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

الرئي�س ا�سيا�س افورقي يبحث مع ويل عهد �أبوظبي جماالت التعاون والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك تنفيذ برامج تنموية فعالة يف
�إقليم �شمال البحر الأحمر

التقى فخامة الرئي�س �إ�سيا�س
افورقي الذي يقوم حاليا بزيارة
عمل ر�سمية �إىل دولة الإمارات
العربية املتحدة ،بويل عهد �إمارة
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
الإماراتية امل�سلحة ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان.
تناول اللقاء عالقات التعاون
وال�صداقة بني ارتريا ودولة
الإمارات العربية املتحدة و�سبل

دعمها وتطويرها مبا يخدم م�صلحة
البلدين وال�شعبني ال�صديقني
وقد ا�ستعر�ض الرئي�س �إ�سيا�س
افورقي وال�شيخ حممد بن زايد
جماالت التعاون القائمة بني
البلدين ومت البحث عن �سبل
تطويرها يف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والتنموية وغريها
� ،إىل جانب تطرقهم للتطورات
الإقليمية والدولية والق�ضايا ذات

قام معهد (�إ�سماب ) العايل للتعليم
والت�أهيل والإ�ست�شارة بتخريج 482
من طالبه بدرجة الدبلوم يف احلادي
والثالين من دي�سمرب املن�رصم  ،هذا
ويخرج املعهد الدفعة العا�رشة منذ
ت�أ�سي�سه .
يحمل اخلريجون عدة تخ�ص�صات
يف  :املحا�سبة وتقانة املعلومات
واالت�صاالت واللغة االجنليزية
والقانون والتجارة والرتبية و�إدارة
الأعمال وعلوم ال�سكرتارية و�إالدارة
وامل�رسح وغريها .
و �أو�ضح مدير املعهد الدكتور
ت�سفاي هيلي يف الكلمة التي �ألقاها يف
املنا�سبة ب�أن املعهد خرج يف ال�سنوات

الع�رش املا�ضية 3656من الطالب ،
 75%منهم من االناث � ،إ�ضافة �إىل
تقدمي للدورات الت�أهيلية الق�صرية لـ
 2420من عمال امل�ؤ�س�سات احلكومية
املختلفة وتقدمي خدمات اال�ست�شارة لـ
 23من امل�ؤ�س�سات ،كما �أنه يعمل على
منح الأولوية للدفع بجهود التطور
االجتماعي واالقت�صادي.
و �أ�شار ممثل اخلريجني �إىل �أن
اال�ستثمار الكبري الذي يجري يف
التغيري
التعليم يعك�س مدى
الأيجابي الذي �سيحدث فيه يف
بالدنا يف امل�ستقبل  ،م�ؤكدا ب�أن
الدرا�سة التي تلقوها لها �أهمية كربى
يف حياتهم امل�ستقبلية.

االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء عدد من امل�س�ؤولني
من كال اجلانبني.
الرئي�س
اجلدير بالذكر �أن
�إ�سيا�س �أفورقي كان قد توجه �إىل
دولة الإمارات العربية املتحدة يف
الثاين من يناير اجلاري يف زيارة
ُ
ت�ستغرق ثالثة �أيام.
عمل ر�سمية

معهد �إ�سماب يخرج  482طالبا

�أعلنت حاكمة �إقليم �شمال البحر
الأحمر ال�سيدة /ظقريدا ولدقرقي�س
يف االجتماع الذي عقد بهدف تقييم
الأن�شطة بالإقليم يف العام 2016
 ،ب�أن برامج التنمية التي نفذت
العام املا�ضي كانت نتاجا للعمل
اجلماعي املوحد واملن�سق ،كما
�أنها عك�ست قدرة الأرتريني حكومة
و�شعبا يف �إجناز �أعمال �أكرث من هذا
بكثري متى ما مت تن�سيقها .
و �أ�شار التقرير الذي قدم يف
االجتماع �إىل �أن املزارع بالإقليم
قد بلغت م�ستويات الإثمار والإنتاج
 ،كما �أن الدرا�سات �أظهرت
نتائج م�شجعة لتنمية الفواكه
يف الب�ساتني الواقعة يف مناطق
املناخات املعتدلة .
كما �أكد التقرير تنفيذ �أن�شطة
فاعلة يف جمال �صيانة الطرق
واملجاري والقنوات التحويلية
واحلفائر وحفظ املياه وحماية
الرتبة و�إر�ساء م�شاريع املياه
وغريها  ،كما مت االنتهاء من بناء
امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف ايرافايل
وامباتكاال  ،وكذلك ت�سري �أعمال
الت�شييد للمركز ال�صحي يف بادن
وعيادة عيالبابو ب�شكل جيد.
ويف جمال التعليم ،نفذت خالل

العام املا�ضي �أن�شطة ناجحة
لبناء وتو�سيع و�صيانة املدار�س،
وبناء مدار�س �إبتدائية يف قرى
الرحل ورفع م�ستوى عدد كبري من
املدار�س االبتدئية �إىل املرحلة
املتو�سطة.
االجتماع
ناق�ش
كما
�أو�صى
التقريراملقدم،والذي
ب�رضورة حماية الغطاء النباتي
من الزوال �أو�إقتالع اال�شجاروالدفع
بثقافة �إدخال املواقد اخلالية
واالقت�صادية يف
من الدخان
ا�ستهالكها للحطب  ،كما جرت
درا�سات ملعرفة الأنواع اجليدة
من االبقار والتي مت تقدميها �إىل
املزارعني �ضمن برنامج القرو�ض
وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف
التنمية الريفية.
وقالت حاكمة الإقليم ال�سيدة
 /ظقريدا ولد قرقي�س يف الكلمة
اخلتامية ب�أن على امل�ؤ�س�سات
يف الإقليم تقوية �أدائها االداري
والتنظيمي لتنفيذ �أعمال م�س�ؤولة
ترتكز على امل�ساءلة واملحا�سبة
يف العام  ،2017ورفع درجة
ا�ستثمارها يف جمال تطوير القوى
الب�رشية التي عندها خا�صة قطاع
ال�شباب.

هذا وقد حاز معهد ا�سماب اخلا�ص
الذي بد�أ عمله التعليمي يف العام
 ،2005الإعرتاف كم�ؤ�س�سة تعليمية
عليا من قبل مفو�ضية التعليم العايل
يف العام  ، 2014ويقوم بتقدمي
الدرا�سة يف ثمان من املجاالت
العلمية .

اجتماعات تقيمية لل�شباب يف اجلنوبي و�شمال البحر الأحمر

عقدت اجتماعات يف كل من
�إقليمي �شمال البحر الأحمر
واجلنوبي  ،بهدف تقييم
الربامج املوجهة �إىل ال�شباب
عامة و�أهمية اكت�شاف قدراتهم
وميولهم املبكرة ب�صفة خا�صة
والدور الذي ميكن �أن يلعبه
ال�رشكاء يف ذلك .
هذا وقد قام االجتماعان
املنعقدان يف كل من مدينتي
م�صوع و�صنعفي بتقييم الربامج
املنفذة مل�صلحة ال�شباب يف
املجاالت التنظيمية
جميع
وال�سيا�سية وال�صحية والثقافية
والتعليمية
واالجتماعية
والريا�ضية وغريها .
كما �أو�ضح م�س�ؤول االحتاد

الوطني لل�شباب والطلبة يف
�إقليم �شمال البحر الأحمر ال�سيد
� /إدري�س عثمان ب�أن العمل يجري
ملنح الأولوية لت�أهيل ال�شباب
وت�سليحهم بالعلم واملعرفة
و�إيقاظ روح املناف�سة فيهم
وتنظيمهم يف �أندية و�إتاحة
املهن املختلفة لهم للتعرف
على هواياتهم وميولهم املبكرة
وبالتايل م�ساعدتهم لال�ستفادة
من ذلك .
من جانبه دعا نائب رئي�س
لل�شباب
الوطني
االحتاد
والطلبة ال�سيد /عقباي برهي
ال�شباب �إىل اال�ستفادة املثلى من
فر�ص التعليم والت�أهيل خلدمة

م�ستقبلهم امل�رشق.
ويف االجتماع الذي عقد يف
مدينة �صنعفي بالإقليم اجلنوبي
�أو�ضح عن تنفيذ جميع الربامج
املو�ضوعة لرفع قدرات ال�شباب
نتيجة للتن�سيق الكبري ودعم
م�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة
للربنامج .
اجلدير بالذكر �أنه قدعقدت
اجتماعات تقييمية مماثلة
من قبل فرع االحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة يف كل من �ساوا
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل وفرع
مديرية ارعتا.
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متديد حالة الطوارئ برتكيا للمرة الثالثة

ا�ستجواب ث ٍان و�شيك مع نتنياهو ب�شبهات ف�ساد

رجحت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية
�أن يخ�ضع رئي�س الوزراء بنيامني
نتنياهو ال�ستجواب ٍ
ثان حول �شبهات
ف�ساد ،بعد �أول جل�سة حتقيق
معه �أم�س يف مقر �إقامته بالقد�س
الغربية.
ومل حتدد �إذاعة موعدا للجل�سة
الثانية ،ولكنها رجحت �أن حتقق
ال�رشطة قريبا مع نتنياهو امل�شتبه
يف �أنه تلقى "منفعة وهدايا ثمينة
من رجال �أعمال �أثرياء مبا يخالف
القانون".
وكانت ثالثة حمققني كبار من
وحدة تابعة لل�رشطة ومتخ�ص�صة يف
مكافحة الف�ساد قد انهوا �أول جل�سة
حتقيق ا�ستمرت ثالث �ساعات ،حول
تهم تتعلق بتلقي نتنياهو و�أفراد
عائلته هدايا غالية الثمن من رجلي
�أعمال �إ�رسائيلي و�أجنبي.
وهناك ق�ضية �أخرى ظلت طي
الكتمان ال�شديد ،ومل يتم الك�شف عن
فحواها وطبيعة التهم املوجهة �إىل
نتنياهو.

ووفق و�سائل الإعالم،
ف�إن نتنياهو تلقى
هدايا بقيمة ع�رشات
�آالف الدوالرات من
رجلي �أعمال لهما
م�صالح اقت�صادية يف �إ�رسائيل،
�أحدهما �إ�رسائيلي والآخر �أجنبي.
لكن امل�ست�شار الق�ضائي مل ي�ؤكد
�أنها ت�أتي يف �إطار ر�شاوى ،لأنه مل
بعد �أنهما تلقيا مقابلها �أي
يثبت
ُ
ت�سهيالت.
وكان امل�ست�شار القانوين للحكومة
�أبيحاي مندلبليط �أعلن ر�سميا �أن
الأدلة -التي مت جمعها خالل التحقيق
الذي بد�أ بهذه الق�ضية يوم  10يوليو
املا�ضي -ا�ستدعت امل�صادقة على
التحقيق مع نتنياهو حتت طائلة
الإنذار ،فتحول الفح�ص يف هذه
الق�ضية �إىل حتقيق.
ورف�ض مندلبليط الك�شف عن
تفا�صيل التحقيق ،وقال "�إن طبيعة
التحقيق متنعنا يف هذه املرحلة
من الك�شف عن تفا�صيل التحقيق
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اجلاري ،ولكننا �سندر�س ن�رش املزيد
من املعلومات بني احلني والآخر بناء
على التطورات".
و�أ�شار �إىل �أن ال�رشطة بحثت �سل�سلة
طويلة من االدعاءات حول قيام رئي�س
احلكومة بارتكاب خمالفات يف جمال
اال�ستقامة.
ويف الوقت نف�سه� ،أعلن امل�ست�شار
القانوين �إغالق امللفات يف �سبع ق�ضايا
�أخرى مت فح�ص ال�شبهات حولها .غري
�أن نتنياهو ي�ؤكد �أنه ال �شيء يدينه،
ودعا املعار�ضة وال�صحافة �إىل عدم
اال�ستعجال واالحتفال لأنه لي�س هناك
�شيء �ضده.
ُي�شار �إىل �أن القانون الإ�رسائيلي
يجرب �أي ع�ضو باحلكومة -مبا يف
ذلك رئي�سها -على اال�ستقالة �إذا
وجهت �إليه ر�سميا تهمة ف�ساد.

