بها الق�ضية الفل�سطينية وخ�صو�ص ًا
يف القد�س ،و «تدل على �إرادة هذا
ال�شعب العظيم ومت�سكه بكامل حقوقه
غري القابلة للت�رصف ،و�إدراكه
خماطر املرحلة وحماوالت �إ�رشاكه يف
�رشعنة االحتالل وال�ضم واال�ستيطان
والتهويد و�إلغاء الوجود الفل�سطيني
من املدينة» .ودعا عريقات املجتمع
الدويل والدول العربية والإ�سالمية
�إىل الت�صدي النتهاكات االحتالل،
وت�أمني حماية دولية عاجلة لل�شعب
الفل�سطيني ،ودعم القد�س.

ا�ستقالتيهما ،بعد �أ�سبوع على احلادث
امل�أ�ساوي.
ولقي � 21شخ�صا حتفهم اخلمي�س
املا�ضي غالبيتهم طالب يف مدر�سة
"فكتوريا" اخلا�صة ،كانوا �ضمن
الرحلة املدر�سية حني جرفتهم �سيول
يف منطقة البحر امليت ،على بعد نحو
 50كلم غرب عمان ،فيما �أ�صيب 35
�شخ�صا �آخرون.
و�شهد الأردن بعد ظهر اخلمي�س
املا�ضي ت�ساقطا غزيرا ومفاجئا
للأمطار ،مما �أدى اىل ت�شكل ال�سيول
يف مناطق عدة.
وتعد منطقة البحر امليت �أكرث بقعة
انخفا�ضا على وجه الكرة الأر�ضية،
ونتيجة الأمطار تت�شكل ال�سيول �أحيانا
وتفي�ض املياه القادمة من اجلبال
يف الوديان القريبة ،التي ت�صب يف
النهاية بالبحر امليت

ال�سي�سي :التعاون مع �أملانيا يف معاجلة �أزمات املنطقة والهجرة

ؤولي �أوروبيني� :سيا�سات �أمريكا و�إ�سرائيل لن تخلق ً
عريقات مل�س� نْ
حال

اختار الربملان الإثيوبي ،اول
ام�س اخلمي�س ،للمرة الأوىل امر�أة
رئي�سة للمحكمة العليا يف البالد،
وذلك بعد �أيام قليلة من توىل امر�أة
من�صب رئي�سة البالد .وي�أتي تعيني
ميازا ا�شينايف رئي�سة للمحكمة
العليا يف �أعقاب قرارات عدة اتخذها
رئي�س احلكومة� ،آبيي �أحمد علي،
يف �أكتوبر وكان �أبرزها تعيني �سهل
ورق زودي ك�أول رئي�سة للبالد،
وتعيني  10ن�ساء وزيرات يف حكومة
من  20وزيرا .وقال م�ست�شار رئي�س
احلكومة ،فيت�سوم �أريغا ،على
"تويرت"" :م�سرية اثيوبيا جلعل
املراكز اال�سا�سية يف البالد موزعة
بالت�ساوي بني الرجل واملر�أة
م�ستمرة" .و�أ�ضاف �أن "ميازا �أ�شينايف
هي �أحد �أكرث املحامني خربة يف
�إثيوبيا وهي نا�شطة يف الدفاع عن

حقوق املر�أة".
و�سبق �أن عملت �أ�شينايف يف املحكمة
العليا ،كما �شاركت يف �صياغة
الد�ستور الإثيوبي ،و�أ�س�ست جمعية
الن�ساء املحاميات الإثيوبيات .وذاع
�صيتها �أي�ضا عندما دافعت عن فتاة
يف الـ 14من العمر متهمة بقتل رجل
اغت�صبها ليتمكن بعدها من الزواج
بها .وقد حتولت هذه احلادثة �إىل
فيلم "ديفرت" ،الذي عر�ض عام
 ،2014وكانت املمثلة الأمريكية
�أجنلينا جويل منتجته املنفذة.

برّي عن احلكومة :مل يعد هناك �إال الدعاء

على رغم ا�شتداد �أزمة ت�أليف احلكومة اللبنانية التي تعقدت جمدداً ،بفعل
املطالبة بتوزير ممثل عن �سنّة � 8آذار ،ورمي كل طرف امل�س�ؤولية على الطرف
الآخر ،وبانتظار مبادرة ما تنقذ امل�شهد احلكومي من امل�أزق الذي دخل فيه،
ف�إن هذا امللف مل ي�أخذ حيز ًا وافي ًا من التداول يف لقاء الأربعاء املا�ضي
النيابي يف مقر الرئا�سة الثانية �أم�س� ،إذ بدا رئي�س املجل�س النيابي نبيه
بري ممتع�ض ًا مما �آلت �إليه الأمور ،وفق م�صادر نيابية لـ «احلياة» ،و�آثر عدم
التطرق �إليه مطو ًال كما جرت العادة ،فقال رد ًا على ا�ستف�سارات النواب حيال
الأزمة احلكومية الراهنة والت�أخري يف عملية الت�أليف�« :إنه تكلم مع من يجب �أن
يتكلم معهم حول هذا املو�ضوع ،ومل يبق �أمامنا �سوى الدعاء يف هذا الإطار».
وعندما كرر النواب ا�سئلتهم و�إىل
�أين تتجه الأمور يف ال�ش�أن احلكومي
عموماً ،ويف مو�ضوع نواب «اللقاء
الت�شاوري» (�سنة � 8آذار) خ�صو�صاً،
رد باقت�ضاب« :خل�ص ما بدي �أحكي
بهذا املو�ضوع� .أنا عملت اللي عليي.
العقدة لي�ست عندي ،يجب �أن تت�شكل
احلكومة يف �أ�رسع وقت ،لأن و�ضع
البلد مل يعد يحتمل .التحديات �ضاغطة والو�ضع االقت�صادي حدث وال حرج».
ودق بري وفق ما نقل عنه النائب علي بزي« :جر�س الإنذار يف ما يتعلق بالو�ضع
االقت�صادي وخطورته وتداعياته ،و�آثاره االجتماعية واملعي�شية واحلياتية
على البلد وعلى كل اللبنانيني» ،وقال بري« :للأ�سف ال�شديد نحن نناق�ش
بع�ض الق�ضايا التي تبدو �سخيفة حتى ولو كانت كبرية حيال ما يحدث يف
املنطقة» ،معترب �أن «هناك اندفاع ًا قوي ًا يف املنطقة جتاه العدو الإ�رسائيلي.
هذا االبتالء الذي ي�صيب كل الأمة ب�رشفها وكرامتها وم�ستقبلها وثرواتها،
يتطلب منا جميع ًا على الأقل كم�س�ؤولني م�ؤمتنني على م�ستوى العامل العربي
كله� ،إعادة النظر والقراءة وعدم ال�سقوط يف فخ العناوين ال�صغرية حتى
�إذا كانت كبرية ،تبدو �سخيفة �أمام هذا امل�شهد»� .أما يف ما يتعلق باجلل�سة
الت�رشيعية التي كان حتدث عنها ومت توزيع جدول �أعمالها على النواب
ليت�سنى لهم املزيد من الوقت للقراءة واالطالع ،ف�إن رئي�س املجل�س ارت�أى �أن
يتخذ م�ساحة من الوقت يف الرتيث قبل �أن يحدد موعد ًا للجل�سة« ،لأن الأجواء
رمبا حتتم علينا �أن نتب�رص قليالً ،و�أن ال ن�ستعجل الأمور يف هذا ال�سياق».
وتطرق اللقاء النيابي �إىل جملة من الق�ضايا املعي�شية واحلياتية التي يعاين
منها اللبنانيون على م�ستوى الكهرباء� ،إ�ضافة �إىل تلوث مياه نهر الليطاين.
وعرب بري عن عدم ر�ضاه على طريقة املعاجلة احلا�صلة ،وطلب من النيابة
العامة �أن تقوم بدور �أكرب يف هذا الإطار ،وو�ضع يدها على امللف كامالً،
وحما�سبة كل من �ساهم وي�ساهم يف عملية هذا التلوث
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�شركاء احلقيقيون للقرن الأفريقي
هم فقط من يدعمون عملية ال�سالم
�إعداد :متكل �سورا
ترجمة :نورالدين خليفة
�إن البيان الأخري الذي �أدىل به
وزير اخلارجية الأملاين هيكو
ما�س يف البوند�ستاغ يحمل الكثري
من الآراء املخزية والهدامة التي
كنا ن�أمل �أن يطويها الن�سيان يف
ظل احلقبة اجلديدة من ال�سالم
واحلما�س حول م�ستقبل م�رشق
ل�سكان هذه املنطقة ،والتى نق�شت
يف �سجل التاريخ بدمائهم وعرقهم.
وقد تخلل هذا البيان الكلمات
الطنانة املعتادة التي تعطي ما
ي�شبه "الرعاية احلقيقية" للتنمية
ال�سيا�سية الإرترية " ،حقوق
الإن�سان لل�شعب"  ،وق�ضايا احلكم
الر�شيد "ال�صالح" .وحل�سن احلظ ،
ف�إن الأحمق فقط هو من يغرت مبثل
هذه الزخارف .والواقع �أن البيان ال
يقدم �أي عذر ب�ش�أن �سوء نية الوزارة
للتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للبلد
فح�سب ،بل وا�ستخدام "مقعدها
املقبل يف جمل�س الأمن" لتحقيق
هذه الغاية.
والأمر امللفت للنظر يف الوقت
الذي يعرتف فيه املتحدث ب�أنه
"ال ميكن حتقيق التحول ال�سيا�سي
واالجتماعي بني ع�شية و�ضحاها" ،
يف �إ�شارة �إىل تاريخ �أملانيا اخلا�ص
وجتربتها  ،ف�إنه يختار ا�سلوب
اعوج لتطبيق ع�صا قيا�س منحرفة
جتاه �إرتريا .وهذه الع�صا متجذرة
بو�ضوح يف منوذج "افعل كما نقول ،
ولي�س كما فعلنا"  ،و�أ�صبح العامل
يدرك �أن مثل هذه ال�سيا�سات خاطئة
ورمبا م�ض ّللة ب�شكل متعمد.
ولكن قبل الذهاب �إىل �أبعد من
ذلك  ،يجب على املرء �أن يرتك
جما ًال للجهات الفاعلة ذات النوايا
احل�سنة والتقدمية داخل �أملانيا
 ،ورمبا حتى داخل البوند�ستاغ

الذي يريد ب�صدق �أن يفهم ويعمل
مع �إرتريا من اجل ان يقوم بالدور
املنوط به جتاه عملية ال�سالم.
ول�سوء احلظ �أي�ض ًا ،ال يعك�س هذا
البيان تلك الأ�صوات الر�صينة بل
على النقي�ض يعك�س نف�س العداء
وق�رص النظر القدمي الذي توقعناه
من بع�ض الدوائر ال�سيا�سية يف
�أملانيا.
بعد كل هذا  ،قد يعتقد املرء
�أن احلاجة �إىل تغيري املواقف
وال�سيا�سات اخلارجية جتاه الدول
الأفريقية  -والتى من املفرت�ض
ان تكون مبنية على احرتام مبادئ
و�سيادة الدول ،وعلى �أ�سا�س
ال�سياق الثقايف للدول الأفريقية ،
والتطور التاريخي  ،واالقت�صادي ،
والقدرات الب�رشية  ،الخ  -هي غري
عقالنية.
ويف الواقع � ،إذا كان �أي �شخ�ص
يف �أوروبا  ،وخا�صة يف هذا الوقت
 ،جا ًدا ب�ش�أن حقوق ورفاهية
الإرتريني  ،ف�إن �أ�سئلة البداية
�ستكون� :أين هم الآن؟ كيف و�صلوا
�إىل هنا؟ �أين يريدون الذهاب؟ ما
هي الفجوات بني مكان تواجدهم
ومايريدون الو�صول اليه؟ ما هي
اخلطط التي يجب على حكومتهم
اتباعها ل�سد تلك الفجوات؟ كيف
ميكننا م�ساعدتهم  -كال�رشاكة
القائمة على االحرتام وال�سياق الذي
يجب ان تقدم به تلك اخلطط؟...
�إلخ
لكن هذا النهج احلكيم يتم جتاهله
ب�شكل متعمد من جانب �أولئك الذين
لديهم دوافع خفية �ضد �إرتريا
واملنطقة ككل.
ومن املده�ش حقا �أن ن�سمع خطب ًا
الذعة عن ما يجب على الأفارقة
فعله وكيف ينبغي �أن يفعلوا ذلك.
بل لنن�سى �أنها مده�شة .حيث
�أننا يف العام � ، 2018ألي�س هذا

�صحيح ًا؟ �إذن  ،هذا يف الواقع
حمبط للغاية  -خا�صة بالن�سبة
لأولئك الذين يريدون حق ًا االبتعاد
عن �سيناريوهات الإدارة الق�رسية
و�إدارة الأزمات خارجي ًا � ،إىل
التخطيط والتنمية  ،ال�سيا�سية
 ،واالقت�صادية ،واالجتماعية
برغبة
امل�ستدامة املدفوعني
داخلية بعيد ًا عن التهديد امل�ستمر
للحرب وال�رصاع.
وبالن�سبة لإرتريا و�إثيوبيا
ومنطقة القرن الإفريقي الأو�سع  ،ف�إن
�أي �شخ�ص يرغب يف �أن يرى ما هو
�أبعد من ن�صف ك�أ�س فارغ� ،سيعرتف
ب�أن ال�سالم الذي دام �أربعة �أ�شهر
قد �أدى �إىل موجة جديدة من الأمل
والتفا�ؤل  ،بال�صداقة والت�ضامن
 ،واحرتام ال�سيادة واال�ستقالل مع
الفهم العميق والتقدير مل�ستقبل
م�شرتك.
والآن يقارن ذلك بـ � 20سنة م�ؤملة
من �ضياع الفر�ص ب�سبب ال�سيا�سة
املتعنتة و املدمرة للحركة
ال�شعبية لتحرير جتراي.
والي�ضرينا ان نكرر هنا ان
حماوالت الوزير ما�س �إعادة كتابة
التاريخ بالرغم من �أن هدف
احلركة ال�شعبية لتحرير جتراي
كان وا�ضح ًا وهو فر�ض الهيمنة
الإقليمية وعزل �إرتريا وتدمريها.
وهذا جمرد جزء من اللعبة.
عاما  ،توقفت
وعلى مدى ع�رشين ً
جميع �أ�شكال التوا�صل  ،ودمرت
العالقات الدبلوما�سية  ،وعا�ش
�شعبا البلدين يف خوف دائم من جتدد
النزاع  ،مما ادي اىل حتويل املوارد
املحدودة بعيد ًا عن امل�شاريع
واخلطط الوطنية  ،و�أ�صبحت حركة
الب�ضائع والنا�س م�ستحيلة ومكلفة
ب�سبب العقوبات املفرو�ضة على
ارتريا والتي ال �أ�سا�س لها ومل يتم
رفعها بعد  ،والقائمة تطول.

