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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

الثمن ( )2نقفة

العدد ()54

كرن تقدم م�ساعدات ملري�ضات النا�سور
قدمت جلان التنمية والت�صدي
يف �إدارات ال�ضواحي وتنظيم عمال
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف مديرية
كرن �أدوات للنظافة ومالب�س تقدر
بحوايل � 80ألف نقفة ملري�ضات
النا�سور الالتي يتلقني العالج
يف م�ست�شفى االقليم اجلنوبي
املرجعي.
وقالت م�س�ؤولة فرع االحتاد
الوطني للمر�أة يف مديرية كرن

ال�سيدة  /حرية ادري�س "�أن املبادرة
تهدف �إىل ت�شجيع املري�ضات".
و �أو�ضح �أخ�صائي الرحم
والنا�سور الدكتور داويت �رسقي ب�أن
مر�ض النا�سور حتتاج ملن�رصفات
كبرية لعالجه ،ويخلق �ضغوطا
نف�سية على املري�ضات ،داعيا
جميع قطاعات املجتمع ملكافحة
�أ�سبابه.
و �رشح املدير الطبي مل�ست�شفى

الإقليم اجلنوبي املرجعي الدكتور
�أمانئيل حمرت�آب اخلدمات ال�صحية
والرعاية املقدمة للمري�ضات
وت�أهيلهن يف مركز النا�سور الوطني
� ،شاكرا العمل النبيل.
هذا وي�ستقبل مركز النا�سور
الوطني الكائن يف م�ست�شفى االقليم
اجلنوبي املرجعي مبدينة مندفرا ،
مري�ضات النا�سور من كافة �أنحاء
البالد بتقدمي العالج جماناً.

تنظيم منتدى لأ�صدقاء ال�شباب يف حقات

عقد يف ال�سابع والع�رشين من
نوفمرب املا�ضي مبديرية حقات
ب�إقليم عن�سبا منتدى لأ�صدقاء
ال�شباب.
مديرية حقات
وقالت مديرة
ال�سيدة � /آمنة احلاج عثمان يف افتتاح
املنتدى ب�أن اجلهود تبذل لالرتقاء
بوعي وقدرات ال�شباب ،داعية جلنة
�أ�صدقاء ال�شباب �إىل الدفع بهذه
اجلهود.
و �أو�ضحت رئي�سة جلنة �أ�صدقاء
ال�شباب ال�سيدة  /مكة عمر يف التقرير
الذي قدمته عن ال�سنتني املا�ضيتني
ب�أن برامج موجهة لل�شباب قد نظمت،
لكن العمل واجهته بع�ض الثغرات

و�أوجه الق�صور  ،ويتوجب تنفيذه
م�ستقبال ب�شكل �أكرث قوة وتنظيما.
وقد �أ�شاد امل�شاركون باجلهود
التي بذلت لتوعية وتنظيم ال�شباب،
مو�صني بتفعيل الأن�شطة الريا�ضية
وبناء مركز لت�أهيل وتدريب ال�شباب
لتمكني جلنة �أ�صدقاء ال�شباب من
ت�سيري ن�شاطها بنجاح.
وقال م�س�ؤول االحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة يف �إقليم عن�سبا
ال�شاب �أزازي برخت يف الكلمة التي
�ألقاها "ب�أنه يتوجب على ال�شباب
باملديرية اال�ستفادة من املوارد
املتاحة يف حميطهم وتبادل التجارب
مع املديريات الأمنوذجية الأخرى،

جهود متوا�صلة لتقوية العملية
التعليمية باجلنوبي والقا�ش-بركة

عقدت اجتماعات يف مديريات ظرونا وعدي قيح وفورتو �ساوا لتقوية العملية
التعليمية.
ويف االجتماع الذي عقد يف مديريتي ظرونا وعدي قيح لتقييم ان�شطة تعليم
الكبار  ،بحث م�ستوى برنامج حمو االمية واجلهود التي يتوجب القيام بها
للحيلولة دون حدوث انتكا�سة تعليمية ،حيث ت�سري العملية بنجاح يف معظم
�ضواحي املديريتني..
ودعا م�س�ؤولو التعليم يف املديريتني لتعزيز تعاون وم�ساعدة االدارات
لتحقيق املزيد من النجاح  ،منادين برفع وترية التوعية وت�شجيع
املتفوقني.
من جهة اخرى دعا مدير مديرية فورتو �ساوا ال�سيد /ابوبكر حممود ال�سكان
لال�ستفادة من فر�ص التعليم ورا�سال ابنائهم لتلقي التعليم.
وا�شار م�س�ؤول التعليم يف املديرية اال�ستاذ /حممد ادري�س و�سكرتري اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة باملديرية ال�سيد /عبدالله ادري�س ان حمالت
التوعية املتوا�صلة احدثت تغيريا ايجابيا ،داعني للعمل باهتمام لرفع ن�سب
وم�ستوى م�شاركة الطالبات.

معربا عن ثقته لتقوية جلنة �أ�صدقاء
ال�شباب جهودها و�أن�شطتها.
ويف اخلتام انتخب املنتدى جلنة
جديدة لأ�صدقاء ال�شباب تتكون من
 21ع�ضوا.

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

�سمنارات �صحية يف خمتلف مناطق البالد
نظمت �سمنارات يف خمتلف مناطق البالد للطالب و�أ�صحاب وعمال
امل�ؤ�س�سات اخلدمية حول �أ�سباب وت�أثريات و�أ�ساليب مكافحة الأمرا�ض
املعدية.
ويف ال�سمنار الذي نظم يف مدر�سة �إ�سحاق تولد مدهن الثانوية
ب�أ�سمرا ،قدم تو�ضيح مو�سع ب�ش�أن �أمرا�ض الإيدز وال�سل وت�أثرياتهما
اجتماعيا واقت�صاديا و�سبل مكافحتهما.
كما عقد �سمنار �صحي لطالب مدر�سة �أ�سماط الداخلية  ،حيث مت
التو�ضيح حول كيفية ال�سيطرة على كثري من الأمرا�ض نتيجة جلهود
املكافحة ،وانخفا�ض الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية وخا�صة مر�ض
املالريا بن�سبة  25%العام املا�ضي يف املديرية.
ويف �سياق �آخر نظم �سمنار لـ  120من الن�ساء يف مدينة ع�صب حول
�صحة اجللد و�أ�رضار املكياج على اجللد ،و�أهمية ا�ست�شارة الأخ�صائي
الطبي للم�شاكل ال�صحية التي حتدث للجلد ..
من جهة �أخرى بحث اجتماع �صحي عقدته وزارة ال�سياحة يف مدينة
عدي خواال الأمرا�ض التنا�سلية ودور املجتمع عامة واملرافق اخلدمية
خا�صة يف مكافحتها.

عدي قيح:اجتماعات لتنفيذ برامج التنمية

عقدت اجتماعات �شارك فيها نحو �سبعة �آالف من ال�سكان لإنفاذ برامج
التنمية يف مديرية عدي قيح.
و �أو�ضح املدير التنفيذي الدارة مديرية عدي قيح ال�سيد /هبتي كداين يف
االجتماع الذي عقد مبدينة عدي قيح ب�أن �سكان املديرية قاموا ب�صيانة �أكرث
من  32كيلومرتا من طريق ايغيال -دحمينا الذي جرفته ال�سيول وبناء جمرى
لل�سيول  ،وتنفيذ �أعمال م�شهودة ال�ستقرار الرتبة وحماية البيئة و�إعادة
توزيع الأرا�ضي الزراعية و اال�ستمرار يف برامج النظافة.
و �أكدت االجتماعات على تعزيز امل�شاركة ال�شعبية لتنفيذ الربامج
املو�ضوعة.

دور �أندية اجلمباز يف التطور الريا�ضي
�أكد مرتادو �أندية اجلمباز على اهميتها و دورها الكبري يف بناء املواطن ال�صحي وتطوير الريا�ضة.
و �أ�شار امل�شاركون يف �أندية اجلمباز  ،ب�أن هذه الريا�ضة ت�ساهم كثريا يف االبتعاد عن تناول كل ماهو �ضار
ومت�ضية �أفراد املجتمع عامة وال�شباب خا�صة وقتا طويال يف الأن�شطة التي تفيد �صحتهم.
و ذكروا حمدودية عدد �أندية اجلمباز  ،داعني اجلهات املخت�صة �إىل �إبداء االهتمام بتطوير هذه الأندية
وتنميتها.
و �أو�ضح امل�رشفون على �أندية اجلمباز ب�أن حت�سنا كبريا �أ�صبح ي�شاهد يف الأو�ضاع ال�صحية للمر�ضى الذين
يقومون مبمار�سة الريا�ضة يف هذه الأندية ب�شكل عك�س مدى �أهميتها ،و�أن �أندية اجلمباز يرتادها من لهم
م�صاعب �صحية يف االع�صاب والع�ضالت وم�ضاعقات ال�سكري و�أمرا�ض �أخرى ،وتتح�سن �أحوالهم ال�صحية نتيجة
للممار�سة الريا�ضة التي يقومون بها.
وقال امل�رشف على مركز �أراق للجمباز التابع لالحتاد الوطني للمر�أة" ب�أن الوعي ب�أهمية الريا�ضة يف تنامي
م�ستمر  ،ويزداد عدد امل�شاركني فيه نتيجة لذلك ،م�شريا اىل وجود برنامج لتو�سيع خدمات املركز.
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�أوغلو :لن نرتدد يف دخول عفرين �إذا تعر�ضنا لتهديد البيت االبي�ض  :تيلر�سون ال يزال يف من�صبه

�أكد وزير اخلارجية الرتكي مولود
جاوي�ش �أوغلو �أن القوات امل�سلحة
الرتكية لن ترتدد يف تنفيذ عملية
ع�سكرية مبنطقة عفرين ال�سورية
�إذا تعر�ضت بالده لأي تهديد من هذه
املنطقة.
وقال �أوغلو -خالل م�ؤمتر
�صحفي م�شرتك مع نظرييه الأذري
والباك�ستاين يف باكو اول ام�س
اخلمي�س� -إن اجلي�ش الرتكي جاهز لتطهري منطقة عفرين مما و�صفها باملجموعات
الإرهابية.
و�أ�ضاف �أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب �أبلغ �شخ�صيا الرئي�س رجب طيب
�أردوغان يف ات�صال هاتفي بعدم تقدمي ال�سالح لتنظيم وحدات حماية ال�شعب ،م�شددا
على �رضورة االلتزام مبا تعهد به رئي�س دولة مهمة مثل الواليات املتحدة.
ولفت �إىل �أن هناك الكثري من امل�ضايقات لرتكيا وقواتها املنت�رشة يف منطقة درع
الفرات من جانب عفرين ،وعلق على ذلك بقوله "كما دخلنا من دون �أي تردد �إىل
منطقة درع الفرات عقب تعر�ض والية كيلي�س واملنطقة (احلدودية) لتهديدات منها
وطهرناها من تنظيم داع�ش الإرهابي ف�إننا لن نرتدد �إطالقا يف دخول عفرين".
وقال �أوغلو �إن الأ�سلحة التي تقدمها الواليات املتحدة لوحدات حماية ال�شعب
الكردية ت�شكل تهديدا لبالده.
وكان البيت الأبي�ض قد �أكد الأ�سبوع املا�ضي �أن ترمب �أبلغ �أردوغان الأ�سبوع
املا�ضي �أن �إدارته �ستجري تغيريات على امل�ساعدات الع�سكرية املقدمة ل�رشكاء
وا�شنطن يف حماربة داع�ش داخل �سوريا.

اعلن البيت االبي�ض �أن تيلر�سون
ال يزال يف من�صبه .وقالت املتحدثة
با�سم الرئا�سة �سارة �ساندرز يف بيان
«لي�س هناك اي اعالن يف هذه املرحلة.
يوا�صل ال�سيد تيلر�سون تويل وزارة
اخلارجية ،واحلكومة برمتها تركز
على نهاية هذه ال�سنة الأوىل الناجحة
ب�شكل ال ي�صدق الدارة ترامب».
وكانت و�سائل �إعالم �أمريكيةتناقلت
انباء ب�أن الرئي�س دونالد ترامب
يتجه �إىل طرد وزير خارجيته ريك�س
تيلر�سون يف الأ�سابيع املقبلة وقبل
نهاية العام ،وا�ستبداله مبدير
اال�ستخبارات املركزية مايك بومبيو،
الأكرث ت�شدد ًا والأقرب �إىل اجتاهات
الرئي�س الأمريكي.
وقالت «نيويورك تاميز» �إن
التغيريات متوقعة «خالل الأ�سابيع
املقبلة» .وقالت م�صادر قريبة من
اخلارجية الأمريكية �،إن خروج
تيلر�سون �سيتم خالل فرتة عيد امليالد
وقبل ر�أ�س ال�سنة اجلديدة .ويف

تقريرها ،قالت ال�صحيفة �إن مدير
فريق البيت الأبي�ض جون كيلي ُيعد
�سل�سلة من التغيريات يف فريق الأمن
القومي ويف اخلارجية ،و�إن اخلطة
يف حال موافقة ترامب عليها تقت�ضي
بخروج تيلر�سون وا�ستبداله ببومبيو
ولي�س �سفرية الأمم املتحدة نيكي
هايلي.
ومع انتقال بومبيو من «�سي �آي �أي»
�إىل اخلارجية ،من املتوقع �أن يتم
تر�شيح ال�سناتور اجلمهوري عن والية
�أركن�سا�س لقيادة وكالة اال�ستخبارات،
وتعيني حاكمة الوالية اجلمهورية �آ�سا
هات�شن�سون بدي ًال له حتى انتخابات
 ٢٠١٨الن�صفية يف نوفمرب املقبل.
ويف حال مت هذا ال�سيناريو� ،سيكون
الفريق اخلارجي من ال�صقور يف �إدارة
ترامب ،واملت�شددين حيال �إيران.
�إذ عار�ض بومبيو وكوتون االتفاق
النووي الإيراين وي�ؤيدان �سيا�سة �أكرث
�رصامة �ضد طهران.
وعلى عك�س تيلر�سون الذي اختلف

مع ترامب حول ملفات قطر وكوريا
ال�شمالية و�إيران ،يتوقع �أن يكون
الفريق اجلديد �أكرث ان�سجام ًا يف
ال�سيا�سة الدولية .وكانت �شبكة «�أن
بي �سي» ذكرت يف يوليو املا�ضي �أن
تيلر�سون و�صف ترامب بـ «الغبي»
وهو ما مل ينفه الوزير الحق ًا .وتعاين
وزارة اخلارجية الأمريكية من نق�ص
كبري وت�أخر يف التعيينات ،وفراغات
يف حقائب �سفارات �أ�سا�سية يف املنطقة
بينها منا�صب �سفراء يف ال�سعودية
وتركيا والأردن وقطر .ومن املتوقع
ا�ستعجال هذه التعيينات يف حال مت
ا�ستبدال تيلر�سون.

�إمرباطور اليابان يتخلى الأرجنتني تعلن وقف البحث عن ناجني يف الغوا�صة املفقودة
رئي�س �أملانيا يجتمع بزعماء الأحزاب حلل �أزمة احلكومة

يعقد الرئي�س الأملاين فرانك فالرت
�شتاينماير اجتماعا بح�ضور زعماء
الأحزاب ال�سيا�سية الكربى ،من �أجل
�إيجاد خمرج لأزمة ت�شكيل احلكومة
وتقريب وجهات النظر بني قيادات
التحالف الكبري.
وت�شارك زعيمة االحتاد امل�سيحي
الدميقراطي امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل� ،إىل جانب هور�ست
�سيهوفر رئي�س احلزب ال�رشيك
الأ�صغر احلزب االجتماعي البافاري
امل�سيحي وزعيم احلزب اال�شرتاكي
الدميقراطي مارتن �شولت�س يف
اجتماع الق�رص الرئا�سي بربلني.
ويف وقت �سابق ،وافق زعماء
التكتل املحافظ الذي تتزعمه مريكل
الأحد املا�ضي على ال�سعي لت�شكيل
"ائتالف مو�سع" مع احلزب اال�شرتاكي

الدميقراطي للخروج من امل�أزق
ال�سيا�سي الذي يواجهه �أكرب
اقت�صاد يف �أوروبا.
حليف�سيهوفر
و�أعلن
مريكل� -أن �إحياء االئتالف
بني املحافظني واال�شرتاكيني
الدميقراطيني ي�شكل "اخليار
الأف�ضل لأملانيا".
وقال �سيهوفر ل�صحيفة
"بيلد �أم ت�سونتاغ" �إن "ائتالفا
واال�شرتاكيني
املحافظني
بني
الدميقراطيني هو اخليار الأف�ضل
لأملانيا ،وهو �أف�ضل يف كل الأحوال
من انتخابات جديدة �أو حكومة
�أقلية".
وتعترب الو�ساطة التي يقودها
الرئي�س الأملاين الفر�صة الأخرية
لإنقاذ البالد من الذهاب �إىل انتخابات
�أخرى وحماية ا�ضطراب القارة
الأوروبية ب�سبب انهيار مفاو�ضات
ت�شكيل احلكومة الأملانية ال�سابقة.
ي�شار �إىل �أنه منذ نحو �شهر تقريبا،
انخرطت �أحزاب احلزب امل�سيحي
الدميقراطي واخل�رض والدميقراطي
احلر يف حمادثات ا�ستك�شافية
للوقوف على �إمكانية ت�شكيل ائتالف
حاكم قبل �أن يتم الحقا الإعالن عن
ف�شل هذه املحادثات.

وا�شنطن� :سنوا�صل الدبلوما�سية "بال كلل" مع بيونغ يانغ

�أعلن وزير الدفاع الأمريكي
جيم ماتي�س اول ام�س
اخلمي�س �أن الواليات املتحدة
�ستوا�صل "بال كلل" امل�سار
الدبلوما�سي حلل الأزمة
الكورية ال�شمالية.
وقال ماتي�س ردا على �س�ؤال
عن ف�شل اجلهود الدبلوما�سية
غداة �إطالق بيونغيانغ
�صاروخا بال�ستيا جديدا
عابرا للقارات "�أنا ل�ست م�ستعدا للقول �إن الدبلوما�سية ف�شلت".
و�أ�ضاف "�سنوا�صل العمل على امل�سار الدبلوما�سي� ،سنوا�صل العمل مع الأمم
املتحدة وجمل�س الأمن الدويل و�سنفعل ذلك بال كلل".
وتابع ماتي�س "يف الوقت نف�سه� ،سيتحدث دبلوما�سيونا من موقع قوي الن
لدينا خيارات ع�سكرية".
وكانت وا�شنطن توعدت بـ"تدمري" النظام الكوري ال�شمايل "متاما يف حال
اندالع حرب" وذلك على ل�سان �سفريتها لدى الأمم املتحدة نيكي هايلي خالل
جل�سة طارئة ملجل�س الأمن ناق�شت امللف الكوري ال�شمايل.