وافق الربملان الرتكي م�ساء اول
ام�س الثالثاء على مقرتح رئا�سة
الوزراء متديد حالة الطوارئ يف
البالد ملدة ثالثة �أ�شهر ،وذلك للمرة
الثالثة على التوايل منذ املحاولة
االنقالبية الفا�شلة يف منت�صف يوليو
املا�ضي.
وي�أتي متديد حالة الطوارئ بعد
ثالثة �أيام على االعتداء الذي ا�ستهدف
ملهى ليليا يف �إ�سطنبول �أثناء االحتفال
بحلول العام اجلديد ،مما خلف 39
قتيال وع�رشات اجلرحى ،وقد اعتقلت
ال�سلطات الرتكية حتى الآن � 16شخ�صا
لال�شتباه فيهم ب�صلتهم بالهجوم.
وقد ازداد الغمو�ض ب�ش�أن هوية
امل�شتبه فيه الذي ن�رشت و�سائل �إعالم
تركية �صوره ،حيث نقلت و�سائل
�إعالم رو�سية �أن ال�سلطات القرغيزية
ا�ستجوبته وتبني �أن ال �صلة له مبا
جرى يف �إ�سطنبول.
وكانت و�سائل �إعالم تركية ن�رشت
�صورة من ي�شتبه فيه ب�أنه �أطلق النار
ب�شكل ع�شوائي يف ملهى ليلي �شهري
ب�إ�سطنبول ،يف حني اعترب رئي�س
الوزراء الرتكي بن علي يلدرم �أن

للهجوم جذورا عرقية وي�ستهدف �أمن
و�سالم املجتمع.
ون�رشت وكالة دوغان الرتكية
للأنباء �رشيطا م�صورا يظهر
فيه "املهاجم "وهو يلتقط �صورا
لنف�سه بينما كان يت�سكع يف �ساحة
تق�سيم ال�سياحية ال�شهرية يف قلب
�إ�سطنبول.
وداهمت قوات الأمن منزال يف
�إ�سطنبول بعد تلقيها بالغا عن اختباء
منفذ الهجوم فيه ،ومل يت�أكد الأمر
ر�سميا بعد.
وقالت االنباء� ،إن هناك �ضبابية
وت�ضاربا يف املعلومات ،و�إنه ال
توجد ت�رصيحات ر�سمية ب�ش�أن �أي
تفا�صيل جديدة بخ�صو�ص ما جرى
يف �إ�سطنبول .و�أو�ضح �أن ال�صور
التي ن�رشت لل�شخ�ص كانت عبارة عن
ت�رسيبات من الأمن الرتكي �إىل وكالة
الأنا�ضول التي وزعتها على بقية
الوكاالت ،م�ؤكدا �أن ال�رشطة الرتكية
ت�سابق الزمن يف حماولة للو�صول
�إىل �أي �أطراف خيط ميكنها �أن تدل
على منفذ هذا الهجوم.

غوتريي�س ينتقد �إغالق حدود الدول �أمام الالجئني
انتقد الأمني العام اجلديد للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�س قيام
بع�ض الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
ب�إغالق حدودها �أمام الالجئني
والفارين من العنف يف بالدهم ،يف
وقت اندلعت فيه احتجاجات يف
�إيطاليا عقب وفاة الجئة من �ساحل
العاج تزامنا مع وفاة الجئ �أفغاين
على احلدود اليونانية الرتكية.
وعقد غوتريي�س اول ام�س الثالثاء
�أول اجتماعاته مع كبار موظفيه داخل
املقر الرئي�سي للمنظمة الدولية
يف نيويورك ،وحتدث �إليهم فيها
ب�ش�أن التحديات الراهنة املتمثلة
يف ت�ضاعف عدد ال�رصاعات بالعامل
وترابطها يف ظل ما �سماه عدم احرتام
القانون الإن�ساين الدويل.
وقال �أثناء االجتماع �إن "العامل
تت�ضاعف فيه ال�رصاعات وترتبط
بظاهرة الإرهاب الدويل اجلديدة،
�رصاعات ال يحرتم فيها القانون
الإن�ساين الدويل".
و�أ�ضاف غوتريي�س "نرى �أو�ضاعا
ترتكب فيها انتهاكات وا�سعة
النطاق حلقوق الإن�سان ،حتى قانون
الالجئني مل تعد درجة احرتامه كما
كانت قبل ب�ضع �سنوات".

وتابع "�أتذكر عندما كانت احلدود
مفتوحة ب�شكل كبري� ،أما الآن فاحلدود
�أغلقت ،فيما يحرم النا�س من �أن
يكونوا الجئني يف مناطق خمتلفة من
العامل".
و�أ�شار �إىل �أن انعدام امل�ساواة
تزايد ب�شكل كبري يف العامل يف ظل
تطور و�سائل التوا�صل والإعالم،
م�ؤكدا �أن هذا الو�ضع يثري ب�سهولة
م�شاعر الغ�ضب والتمرد ،لي�صبح
عامال النعدام اال�ستقرار وال�رصاع،
وفق تعبريه.
و�شدد الأمني العام يف كلمته على
قيمة التعددية ،و�أن احللول الدولية
هي الوحيدة الكفيلة بحل امل�شاكل

العاملية ،و�أن الأمم املتحدة هي
حجر الأ�سا�س لهذا النهج التعددي.
ي�أتي هذا يف وقت �أعلنت فيه ال�رشطة
الإيطالية الثالثاء تفريق احتجاجات
و�أعمال �شغب اندلعت بجوار مركز
اللجوء "كونيتا" يف حميط مدينة
البندقية (�شمال) ،وذلك على خلفية
وفاة الجئة من �ساحل العاج.
وذكرت �صحيفة "�إيل �سويل 24
�أوري" الإيطالية �أن "حادثة وفاة
الجئة ( 25عاما) �أججت م�شاعر
الغ�ضب لدى نزالء املركز ،و�سط
اتهامات بتباط�ؤ امل�ست�شفى يف
احل�ضور و�إ�سعافها ،الأمر الذي نفته
ال�سلطات الطبية".
كما �أفاد م�صدر يف ال�رشطة املحلية
اليونانية بالعثور على مهاجر
�أفغاين ( 20عاما) ميتا ل�شدة ال�صقيع
اول ام�س الثالثاء يف �شمال اليونان
بعد ب�ضع �ساعات من عبوره احلدود
اليونانية الرتكية مع مواطن له.
و�أو�ضح امل�صدر �أن ال�شابني عربا
يف وقت مت�أخر من االثنني نهر
�إيفرو�س الذي يف�صل بني تركيا
واليونان ثم ناما يف احلقول قرب
قرية ديدميوتي�شو ،حيث انخف�ضت
احلرارة �إىل  13درجة دون ال�صفر.

ا�ستقالة �سفري بريطانيا لدى االحتاد الأوروبي
�أعلن �سفري بريطانيا لدى االحتاد
الأوروبي� ،سري �إيفان روجرز،
ا�ستقالته من من�صبه ،اول ام�س
الثالثاء ،ب�شكل غري متوقع ،قبل

اعادة انتخاب بول راين رئي�سا ملجل�س النواب االمريكي م�سلحون يقتحمون �سجنا يف جنوب
الفلبني ويحررون �أكرث من � 150سجينا
�أعيد اول ام�س الثالثاء
انتخاب الرئي�س اجلمهوري
ملجل�س النواب االمريكي
بول راين يف من�صبه من دون
مفاجات ،ما ي�ؤكد موقعه
القوي يف الكونغر�س.
وحاز راين تاييد 239
ع�ضوا مقابل � 189صوتوا
للدميوقراطية نان�سي بيلوزي.

و�سجل �شبه اجماع جمهوري عليه.
وراين ( 46عاما) ال�شديد الليربالية كان مر�شحا ملن�صب نائب الرئي�س يف
 2012وبات رئي�سا ملجل�س النواب يف اكتوبر .2015
ومع زعيم الغالبية اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ ميت�ش ماكونل� ،ستكون
مهمة راين تطبيق الربنامج الت�رشيعي ال�ضخم للمحافظني بعدما كانوا ا�صطدموا
بالرئي�س باراك اوباما.
ومل تكن عالقة راين بالرئي�س املنتخب دونالد ترامب م�ستقرة .فقد ن�أى
بنف�سه عن مواقف ترامب خالل حملته االنتخابية وا�صفا بع�ض ت�رصيحاته بانها
"عن�رصية".
لكن فوز ترامب حول اخل�صومة اىل تقارب ،فوعدا بتن�سيق مثمر وخ�صو�صا
اللغاء برنامج "اوباماكري" للرعاية ال�صحية وخلف�ض ال�رضائب يف �شكل كبري.
ويتمتع اجلمهوريون بغالبية قوية يف جمل�س النواب اجلديد ( 241مقعدا
مقابل  194للدميوقراطيني) وكذلك يف جمل�س ال�شيوخ ( 52جمهوريا مقابل 48
دميوقراطيا).

قالت ال�رشطة �إن م�سلحني مرتبطني مبتمردين اقتحموا �سجنا يف جنوب
الفلبني يف �ساعة مبكرة من �صباح ام�س الأربعاء وقتلوا حار�سا وحرروا �أكرث
من � 150سجينا.
وي�شهد البلد الواقع يف جنوب �رشق �آ�سيا منذ عقود حركات مترد ي�شنها يف
جزره اجلنوبية وي�سعى الرئي�س رودريجو دوتريتي لإحالل ال�سالم بوجه عام
يف البلد.
وقال مدير ال�سجن بيرت بوجنات ملحطة �إذاعية حملية �إن امل�سلحني فتحوا
النار على احلرا�س يف �سجن منطقة نورث كوتاباتو يف مدينة كيداباوان يف
حوايل ال�ساعة الواحدة �صباحا ( 1700بتوقيت جرينت�ش).
و�أ�ضاف �أن  158من بني ال�سجناء البالغ عددهم �إجماال  1511متكنوا من الفرار
ومت �إلقاء القب�ض على �أربعة منهم جمددا.
وقال بوجنات "كان الأمر مدبرا ب�شكل جيد� ...أطلقنا عملية مطاردة".
وتابع يقول �إنه بناء على املعلومات الأولية ف�إن قائد املتمردين ينتمي �إىل
جبهة مورو الإ�سالمية للتحرير.
كانت احلكومة وقعت يف  2014اتفاق �سالم مع اجلبهة �أكرب جماعة متمردة
�إ�سالمية لكن ا�شتباكات ما زالت حتدث مع جماعات �أ�صغر.

ب�ضعة �أ�شهر من بدء رئي�سة الوزراء
ترييزا ماي املفاو�ضات الر�سمية يف
�ش�أن خروج بريطانيا من االحتاد.
أقرت وزارة اخلارجية الربيطانية
و� ّ
اول ام�س الثالثاء يف بيان� ،صحة نب�أ
ا�ستقالة روجرز الذي كان من املنتظر
�أن يتبنّى دور ًا مهم ًا يف عملية خروج
بريطانيا من االحتاد.
(فاينان�شال
�صحيفة
وقالت
تاميز) �إن روجرز �أبلغ موظفيه
اول ام�س الثالثاء �أنه �سي�ستقيل من
من�صبه مبكر ًا .ونقلت ال�صحيفة عن
�أ�شخا�ص اطلعوا على مذكرته لطاقمه
الدبلوما�سي �أنه مل يعط �أ�سباب ًا.
وكانت ماي �أعلنت �أنها �ستبد�أ
حمادثات ر�سمية للخروج من االحتاد
الأوروبي مع بقية الدول الأع�ضاء يف
االحتاد يف نهاية مار�س املقبل.
وبح�سب تلفزيون (بي بي �سي)،
كان من املتوقع �أن يلعب روجرز دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف مفاو�ضات (بريك�ست)،
وكانت بريطانيا قد �صوتت على
االن�سحاب من االحتاد الأوروبي يف
اال�ستفتاء الذي جرى يف  23يونيو
املا�ضي.
وكان روجرز قال يف �أحد اجتماعات
االحتاد الأوروبي يف دي�سمرب املا�ضي،
� ّإن حمادثات خروج بريطانيا من
االحتاد قد ت�ستغرق � 10أعوام ،الأمر
الذي �أحدث �سخط ًا لدى الربيطانيني
املطالبني بت�رسيع عملية اخلروج.
ي�شار �إىل �أن رئي�س الوزراء
الربيطاين ال�سابق ديفيد كامريون،
كان عينّ ال�سري روجرز هو �أحد
�أكرث دبلوما�سيي بريطانيا خربة يف
�ش�ؤون االحتاد الأوروبي يف املن�صب
الدبلوما�سي املهم لدى االحتاد يف
العام  ،2013وكان من املقرر �أن
ينهي الأخري مهامه يف نوفمرب العام
احلايل.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

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

العدد ()73

وزير اخلارجية الأردين يبحث يف لبنان مواجهة الإرهاب و�أعباء النزوح ال�سوري مو�سكو تعلن ا�ست�ضافة اجتماع
لـ«فتح» و«حما�س» منت�صف ال�شهر

تلقى الرئي�س اللبناين مي�شال
عون ر�سالة خطية من العاهل
الأردين امللك عبدالله الثاين
ت�ضمنت دعوة اىل امل�شاركة
يف الدورة  28مل�ؤمتر القمة
العربية الذي ي�ست�ضيفه الأردن
يف  29مار�س املقبل حملها
�إليه نائب رئي�س الوزراء
وزير اخلارجية الأردين نا�رص
جودة.
و�أكد امللك الأردين يف ر�سالته
التي �سلمها جودة �إىل عون
يف ح�ضور وزير اخلارجية جربان
با�سيل �أن م�شاركة عون �شخ�صي ًا
يف القمة «�سيكون لها عظيم الأثر
يف �إجناح �أعمالها وما �ستتمخ�ض
عنه من قرارات وتو�صيات مهمة،
نظر ًا اىل ما تتمتعون به من حكمة

وا�سعة».
و�أ�ضاف« :انطالق ًا من �إمياننا
الرا�سخ ب�أهمية تعزيز العمل
وحر�صنا
امل�شرتك،
العربي
وفخامتكم على دعم كل ما من �ش�أنه
رفعة �أمتنا العربية ،و�صون �أمنها

وت�أمني م�ستقبل �شعوبنا
وحتقيق �آمالها وتطلعاتها
املن�شودة ،وجت�سيد ًا لر�ؤيتنا
امل�شرتكة يف خدمة ق�ضايانا
ومواجهة التحديات التي
ي�شهدها عاملنا العربي،
و�إيجاد احللول لها يف �إطار
البيت العربي ،وبالإ�ستناد
�إىل مبادئ الت�ضامن والتعاون
وامل�صري امل�شرتك التي ن�سعى
وفخامتكم �إىل تر�سيخها
والعمل بها ،ف�إنني على ثقة
تامة ب�أن م�شاركتكم� ،إىل جانب
�إخوانكم القادة العرب الأفا�ضل،
�سترثي حوارنا وت�ساهم بكل فاعلية
يف �إمتام �أعمال قمتنا ،ومبا ينعك�س
�إيجابي ًا على حا�رض �أمتنا العربية
وم�ستقبلها».