ويف الواقع  ،لي�س فقط ارتريا
والإرتريني الذين عانوا  -على
الرغم من �أنهم رمبا حتملوا العبء
االكرب من هذه اللعبة امللتوية
واملري�ضة .بل لقد عانى كل بلد
و�شعب يف هذه املنطقة ب�شكل كبري -
ميكن للمرء �أن يجر�ؤ على القول ب�أن
ه�ؤالء مل يكونوا فقط القلة على ر�أ�س
احلركة ال�شعبية لتحرير جتراي
واملن�سوبون �إليهم من كل بلد.
والأ�سو�أ من ذلك هو �أن هذه
املعاناة قد عملت قوى خارجية ،
مبا يف ذلك العديد من دول اوروبا،
و�أملانيا يف حدوثها ولعبت االخرية
دورها ب�شكل جيد للغاية.
وقد ادت امل�ساعدات املالية
ال�سخية التى قدمت جلبهة حترير
تقراي من قبل دول اوروبا يف قدرتها
على زرع الفو�ضي يف املنطقة .
ورغم كل امل�آ�سي التى وقعت يف
حق ال�شعب االرتري اال انه وبف�ضل
طبيعته املت�ساحمة يختار دائما ان
يغفر وي�سامح لكنه الين�سى �أبدا.
ولكل ما �سبق ذكره ،فان هذه
احلقبة اجلديدة من ال�سالم التي
تعتمد علينا �ستكون باقية ،كما
�ستبقي �شعوب املنطقة  ،وخا�صة
ال�شعب الإرتري ،رغم حماولة �أ�ؤلئك
املنافقني بالإيهام ب�أنهم �رشكاء
حقيقيون وداعمون لعملية ال�سالم،
فانهم لن يتمكنوا من �إيقاف زخم
ال�سالم وامل�ضي قدما نحو التطور
والرقي.
وفيما يتعلق بارتريا فان غالبية
االرتريني لهم القدرة على و�ضع
املخططات الكبرية وتنفيذها يف
زمن قيا�سي  ،وهم اي�ضا يرون ان
ال�سالم الذي مت التو�صل اليه هو
املفتاح اال�سا�سي الذي �سيظهر
قريبا انه املفتاح الوحيد لنماء
وازدهار �شعوب املنطقة اقت�صاديا
و�سيا�سيا.

وبالفعل  ،ف�إن الت�رصيحات
املتعلقة بالتعاون على �أ�سا�س
التكامل  ،والر�ؤية املعلنة ملنطقة
ترغب يف و�ضع حد ما جلملة �أمور
مثل الفقر وانعدام الأمن واالنق�سامات
العرقية والدينية والتدخالت
اخلارجية الكارثية والهجرة غري
الآمنة  ،ت�سري بوترية بطيئة ولكن
بثبات وو�ضوح ك�ضوء النهار .وال
�أحد ي�ستطيع �أن ينكر هذا.
من الوا�ضح �أن �أولئك امل�ستثمرين
يف "�إدارة،حل النزاع والدبلوما�سية
الوقائية"  ،مهما كان معناه ،
عازمون على �إخراج هذه املوجة
عن م�سارها  ،ويبدو �أنهم م�شغولون
بالفعل يف �صياغة الطرق ال�رشيرة
ملحاولة حتقيق ذلك.
النب�أ ال�سار هو �أن �سكان القرن
الأفريقي  ،يف ان�سجام تام ،
قالوا� "GAME OVER ":أي
�إنتهت اللعبة .حيث �إنتهت اللعبة
يف "الت�أثري على �سري جمريات
جتاه
االمور"،انتهت اللعبة
ال�ضغط بقوة على ال�شعوب"،انتهت
اللعبة جتاه ت�سيي�س حقوق الإن�سان
والدميقراطية ،انتهت اللعبة �ضد
االكثار من التهديدات الب�سيطة.
�إنتهت اللعبة لكل و�صفة طبية
�أجربت رقابنا التي ال ت�ضمن �سوى
ال�رصاع والفو�ضى.
ويف احلقيقة  ،حتى نكون
وا�ضحني :ال تدين حكومة �إرتريا
ب�أي تف�سري لأملانيا �أو �أي �شخ�ص
�آخر لهذه امل�س�ألة� .إن ا�سرتاتيجيتنا
وم�سار تطورنا الوطني  -مبعناه
الأو�سع  -هي بب�ساطة م�س�ألة ميثاق
اجتماعي مع �شعبها ،اللذين هم
�أ�صحاب هذا البلد الوحيد املبنى
والتزام ال
على ت�ضحية ال حد لها،
ٍ
يتزعزع وير�سخه ال�سالم.
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ثمرة الأفوكادو ...وفوائدها ال�صحية !!!
�إعداد /حممود عبداهلل �/أبوكفاح
االفوكادو نبات ينتمى اىل
ف�صيلة الغاريات وتعترب
املك�سيك املوطن الأ�صلي وقد
ا�شتق ا�سم افوكادو من كلمة
(  ( ahuacatوالتي تعني
اخل�صية نظرا ل�شكل ثمرة
االفوكادو.
ثمرة االفوكادو ثمرة �شعبية
وت�ستخدم عادة كبديل عن
اللحوم فى ال�سندوت�شات
وال�سلطات ب�سبب احتوائها
على دهون عالية ،فهى
االطباق
فى
ا�سا�سية
النباتية.
بغ�ض النظر عن ذلك،
تعترب �أي�ضا ثمرة الأفوكادو
واحدة من �أ�صح الأطعمة يف
هذا الكوكب لأنها حتتوي
على ما يزيد على  25من
املغذيات ال�رضورية ،مبا
يف ذلك فيتامني A، B، C،
 ،E،Kالنحا�س ،احلديد،
املغني�سيوم،
الف�سفور،
والبوتا�سيوم  .كما حتتوي
ثمرة الأفوكادو �أي�ضا على
والربوتني،
الألياف،
والعديد من املواد الكيميائية
النباتية املفيدة مثل بيتا
�سيتو�ستريول ،اجللوتاثيون
واللوتني ،والتي قد حتمي
من العديد من الأمرا�ض
املختلفة.
وعالوة على ذلك ،الأفوكادو
هو واحد من الفواكه عالية
ال�سعرات احلرارية النها
حتتوى على ن�سبة عالية
من الدهون باملقارنة مع
الفواكه االخرى.
ال�صحية
الفوائد
للأفوكادو:
 /1احلفاظ على �صحة
القلب:
الأفوكادو يحتوي على
وحم�ض
B6
فيتامني

الفوليك ،الذي ي�ساعد على
تنظيم م�ستويات احلم�ض
االميني .ويرتبط ارتفاع
م�ستوى احلم�ض االميني
مع زيادة خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب .يحتوي
الأفوكادو �أي�ضا على فيتامني
 ،Eاجللوتاثيون ،والدهون
الأحادية غري امل�شبعة ،التي
ت�ساعد يف احلفاظ على �صحة
القلب.
م�ستويات
/2خف�ض
الكولي�سرتول:
الأفوكادو غنية من مركب
ي�سمى بيتا �سيتو�ستريول وهو
ما ثبت فعاليته يف خف�ض
م�ستويات الكولي�سرتول يف
الدم ,وفقا لدرا�سة اجريت
على املر�ضى الذين يعانون
من ارتفاع الكول�سرتول
اخلفيف .
/3ال�سيطرة على �ضغط
الدم
هي
الأفوكادو
�أي�ضا م�صدر كبري
للبوتا�سيوم الذي
ي�ساعد يف ال�سيطرة
م�ستويات
على
�ضغط الدم.
 /4يحتوى على
خ�صائ�ص م�ضادة
لاللتهاب
مت العثور على
مادة مغذية من مركب
موجود يف الأفوكادو،
البوليفينول
مثل
و ا لفال فو نو يد ا ت
م�ضادة
خ�صائ�ص
لها
لاللتهابات ،مما يقلل من
خطر اال�ضطرابات االلتهابية
والتنك�سية.
 /5تعزيز �صحة العني
الأفوكادو هو م�صدر ممتاز
ملادة الوتني الكاروتني،
التي تعرف مب�ساعدتها يف
مكافحتها لل�ضمور البقعي

و�إعتام

املتعلق بالعمر
عد�سة العني.
 /6تنظيم م�ستويات ال�سكر
بالدم
ميكن للدهون الأحادية
الغري م�شبعة يف الأفوكادو
ان تعمل على عك�س اجتاة
مقاومة الأن�سولني الذي
ي�ساعد على تنظيم م�ستويات
ال�سكر يف الدم ,يحتوي
الأفوكادو �أي�ضا على الألياف
القابلة للذوبان والتي تبقي
ثابتة على م�ستويات ال�سكر
يف الدم.
 /7منع العيوب اخللقية
الأفوكادو غنية من حم�ض
ب
املعروف
الفوليك،
فيتامني  Bعادة وبعرف با�سم
حم�ض الفوليك .كوب واحد من
ا لأ فو كا د و
يو فر

نحو
القيمة
من
23٪
اليومية املو�صى بها من
حم�ض الفوليك .كمية عالية
من حام�ض الفوليك يف
الأفوكادو �رضورية للمراة
احلامل يف الوقاية من
العيوب اخللقية ،مثل عيب

الأنبوب الع�صبي وال�سن�سنة
امل�شقوقة.
 /8يقلل من خطر اال�صابة
بال�سكتات الدماغية
من
عالية
م�ستويات
حام�ض الفوليك يف الأفوكادو
قد حتمي �أي�ضا من ال�سكتة
الدماغية .وقد �أظهرت
الدرا�سة �أن الأفراد الذين
تناولوا وجبات غنية بحم�ض
الفوليك لديهم خماطر �أقل
من ال�سكتة الدماغية من
�أولئك الذين مل يفعلوا ذلك.
 /9حماية �ضد ال�رسطان
�أظهرت العديد من الدرا�سات
�أن الأفوكادو ميكن �أن متنع
من منو �رسطان الربو�ستاتا.
حم�ض الأوليك يف الأفوكادو
هي �أي�ضا فعال يف الوقاية
من �رسطان الثدي.
 /10حماربة اجلزيئات
احلرة
ثمرة الأفوكادو حتتوي على
اجللوتاثيون ،وهو م�ضادات
الأك�سدة القوية التي ت�ساعد
على حماربة اجلزيئات احلرة
يف اجل�سم.
/11الأفوكادو يحتوى على
م�ضادة
خ�صائ�ص
لل�شيخوخة
غنية
كونها
امل�ضادة
باملواد
للأك�سدة ،الأفوكادو
مفيد يف الوقاية من
�أعرا�ض ال�شيخوخة.
يف
اجللوتاثيون
الأفوكادو قد يعزز
اجلهاز املناعي،
وي�ؤدي �إىل �إبطاء
عملية ال�شيخوخة،
وهى ت�شجع على

�سالمة اجلهاز الع�صبي.
/12عالج رائحة الفم
الكريهة
ثمرة الأفوكادو هي واحدة
من �أف�ضل االطعمة ل�ضمان
الرائحة الطبيعية للفم حيث
ت�ساهم يف حماربة رائحة
الفم الكريهة.
 /13زيادة امت�صا�ص املواد
الغذائية
يرتبط تناول الأفوكادو
امت�صا�ص
زيادة
مع
املواد الغذائية .وتقرتح
الدرا�سةتناول االفوكادو فى
ال�سلطات ،الن ثمرة الأفوكادو
حتتوي على خم�سة �أ�ضعاف
كمية الكاروتينات املجموعة
يف املواد الغذائية االخرى
التي ت�شمل بيتا كاروتني
والليكوبني.
/14العناية بالب�رشة
يتم �إ�ضافة زيت الأفوكادو
يف العديد من م�ستح�رضات
التجميل نظرا لقدرته على
تغذية اجللد وجعل اجللد
ملاعا .كما �أنه ي�ساعد يف
عالج ال�صدفية ،وهو مر�ض
جلدي ي�سبب احمرار وتهيج
اجللد.
 /15زيادة الوزن
الأفوكادو يحتوي على
� 200سعرة حرارية لكل
 100غرام .وعادة حتتوى
الفواكهة االخرى على ما
يقرب من � 60-80سعرة
حرارية لل 100غرام .ونظرا
للكميات العالية من ال�سعرات
احلرارية التي يحتوي عليها
فالأفوكادو هو �أف�ضل نظام
غذائي للأ�شخا�ص الذين
يريدون زيادة وزنهم .
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واحة الطفل
معلومات