عن واجباته العامة بعد
التنازل عن العر�ش

قال الأمري �أكي�شينو االبن الأ�صغر
لإمرباطور اليابان �أكيهيتو �إن
الإمرباطور �سي�سلم كل واجباته العامة
�إىل وريثه بعدما يتنازل عن العر�ش،
يف �سابقة هي الأوىل باليابان منذ
قرابة قرنني.
جاء ذلك رد ًا على خماوف �أثريت
يف �ش�أن احتمال �أن ي�ضعف الإمرباطور
ال�سابق من �سلطة الإمرباطور املقبل.
الياباين
الد�ستور
ويعرف
الإمرباطور ب�أنه رمز الدولة وال�شعب
وال ميلك �سلطة �سيا�سية .وت�شمل
واجباته امل�شاركة يف مرا�سم لديانة
ال�شنتو ومهمات يحددها الد�ستور مثل
افتتاح الربملان.
وعرب بع�ض اخلرباء عن خوفهم
من �أن يت�سبب وجود الإمرباطور
ال�سابق يف �إ�ضعاف الو�ضع الرمزي
لوريثه ويل العهد الأمري ناروهيتو،
م�سرتجعني �أمثلة من املا�ضي لتم�سك
�أباطرة �سابقني بنفوذهم.
وقال الأمري �أكي�شينو ال�شقيق
الأ�صغر لويل العهد يف ت�رصيحات
ن�رشت ملنا�سبة عيد ميالده الـ  52اول
ام�س اخلمي�س� ،إن «نية الإمرباطور
كانت منذ البداية مترير كل واجباته
العامة ...للإمرباطور التايل».
و�أ�ضاف �أكي�شينو« :حتى �إذا كانت
هناك �أي خماوف يف �ش�أن �سلطة
مزدوجة� ،إن كان هذا التعبري الئق ًا،
ف�إن يف ا�ستطاعتي �أن �أقول بو�ضوح �إن
ذلك م�ستحيل».
ومت �سن قانون يف يونيو املا�ضي
ي�سمح لأكيهيتو الذي يبلغ من العمر
� 84سنة بالتنازل عن العر�ش ،لكن
ال تزال هناك حاجة لتحديد تفا�صيل
الأمر.
ومن املتوقع �أن يتنازل �إمرباطور
اليابان عن العر�ش يف .2019

�أعلنت البحرية االرجنتينية
�أنها �أوقفت ر�سميا عمليات البحث
عن ناجني حمتملني يف غوا�صتها
التي فقدت قبل �أ�سبوعني يف
جنوب املحيط الأطل�سي وعلى
متنها  44جنديا.
و�سوف ت�ستمر عمليات البحث
عن الغوا�صة نف�سها  ،بح�سب ما
�أو�ضح املتحدث با�سم البحرية
�إنريكي بالبي .وكان بالغوا�صة �سان خوان خمزون �أك�سجني يكفي �سبعة �أيام
فقط عندما �أبلغت �آخر مرة عن موقعها على بعد  483كيلومرتا قبالة ال�ساحل
يوم  15نوفمرب  .وتدل تقارير حتدثت عن ت�سجيل �صوت مفاجئ وعنيف حتت
املاء قرب �آخر موقع معروف للغوا�صة على �أنها انفجرت على الأرجح بعدما
�أبلغت عن م�شكلة كهربائية .وان�ضمت البحرية الأمريكية جلهود البحث بن�رش
�أجهزة غو�ص غري م�أهولة مزودة بنظم �سونار .وقالت البحرية الأرجنتينية �إن
طائرة رو�سية و�صلت �إىل البالد يوم اجلمعة املا�ضي حاملة معدات تقدر على
البحث حتى �ستة �آالف مرت حتت �سطح البحر .وت�شارك يف جهود البحث نحو 30
�سفينة وطائرة من  13دولة منها الربازيل وت�شيلي وبريطانيا.

�أ�سرتاليا :والية فيكتوريا ت�ش ّرع املوت الرحيم
�صارت والية فيكتوريا ر�سم ًيا �أول والية �أ�سرتالية تقونن املوت الرحيم،
بعدما �أقر الربملان اخلا�ص بالوالية م�رشوع قانون يف هذا ال�صدد ،يف �سابقة
تاريخية.
وبح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية ،يعود اجلميل يف
�إقرار هذا القانون الذي �سي�صري ناف ًذا يف عام � 2019إىل رئي�س حكومة الوالية
مريرا من النقا�ش دام عامني ون�صف العام،
�رصاعا
دانيال �أندروز ،الذي خا�ض
ً
ً
وبعد �أكرث من � 100ساعة من اجلدال ا�ستمر يف عدة جل�سات يف �أوقات مت�أخرة
من الليل.
متاحا ح�صول الراغب يف املوت
�سيكون
،2019
عام
منت�صف
يف
وهكذا،
ً
الرحيم على حقنة مميتة خالل  10ايام من طلبها ،يف حاالت حمددة ،هي
املر�ض الع�ضال الذي ال �شفاء منه ،والذي يهدد املري�ض باملوت املحتم يف
خالل � 6أ�شهر بحد �أق�صى .يعاين عدة �أطباء املر�ضى للت�أكد من �أنهم �أ�صحاء
آالما ال حتتمل ،و�سيتناول املر�ضى املادة القاتلة ب�أنف�سهم �إن
العقل ،ويعانون � ً
كانوا قادرين على ذلك ،و�إن تعذر عليهم الأمر ف�سيحظون مب�ساعدة طبية.
ً
أمرا�ضا
ويف ت�رصيح بعد الإقرار ،قال �أندروز �إن هذا القانون مينح من يعانون �
فتاكة "ال�شفقة والكرامة اللتني ي�ستحقونهما يف �آخر �أعمارهم".
غرد وا�ص ًفا القانون الذي �أقرته والية فيكتوريا ب�أنه
ويف تغريدة على تويرتّ ،
"قانون املوت الرحيم الأكرث حمافظة يف تاريخ طرح مثل هذه القوانني ،وبني
القوانني املقرة يف العامل".
مبوجب هذا امل�رشوع �ستكون والية فيكتوريا الوالية الأوىل يف �أ�سرتاليا التي
تق�ضي ب�إ�ضفاء ال�صبغة ال�رشعية على امل�ساعدة يف املوت ،منذ �ألغى الربملان
االحتادي يف عام  1997حقوق املقاطعة ،ق�صرية الأجل ،يف �إقرار قانون م�شابه.
عاما ،يعترب الت�رشيع الفيكتوري الأول من نوعه
ومنذ ذلك احلني ،قبل نحو ً 20
فى العامل الذي مر مبوافقة الربملان بعد عملية قانونية وا�سعة النطاق لإقرار
املوت الرحيم ،مع قيام بلدان �أخرى ب�إدخال قوانني مماثلة من خالل ا�ستفتاء
�أو �إجراءات قانونية.
وبذلك ،تلحق فيكتوريا بهولندا وكندا وبلجيكا وكولومبيا واللوك�سمبورغ
يف اعتماد "املوت الرحيم"� ،إىل جانب واليات ومقاطعات �أمريكية عدة مثل
كاليفورنيا ووا�شنطن و�أوريغون.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

االحتاد الأفريقي يدعو
�إىل �إجالء عاجل لآالف
املهاجرين يف ليبيا
�أعلن االحتاد الأفريقي اول
ام�س اخلمي�س وجوب �إجالء �آالف
املهاجرين الأفارقة يف ليبيا ب�شكل
عاجل ،م�ؤكدا �أن العدد الإجمايل
للمهاجرين يف البالد يرتاوح بني
" 400و � 700ألف".
قال رئي�س مفو�ضية االحتاد
الأفريقي مو�سى فكي حممد اول ام�س

اخلمي�س �إنه يجب �إجالء نحو 3800
مهاجر �أفريقي يف ليبيا ب�شكل �رسيع.
و�أو�ضح امل�س�ؤول �أن عدد املهاجرين
يف هذا البلد يقدر مبا بني " 400و
� 700ألف".
وقال مو�سى فكي حممد خالل

القمة اخلام�سة بني �أفريقيا و�أوروبا
يف �أبيدجان "�إن الـ "3800الذين مت
�إح�صا�ؤهم يف خميم "يريدون اخلروج
يف �أ�رسع وقت ممكن" ويجب �إخراجهم
ب�شكل عاجل م�ؤكدا �أن هناك " 42خميم
الجئني على الأقل" يف ليبيا.

ماكرون يختتم جولته الأفريقية بغانا
يقوم الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون بزيارة
ر�سمية لغانا هي الأوىل من
نوعها يف تاريخ العالقات
الغانية،الفرن�سية
لهذه الدولة الإنكلفونية
ال�صغرية الواقعة يف غرب
�أفريقيا .م�سجال بذلك رغبة
بالده يف االنفتاح �أكرث على
الدول الأفريقية من خارج
الدائرة الفرنكفونية.
وقد اختتم الرئي�س الفرن�سي
اول ام�س اخلمي�س من غانا جولته
الأفريقية التي قادته كذلك �إىل
بوركينا فا�سو و�ساحل العاج .وتعد
زيارة �إميانويل ماكرون �إىل غانا
الأوىل من نوعها لرئي�س فرن�سي لهذا
البلد .وت�أتي يف وقت ح�صلت فيه
العا�صمة �أكرا على ال�ضوء الأخ�رض
لبناء �أوىل حمطاتها النووية ،ويف
وقت ت�سعى فيه لدخول نادي كبار

م�صدري النفط بالقارة الأفريقية
وجاء يف بيان للرئا�سة الفرن�سية:
"هذا اخليار يعك�س توجهاتنا القارية
وتطلعنا �إىل بناء عالقات مع �أفريقيا
الإنكلفونية".
ويبدو �أن ماكرون عازم على �إحداث
القطيعة مع �سيا�سة "ما بعد اال�ستعمار"
وتقدمي ر�ؤية جديدة عن الفرانكفونية
تكون �أقل حدة من ال�سابق .واختار
الرئي�س الفرن�سي بذلك الإنفتاح على
البلدان الإنكلفونية واالطالع بذلك

على �آخر املتغريات الطارئة
يف هذا اجلزء من املنطقة.
وعو�ضا عن احلديث عن
امل�ساعدات التنموية ،اختار
ماكرون االجتماع برجال
الأعمال الغانيني والفرن�سيني
يف جممع "�آمبكت-هوب-
داكرا" يف العا�صمة �أكرا،
و�أي�ضا لقاء ريا�ضيني �شباب
يف حي جيم�س تاون .مع
العلم �أن غانا تقدم نف�سها كواحدة
من �أكرث الدول التي تنجب املواهب
الريا�ضية الأفريقية يف العامل .وبلد
كوامي نكروما ،املناه�ض واملنا�ضل
لال�ستعمار و�أول رئي�س لدولة غانا
امل�ستقلة ثم رئي�س وزرائها.

احلريري :حياتي ال تزال مهددة من النظام ال�سوري
�أكد رئي�س الوزراء اللبناين �سعد
احلريري يف مقابلة مع جملة «باري
مات�ش» الفرن�سية ن�رشت اول ام�س
اخلمي�س� ،أن حياته ال تزال مهددة من
النظام ال�سوري.
واعترب احلريري �أن رو�سيا و�إيران
هما من انت�رصا يف احلرب ال�سورية
ولي�س الرئي�س ب�شار الأ�سد.
ورد ًا على �س�ؤال عما �إذا كانت حياته
مهددة ،قال احلريري« :التهديدات
موجودة دائم ًا .لدي العديد من
الأعداء ،منهم املتطرفون ومنهم
النظام ال�سوري .لقد �أ�صدر هذا
الأخري حكم ًا بالإعدام �ضدي».
وكان احلريري حتدث يف خطاب
ا�ستقالته يف الرابع من نوفمرب
املا�ضي ،عن حماوالت ال�ستهداف

حياته.
ورد ًا على �س�ؤال حول ما اذا كان
يعترب �أن الأ�سد انت�رص يف احلرب
الدائرة يف �سورية منذ  ،2011قال
احلريري« :مل ينت�رص .بل انت�رص
الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني
والإيراين ح�سن روحاين».
ومنذ عام  ،2015وبف�ضل الغطاء
اجلوي الرو�سي والدعم الع�سكري
الإيراين ،ا�ستعادت قوات النظام
ال�سوري زمام املبادرة على الأر�ض
يف مواجهة تنظيم (داع�ش) والف�صائل
املعار�ضة.
وحول موقفه يف حال ا�ستهدفت
�إ�رسائيل «امل�صالح الإيرانية وحزب
الله يف �سورية» ،قال احلريري« :لن
نفعل �شيئ ًا �إذا الأمر حدث يف �سورية

�ستكون هذه م�شكلة �سورية ال م�شكلة
لبنان».
وقال احلريري يف املقابلة« :يف
لبنان ،حلزب الله دور �سيا�سي.
لديه �أ�سلحة ولكنه ال ي�ستخدمها على
الأرا�ضي اللبنانية� .إن م�صلحة لبنان
هي ب�ضمان عدم ا�ستخدام هذه الأ�سلحة
يف �أماكن �أخرى».
و�أ�ضاف�« :أخ�شى �أن تدخل حزب الله
يف اخلارج �سيكلف لبنان غالي ًا .لن
�أقبل �أن ي�شارك حزب �سيا�سي لبناين
يف مناورات تخدم م�صالح �إيران».

الأردن لن يعيد فتح �سفارة �إ�سرائيل
قبل حماكمة قاتل االردنيي
قال م�صدر ديبلوما�سي �أردين
�إن الأردن لن ي�سمح ب�إعادة بفتح
ال�سفارة الإ�رسائيلية قبل �أن تبد�أ
�إ�رسائيل �إجراءات قانونية �ضد

حا ر �س
قتل
�أمن
با لر �صا �ص
يف يوليو
ا ملا �ضي
من
اثنني
املواطنني الأردنيني.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن �إعادة فتح
ال�سفارة مرهون �أي�ض ًا ب�ضمانات من

�إ�رسائيل ب�أن العدالة �ستتحقق.
و�أغلقت ال�سفارة بعد فرتة
ق�صرية من عودة احلار�س
�إىل �إ�رسائيل لتمتعه بح�صانة
ديبلوما�سية متنع ال�سلطات
الأردنية من ا�ستجوابه واتخاذ
�إجراءات ق�ضائية �ضده.
وجرى �أي�ض ًا �سحب ال�سفرية
واملوظفني من هناك.

العدد ()54

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

الكويت تدعو قطر حل�ضور قمة جمل�س التعاون اخلليجي املرتقبة

�أفادت وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية �أن
الكويت دعت قطر حل�ضور قمة دول جمل�س
التعاون اخلليجي املرتقبة يف  5و 6دي�سمرب.
و�أكدت وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية �أن
�أمري دولة قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
ت�سلم "ر�سالة خطية من �أخيه� ،أمري الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح تت�ضمن
دعوة للم�شاركة يف الدورة  38للمجل�س الأعلى
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية" املقررة يف الكويت .وتابعت "�سلم
الر�سالة �سفري دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي خالل ا�ستقبال ال�شيخ متيم
له اول ام�س اخلمي�س".
ويف �أزمة دبلوما�سية حادة ،قطعت اململكة ال�سعودية ودولة الإمارات العربية
املتحدة والبحرين وم�رص يف اخلام�س من يونيو العالقات مع قطر متهمة �إياها
بدعم ومتويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.
واتخذت هذه الدول �إجراءات عقابية بحق قطر بينها �إغالق املنفذ الربي
مع ال�سعودية واملجاالت اجلوية �أمام طائراتها ،قبل �أن تتقدم مبجموعة من
ال�رشوط لرفع هذه العقوبات وبينها �إغالق قناة "اجلزيرة" القطرية وطرد
�شخ�صيات مرتبطة بحركة حما�س وجماعة الإخوان امل�سلمني.
يجدر بالذكر ان جمل�س التعاون اخلليجي الذي �أن�شئ عام  1981ي�ضم
ال�سعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر.

�أبو الغيط :نقاط اخلالف بني الدول العربية كثرية

قال الأمني العام جلامعة الدول
العربية �أحمد �أبو الغيط �إن نقاط
اخلالف بني الدول العربية كثرية،
خا�صة يف اجلانب الأمني ،و�أعرب
عن اال�ستعداد للدخول يف حوار
مبا�رش مع طهران.
و�أو�ضح �أبو الغيط يف كلمة �ألقاها
�أمام م�ؤمتر احلوار املتو�سطي يف
روما �أنه "لي�ست هناك وحدة يف
الر�ؤية بني الدول العربية وال منظور
م�شرتك يف ما يتعلق ب�أولوياتها
الأمنية" ،معربا عن �أمله يف "�إيجاد
نقطة م�شرتكة بني العرب حول
الأمن".
ور�أى �أنه "من املهم بالن�سبة لإيران
حتد من حتركاتها يف املنطقة،
�أن
ّ
لأن الدول العربية كانت دائم ًا على

جيدة
عالقات
معها ،ونحن على
ا�ستعداد للدخول
يف حوار مثمر
لتحقيق
معها
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية
م�شرتكة".
ابو
وتطرق
الغيط يف حديثه
�إىل الو�ضع يف
قائال
�سوريا،
�إنه "يف غ�ضون
عام ون�صف �ستكون هناك حكومة
المركزية �ست�سعى لل�سيطرة على
كامل الأرا�ضي ،لأن الوحدة م�س�ألة
حا�سمة بالن�سبة جلامعة الدول
العربية" ،لكنه مل يذكر تفا�صيل عن
تلك احلكومة و�آلية ت�شكيلها.
وجاءت ت�رصيحات �أبو الغيط يف
م�ؤمتر احلوار املتو�سطي الذي بد�أ يف
روما م�ساء اول ام�س اخلمي�س ،والذي
يناق�ش ق�ضايا بارزة يف منطقة البحر
املتو�سط ،ومن بينها الأمن امل�شرتك
ومكافحة الإرهاب وم�ستقبل منطقة
ال�رشق الأو�سط والهجرة .وي�شارك
يف امل�ؤمتر الرئي�س اللبناين مي�شال
عون ووزراء اخلارجية من دول
عديدة.

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:
قربازقابهري
�صالح علي
ا�سمال�ش
منى عبده
حممدعثمان حممد
نورة عثماننورة
قربازقابهري
حممود حممد
ا�سمال�ش
منى�أحالم
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك بكل ما
هو مفيد لنا.