وزير الداخلية اجلزائري:
ن�سيطر على الو�ضع يف بجاية
قال وزير الداخلية اجلزائري نور
الدين بدوي �إن الدولة هي ال�ضامن
الوحيد للقدرة ال�رشائية للمواطنني
اجلزائريني ،و�إن ال�سلطات الأمنية
ت�سيطر على الو�ضع يف والية
"بجاية" �رشق العا�صمة ،يف �أعقاب
احتجاجات ترافقت مع �إ�رضاب
للتجار يف واليتي البويرة وبجاية،
تنديدا بالزيادات ال�رضيبية التي
ت�ضمنها قانون املالية اجلديد.
ويف �أول تعليق له ،توعد الوزير
كل من يحاول امل�سا�س باملمتلكات
العامة واخلا�صة ب�أنه �سيجد �أمامه
الدولة اجلزائرية مب�ؤ�س�ساتها
وقوانينها وعدالتها باملر�صاد.
و�أ�ضاف الوزير �أن حماولة البع�ض
فر�ض �آرائهم يف كثري من الأحيان
ب�أ�ساليب عنيفة ،وحماولة فر�ض
�إغالق املحال التجارية هي طرق
غري ح�ضارية ،وفق تعبريه.
و�أو�ضح �أن احلكومة خ�ص�صت
ما يزيد عن  10مليارات دوالر يف
موازنة  2017للحفاظ الدائم على
الدعم املوجه للمواطن.
وجتددت املواجهات بني حمتجني
وقوات ال�رشطة بوالية بجاية �رشقي
اجلزائر لليوم الثاين على التوايل.
و�أ�شارت م�صادر �إعالمية �إىل تدخل
قوات مكافحة ال�شغب با�ستخدام
الغاز امل�سيل للدموع ،كما حتدثت
عن �سقوط جرحى من املحتجني
ورجال الأمن.
و�أكدت م�صادر �إعالمية �أن
مواجهات بني حمتجني غالبيتهم
من ال�شباب وقوات مكافحة ال�شغب
اندلعت جمددا الثالثاء مبناطق عدة
من والية بجاية.
و�أ�شارت �إىل �أن �أحداث ال�شغب
انتقلت �إىل مدينتي �أقبو و�سيدي
عي�ش ،حيث قام املحتجون بتخريب
مقار �رشكات ومبان �إدارية ،وفق ما
نقلت وكالة ال�صحافة الأملانية.
من جهتها ،طالبت الرابطة
اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان
بـ"توخي احلذر وعدم االجنرار وراء
خمططات الفتنة وب�ضبط النف�س
لتفادي االنزالق".
و�أ�ضافت �أبرز منظمة حقوقية
جزائرية م�ستقلة يف بيان لها �أن
"الفو�ضى ال تخدم �إال قوى اال�ستبداد
املعادية للدميقراطية" ،وفق ما
�أفادت وكالة الأنا�ضول.
و�أكدت الرابطة احلقوقية �أن
"احلكومة مطالبة ب�إيجاد حلول
عاجلة لتهدئة الأو�ضاع بعد انهيار
وال�سيا�سات
ال�رشائية
القدرة
للتهمي�ش
املكر�سة
ال�شعبوية
والتفقري والإق�صاء املفرو�ضة على

الفئات
رقاب
ا ملحر و مة
من
والكادحة
ال�شعب اجلزائري".
�أما رئي�س حركة جمتمع ال�سلم
(�أكرب حزب �إ�سالمي يف البالد) عبد
الرزاق مقري فدعا ال�سلطات �إىل
فتح احلوار وعدم االنفراد بالقرارات
ملواجهة الأزمة االقت�صادية.و�أ�ضاف
يف بيان ن�رشه على �صفحته الر�سمية
على في�سبوك م�ساء االثنني املا�ضي
"وليعلم اجلميع من جهة �أخرى �أن
التخريب واالعتداء على املمتلكات
يف االحتجاجات ال يخدم �إال ال�سلطة
احلاكمة ،و�إذا خرج االحتجاج عن
�إطاره ال�سلمي انقلب �إىل �ضده وحتول
�إىل �أداة هدم ولي�س بناء".
و�أقر قانون املوازنةالعامة املثري
للجدل لل�سنة املالية اجلديدة
زيادات يف ال�رضائب ،منها الر�سم
على القيمة امل�ضافة ،وعلى تعبئة
ر�صيد املكاملات للهاتف اجلوال
والإنرتنت اجلوال ،والأجهزة
الكهرومنزلية وال�سجائر والتبغ
ب�صفة عامة والوقود.

و�سائل
�أفادت
فل�سطينية
�إعالم
ورو�سية ب�أن مو�سكو
�ست�ست�ضيف اجتماع ًا
ملمثلني عن حركتي
«فتح» و«حما�س»
يناير
منت�صف
اجلاري يف �إطار
العودة �إىل حوارات
امل�صاحلة بعد 10
�سنوات من االنق�سام
ال�سيا�سي.
وقالت وكالة «تا�س» الرو�سية
الر�سمية �إن «االجتماع ي�أتي يف �إطار
م�ساعي حتقيق امل�صاحلة بني �أكرب
حركتني على ال�ساحة الفل�سطينية،
وذلك تزامن ًا مع م�ؤمتر باري�س
الدويل لل�سالم بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني» والذي يعقد يف
الفرتة ذاتها.
وقالت وكالة «�سما» الفل�سطينية
�إن املبعوث الرو�سي �إىل ال�رشق
ميخائيل
و�أفريقيا
الأو�سط
بوغدانوف ،قال يف يونيو املا�ضي،
�إن االنق�سام بني الفل�سطينيني
«عامل �سلبي �آخر يعرقل التقدم

نحو ال�سالم».
و�أو�ضح بوغدانوف �أن بالده تعمل
على حتقيق امل�صاحلة «حتى يتمكن
الفل�سطينيون من �إجراء حمادثات
عرب وفد موحد» ،الأمر الذي و�صفه
بـ «املهمة ذات الأولوية» .ومل
ي�صدر �أي تعليق ر�سمي من قبل
«فتح» �أو «حما�س» حتى الآن.
وكانت فرن�سا اقرتحت مطلع العام
املا�ضي ،عقد م�ؤمتر دويل لل�سالم
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني،
مب�شاركة  70دولة ،وحددت،
الحقاً ،منت�صف دي�سمرب املا�ضي
موعد ًا له ،قبل �أن ت�ؤجل املوعد
�إىل منت�صف يناير اجلاري.

تنظيم الدولة
الإ�سالمية.
وقال �إن
هناك جهات
ت�ضخم هذا
ا لو �ضع ،
و و �صفها
ب�أنها طابور
خام�س تبث
الذعر بني
ا ملو ا طنني ،
و �أ �ضا ف
�أن البع�ض ممن ي�ضخمون الأحداث
ي�ستهدفونه �شخ�صيا ،و�إن �إ�سقاطه
يكون ب�سحب الثقة منه يف الربملان.
كما قال رئي�س الوزراء العراقي �إن
�إ�سقاطه ال يكون بهذه الطريقة يف وقت
يقاتل فيه العراقيون عدوا �رش�سا ،يف

�إ�شارة �إىل تنظيم الدولة.
من جهة �أخرى ،عرب العبادي عن
�أمله يف �أن ت�سهم الزيارة املرتقبة
لرئي�س الوزراء الرتكي بن علي
يلدرم �إىل بغداد يف توطيد العالقة
بني البلدين واالحرتام املتبادل
ل�سيادتهما.

العبادي :جهات توظف الدماء يف ال�صراع ال�سيا�سي
اتهم رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي جهات مل ي�سمها با�ستخدام
دماء الأبرياء يف ال�رصاع ال�سيا�سي
بعد التفجري الذي �رضب االثنني
املا�ضي حي ال�صدر يف بغداد و�أوقع
نحو �أربعني قتيال.
وقال العبادي يف م�ؤمتر �صحفي
�أ�سبوعي ببغداد �إن على اجلهات -التي
قال �إن لديها ف�صائل م�سلحة� -أن
تقدم ما لديها من معلومات للأجهزة
الأمنية بدل التحري�ض عليها.
وحتدث العبادي عن �أكاذيب ب�ش�أن
تفجريات مل حتدث ولكن تداولتها
و�سائل �إعالم ومواقع توا�صل اجتماعي
عراقية بعيد التفجري الذي وقع
االثنني املا�ضي يف حي ال�صدر وتبناه

ارجاء حماكمة نقيب ال�صحافيني املغاربة
اىل  17يناير
ارج�أت املحكمة االبتدائية
ام�س
اول
بالرباط،
الثالثاء ،جمددا حماكمة
نفيب ال�صحافيني املغاربة
 ،ونا�رش ومدير �صحيفة
العلم ،عبد الله البقايل،
�إىل  17من يناير اجلاري،
وذلك بعد رف�ضها جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع املتهم.
وح�سب ما �أفاد به الناطق الر�سمي با�سم حزب اال�ستقالل ،عادل بنحمزة،
ف�إن القا�ضي رف�ض جميع طلبات الدفاع ،م�شريا �إىل �أنه رف�ض "مد الدفاع
باحلكم العار�ض ورف�ض تقدمي تعليل للرف�ض ومنح الدفاع مهلة للتخابر مع
البقايل للتقرير هل �ست�ستمر الهيئة �أم تن�سحب".
و�أ�شار بنحمزة ،يف تدوينة على ح�سابه مبوقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك
"� ،إىل �أن القا�ضي اعترب �أن "الق�ضية جاهزة" ،كما و�صف اجلل�سة ب�أنها "�إجهاز
على املحاكمة العادلة" ،على حد تعبريه.
يذكر �أن دفاع البقايل ،طالب ب�إح�ضار كل من رئي�س احلكومة ،عبد الإله ابن
كريان ،ورئي�س املجل�س الأعلى للح�سابات� ،إدري�س جطو ،ووزير الداخلية،
حممد ح�صاد ،وع�ضو الأمانة العامة حلزب العدالة والتنمية ،عبد العلي
حامي الدين ،والأمني العام حلزب اال�ستقالل ،حميد �شباط ،والأمني العام
حلزب التقدم واال�شرتاكية ،نبيل بنعبد الله ،للإدالء ب�شهادتهم يف الق�ضية.
يذكر �أن البقايل يتابع �أمام الق�ضاء على خلفية ن�رشه ملقال ير�صد حجم
"الف�ساد املايل الذي �شاب عملية انتخابات جمل�س امل�ست�شارين"( الغرفة
الثانية بعدما قرر وزير الداخلية ،حممد ح�صاد ،رفع دعوى ق�ضائية �ضده
بناء على ما ن�رش.