من �أغرب عادات ال�شعب املاليزي

مناداة كبار ال�سن”عمي” �أو “عمتي”
يتم تعليم املاليزيني من ِ
ال�صغر �أن يحرتموا
�شيوخهم وكبار ال�سن لديهم ،ولإظهار ذلك
االحرتام عليهم �أن ينادوا �أي �شخ�ص كبري ال�سن
بـ عمي �أو عمتى.
وبغ�ض النظر عما �إذا كانت هناك �صلة قرابة
بينهم وبني كبار ال�سن ه�ؤالء �أم ال ف�إن �أي كبري
يف ال�سن تلتقيه يجب �أن تناديه بـ “عمي”.
كما �أنه عندما يلتقي �صغارهم بكبار ال�سن فيجب �أن يخف�ضوا ر�ؤو�سهم وال ينظروا
�إىل ال�شخ�ص الكبري �أثناء التحية والكالم ،وهذا دليل على االحرتام الكبري الذي
يكنونه للكبري منهم.
..
تقدمي هدايا الأموال يف جميع املنا�سبات
ماليزيا لديها الكثري من العطالت واملوا�سم االحتفالية ،وواحدة من العادات
ال لدى الأفراد املاليزيني يف هذه املنا�سبات
الغريبة قلي ً
هي العطاء ال�سخي لل�ضيوف وعادةً هم الأ�شخا�ص الأ�صغر �سناً.
يقوم النا�س يف املنا�سبات ب�إعطاء بع�ضهم البع�ض حزم �صغرية من الأموال خالل
جميع موا�سم الأعياد والعطالت،
مثل ال�سنة ال�صينية اجلديدة وعيد هاري رايا �إيدلفيرتي وعيد ديبافايل.
كما �أنهم يقدمون الأموال كهدايا يف حفالت الزفاف ،فبد ً
ال من البحث عن هدية كما
يفعل اجلميع ف�إن املاليزيني يقومون ب�إعطاء ظرف من املال للعرو�سني اجلدد

ما �شبه �أباه/
يحكى �أن �أحدهم نزل �ضيف ًا على �صديق له من البخالء وما
�أن و�صل ال�ضيف حتى نادى البخيل ابنه
وقال له  :يا ولد عندنا �ضيف عزيز على قلبي فاذهب
وا�شرتى لنا ن�صف كيلو حلم من �أح�سن حلم
ذهب الولد وبعد مدة عاد ومل ي�شرتى �شيئ ًا
ف�س�أله �أبوه � :أين اللحم !!
فقال الولد  :ذهبت �إىل اجلزار وقلت له � :أعطنا �أح�سن ما عندك من حلم
فقال اجلزار � :س�أعطيك حلم ًا ك�أنه الزبد
قلت لنف�سي �إذا كان كذلك فلماذا ال�أ�شرتي الزبد بدل اللحم  ..فذهبت �إىل البقال
وقلت له � :أعطنا �أح�سن ما عندك من الزبد
فقال� :أعطيك زبد ًا ك�أنه الدب�س
فقلت � :إذا كان الأمر كذلك فالأف�ضل �أن �أ�شرتي الدب�س  ..فذهبت �إىل بائع الدب�س
وقلت� :أعطنا �أح�سن ما عندك من الدب�س
فقال الرجل� :أعطيك دب�س ًا ك�أنه املاء ال�صايف
ٍ
�صاف يف البيت
فقلت لنف�سي � :إذا كان الأمر كذلك  ..فعندنا ماء
وهكذا عدت دون �أن �أ�شرتي �شيئ ًا
قال الأب  :يالك من �صبي �شاطر  ..ولكن فاتك �شيء
ٍ
دكان �إىل دكان
لقد ا�ستهلكت حذاءك باجلري من
ف�أجاب االبن ال يا �أبي � ..أنا لب�ست حذاء ال�ضيف

�ضحكات

حكم و�أقوال

ق�صة

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

من هم االغنياء ومن هم الفقراء

ال ثري ًا
يحكى � َّأن رج ً
ي�سكن يف �أحد املدن
الكبرية دائم التفاخر
والتباهي برثائه �أمام
�أ�صدقائه و�أقاربه،
وكان لهذا الرجل
الرثي ولد ًا يدر�س يف
�أحد البلدان البعيدة،
ويف �أحد الأيام عاد
الولد �إىل والده كي
يق�ضي عطلته.
�أراد الرجل �أن
يتباهى �أما ولده
برثائه ،ولكن مل
يظهر الولد �أي
اهتمام بالرثاء واحلياة الفارهة ،امتع�ض الرجل و�أراد �أن يظهر لولده
�أهمية الرثاء والتنعم بحياة فارهة ،لذلك قرر �أن يتجول هو و�أبنه يف
املدينة لكي يرى الفقراء ومعاناتهم.
وبالفعل جتول الأب والأبن يف املدينة و�شاهدوا �سوية الفقراء وحياتهم
املتعبة وال�صعبة ،وعندما عادوا �إىل منزلهم �س�أل الأب �أبنه “هل
ا�ستمتعت بالرحلة؟؟ وهل قدرت قيمة الرثاء والرثوة التي منتلكها؟؟”.
يف بداية الأمر �صمت الأبن وظن الأب ب� ّأنه و�أخري ًا قدر قيمة املال الذي
ميتلكونه ،ولكن �رسعان ما بد�أ الأبن باحلديث وقال لأبيه” نحن منتلك
كلبني يف حديقة املنزل وهم ميتلكون ع�رشات الكالب ،نحن منتلك م�سبح
�صغري خلف منزلنا وهم ميتلكون �شاطئ مفتوح ًا لي�س له نهاية ،نحن
ال على �أر�ض �صغرية حمددة بالأ�سوار وهم ميتلكون بيوت ًا
منتلك منز ً
حتيط بها الأرا�ضي الوا�سعة من كل مكان وعلى مد الب�رص ،نحن نحتاج
للحرا�س والأ�سوار العالية كي نحمي �أنف�سنا وممتلكاتنا وهم متكاتفون
فيما بينهم يحمي بع�ضهم بع�ض ًا ،و�أخري ًا نحن نحتاج لأن ن�شرتي منهم
الطعام ،وهم ي�صنعون طعامهم ب�أنف�سهم ،يا �أبي هم الأغنياء ونحن
الفقراء و�شكر ًا لأنك �أظهرت يل من هم الأغنياء ومن هم الفقراء حق ًا.

هل تعلم
•هل تعلم �أن �أول بئر برتول يف التاريخ
مت حفره يف  27اغ�سط�س من عام 1859
م وبلغ عمه  69.5قدم ًا وكان ذلك يف
اوكرانيا يف االحتاد ال�سوفياتي .
•�أطول نهر يف العامل هو نهر النيل
ويبلغ طوله  6738كيلومرت والثاين يف
العامل هو نهر الأمازون ويبلغ طوله
 2437كيلو مرت .
•اكرب بحرية يف العامل هي بحرية
قزوين وتبلغ م�ساحتها � 440ألف كيلو
مرت مربع .
•ا�صغر دولة يف العامل من حيث امل�ساحة وال�سكان هي الفاتيكان وهي موجودة
داخل العا�صمة االيطالية روما .
•اول من اكت�شف ال�صابون هم الفرن�سيون و�أول من اخرتع الآلة احلا�سبة هم
ال�صينيون وذلك يف القرن التا�سع قبل امليالد .
•اعلي كر�سي يف العامل مت �صنعة بوالية االباما االمريكية يف �شهر مايو من عام
 1981م ويبلغ ارتفاعة  10امتار و � 8سنتيمرتات وعر�ضة يبلغ � 596سنتيمرت ًا .
•كر�ستوفر كوملب�س كان جمنون ًا بالذهب حتي انه قال  :الذهب �شئ مده�ش ومن
ميتلكه ي�صبح �سيد كل ما يريد .
•ي�ستخدم الإن�سان �أثناء الكالم ما بني �سبعني وثمانني ع�ضلة.
•يفرز ج�سم االن�سان عند االح�سا�س باخلوف كميات م�ضاعفة من �شمع الأذن .
•ي�ستخدم الإن�سان للعبو�س حوايل �أربع وثالثني ع�ضلة ،بينما ي�ستخدم �سبع
ع�رشة ع�ضلة �أثناء التب�سم.
يق�ضي االن�سان ثلث عمره تقريب ًا يف النوم

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

البحرية

الزراعة املائية التكاملية تعني
تربية الأ�سماك جنبا �إىل جنب مع
زراعة النباتات يف املياه بدون
تربة� .أي تنمية الأحياء املائية،
جنبا �إىل جنب مع الزراعة
النباتية واحليوانية ا لتي جتري
على الياب�سة ،من قبيل تربية
احليوانات املختلفة من ابقار
و�أغنام وغريها ،وزراعة خمتلف
النباتات واخل�رضوات  .ومبا �أن
هذا الن�شاط الزراعي يتم يف املياه
�أطلق عليه()aquaculture
الزراعة املائية .والنا�شط

املائية عاملي ًا وتطور الوعي
ال�صحي والغذائي .و�إدراك الدور
الفعال للزراعة املائية يف حتقيق
ال�ضمان الغذائي .كما �أن الزراعة
املائية هي الزراعة الع�رصية
التي متثل اخليار الأف�ضل لت�أمني
حماية الرثوات البحرية و�ضمان
�إ�ستمراريتها ،والتي تهددها
عمليات ال�صيد اجلائر.
جتري عملية الزراعة املائية
ب�شكل خمتلف عن الزراعة يف
الرتبة ،وهي كذلك زراعة مو�سعة
وذات جذب ا�ستثماري ب�شتى
الو�سائل والطرق .وفق الطرق
والكم الذي يحدده املزارع.
�أي ميكن اجناز ن�شاط الزراعة
املائية ،بزراعة ال�سمك يف حو�ض
مائي� ،أو �سد �أو حفري وما �شابه
ذلك .ويكت�سب �سعته من كرثة
�أنواع الأ�سماك و�سالالت الأحياء

يف هذا املجال يطلق عليه مزارع
الزراعة املائية .واملتخ�ص�صن
بخرباء الزراعة املائية.
ت�شري الدالئل �إىل �أن تربية
الأ�سماك يف �أحوا�ض بغر�ض الأكل
قد ابتد�أ يف ال�صني قبل اكرث من
 4000عام ،لكنه يف الكثري من
الدول يعترب �أمرا م�ستحدثا .ففي
�شمال �أمريكا ي�شار �إىل �أنه بد�أ منذ
قرن واحد� ،أما يف �إفريقيا فقد ظهر
يف فرتة اربعينات القرن املا�ضي.
1940م.
�أما اليوم يف هذه املرحلة
ن�شاهد مدى التو�سع يف الزراعة
املائية ،م�سنودة بالتقنيات
والتطور التكلوجي ،بالإ�ضافة
�إىل �إزدياد الطلب على الأحياء

املائية املختلفة ،وبالتايل كرثة
اخليارات املتوفرة للنوع الذي
ترغب يف زراعته من الأ�سماك.
عالوة على ذلك تتم عملية زراعة
املزروعات
بجانب
الأ�سماك
الرتابية من النباتات املختلفة
واخل�رضوات يف مكان واحد.
ب�أ�سلوب زراعي يعرف بالزراعة
التكاملية .وهذا النوع من الزراعة
يحقق نتائج �إيجابية ودور كبري
يف دعم الإقت�صاد و�سالمة البيئة.
ف�ضال عن تعزيز الدخل االوطني،
ف�إنه ي�ضع الأ�سا�س ال�سليم لتعزيز
املعرفة البيئية ،للإ�ستفادة من
الر�ؤى القائلة بالإدراة الر�شيقة
للرثوات.وهذا يعني يف الوقت
الذي ت�أخذ الزراعة املائية يف