حفل زفاف مبرا�سم مغامرة
الزفاف على جانب منحدر جبلي يف ال�صني ،جمربين املدعوين على خو�ض نف�س
املغامرة.
وقد قام الزوجان بربط نف�سيهما �إىل �سلك مثبت على مدار جبل ت�شايا يف مقاطعة خنان
ال�صينية ،ومن ثم كان على بقية املدعوين �أن ي�سلكوا نف�س الطريق ليعي�شوا معهما مغامرة
هذا الزفاف العجيب .وقد تبدو التجربة عادية لو كانت �ضمن �إطار ممار�سة ريا�ضة ت�سلق
اجلبال ،لكن �أن يحدث ذلك يف منا�سبة زواج و�أن يكون املت�سلقان مبالب�س الزفاف ،فهذا
الأمر لفت انتباه الكثريين.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ثعبان عمالق داخل غ�سالة مالب�س!!..
حالة من الذعر �سيطرت على ال�سيدة الربازيلية
�شرييل �أوليفريا ،حينما وجدت "ثعبانا عمالقا"
خمتبئا يف غ�سالة املالب�س� .أ�صوات غريبة� ،سمعتها
ابنة �أوليفريا �صادرة من غ�سالة املالب�س ،وحينما
�أخربتها ذهبت لك�شف الغطاء ،لتجد ثعبان �ضخما
يبلغ طوله � 7.2أقدام ،لت�سيطر عليها حالة من الفزع
واخلوف .وات�صلت �أوليفريا ،بال�رشطة البيئية التي
�أتت لل�سيطرة على الثعبان يف مدة ا�ستغرقت نحو
 20دقيقة ،وعندما فح�ص مركز احليوانات الربية
الربازيلي الثعبان ،ات�ضح �أن جن�سه ذكر ويخلو من
الأمرا�ض ،و�أطلقه املركز جمددا للحياة الربية.

"الر�ضيع العمالق" يحري الأطباء

يعاين الر�ضيع املك�سيكي لوي�س مانويل جونزالي�س
البالغ من العمر � 10أ�شهر ،من حالة خطرية تهدد حياته
بعدما زاد وزنه ب�شكل م�ستمر حتى و�صل  28كيلوجراما.
ورغم التحاليل والفحو�صات الدقيقة التي خ�ضع لها
لوي�س� ،إال �أن الأطباء عجزوا عن تف�سري حالة زيادة الوزن
الرهيبة التي يعاين منها الطفل .ولكن بع�ض الأطباء
يعتقدون ب�أن الر�ضيع بحاجة حلقن هرمونية مكلفة عجز
والد الطفل عن توفريها.
عند الوالدة بلغ وزن لوي�س  3.5كيلوجراما ،ويف �سن ال�شهرين �أ�صبح وزنه  10كيلوجرامات.
وعلى مدى الأ�شهر الثمانية التالية بلغ وزنه  18كيلوجراما.

الطفل املعجزة" يقهر امل�ستحيل

�آثار �أقدام وح�ش هائل عا�ش قبل  150مليون �سنة

تو�صل علماء �إىل �أن �سل�سلة من �آثار الأقدام ال�ضخمة عرث عليها يف فرن�سا يف العام 2009
تعود حليوان �صوروبودا �ضخم ،كان وزنه �أربعني طنا ،وطوله �أكرث من  35مرتا ،ومي�شي
ب�رسعة �أربعة كيلومرتات يف ال�ساعة.
وتبي بعد درا�سة هذه الآثار املطبوعة بالأر�ض �أنها تعود حليوان من هذا النوع من
نَّ
الدينا�صورات ال�ضخمة التي كانت �أكرب حيوانات م�شت على وجه الأر�ض يف تاريخ احلياة.
ومتتد �آثار هذه اخلطوات البالغ عددها  110على �أكرث من  150مرتا ،وقد اكت�شفت يف العام
� 2009أثناء عمليات تنقيب يف ال�رشق الفرن�سي.
ومنذ ذلك احلني� ،رشع الباحثون املخت�صون يف �إجراء درا�سات �إ�ضافية لفهم املزيد عن
هذا الوح�ش الذي عا�ش على الأر�ض .وعرث العلماء يف املوقع نف�سه على �سل�سلة �أخرى من
� 18أثرا خلطى متتد على  38مرتا ،وتعود لدينا�صور من نوع كان ي�أكل اللحوم.

ولد الطفل كامدن ويدون قبل � 3سنوات بال يدين و�ساقني،
لكنه مل ي�ست�سلم لقدره
و�أظهر الفيديو الطفل كامدن وهو يبذل جهدا فائقا دون
�أن يهزمه الي�أ�س لت�سلق درجات زالقة ،واللعب كما الأطفال
الآخرين.
وا�ستطاع الطفل الو�صول �إىل الأعلى والهبوط ،وقد بدت
ابت�سامة "املنت�رص" كبرية على وجهه بعدما حقق غايته.
ون�رشت الفيديو والدة الطفل ،كيت ( 22عاما) ،على
�صفحتها يف موقع في�سبوك قبل �شهرين ،لكن كثريين �أعادوا
ن�رشه �أخريا.
واعترب م�ستخدمون �أن الفيديو يرمز �إىل �إرادة احلياة
التي ت�ساهم يف تخطي الإن�سان �أي �صعوبات �أو معوقات
تعرت�ضه.
وقالت كيت ،التي ت�سكن والية تك�سا�س الأمريكية� ،إنها
ن�رشت الفيديو من �أجل الت�أكيد �أن الإعاقة مل متنع طفلها من اال�ستمتاع باحلياة ك�أقرانه.
وتكر�س الأم ح�سابها يف موقع في�سبوك لن�رش ال�صورة والفيديوهات التي تظهر حياة ابنها ،مثل
حماولته الر�سم بقلم مي�سكه بفمه.
ويعاين الطفل من متالزمة "فوكوميليا و�أميليا" التي ت�ؤدي �إىل ت�شوه الأطراف عند الوالدة،
ولكامدن �شقيقة و�شقيقة لكنهما ال يعانيان �إعاقته.

�أرقام قيا�سية "غريبة" يف مو�سوعة "جيني�س" 2018

بعد �إعالن مو�سوعة "جيني�س"
للأرقام القيا�سية اجلديدة لعام
 ،2018ت�ضمنت املو�سوعة لهذا العام
حتقيق �أرقام قيا�سية غريبة منها،
�إحراز �أكرب عدد تقلبات ودحرجات،
وع�رشة تقلبات يف دقيقة واحدة
�أثناء نفخ اللهب ،و�أكرب تقلبات يف
 32ثانية ،وقطع م�سافة  20مرتا على
�شكل لفات ملتوية ،و�إحراز اعلى
ت�سديدة يف كرة ال�سلة.
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ً
االغذية املعدلة وراثيا ...الإيجابيات وال�سلبيات!!!
�إعداد :حممود عبداهلل�/أبوكفاح
الأغذية املعدلة وراث ًيا هي
الأطعمة التي مت �إنتاجها من
الكائنات املعدلة وراث ًيا التي
ُ�أدخلت بع�ض التغيريات �إىل حم�ضها
النووي با�ستخدام تقنيات الهند�سة
الوراثية ... .يختلف الغذاء املعدل
وراث ًيا عن الغذاء الطبيعي يف �إ�ضافة
جينات من �أنواع �أخرى من النباتات
واحليوانات �أو البكترييا.
حيث ال يزال اجلدل حمتدما
حول انتاج املحا�صيل الزراعية
املعدلة وراثيا ،ومدى ت�أثريها
على �صحة النا�س من جهة ،ومدى
فائدتها كونها تنتج بكميات اكرب
من جهة اخرى ،وال تزال بع�ض
الدول املتقدمة ت�ضع او متنع
قوانني تفر�ض بيان ما هية ونوعية
ومكونات هذه املنتجات حتى يكون
امل�شرتي على اطالع على طبيعة
الغذاء الذي ي�شرتيه ،واجلميع
ي�ؤكد على �أن من حق االن�سان �أن
يعرف نوع وطبيعة الغذاء الذي
يتناوله ،فيما ترف�ض بع�ض الدول
املنتجة لهذا النوع من االغذية �أن
تقر قوانني جترب ال�رشكات املنتجة
للغذاء على و�ضع بيانات تو�ضح
مم تتكون؟.
ماهية منتجاتها و َّ
هنالك �رشكات توافق على مثل
هذه اخلطوة وتقول نحن نرتك
لالن�سان حرية االختيار بعد االطالع
على نوع الغذاء ،وباملقابل فقد
تعهدت �رشكات كربى مبوا�صلة
معار�ضة و�ضع مل�صقات �إجبارية
تو�ضح املكونات الغذائية املعدلة
وراثيا �إال �أنها بد�أت يف االلتزام بها
تدريجيا .
تنوعت التحوالت الغذائية على
انواع خمتلفة من البذور واحلبوب
واملزروعات من اجل حتقيق فوائد،
حيث باتت التقنيات املتوارثة
منذ اجيال لزراعة
االرز على م�شارف
انقالبات جذرية
بفعل البحوث
اجلينية ب�ش�أن
هذه املحا�صيل
يقتات
التي
عليها ن�صف
يف
الب�رش

العامل .فباال�ستناد اىل بنك هائل من
ا�صناف االرز املحفوظة يف الفلبني
وتكنولوجيا �صينية ،تو�صل فريق
دويل من الباحثني اىل حتديد
الت�سل�سل الوراثي جلينات اكرث من
ثالثة االف نوع من االرز مما يعني
اقامة جردة لتكوينها الوراثي.
وقال الباحثون امل�شاركون
يف امل�رشوع �إن مزارعي االرز
�سيتمكنون من اال�ستعانة بهذه
البيانات ملحاولة تطوير بع�ض
اخل�صائ�ص املت�صلة بهذا النوع من
احلبوب بهدف احل�صول على مردود
اعلى واكرث مقاومة ومبنافع غذائية
اعلى مع تفاقم الظروف.
ومل يتوقف االمر عند املزروعات
املعدلة وراثيا ،بل امتد االمر
اىل املبيدات التي يتم من خاللها
مكافحة االمرا�ض واحل�رشات التي
تطال املزارع الكربى ،وقد مت
ا�ستحداث طرق متطورة جدا لهذا
النوع من املكافحة التي يتم تقدميها
بو�سائل ومعدات متطورة جدا ،فقد
قال مبتكرو التقنيات احلديثة لر�ش
النباتات باملخ�صبات واملبيدات
وم�ساعدات النمو وغريها �إن
اال�سلوب اجلديد يطلق كميات حمددة
وبدقة عالية اىل املنطقة امل�ستهدفة
من النبات وبتوفري ت�صل ن�سبته اىل
�أكرث من  99يف املئة .وقالوا �إن
هذه التقنية لي�ست مفيدة يف توفري
�أموال املزارعني فح�سب بل حلماية
البيئة من خالل احلد من كميات
الكيماويات امل�ستخدمة يف قطاع
الزراعة وتقليل الفاقد منها بقدر
االمكان.
وتت�ضمن التقنية اجلديدة معدات
متطورة ذات قدرة ح�سابية على
التمييز بني املحا�صيل ال�سليمة
وتلك امل�صابة ب�أمرا�ض لتقوم بر�ش
رزاز الكيماويات بكميات حم�سوبة
وقت حاجة املح�صول .وهكذا
ترتاوح هذه الق�ضية بني الرف�ض
والقبول ،فمنهم من يرى
اهمية تدخلها يف تطوير
ا ملنتجا ت
ا لز ر ا عية ،
و �آ خر و ن
ير و ن

فيها بع�ض املخاطر على �صحة
االن�سان ،حيث �أن معار�ضي
املحا�صيل املعدلة وراثيا يقولون
�أن هذه التقنيات ت�شكل خماطر على
ال�صحة العامة فيما يقول م�ؤيدوها
�إن الأدلة العلمية مل تربهن هذه
املخاوف و�إن املحا�صيل املحورة
وراثيا ذات الإنتاجية العالية
�ستدعم الأمن الغذائي مع الزيادة
ال�سكانية يف العامل.
لقد بد�أ ا�ستخدام الأغذية املعدلة
وراثي ًا يف الواليات املتحدة
عندما
الأمريكية عام 1994م
اعتمدت (هيئة الغذاء والدواء)
نبات الطماطم لهذا الغر�ض حيث
نتج عن ذلك مقاومته للتلف وعليه
بقا�ؤه �صاحل ًا كغذاء لفرتة �أطول مع
�إمكانية
زراعته يف موا�سم خمتلفة ،ومن
ثم انت�رشت يف الأ�سواق العاملية
�أ�صناف عديدة من هذه الأغذية
نباتية امل�صدر ويتم ت�صديرها
وا�ستريادها بني خمتلف الدول
و�إن كانت تن�ش�أ غالب ًا يف الدول
املتقدمة وتوزع يف الدول النامية،
وت�شمل هذه الأغذية املعدلة
وراثي ًا حالي ًا :فول ال�صويا ،الذرة
ال�شامية ،القمح ،الأرز ،الطماطم،
البطاط�س ،الباباي ،البنجر،
الب�سلة ،القرع ،نباتات الزيوت،
وتقدر ن�سبتها يف ال�سوق العاملي
ما ي�صل �إىل ( )% 70 – 60من جممل
الأغذية التي تنتج يف حواىل ()35
دولة وت�ستحوذ الواليات املتحدة
الأمريكية على �أكرث من ( )50%منها،
وعاملي ًا هنالك حالي ًا ( )1700بنك
للجينات الزراعية ت�ضم ( )7ماليني
عينة منها.
ون�شري �إىل �أنه مل ت�صل �إىل الأ�سواق
حتى الآن �أغذية من م�صادر
حيوانية معدلة وراثي ًا ب�سبب
�ضغط جماعات (اخل�رض)
من جهة والعتبارات دينية
و�أخالقية من جهة �أخرى
مما �أدى �إىل ت�رشيعات
�صا ر مة
حيالها.
�إ ذ ن
ما هي
اجلوانب
ا لإ يجا بية
للأ غذ ية

املعدلة وراثي ًا:
/1ترجع اخللفية الرئي�سية
ال�ستخدام هذه التقنية الوراثية �إىل
مقابلة �إطعام �سكان العامل الذين
يزداد عددهم �سنوي ًا مع نق�ص الغذاء
املتاح لهم ب�سبب تراجع م�ساحات
الأر�ض ال�صاحلة للزراعة (لزيادة
ملوحتها �أو تعر�ضها للجفاف
والت�صحر) �إ�ضافة ل�شح املياه،
ويت�ساءل د .جيم�س موري من
جامعة كليفورنيا ب�أمريكا (كيف
نطعم الأعداد املزدادة ل�سكان
العامل يف ظل تراجع امل�صادر
الطبيعية؟) ،ويجيب (نريد �إنتاج
املزيد من الطعام ب�أقل م�ساحة من
الأر�ض وبكمية قليلة من املاء ودون
�إحلاق �أ�رضار بالبيئة) ،وحالي ًا
يعكف اخلرباء على �إنتاج جيل
جديد من املحا�صيل املعدلة وراثي ًا
ذات القدرة على البقاء يف ظروف
مناخية غري مواتية ل�سد الفجوة
يف الأمن الغذائي العاملي خا�صة
حما�صيل مقاومة للحرارة واجلفاف
وت�شمل العد�س ،الفول ،احلم�ص،
القمح ،ال�شعري .
/2حت�سن �صفات النبات لي�صبح
عايل القيمة الغذائية مث ً
ال (يف
الربوتينات) ،مقاوم للأمرا�ض
الناجتة عن الأ�صابة باحل�رشات
والفريو�سات ،و�أي�ض ًا مقاوم ملبيدات
الأع�شاب واحل�شائ�ش.
 /3اال�ستنبات يف �أكرث من مو�سم
خالل العام.
 /4زيادة فرتة تخزين املحا�صيل
وثباتها عند نقلها مل�سافات بعيدة.
 /5م�ساهمة العوامل امل�ستهدفة
�أعاله يف زيادة �إنتاجية هذه الأغذية
وعليه خف�ض �سعرها للم�ستهلك.
 /6توفري مواد خام بكميات وافرة
لل�صناعات الغذائية.
/7ا�ستخدامها لإنتاج بع�ض
العقاقري الدوائية نباتية امل�صدر.
/8احلد من الت�أثري ال�سلبي للقطاع
الزراعي على البيئة املحيطة.
ماهي الآثار ال�سلبية للأغذية
املعدلة وراثياً:
 بالن�سبة حليوانات التجارب:فقد لوحظ مثال �أن بع�ض الفرا�شات
عند تناولها لطعام ملت�صق
مبح�صول الذرة املعدل وراثي ًا
تعر�ضت حلاالت ت�سمم كما �إن
بع�ض الفئران التي �أعطيت نبات
بطاط�س معدل وراثي ًا حدث تدمري

جلهازها املناعي ف�أ�صبحت �أكرث
عر�ضة للمر�ض.
�أما بالن�سبة للإن�سان: /1اجلينات املعدلة يف الغذاء
تتوفر لها فر�ص االنتقال �إىل
واالندماج مع اخلاليا الب�رشية مما
قد يعر�ض هذه اخلاليا للإ�صابة
ببع�ض الأمرا�ض ،مث ً
ال نبات الذرة
املعدل مت اقرتانه ب�رسطان الثدي،
وفول ال�صويا املعدل با�ضطراب
الوظائف التنا�سلية.
/2احتمال ا�صابة م�ستخدميها
باحل�سا�سية ولو �أنه مل يتم ر�صد
ذلك بدرجة غري عادية يف الأغذية
املعدلة وراثي ًا املطروحة الآن يف
الأ�سواق.
/3قلق ب�ش�أن نقل اجلينات
املعدلة اجلديدة لي�س فقط �إىل
خاليا اجل�سم بل �إىل البكرتيا
املوجودة يف اجلهاز اله�ضمي
ويكت�سب هذا �أهميته يف حالة
نقل جينات مقاومة للم�ضادات
احليوية.
 /4قلق ب�ش�أن ن�شوء عيوب خلقية
�أو م�ضاعات �صحية قد ال تظهر يف
اجليل احلايل من امل�ستهلكني ولكن
يف �أجيال قادمة (كما هو معلوم يف
الأمرا�ض الوراثية) وكما حدث يف
بع�ض الأدوية التي مل تظهر �آثارها
اخلطرة �إال بعد �سنوات عديدة من
ا�ستخدامها.
 /5ن�شوء ت�أثري غري مبا�رش
على �سالمة الأغذية نتيجة انتقال
اجلينات من نبات معدل وراثي ًا �إىل
حما�صيل طبيعية �أو نباتات برية
مت�صلة بها (تلتهمها احليوانات)
و�أي�ض ًا ب�سبب اختالط بذور حما�صيل
طبيعية ببذور معدلة وراثي ًا ،وقد
حدث مثل هذا يف �أمريكا عندما
ظهرت كميات �ضئيلة من الذرة
املعدلة امل�سموح با�ستخدامها
فقط علفا للحيوان يف منتجات
الذرة لال�ستهالك الب�رشي ،وهذا
ما دعا عاملي ًا �إىل �رضورة الف�صل
الوا�ضح بني املحا�صيل املعدلة
وراثي ًا واملحا�صيل الطبيعية.
�/6أما بالن�سبة للت�أثري على
البيئة فهنالك خماطر حمتملة من
جراء �إفالت الكائنات املعدلة من
ال�سيطرة وو�صولها �إىل املجموعات
الإحيائية الربية و�إىل نباتات �أخرى
مما ي�ؤثر على التنوع الأحيائي.
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واحة الطفل
معلومات

�أنواع من الطيور ولكنها
ال ت�ستطيع الطريان

طائر الكاكابو
طائر الكاكابو ويعرف �أي�ضا بالبومة الببغاء “”Owl Parrot
طائر يعي�ش قي نيوزيلندا ،له وجه البومة وقوام البطريق
وم�شية البطة ،ومغطى بري�ش �أخ�رض وبني مثل الببغاء ،الذكور
لها �صوت جميل مثل الفرق املو�سيقية و�صوتها ي�صل �إىل م�سافات
كبرية ت�صل لن�صف ميل.