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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علوم وتكنولوجيا

�أف�ضل  8اخرتاعات قابلة لالرتداء ظهرت العام املا�ضي
من كان يتخيل يوم ًا ان �ساعتك
ال�شخ�صية قد تنقذ حياتك يف يوم
من الأيام؟ �أو حتى تقوم بالرد
على بريدك الوارد وتقر�ؤه لك؟ �أو
تتحكم يف جرعات الأن�سولني يف
ج�سمك؟ وغريهم من ع�رشات الفوائد
الرتفيهية بالأ�سا�س واملهمة �أي�ض ًا
ٍ
أحيان �أخرى.
يف �
�إليك �أف�ضل  8اخرتاعات �صغرية
قابلة لالرتداء ظهرت يف :2015
 -1الأغلى ثمن ًا لي�س الأف�ضل بال�ضرورة:
�ساعة �آبل الذكية
االخرتاع الذي ي�أتي على ر�أ�س

بحجم �صغري ب�شكل غري م�سبوق
�سيخربك اجلهاز عن معدل �رضبات
قلبك� ،أو عدد اخلطوات التي م�شيتها
يف اليوم ،عدد ال�سعرات احلرارية
التي مت حرقها وغريها من البيانات
التي �ستخربك كل �شيئ عن حالتك
البدنية.
اجلهاز ينا�سب �أي مكان ،فهو
ينا�سب رحلتك اليومية للذهاب �إىل
عملك� ،أو �صالة الألعاب الريا�ضية،
�أو حتى نزهتك الليلية على الأقدام.
و ال تن�س �أن اجلهاز �سيخربك
الوقت متى احتجت �إىل ذلك.
 -3ثينك :غري مزاجك مبجرد �أن ت�ضع
هذا اجلهاز على ر�أ�سك
�أو بب�ساطة اجلهاز الأكرث تفرد ًا
بني الثمانية �أجهزة ،فاجلهاز

هامة للجيل الثاين منها فيما يتعلق
بعمر البطارية ،وو�ضوح ال�شا�شة
ودقتها.
 -5مووف ناو :مدرب �شخ�صي خ�صو�صي يف
يدك دائم ًا
ببطارية تدوم ل�ستة �أ�شهر �سيقوم
متعقب اللياقة البدنية اخلا�صة
بك باخبارك كل �شيئ عن �أ�سلوب
حياتك.
ولكن ما الفرق بينه وبني �أي

لياقة

�أقرانه ،لأنه يعترب �أكرثهم متيز ًا
ودقة ،بل و�أنه الأول من نوعه على
االطالق الذي ال يبدو غريب ال�شكل
حينما ترتديه على مع�صمك،
فا�ستطاع اجلمع بني التكنولوجيا
االن�سيابي
وال�شكل
املتقدمة
اجلميل.
فاذا كنت من حمبي �آبل ،واملال
ال يعترب م�شكلة كبرية بالن�سبة لك،
فال تفكر وا�شرتي هذا اجلهاز الذي
�سيقدم لك خيارات �أكرث رفاهية
بكثري.
ولكننا ال ن�ستطيع �أن جنزم �أن هذا
الإخرتاع هو الأف�ضل على االطالق
يف التكنولوجيا القابلة لالرتداء
حتى وان اتفقنا �أنه �أح�سن ال�ساعات
الذكية اجلديدة ،فارتفاع �سعره
ب�شكل مبالغ فيه يجعله عند �أغلب
امل�ستهلكني رفاهية ال حاجة لها.
الذكية
بال�ساعات
فمقارنة
اجلديدة ذات االطار اجللدي الأنيق،
ومكوناتها امل�صنوعة من الفوالذ
املقاوم لل�صد�أ ،فان �ساعة �آبل
امل�صنوعة من الألومنيوم واملطاط
تعترب مبالغة حقيقية يف ال�سعر.
و اذا �أردت �أن حت�صل على �ساعة
�آبل مبوا�صفات ال�ساعات الأخرى،
ف�سعرها على �أقل تقدير �سيكون
.650$
ال�ساعة تعترب معقدة على عك�س
كل منتجات �آبل التي تتميز دائما
ب�سهولة �إدراك وظائفها الأ�سا�سية،
ف�شا�شتها بالطبع تعمل باللم�س،
وبها زر دوار رقمي يف جانبها.
بالإ�ضافة �إىل الأزرار الأخرى
اجلانبية ف�إن ال�شا�شة حتتوي على
ح�سا�سات للم�س لتقدير القوة
املطبقة على ال�شا�شة وبالتايل تنفيذ
�أوامر خمتلفة.
ال�ساعة يرتاوح �سعرها بني 349$
و 399$على ح�سب قطر
ال�شا�شة.
� .2أن ترعاك �ساعتك
الذكية :مراقب اللياقة
البدنية فيت بيت ات�ش �آر
Fitbit Charge HR
رمبا يكون �أحد منتجاتنا
املف�ضلة ،فبمقابل 150$
فقط �ستكون قادرا على
امتالكجهاز يف يدك
يراقب لياقتك البدنية
با�ستمرار.

العدد ()73

التي ترتديه على جبهتك يقوم
بار�سال نب�ضات �صغرية للدماغ
لتعطيك اح�سا�س ًا �إما بالهدوء
واال�سرتخاء �أو بالن�شاط.
ٍ
بع�ض
تخيل �سهولة �أن حت�صل على
من الراحة يف يوم عمل ع�صيب ،كل
ما عليك فعله هو �أن ت�صل اجلهاز
بهاتفك النقال عن طريق البلوتوث
وت�شغل التطبيق ليبد�أ اجلهاز بالعمل
من نف�سه.
ال ن�ستطيع �أن نعدك متام ًا �أن
اجلهاز �سيعطي الت�أثري الذي تتخيله
معك ،فعلى الرغم �أنه �أثبت جناحه
مع معظم امل�ستخدمني �إال �أن بع�ض
التعليقات جاءت ب�أن اجلهاز ماهو
�إال وهم نف�سي كبري ،الأمر الذي ال
يتفق معه فريق التحرير بعد جتربة
اجلهاز.
ل�سوء احلظ ،فان هذا اجلهاز متاح
لنظام ت�شغيل �آي �أو ا�س فقط حاليا،
ولكن هناك توقعات ب�أن تطلق ن�سخة
منه لأندرويد بحلول العام اجلديد.
اجلهاز يباع حاليا ب� 199$أي �أقل
مبائة دوالر عن وقت اطالقه.
� -4ساعة موتوروال الذكية :موتو 360
(اجليل الثاين)
بالإ�ضافة اىل ت�صميمها الأنيق،
فهي تقوم بعمل كل
ما حتتاجه من �ساعة
ذكية ومبقابل ،300$
فمن خاللها ت�ستطيع
عمل مكاملات ،ار�سال
ر�سائل ن�صية� ،أو حتى
مراقبة دقات قلبك
خالل وجودك يف �صالة
التمارين الريا�ضية.
مت ا�ضافة حت�سينات

متعقب
�آخر؟
اجلهاز
هذا
املده�ش ال ير�صد
فقط
حركتك
ويخربك بها ،بل
انه يعمل كمدربك

ال�شخ�صي �أي�ضا!
حيث �سيقوم بار�سال ار�شادات
�صوتية لك عن طريق هاتفك النقال
ليخربك ب�أف�ضل التمارين املنا�سبة
لك ،و�سيتحدث معك �أثناء التمرن،
بل انك لو قررت التوقف عن ممار�سة
الريا�ضة لفرتة ،فان اجلهاز �سيبد�أ
بحثك على العودة مرة �أخرى.
هذا املدرب ال�شخ�صي املده�ش
املقاوم للماء وال�صد�أ والأتربة
�سيكلفك  80$فقط ،وت�ستطيع ارتدائه
يف مع�صمك �أو عند كاحلك.
� -6سام�سوجن التي ال متل من تقليد �آبل:
�ساعة �سام�سوجن جري ا�س2
�ساعة �سا�سموجن الذكية �أو متو�سطة
الذكاء قد تكون ميزتها الأ�سا�سية �أو
الوحيدة �أنها ت�صلح للعمل على
كل �أجهزة �أندرويد احلالية� ،إال �أن
ت�صميمها املتو�سط و�شبه املقلد من
�ساعة �آبل الذكية ،وافتقارها للكثري
من الوظائف
ا لأ �سا �سية
عمل
مثل
جد و ل
للمو ا عيد
تقومي
�أو
لتذ كري ك

بالأ�شياء املهمة ،جعلها تكون
جمرد حماولة من �سام�سوجن
القتحام هذا املجال ،ولكنها
تظل جمرد حماولة بحاجة �إىل
الكثري من العمل والتطوير.
 -7مناف�س ال ي�ستهان به� :ساعة
هواوي
ال�ساعة املده�شة التي قد
تكون �أحد �أهم املناف�سني على
لقب �أف�ضل �ساعة ذكية لعام

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

.2015
بت�صميم �أنيق للغاية ،تقتحم
هواوي جمال ال�ساعات الذكية مع
�ساعة توفر لك كل ما حتتاجه من
تكنولوجيا قابلة لالرتداء ،ولكن

ب�شكل �ساعة عادية فخمة.
ال�ساعة التي �ستكون منا�سبة
لك متام ًا اذا كنت ممن يحبون
ارتداء املالب�س الر�سمية �أغلب
الوقت ،و�ستكون منا�سبة لك
متاما اذا كنت ممن يحبون
ممار�سة الريا�ضة.
�رشكة هواوي تفادت �أخطاء
كثرية وقع فيها م�صممو
ال�ساعات الذكية من �أهمهم
عمر البطارية ،وجودة
ال�شا�شة ال�صغرية.
ال�ساعة متاحة يف الأ�سواق ب�سعر
 350$ولكن ت�ستطيع ايجادها يف
�أماكن معينة ب�سعر  300$فقط.
 -8فائز عام  :2015نظارة �سام�سوجن جري
يف اى للواقع االفرتا�ضي
عندما نذكر التكنولوجيا القابلة
لالرتداء ،ف�أنت على الأغلب تتخيل
ال�ساعات الذكية �أو مراقبات اللياقة
البدنية� ،أو حتى �أجهزة النب�ضات
التي ت�ساعد على اال�سرتخاء.
ولكن العامل امل�شرتك بني كل
تلك االخرتاعات بجانب املتعة
والرفاهية بالطبع� ،أنهم يظلون غري

�رضوريني بالن�سبة ملعظمنا.
ولكن عامل �سام�سوجن الإفرتا�ضي
الذي طورته �رشكة �سام�سوجن مع
�رشكة �أوكيولو�س (ال�رشكة
الأمريكية لتكنولوجيا
الواقع االفرتا�ضي) هو
�شيئ خمتلف متاماً.
فالأكيد �أن هذه التجربة
ان مررت بها يوما فانك
حتما �سرتيد تكرارها.
مرة كل يوم على الأقل!
النظارة املده�شة التي
تعمل على هاتف �سا�سموجن نوت ،4
تعطيك ر�ؤية  360درجة بدقة ،4k
والتي �ست�أخذك �إىل جتربة مده�شة
يف م�شاهدة الأفالم �أو حتى يف لعب
الألعاب التي تدعم هذه اخلا�صية.
فلم�شاهدة فيلم ثالثي الأبعاد مل
يعد عليك �أن تذهب �إىل ال�سينما
املخ�ص�صة لذلك� ،إمنا فقط �ضع
الهاتف يف النظارة وا�ستمتع
مب�شاهدة الفيلم� .أو العب الألعاب
املدعومة وك�أنك ال�شخ�صية التي
تتحرك يف الهاتف.
ل�سوء احلظ ف�إن هذه النظارة
تعمل على �سام�سوجن نوت  4وما
تاله من �أجهزة ،وال تعمل على �أجهزة
�سام�سوجن القدمية.
ولكن �رشكة �أوكيولو�س من املتوقع
�أن تقوم بتطوير �أجهزة �أخرى م�شابهة
للبالي �ستي�شن  4و الهواتف النقالة
الأخرى يف منت�صف عام .2016

العقل الب�شرى
ميكنه ا�ستعادة
بع�ض الذكريات
املفقودة

اكت�شف بع�ض العلماء �أن توجيه
هزات �صغرية من الكهرباء �إىل
دماغ الإن�سان ،وعلى وجه التحديد
بعد مرور بع�ض نب�ضات التحفيز
املغناطي�سى عرب اجلمجمة ميكنها
�إحياء بع�ض الذكريات الأخرية.
ووف ًقا ملا ن�شره موقع engadget
الأمريكى ،فكان العلماء يعتقدون
طوال الفرتة املا�ضية �أنه ميكن
للإن�سان االحتفاظ بالذكريات فى
دماغه �إذا كانت اخلاليا الع�صبية
ذات ال�صلة ن�شطة طوال الوقت،
لكن هذا على ما يبدو غري �صحيح
فى كل احلاالت وف ًقا لهذه النتائج
الأخرية.
و�أ�شار العلماء �إىل �أنه ميكن
لعقل الإن�سان �أن يبطئ ذكرياته
على املدى القريب و�صو ً
ال �إىل
حالة "ال�سبات" بينما تكون هذه
الذكريات فى اخللفية ،ولكن ال
تزال على ا�ستعداد للعودة عند
ال�ضرورة ،وهو الأمر الذى يحتاج
لتلك النب�ضات ال�سرتجاعها مرة
�أخرى.
وال ميكن حتى الآن تطبيق هذا
الأ�سلوب على الذكريات طويلة
الأجل ،فرمبا حتتاج �إىل تقنيات
خمتلفة ،لذلك فلي�س من املتوقع
�أن تتمكن هذه الطريقة من �إعادة
الذكريات اخلا�صة مبرحلة الطفولة
على �سبيل املثال.
ومع ذلك ،ينبغى �أن حت�سن هذه
النتائج طريقة فهمنا لكيفية عمل
الدماغ ،فمن الوا�ضح �أن الذاكرة
تعقيدا مما كنا نظن،
الب�شرية �أكرث
ً
كما �أن هذا الأمر يتيح فر�صة
لعالج مر�ض الزهامير وغريه،
حيث ميكن ا�ستعادة الذكريات فى
املدى الق�صري والتى ميكن �أن حت�سن
�إىل حد كبري حياة املري�ض.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
�صالح � -أم فريد
جمعية