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /ت�سفاميكائيل عقبازقي

التزايد والتو�سع ،وما ميكن ان
تثريه من خماوف بيئية ،يتطلب
املزيد من احلر�ص واملتابعة
حتى ال يحدث �أي ا�ضطراب بيئي.
لذا تتوا�صل عمليات البحث
و�إجراء الدرا�سات املتتالية يف
هذا املجال ،ب�شكل ي�ؤمن �ضمان
حتقيق التطور امل�ستدام.وعرب
زراعة املاء التكاملية� ،إذا ما
ا�ستطعنا الإ�ستفادة من املاء ب�شكل
ذكي ،نح�صل على فائدينت مرة
واحدة.
عملية الزراعة املائية التكاملية
�إن عملية الزراعة املائية
التكاملية ت�ستند على نظام احلياة
املائية،
للأحياء
والإعا�شة
التي تنمو .ف�إذا كان النظام غري
تكاملي ميكن زراعة قدر حمدود من
الأ�سماك ،وتتم مراعاة وتغذية تلك
الأ�سماك ب�شكل منظم .وعلى الرغم
من �أن هذا الأ�سلوب ميكن �أن ينتج
كميات كبرية يف زمن قيا�سي� ،إال
�أن التكلفة التي يتطلبها عالية
للغاية .كما �أن �آثاره يف البيئة
كبرية .لذا ف�إن املدافعني عن
البيئة يحذرون النا�شطني يف
جمال الزراعة املائية من القاء
ف�ضالت �آحوا�ض تربيتهم على
البيئة املحيطة ب�شكل ي�ؤثر فيها
�سلبا .لأن عملية �رصف املخلفات
والنفايات تعترب جماال م�ستقال
له خ�صو�صياته وموازناته .ومبا
ان قدرات املزارع قد ال تتمكن من
تلبية متطلبات هذه املهمة ،لذا
ف�إن الكثري من اخلرباء يف هذا
املجال ي�شريون اىل �أن هذا النوع
من الن�شاط غري م�شجع .وعليه ف�إن
زراعة املاء التكاملية متثل احلل
املنا�سب لهذا الإ�شكال .فهذا النظام
الزراعي ،مثال هو الذي يجمع بني
الأ�سماك والدجاج ،واخل�رضوات.
او غريها من الأنواع .بالطبع
هذه الأ�شياء لها اهمية يف جمال
تغذية الإن�سان .ويوفر النظام
امكانية الإنتاج من الأنواع الثالثة
يف �آن واحد من خالل التكامل فيما
بينها ،وذلك بالعمل ب�شكل من�سق
كما يلي:
مثال وكنوع من هذا الن�شاط يف
البدء تعمل على اعداد حو�ض
للأ�سماك ويتم مل�ؤه باملاء ومن
ثم زراعته بالأ�سماك .ثم تعد بيت
للدواجن يف احد اطراف احلو�ض
او و�سطه فوق املاء .ويف الرتبة
ب�أطراف احلو�ض تتم زراعة �أنواع
من اخل�رض .و�إذا ما ال حظنا عملية
التكامل بني هذه الأنواع ،جند �أن
ف�ضالت الدجاج ت�سقط مبا�رشة على
حو�ض تربية الأ�سماك ،وت�صبح
�سمادا طبيعيا للرتبة ،ويف ذات
الوقت جتد الأ�سماك غذاءها من
تلك الف�ضالت .ثم �أن الف�ضالت
التي تتجمع يف املاء تت�رسب اىل
�أحوا�ض اخل�رض ومتت�صها كغذاء
ب�شكل طبيعي .وهنا يتطلب التنبيه
ملراعاة التوازن بني كمية الأ�سماك
وكمية الدواجن حتى ال يطغى �أحد

الأنواع على الآخر يف ايجاد ف�ضالت
تزيد عن طاقة ا�ستيعاب الآخر.
كما ينبغي مراعاة كميات املاء
و�سعة الأحوا�ض .ف�إذا كانت ن�سبة
الدواجن اكرب ف�إن ف�ضالتها �ستعطي
�سماد �أكرث من قدرة املاء .وهذا
ي�ؤدي اىل تلوث .ويعر�ض الأحياء
املتواجدة يف املياه للمخاطر.
�إن نظام الزراعة التكاملية يعترب
نظاما مفيدا وله ارباح بثالث �أوجه.
ب�إنتاج ثالث �أنواع من الأحياء يف
�آن واحد ،بالإ�ضافلة �إىل �أن ف�ضالت
الدجاج واال�سماك التي كانت
تلقى يف اخلارج وت�ؤثر �سلبا على
البيئةnatural ecosystem( ،
 )imbalanceجندها تتحول �إىل
مواد تراعي �سالمة البيئة بف�ضل
النباتات التي تنمو بالقرب من
تلك الأحوا�ض ومتت�صها كغذاء.
وبالتايل ي�ساعد �أي�ضا يف �ضمان
الأمن الغذائي .كما �أن الزراعة

التكاملية تتم بني �ألأحياء املائية
ومنتجات الرتبة ،و تتم اي�ضا بني
خمتلف الأحياء املائية � .أي ميكن
ان تتم بني الأ�سماك ذات الزعانف،
والأ�سماك ال�صدفية والدرعية ،يف
مزرعة واحدة .لأن الأ�سماك ال�صدفية
معتادة على التغذي يف الف�ضالت
وخمتلف �أنواع الفتات ،لذا ف�إنها
�ستنمو وتتغذا على ف�ضالت الأ�سماك
الأخرى التي معها .فمن جهة يوفر
اجلهد والتكلفة التي كانت تبذل
لتنظيف املاء من الف�ضالت .ومن
جهة نح�صل على انتاج وفري.
الزراعة املائية يف �آ�سيا
يف الدول الآ�سيوية اعتاد
املزارعون على زراعة املاء
التكاملية ،خا�صة يف زراعة الأرز
التي تتم يف احوا�ض مياه ،حيث
يعمل املزارعون من �أجل الأ�ستفادة
من املاء اكرث ،بزراعة الأ�سماك

يف �أحوا�ض الأرز نف�سها .وبالتايل
يجنون نوعني من املح�صول يف
�آن واحد .حيث تتغذا الأ�سماك من
احل�رشات والديدان واحل�شائ�ش
التي تنمو يف احلو�ض مبا ي�ؤمن
�سالمة الأرز ،كما ان ف�ضالت
الأ�سماك تت�رسب اىل الأر�ض ومتثل
�سمادا مفيدا للأرز.
الزراعة املائية يف �إرتريا
جرت عدة حماوالت على �شكل
جتارب للزاعة املائية يف �إتريا،
يف م�صوع بقرق�سم ،يف عام 2010م
و2011م وعلى الرغم من النواق�ص
التي �شابت العملية ن�سبة لقلة
اخلربة وعدم وجود جتارب �سابقة،
�إىل �أن النتائج التي ظهرت تعترب
م�شجعة ملوا�صلة هذا الن�شاط.
لذا وب�شكل عام ف�إن الزراعة
املائية التكاملية ترتكز على
طبيعة معي�شة الأحياء التي تنمو
يف املحيط ،وبالتايل متثل زراعة

ت�سهل العملية الإدارية للزراعة،
وتراعي توازن البيئة الطبيعية.
وتقلل من املن�رصفات .وت�ضاعف
من الإنتاجية يف �آن واحد .ومبا ان
معظم �شعبنا يعتمد يف معي�شته على
الزراعة .ف�إن ال�سدود واحلفريات
املختلفة التي �شيدت باجلهود
املن�سقة بني احلكومة وال�شعب،
وما ا�ستوعبته تلك ال�سدود من
مياه وفرية .متثل فر�صا مواتية
ملزاولة الزراعة التكاملية يف
خمتلف ارجاء الوطن.
لكن ال زال �أمامنا الكثري مما
ينبغي عمله حتى ي�ستفيد مزارعونا
من الزراعة املائية بال�صورة
املطلوبة� .إذ يتطلب املزيد من
جهد املتخ�ص�صني يف توعية
املزارعني ،و�أن ي�ساهم كل من له
دراية بهذا النوع ،بدوره يف توعية
وتوجيه املزارعني.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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OUR SPIRIT

REWARDS AND BENEFITS

We aim to support good ideas and projects that help address a widespread
problem affecting communities in your country. It could be about providing
educational opportunities, reducing child mortality, improving public health,
developing access to electricity in rural areas, improving road safety on the
roads or building houses with eco-friendly materials — in fact, anything that
could make life better in your country.

3 Winners

Tell us how your project will help more and more people over time, at home or
even abroad. Tell us how it empowers people, improves living conditions, and
contributes to overall economic well-being.

6 Grand Regional Winners

Anyone can change the world — teenagers or graduates, men or women. As
long as you believe in your project and want to make things better, take this
opportunity to participate. You could be the next Startupper of the Year or the
Top Female Entrepreneur!
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• Financial support
• Heightened exposure (Media, PR, networking)
• Coaching

The first-place winner from each country will then compete for
one of the six “Grand Regional Winner” awards!

Top Female Entrepreneur
• Networking

• Coaching/Mentoring

Project submission will be closed
November 13 at 10:00 am

6 SELECTION CRITERIA

For more information contact us @
Age
The project or business
owner must not be more
than 35 years old.

Nationality
The participant must be
Eritrean citizen.

Project age
The project can be an idea
or a start-up created within
the last two years.

Total Eritrea Sh. Co.
213 Martyrs Ave
Tel: +291-1-121785
Fax: +291-1-122592
Email: startupper@total-er.com

Social and community impact
The project should offer a practical way
of addressing a public health, safety,
education, accessibility or other issue
affecting local communities.

Innovation
Innovation isn’t necessarily revolutionary,
involving something brand new or a total
transformation. It can be incremental as well,
improving an existing technology, product or
service, or even just the way things are done.

Potential and feasibility
Projects that demonstrate
feasibility and have the
potential to benefit a broader
public.

https://startupper.total.com
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حواء �سليمان عبد القادر
اوردت بع�ض املواقع الطبية حقائق
رائعة عن اج�سامنا مل نكن نعرفها من
قبل،اذ يعتقد النا�س انهم على دراية
كاملة بكل اجزاء اجل�سد لكن العلماء
يكت�شفون حقائق ومعلومات جديدة
كل يوم ،فعلي �سبيل املثال ،يقال
عن االمعاء بانها الدماغ الثاين
وله جهاز ع�صبي م�ستقل النه يعمل
ب�شكل منف�صل والينتظر اوامر من
املخ،ويحتوي على خاليا ع�صبية
�أكرث من احلبل ال�شوكي ويعمل
بطريقة م�ستقلة عن اجلهاز الع�صبي
املركزي.ولذلك ارت�أينا عزيزي
القارئ ان نورد لك ماقر�أناه يف تلك
املواقع كما هي لتزيد معرفتك باجزاء
ج�سمك الذي مازال خباياه كثرية
وجمهولة.
اوردت وكاالت االنباء ان العلماء
ا�ستطاعوا اخريا ان يحددوا عالقة
املخ بالطعام .ماذا ن�أكل وما كمية
الطعام التي نريد؟ �س�ؤاالن يلعبان
دورا حموريا يف حتديد ما �إذا كانت
عاداتنا الغذائية �سليمة �أم خاطئة،
لكن العلم بات ب�إمكانه التدخل
و�إر�شادك للجواب ال�سليم.
فقد تو�صل باحثون �إىل جزء
�صغري يف املخ ي�ساعد على اتخاذ
القرار ب�ش�أن الطعام الذي ي�شتهيه
الفرد والكمية التي يريدها ،بعد
اختبارات �أجريت يف مراحلها الأوىل
على الفئران.
,وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن جزءا
"كان مهمال" يف املخ يلعب دورا
رئي�سيا يف حتديد نوع وكم الطعام،
يدعى "فنرتال باليدم" ،ويقع يف
قاعدة الدماغ.
ويتوقع �أن يكون الك�شف بداية عهد
علم جديد لتطوير �أدوية ،ت�ساعد
على التحكم يف ال�شهية واتباع نظام
غذائي �صحي ،ح�سبما �أفادت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
وح�سب الدرا�سة التي ن�رشتها
�صحيفة "نيت�رش كوميونيكي�شنز"
العلمية ،ف�إن العلماء �سعوا ملعرفة
كيف يحدد املخ نوع وكمية الطعام
الذي يحتاجه الفرد عندما تكون
�أمامه خيارات عدة.
وعندما �أجريت التجارب على
الفئران ،كان ب�إمكان احليوانات
القار�ضة تناول نوعني من ال�سوائل
ال�سكرية� ،أحدهما حم�رض من
ال�سكروز (�سكر املائدة) والآخر من
املالتودك�سرتين (محُ لي �صناعي)،
وك�شف االختبار تف�ضيل الفئران
لل�سكروز.
وبعد عدة �أيام ،قدم الباحثون
م�رشوبا واحدا للفئران ،بينما مت
قيا�س ن�شاط املخ لديها بدقة يف
اللحظة التي تدرك فيها �أي �شيء
ت�رشب.
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ومتكن الفريق من حتديد الأع�صاب
التي �سجلت الإعجاب بال�سكروز
والإحباط من املالتودك�سرتين يف
خاليا الـ"فنرتال باليدوم".
ومت تكرار التجربة با�ستخدام
املالتودك�سرتين واملياه العادية،
وتو�صل الباحثون �إىل الت�أثري ذاته
لدى نف�س اخلاليا.
وقال �أوتيهامير" :بياناتنا ت�شري
�إىل �أننا بحاجة ما�سة �إىل �أبحاث
�أخرى على فنرتال باليدوم لفهم كيف
نتخذ قراراتنا ب�ش�أن الطعام� .إذا
�أردنا �أن نعرف ملاذا نعجب �أو نحبط
من الطعام ،ف�إن هذا اجلزء ميكن �أن
يكون حيويا.
ع�ضلة الذراع املفقودة يف بع�ض الأحيان
حوايل  % 86من الب�رش لديهم
ع�ضلة باملاري�س الطويلة متتد من
الكوع �إىل راحة اليد .و ملعرفة ما �إذا
كان لديك هذه الع�ضلة ،قم مبالم�سة
اخلن�رص بالإبهام ،ثم قم ب�شد ع�ضلة
ال�ساعد ،و �ستخرج الع�ضلة يف و�سط
مع�صمك� ،أ�سفل كف يدك ،و ت�ساعد
هذه الع�ضلة على مرونة املع�صم،
و لكن ال توجد �أي عواقب �إذا كنت
قد ولدت بدون هذه الع�ضلة� ،أو قام
اجلراح ب�إزالتها ،و يعتقد العلماء �أن
هذه الع�ضلة رمبا ت�ستخدم مل�ساعدة
الكائنات الرئي�سية يف التم�سك و
الت�أرجح من خالل الأ�شجار.
اجللد يتوهج يف الظالم
�إ�ستخدم العلماء اليابانيون
كامريات ح�سا�سة للغاية لإكت�شاف �أن
الب�رش يوزعون ال�ضوء فعالً ،و ك�أنهم
نوع من الرياعات .يحدث التوهج
�أكرث من جبينك ،خديك ،و عنقك.
التوهج يكون �ضعيفا عندما يكون
الوقت مت�أخرا يف الليل ،و يكون قوي
يف وقت مت�أخر من الظهر .و بالرغم
من ذلك ،ف�إن هذا التوهج البيولوجي
ي�صعب على العني الب�رشية ر�ؤيته.
بروتينات امل�شي-:
اجلزيئ احلركي الذي يطلق عليه
الع�ضيات و الناقالت
كيني�سني ينقل ُ
الع�صبية يف اخللية .هذا ال يبدو
مثري ًا للغاية حتى تعرف كيف
تتحرك .ي�شكل بناءان يف قاعدته،
يطلق عليهما القدمني ،طريقهما
على املن�صة املجهرية يبدو م�شابه ًا
لظهور م�شي ب�رشي ،ب�إ�ستثناء
�أن كل خطوة يتم توقيتها �أِ�شبه
بالعرج ،و ال ت�سافر �سوى ثمانية
نانومرتات(حوايل  3/1من ع�رشة
مليون من البو�صة).
ع�ضالت الأذن-:
ترتبط ع�ضالت الأذن الثالثية لديك
بالأذن اخلارجية .كانوا ي�ساعدون
الإن�سان الأويل التطوري على ت�أدية
�آذانهم مثلما تفعل القطة ،و لكنها
ال تخدم الإن�سان احلديث فقط حوايل
 % 10-20من النا�س قادرين على
�إ�رشاك تلك الع�ضالت لتذبذب �آذانهم.
ع�ضالت ق�شعريرة البجعة
هل ت�س�ألت ملاذا حتدث لك
الق�شعريرة؟ توجد ع�ضالت
�صغرية حول ب�صيالت ال�شعر
و التي تنقب�ض عندما تكون
خائف ًا ،هذه الوظيفة �ستجعل
فراء احليوانات االخرى
يقف ،و لكن لأن �شعر ج�سم
الإن�سان لي�س �سميك ًا ،ال يزال
ب�إمكانك ر�ؤية الق�شعريرة و
النتوءات.
امل�ساريقا ( الغ�شاء املغلف
للأمعاء)-:
ال يزال يكت�شف العلماء
�أجزاء جديدة يف ج�سم
الإن�سان .و يف الآونة
الآخرية ،حتى نوفمرب
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