�ضحكات

ﻗﺎﻝ ﺍﺨﻟ�ﺸﺐ ﻟﻠﻤ�ﺴﻤﺎﺭ  :ﺟﺮﺣﺘﻨﻲ !
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻤﻟ�ﺴﻤﺎﺭ  :ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟ�ﺮﻀﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻮﻕ ﺭ�ﺃ�ﺳﻲ
ﻟﻌﺬﺭﺗﻨﻲ !!
كان احد العمال يجد �صعوبة كبرية يف اال�ستيقاظ لاللتحاق بالعمل فلما
هدد بالف�صل من قبل املدير عر�ض نف�سه لطبيب ف�شكى له امره فو�صف له الدواء فلما �رشب منه
نام نوما عميقا وا�ستيقظ قبل رنني املنبه والتحق بعمله وقال ملديره �إين ا�شعر بن�شاط وا�ستيقظت
قبل ان يرن املنبه فقال املدير هذا �شيئ جيد لكن اين كنت طيلة االيام الثالث املا�ضية.

حكم
و�أقوال

الهادئ
ال�صوت
ال�صراخ،
من
"�أقوى"
والأدب "يهزم" الوقاحة،
والتوا�ضع "يحطم" الغرور،
والإحرتام "ي�سبق" احلب،
وال�صدق "ي�سحق الكذب،
والتوبة "حترق" ال�شيطان

العني التي
ال تبكي ال
ت�ستطيع �أن
ت�سامح ومتحي
احلزن

ﻛﻦ ﻛﺎﻟ�ﺸﻤ�ﺲ ﻭﺍ�ﺿﺤﺎ � ..ﺻﺎﺩﻗﺎ  ..ﻣ�ﺆﺛﺮﺍ  ..ﻧﻘﻴﺎ  ..ﻭﻣﺒﺎﺩﺭ

هل تعلم

العدد ()54

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

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة

ال ت�ست�سلم ابدا  ...ق�صة اال�سد والكلب والقرد

ذات يوم �ضاع كلب يف
الغابة وكان خائف ًا جد ًا من
�أن يراه �أ�سد قادم نحوه .فكر
الكلب يف نف�سه "لقد انتهى
�أمري اليوم .مل يرتكني الأ�سد
حي ًا ".ثم ر�أى بع�ض العظام
ملقاة حوله� .أخذ الكلب
عظمة وجل�س معطي ًا ظهره
للأ�سد وتظاهر ب�أنه م�ستمتع
عال قائ ً
بلعق العظمة وبد�أ بال�رصاخ ،ثم بد�أ يتج�ش�أ ب�صوت ٍ
ال "يا للروعة ،عظام الأ�سد لذيذة حق ًا.
�إذا ح�صلت على املزيد منها ف�سيتحول يومي �إىل حفل".
خاف الأ�سد وقال لنف�سه" :هذا الكلب ي�صطاد الأ�سود ،علي �أن �أنقذ حياتي و�أهرب ".ثم رك�ض الأ�سد
بعيد ًا عن الكلب وب�رسعة.
وكان هناك على �إحدى الأ�شجار قرد ي�شاهد تلك اللعبة ب�أكملها .فكر القرد قائالً" :هذه فر�صة جيدة
لأعيد الأ�سد بثقة ب�إخباره بكل هذه الكذبة ".حيث حاول القرد �أن يجعل من الأ�سد �صديق ًا له وبالتايل
لن ي�ضطر �إىل القلق واخلوف منه بعد ذلك.
رك�ض القرد باجتاه الأ�سد ليف�شي له الأمر� .أما الكلب فقد �شاهده يرك�ض خلف الأ�سد ف�أدرك �أن
مكروه ًا �سيقع له �إن مل يت�رصف.
�أخرب القرد الأ�سد بكل �شيء حيث �رشح له كيف قام الكلب بخداعه .ز�أر الأ�سد ب�صوت ٍ
عال وقال
للقرد �أن ميتطي ظهره وتوجه �إىل الكلب م�رسع ًا.
كان الكلب ذكي ًا جد ًا فقد جل�س مرة �أخرى معطي ًا ظهره للأ�سد وبد�أ يتكلم ب�صوت ٍ
عال" :ا�ستغرق هذا
القرد وقت ًا طويالً .لقد م�ضت �ساعة كاملة وهو عاجز عن الإيقاع ب�أ�سد �آخر!"
�سمع الأ�سد الكالم  ..فرمى القرد من على ظهره وقام بافرتا�سه عقاب ًا له على اخليانة!.
احلكمة � :إذا مل يكن من املوت بد  ..فمن العار �أن متوت جبانا!!

غرائب

ال�ضفادع متت�ص بجلدها
ت�ستطيع ال�ضفادع �أن متت�ص املاء بجلدها  ..وت�ستطيع �أن متت�ص
املاء من ورقة منديل مبللة باملاء .

*الدودة :
لديدان الأر�ض مقدرة على جتديد �أجزائها املفقودة  ..ف�إذا ق�سمت الدودة �إىل ق�سمني �أو �أكرث �أثناء
م�شيها ي�ستطيع كل جزء �أن يعي�ش م�ستق ً
ال  ..بل وينمو ويعو�ض اجلزء الذى ُفقد منه .
رعاية التما�سيح لأوالدها .
احلقيقة �أنها ال تفعل ذلك  ..فالأم ت�أخذ �صغارها بني �أ�سنانها وتبدو ك�أنها تلتهمها �إال �أنها تكون
فى الواقع تنقلها �إىل ال�شاطئ  ..وعلى �أثر التزاوج تنتقل �أنثى مت�ساح النيل �إىل ال�شاطئ حيث حتفر
�إىل عمق � 30 - 20سنتيمرت ًا وت�ضع بي�ضها فى احلفرة وتغطيها بالرتاب الذى تربته بج�سدها وذيلها
ثم حتر�س الع�ش وال تفارقه �إال نادر ًا ..
وتبلغ مدة احل�ضن هذه � 12أ�سبوع ًا ..وعندما تفق�س التما�سيح ال�صغرية وجتد �أن ال منقذ �أمامها
للخال�ص تحُ دث مهرجان ًا من ال�صياح والنقيق فتفتح الأم الع�ش وت�أخذ �صغارها بني فكيها  ..وبعد
�أن ت�ضع الأم كل �صغارها بني فكيها تزحف حيث الأمان فى املياه وتفتح فمها وتطلق �أوالدها .
* التعاون بني احليوانات
هناك نوع من التعاون الوثيق بني التم�ساح فى النهر وطائر �صغري ي�سمى ( ال�رصو ) يتطفل على
طعام
التم�ساح �إذ ي�ستغرق التم�ساح فى نوم هادئ على �شط النهر ويقف ذلك الطائر ال�صغري على ر�أ�سه
ليقوم بدور الرقيب حتى �إذا ملح فري�سة تقرتب من املكان �أخرج �صفري ًا خا�ص ًا من حلقه يتنبه على
�إثره التم�ساح ويلطم الفري�سة بذيله القوى وي�أخذ فى �إلتهامها .
وهذه اخلدمة ي�ؤديها ال�صغري للتم�ساح مقابل �أن يلتهم بقايا اللحم التى تتخلف بني �أ�سنان
التم�ساح بعد �أن ينتهى من �إلتهام فري�سته .
* �أكرب كائن حى :
هو التم�ساح الأزرق وي�صل وزنه �إىل  150طن ووزن ل�سانه فقط حواىل  2.5طن  -ووزن قلبه وكبده
كل منهما  1/2طن  ،وقد ي�صل طوله فى بع�ض الأحيان �إىل  33.57مرت .

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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ت�أثريات نق�ص عن�صر"اليود" يف اجل�سم
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /داويت �أ�سفاو
معنى اليود
يتواجد معدن اليود يف الرتبة
ومياه البحر ،ويعد اليود
عن�رصا زهيدا مهما نظرا لدخوله
يف تكوين هرمونات الدرقية
كهرمون الثاريوك�سني وثالث يود
الثريونني ،يت�سبب بنق�صه يف
الكثري من الأمرا�ض والتي تختلف
تبع ًا لنوعها و�شدتها ومنها :ت�ضخم
الغدة الدرقية الذي يطلق عليه
"ت�ضخم الدرقية املتوطن" والإ�صابة
مبتالزمة نق�ص اليود اخللقي والتي
ت�سمى �أي�ضا القماءة والتي ينتج
عنها ت�أخر يف تطور الأع�ضاء
وم�شاكل �صحية �أخرى .ويعد نق�ص
اليود ق�ضية مهمة يف ال�صحة العامة
كونه يعد �سببا ميكن الوقاية
والتخفيف منه للتخلف العقلي.
وعلى املرء تناول الكمية املطلوبة
واملهمة للج�سم ،وا�ستخدام امللح
املعالج باليود.
م�ستوى نق�ص اليود يف العامل
يعاين ربع �سكان العام من نق�ص
مادة اليود� ،أي نحو ( 1.6مليار)
حيث جند نحو  655مليون ان�سان
م�صاب بت�ضخم الغدة الدرقية.
ومنهم  26مليون ان�سان لديهم
ا�شكاالت عقلية.
ومنهم  6مليون يعانون من
ا�شكاالت عقلية كبرية ،والقماءة
الذي يعترب من �أكرث �أنواع املر�ض
�شدة.
م�ستوى نق�ص اليود يف �إرتريا
عملت وزارة ال�صحة وبالتعاون
مع اليوني�سيف ،ب�إجراء بحث يف
عام 1994م والذي �أو�ضح �أن 22%
ممن �شملهم البحث ترتاوح �أعمارهم
ما بني � 9إىل  11عام ،كانوا
يعانون من ت�ضخم الغدة الدرقية.
وت�شري املعايري التي و�ضعتها
منظمة ال�صحة العاملية ب�إن وجود
ن�سبة 5% ،م�صاب بت�ضخم الغدة
الدرقية يف جمتمع ما ،يعني �أن
هناك خماطر بنق�ص اليود يف
املجتمع كله .لذا ف�إن النتيجة
التي ابرزها البحث ا�شارت اىل �أن
نق�ص اليود ميثل م�شكلة �صحية
كربى يف �إرتريا .بالإ�ضافة اىل
�أن الدرا�سة �أكدت ب�أن كل الأقاليم
تعاين من نق�ص اليود ،و�إن كانت

املناطق اجلبلية اكرث املناطق
ت�رضرا ،مثل الإقليم اجلنوبي،
و�إقليم عن�سبا .كذلك ظهور ت�ضخم
الغدة الدرقية لدى الإناث �أكرث من
الذكور .و�إ�ستنادا �إىل نتائج هذه
الدرا�سة ،فقد جرى تقييم مل�ستوى
نق�ص اليود فيما يخ�ص الأطفال.
كما يلي:
يف كل عام يولد نحو
 510طفل بتخلف عقلي وقماءة
ظاهرين.
�إن معظم الأطفال الطالب
( 10%وحتى  )15%يعانون من
ا�صابة املخ بالتبلد والتخلف
العقلي.
 637000ممن هم فيما
دون �سن الـ  17من العمر ،ينق�صهم
اليود مبختلف امل�ستويات .لذا
�سعت وزارة ال�صحة وبالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة يف اليون�سيف.
بحيث مت يف عام  1996توفري مادة
اليود مل�ؤ�س�سات انتاج امللح يف
كل من م�صوع وع�صب ،خللطه يف
منتجات امللح التي تعر�ض للبيع.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن البحث الذي
�أجرته وزارة ال�صحة يف عام 1998
�أن االمرا�ض التي ت�أتي نتيجة نق�ص
اليود ،انخف�ض من ن�سبة 82 ،اىل
 25%وعلى الرغم من ذلك ف�إن
امل�ؤ�س�سة ال�صحية ( �إي ات �إي�س)
ا�شارت اىل ن�سبة م�ستخدمى امللح
املمزوج باليود ،كانت يف عام
1998م  97%لكنها انخف�ضت يف عام

 2002اىل ن�سبة  74%ويعود ال�سبب
الرئي�س لهذا النق�ص اىل تعطل عمل
امل�ؤ�س�سة اخلا�صة النتاج امللح يف
�ضواحي ع�صب نتيجة غزو نظام

الوياين .وت�أخر ا�صدار ال�ضوابط
القانونية فيما يخ�ص بيع امللح
املمزوج مبادة اليود.
كما انه ويف خمتلف املراحل ف�إن
نق�ص اليود قد يت�سبب للإن�سان يف
الكثري من الأمرا�ض ت�صل اىل 105
نوع من املر�ض ،والتي تختلف
تبع ًا لنوعها و�شدتها� .إ�شتهر منها:
نق�ص اليود عند احلوامل واملر�ضعات
ي�سبب نق�ص اليود يف ق�صور الغدة
الدرقية عند الأم واجلنني ،وخلل
يف تطور الأع�صاب عند اجلنني.
وتعتمد امل�ضاعفات امل�صاحبة
لذلك على �شدة الق�صور ووقت

ح�صوله .وكذلك الإجها�ض .وموت
الطفل .بالإ�ضافة �إىل القماءة،
و�صغر حجم الر�أ�س .وبع�ضهم
م�صاب بال�صم والبكم .وت�أخر الطفل
يف قدرته على القيام واجللو�س يف

الوقت املنا�سب .وميكن �أن يحدث
نق�ص يف لنب الأم.
الطفل يف مرحلة النمو
وقد �أو�ضحت الدرا�سات �أن نق�ص
اليود يت�سبب للطفل يف الإ�صابة
بالغفلة ،والغماءة ،والك�سل،
وامليل اىل النوم ،وت�شوه يف اجللد،
برودة اجل�سم ،و�شلل يف الأع�ضاء.
والبكم ،وانكما�ش الع�ضالت ،وما
�شابه ذلك من �أمرا�ض.
�أعرا�ض نق�ص اليود يف مرحلة املراهقة
ميكن ت�أخر منو �شعر اللحية لدى
الذكور ،كما ميكن ان يت�سبب نق�ص
اليود يف ت�أخر بد�أ العادة ال�شهرية
لدى الإناث.
�أعرا�ض نق�ص اليود يف الإن�سان
البالغ ،تتمثل يف تورم الغدة يف
مقدمة الرقبة حتت اجللد �أ�سفل
احلنجرة .ويحدث ذلك نتيجة
زيادة �أو فرط ن�شاط الغدة الدرقية
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وميكن الإح�سا�س بالغدة الدرقية
حول الق�صبة الهوائية ،ومتثل
اب�سط �أعرا�ض نق�ص اليود الوا�ضحة
للعيان.
نق�ص م�ستوى الذكاء IQ
كما وقد �أثبتت الدرا�سات �أن
الطالب الذين يعي�شون يف مناطق
تعاين من نق�ص اليود  ،ف�إنهم اقل

ذكاء من غريهم .ويعانون من
م�صاعب يف ا�ستيعاب الدرو�س .كما
يعانون من قلة التفكري والفهم،
و الن�سيان ،و�صعوبة يف اله�ضم،
وعدم انتظام �رضبات القلب،
ونق�ص انتاج اجللكوز يف الكبد،
و�أمرا�ض اجللد املتكررة ،وال�شعور
بالإحباط.
�أثره يف �ضعف النمو الإقت�صادي
يف حال وجود نق�ص كبري لليود
يف منطقة معينة ،ف�إن �سكان تلك
املنطقة �سوف يكونوا عر�ضة
لأمرا�ض ال�ضعف اجل�سدي ،و�ضعف
يف الذكاء ،لذا ف�إن قدرتهم يف
التعليم والعمل والإنتاج �ستكون
متدنية ،ونتيجة لذلك تقل فر�ص
منوهم الإقت�صادي .الذي يعاين من
الرتاجع الدائم.
خماطر نق�ص اليود يف احليوانات
ي�ضعف حجم مواليد تلك
البهائم ،من اغنام وغريها ،كما
تقل كمية الإنتاج احليواين من
احلليب ،واللحوم.
تكون معر�ضة للإجها�ض.
تقل خ�صوبتها �أو ت�صاب
بالعقم.
الإ�صابة بت�ضخم الغدة
الدرقية.
ت�ساقط الوبر ( ال�شعر).
خفة ثقل الر�أ�س ،وت�شوه
�شكله.
كما ت�صاب به�شا�شة
العظام.
الأغذية الغنية مبادة اليود
�إن عن�رص اليود يوجد يف كل
من الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية
ومنتجات الألبان" ،م�ضيفا �أنه
ميكن من خالل اتباع نظام غذائي
متوازن يحتوي على هذه الأطعمة،
�إمداد اجل�سم بكميات وفرية من

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية

عن�رص اليود ،كما ان الرتبة بها
قدر من اليود� ،إال ان الرتبة التي
جترف باملياه قد تقل فيها ن�سبة
اليود ،وبالتايل ف�إن النباتات
التي تنمو فيها حتتوي على كميات
قليلة من اليود .كذلك البهائم
التي تتغذا من تلك الباتات تقل
فيها ن�سب اليود .لذا ف�إننا قد
ال نح�صل من النباتات والبهائم
الكمية الكافية من اليود .وميكن
تناول اليود بعد خلطه على املاء،
�إال �أن امللح املعالج باليود هو
اف�ضل طريقة للح�صول على الن�سب
املطلوبة من اليود .وذلك لرخ�ص
امللح ،و�أنه ي�ستخدم من جميع
فئات املجتمع ،وميكن احل�صول
عليه بكل �سهولة .كما �أن الو�سائل
التي يتم بها خلط اليود بامللح
رخي�صة و�سهلة الإ�ستخدام �أي�ضا.
علم ًا ب�أنه ميكن للن�ساء احلوامل
تناول �أقرا�ص اليود من �أجل �إمداد
�أج�سامهن بكميات كافية منه.
الكمية الالزمة للج�سم من عن�صر
اليود
	�إنه من املثايل �أن يتناولال�شباب والبالغون الأ�صحاء كمية
من اليود ت�صل اىل  150ميكروغرام
يومياً ،وميكن احل�صول على
هذه الكمية من ا�ستخدام نحو 10
قرامات من امللح املعالج باليود
يوميا.
بينما ينبغي على الن�ساء
احلوامل تناول كمية ت�صل �إىل(
 200وحتى  ) 250ميكروغراما
يومياً؛ حيث يزداد احتياج املر�أة
احلامل لعن�رص اليود؛ لأنه يلعب
دور ًا حا�سم ًا يف منو املخ والعظام
لدى اجلنني.
كما �أن الأطفال يحتاجون
�إىل اليود بح�سب �سن كل منهم.
كما �أن الأغذية التي
حتتوي على كميات كافية من
اليود ،مثل الأ�سماك ،وحتى لو مت
تناولها ب�شكل دائم ف�إنها ال ت�ؤثر
على الإن�سان ،حيث التوجد ا�رضار
بزيادة كمية اليود .ف�إن الكمية
التي ميكن ان ت�سبب ت�سمما تعترب
كمية كبرية للغاية.
كما ال ينبغي تناول
كميات ملح زائدة من اجل احل�صول
على كميات اكرب من اليود.
وحتى ال تتبخر مادة
اليود يف امللح ،من الأف�ضل �أن
ن�ضيفه اىل الإدام عند اكتمال
ن�ضجه ،وابعاده عن النار.
والطريقة املثلى هي ا�ضافة امللح
الناعم املعالج باليود �إىل الإدام
بعد انزال قدر الإدام من النار
ب�شكل نهائي .كما ينبغي ان يحفظ
امللح املعالج باليود ،بعيدا عن
احلرارة ،والهواء ،والرطوبة
والبلل.
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دور الإعالم و�أهميته يف م�سرية الت�صدي والتنمية
الإعالم الهادف امل�س�ؤول �سل�سلة ذهبية تربط روح ال�شعب مبفا�صل الدولة
تقرير/جمال بحالياي