غذاء الطفل يف ال�شهر ال�ساد�س� :أنواع االطعمة وطريقة حت�ضريها ا�رسار ر�سوم االطفال
تغذية الطفل من الأمور التي قد
تقلق ال ّأمهات وخ�صو�ص ًا بال�شهور
الأوىل من الوالدة  ،لهذا الكثري
من ال ّأمهات يت�ساءلن عن كيف ّية
تغذية الطّ فل ،وما هي الأغذية
املنا�سبة والتي تعطي الطّ فل
العنا�رص التي قد يحتاجها
،خ�صو�ص ًا يف ّ
ال�شهر ال�ساد�س من
عمره فيحتاج للأغذية املدعمة
للحليب الذي قد ي�أخذه من �أمه �أو
احلليب ال�صناعي  ،فتغذية الطفل
منوه
يف هذا العمر ت�ساعد يف �إكتمال ّ
،خ�صو�ص ًا �أنّ ه يبد�أ يف هذا العمر
والرجلني
باجللو�س وحتريك اليدين
ّ
والإم�ساك ،فيبد�أ ب�إ�ستخدام �أع�صابه
الر�ضاعة غري كافية
،لهذا ت�صبح ّ
ل�سد حاجاته فنحتاج دعمها ببع�ض
العنا�رص الغذائ ّية  ،لهذا �سنذكر
الآن لكم كيف ّية تغذية الطفل يف هذا
العمر و�أهم الإجراءات التي يجب
�أخذها بالإعتبار .
ال�سكر
 .1عدم �إ�ستخدام امللح �أو ّ
يف هذا العمر الطفل يف هذا العمر
ال مي ّيز مذاقه فهو ال يحتاج للملح
وال�سكر  ،فو�ضعك للملح وال�سكر
ّ
ال�سنة �أنت تكونني
وهو �أقل من عمر ّ
تعر�ضني طفلك للمر�ض .
قد ّ
ال�سلق � :أهم �شيء يف تغذية
.2
ّ
الطفل يف هذا العمر هو طريقة
حت�ضري الطعام لهذا يجب �إعتماد
ال�سلق للخ�ضار  ،فنحافظ
طريقة
ّ
على بقاء القيمة الغذائ ّية املوجودة
يف اخل�ضار  ،في�ستفيد منها الطفل .
 .3القرع  :من �أهم الأطعمة املفيدة
والتي حتوي العنا�رص الغذائ ّية
التي يحتاجها الطفل يف هذا العمر ،
فعند طبخه يكون طري وميكن هر�سه
بال�شوكه و�إطعامه للطفل  ،فيحوي
قيمة غذائية عالية لهذا يجب �إطعامه
مرتني يف اليوم من القرع ك�إفطار
ّ
وع�شاء للطفل .
 .4ا�ستخدام ال�سرييالك يف املرحلة
الثانية � :إطعام الطفل ال�رسيالك
كوجبة غداء كل يوم بالإ�ضافة
لوجبات القرع جتعل الطفل ي�سد

حاجاته الغذائية  ،فاحلليب وحده
غري كايف .
 .5يف حالة �شعور الطّ فل باجلوع
بني الوجبات يجب �إر�ضاعه
بالر�ضاعة الطبيعية فالطفل ال
ّ
مرة
ي�ستغني عن احلليب  ،ففي كل ّ
ي�شعر بها باجلوع يجب �إر�ضاعه
احلليب
 .6يجب الإ�ستمرار يف هذه الوجبات
يتعود الطفل على
ملدة �أ�سبوعني لكي
ّ
ّ
ويتعود
،
لها
ب
ويتق
الوجبات
مواعيد
ّ
ّ
على تناول الوجبات والأكالت غري

احلليب .
 .7بعد البدء يف تعويده على
القرع نبد�أ ب�أ�ستخدام نوع من
اخل�رضاوات الأخرى كاجلزر التي
حتوي العديد من العنا�رص الغذائ ّية
الهامة للطفل عند ذلك �سيعتاد الطفل
ّ
تدريج ّي ًا على تناول الأطعمة  ،ولكن
يجب عدم �إفراط الأم يف �إطعام الطفل
 ،فالإفراط يجعل الطفل يعاين من
التل ّبك املعوي وغريها  ،لهذا كوين
حري�صة يف �إختيار الأطعمة وطريقة
الإطعام للطفل .

امور مهمه ال�ستمرار احلب والود بني الزوجني

تعبرّ احلياة الزوجية
عن ال�رشاكة بني
الزوجني والتي يجب
�أن تكون �أخ ًذا وعطاء
حتى ي�ستمر احلب
والود بينهما ،فعلى
كل من الزوجني تقدير
الآخر وعدم ه�ضم حقه
،فنادرا
�أو �إنكار ف�ضله
ً
ما جتد من يعطي دون
�أن ينتظر �أو على الأقل
يجد ال�شكر والتقدير،
حتى ي�شعر بالتحفيز
الذي من �ش�أنه �أن يجعل
كال الطرفني م�ستمر يف
العطاء .وهناك عدد من
أدوارا مهمة ج ًدا يف
املكاف�آت ما تلعب � ً
�إنعا�ش وجتديد العالقة بني الرجل
وزوجته مثل:
الرتبيت على الظهر :فالرتبيت

للتمور فوائد الحت�صي

فوائد التمر العالج ّية والوقائ ّية يحرق الدهون يف اجل�سم �أو ال�شعور بالإمتالء وال�شبع ويعمل على �إنقا�ص
الوزن والتخ�سي�س .يعترب غذاء كامل للج�سمُ .يعالج حاالت ُفقر الدم لإحتوائه على ن�سبة كبرية من
احلديدُ .يعالج حاالت الإم�ساك ،و ُيقلل من الإ�صابة فيها ،و ُيعترب ملني للمعدة .يحمي اجل�سم من الإ�صابة
مبر�ض الروماتيزم والتخفيف من �آالمه و�أعرا�ضهُ .يحافظ التمر على ُمعدل ُ
ال�سكر الطبيعيّ يف الدم .مَي ّد
ً
ً
طبيعيا للبول و ُمل ّي ًنا للمعدة �أي�ضاُ .ي�سهل مرحلة
ا ِجل�سم بالطاقة الالزمة واحليوية والن�شاطُ .يعترب ُمدر ًّا
احلمل والوالدة لدى املر�أه احلاملُ .يقوي ُ
القدرات اجلن�سية لدى الرجال ويعالج ال�ضعف اجلن�سيّ  .يقي
من الإ�صابة ببع�ض �أمرا�ض ال�سرطانات مثل �سرطان القولون و�سرطان ا ِملعدةُ .يعترب ً
م�ضادا لاللتهابات مثل
التهابات ال�شرايني وااللتهابات املعدية واملعويةَ .يزيد من �إدرارحليب ا ُلأم وذلك بتناول حبات ُمفردة من
التمر ً
مثال ثالث حبات �أو �سبع حباتّ .
يخل�ص اجل�سم من البكترييا والديدان .خلطة نواة التمر لل�شعر
ُ
َ
ُيعالج التمر حاالت ت�ساقط ال�شعر ويعمل على تكثيفه ويقويه ،يزيد من طول ال�شعر بعد تناول التمر يف
وقت ق�صري وقيا�سي.
املك ّونات :
ً
خم�س من نواة التمر من�شفة جيدا .خم�س مالعق زيت
زيتون .ملعقة من مطحون حبة الربكة .طريقة التح�ضري
نخلط املكونات ً
جيدا مع زيت الزيتون .ن�ضع اخلليط
املتجان�س يف منطقة مظلمة ومعتدله ونقوم بتحريك
اخلليط مرتني يف اليوم ّملدة �أربعة �أيام .نقوم بتدليك
فروة الر�أ�س وال�شعر ّملدة خم�س دقائق يف اليوم مرّتني يف
ال�صباح وامل�ساءّ .
نغطي ال�شعر ّملدة ع�شر دقائق ،ث ّم نقوم
بغ�سلة مباء فاتر مع ال�شامبو.

الطفل له نف�سية تفوق
نف�سية االن�سان البالغ يف
احل�سا�سية وال�شعور ويعرب
عنها ب�شكل ارادي �أو ال
ارادي و�أكرث و�سيلة يعرب
..
بها عن �شعوره  ..هو الر�سم
واليك عزيزتي االم بع�ض
�أ�رسار ر�سوم الطفل ...
* عند ر�سم الطفل لفرد
من �أفراد عائلته يف �صورة
�سيئة مثل الوح�ش على �سبيل
املثال فهو يحمل له موقف
�سئ �أو خربة غري مر�ضية له
 ..وعليك هنا
 ..من خوف �أو ا�ستفزاز �أو ما اىل ذلك
�أن حتاويل اال�صالح بني طفلك وبني هذا ال�شخ�ص وال �سيما لو كان االب ..
* عندما ير�سم الطفل نف�سه بحجم �صغري بخالف باقي �شخ�صيات اللوحة  ..فانه
يرى نف�سه �صغري  ..غري واثق من نف�سه ومن قدراته ال�شخ�صية  ..فعليك يف هذه
احلالة �أن تعززي ثقته بنف�سه وتقوي �شخ�صيته..
* عندما ير�سم الطفل عائلته وجتدي �صورة االم مت�ضخمه بعك�س االب  ..ير�سم
�شخ�صيته �صغريه فاءن هذا الطفل يرى ب�شكل وا�ضح �سيطرة �شخ�صية �أمه وت�سلطها على
والده � ..أو �أنه يرى �أمه هي امل�سيطرة يف املنزل و�ض�آلة دور الأب يف تربية الأبناء
�أو تربيتهم  ..فعليك يف هذه احلاله ان تفهمي طفلك ب�شكل غري مبا�رش دور الأب ودور
الأم وتعزيز مكانة الأب عنده ..
* عند ر�سم الطفل نف�سه بحجم كبري عك�س ال�شخ�صيات الأخرى � ..أو رقبته طويلة
فاءن طفلك يعتز بنف�سه ب�شكل خا�ص  ..وامل�شكله بالطبع يف العائلة  ..لأن عائلة
الطفل تعطي له يف بع�ض االوقات مكانة كبرية تفوق حجمه و�شخ�صيته  ..تدفعه
اىل االعتزاز بنف�سه لدرجة الغرور  ..فعليك عزيزتي االم االنتباه لهذا الأمر حتى ال
ي�ستمر يف �شخ�صية طفلك ..
* عندما ير�سم الطفل حيوان �صغري و�أمه حتت�ضنه �أو حتنو عليه ب�شكل متكرر ..
فاءن طفلك يفتقر اىل حنان الأمومة ويحتاج ح�ضنك و�إهتمامك ودفئك  ..ف�أ�شبعي رغبته
حتى ال ـ�ؤثر عليه بال�سلب عند الكرب ..
** وبالت�أكيد لي�ست كل �أ�رسار ر�سوم الأطفال �سلبية  ,,,هناك ا�رسار ايجابية
كالطموح يف العمل عند ر�سم نف�سه طبيب �أو مهند�س معماري  ,,وحب الوطن والدفاع
عن الوطن عند ر�سم الدبابات واحلروب ب�شجاعه  ,,ور�سم الفتيات للورود والأزهار
والفرا�شات  ..فهذا يعرب عن �صفاء وراحة يف النف�س .

فوائد مده�شة للفو�شار

على الظهر ب�رضبات خفيفة من
منت�صف الظهر باجتاه الرقبة يعترب
من املكاف�آت التي تدخل على املر�أة
البهجة وال�سعادة ،عند قيام الزوج
بها �أثناء قيامها ب�أحد املواقف
اجلميلة �أو الت�رصفات اللطيفة ،حيث
يحفزها على املزيد من العطاء
والت�ضحية.
االبت�سامة :ابت�سامة �أحد الزوجني
انطباعا
يف وجه الآخر يعطي الآخر
ً
بالتقدير واالهتمام ،خا�صة �إن �أ�ضيفت
�إىل هذه االبت�سامة اجلميلة مل�سة يد
ريا عن الفرح واالمتنان
ناعمة تعب ً
الذي قام به �أحد الطرفني.
ال�شكر :الكلمة الطيبة ت�ؤثر يف
ريا،
ريا �إيجاب ًيا كب ً
نفو�س الأزواج ت�أث ً
�إذ تعترب مبثابة الهدية الب�سيطة
والثمينة يف نف�س الوقت ،وميكن لكل
من الزوجني احلبيبني �إهداء الآخر
تلك الهدية الب�سيطة من �آن لآخر.
التقدير :املدح والتقدير من الزوج
لزوجته علنًا و�أمام الأطفال واملقربني
من الأهل والأ�صدقاء ،من الأ�شياء التي
ت�سعد الزوجة خا�صة �إذا كان ب�صوت
عال وم�سموع �أمام اجلميع ،فبهذا
تتمكن الزوجة من �سماعه ومدحه لها
عالنية ،مما يجعلها �سعيدة وفرحة
بتقدير زوجها لها.