معلومات مده�شة عن ج�سم االن�سان مل نكن نعرفها من قبل

� ،2016أ�ضاف الباحثون ر�سمي ًا
ع�ضو ًا �آخر �إىل كتب الت�رشيح� .إعتاد
العلماء على الإعتقاد ب�أن امل�ساريقا
< طبقة مزدوجة يف التجويف البطني
يف اجلهاز اله�ضمي> كانت عبارة
عن هياكل قليلة منف�صلة،و لكنهم
الآن يدركون �أنها ع�ضو واحد .يربط
الع�ضو الأمعاء بالبطن ،على الرغم
من �أن العلماء مازالوا غري مت�أكدين
من وظيفتها.
طبقة الدعاء-:
حتتوي القرنية – الطبقة اخلارجية
الوا�ضحة للعني -على �ست طبقات،
مت �إكت�شاف واحدة منها عام  .2013و
يطلق عليها طبقة الدعاء ،و هي �أقل
من  6/1ع�رشة �آالف من البو�صة.
الذيل-:
مل يعد لديك ذيل الآن ،و لكن
الأجنة الب�رشية يكون لديها ذيل حتى
عمر حوايل � 10أ�سابيع من التطور و
عند هذا الوقت ،تندمج الفقرات يف
عظم ذنب واحد ،و املوجودة لدى
البالغني داخل اجل�سم و يف حاالت
نادرة للغاية ،يولد الأطفال يعانون

من �إنتفاخ ي�شبه الذيل ،و لكن ميكن
�إزالته ب�سهولة باجلراحة.
ع�ضو جاكوب�سون:
ي�ساعد الع�ضو املكيعي الأنفي� ،أو
ع�ضو جاكوب�سون ،بع�ض احليوانات
على الإح�سا�س بالفريومونات ،وهي
مواد كيميائية ت�ؤدي للإ�ستجابة يف
نف�س النوع ،مازال العلماء يناق�شون
ما �إذا كان الب�رش ميتلكون هذا الع�ضو
�أم ال ،قد تطور الأجنة يف الرحم هذا
الع�ضو ،و لكنه يختفي مع تطورها.
و بد ًال من ذلك ،يكون لدى البالغني
حفرة على �أحد �أو كال جانبي ممر
الأنف الذي ال يحتوي على �أي خاليا
ع�صبية تربطه بالدماغ.
الأوعية الدموية املت�صلة بجهاز املناعة
يف عام � ،2015إكت�شف الباحثون
�أوعية يف الدماغ تت�صل مبا�رشة
بنظام املناعة ،قدت�ؤدي هذه
النتيجة لتقدم جديد يف عالج
مر�ض الزهامير ،الت�صلب املتعدد،
والأمرا�ض الع�صبية االخرى التي
تتعامل مع اجلهاز املناعي.
وكما ذكرنا �آنفا حتتوى الأمعاء
يف �أج�سامنا على ماليني اخلاليا
الع�صبية ،لهذا ال�سبب �أ�صبح يطلق
عليها "الدماغ الثاين".
وي�ؤدي جهازنا اله�ضمي وظائف
كثرية تتعدى حدود الطعام الذي
ن�أكله ،كما ميكن �أن ت�ؤثر �أعداد
امليكروبات التي تعي�ش فيه على
�صحتنا.
ويبحث العلماء فيما �إذا كان
حت�سني �صحة القناة اله�ضمية ي�سهم
يف حت�سني اجلهاز املناعي لدينا
ومعاجلة اال�ضطرابات التي ت�ؤثر
على ال�صحة النف�سية.
وفيما يلي جمموعة من احلقائق املده�شة عن

الأمعاء:
 -1الأمعاء عبارة عن جهاز ع�صبي م�ستقل:
ميكن للأمعاء �أن تعمل يف �أج�سامنا
من تلقاء نف�سها ،وب�شكل خمتلف عن
�أي ع�ضو �آخر يف اجل�سم.
وتقول ميغان رو�سي ،وهي
�أخ�صائية يف التغذية حا�صلة على
درجة الدكتوراه يف �صحة القناة
اله�ضمية وم�ؤلفة كتاب بعنوان
"�صحة الأمعاء"" :تتمتع (الأمعاء)
با�ستقاللية يف اتخاذ قراراتها
اخلا�صة وال حتتاج �إىل املخ كي
يخربها مبا يجب �أن تفعله".
ويطلق على هذا "العقل
امل�ستقل" للأمعاء ا�سم "اجلهاز
الع�صبي املعوي" ،وهو جزء يف
اجلهاز الع�صبي املركزي م�س�ؤول
فقط عن ال�سلوك املعوي ،وي�شبه
�شبكة من اخلاليا الع�صبية التي
تبطن املعدة واجلهاز اله�ضمي.
ويتوا�صل اجلهاز الع�صبي
املعوي عادة مع اجلهاز
الع�صبي املركزي من خالل
الع�صب "ال�سمبثاوي" والع�صب
"�شبه ال�سمبثاوي".
 -2تعي�ش نحو  70يف املائة من خاليا
املناعة داخل الأمعاء:
تقول رو�سي �إن هذه احلقيقة
جتعل من �صحة القناة اله�ضمية
بالغة الأهمية لتعزيز مناعتنا
�ضد الأمرا�ض.
و�أ�ضافت �أن البحوث احلديثة ت�شري
�إىل �أن حدوث م�شاكل يف اجلهاز
اله�ضمي يزيد من احتمال الإ�صابة
ب�أمرا�ض �شائعة ،مثل الأنفلونزا.
-3خم�سون يف املائة من الرباز عبارة عن
بكترييا:
ال حتتوي ف�ضالت ج�سم الإن�سان
على بقايا الطعام فقط ،فكثري
من البكترييا التي توجد يف هذه
الف�ضالت تعد من البكترييا النافعة
للج�سم.
من هذا املنطلق قد تكون عمليات
زرع براز مبثابة عالج حيوي
لأ�شخا�ص يعانون من النمو املفرط
للبكترييا "ال�ضارة" يف �أمعائهم.
ويتمثل العالج يف عملية زرع
بكترييا براز �شخ�ص �سليم �صحيا �إىل
�شخ�ص م�ستقبل لهذه البكترييا.
وذكرت ميغان رو�سي �إن املعدل
الطبيعي للذهاب للحمام يرتواح
بني ثالث مرات يف اليوم وثالث مرات
�أ�سبوعيا.
يح�سن �صحة امليكروبات
  4التنوع الغذائي ّاملعوية:
ت�ؤوي الأمعاء داخلنا تريليونات
امليكروبات املهمة التي ت�ساعدنا يف
ه�ضم �أغذية معينة.
وتتكاثر كل جمموعة ميكروبية على
غذاء خمتلف ،لذا ف�إن تناول نظام
يح�سن �صحة الأمعاء،
غذائي متنوع
ّ
وهو ما يرتبط بزيادة الرفاهية.
وتقول رو�سي �":أحب �أن �أقول �إن
امليكروبات ت�شبه حيواناتنا الأليفة
ال�صغرية الداخلية ،التي نعتني بها
ونغذيها".
و�أ�ضافت �أن الذين يتناولون نف�س
الأغذية تتكون لديهم جمموعة فقرية

من امليكروبات املعوية.
 -5الأمعاء ترتبط بحالتك املزاجية:
تقول ميغان رو�سي �إن كنت تعاين
من م�شاكل معوية ،فقد يكون من
املفيد معرفة مدى التوتر الذي
ت�شعر به.
وتو�ضح �أنها "تو�صي املر�ضى
دائما مبمار�سة الت�أمل ملدة � 15أو 20
دقيقة يوميا .وعندما يفعلون ذلك
يوميا ملدة �أربعة �أ�سابيع وت�صبح
عادة� ،أالحظ حت�سن الأعرا�ض".
ومن بني العوامل التي تربط
الأمعاء بحالتنا املزاجية العامة هو
�إنتاج نحو  80-90يف املائة من مادة
ال�سريوتونني يف اجلهاز اله�ضمي.
"ناقال
ال�سريوتونني
ويعد
كيميائيا" ي�ؤثر على وظائف اجل�سم
املختلفة ،مبا يف ذلك حركة الأمعاء،
كما يرتبط باال�ضطرابات النف�سية.
وميكن �أن ت�ؤدي طول فرتة التوتر
�إىل تراجع م�ستويات ال�سريوتونني
ومن ثم ي�ؤثر على احلالة العاطفية،
مبا يف ذلك مزاجنا وم�ستويات القلق
وال�سعادة.
وا�ستطاعت درا�سات �سابقة �أجريت
على حيوانات وب�رش جمع �أدلة على
وجود تناق�ضات مرتبطة بامليكروبات
يف �أمعاء املر�ضى الذين يعانون من
االكتئاب وغريها من م�شاكل ال�صحة
النف�سية.
 6بع�ض الأطعمة ال ت�ضرك ،ومع ذلكقد تظهر م�شاكل بعد تناولها
يعاين بع�ض النا�س من ح�سا�سية
يف املعدة ،لكن ميغان تقول �إن
درا�سات حديثة �أ�شارت �إىل �أنه �إذا بد�أ
ينتابك �شعور باخلوف من تناول نوع
معني من الطعام ،فرمبا تظهر بع�ض
الأعرا�ض عند تناوله.
و�أ�ضافت �":أالحظ دوما يف عيادتي
كيف ي�سبب اعتقاد ما يف حدوث
م�شاكل يف الأمعاء".
ويعتقد الكثري من النا�س �أن
الغلوتني �أو الالكتوز �ضار بالن�سبة
لهم ،حتى لو مل تكن لديهم يف
الواقع ح�سا�سية �أو م�شكلة بالن�سبة
لهما ،لذا قد يواجهون م�شاكل بعد
تناول هذه الأطعمة.
 7ميكن �أن حت�سن من �صحة جهازكاله�ضمي-:
تقدم ميغان قائمة ببع�ض العادات
التي ميكن ممار�ستها من �أجل �أمعاء
�أكرث �صحة:
تناول جمموعة متنوعة من
الأطعمة بغية تنويع املجموعة
امليكروبية يف الأمعاء.
التحكم يف التوتر با�ستخدام بع�ض
الو�سائل مثل :الت�أمل ،اال�سرتخاء،
تدريبات الذهن �أو اليوغا.
�إن كنت تعاين بالفعل من
م�شاكل يف الأمعاء ،ابتعد عن تناول
الكحوليات والكافيني والأطعمة
الغنية بالتوابل .فهذه املواد ميكن
�أن تفاقم امل�شاكل.
حاول النوم بطريقة �أف�ضل .فقد
�أظهرت �إحدى الدرا�سات �أن تعطيل
�ساعة اجل�سم عن طريق تغيري طريقة
نومك ،تعطل دورة امليكروبات
املعوية �أي�ضا .وتذكر �أن ما تريده
بالفعل هو التعامل اجليد معها.