يف احلادي والثالثني من �أكتوبر
�إ�ست�ضافت قاعة كرن هوتيل ندوة
تداولية نظمتها وزارة الإعالم
بالتعاون مع �إقليم عن�سبا ح�رضها
كل م�س�ؤولو الأق�سام الإدارية بالإقليم
وم�س�ؤلو بع�ض املديريات وم�س�ؤولو
القطاعات الإدارية مبدينة كرن
 .لقد فتحت الندوة �أفاق ًا كبرية
للح�ضور للتحدث عن �أهمية الإعالم
ودوره الكبري يف م�سرية التنمية
والإعمار والت�صدي لكل العدائيات
وت�سخريه يف بناء الأوطان وتنوير
الإن�سان ملا للإعالم من �أهمية حيوية
ودور جوهري يف تقدم ال�شعوب.
�إفتتح الندوة التي حتدث فيها كل
من ال�سيد �سلمون برهي م�س�ؤول
ومدير املطبوعات بالوزارة وال�سيد
باولو�س نتاباي م�س�ؤول ومدير وكالة
الأنباء بوزارة الإعالم .كما حتدث يف
الندوة املدير املايل والإدار بالوزارة
ال�سيد /رو�ؤ�سوم ف�سهاي ،وال�سيد/
يو�سف �إدري�ساي م�سول مكتب الإعالم
ب�إقليم عن�سبا م�شري ًا �إىل �أهمية هكذا
تالقي وتوا�صل بني الوزارة واملواطن
ملواجهة التحديات التي تواجه
�شعوب العامل يف جماالت التنيمة
و�أ�شار يف كلمته يف الـ  24من هذا
ال�شهر مت الإحتفال باليوم العاملي
للإعالم التنموي ...و�أ�شار املهتمون
والباحثون يف هذا املجال �إن الإعالم
التنموي هو واحد من �أق�سام الإعالم
والذي يهدف �إىل تخلي�ص ال�شعوب
واملجتمعات من �آفات الفقر وقب�ضة
التخلف والو�صول �إىل م�شارف
التحوالت الإقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية والديناميكية املن�شودة.
وب�إعتبارنا دولة وليدة و�أمامها
الكثري من التحديات ويف الوقت
ذاته الذي توجه فيه �إعالمها لتنمية
الأر�ض والإن�سان تواجه به العدائيات
اخلارجية يف مثل هذه الأجواء كيف
يتم تفعيل الإعالم وماذا يتطلب من
املجتمع وامل�ؤ�س�سات للإرتقاء
بدوره الإ�سرتاتيجي ملناق�شة هذه
الق�ضايا نقدم �ضيوف هذه الندوة �أول
املتحدثني يف هذا امللتقى التنويري
ال�سيد �سلمون برهي -مدير ق�سم
املطبوعات بالوزارة (�إنه ملن ح�سن
احلظ �أن نلتقي يف مثل هذه املنتديات
للتداول والنقا�ش حول ق�ضية بناء
�إعالم تنموي يهتم بق�ضايا التنمية
والإعمار وهو مهم للغاية كما ال ين�سى
�أن هناك �رضوب �أخرى من الإعالم
كالإعالم التجاري commercial
 mediaولكل واحد من هذه االنواع
و�أ�ساليب
ومميزاته
خ�صائ�صه
توا�صله و�أهدافه .كما ال نن�سى �أننا
يف ع�رص املعلومات والتكنولوجية
املتجدد والتقنية امل�ضطردة كل هذه
الو�سائل والو�سائط الدقيقة تلعب
دور رائد يف ربط العامل وتوحيده
يف ب�ؤرة واحدة و�إن جهاز الهاتف
اجلوال خري مثال لهذا التقدم حيث
تتعدد �إ�ستخداماته بالرغم من �ض�آله
حجمه و�صغر قر�صه ..و�إذا تناولنا
يف �صدد حديثنا الإعالم الغربي

كنموذج للإعالم الوا�سع واملهيمن
وامل�سيطر ينبني هذا الإعالم على
قواعد و�أ�س�س �أكربها و�أهمها �إ�ستغالل
ال�شعوب و�إنتهاز الأمم وتطويع و�إذالل
الأخر وهو �سالح جديد ومتطور
�إتخذته القوى الإ�ستعمارية بد ًال من
�إ�ستخدام القوة التي كان يتخذها
النا�س يف زمن الإقطاع .وعربو�سائط
الإعالم ميكن حتقيق وتكري�س القيم
واملبادئ� .إن غالبية الإعالم الغربي
الأمريكي هو �إعالم خا�ص يتم متويله
عرب �شبكات و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأمول
ويتظاهرون باحلريات و�أتباع و�سائل
للمتابعة واملراقبة هنالك ت�سع
�رشكات �إعالمية �أمريكية تبث وكالئها
ومكاتبها وخمربيها يف كل مكان
بالعامل لت�سيطر بذلك على الأعالم
العاملي و�إن ن�صف �صحف �إيطاليا
وجرائدها ت�صدر حتت �إدارة �شخ�ص
واحد وهو برلو�سكوين وتتخذ كل
الأ�ساليب يف العمل الإعالمي بحيث
متيل لتحقيق املكا�سب ال�شخ�صية وال
ت�ضع يف ح�سابها م�صلحة اجلماهري
وعامة ال�شعب و�إن قاعدتها يف العمل
االعالمي هي الربح �أو اخل�سارة �إعالم
ميكافيلى �أنانى يحقق طموح القلة
ليتجاهل الأغلبيات الغالبة� .إن
هذا الإعالم يعتمد يف متويله على
الدعايات والإعالنات ..
هذه القوة الإعالمية التجارية
 commericial mediaيف جمملها

حتافظ على م�صالح كبارة التجار
والر�أ�سمالني والنجوم وامل�شاهري.
ماذا نعمل لبناء �إعالمنا املحلي
نحن �شعب قليل يف عدده كبري يف
تاريخه و�إمكاناته وثراء
ثقافاته يف منطقة
�إ �سرت ا تيجية
ح�سا �سة

ولتقوية
هذ
ا ملكا �سب
واحلفاظ عليها البد
من تقوية �إعالمنا والبد من
رفع م�ستوى �أدائنا لي�صل �صوتنا �إىل
كل �أنحاء العامل� ,إن �إعالمنا الوطني
يعتمد على ركائز �أهمها �أعالم متطور
حر م�س�ؤول ,و�إعتماد ًا على هذه
الركائز البد ان ت�صل املعلومة �إىل
كافة �أفراد �شعبنا و�إىل خارج البالد
وثالث من لغاتنا الوطنية يف التلفاز

و�إن برناجمنا الذي يبث
عرب املذياع والتلفاز
موجه
واملطبوعات
املر�أة،
لل�شباب،
ب�إعتبارهم
الطفل،
�رشائح املجتمع ونواه
الأمة والدولة كما
ن�صبو يف �أعالمنا بربط
�رشائح ال�شعب بالدولة
والدولة بال�شعب..
ن�ستطيع �أن نقول �أن
�إعالمنا الوطني الثوري
�إنطلق من نقطة ال�صفر
لي�صل اىل هذا امل�ستوى
وبالرغم من املكا�سب
التي حققت خالل
�سنوات التحرير نحتاج اىل تطوير
عملنا الإعالمي ولقد�إ�ستطعنا �أن
نقدم برامج طموحة يف داخل �أر�ض

ه

الوطن وخارجه عرب وكالء يهتمون
بالعمل الإعالمي وي�ضطلعون مبهامهم
الإعالمية �إبتداء ًا من الوكالء ال�ستة
يف �أقاليم الوطن وتعمل الوكالة
وتن�شط داخل الوطن مع قطاعات
امل�ؤ�س�سات احلكومية كما نتوا�صل

مع جالياتنا باخلارج عرب نا�شطني
يف اجلاليات .كما فتحنا م�ؤخر ًا
مكتب ًا جديد ًا ب�ساوا �إ�ضافة �إىل مكاتب
الأقاليم و�إذا حاولنا �أن نح�رص عدد
وكالئنا يف الأو�سط  15وكيل �إ�ضافة
�إىل وكالء املركز يف اجلنوبي 7
وكيل �إ�ضافة �إىل  16وكالء الإقليم يف
القا�ش بركة  25وكيل ما بني الإقليم
ووكالئنا يف �شمال البحر الأحمر 15
يف جنوب البحر الأحمر  6ويف عن�سبا
 14ويبلغ عدد وكالئنا �إجما ًال 115
وكيل يف  39مديرية ..وين�شطون يف
املو�ضوعات الأ خبارية واللقاءات مع
كبار امل�سولني بالدولة واجلبهة ويف
جماالت الزراعة وكل جماالت الإعمار
والتنمية وال�رشوع يف ب�سط وتكري�س
معامل الثقافة الوطنية والإهتمام
بق�ضايا �أ�رس ال�شهداء واملعوقني
وتغطية برنامج الإحتفاالت الوطنية
هناك �س�ؤال يطرح نف�سه يف العمل
الإعالمي هل كل املعلومات التي تتقدم
للجهات الإعالمية ت�ستحق الن�رش...
�إن املوا�ضيع التي ت�ستحق الن�رش هي
التي ت�ضع ق�ضية الوحدة الوطنية
واحلفاظ على الأمن القومي من �أوىل
�أولوياتها و�إن تكون املو�ضوعات
مرحلية وهادفة �أن يكون حمتوى
املادة فاع ً
ال وقوي ًا وغري متكرر ًا,وان
يهتم باملحتويات والق�ضايا اجلادة
وعدم الرتكيز يف الق�ضايا ال�شخ�صية
�أكرث من الالزم وان املعلومات
اخلاطئة ال تن�رش البتة �إننا نركز
على احلقيقة والن�أي قدر ما �أمكن
عن الأفكار والإرقام املت�ضاربة حتى
جننب ا ملتلقى واملواطن الزعزعة
والبلبلة يف الأفكار املفاهيم.
كما ال ن�سى التحديات التي
جتابهنا يف العمل الإعالمي
ومنها:
 /1عدم الإ�ستعداد من
بع�ض امل�ؤ�س�سات
لتقدمي املعلومة
 /2ق�صور
ا لأ د و ا ت
وقلتها لأن
ا لت�سجيل
و ا لتو ثيق
مل�ستمر
ا
�رضوري.
قلة
/3
يف
ال�سيارات
الأ ٌقاليم
 /4بعد امل�سافات
حتى �سيارات امل�ؤ�س�سة
الوطنية حرات بالرغم من
تعاونها الكبري معنا �أحيان ًا حتدث
بع�ض الإرتباكات حيث نتحرك من
ا�سمرا توا قبل �أن ن�ستلم ر�سائلنا او
ت�سجيالتنا فنتجول على منت هذه
ال�سيارات ليوم �أو ميني
 /5كانت الكهرباء جزء من
امل�شكالت لكن يف الوقت احلايل بعد
التح�سينات ال ت�صبح م�شكلة.
** فما هي احللول التي و�ضعت يف
الإعتبار حلل هذه الإ�شكاالت .
ن�شكر الأقاليم لتعاونها الكبري يف
توفريالأدوات كما ت�سملنا �أخري ًا 8
كامريات حديثة لتغطياتنا� ,سرنكز
على العمل بالطاقة ال�شم�سة يف
مكاتب املراكز بالأقاليم.
نحاول حل م�شكلة املوا�صالت عرب
و�سائل خمتلفة كالدراجلت وغريها.
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حواء �سليمان عبد القادر
اجلزء االول

يحتفل العامل باليوم العاملي
ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة "الإيدز" يف كل �أنحاء العامل
يف االول من دي�سمرب من كل عام ،نتيجة
قرار من منظمة ال�صحة العاملية ،حيث
�شددت اجلمعية العامة للأمم املتحدة
على �أهمية �إحياء هذه املنا�سبة وذلك
يف قرارها  15/34عام .1988
وتخ�ص�ص هذه املنا�سبة من اجل
رفع الوعي مبخاطر املر�ض وطرق
انتقال الفريو�س والذي ي�شمل 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
بالفريو�س.
وت�شري التقارير �إىل ان عدد امل�ستفيدين
من توفر عالجات فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة "الإيدز" قد بلغ �إىل  15مليون
�شخ�ص حول العامل ،فيما انخف�ضت
�أعداد امل�صابني اجلدد بن�سبة  % 35منذ
عام  ،2000وانخف�ضت �أعداد الوفيات
املرتبطة بالإيدز بن�سبة  % 42منذ �أن
بلغت ذروتها يف العام  ،2004ويندفع
العامل على م�سارٍ �رسيع للق�ضاء على
الإيدز بحلول عام  ،2030ك�أحد �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،ويتطلب حتقيق هذا
الهدف اال�ستثمار وااللتزام واالبتكار
للتعجيل يف الق�ضاء على فريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة"االيدز".
ي�شكل فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
حتديا ملناهج اللقاحات القيا�سية
ً
�أولاً وقبل كل �شيء لأنه على عك�س
الأمرا�ض الأخرى مثل احل�صبة وجدري
املاء ،ال ي�شفى �أي �شخ�ص طبيع ًيا من
الإ�صابة بالفريو�س .ف�إذا كان ال�شخ�ص
م�صا ًبا باحل�صبة وتعافى منها ،ف�إن
اال�ستجابة املناعية للعدوى عادة ما
تكون كافية ملنع العدوى من احل�صبة
يف امل�ستقبل.وااليدز مر�ض ينجم عن
فريو�س مدمر يدمر اجلهاز املناعي يف
ج�سم الإن�سان.
و كلمة الإيدز م�شتقة من احلروف
الأوىل لال�سم العامل ي mApuried I
 muno Deficiency Syndromeو
اال�سم العربي لهذا املر�ض هو"متالزمة
العوز املناعي املكت�سب" ،و تعني
كلمة متالزمة جمموعة من الأعرا�ض
التي متيز مر�ض ًا معين ًا ،و كلمة العوز
املناعي تعني ال�ضعف ال�شديد يف
اجلهاز املناعي ،الأمر الذي يجعل
اجل�سم عر�ضة لكثري من الأمرا�ض و
الأورام ال�رسطانية  ،و كلمة املكت�سب
تعني �أن املر�ض يطر�أ على اجل�سم فهو
لي�س وراثي ًا بل مكت�سب بفعل عوامل
طارئة.
و هو من الأمرا�ض التي ظهرت حديث ًا
حيث ظهر �أول اكت�شاف للمر�ض يف عام
1981م
ويف هذا اجلزء االول من املقال
�سنتحدث عن بدايات معرفة الب�رشية
للفريو�سات وا�صل الكلمة وتطور مراحل

ال�سبت 2017 /12 /2

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()54

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

الأول من دي�سمرب اليوم العاملي ملكافحة
فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة «الإيدز»

معرفة االمرا�ض التى ت�صيب الب�رشية
منها.
ان ا�صل كلمة فريو�س جاءت من اللغة
الالتينية وت�شري اىل ال�سم او املواد
الغريبة  ،وقد ا�ستخدمت هذه الكلمة
الول مرة باللغة االجنليزية يف عام
. 1392
واول اكت�شاف للفريو�س يف التاريخ
املعا�رص كان يف �سنة 1892م ح�سب
كتاب تاريخ الفريو�سات بن�سخته
االلكرتونية جلامعة االندل�س للعلوم
الطبية عندما �إكت�شف العامل ايفانو�سكي
عوامل ممر�ضة غري مرئية وتعرب خالل
الرا�شحات البكتريية" ويق�صد منها هنا
الفريو�سات".
واظهرت جتاربه بان خال�صة ورقة
تبغ م�صابة مبايعرف بفريو�س موزاييك
التبغ تبقى معدية حتى بعد تر�شيحها
عرب مر�شحات دقيقة  ،واقرتح
ايفانوف�سكي بان العدوي تعود اىل �سم
تنتجه بكترييا حمدده.
وا�ضاف موقع ويكيبيديا ان
ايفانو�سكي اعتقد �أن �سبب العدوى
قد يكون مادة �سامة تنتجها البكترييا
لكنه مل يتابع هذه الفكرة .يف ذلك
الوقت كان ُيعتقد �أنه ميكن الإبقاء على
جميع العوامل املعدية فوق امل�صايف

ت�صفيتها وكذا حاجتها مل�ضيف حي.
وقد منت الفريو�سات فقط يف النباتات
واحليوانات .ويف عام  ،1906ابتكر
رو�س جرانفيل هاري�سون طريقة
لزراعة الأن�سجة يف اللمف ويف عام
 1913ا�ستخدم �ستينهاردت وزمالئه
هذه الطريقة لتنمية فريو�س الوق�س يف
�أجزاء من �أن�سجة قرنية خنزير غينيا.
ثم يف �سنة  1915اكت�شف العامل توارت
�آكالت �أو لقمات البكتريي ا oBacteri
 phagesالقادرة على �إتالف البكترييا،
ووجد �أنها را�شحة وغري مرئية باملجهر
ف�أطلق عليها ا�سم" فريو�سات دقيقة "�أو
حتت جمهرية ليميزها عن الفريو�سات
املرئية باملهجر " البكترييا".
والأن �أ�صبحت كلمة فريو�س تعنى
العوامل املمر�ضة الدقيقة غري املرئية
والرا�شحة  ،وهي تختلف عن البكترييا
والفطريات ،وتت�ألف من لب مكون من
حام�ض نووي حماط بغالف بروتيني
ي�ستخدم الأليات اال�ستقالبية التابعة
للعائل امل�ضيف لكي يت�ضاعف ويعطي
جزئيات فريو�سية جديدة .
وكان الن�صف الثاين للقرن الع�رشين
الع�رص الذهبي الكت�شاف الفريو�سات
حيث عرث على  2000نوع وهي
معظم الفريو�سات املعرتف بها لدى
احليوان والنبات والبكترييا خالل هذه
ال�سنوات.