يتمتع الفو�شار بـ 4خ�صائ�ص تر�شحه ليكون �أحد الأطعمة املفيدة.
امل�صدر :خا�ص – �إرم نيوز
يعتقد العديد من النا�س �أن الفو�شار من امل�أكوالت غري ال�صحية ،ولكن
العك�س هو ال�صحيح� ،إذ يتمتع الفو�شار بـ 4خ�صائ�ص تر�شحه ليكون �أحد
الأطعمة املفيدة.
ي�ساعد على اله�ضم
يعمل الفو�شار على حت�سني عملية اله�ضم ،لأنه من الذرة ،والذرة من
احلبوب الكاملة املفيدة جدا.
حركة الأمعاء
ينظم الفو�شار حركة الأمعاء باعتباره م�صدرا للألياف.
يقي من الأمرا�ض
يقلل الفو�شار من خطر الإ�صابة بالبوا�سري و�رسطان القولون ،ويخف�ض
الكول�سرتول الحتوائه على م�ضادات الأك�سدة التي متنع ت�رسب الدهون �إىل
ال�رشايني.
لل�شيخوخة والوزن
يعمل الفو�شار على حماربة ال�شيخوخة ،كما �أنه ي�ساعد على فقدان
الوزن الحتوائه على ن�سبة كبرية من الألياف.
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تقرير عن �صلح بني قبيلتي عد �شيخ وبلني بيت قربو
تقرير/عمر حممد ادري�س  -افعبت
يف اخلام�س والع�رشين من نوفمري
 2016جتمع ممثلو قبائل ال�ساحل
ال 24وجموع غفرية من �سكان مدينة
افعبت باقليم �شمال البحر االحمر،يف
قاعة منا�سبات كبرية �أمام منزل
ال�شيخ حممد �شيخ عامر الذي توىل
اخلالفة الدينية و االدارية لقبيلة �أل
ال�شيخ او عد �شيخ م�ؤخر�أ .وال بد ان
عابري ال�سبيل تعجبوا لوجود هذا
الكم الكبري من النا�س النهم اكرب
من اي منا�سبة دينية او اجتماعية.
امااملنا�سبة فكانت اجراء �صلح بني
�أل ال�شيخ "عد �شيخ" وبلني بني قربو
الذين قدموا بعدد كبري من كرن يف
حافلة وذلك بعد مقتل �سيدة من �آل
ال�شيخ كانت يف طريقها اىل ال�سودان
عندما انقلبت بها �سيارة يقودها احد
رجال البلني حيث قتل هو االخر
يدعى عبدالقادرعلي وبعد ان اخذ
احل�ضور مواقعهم حتدث كنتيباي
البلني ح�سن حممد قائ ًال " ح�رضنا
اىل افعبت اليوم بهدف اال�ستماع اىل
اهل القتيلة و�سماع مايتوجب علينا
دفعه من تعوي�ض لذوي ال�ضحية..
نحن اذ ًا حتت �إمرتكم و حتت طلبكم
هذا ،لتطلبو منا ما ت�شا�ؤون ح�سب
عرفكم و�سوالفكم املحلية".
ورد على كنتيباي احد اع�ضاء
جلنة قبائل ال�ساحل بقوله"ان عد
�شيخ يرحبون بكم وكذا بقية القبائل
هنا ".ومن ثم طلب من الطرفني
ا�سماء وارقام بطاقات ال�ضامنني
من اجلهتني.ومت ت�سجيل ذلك.وهنا
اجتهت االنظار اىل �أل ال�شيخ ملعرفة
ما �سيقولونه ،واي�ض ًا معرفة مقدار
الدية التي �سي�سمونها ومل يت�أخر
ذلك اذ نه�ض ال�سيد /ح�سن �شيخ عمر
وحتدث ب�إ�سم �آل ال�شيخ حيث قال
"ان ماجرى ق�ضاء
وقدر فنحن مل نتوقع
ماحدث وال الطرف
الأخر� .سيدة منا
كانت م�سافرة اىل
ال�سودان وهم كانو
ينقلونها ويف كل
االحوال نحن را�ضني
بق�ضاء الله وقدره..
االخوة من البلني
بادروا باملجئ �إلينا
عندما امتمنامرا�سم
الدفن يف ت�سني وهم
الدقيق
يحملون
و
وال�سكروالنب
10الف نقفة نقد ًا.
ومن جانبنا قمنا
بتعزيتهم يف كرن كما
اتفقنا واياهم على
احل�ضور اىل �أفعبت
يف هذا الت�أريخ،
ليتم �إ�صدار احلكم

ح�سب عرف قبائل ال�ساحل وهاهم
و�صلوا..ويف الواقع لي�س بينا
واخوتنا من البلني �إال االخوة و
املحبة و طيب املعاملة بني جارين
�سيع�شون جنب ًا اىل جنب يف �سالم
واحرتام متبادل.
اللجنة التي ت�ضم زعماء القبائل يف
ال�ساحل واملناط بها اتخاذ القرارات
يف مثل هذه االمور قدمت ر�أيها بالقول
لدينا هنا يف قبائل ال�ساحل قوانني
عرفية لها مواد ت�شمل كل الق�ضايا
واحلوادث والنزاعات وجرائم القتل
والأذية بالعمد �أو بغري ق�صد .هذا
القانون الذي �أقر عام  1958والزال
�ساري املفعول .ومثل هذه الق�ضية
التي �أمامنا اليوم تتوفر فيها نية
غري �سيئة �أنها ق�ضية قتل باخلط�أ

وتلك ق�ضية تتطلب دفع تعوي�ض
�أودية للطرف املت�ؤذي الذي هم ال
ال�شيخ يف هذه احلالة �سواء كان
ذلك الأذى ت�سبب فيه ب�رش �أو حيوان
كاجلمل �أو الثور مث ًال ..والطرفني
هنا بارك الله فيهم .غري متنازعني
بل متفقني كما �سمعنا منهم لذلك
يبقى فقط النطق مبقدار التعوي�ض
�أو الدية ح�سب القوانني العرقية.
و�أ�ضاف ع�ضو �أخر من اللجنة
قائ ًال" :يف كل التاريخ الفائت مل
حتدث م�شكلة �أو عداوة بني اجلارين
البلني و�أهل ال�ساحل ولو كان �شيء
من هذا ل�سمعنا عنه يف احلكاوي �أو
لقر�أناه يف الكتب �أو الحظنا وجوده
يف نوايا وممار�سات الطرفني جتاه
بع�ضهم البع�ض".

بعد ذلك قدمت اللجنة ما يقره
القانون العريف يف حالة حادث
ال�سيارة وهو �أن على البلني من
بيت قربو دفع تعوي�ض لأهل ال�سيدة
املتوفاة من �آل ال�شيخ وقدره
" 514200خم�سة مائة و�أربعة ع�رش
�ألف ومئتني نقفة" وعلى الفور
و�أفق جانب البلني على دفع هذا
التعوي�ض.
املفاج�أة ال�سارة التي ت�ؤكد على
روح الت�سامح الطيبة لدى �شعبنا
التي ت�ضمن الع�رشة الطيبة بني
اهل البالد جاءت حني قام الناطق
با�سم عد �شيخ ح�سن �شيخ عمر ليعلن
امام امللأ تنازل عد �شيخ عن الدية
بكاملها قائال ان ما حدث كان ق�ضاء
وقدر ًا واليطلبون �شئ كتعوي�ض لوفاة
ال�سيدة عدا ان يدعو اجلميع
لها بالرحمة واملغفرة.
ورد جانب البلني بانهم
يتقدمون بال�شكر والعرفان
لآل ال�شيخ اوال ولقبائل
ال�ساحل ثاني ًا معربني عن
اعتقادهم بان هذا املوقف
النبيل من �آل ال�شيخ لي�س
بجديد بل هو امتداد لل�سخاء
وكرم اجداد �آل �شيخ خا�صة
وقبائل ال�ساحل عامة.
ويف اخلتام حتدث ممثلي
ال�ساحل والبلني عن ان
�آل �شيخ حامد اهل الدين
واخلري من �سالف الزمن
وهم كذلك الآن م�شيدين بهذا
املوقف الت�أريخي قائلني
انه ي�ؤ�س�س لعالقة جوار
طيبة وت�سامح م�ستمر بني
الطرفني ال�ساحل والبلني.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()73

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

�أهمية ت�شجيع الإ�ستثمار يف تربية الأرانب من �أجل توفري املزيد من اللحوم البي�ضاء املفيدة ل�صحة الإن�سان
ت�ستهلك حلوم الأرانب الأهلية والربية يف معظم بلدان العامل .حيث ت�ستهلك
منها ماليني الكيلوقرامات �سنويا ،وتندرج حلوم االرانب �ضمن اللحوم الوردية �أو
البي�ضاء حيث تكون �أليافها الع�ضلية ناعمة جدا وقابلة لله�ضم ب�شكل جيد وب�سهولة،
وحتتوي هذه اللحوم على كميات قليلة من الدهن ولكنها غنية بالكرياتينني ،كما يت�صف
حلم الأرنب الداجن بطعم حلو ومميز بعك�س حلم الأرنب الربي الذي مييل طعمه
للمالح ،ويف�ضل ا�ستهالك حلوم الأرانب عندما تكون بعمر � 9-6أ�شهر �إذ تكون حلومها
يف هذه ال�سن طرية و�سهلة اله�ضم ،وهذه ناحية هامة ينبغي الإنتباه �إليها عند ا�ستهالك
حلم الأرنب.
ولعل الكثري من امل�ستثمرين ال يدركون �أن تربية الأرانب تعترب ا�ستثمارا مربحا.
وعلى الرغم من �أن الإ�ستفادة من حلم الأرانب مل تكن معروفة ب�شكل وا�سع كما هو
احلال يف حلوم البقر والدجاج وما �شابهها� .إال �أن �ألأرباح التجارية لرتبية الأرانب،
�أ�صبحت جلية للم�ستثمرين .حيث ت�ؤكد العديد من االبحاث �أن حمالت التوعية التي
بذلت للتعريف بلحوم الأرانب وفوائده ومدى كونه �صحيا .كانت لها �آثار �إيجابية ،حيث
�أخذ الإقبال على حلوم الأرانب يتزايد مع الوقت ،وبالتايل ت�ضاعفت ارباحها ب�شكل
كبري .وهكذا و�صلت كميات حلوم الأرانب امل�ستهلكة ت�صل اىل  700مليون �أرنب ،ويوزع
حلومها اىل خمتلف املناطق والبلدان حول العامل .ويف هذا تنتج ال�صني نحو  %30من
الإنتاج العاملي للأرانب ،لتحتل مقدمة الدول التي تنتج وت�صدر حلوم الأرانب .تليها
كل من فرن�سا ،و�إيطاليا ،وا�سبانيا.

حممد علي حميدة

وزارة الزراعة ت�شجع الإ�ستثمار يف تربية
الأرانب
و�إذا كانت معرفة الإن�سان بتنمية
الأرانب يف العامل لها تاريخ طويل،
لكن يذكر �أن عدد من الأرانب مت جلبها
�إىل منطقة بالجو بدعوى �إجراء جتارب
لعالجات معينة.يف عام 1903م� .أما
يف مرحلة الكفاح امل�سلح فقد مت
تربية بع�ضا من الأرانب يف منطقة نقفة
وماي عيني� ،ضمن جهود تربية بع�ض
احليوانات يف اخلطوط اخللفية،
�إنطالقا من مبد�أ الإعتماد على الذات.
وقد و�صلت �أعدادها يف املوقعني نحو
� 600أرنب متت الإ�ستفادة منها �أثناء
احلاجة� ،إال �أن ن�سبة التو�سع يف هذا
الن�شاط ال تزال حمدودة .وكما ي�ؤكد
ق�سم تنمية اللحوم واجللود بوزارة
الزراعة ،ف�إن تربية الأرانب تتم يف
خمتلف �أرجاء العامل ،وينتج منه
املاليني ،وان الأرنب ب�إمكانها ان
تلد دفعة واحدة حتى  14و 15را�سا،
وخا�صة �إذا كان النوع اجليد� .أما
متو�سط والدتها ما بني  8اىل 12
ر�أ�سا .و�أنه يتم تزاوجها بعد � 6أ�شهر.
ويف �شهرين ت�ضع مولودها.
وقد بد�أت وزارة الزراعة يف
ت�شجيع املزارعني للإ�ستثمار يف
تنمية الأرانب .وذلك بهدف حتقيق
الإكتفاء الذاتي من خمتلف اللحوم
للمواطنني ،وح�صولهم على االنواع
املميزة من اللحوم ،وتوفري خيارات
عدة منها للمواطنني .حيث �أن حلم
الأرنب يتميز عن حلوم احليوانات
الأخرى ،بالإ�ضافة اىل تكاثرها ب�شكل