10

ال�سبت 2018 /11 /3

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()37

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف املرحلة الـ  11من الكالت�شيو الإيطايل:

يف اجلولة احلادية ع�رشة من دوري الربمييريليغ املمتاز:

قمة �آر�سنال وليفربول ت�سرق الأ�ضواء يف اجلولة يوفنتو�س يخطط لالبتعاد عن مطارديه �أمام كالياري

قطع �آر�سنال بقيادة املدرب �أوناي �إميري ،م�شوارا طويال منذ
هزميته يف �أول مباراتني يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم هذا املو�سم ،ويخو�ض اختبارا كبريا لإمكانياته اليوم
ال�سبت ،عندما ي�ست�ضيف ليفربول� ،صاحب ال�سجل اخلايل من
الهزائم .ومل يفقد فريق املدرب يورجن كلوب ،الذي يحتل
املركز الثاين مت�أخرا بفارق الأهداف عن مان�ش�سرت �سيتي حامل
اللقب ،نقاطا �سوى �أمام املت�صدر وت�شيل�سي يف �أول  10مباريات
�إذ ي�سعى للقبه الأول يف دوري الأ�ضواء منذ  .1990وتغلب �سيتي
وت�شيل�سي على �آر�سنال يف �أول مباراتني لإميري مع اجلانرز،
بعد توليه امل�س�ؤولية عقب رحيل الفرن�سي �آر�سني فينجر.
وت�أقلم �آر�سنال �رسيعا مع �أ�سلوب املدرب الإ�سباين وتوقفت
م�سريته باالنت�صار يف  11مباراة متتالية بعد ذلك بجميع
امل�سابقات بالتعادل  2-2مع كري�ستال باال�س الأحد املا�ضي.
لكن ليفربول يتباهى بعودة مهاجمه حممد �صالح للت�سجيل بينما
يتمنى �إميري �شفاء املدافع هيكتور بيلريين من م�شكلة ع�ضلية .وكان ا�ستاد فيتاليتي ،نح�سا على مناف�سي بورمنوث بقيادة
املدرب �إيدي هاو� ،إذ مل يخ�رس الفريق على �أر�ضه حتى الآن هذا املو�سم ويحتل املركز ال�ساد�س .وجاءت هزميته الأخرية على
�أر�ضه يف �أبريل �أمام مان�ش�سرت يونايتد الذي يحل �ضيفا عليه اليوم ال�سبت ،و�شهدت تلك املواجهة هز املهاجم روميلو لوكاكو
ال�شباك ،والذي �سي�سعى لو�ضع حد البتعاده عن الت�سجيل يف �آخر 9مباريات بجميع امل�سابقات .ويقبع يونايتد يف املركز
الثامن بعد بداية �سيئة هذا املو�سم لكنه عزز ثقته بفوز مهم يوم الأحد املا�ضي على �إيفرتون الذي ي�أمل يف انتفا�ضة على �أر�ضه
�ضد برايتون .ويجب على فريق املدرب ماركو �سيلفا العثور على و�سيلة لإيقاف املهاجم املت�ألق جلني موراي الذي �أحرز �ستة من
 11هدفا لربايتون هذا املو�سم ويحتل الفريق املركز  11مت�أخرا بنقطة عن �إيفرتون .وي�أتي وولفرهامبتون ،بينهما يف الرتتيب
بعدما خ�رس يف �آخر مباراتني بعد البداية الرائعة وي�ست�ضيف توتنهام هوت�سبري اليوم ال�سبت .ويلعب و�ست هام يونايتد،
الذي خ�رس � 3-1أمام توتنهام يف ك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية الأربعاء املا�ضي� ،ضد برينلي ولدى كل فريق  8نقاط من ع�رش
مباريات ويتطلع كل منهما لأول فوز يف �أربع مباريات .لكن هذا املوقف يعترب جيدا مقارنة مبوقف نيوكا�سل يونايتد �صاحب
املركز قبل الأخري وي�ست�ضيف واتفورد الذي مل يخ�رس �أمامه يف �آخر  4مواجهات بالدوري .ويحل لي�سرت �سيتي �ضيفا على كارديف
�سيتي اليوم ال�سبت بعدما قرر خو�ض املباراة عقب مقتل فيت�شاي �رسيفادانابرابا ،مالك النادي ،يف حتطم طائرته .وي�ست�ضيف
مان�ش�سرت �سيتي مناف�سه �ساوثهامبتون يوم غد الأحد ،فيما يحل كري�ستال باال�س �ضيفا على ت�شيل�سي با�ستاد �ستامفورد بريدج.

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

�ض
يخو
يوفنتو�س ،مت�صدر
الدوري الإيطايل،
مهمة
مباراة
على ملعبه �أمام
�أحد
كالياري،
الفرق يف و�سط
اجلدول يف مباراة
يف املتناول اليوم
�ضمن
ال�سبت،
املرحلة الـ  11من
الدوري الإيطايل
لكرة القدم ،بينما
ن�صف
�سيكون
تركيزه من�صبا على
مالحقيه املبا�رشين �إنرت ميالن ونابويل .ويت�صدر يوفنتو�س جدول ترتيب
الدوري الإيطايل بفارق  6نقاط عن �إنرت ميالن ونابويل ..ويوفنتو�س هو الفريق
الوحيد الذي مل يتعر�ض للخ�سارة حتى الآن يف املو�سم احلايل من الدوري
الإيطايل .ويدين يوفنتو�س بالف�ضل يف ذلك �إىل جنمه الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو ،الذي �أنقذ الفريق من الهزمية �أمام �إمبويل بعدما �سجل هديف الفوز 2
ـ 1يف اجلولة املا�ضية� .أما �إنرت ميالن فقد خ�رس مرتني يف �أول  4مباريات له
هذا املو�سم لكنه عاد و�سجل  6انت�صارات متتالية .وفاز �إنرت ميالن على الت�سيو
 3ـ  0يوم االثنني املا�ضي ليت�ساوى يف جمموع النقاط مع نابويل الذي تعادل
مع روما  1ـ .1كما يلتقي �إنرت ميالن على ملعبه اليوم ال�سبت مع جنوى .ويخرج
ميالن �صاحب املركز الرابع يوم غد الأحد ملالقاة م�ضيفه �أودينيزي .ويعي�ش
ميالن حالة من املعنويات املرتفعة بعد فوزه على جنوى  2ـ� 1أم�س الأربعاء.
ويلتقي اليوم ال�سبت �أي�ضا روما� ،صاحب املركز الثامن مع م�ضيفه فيورنتينا
�صاحب املركز ال�ساد�س� .أما يوم غد الأحد فيلتقي الت�سيو مع �سبال و�سامبدوريا
مع تورينو وكييفو مع �سا�سولو وبولونيا مع �أتالنتا وبارما مع فرو�سينوين.

بر�شلونة يدافع عن ال�صدارة ..و�سوالري يخو�ض اختباره الأول بالليجا

يدافع بر�شلونة ،عن �صدارته جلدول الدوري الإ�سباين ،عندما يزور ملعب �صاحب املركز قبل الأخري ،رايو فاليكانو،
ويالحقه كل من �أالفي�س� ،إ�شبيلية و�أتلتيكو مدريد ،الذين يتعني عليهم �أي�ضا عدم �إهدار النقاط �إذا ما �أرادوا االنق�ضا�ض على
ال�صدارة مع انتظار �سقوط الفريق الكتالوين� .أما ريال مدريد في�ستعد خلو�ض مباراته الأوىل يف الليجا مع مدربه امل�ؤقت،
الأرجنتيني �سانتياجو �سوالري ،حيث ي�ست�ضيف نظريه بلد الوليد ،الذي يقدم مو�سما جيدا ويتفوق على امللكي بنقطتني.
وي�ستعد فريق املدرب �إرن�ستو فالفريدي لل�سفر �إىل فاييكا�س خلو�ض مباراة �أخرى بدون جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
وي�أمل البار�سا يف الفوز لت�أكيد قدرته على موا�صلة االنت�صارات يف غياب "الربغوث" ،مثلما فعل �أمام �إنرت ميالن وريال مدريد.
وجنح بر�شلونة يف تعوي�ض غياب جنمه الأبرز ،باللعب اجلماعي وبجودة باقي العبيه ،وهو الأمر الذي ي�سعى لتحقيقه
املدرب امل�ؤقت للريال� ،سوالري ،الذي اختري خلالفة جولني لوبيتيجي .وبعد  10جوالت مع لوبيتيجي يحتل الريال الرتتيب
التا�سع يف الليجا ويبتعد ب�سبع نقاط عن البالوجرانا .وا�ستهل �سوالري م�شواره مع الفريق الأبي�ض �أم�س يف الك�أ�س �أي�ضا بفوز
�ضخم  4-0على مليلية ،لريكز الآن على حتقيق االنت�صار الأول يف الليجا .وتعاين الكتيبة امللكية من الإ�صابات (كارفاخال،
مار�سيلو ،فاران وماريانو) لكنها �ست�سعى بالت�أكيد �إىل م�صاحلة اجلماهري وحتقيق الفوز يف الربنابيو ،بعد  5جوالت ف�شل فيها
الفريق يف حتقيق االنت�صار ومل يجن �سوى نقطة وحيدة خاللها .لكن املناف�س لن يكون �سهال بالت�أكيد ،فبلد الوليد ال�صاعد
حديثا للأ�ضواء ،مل يخ�رس يف �آخر  6جوالت حقق خاللها االنت�صار يف  4ليحتل حاليا املرتبة ال�ساد�سة باجلدول .يف حني

�سيحل مفاج�أة الليجا ،ديبورتيفو �أالفي�س� ،صاحب املركز الثاين باجلدول بر�صيد  20نقطة وبفارق نقطة عن بر�شلونة� ،ضيفا
على �إيبار ،يف مواجهة با�سكية يبحث خاللها الو�صيف على انت�صاره الرابع تواليا� .أما �إ�شبيلية� ،صاحب املركز الثالث بـ19
نقطة ،ف�سيحل هو الآخر �ضيفا مبلعب �أنويتا على ريال �سو�سييداد ،و�سيحاول اال�ستفادة من التوقيت اجليد الذي مير به الفريق
الأندل�سي ،م�ستغال عدم ا�ستقرار النتائج لدى املناف�س ،خا�صة �أن فريق املدرب �آ�سيري جاريتانو ال يعرف الفوز هذا املو�سم يف

معقله .و�سيزور �أتلتيكو مدريد ،رابع الرتتيب بـ 19نقطة ،ملعب ليجاني�س� ،صاحب
املركز الثامن ع�رش واملرتاجع هذا املو�سم ،لكن �سيكون عليه احلذر لأن مناف�سه

قادر على مقارعة الكبار ،بفوزه على بر�شلونة وتعادله يف ملعب مي�ستايا �أمام
فالن�سيا .يف حني �سي�ست�ضيف فالن�سيا نظريه جريونا �آمال يف العودة لالنت�صارات
بعد  3تعادالت متتالية ،وفياريال نظريه ليفانتي وهو يرغب يف اخلروج من منطقة
اخلطر ،كما �سيزور خيتايف �صاحب الـ 15نقطة نظريه هوي�سكا �صاحب املركز
الأخري ،و�سي�سعى ريال بيتي�س النهاء  3هزائم متتالية عندما �سي�ست�ضيف �سيلتا
فيجو .و�سيختتم �إ�سبانيول� ،صاحب املركز اخلام�س بـ 18نقطة ،اجلولة با�ست�ضافة
�أتلتيك بيلباو� ،صاحب �أكرب عدد من التعادالت يف البطولة ( ،)7يوم االثنني القادم.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  03نوفمرب)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  03نوفمرب)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  03نوفمرب)
انرت ميالن  xجنوى 17:00
فيورنتينا  xروما 20:00
يوفنتو�س  xكالياري 22:30

				
ليجاني�س � xأتلتيكو مدريد 15:00
		
بورمنوث  xمان�ش�سرت يونايتد 15:00
				
ريال مدريد  xبلد الوليد 18:15
�إيفرتون  xبرايتون 				18:00
					
فالن�سيا  xجريونا 20:30
				
نيوكا�سل يونايتد  xواتفورد 18:00
(الأحد  04نوفمرب)
				
رايو فاليكانو  xبر�شلونة 22:45
				
و�ست هام يونايتد  xبرينلي 18:00
الت�سيو � xسبال 14:30
					
(الأحد  04نوفمرب)
			
كارديف �سيتي  xلي�سرت �سيتي 18:00
بارما  xفرو�سينوين 17:00
		
					�إيبار  xديبورتيفو �أالفي�س 14:00
�آر�سنال  xليفربول 20:30
كييفو فريونا � xسا�سولو 17:00
					
فياريال  xليفانتي 18:15
			
وولفرهامبتون  xتوتنهام هوت�سبري 22:45
�سامبدوريا  xتورينو 17:00
				
ريال �سو�سييداد � xإ�شبيلية 20:30
					
(الأحد  04نوفمرب)
بولونيا � xأتالنتا 20:00
					
هوي�سكا  xخيتايف 20:30
			
مان�ش�سرت �سيتي � xساوثهامتون 18:00
				�أودينيزي  xميالن 22:30
ريال بيتي�س � xسيلتا فيغو 22:45
				
ت�شيل�سي  xكري�ستال باال�س 19:00
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جوارديوال يناف�س �ساري على �أف�ضل مدرب يف �أكتوبر