العلماء الرو�س يفككون �شيفرة جينوم فريو�س "الإيدز "

وتنميتها على �أو�ساط غذائية "كان هذا
جزء من النظرية اجلرثومية للمر�ض"
يف عام .1898
ثم كرر عامل اجلراثيم الهولندي
مارتينو�س بيجريينك التجارب و�أ�صبح
على قناعة ب�أن املحلول الناجت عن
الت�صفية ي�ضم �شكال جديدا من العوامل
املعدية .والحظ �أن هذا العامل �أ�صاب
فقط اخلاليا التي يف منطقة التربق�ش،
لكن جتاربه مل تظهر له �أنه مكون من
ج�سيمات لذا قام بت�سميته contagium
( vivum fluidumالعامل اجلرثومي
الدائب) ثم عاد وا�ستخدم ا�سم فريو�س
فيما بعد.
وكانت كلمة فريو�س ت�ستعمل يف
القرن التا�سع ع�رش لت�شري اىل معنى
" العامل املر�ضي " فكانت ت�شمل
البكترييا والطفيليات والفطور.
وبحلول نهاية القرن  ،19مت تعريف
الفريو�سات من حيث العدوى وقدرة

والفريو�سات ج�سيمات متناهية يف
ال�صغر ال ترى بامليكرو�سكوب ال�ضوئي
العادي بل با�ستخدام امليكرو�سكوب
االلكرتوين  .وهي �أ�صغر اجلزيئات
التي ت�سبب املر�ض �إذ ترتاوح ابعادها
من  20-300نانومرت،وت�ستطيع املرور
من خالل املر�شحات البكتريية  ،ولقد
تبني �أن الفريو�سات تهاجم جمموعة
كبرية من الكائنات احلية تابعة
للميكروبات واململكتني احليوانية
والنباتية.
ثم يف عام  1970امكن و�صف انزمي
الن�سخ العك�سي للـ"  ، RNAو " DNA
اخلا�ص بالفريو�سات من قبل العاملان
تيمني وبالتيمور ،حيث قام فريق لوك
منتانيري عام  1983يف فرن�سا بعزل
فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة الول
مرة.
بع�ض خوا�ص الفريو�سات
تت�ألف معظم الفريو�سات من ثالثة
اجزاء :جزء مركزي م�ؤلف من DNA
او  ،"RNAغالف بروتيني " كاب�سيد"
يغطي املادة النووية ويحميها ،ثم
غالف لبيدي يغلف الكاب�سيد.
وتعد الفريو�سات ا�صغر من البكترييا
بحوايل  200نانومرت يف القطر،و
حتمل معلومات جينية م�شفرة يف
احلم�ض النووي وت�ستطيع ان تت�ضاعف
وتزادد عددا .ولكنها الت�ستطيع ان تقوم
باال�ستقالب ولذلك التعد حية.
ويف احدث خرب ن�رشه موقع تا�س
يف الثالثني من اكتوبر املن�رصم ّ
فك
العلماء يف املعهد املركزي الرو�سي
لعلم الأوبئة لأول مرة يف العامل �شيفرة
جينوم فريو�س الإيدز "مر�ض نق�ص
املناعة املكت�سبة" .وذلك با�ستخدام
اجلهاز الكا�شف لت�سل�سل النوكليوتيدات
يف احلم�ض النووي.

فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة

وقال رئي�س الفريق العلمي اخلا�ص
بت�شخي�ص مر�ض الإيدز يف معهد علم
الأوبئة دميرتي كريييف �أن جهاز
 MinIONمن اجليل الثالث لك�شف
ت�سل�سل النوكليوتيدات يف احلم�ض
النووي ي�ستخدمه العلماء يف العامل
كله منذ عام  2015لت�شخي�ص مر�ض
الإيدز .لكن العلماء الرو�س ا�ستخدموه
لأول مرة لأغرا�ض علمية.
وقال كريييف �إن جهاز MinION
ي�سمح بقراءة جينوم الإيدز من �أوله
لآخره ،ما يجعله �أداة مفيدة لدرا�سة
الفريو�سات عند املر�ضى.
�أنواع
وب�صورة خا�صة ف�إن املعلومات
التي يقدمها اجلهاز ميكن ا�ستخدامها
لتحديد مدى �صمود الفريو�س �أمام
خمتلف الأدوية.
دورة حياة الفريو�سات
تعي�ش الفريو�سات ب�شكل ح�رصي
حياة طفيلية داخل اخلاليا احلية
كما ذكرنا �سابقا ويجب عليها ان
تتابع التكاثر داخل اخللية امل�ضيفة
اذ الميكنها الت�ضاعف خارج اخلاليا
احلية.
وت�صيب الفريو�سات كل انواع اخلاليا
من البكترييا اىل خاليا االن�سان ولكنها
الميكن لها ان تت�ضاعف اال �ضمن اخلاليا
احلية امل�ضيفة .ك�أمثلة على تخ�ص�صية
الفريو�سات ميكن ذكر فريو�س ف�سيف�ساء
التبغ الذي الي�صيب اال بع�ض انواع
النباتات كالتبغ واخليار  ،كما ي�صيب
داء الكلب بع�ض انواع احليوانات
الثديية  ،وي�صيب فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة فقط بع�ض انواع خاليا الدم "
اخلاليا اللمفاوية" عند االن�سان.
الفريو�سات واالمرا�ض
ت�سبب الفريو�سات العديد من
االمرا�ض جلميع الكائنات احلية ونذكر
منها الزكام" االنفلونزا وهو فريو�س
�شديد العدوى ي�صيب اجلهاز التنف�سي،
وينت�رش من �شخ�ص لآخر بوا�سطة رذاذ
العط�س وال�سعال .مبقارنة الأنفلونزا
مبعظم �إ�صابات اجلهاز التنف�سي
الفريو�سية الأخرى كالزكام (الر�شح)
جند �أن �أعرا�ض الإ�صابة بالأنفلونزا
تكون �شديدة جدا.
وعدوى الأنفلونزا مو�سمية ،فعادة
يتم انت�شار العدوى يف ف�صل ال�شتاء
وت�ستمر عدة �أ�سابيع .وت�صيب ما يقدر بـ
 100مليون �إن�سان يف �أمريكا� ،أوروبا،
واليابان "تقريبا  % 10من ال�سكان".
بالإ�ضافة �إىل منع املاليني من النا�س
من مزاولة �أعمالهم �أو الذهاب �إىل
مدار�سهم ،فالأنفلونزا ت�سبب موت 20
الف �شخ�ص ،وعدد �أكرب من ذلك يتم
حجزهم يف امل�ست�شفيات ،ويقدر �أن
 20-25مليون �شخ�ص يقومون بزيارة
الأطباء �سنويا يف الواليات املتحدة
الأمريكية وحدها ب�سبب االنفلونزا.
ومن الفريو�سات اي�ضا هناك فريو�س
التهاب الكبد ،احل�صبة ،النكاف
،جدري املاء وفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة"االيدز" .وتعد امل�ضادات
احليوية غري فعالة يف مكافحة
الفريو�سات الن الفريو�سات ت�ستخدم
انزميات تنتجها اخللية امل�ضيفة ولي�س
الفريو�س نف�سه.
وكان تقرير لالذاعة االملانية

"دويت�شه فيلله" ،قد ذكر يف مار�س
املا�ضي ان الأ�شخا�ص الذين بد�أو بتلقي
العالج مب�ضادات الفريو�سات القهقرية
ميكنهم الق�ضاء على فريو�س الإيدز
مبدة � 12إىل � 24أ�سبوعا .وقال حتالف
من منظمات "( "HIVالإيدز و�صحة
املجتمع) �إنه عندما يتم الق�ضاء على
فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة "�أت�ش
�آي يف" عن طريق العالج مب�ضادات
الفريو�سات القهقرية ف�إن امل�صابني ال
ينقلون الفريو�س �إىل �آخرين.
و�أ�صدرت جلنة ال�سيا�سة العامة
املتحدة للإيدز بيانا يف  6مار�س
املا�ضي قالت فيه �إن الأ�شخا�ص الذين
عوجلوا مب�ضادات الفريو�سات القهقرية
ال ميكن �أن ينقلوا فريو�س "� "HIVإىل
الآخرين ،و�أو�صت ب�أن تنقل �رشكات
تقدمي الرعاية ال�صحية ومن يقومون
بالتوعية هذه الر�سالة �إىل النا�س.
وقال البيان "يو�ضح دليل جوهري �أن
ال�شخ�ص الذي يعي�ش بفريو�س ""HIV
والذي يتلقى عالجا دائما ميكن �أن يقلل
من كمية الفريو�س �إىل م�ستويات غري
قابلة للك�شف ال ميكن �أن ينقل الفريو�س
عن طريق املمار�سة اجلن�سية ل�شخ�ص
�آخر".
وقال نائب رئي�س جلنة ال�سيا�سة
العامة املتحدة للإيدز لل�سيا�سة
واحلماية يف وا�شنطن رونالد جون�سون
"ن�شعر ب�أن العلم قوي جدا فيما يتعلق
بهذا ون�شعر بارتياح ب�إ�صدار هذا
البيان".
وقالت خبرية غري م�شاركة يف
التحالف لرويرتز هيلث �إنها ال تتفق
متاما مع هذا ،لكنها قالت �إن خطر
االنتقال يف مثل هذه احلاالت يكون
"�ضئيال".
وتقول وزارة ال�صحة واخلدمات
الب�رشية الأمريكية �إن الأ�شخا�ص
الذين بد�ؤوا تلقي العالج مب�ضادات
الفريو�سات القهقرية ميكنهم الق�ضاء
على الفريو�س يف مدة ترتاوح ما بني
� 12إىل � 24أ�سبوعا.
ومازالت االخبار ت�أتي بكل جديد
عن االبحاث التى جتري حول العامل
للق�ضاء على الفريو�س وال�سيطرة عليه،
واىل ان ي�صل العلماء اىل ذلك اليوم
يجب انتهاج ال�سيا�سات املعروفة لدي
اجلميع والقا�ضية ب�رضورة العودة اىل
طريقتنا التقليدية يف مكافحة انت�شار
املر�ض يف املجتمع عرب الو�سائل التى
طاملا وعينا النا�س بها وهي االلتزام
ب�رشيك واحد وا�ستخدام العوازل الطبية
عند املعا�رشة وتعقيم االدوات احلادة
جيدا قبل ا�ستخدامها ومنع م�شاركة
احلقن واالموا�س وغريها من االدوات
مع االخرين ،وغريها من الو�سائل التى
ت�ساعد يف ال�سيطرة على االنت�شار.
ويف اجلزء الثاين واالخري من املقال
القادم �سنتحدث عن جهود ارتريا
يف مكافحة انت�شار املر�ض واحدث
االح�صائيات التى ن�رشتها وزارة ال�صحة
يف هذا ال�صدد واال�سرتاتيجية اخلم�سية
التى و�ضعتها الوزارة من اجل الق�ضاء
على الفريو�س بحلول عام ،2022او
تخفي�ض ن�سب امل�صابني به والوفيات
الناجتة عنه اىل ال�صفر.
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يوفنتو�س
قبل مواجهات اجلولة الـ  15من الدوري الإجنليزي املمتاز
مان�ش�سرت يونايتد و�أر�سنال يخو�ضان �صدامًا للحاق بال�سيتي يحاول تعطيل
قطار نابويل..

رغم �أن جوزيه مورينيو ،مدرب مان�ش�سرت
يونايتد ،من �أكرث املعجبني مب�سعود �أوزيل العب
�أر�سنال� ،إال �أنه ي�أمل يف تراجع م�ستوى �أداء الالعب
الأملاين ،عندما يلتقي الفريقان يف ا�ستاد الإمارات
اللندين ،اليوم ال�سبت ،يف الدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم .واملباراة يف غاية الأهمية لكل من
طرفيها ،وبالت�أكيد �سي�سعى كل منهما للفوز بينما
يقاتل كل منهما للحاق مبان�ش�سرت �سيتي ،املنفرد
بال�صدارة بفارق ثماين نقاط .وحقق �أر�سنال الذي
يقوده املدرب الفرن�سي �أر�سني فينجر 12 ،فوزا
متتاليا على �أر�ضه يف الدوري ،كان �آخرها الفوز
الكا�سح  5-0على هيدر�سفيلد تاون الأربعاء
املا�ضي ،حيث هز �أليك�سي�س �سان�شيز و�أوزيل �شباك
املناف�سني .و�سيكون دافع �أوزيل ،الذي كثريا ما
�أ�صاب جماهري �أر�سنال باالحباط ،للت�ألق حا�رضا يف ظل انتهاء عقده يف نهاية املو�سم احلايل ،بينما يهتم مورينيو باحل�صول
على خدماته .وكان �أوزيل ومورينيو معا يف ريال مدريد ،قبل �أن ينتقل �أوزيل �إىل ار�سنال ومورينيو �إىل ت�شيل�سي .وكال
فينجر املديح الوزيل على �أدائه يف مباراة هيدر�سفيلد التي كان فيها الأف�ضل .وقال املدرب الفرن�سي" :اجلميع يعرف �أنه
العب عظيم كما �أظهر �أي�ضا قدرته على القتال دائما� ،أعتقد �أنه دائما يغطي امل�سافة رمبا ب�سبب عمره احلايل� ..إنه نا�ضج مبا
يكفي لإدراك ما هو مهم وما هو �أقل �أهمية ،تقييم الأمور يكون �صعبا يف بع�ض الأحيان يف جمالنا هذا" .و�أ�ضاف�" :إذا نظرت
�إىل ن�سبة ا�ستحواذه على الكرة ..هو دوما يريد الكرة وي�سعى �إليها� ..إنه حا�رض دائما" .ورغم فوز مان�ش�سرت يونايتد ،الثالثاء
املا�ضي ،4-2 ،على واتفورد ،واحتالله املركز الثاين� ،إال �أنه ال يزال يبتعد بفارق ثماين نقاط عن املت�صدر �سيتي .ومتيل كفة
املواجهات ال�سابقة بني مورينيو وفينجر ل�صالح املدرب الربتغايل ،لكن يونايتد خ�رس �آخر مباراتني خارج �أر�ضه يف الدوري يف
مواجهة �أر�سنال ،وحتى دون �أن ي�سجل �أي �أهداف .وميلك يونايتد القوة الكافية لتغيري هذا� ،إال �أن الهدفني اللذين �سجلهما
واتفورد وقت �أن كان يونايتد متقدما � ،3-0سيكونان م�صدرا للقلق .و�سيخو�ض �أر�سنال ،الذي تف�صله  12نقطة عن �سيتي
املت�صدر ،املباراة يف غياب مهاجمه الفرن�سي �ألك�سندر الكازيتي� ،صاحب �أغلى �صفقة انتقال يف تاريخ النادي ،بعد تعر�ضه
لإ�صابة يف الفخذ يف مباراة هيدر�سفيلد .وال ي�شعر مان�ش�سرت �سيتي ،الذي حقق رقما قيا�سيا خا�صا به بالفوز يف  12مباراة
متتالية يف الدوري ،بكثري من القلق ،وهو ي�ستعد ملا يبدو �أنها مواجهة �سهلة يوم غد الأحد � ،أمام و�ست هام يونايتد ،املتعرث
والذي تلقى هزمية ثقيلة الأربعاء املا�ضي � ،4-0أمام �إيفرتون .وتقدم �إيفرتون للمركز  13وي�ستعد خلو�ض مباراته املقبلة
على �أر�ضه� ،أمام هيدر�سفيلد حتت قيادة مدربه اجلديد �سام �أالرداي�س ،مدرب منتخب �إجنلرتا ال�سابق ،يف وقت ي�ستعيد
فيه مهاجمه واين روين �شهيته لإحراز الأهداف .وحتت قيادة مدربه اجلديد الآن باردو� ،سيلتقي و�ست بروميت�ش �ألبيون مع
�ضيفه كري�ستال باال�س اللندين ،الذي �سبق وا�ستغنى عن خدمات باردو ،يف دي�سمرب املا�ضي .وقال باردو عند تعيينه الأربعاء
املا�ضي" :من الوا�ضح �أن الثقة متدنية قليال يف الوقت الراهن ،نحن بحاجة �إىل فوز ،ون�أمل يف حتقيق ذلك يف �أقرب فر�صة
ممكنة" .وبعد فوزه الأربعاء املا�ضي ،3-0 ،على �ستوك �سيتي� ،سيحل ليفربول اخلام�س يف الرتتيب �ضيفا على برايتون �أند
هوف �ألبيون ،يف حني �سيلتقي ت�شيل�سي حامل اللقب و�صاحب املركز الثالث ،مع �ضيفه نيوكا�سل يونايتد اليوم ال�سبت.
و�سيحل توتنهام هوت�سبري �ضيفا على واتفورد ،و�سيلعب برينلي ال�ساد�س خارج قواعده ،يف مواجهة لي�سرت �سيتي.