وا�سع ،و�إمكانية تواجد �أعداد كبرية
منها يف م�ساحة حمدودة ،وبالتايل
�إمداد ال�سوق بكميات وفرية من حلوم
الأرانب ،وبا�سعار منا�سبة .ونتيجة
لهذا الدعم والت�شجيع ت�أ�س�ست عام
 2014جمعية املر�أة للتجارة الزراعية
الإرترية لرتبية الأرانب .والتي �ضمت
نحو  11ع�ضوا ،ال�سيما من عمل منهن
يف منطقة جمربتي .لت�صل اليوم �أعداد
املزارعني ممن ين�شطون يف تربية
الأرانب يف خمتلف املناطق اىل �أكرث
من  60مربيا ،ويف هذا تقوم وزارة
الزراعة ب�أداء واجبها الفني
والتوعوي للم�ستثمرين.
وكما ت�ؤكده الكثري
من ع�ضوات جمعية
مربي الأرانب،
�أنه مل تكن
�أي
لدى
منهن �أدنى
معر فة
بكيفية
ا لتعا مل
مع
ا لأ ر ا نب ،
وبعد
لكن
ح�صلن
�أن
على املعلومات
ال�رضورية عرب ور�ش
عمل نظمتها وزارة الزراعة،
�أ�صبح بالإمكان معرفة الكثري من
اجلوانب ،وعليه انطلق اجلميع
للعمل بكل ثقة ،و�أن النجاح الذي
حتقق ي�ؤكد مدى هذا الوعي .وي�شري

الكثري من املربني ،ب�أن املرحلة ال
زالت مبكرة للحديث عن الأرباح ،اال
�أن ما مت احل�صول عليه من دخل يعترب
م�ؤ�رشا مب�رشا مب�ستقبل واعد.
ويف هذه املرحلة التي نعي�ش
فيها يتغذا معظم �شعوب العامل على
اللحوم احلمراء ،وال�شاحمة ،من
ابقار و�أغنام ،وغريها من البهائم� .إال
�أن الإقبال على �أكل اللحوم البي�ضاء من
قبيل الدجاج ،والنعام ،والأ�سماك،
والأرانب وما �شابهها� ،أخذ يت�ضاعف
يوما اثر �آخر .ال �سيما وان حلوم
الأ�سماك والأرانب تتدنى فيها ن�سبة
ال�شحوم ،كما انها غنية مبحتواها
الغذائي ،من بروتني ،والكال�سيوم،
والفو�سفورت .يف حني تقل فيه ن�سب
كالورن ،وال�سوديوم.
تربية الأرانب يف �إفريقيا
�إن الإ�ستفادة من حلوم الأرانب
يف �إفريقيا كغذاء� ،أ�صبح يجذب

الكثريمن النا�س ،وبالتايل �إزداد
الطلب عليه .ويف هذا الإطار لدينا

الكثري من امل�ستثمرين من تنبهوا لهذا
احلراك الإ�ستثماري ،فقرروا تربية
الأرانب والإ�ستثمار فيها ،وقد انطلق
بع�ضهم من ال�صفر تقريبا ،وعمل بجد
للتغلب علي امل�صاعب حتى الو�صول
�إىل الهدف املن�شود .ويف هذا ميكن
التطرق اىل ابراز جهود لنماذج
ناجحة يف ا�ستثمار تنمية الأرانب يف
�إفريقيا.
املزارع /ادوتي بروون ،من غانا،
و�أحد امل�ستثمرين يف جمال تربية
الأرانب ،حيث توجه ال�سيد� /أدوتي،
�إىل تربية الأرانب يف عام 2002
متخليا عن �أعمال �أخرى كان ي�شغلها
من قبل .وبد�أ م�شواره ب�رشاء ثالث
�أرانب �إناث وارنب واحد ذكر .مببلغ
� 10سدي�س العملة املحلية لبالده.
ويف هذه املرحلة ميتلك املزارع
بروون �أكرث من � 3آلآف ارنب .ويقوم
ببيع نحو  500ارنب يف الأ�سبوع
ب�سعر  20من العملة املحلية .عالوة
على ذلك ف�إن املزاع بروون ،يعترب
احد املدافعني عن �أن حلوم
الأرانب هو من �أف�ضل
من غريه يف غذاء
الإن�سان ،وهو
�أحد الن�شطني
يف توعية

املطواطنني
مبا يتميز به
حلم الأرنب .ال
�سيما ال�شباب منهم،
اذ ميثل الإ�ستثمار يف
تربية الأرانب ،ي�ؤمن دخال ثابتا
لهم .ويقدم ن�صائحه وجتربته للكثري
من ال�شباب ممن يتو�سم فيهم الن�شاط
واجلدية .كما يقدم لزائري مزرعته من
ابناء الوطن �أو من الزوار الأجانب،

يقدم لهم حلم الأرانب ،حتى يتذوقوا
طعمه ويعرفوا لذته.
�أما املزارع الكيني ال�سيد /مو�س�س
موتو�أ ،الذي يعترب �أحد �أكرب
امل�ستثمرين يف جمال تربية الأرانب
يف �إفريقيا ،حتى �أ�صبح يطلق عليه
يف كثري من الأحيان لقب ،ال�سيد/
رابيت ،ال�سيد /مو�س�س ،ينحدر من
ا�رسة فقرية ،ون�سبة للفاقة التي كانت
تعاين منه الأ�رسة مل تتمكن من تعليم
�إبنها ،خالفا لرغبتهم العارمة على
ذلك .وعندما حرم من التعليم كان
يحلم �أن يعمل �رشطيا ،لكن للأ�سف مل
يتمكن حتى من حتقيق �أحالمه يف ان
يكون �رشطيا� .إال انه بعد فرتة عمل
كرجل �أمن يف مكتب النائب العام ملدة
خم�سة �أعوام �رسح بعدها عن العمل.
وفيما هو يبحث عن عمل ي�ؤمن منه
قوة يومه .حينها كانت قد بد�أ ان�شطة
تنمية البيوت اخل�رضاء ،وتربية
الأ�سماك .الأ انه مل يجد يف تلك
الأن�شطة �أرباحا منا�سبة .لذا �سعى اىل
البحث عن ن�شاط �آخر رمبا يكون اكرث
ربحا .وبعد فرتة اطلع على معلومات
عن تربية الأرانب ،عرب �شبكة التوا�صل
الإجتماعي الإنرتنت ،وبعد �أن ح�صل
على معلومات منا�سبة حول طريقة
تربية الأرانب والفوائد املرجوة،
قرر الإنطالق يف هذه امل�ضمار ،وبد�أ
ن�شاطة بعدد �ست من الأرانب.
املزارع /مو�س�س ،الذي بد�أ
ا�ستثماره ب�ست من الأرانب جنده
اليوم� ،أ�صبح قادرا على �إمداد ال�سوق
بكميات كبرية من حلوم الأرانب،
مبعدل الفي �أرنب �شهريا ،وجني
�أرباح منا�سبة من هذه العرو�ض .لقد
جذب الن�شاط الإ�ستثماري للمزارع/
مو�س�س ،الكثري من امل�ستثمرين،
وكان الدعم والت�شجيع الذي يح�صل
عليه من امل�ستثمرين عامال م�ساعدا
للتفكري بالتو�سع يف هذا الإ�ستثمار،
و�إدخال �أ�ساليب ع�رصية يف عملية
تربية الأرانب ،لذا يعمل يف ا�ست�صالح
م�ساحة  5هيكتارات لتنمية نحو
 3الآف �أرنب .وبالتايل يعمل على
التو�سع يف �أ�سواق الدول املجاورة،
حتى افتتح حمالت لبيع حلوم الأرانب
يف كل من يوغندا وتنزانيا.
كذلك املزارع الكيني /ت�شال�س
كامو ،وبعد �أن �أبعد عن عمل كان
ي�شغله ،و�أخذ يبحث عن �أي عمل
ي�ؤمن القوت لنف�سه ولأ�رسته ،وعرب
هذا البحث اختار الإ�ستثمار يف تربية
الأرانب ،وبد�أ العمل يف هذا الن�شاط
يف عام 2004م ب�إمكانات حمدودة� ،إال
�أنه تعر�ض خل�سائر يف بداية امل�شوار
مبوت الأرانب التي قرر البدء بهن.
لكنه مل ي�ست�سلم لهذه الكبوة التي
واجهته يف بداية الطريق .وتعامل
مع احلادث باعتباره �أمرا عاديا،
وبالتايل قرر موا�صلة الطريق والبد�أ
من جديد بعد اجراء درا�سة معمقة
عن املو�ضوع .وبالفعل حقق نتائج
ايجابية مقدرة ،ماحفزه اىل �أن يعمل
على تخ�صي�ص اجزاء وا�سعة من داره
لرتبيبة الأرانب .ولأنه حترك بكل
ثقة من �أنه �سينجح ا�صبح اليوم واحد
من اكرب املنتجني للحم الأرانب يف
العامل .لذا ف�إن املزارع /ت�شال�س،
يعمل على ت�شجيع الكثري ممن لهم
رغبة يف الإ�ستثمار يف هذا اجلانب،
ويقدم لهم ب�أ�سعار ب�سيطة عدد من
الأرانب من مزرعته لكي تكون دعما
لهم يف بداية امل�شوار .كما يعر�ض
كميات من اللحوم يف ال�سوق املحلية،
ويو�ضح ب�أن ا�ستقماره يف هذا اجلانب
قد مكنه من قيادة حياته ب�شكل جيد،
بل و�أ�صبح يوفر مبلغا منا�سبا كل
�شهر.
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�إعد
ا
د
/
�أبوبك

ر

�صائغ

ال�صفحة ،دعم ً
حلملة
دعما ًا حلملة
هذه ال�صفحة،
نورد هذه
الكرمي ،نورد
القارئ الكرمي،
القارئ
�سيا�سة
إطار�سيا�سة
الغذائييفيف��إطار
أمنالغذائي
وبرنامجااللأمن
الوطنيوبرنامج
االعمارالوطني
االعمار
إمكانات
رغمااللإمكانات
جناحهارغم
أثبتتجناحها
التي��أثبتت
الذات،التي
علىالذات،
إعتمادعلى
االلإعتماد
إ�ستجداء
من ��إ�ستجداء
إرتريا من
حمت ��إرتريا
بالنتيجة حمت
والتي بالنتيجة
املحدودة ،والتي
املحدودة،
عدة
حادث يفيف عدة
هو حادث
كما هو
أجنبية ،كما
واملعونة االلأجنبية،
إغاثات واملعونة
االلإغاثات
بلدان.
بلدان.
لن�شر
حملتنالن�شر
تدعمحملتنا
وبالتايلتدعم
ال�صفحة،وبالتايل
هذهال�صفحة،
بهاهذه
ترثيبها
ترثي
ووطننا
مزارعناووطننا
علىمزارعنا
بالفائدةعلى
يعودبالفائدة
مبايعود
الزراعي،مبا
الوعيالزراعي،
الوعي
الزراعية.
أ�ساليبالزراعية.
أحدثااللأ�ساليب
إتباع��أحدث
بب��إتباع
يعرف الن�ضج ب�صفة عامة ب�أنه طور النمو
الذى تكتمل فيه الثمار وت�صبح �صاحلة للقطف
بحيث ميكنها اال�ستمرار يف اداء الوظائف
الف�سيولوجية املختلفة دون احلاجة �إلو وجود
ها على اال�شجار فبعد �أن تبلغ الثمار �أحجمها
الطبيعية وت�أخذ �أ�شكلها النهائية
ويكتمل تكوينها الظاهرى اخلارجي تبد�أ
الثمار عمليات اكتمال تكوينها الكميائي
والداخلى وذلك عن طريق جمموعة من العمليات
الف�سيولوجية واحليوية الهامة ت�ؤدى �إىل
�صالحيتها للقطف واالكل وت�سمي هذه العمليات
بعمليات الن�ضج وميكن تق�سيم العمليات
املختلفة التى حتدث لثمار الفاكهة عند ن�ضجها
�إىل جمموعتني :
االوىل :وت�سمى بعمليات الن�ضج الب�ستانى
والثانية  :وت�سمى بعمليات الن�ضج
الف�سيولوجى
الن�ضج الب�ستاين:
وفيه يكون احلجم الطبيعي للثمار اكتمل
وكذلك �شكلها وتراكم الكربوهيدرات واملواد
الع�ضوية والغري الع�ضوية الأخرى.
ومتتلئ اخلاليا باملواد واملحتويات املختلفة
خالل جمموعة من العمليات ت�سمي بعمليات
الن�ضج الب�ستاين ،و�أثناء حدوث العمليات
املذكورة تتدرج الثمار يف الن�ضج الب�ستاين
من درجة �إيل �أخري حتى ت�صل �إيل درجة الن�ضج
الأخرية والتي تعرف مبرحلة الن�ضج الب�ستاين
�أي درجة الن�ضج التي ميكن فيها قطف الثمار.
بحيث يكتمل ن�ضجها وتكت�سب خ�صائ�صها
الأكلية املمتازة بعد قطفها بعيدا عن الأ�شجار
وميكن ت�سمية مرحلة الن�ضج الب�ستاين بالبلوغ
�أو الن�ضج اخل�رضي للثمرة �أو مرحلة الن�ضج
املنا�سبة للقطف وتكون بع�ض الثمار �صاحلة
للأكل مبا�رشة بعد بلوغ هذه املرحلة من الن�ضج
مثل ثمار املوالح �أو تكون للقطف ولكنها غري
�صاحلة للأكل نظرا لعدم ظهور �ألوانها املميزة
و�صالبة �أن�سجتها وعدم اكت�سابها الرائحة
والطعم والنكهة املميزة مثل ثمار االفوكادو
والتفاح والكمرثي واملوز ويحدث الن�ضج
الب�ستاين تدريجيا علي عدة درجات ومن ذلك
يت�ضح �أن لكل ثمرة من الثمار درجات ن�ضج
عديدة بينما يكون لها مرحلة ن�ضج ب�ستاين
واحدة.
وال يتم ن�ضج الثمار ب�ستانيا �إال على الأ�شجار
بحيث لو قطفت الثمار قبل حدوثه ال يتم ن�ضج
الثمار اعتياديا علي الإطالق وتتوقف درجة
الن�ضج املنا�سبة للقطف علي طريقة تداول الثمار
بعد القطف ،معناه لو قطفت الثمار لتخزينها
فرتة طويلة فيجب قطف الثمار يف فرتات ن�ضج
مبكرة �أم لو قطفت الثمار لال�ستهالك فيجب
قطفها عند بلوغ الن�ضج الب�ستاين وبو�صول
الثمار للن�ضج الب�ستاين تعترب مهمة منتج
الفاكهة منتهية عند هذا احلد.
الن�ضج الف�سيولوجي :
حتدث فيه عدة تغريا ف�سيولوجية ت�ؤدي
�إيل �صالحية الثمار للأكل واكت�ساب خ�صائ�صها
الأكلية املميزة حيث يقل الن�شا ويتحول
�إيل �سكر وتتحول البكتينات الغري ذائبة �إيل
بكتينات ذائبة.
وتختفي وتتحلل املواد القاب�ضة وتقل
احلمو�ضة وتتوازن مع ال�سكر وتلني الثمار
وتكت�سب احلالوة والطعم وتتميز نكهتها
ورائحتها ويختفي اللون الأخ�رض وفى هذه
احلالة ترتفع �رسعة التنف�س فج�أة بحدوث
ظاهرة الكالميكرتيك و�أثناء هذه العمليات
تتدرج الثمار يف الن�ضج الف�سيولوجي من درجة
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ن�ضج ثمار الفاكهة
اق�سامه وعالماته وكيفية حتديده والعوامل التي ت�ؤثر عليه