ليتوىل اجلهاز الفني للفريق بداية من املو�سم املقبل

ُ
مناف�سة �سدا�سية على جائزة العب ال�شهر يف الربميريليج ريال مدريد يغري بوت�شيتينو ومينحه �ضعف راتبه

تر�شح  6العبني ،للتناف�س على جائزة
�أف�ضل العب يف الربميريليج ،عن �شهر
�أكتوبر املن�رصم.
وت�صدر القائمة املهاجم اجلابوين بيري
�إميريك �أوبامياجن ،العب �آر�سنال ،الذي
خا�ض  3مباريات ،فاز فريقه يف  2وتعادل
يف واحدة ،و�سجل � 5أهداف و�صنع واح ًدا.
أي�ضا الإجنليزي رو�س باركلي،
وتر�شح � ً

العب و�سط ت�شيل�سي ،الذي خا�ض 3
مباريات ( 2فوز وتعادل) ،و�سجل 3
�أهداف و�صنع مثلها.
وان�ضم للقائمة الربازيلي فرناندينيو،
العب و�سط مان�ش�سرت �سيتي ،الذي خا�ض
 3مباريات ( 2فوز وتعادل) و�سجل هدفً ا
و�صنع �آخر ،وجناح مان�ش�سرت يونايتد
�أنتوين مار�سيال ،الذي لعب  3مباريات

( 2فوز وتعادل) و�سجل � 4أهداف.
كما يتواجد احلار�س الأ�سرتايل لربايتون
مات ريان ،والذي لعب مع فريقه 3
مباريات فاز بها جميعا ،ونفذ  17ت�صديا،
ومل يتلق �أي هدف.
أخريا تكتمل القائمة باملهاجم
و� ً
الإجنليزي لبورمنوث كالوم ويل�سون،
والذي لعب مع الفريق  4مباريات 3( ،فوز
وتعادل) ،و�سجل � 3أهداف و�صنع .2
هذا و �أعلن االحتاد الإجنليزي لكرة
القدم ،عن قائمة املر�شحني جلائزة �أف�ضل
مدرب ل�شهر �أكتوبراملا�ضي.
وتواجد يف القائمة ،كال من بيب
جوارديوال مدرب مان�ش�سرت �سيتي،
وماوري�سيو �ساري مدرب ت�شيل�سي،
و�إيدي هاوي مدرب بورمنوث ،وكري�س
هوتون مدرب برايتون.
وبد�أ جوارديوال ،ال�شهر املا�ضي،
بالتعادل ال�سلبي �أمام ليفربول ،بينما
متكن من حتقيق الفوز بعد ذلك على
برينلي  ،5-0ثم �أمام توتنهام .1-0
بينما متكن �ساري من حتقيق
انت�صاراين متتاليني على �ساوثهامبتون
وبرينلي ،وذلك بعد التعادل �أمام
مان�ش�سرت يونايتد.
وخا�ض بورمنوث  4مباريات مع
�إيدي هاوي ،وفاز على كري�ستال باال�س
وواتفورد وفولهام ،ولكنه تعادل �أمام
�ساوثهامبتون فقط.
و�أخريا ف�إن كري�س هوتون ا�ستطاع
قيادة برايتون لتحقيق الفوز  ،1-0على
و�ست هام ونيوكا�سل وولفرهامبتون.

ك�شفت تقارير �إعالمية ب�أن فلورنتينو
برييز رئي�س نادي ريال مدريد الإ�سباين
مل يفقد الأمل يف التعاقد مع الأرجنتيني
ماوري�سيو بوت�شيتينو مدرب نادي
توتنهام هوت�سبري الإنكليزي ليتوىل
اجلهاز الفني للفريق بداية من املو�سم
املقبل.
وكانت �إدارة ريال مدريد قد قررت
�إقالة جولني لوبيتيغي من رئا�سة اجلهاز
الفني للفريق  ،و�إ�سناد املهمة موقتا ً
للأرجنتيني �سانتياغو �سوالري حتى
نهاية املو�سم اجلاري .
و�أو�ضحت �صحيفة "ذا �صن"
الربيطانية ب�أن �إدارة ريال مدريد عادت
لفتح املفاو�ضات مع بوت�شيتينو  ،رغم
ان االخري مدد عقده مع توتنهام لغاية
عام .2023
ويعتزم رئي�س ريال مدريد تقدمي
عر�ض للمدرب االرجنتيني يوازي �ضعف
راتبه ال�سنوي احلايل مع توتنهام و يقدر

بـ  17مليون جنيه ا�سرتليني  ،بعقد ملدة
خم�سة اعوام تبلغ قيمته الكلية  85مليون
جنيه ا�سرتليني.
ووفقا ً للتقرير ،ف�إن التعاقد املوقت
مع املدرب الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري
�سيمتد لنهاية املو�سم اجلاري فقط
متهيداً للتعاقد مع بوت�شيتينو الذي
يتوفر على كافة املوا�صفات ال�شخ�صية
والفنية التي ت�سمح له بتحقيق جناح
مع ريال مدريد  ،حيث ال يختلف كثرياً
يف موا�صفاته عن الفرن�سي زين الدين
زيدان.
وي�أتي التعاقد مع بوت�شيتينو �ضمن
ا�سرتاتيجية ريال مدريد جللب املهاجم
الإنكليزي الدويل هاري كني هداف
توتنهام هوت�سبري حيث يراهن على
�إقناعه بااللتحاق به �إىل "ال�سانتياغو
برينابيو" بداية من ال�صيف املقبل
لبناء "جالكتيكو�س " جديد يف العا�صمة
مدريد.

الك�شف عن م�سار �سباق �إيطاليا للدراجات الهوائية

الغمو�ض يكتنف موقف كري�س فروم ب�ش�أن �سباق �إيطاليا

قال كري�س فروم بطل �سباق �إيطاليا
للدراجات �إنه مل يقرر حتى الآن �إذا ما
كان �سي�شارك يف ن�سخة العام املقبل
لكنه �أ�شاد مب�سار ال�سباق الذي مت
الك�شف عنه وو�صفه ب�أنه "مثري جدا".
و�أ�صبح مت�سابق فريق �سكاي يف مايو
املا�ضي �أول بريطاين يفوز بال�سباق
الذي ميتد تاريخه ملائة عام كما كان
لفرتة ق�صرية �أول مت�سابق يف  35عاما
يحمل �ألقاب ال�سباقات الثالثة الكربى
يف وقت واحد.
لكنه خ�رس ذلك عندما جاء خلف زميله يف
الفريق جريينت توما�س يف �سباق فرن�سا
 2018وبعدها مل يناف�س يف �سباق
�إ�سبانيا الذي فاز به مواطنه �ساميون
ييت�س الذي ت�صدر معظم مراحل �سباق
�إيطاليا قبل �أن يفوز به فروم.
وكان فروم واحدا من كبار ال�شخ�صيات
التي ح�رضت حفل الك�شف عن م�سار �سباق
�إيطاليا يف ميالنو.
لكنه مل يح�سم �إذا ما كان �سي�شارك يف
ال�سباق عندما ينطلق من بولونيا يف 11
مايو �أيار.
وقال فروم "ال �أعرف حتى الآن� .إنه
قرار �س�أتخذه مع الفريق ،لكن مع بداية
�صعبة مثل هذه �سيكون �سباقا مثريا
جدا".
وبعد مرحلة �ضد ال�ساعة �سينتقل
املت�سابقون يف املرحلة الثانية من
بولونيا �إىل فوت�شيكيو ،وبعدها �سيتجه
املت�سابقون �إىل ال�ساحل الغربي من
فين�شي �إىل �أوربيتيلو قبل اخرتاق و�سط
�إيطاليا.
وتوقع املت�سابق الإيطايل �إيليا
فيفياين مناف�سة قوية يف الأ�سبوع الأول
من ن�سخة .2019
وقال "�أي مت�سابق متخ�ص�ص يف
مراحل ال�رسعة �سيدخل ال�سباق وهو يف
حالة جيدة �سيحقق الفوز ب�أكرب عدد من

املراحل يف الأ�سبوع الأول".
و�ستكون هناك مرحلة �أخرى للفردي
�ضد ال�ساعة يف املرحلة التا�سعة من
ريت�شيوين �إىل �سان مارينو.
و�سيح�صل املت�سابقون على مناف�سة
�سهلة ن�سبيا يف املرحلة العا�رشة التي
�ستمتد مل�سافة  147كيلومرتا من رافينا
�إىل مودينا.
وبعد املرحلة � 12سينتقل املت�سابقون

�إىل جبال الألب.
و�سيتحدد الفائز بال�سباق ب�شكل كبري
يف املرحلة  20التي تت�ضمن ثالث مراحل
�صعود قبل �أن تقام املرحلة الأخرية يف
فريونا و�ستكون �ضد ال�ساعة مل�سافة
 15.6كيلومرت.
وي�أتي الك�شف عن م�سار �سباق �إيطاليا
بعد الك�شف الأ�سبوع املا�ضي عن م�سار
�سباق فرن�سا  2019يف باري�س.

العر�ض قادم من مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي

بعد مت �إق�صاء فريقه من االدوار االق�صائية للدوري االمريكي

نهاية "حمبطة" ملو�سم روين "املذهل"

انتهى املو�سم "املذهل" للنجم الإجنليزي
واين روين يف الواليات املتحدة ب�شكل
حمبط ،بعد �أن �أ�ضاع النجم املخ�رضم ركلة
جزاء لفريقه يف الأدوار الإق�صائية� ،أدت
خلروج الفريق.
وخرج دي �سي يونايتد ،الفريق الذي
ميثله روين ،من الدور الأول للمرحلة
الإق�صائية يف الدوري الأمريكي ،عندما
هزم بركالت الرتجيح �أمام كولومبو�س
كرو ،بعد التعادل  2-2يف الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف.
و�أهدر روين البالغ عمره  33عاما �أول
ركلة ترجيح لدي �سي يونايتد ،بعد �أن �أنقذ
احلار�س زاك �شتيفن ت�سديدته.
و�أ�ضاع لو�سيانو �أكو�ستا ونيك ديليون
ركلتي ترجيح لدي �سي يونايتد ،ليفوز كرو
 5-4ويت�أهل �إىل الدور قبل النهائي للق�سم
ال�رشقي ،حيث �سيلعب �ضد نيويورك رد

بولز.
و�أبلغ روين ال�صحفيني" :اخل�سارة بركالت
الرتجيح حمبطة لكن الفريق يجب �أن
يكون فخورا مبا حققه يف الأ�شهر القليلة
املا�ضية".
ومنح املدافع فريدريك بريلنت التقدم
لدي �سي يونايتد يف الدقيقة  21قبل �أن يحرز
فدريكو هيغواين� ،شقيق النجم الأرجنتيني
غونزالو هيغواين ،هدفني ل�صالح كرو
�أحدهما يف الوقت الإ�ضايف.و�أدرك ديليون
التعادل بت�سديدة بعيدة املدى قرب نهاية
الوقت الإ�ضايف.وان�ضم روين �إىل دي �سي
يونايتد قادما من �إيفرتون يف الوقت الذي
كان يتذيل فيه ترتيب الق�سم ال�رشقي
بفوزين يف  14مباراة.لكن مهاجم مان�ش�سرت
يونايتد ال�سابق قاد الفريق لبلوغ �أدوار
خروج املغلوب باحتالل املركز الرابع بعدما
�أحرز  12هدفا و�صنع �سبعة يف  20مباراة.

بف�شله يف الو�صول �إىل اتفاق حول التجديد

تفا�صيل عر�ض الن�صف مليار يورو من �أجل مي�سي عامل ثنائي يحدد موقف ت�شيل�سي من رامزي
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين ،عن تفا�صيل
العر�ض الذي رف�ضه الأرجنتيني ليونيل
مي�سي ،جنم بر�شلونة ،العام املا�ضي ،من
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي.
وقالت �صحيفة "�إملوندو" الإ�سبانية� ،إن
ً
عر�ضا براتب �سنوي
مان�ش�سرت �سيتي قدم
ي�صل �إىل  50مليون يورو ،ملدة � 5سنوات،
مع موافقته على دفع  250مليون يورو،
ال�رشط اجلزائي ال�سابق يف عقد مي�سي.و�أكدت
�أن االت�صاالت بني رئي�س مان�ش�سرت �سيتي

خلدون املبارك ،وفريان �سوريانو نائب
رئي�س بر�شلونة ال�سابق ،ووالد الالعب خورخي
مي�سي ،جرت خالل الفرتة بني دي�سمرب 2016
ونوفمرب .2017ولفتت �إىل �أن مان�ش�سرت
�سيتي �أبلغ والد الالعب ب�أنه �سيح�صل على
مكاف�أة قيمتها  50مليون يورو ،حال �أقنع جنله
باالن�ضمام ملان�ش�سرت �سيتي ،وترك بر�شلونة
يف تلك الفرتة� ،إال �أن الربغوث يف نهائية
املطاف قرر البقاء يف البار�سا.