يف م�ستهل اجلولة الـ  15من الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
بر�شلونة يحاول موا�صلة التقدم يف الليجا �أمام �سيلتا فيجو

يرتبع نادي بر�شلونة ،على قمة
ترتيب دوري الدرجة الأويل الإ�سباين،
بالفوز يف  11من  13مباراة ،ورغم هذا
ي�سود �شعور ،ب�أن الفريق الكتالوين
يحتاج لقطع خطوة �إ�ضافية ،حتت
قيادة املدرب �إرن�ستو فالفريدي .ويحل
�سيلتا فيجو ،اليوم ال�سبت� ،ضيفا على
بر�شلونة ،الذي �سبق �أن قدم يف مواجهة
�ضيفه ،بع�ضا من �أف�ضل عرو�ضه يف
العامني املا�ضيني ،وهو ما يحتاج
فالفريدي �إىل تكراره ،لتحقيق فوز
م�ستحق على ملعب الكامب نو .و�إذا
كان ليونيل مي�سي هو هداف الدوري
الإ�سباين بر�صيد  12هدفا� ،إال �أن
لوي�س �سواريز ظهر ب�صورة �سيئة تقل
عن م�ستواه املعروف ،كما �أنه يكافح
من �أجل ا�ستعادة لياقته ،عقب الت�رسع
يف العودة للمالعب ،بعد جراحة الركبة التي �أجراها يف �سبتمرب املا�ضي .وقال �إيفان راكيتيت�ش ،يف ت�رصيحات �صحفية "ب�شكل
عام امتلكنا زمام جميع املباريات التي خ�ضناها .ولكن يف ال�سابق ،ومع وجود نيمار ،كان حتركاتنا مفاجئة للمناف�س ،كنا
معتادين على تقدمي �أداء �أف�ضل" .وتابع "قمنا بتغيري كل �شيء مع تغري الطريقة التي نلعب بها� ،أ�صبحنا �أكرث توازنا واحتادا،
لكننا نحتاج �أن نح�سم النتائج مبكرا" .ولعب بر�شلونة بطريقة  4-3-3حتت قيادة لوي�س �إنريكي ،وتغريت �إىل  4-4-2التي
يف�ضلها فالفريدي .و�أ�ضاف راكيتيت�ش "�سنمتع م�شجعينا يف بع�ض املباريات �أكرث من الأخرى ،لكننا ن�ؤدي ب�شكل جيد جدا،
بهذا الإيقاع �سن�صل �إىل امل�ستوى الذي كنا نقدمه يف ال�سابق �إن عاجال �أو �آجال" .ويت�صدر بر�شلونة الرتتيب بفارق  4نقاط عن
فالن�سيا الو�صيف ،بعد تعادل الفريقني  1-1يوم الأحد املا�ضي .وواجه فالفريدي ،عدة ت�سا�ؤالت ب�ش�أن امل�ستوى الذي ظهر
به بر�شلونة مبا يف ذلك اتهامات بتقدمي �أداء باهت وممل ،لكن العب الو�سط ديني�س �سواريز �سخر من هذه االتهامات .وقال
"�إذا كان بر�شلونة وهو يحتل قمة الدوري الإ�سباين ويت�صدر دوري �أبطال �أوروبا وي�سجل �أهدافا كثرية وال تهتز �شباكه �إال قليال،
ورغم كل هذا يقدم �أداء باهتا وممال ،ف�أنا ال �أعرف مب �أجيب؟" .وتابع "قمنا بتعديالت كبرية مع املدرب اجلديد وبعد �أن خ�رسنا
واحدا من �أف�ضل العبينا ،لكنا تعاملنا مع الأمور ب�شكل جيد جدا" .ويف مباريات �أخرى ،اليوم ال�سبت ،يحل حامل اللقب ريال
مدريد �ضيفا على �أتلتيك بيلباو ،كما ي�ست�ضيف الأتلتيكو ،نظريه ريال �سو�سييداد ،ويحل فالن�سيا �ضيفا على خيتايف.

على الرغم من �أن ناديي نابويل ويوفنتو�س،
�أكدا ان املواجهة التي �ستجمع بينهما ،يوم
اجلمعة ،يف اجلولة الـ  ،15لن حت�سم ال�رصاع
على لقب الدوري الإيطايل� ،إال �أن اجلماهري
تتوقع مباراة م�شتعلة يف ملعب �سان باولو ،نظرا
للمناف�سة التقليدية بني الفريقني .ويدخل
نابويل ،املباراة وهو يت�صدر جدول الرتتيب،
بعد �أن حقق الفوز يف  12مباراة ،وتعادل مرتني،
ومل يتلق �أي هزمية ،وهو الفريق الوحيد الذي مل
يخ�رس يف الدوري الإيطايل هذا املو�سم ،بجانب
�إنرت ميالن �صاحب املركز الثاين ،والذي يبتعد
عن نابويل بفارق نقطتني .ويحتل يوفنتو�س،
حامل اللقب ،املركز الثالث بفارق �أربع نقاط عن
نابويل ،حيث خ�رس مباراتني .ويبحث يوفنتو�س
عن التتويج باللقب ال�سابع على التوايل للدوري،
لكنه بعيد عن م�ستواه املعتاد ،حيث تلقى 14
هدفا مقابل � 9أهداف تلقاها نابويل .وينتظر �أن
يغيب هيجواين مهاجم يوفنتو�س عن الفريق،
بعدما خ�ضع لعملية جراحية الإثنني املا�ضي،
ولكنه قد يرغب يف اتخاذ بع�ض املخاطرة لتحدي
فريقه القدمي .يف الدفاع� ،سيعود جورجيو
كيليني من الإ�صابة ،ويتطلع للخروج من مباراة
نابويل ب�شباك نظيفة .ويغيب عن نابويل ،الظهري
الأي�رس فوزي غالم ،بعدما �أجرى عملية جراحية يف
ركبته مطلع ال�شهر اجلاري .ويعي�ش الفريق،
بداية رائعة للمو�سم احلايل ،حيث ح�صد الفريق
 13نقطة �إ�ضافية عما حققه الفريق يف املو�سم
املا�ضي .و�سيكون روما يف اختبار �سهل ،عندما
يفتتح مباريات هذه اجلولة مبواجهة فريق �سبال،
ال�صاعد م�ؤخرا للدوري ،فيما يلتقي �إنرت ميالن
مع كييفو يوم غد الأحد .وي�شهد يوم غد الأحد،
مواجهات قوية حيث يلعب بينفينتو مع ميالن،
وبولونيا مع كالياري ،وفيورنتينا مع �سا�سولو،
و�سامبدوريا مع الت�سيو .وتختتم مباريات هذه
اجلولة ،الإثنني املقبل ،عندما يلعب كروتوين مع
�أودينيزي ،وفريونا مع جنوى.

ديوكوفيت�ش ي�ضم
الت�شيكي �شتيبانيك
لفريقه التدريبي

مباريات
الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز
ال�سبت  02دي�سمرب
ت�شيل�سي * نيوكا�سل يونايتد 15:30
�إيفرتون * هيدير�سفيلد تاون 18:00
18:00
* برينلي
لي�سرت �سيتي
واتفورد * توتنهام هوت�سبري 18:00
و�ست بروميت�ش �ألبيون * كري�ستال باال�س 18:00
�ستوك �سيتي * �سوانزي �سيتي 18:00
* ليفربول 18:00
برايتون
�آر�سنال * مان�ش�سرت يونايتد 20:30
الأحد  03دي�سمرب
16:30
بورمنوث * �ساوثهامتون
مان�ش�سرت �سيتي * و�ست هام يونايتد 19:00

الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
ال�سبت  02دي�سمرب
بر�شلونة * �سيلتا فيغو 15:00
�أتلتيكو مدريد * ريال �سو�سييداد 18:15
�إ�شبيلية * ديبورتيفو الكورونا 20:30
�أتلتيك بيلباو * ريال مدريد 22:45
الأحد  03دي�سمرب
14:00
* فياريال
ليجاني�س
18:15
فالن�سيا
خيتايف *
* �إ�سبانيول
�إيبار
20:30
ال�س باملا�س * ريال بيتي�س 22:45
الإثنني  04دي�سمرب
جريونا * ديبورتيفو �أالفي�س 23:00

الدوري الإيطايل للدرجة A
ال�سبت  02دي�سمرب
�أتالنتا
*
تورينو
الأحد  03دي�سمرب
ميالن
*
بينفينتو
كالياري
*
بولونيا
�سا�سولو
*
فيورنتينا
انرت ميالن * كييفو فريونا
الت�سيو
*
�سامبدوريا
الإثنني  04دي�سمرب
كروتوين * �أودينيزي
هيال�س فريونا * جنوى

22:45
14:30
17:00
17:00
17:00
22:45
21:00
23:00

�أعلن ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش� ،أول �أم�س اخلمي�س ،ان�ضمام
الت�شيكي راديك �شتيبانيك �إىل فريقه التدريبي .و�سي�ستمر
الأمريكي �أندريه �أجا�سي ،يف تدريب ديوكوفيت�ش ،خالل البطوالت
بالدور
�شتيبانيك
الكربى ،بينما �سيقوم
البطوالت .وعانى
ذاته يف باقي
البالغ عمره
ديوكوفيت�ش،
احلائز على
 30عاما،
البطوالت
 12لقبا يف
ا لكرب ى ،
الأ ر بع
كبري يف
من تراجع
قبل �أن
الأ د ا ء
لإ �صا بة
يتعر �ض
�أجربته على
يف املرفق
دور الثمانية
االن�سحاب خالل
العام .وكان �أف�ضل
لبطولة وميبلدون هذا
مركز حققه �شتيبانيك ( 39عاما) يف الت�صنيف العاملي خالل م�سريته
هو الثامن ،و�ساعد منتخب بالده الت�شيك مرتني على الفوز بك�أ�س
ديفيز قبل اعتزاله هذا ال�شهر .ومن املقرر �أن يعود ديوكوفيت�ش،
امل�صنف  12حاليا ،للمالعب يف بطولة �أبوظبي ال�شهر املقبل.
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قرعة ك�أ�س العامل  -املغرب يف جمموعة املوت..

جمموعتان ناريتان لتون�س واملغرب ..والربتغال وا�سبانيا م ًعا مبونديال رو�سيا 2018

قرعة ك�أ�س العامل "رو�سيا � "2018أفرزت
عن جمموعات متفاوتة� ،إذ وقع املنتخب
املغربي يف جمموعة املوت (املجموعة الثانية)،
يف مواجهة الربتغال� ،إ�سبانيان والربتغال ،يف
حني �سن�شهد مواجهة عربية  -عربية بني م�رص
وال�سعودية اللذان جمعتهما املجموعة الأوىل �إىل
جانب رو�سيا �صاحبة ال�ضيافة والأوروغواي،
�أما تون�س ف�ستلعب مع بلجيكا وبنما و�إنكلرتا
�ضمن املجموعة ال�سابعة.
�صدام عربي مبونديال رو�سيا
�أ�سفرت قرعة نهائيات مونديال
رو�سيا التي �أجريت �أم�س اجلمعة عن
وقوع منتخبي تون�س واملغرب يف
جمموعتني ناريتني ،فيما وقع منتخبا
م�رص وال�سعودية يف جمموعة واحدة.
وجاء املنتخب امل�رصي وال�سعودية ،يف
املجموعة الأوىل ،مع رو�سيا البلد املنظم،
و�أورجواي.
فيما جاء املنتخب املغربي يف
املجموعة الثانية ،جمموعة املوت� ،إىل
جانب الربتغال ،و�إ�سبانيا ،و�إيران.
كما جاء املنتخب التون�سي يف جمموعة
نارية ،وهي ال�سابعة �إىل جانب بلجيكا،
و�إجنلرتا ،وبنما.
ووقع املنتخب الأملاين ،حامل اللقب،
يف جمموعة متوازنة (ال�ساد�سة)� ،إىل
جانب املك�سيك ،وال�سويد ،وكوريا
اجلنوبية ،بينما جاءت الأرجنتني الو�صيف
باملجموعة الرابعة مع �أي�سلندا ،وبريو،
والدمنارك.
أي�ضا لفرن�سا
�
متوازنة
القرعة
وجاءت
ً
حيث ت�صطدم بالدمنارك ،و�أ�سرتاليا،
وبريو يف املجموعة الثالثة ،وكذلك
للربازيل التي تلعب يف املجموعة اخلام�سة
مع �سوي�رسا ،وكو�ستاريكا ،و�رصبيا.
بينما �ضمت املجموعة الثامنة بولندا،
وال�سنغال ،وكولومبيا ،واليابان.
كلوزه يقدم ك�أ�س العامل
وقدم �أ�سطورة كرة القدم ،الأملاين
مريو�سالف كلوزه ،ك�أ�س العامل ،خالل
مرا�سم القرعة املقامة يف العا�صمة
الرو�سية مو�سكو ،ك�سفري لالحتاد
الأملاين� ،صاحب اللقب يف الن�سخة
املا�ضية.
ويعترب مريو�سالف كلوزه ،هو املهاجم
الأف�ضل يف تاريخ ك�أ�س العامل� ،إذ �سجل
 16هدفً ا يف البطولة متفوقً ا على
الربازيلي رونالدو �صاحب الـ  15هدفً ا
يف البطولة.
وقال كلوزه خالل ت�سليمه للك�أ�س:
"هذا الك�أ�س لديه انطباع �سحري ،لذا
العديد من الالعبني يريدون احل�صول
على هذا الك�أ�س يف �أيديهم� ،إنها حلظة
�سحرية بالن�سبة يل".
كما �شكر كلوزه ،العبي املنتخب
الأملاين على م�ساعدته يف الن�سخة
املا�ضية ،لكي يكون الهداف التاريخي
يف ك�أ�س العامل.
بوتني

وكان الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،قد �أفتتح مرا�سم قرعة مونديال
 ،2018املنتظر �سحبها ،بق�رص الكرملني.
وقال بوتني ،يف كلمته االفتتاحية
"رو�سيا لديها �شغف كبري بكرة القدم،
ولديها العديد من الالعبني البارزين على
م�ستوى عدة �أجيال".
و�أ�ضاف "�سيحظى املنتخب الرو�سي
ب�أكرب قدر من املرونة� ،أمتنى النجاح لكل
الفرق".
كما قدم بوتني ،وع ًدا جلميع امل�شجعني
الذين �سيتابعون املباريات من رو�سيا،
بالتمتع ال�شديد ب�أجواء املونديال.
واجتمع بوتني قبل احلفل االفتتاحي
مع بع�ض جنوم كرة القدم الذين �سيجرون
القرعة ،ومن �ضمنهم مارادونا وبويول
ودييجو فورالن وكافو وجوردون بانك�س
وفابيو كانافارو.
كما حتدث رئي�س االحتاد الدويل ،جياين

�إنفانتينو �أمام احل�ضور يف ق�رص الكرملني
"�شكرا لل�شعب الرو�سي الذي عمل
وقال
ً
بجد على مدار ال�سنوات املا�ضية ليجلبوا
لنا خطوة �أخرى �إىل الأمام يف النهائيات".
و�أ�ضاف "امل�شهد هنا ينتمي �إىل
�أ�ساطري كرة القدم ،الآن ميكننا �أن ن�سمح
للفنانني باالحتفال بكرة القدم يف جميع
�أنحاء العامل واال�ستمتاع بالقرعة".
املغرب
وتباينت ردود الفعل باملغرب من
حمللني ونقاد وجماهري ،بعدما �أوقعت
قرعة ك�أ�س العامل  2018التي �أقيمت
م�ساء اجلمعة� ،أ�سود �أطل�س يف جمموعة
حديدية.
و�سيلعب املنتخب املغربي يف
املجموعة الثانية التي ت�ضم منتخبات
الربتغال بطل �أوروبا  2016بقيادة جنمه
كري�ستيانو رونالدو �أف�ضل العب يف العامل
العامني الأخريين ،و�إ�سبانيا بطل مونديال
� ،2010إ�ضافة للمنتخب الإيراين.
وحتمل مواجهة الربتغال ذكريات

عقب تعر�ضه لال�صابة

�سعيدة للكرة املغربية ،بعد �أن واجه
"الأ�سود" منتخب الربتغال يف مونديال
املك�سيك  ،1986وتفوق عليه بنتيجة
 3-1يف مباراة �شهرية� ،صعدت باملنتخب
مت�صدرا
املغربي للدور الثاين �آنذاك
ً
أي�ضا �إجنلرتا
جمموعته التي �ضمت � ً
وبولندا.
ومن املفارقات التي حتملها هذه
املجموعة ،هي تواجد  3منتخبات يحكمها
القرب اجلغرايف با�ستثناء املنتخب
الإيراين.
و�سبق للمنتخب املغربي� ،أن واجه
منتخب الربتغال يف مونديال املك�سيك
 ،1986بينما مل ي�سبق له مواجهة �إ�سبانيا
�أو �إيران يف �سابق م�شاركاته بك�أ�س
العامل.
يذكر �أن منتخب املغرب ي�شارك يف
ك�أ�س العامل للمرة اخلام�سة بعد �أعوام
 1970و 1986و 1994و.1998
عادة تاريخية للأخ�ضر يف ك�أ�س العامل
وحافظت قرعة ك�أ�س العامل ،2018

على عادة تاريخية للمنتخب ال�سعودي.
ب�إعالن جمموعات مونديال رو�سيا،
وتواجد املنتخبني امل�رصي وال�سعودي يف
جمموعة واحدة� ،ستكون هذه املرة الثالثة
التي ت�ضع القرعة املنتخب ال�سعودي مع
فريق عربي طوال تاريخ م�شاركة "الأخ�رض"
يف ك�أ�س العامل لكرة القدم.
وي�شارك املنتخب ال�سعودي للمرة
اخلام�سة باملونديال� ،أعوام 1994
أخريا .2018
و 1998و 2002و 2006و� ً
و�أ�سفرت القرعة عن وقوع املنتخب
ال�سعودي بجوار املنتخب امل�رصي يف
املجموعة الأوىل ،ومعهما رو�سيا �صاحبة
ال�ضيافة و�أوروجواي.
و�سبق للمنتخب ال�سعودي �أن واجه
املنتخب املغربي يف املجموعة ال�ساد�سة
مبونديال �أمريكا  1994وفاز الأخ�رض 2
 1 /بهديف �سامي اجلابر وف�ؤاد �أنور،
وحقق املنتخب ال�سعودي مفاج�أة مدوية
بالت�أهل لدور ال�ستة ع�رش يف �أول م�شاركة
مونديالية يف تاريخه.

احل�سم يف مايو 2020

مورينيو يرف�ض ا�ستبعاد ماتيت�ش من مواجهة �آر�سنال املغرب مر�شحا ر�سميا ال�ست�ضافة مونديال 2026

رف�ض جوزيه مورينيو ،مدرب مان�ش�سرت
يونايتد ،املناف�س يف الدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم ،ا�ستبعاد نيمانيا
ماتيت�ش ،من لقاء �آر�سنال ،مو�ضحا �أن
العب الو�سط �سي�سافر مع الت�شكيلة
خلو�ض اللقاء الذي �سيقام على ا�ستاد
الإمارات ،اليوم ال�سبت.
ومت ا�ستبدال ماتيت�ش ،الذي ان�ضم لـ
"�أولد ترافورد" قادما من ت�شيل�سي يف
بداية املو�سم احلايل ،عقب  55دقيقة
من انت�صار يونايتد  4-2على واتفورد،
يف منت�صف الأ�سبوع احلايل ،فيما قال
مورينيو �إن الالعب الدويل ال�رصبي
تعر�ض مل�شكلة ع�ضلية.
وبدا املدرب الربتغايل يف حالة من عدم
الثقة ،ب�ش�أن ما �إذا كان بو�سع ماتيت�ش
خو�ض مباراته الـ  15على التوايل يف
الدوري مع يونايتد ،الذي يوا�صل م�ساعيه
للحاق مبان�ش�سرت �سيتي املت�صدر ،الذي
يبتعد بفارق ثماين نقاط يف ال�صدارة.

وقال مورينيو خالل م�ؤمتر �صحفي
اجلمعة" :ال �أعرف ما �إذا كان بو�سعه �أن
يلعب� ،سي�سافر مع الفريق� ،سيحاول
ويحدوين الأمل �أن ي�ستطيع اللحاق بنا
لكن لي�س بو�سعي �ضمان ذلك".
ومل يفز مورينيو بعد يف �أي مباراة خارج
ملعبه �أمام �أي فريق من ال�ستة الكبار ،منذ
توليه م�س�ؤولية الفريق.
وح�صد الفريق  3نقاط فقط ،و�سجل
هدفا واحدا يف �سبع مباريات خا�ضها حتت
قيادة مورينيو مع ت�شيل�سي ،و�آر�سنال
و�سيتي وليفربول وتوتنهام هوت�سبري.
وعند �س�ؤاله عما �إذا كانت مباراة
ال�سبت ،يجب �أن تنتهي بالفوز لكي
يبقي على �رصاع اللقب قائما ،رد
مورينيو" :طالبت من الالعبني الرتكيز
على املباراة ،ال يهم ما حدث قبلها �أو
ما �سيحدث بعده ا".و�أ�ضاف�" :ستكون
مباراة �صعبة مبا يكفي �أمام �آر�سنال لذا
ف�إننا �سرنكز متاما على هذه املباراة".

االحتاد الدويل لكرة القدم يعلن قائمة
باملت�سابقني على ا�ستقبال العر�س الكروي ،ت�ضم
حتالف الواليات املتحدة كندا املك�سيك.
اعلن االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا)
ان املغرب وحتالف الواليات املتحدة-
كندا-املك�سيك اكدا تر�شحهما ال�ست�ضافة
مونديال .2026
وكان التحالف الثالثي الذي يعترب االوفر
حظا للفوز يف ال�سباق يف يونيو على هام�ش
مونديال رو�سيا  ،2018واملغرب اعربا عن
اهتمامها بتنظيم اول مونديال يف تاريخ
كرة القدم ي�شارك فيه  48منتخبا بدال من
 32حاليا.
واو�ضح فيفا يف بيان ان املر�شحني
لديهما مهلة حتى (اخلمي�س)  30نوفمرب
لتقدمي "اتفاق الرت�شيح امل�ستويف
ال�رشوط".
وحددت املرحلة الثانية يف  16مار�س
املقبل لتقدمي ملفات الرت�شيح كاملة.
ويف يونيو� ،سيقوم جمل�س الفيفا بـ"جولة

الرت�شيحات التي �سيتم الت�صويت عليها"
الن االحتادات الوطنية الـ  211التي يت�شكل
منها االحتاد الدويل هي التي �ستختار الدولة
امل�ضيفة .و�سيتم الت�صويت على الدولة
امل�ضيفة ملونديال  2026يف  13يونيو
خالل امل�ؤمتر الـ 68للفيفا الذي �سينعقد
يف مو�سكو ع�شية انطالق مونديال .2018
ويف حال عدم قبول الرت�شيحات من قبل
م�ؤمتر الفيفا ،وهي حالة غري قابلة احلدوث،
�سيفتح االحتاد الدويل الباب امام تر�شح
اجلميع مبن فيهم االحتادين االوروبي
واال�سيوي اللذين مت ا�ستثنا�ؤهما من
العملية كون رو�سيا �ستنظم ن�سخة 2018
وقطر ن�سخة  .2022ويف هذه احلال� ،سيتم
اختيار الدولة امل�ضيفة يف مايو  2020خالل
امل�ؤمتر الـ  70للفيفا الذي يعود اليه من
االن ف�صاعدا امر اختيار الدول امل�ضيفة
بعد �شكوك بالف�ساد خيمت على طريقة منح
رو�سيا وقطر �رشف اال�ست�ضافة للن�سختني
االخريتني عام .2010
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عوا�صم العامل
ت�ستعد ال�ستقبال
�أعياد الكري�سما�س
بد�أت عوا�صم ومدن العامل فى اال�ستعداد ال�ستقبال �أعياد ر�أ�س ال�سنة،
حيث بد�أت مظاهر االحتفال بتزيني �أ�شجار عيد امليالد املجيد فى العديد
من دول العامل مثل الواليات املتحدة ،وت�شيلى ،و�سوي�رسا،واملجر،
و�إ�سبانيا.
ففى �سوي�رسا قامت بع�ض املحالت التجارية بعمل تخفي�ضات على
املالب�س ا�ستعدادا الحتفاالت الكري�سما�س ،وفى مدريد قامت ال�سلطات
الإ�سبانية بن�صب �أ�شجار الكرمي�سا�س فى ال�شوارع وامليادين الرئي�سية،
وفى نيويورك قامت العديد من املحالت التجارية بعر�ض �أ�شجار
الكرمي�سا�س ا�ستعدادا لالحتفاالت.
وفى اململكة املتحدة ،كان مئات الآالف من املواطنني الربيطانيني
وال�سائحني من جن�سيات خمتلفة ،جتمعوا الأربعاء املا�ضى ،ب�شارع
�أك�سفورد ال�شهري باملدينة الربيطانية لندن ،انتظارا لإ�ضاءة �أنوار
الكري�سما�س التى تزين الأ�شجار واملحالت احتفاال ب�أعياد امليالد.

�أول �شخ�ص يح�صل على �آيفون  :8لن ا�ستخدمه
وغري نادم على النوم بال�شارع 11يوما
ك�شف مازن كورات�شى الطالب اجلامعى الذى قرر االنتظار  11يوم ًا �أمام متجر
�أبل ب�أ�سرتاليا ليكون �أول احلا�صلني على �آيفون  ،8عقب ا�ستالم الهاتف �أنه ال
يفكر فى ا�ستخدام الهاتف ،بل �سيعطيه لوالدته ،و�سيتم�سك بهاتفه �آيفون 7
بل�س.
ووفق ًا للموقع الإلكرتونى ل�صحيفة "ديلى ميل" الربيطانية ،و�أو�ضح طالب
هند�سة الربجميات ،البالغ من العمر  20عاما ،والذى تخلى عن و�سائل الراحة
للعي�ش فى ال�شارع ملدة �أ�سبوع� ،أنه ال يريد الهاتف ،لذا لن تكون هناك فائدة
من االحتفاظ به ،لذا �سيقدمه هدية لوالدته ،واعرتف كورات�شى ب�أن والدته لن
تكون قادرة على معرفة الفرق بني هاتفها احلاىل واجلديد الذى تبلغ تكلفته
 2000دوالر.
وقال كورات�شى" ،رمبا �سوف تخربنى �أنها ال تريد هاتفا مثل هذا ،و�سوف
ت�ستخدمه فقط من �أجل الر�سائل الن�صية ،ولي�س �أكرث من ذلك ،فهى تعتقد �أننى
جمنون لقيامى بذلك".
وانتزع "كورات�شى" البقعة املرموقة فى مقدمة قائمة االنتظار حتى يتمكن من
عر�ض الهاتف ملتابعيه على قناته اخلا�صة مبوقع يوتيوب ،وقال كورات�شى،
"عندما و�صلت �إىل هنا ،ندمت على الفور تقريبا ،ومبجرد �أن جل�ست� ،أدركت
�أنه كان مبكرا جدا قدومى �إىل هنا ،لكنى ح�صلت على الكثري من االهتمام من
و�سائل الإعالم ،لذلك كان الرتاجع �سيت�سبب فى الكثري من االحراج ،لذلك �أنا
عالق هنا� ،إذ �أ�صبح النا�س على علم بوجودى ،و�إذا تراجعت �سي�صبح هذا الأمر
حدثا كبريا".
و�أ�ضاف كورات�شى ،بعد ا�ستالمه الهاتف اجلديد اليوم اجلمعة" ،ال �أ�شعر
بالندم� ،إذ ندمت قليال فى البداية ،ولكن عندما افكر فيما حدث الآن� ،أ�شعر �أن
الأمر كان ي�ستحق كل هذا العناء ،فعلى اجلميع فعل ما يحبونه ،وهذا ما �أقوم
به".
وكان من �ضمن املقيمني �أمام املتجر انتظارا لو�صول الهاتف ،طالب املدر�سة
الثانوية ماركو�س بار�سومي ،الذى يبلغ من العمر 17عاما ،الذى ك�شف انفاقه
 4000دوالر على الهاتف اجلديد ،رغم عدم رغبته فى ا�ستخدامه.

غرائب بع�ض امللكات عرب التاريخ

بع�ض الن�ساء حول العامل ميتلكن �سلوكيات وطبائع قد تكون غريبة
وعجيبة ،وقد ينده�ش منها كل من يعرفها ورمبا تو�صف باجلنون لغرابة
الأفعال وخا�صة �إذا كانت املر�أة م�شهورة ،ف�إن �أفعالها ت�صبح ملفتة ب�شكل
�أكرب لأن �شهرتها ت�ضعها حتت انظار اجلميع و قد يحقق بع�ضهن حلم ال�شهرة
من خالل تلك الأفعال.
�سر الثوم
امللكة كليوباترا و كانت ملكة م�رص يف الع�صور قبل امليالد ،من �أ�رسارها
يف الأكل كانت �إذا �أرادت فتح �شهيتها ،فتقوم ب�إح�ضار قطعة من ال�شمام وتقوم
بتتبيلها بالثوم ثم ت�أكلها ،و بعد ح�صولها على عر�ش م�رص تزوجت من
�شقيقها الأ�صغر بطليمو�س الثالث ع�رش و هذا بعد و�صية والدها ،ثم بعدها
تزوجت زعيمني من �أ�شهر زعماء اوروربا ،و هما يوليو�س قي�رص و هذا عام
 47ق م و مارك انطونيو عام  41ق م.
جوارب احلرير
امللكة مارجريت هي زوجة فليب الثالث و ملكة النم�سا ،كانت متتلك
�ساقني نحيفتني فقد �أتي لها �أ�صحاب اجلوارب احلريرية بهدية من اجلوارب
امل�صنوعة من احلرير ،لكنها رف�ضتها ووبختهم ب�شدة وغ�ضبوا منها جدا على
رف�ضها ويوبخها لهم لكنهم بعد ما عرفوا ال�سبب زال هذا الغ�ضب

ا�صطباحة

�إذا كان املال هو هدف من
يتناف�سون على ال�سلطة ،
فلي�س هناك �ضرر من �أن يكون هو
� ً
أي�ضا هدف الناخبني التع�ساء.

معلومة

* القارة القطبية اجلنوبية
هي القارة الوحيدة يف العامل
التي ال توجد بها �أر�ض ياب�سة،
بل تت�ألف من طبقة جليدية.
و�أنت على قيد احلياة ,
*
لون خمك يكون وردي �أما بعد
الوفاة يكون رمادي  .فعندما
ت�صف لون خمك بالأبي�ض ف�أنت
خمطئ بالت�أكيد .
* هل تعلم  :ان عام  1999حاول
م�ؤ�س�س  Googleبيع موقعه بـ
مليون دوالر لكنه مل ي�ستطع ذلك
لعدم وجود م�شرتي… اليوم
 Googleت�ساوي �أكرث من 250
مليار دوالر .
* مخ الإن�سان البالغ يحتوي
على ما يراوح بني  100مليون
و 200مليون خلية ع�صبية� ،إال
ان اي خلية متوت ال حتل حملها
واحدة جديدة.
ذات مرة� ،شارك املمثل
*
الكوميدي الراحل �شاريل �شابلن
يف م�سابقة الختيار �شبيه
له(طبعا دون �أن يدري منظمو
امل�سابقة بحقيقة االمر) والطريف
ان �شابلن احتل املركز الثالث يف
تلك امل�سابقة.

كلمات م�ضيئة

ال ت�ستطيع ان تبني
*
�سمعة…على عمل ما �ستقوم به
* �رس النجاح يكمن يف �أن
تفهم الر�أي الآخر
* املثايل هو ال�شخ�ص الذي
ي�ساعد النا�س من �أجل االزدهار
* الف�شل لي�س �سوى فر�صة
لتجربة طريق �آخر
* الف�شل هو بب�ساطة فر�صة
جديدة لكي تبد�أ من جديد لكن
هذه املرة بذكاء �أكرب
كُ لما تقدمنا يف احلياة
*
عرفنا حدود قدرتنا
* لو �إعتقدت �أنك قادر على
فعل �شيء ما� ،أو اعتقدت �أنك
غري قادر على فعل �شيء ما،
ففي كلتا احلالتني �أنت على
�صواب
* لي�س هناك رجل ال ي�ستطيع
�أن يفعل �أكرث مما يعتقد

"�أ�شهر م�شرد" ينعم بالرثاء وال�سبب! ..

ر دت �أمريكية من والية نيوجريزى
اجلميل لرجل م�رشد �أنفق �آخر 20
دوالرا معه لتزويد �سيارتها بالوقود
�إذ �أطلقت من �أجله حملة تربعات عرب
الإنرتنت جنت �أكرث من � 325ألف
دوالر.
وكانت كيت ماكلور ( 27عاما) قد
د�شنت �صفحة على موقع (جو فاند
مى دوت كوم) حيث جمعت حتى ظهر
اجلمعة  325420دوالرا لرجل م�رشد
يدعى جون بوبيت جونيور .وظل هذا الرقم يتزايد باطراد طوال اليوم.
وي�صف بوبيت نف�سه ب�أنه جندى �سابق فى م�شاة البحرية الأمريكية وم�سعف
عمره  34عاما �أ�صبح بال م�أوى قبل نحو عام وفقا ملوقع (�إن.جى دوت كوم)
الذى �ساعد تقريره عن الواقعة فى جذب االنتباه �إىل جمع التربعات.
و�أ�ضاف "بدت وك�أنها بحاجة مل�ساعدة .وبالنظر �إىل حالتى �أنا ف�إن النا�س
ي�ساعدوننى كل يوم .وعندما ت�سنح ىل فر�صة م�ساعدة �أحدهم فهذا هو ما يتعني
على فعله".
وبعدما حدث ذلك على الطريق ال�رسيع ،كانت ماكلور تعود من فرتة لأخرى
�إىل املكان لالطمئنان على بوبيت حيث جلبت له مالب�س تقيه الربد وبع�ض
النقود .وقررت هى وزوجها فى نهاية املطاف بدء جهود جلمع املال للرجل
حتى يتمكن من دفع �إيجار م�سكن و�رشاء �سيارة وتدبري نفقات �أخرى �إىل �أن يجد
وظيفة.
وزادت �أموال التربعات ب�آالف الدوالرات فى الأيام القليلة املا�ضية �إذ �ساهمت
على ما يبدو التغطية الإعالمية وا�سعة النطاق وم�شاعر الإح�سان الفيا�ضة خالل
عطلة عيد ال�شكر فى تدفق امل�ساعدات اخلريية.

برجك اليوم!..

برج احلمل  /ت�ضع اليوم خطة وا�ضحة
لإجناز �أعمالك ب�شكل �رسيع للتفرغ ملمار�سة
هوايتك املف�ضلة بعد االنتهاء من العمل.
ن�صائح مهمة يقدمها لك �أحد املقربني
وحالة جتديد الن�شاط ت�سيطر عليك اليوم،
ال ترتك �أفراد �أ�رستك مبفردهم طوال اليوم
واحر�ص على التواجد فى املنزل واجللو�س معهم.
برج الثور� /إن �أردت �أن تتخلى عن �أهدافك فعليك باال�ستمرار بالطريقة التى
تف�سد بها كل م�رشوعاتك املهنية ،ب�سبب ك�سلك وطرح احلجج واملربرات� .أن
يعي�ش حالة من ال�رشود والت�رصف بغوغائية على ال�صعيد املهنى و�سيجنى
نتائج هذه الأفعال قري ًبا.
برج اجلوزاء /عليك الرتكيز فى عملك �أكرث من �أى وقت م�ضى وذلك لتتمكن
من التقدم �إىل الأمام .بعدة حتديات قد تتغلب عليها �إذا �أدركت خط�أك وتعاملت
معه ب�إيجابية.
برج ال�رسطان /حاول ترتيب �أمورك اليوم للتحدث مع مديرك فى العمل
حول املن�صب اجلديد وقم با�ست�شارة �أحد الأ�صدقاء حول ا�ستمرارك فيه .ابتعد
عن م�سببات التوتر واالنفعال اليوم ورتب رحلة ق�صرية للذهاب لأحد الأماكن
الهادئة ،وهو ما �سي�ساعدك على ت�صفية تفكريك واتخاذ القرارات املهمة حيال
الفرتة املقبلة.
برج الأ�سد /تخطى املحن املا�ضية وابد�أ من جديد ،فالأمور لن تقف عند
م�شكلة عابرة وبالت�أكيد �ستكت�سب من خاللها خربة جديدة� .أن يعي�ش فى جو
من التوتر وال�شعور بالقلق جتاه النواحى املهنية والعاطفية ويحتاج مولود
الأ�سد �إىل دعم معنوى.
برج العذراء /بداية جديدة فى وظيفتك احلالية بعد فرتة من ال�صعاب مررت
بها فى م�شوارك املهنى ،جتنب الوقوع فى �أخطاء املا�ضى وابحث عن حلم
جديد .خطوات ثابتة على طريق حتقيق �أحالمك على الأ�صعدة املختلفة ،ال
ترتك �صديقك املقرب مبفرده اليوم وكن بجانبه فهو فى حاجة �شديدة لك.
برج امليزان /ال تهمل اليوم فى �إجناز املهام التى يكلفك بها مديرك فى
العمل واحر�ص على االنتهاء منها قبل حلول امل�ساء لأن �أ�رستك فى انتظارك.
ت�سري بخطوات ثابتة نحو حتقيق النجاح وحالة من احلما�س ت�سيطر عليك
ف�أح�سن ا�ستغالل ذلك ،ت�ستقبل هدية من �شخ�ص جمهول فال تبحث عن حقيقة
�شخ�صيته.
برج العقرب /العمل يقت�ضى منك نف�ض الك�سل واال�ستعداد ملوجة من العمل
اجلاد لتحقيق �أهدافك .عليك التغلب على ال�صعاب وامل�شكالت النف�سية التى
تواجهها وحدك.
برج القو�س  /العمل يتطلب منك مزيد من احلزم املختلط بالهدوء ،وذلك
لتتمكن من �إدارة الأمور ب�شكل جيد .الوثوق فى �شخ�ص مقرب منك ليعود �إليك
ال�شعور باحلياة من جديد.
برج اجلدى /ابتعد عن امل�شاكل اجلانبية التى تثريها ب�شكل دائم مع ر�ؤ�سائك
و�ضع تركيزك فى تنفيذ خططك املهنية على الوجه الأكمل فقط .يراجع نف�سه فى
كثري من القرارات التى اتخذها ب�ش�أن الرجوع �إىل عالقته العاطفية القدمية.
برج الدلو /ابتعد عن الأ�ساليب امللتوية التى تتبعها للزج بالزمالء فى
امل�شاكل مع ر�ؤ�سائك ،والتزم مبوقفك فقط� .أن يواجه جمموعة من امل�شاكل مع
زمالئه فى العمل ب�سبب �سعيه نحو الو�صول ملنا�صب كبرية فى وقت ق�صري.
برج احلوت /الأحالم الوردية لي�ست كافية للح�صول على النجاح الذى تريد
الو�صول �إليه فعليك النزول على �أر�ض الواقع .يتوقع علماء الفلك الفرتة
القادمة لك مراجعة نف�سك وبذل مزيد من اجلهد فى �سبيل حتقيق طموحك.
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