ت�أكد رحيل الويلزي �آرون رامزي عن
�صفوف �آر�سنال بنهاية املو�سم احلايل،
وذلك بعد ف�شل الطرفني يف الو�صول �إىل
اتفاق حول التجديد.
وتهتم الكثري من الأندية بالالعب،
رغبة يف احل�صول على خدماته خالل الفرتة
القادمة ،ومن �أبرزها يوفنتو�س وت�شيل�سي
وليفربول.
ولكن �صحيفة "مرتو" �أكدت يف تقرير لها،
�أن موقف ت�شيل�سي من التعاقد مع رامزي

يف ال�صيف املقبل ،متوقف على م�ستوى
الثنائي رو�س باركلي وروبن لوفتو�س
ت�شيك.ويراقب البلوز تطور م�ستوى الثنائي
يف املو�سم احلايل ،من �أجل حتديد مدى
احلاجة لدعم خط و�سط الفريق ،يف املو�سم
القادم.وكان ت�شيل�سي يرغب يف التعاقد مع
رامزي ،ولكن مع ارتفاع امل�ستوى امللحوظ
لباركلي وت�شيك يف �آخر املباريات� ،سينتظر
النادي حتى نهاية املو�سم ،قبل التفكري يف
التقدم بعر�ض �إىل رامزي.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()37

�إعداد:

يف
�سطور

�أني�س عبد اهلل �صايغ
(2009 – 1931م)

هو كاتب وباحث ومفكرعربي ،رئ�س مركز
الأبحاث الفل�سطيني وكان �صاحب فكرة م�شروع
املو�سوعة الفل�سطينية .حاولت �إ�سرائيل اغتياله عام
 1972بطرد مفخخ �أ�صيب من جرائه ب�ضعف نظر
وبرت بع�ض �أ�صابعه.
ولد اني�س �صايغ عام  1931يف طربيا  ،هاجر
�إىل فل�سطني من �سوريا و�أم مولودة يف فل�سطني لأب
لبناين الأ�صل و�أم فل�سطينية .بد�أ تعليمه الثانوي
يف مدر�سة �صهيون الداخلية يف القد�س ،لكن �إثر
النكبة نزح وعائلته �إىل �صيدا يف لبنان حيث �أنهى الثانوية يف مدر�سة الفنون الإجنيلية فيها .در�س
العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ون�شر عدة مقاالت يف جريدة احلياة ،نال �شهادة
البكالوريو�س عام  1953وكتب بعد تخرجه ل�صحيفة احلياة والأ�سبوع العربي ون�شر م�ؤلفه الأول
لبنان الطائفي .التحق بجامعة كامربيدج عام  1959لإكمال درا�سته فح�صل على الدكتوراة يف
العلوم ال�سيا�سية والتاريخ العربي وعني يف جامعة كامربدج �أ�ستاذا يف دائرة الأبحاث ال�شرقية .عاد
�إىل بريوت عام 1964م ,وعمل مديرا لتحرير القامو�س الإنكليزي – العربي الذي مولته م�ؤ�س�سة
فرانكلني حتى عام 1966م ,حني ا�ستقال من من�صبه احتجاجا على اعرتا�ض فرانكلني على م�ضمون
ندوة �ألقاها يف النادي الثقايف العربي .يف نف�س العام التقى رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
�أحمد ال�شقريي عار�ضا عليه فكرة �إن�شاء مو�سوعة فل�سطينية ،وانتهى اللقاء بتعيينه رئي�سا ملركز
الأبحاث التابع ملنظمة التحرير خلفا لأخيه فايز �صايغ الذي �أ�س�س املركز عام 1965م.
ومن اهم م�ؤلفاته -:لبنان الطائفي �سنة 1955م ,تطور املفهوم القومي عند العرب عام
1961م .وترجمت له عدة كتب اهمها -:فن ال�صحافة (1958م) ,مقاالت يف الق�ضية
الفل�سطينية(1956م).
وتويف اني�س �صايغ يف يوم اجلمعة املوافق  25دي�سمرب عام 2009م يف عمان االردن.

حكم وامثال
 لي�س للحياة قيمة �إال �إذا وجدنا فيها �شيئا ننا�ضل من �أجله. االن�سان العاقل هو الذي يغلق فمه قبل ان يغلق النا�س �آذانهم جمال الوجه يجذب االن�سان  ،لكن جمال النف�س ي�أ�سره�شعر وال ذاكرة وملا كان للأبدية معنى
 لوال احلنني �إىل جنة غابرة ملا كان ُالعزاء.
 احلنني هو م�سامرة الغائب للغائب  ،والتفات البعيد �إىل البعيد . �ستجد �أن احلياة ال تزال جديرة باالهتمام� ،إذا كنت تبت�سم. احلياة ق�صرية  ،لكن امل�صائب جتعلها طويلة. الأف�ضل دائم ًا �أن نتطلع للأمام بد ًال من النظر �إىل اخللف. قد تتحمل الأمل �ساعات ،لكن ال تر�ض بالي�أ�س حلظة. ال تي�أ�س ،فعادة ما يكون �آخر مفتاح يف جمموعة املفاتيح هو املنا�سب لفتحالباب.
 ال ي�أ�س مع احلياة  ،و ال حياة مع الي�أ�س.عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف الثالث من نوفمرب عام 1918م -:بولندا تعلن ا�ستقاللها عن رو�سيا بعد احلربالعاملية الأوىل.
 يف الثالث من نوفمرب عام 1928م -:تركيا تبد�أ با�ستخدام احلروف الال تين َّية بدالًمن العربية يف كتابة اللغة الرتكية.
 يف الثالث من نوفمرب عام 1961م -:اجلمعية العامة للأمم املتحدة توافق بالإجماععلى تعيني الدبلوما�سي البورمي يو ثانت ً
خلفا للأمني العام الراحل داغ همر�شولد الذي
مات يف حادث حتطم طائرة.
 يف الثالث من نوفمرب عام  -:2016البنك املركزي امل�صري يعلن عن حترير �سعر �صرفاجلنية امل�صري[ �أمام العمالت الأجنبية.
 يف الثالث من نوفمرب عام 1749م -:ولد الطبيب اال�سكتلندي دانيال رذرفورد. يف الثالث من نوفمرب عام 1794م -:ولد ال�شاعر االمريكي ويليام كولني برايانت. يف الثالث من اكتوبر عام 1933م -:ولد االقت�صادي الهندي �أمارتيا �سن ،واحلا�صلعلى جائزة نوبل يف العلوم االقت�صادية عام .1998
 يف الثالث من نوفمربعام 1918م -:تويف عامل الريا�ضيات والفيزياء الرو�سي�ألك�سندر ليابونوف.
 -يف الثالث من نوفمرب عام 2007م -:توفيت الفيل�سوفة الفرن�سية �سوزان با�شالر

�أقوال م�أثورة

من طرائف العرب
==  -فقد روي عن رجل قدم درهم
ل�صاحبه فقال له� -:إ ّنه درهم زائف
فمن �أعطاه لك .فر ّد �صاحبه قائ ًال-:
ل�ص مثلك� .أ ّما الظريف الآخر
ف�س�ألوه� -:أتعرف النجوم  .ف�أجاب
وهل يجهل �أحد �سقف بيته .
 من طرائف مايروى عن ال�شعراء�أن الأعور بن بنان التغلبي دعى
ال�شاعر الأخطل �إىل منزله ف�أدخله
بيت ًا ّ
جند بالفر�ش اجلميلة والأثاث
الزاهي  ،وكانت له زوجة يف غاية
احل�سن فقال -:ي�س�أل الأخطل يا�أبا
مالك �إ ّنك تدخل على كبار القوم
يف جمال�سهم فهل ترى يف بيتي عيب ًا؟
ف�أجابه الأخطل -:ما�أرى يف بيتك عيب ًا
غريك.
 يروى �أن رج ًال �أحتاج حب ًال فذهب�إىل جاره كي ي�ستعريه منه ف�أعتذر
الرجل من تلبية طلبه ف�س�أله -:هل
�أنت حمتاج �إليه ّ
ملدة طويلة  .فقال
�صاحب احلبل� -:س�أن�شر عليه احلنطة
فده�ش الرجل وقال -:كيف تن�شر
احلنطة على احلبل  .فقال �صاحب
احلبل -:يا�صديقي �إن ت�ستطيع
�أن تفعل كل �شئ �إذا كنت التريد
�إعارته.
 �أراد الر�شيد ذات يوم �أن ميازح�أبو نوا�س ويحرجه ف�أ�ستح�ضر بي�ض ًا
وطلب من جل�سائه �أن يخبئوه يف
ثيابهم و�إتفق معهم �إ ّنه عندما يح�ضر
�أبو ن ّوا�س �سيعنفهم ويطلب منهم �أن
يتحولوا �إىل فراخ ويبي�ض كل منهم
بي�ضة فيخرجون البي�ض عندئذ من
مالب�سهم ويفحم �أبو نوا�س ويخاف من
غ�ضب الر�شيد .فلما ح�ضر �أبو نوا�س
املجل�س بد�أت اللعبة .فقال �أحدهم
كلمة غ�ضب منها الر�شيد ف�صاح -:
يالكم من جبناء ل�ستم �إال فراخ ًا فليب�ض
كل منكم بي�ضة و�إال قطعت رقابكم.
ف�أخرج اجلميع البي�ض من مالب�سهم فما
كان من �أبي نوا�س �إال �أن �صاح كيكي
كيكي كا .فقال الر�شيد -:ماذا تفعل
يا�أبا نوا�س؟ ف�أجاب -:عجب ًا هل ر�أيت
ياموالي فراخ ًا تبي�ض من غريديك
فه�ؤالء فراخك و�أنا ديكهم .

عادل �صالح

ت�شيد �أغرب حمطة حافالت يف العامل!!..

�أن�ش�أت ال�سلطات حمطة جديدة
للحافالت يف مدينة "دوي�سبورغ"
الأملانية ،بالقرب من دار رعاية
امل�سنني ،لتقوم بدور هو
الأغرب من نوعه يف خدمة كبار
ال�سن .وركبت �رشكة املوا�صالت
يف املدينة هيكل حمطة احلافالت
خ�صي�صا
الداخلي،
للنقل
للم�سنني الذين يعانون من
اخلرف �أو الن�سيان املتكرر ،ويعتقدون
يف كثري من الأحيان ب�أنهم ت�أخروا على
الذهاب �إىل هذا �أو ذاك املكان.
فالكثري من �سكان دار الرعاية
يتوجهون �إىل هذه املحطة ويجل�سون
على مقعد انتظار احلافالت "للذهاب �إىل
مكان ما يف بالهم" ،لكنهم بعد برهة
من الزمن ين�سون ملاذا هم جال�سون
على هذا املقعد ويعودون �أدراجهم �إىل
دار الرعاية.

وبهذا تكون املحطة قد لعبت دورا
مف�صليا يف حتقيق بع�ض متطلبات
قاطني دار الرعاية ممن ال ت�سعفهم
الذاكرة على حتديد ما يريدون يف
الواقع.كما ي�رشح الأطباء املخت�صون
�أن كبار ال�سن الذين يعانون من
اخلرف �أو الن�سيان ،غالبا ما يكونون
قلقني من عدم قدرتهم على العودة �إىل
حياتهم ال�سابقة وعي�شها بكل تفا�صيلها
كالتنقل.

اكت�شاف مملكة مفقودة قبل  2000عام يف املك�سيك

ك�شفت تكنولوجيا ت�صوير جديدة
النقاب عن بقايا مدينة عتيقة �ضائعة
منذ  2000عام يف املك�سيك ،وفق ما
ذكرت و�سائل �إعالم بريطانية.
ور�صد علماء الآثار  41قرية حتيط
مبدينة “�إيزابا” العتيقة ،التي كانت
موطن مملكة تابعة حل�ضارة املايا
بني عامي  700و 100قبل امليالد.
وذكرت �صحيفة “ذا �صن” الربيطانية
�أنه منذ �أربعينيات القرن الع�رشين،
ك�شف التنقيب يف “�إيزابا” عن �أهرامات
وبنايات تعود �إىل ما قبل امليالد ،كما

احللزونية

 .1من القائل :انا الذي نظر
الأعمى اىل ادبي ...و�أ�سمعت
كلماتي من به �صمم
 .2ي�ساهم
 .3مطرب عراقي �شهري
 .4ملك فرعوين
 .5يقعد
 .6حيوان قار�ض
 .7تعرف دول جنوب غرب
ا�سيا العربية ب__
 .8ويف
 .9ثبات
 .10عملة الكويت
 .11اكرب دولة يف العامل من
امل�ساحة

مت العثور على نقو�ش متثل عن ًفا
وقطع ر�ؤو�س يف مرا�سم ت�ضحية
غريبة.
والآن ك�شفت الأقمار
اال�صطناعية عا�صمة اململكة
والتي تك�شف كرب حجم هذه
احل�ضارة ،وقال قائد الدرا�سة
الدكتور روبريت روزينوغ �إن
“هذا التنا�سق مذهل ،ويبدو
�أن هذه اململكة متتعت بقدرة
عالية على تن�سيق بناياتها”.
جدير بالذكر �أن هذه ال�صور قد
ك�شفت بف�ضل تكنولوجيا ت�صوير تدعى
“اليدار” والتي ترى من خالل الغطاء
النباتي ،ولذلك ميكنها ك�شف طرق
ٍ
ومبان وقنوات عتيقة .وقال عامل الآثار
�أوزوالدو ت�شين�شيال من جامعة “ييل”:
“كنا نعلم �أن �إيزابا موقع هام ذو نطاق
هائل ،ولكن هذا االكت�شاف يوفر دليلاً
ملمو�سا على �إقامة م�ستوطنات يف هذه
ً
املنطقة النائية”.

�إعداد /حافظ حممد الآمني
 .12اطول نهر يف العامل
 .13اكمل :العلم يف ال�صغر
كال__يف احلجر
 .14من ال�شهور الهجرية
 .15خ�صم لدود
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