�إىل �أخرى حتى ت�صل الثمار �إىل مرحلة الأكل �أو
تتح�سن اخل�صائ�ص الأكلية للثمرة ف�إذا حدثت هذه
املرحلة بعد القطف بعيدا عن الأ�شجار ت�سمى
مبرحلة الت�سوية �أما �إذا حدثت هذه املرحلة
على الأ�شجار فت�سمى مبرحلة الن�ضج الب�ستاين
املتقدم وعلى ذلك ي�سمى الن�ضج الف�سيولوجي
بالن�ضج الثمري �أو مرحلة الن�ضج املنا�سبة
للأكل وتختلف �أنواع الثمار يف طبيعة ن�ضجها
ف�سيولوجيا ففي حالة الثمار التي ال تختزل
الن�شا عند ن�ضجها مثل املوالح فيحدث الن�ضج
الف�سيولوجي مع الب�ستاين �أو بعده بقليل ففي
هذه احلالة ت�سمى ثمار �صاحلة للقطف والأكل
معا.
بينما يف حالة الزبدية فالثمار ال تن�ضج
ف�سيولوجيا على الأ�شجار وبالتايل البد من
قطف الثمار وتركها فرتة معينة حيث تن�ضج
ف�سيولوجيا وت�صبح �صاحلة للأكل وهناك عدة

تغريات قد حتدث للثمار ما بعد الن�ضج وفيها
يزداد لني الثمار ويف�سد طعمها وت�سمى بتغريات
ما بعد الن�ضج وفى احلالة الأوىل �أي حدوث
التغريات الف�سيولوجية بعيدا عن الأ�شجار
مبعدل كبري ت�سمى بتغريات ما بعد الت�سوية �أو
 OVER RIPEENINGالثمار الغري نا�ضجة
ت�سمى الثمار بهذا اال�سم عندما تكون غري �صاحلة
للأكل �أو ذات خ�صائ�ص �أكلية غري جيدة ب�سبب :
 1عندما تكون الثمار نا�ضجة ب�ستانياولكنها غري نا�ضجة ف�سيولوجيا
� 2أو عند قطف الثمار و�إن�ضاجها �صناعيا قبلحدوث الن�ضج الب�ستاين " ظاهرة الكالميكرتيك"
هي عبارة عن ارتفاع مفاجئ يف �رسعة التنف�س
نتيجة حلدوث تغري ما يف بروتوبالزم اخلاليا
وحتدث يف مرحلة ن�ضج اخلاليا .
�أطوار النمو:

 1طور انق�سام اخلاليا 2طور كرب اخلاليا 3طور ن�ضج اخلاليا 4طور التدهورالتغريات التي حتدث �إثناء ن�ضج الثمار:
حتدث عدة تغريات طبيعية وف�سيولوجية
�أثناء ن�ضج الثمار من التغريات الطبيعية :
 1ليونة �أن�سجة الثمار واكت�سابها الطعموالرائحة واللون والنكهة املميزة فمثال عند
ن�ضج ثمار املوز ت�ستدير الأ�صابع و�صول الثمرة
للحجم املنا�سب
ومن �أهم التغريات الف�سيولوجية حتويل
الن�شا �إىل �سكر و البكتينات الغري ذائبة �إىل
بكتينات ذائبة وانخفا�ض ن�سبة احلمو�ضة
واختفاء القاب�ضة وظهور الرائحة املميزة.
عالمات الن�ضج :
1عمر الثمار وذلك بح�ساب عدد الأيام منوقت �إيل وقت التزهري الكامل �إيل وقت القطف
ويتخذ هذا كمقيا�س لن�ضج كثري من الفواكه فمثال
تن�ضج ثمار التفاح بعد التزهري الكامل ب 125
 -150يوم واملاجنو واخلوخ بعد  93-133يوم
وهو يختلف ح�سب الظروف البيئية واجلوية.
2حجم الثمرة  :وميكن تقدير احلجم بالعنياملجردة و�أحيانا بوا�سطة حلقة خا�صة لها قطر
معني.
.3لون الثمرة  :وهو اختفاء اللون الأخ�رض
وظهور الألوان الأخرى املميزة
4لون اللب  :ويتغري مع تغيري لون اجللد.5لون البذرة �أو النواة  :كما يف التفاح واخلوخ.� 6سهولة ف�صل الثمار � :إذ ي�سهل ف�صل الثمار منالدواير الثمرية مبجرد مل�سها �أو م�سكها باليد.
 7درجة �صالبة الثمار  :بوا�سطة اليد �أو بوا�سطةخمترب ال�ضغط .

العوامل التي ت�ؤثر علي درجة �صالبة الثمار:
 1نوع الثمار و�صنفها 2درجة ن�ضج الثمرة وطور منوها 3درجة احلرارة 4الرطوبة �سواء الأر�ضية �أو اجلوية 5العوامل الزراعية كالري والعزيق 6كمية الثمار 7اكت�ساب الثمار �صفات خارجية خا�صة مثلا�ستدارة �أ�صابع املوز
 8الطعم والرائحة والنكهة  :حيث تكت�سبالثمرة ال�صفات اخلا�صة املميزة لها
 9ن�سبة الن�شا فكلما قلت ن�سبة الن�شا دل عليالن�ضج
 10ن�سبة الن�شا فكلما قلت ن�سبة الن�شا دلعلي الن�ضج
 11ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة  :ميكنتقديرها بوا�سطة رفراكتوميرت
 12ن�سبة احلمو�ضة 13ن�سبة املواد ال�صلبة الذائبة �إيل ن�سبةاحلمو�ضة
 14تقدير ن�سبة الزيت يف الثمار الزيتية� 15رسعة التنف�سما هي العوامل التي ت�ؤثر علي ن�ضج الثمار :
 1عوامل ثمرية  /وفيها عمر الثمرة وات�صالالثمرة بال�شجرة من عدمه
 2العوامل اجلوية  /ويق�صد بها العواملاخلارجية ومنها  :درجة احلرارة – ن�سبة
الرطوبة – ال�ضوء
3عوامل الرتبة  /ويق�صد بها نوع الرتبة حيثالفاكهة تكون مت�أخرة الن�ضج يف الرتبة الطينية
علي العك�س من الرملية حيث يف الطينية درجة
احلرارة منخف�ضة والرطوبة مرتفعة
 4العوامل الزراعية  /منها درجة العنايةبالأ�شجار ,الري حيث كلما زاد كمية املاء �إيل
حد معني ي�ؤدي �إيل الن�ضج املبكر ولكن الزيادة
عن احلد املنا�سب ت�ؤدي �إيل الإ�صابة بالأمرا�ض
وم�شاكل بالثمار
الت�سميد  /قد ثبت �أن الت�سميد بعن�رص الأزوت
يف وقت مت�أخر ي�سبب ت�أخري ن�ضج الثمار وعدم
تلوينها بالدرجة املنا�سبة وبالعك�س من ذلك
يعمل الت�سميد بالبوتا�سيوم على ن�ضج الثمار
وتلوينها .
مقاومة الآفات بالكيماويات  /تعمل بع�ض
الكيماويات امل�ستعملة يف الر�ش �أو ملقاومة
الآفات املختلفة التبكري �أو الت�أخري من ن�ضج
الثمار.
.5عوامل الإن�ضاج  /مثل �رضب ثمار البلح
واجلميز ومعاملة بع�ض الثمار ببع�ض املحاليل
مثل اجلري واخلل.
.6منظمات النمو  /وهي مواد كيميائية تتعامل
بها الثمار للإ�رساع من الن�ضج ومن �أمثلتها
 2.4D, 2.4.5T, N.A.Aغاز اال�سيثلني وغاز
االيثلني ولكن معظم هذه املواد ي�سبب ال�رسطان
,غاز االيثلني ي�رسع من التنف�س.
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القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.

البال�ستيك ال�صحى...حلماية الأن�سان والبيئة

نعي�ش اليوم يف عامل يحتل فيه البال�ستيك مكانة
مهمة ,حيث �أ�صبح جزء ًا ال يتجز�أ من حياتنا اليومية  ,بدء ًا
من تغليف الأطعمة وحفظ امل�شروبات وتعبئتها  ,ومرور ًا
ب�أكيا�س الت�سوق و�صناعة املفرو�شات وغريها كثري مما يعتمد
على املنتجات البال�ستيكية التي توفر احلماية للب�ضائع من التلف
والتلوث والهدر .ويف ال�صورة املقابلة نالحظ ب�أن البال�ستيك
ُيع َُّد عنوان م�شكلة بيئية �شائكة ومعروفة وذلك ب�سبب �صعوبات
التخل�ص منه بعد اال�ستعمال .ولكن ماذا لو ظهر بال�ستيك قابل
للتحلل الطبيعي؟  .قام الباحثون يف هذا املجال بالتو�صل ايل
تكنولوجيا جديدة تعرف با�سم البال�ستيك الع�ضوي وهو م�صنوع
من النباتات مثل ق�صب ال�سكر و الذرة و القمح و البطاطا و
البكترييا  ,وهو عبارة عن مادة مطاوعة تعادل متام ًا البال�ستيك
املركب و لكنه قابل للتحلل بيولوجي ًا يف زمن قيا�سي  ,كما ال
تدخل يف �صناعته �أي مادة ذات �أ�صل نفطي  .فما هي الأ�ضرار
التي ي�سببها البال�ستيك ؟ وما هي طبيعة املواد التي ي�صنع منها
البال�ستيك ال�صحي ؟ وما مدى جدواه ؟ هذه وغريها من املحاور
�ستكون باكورة �صفحتنا " البيئة " للعام � 2017إن�شاءاهلل .

تولدت فكرة البال�ستيك الع�ضوي منذ نحو
ع�رش �سنوات يف اوروبا ,ولكن تكلفته تزيد
حواىل خم�سة �أ�ضعاف ما يكلفه الطن الواحد
من البال�ستيك العادي  .وي�شري اخلرباء �إىل �أن
موا�صفات هذا النوع من البال�ستيك تقوم على �إنه
م�ؤلف من جزيئات كبرية  ,يتم تخمريها للح�صول
على احلم�ض املطلوب الذي يعامل بطريقة البلمرة
ال�صناعية و التكثيف ومن ثم الت�صفية  ,لكي يتم
احل�صول يف النهاية على ورق البال�ستيك الع�ضوي
الذى يف�صل منه ح�سب الطلب جميع �أنواع املواد
التي كانت ت�صنع م�سبق ًا من البال�ستيك املركب
 ,وي�ستعمل هذا النوع من البال�ستيك يف �صناعة
�أغلفة الهاتف اخللوي والأحذية وحفا�ضات الأطفال
و�أكيا�س الت�سوق  .وبع�ض اخلرباء ي�ؤكدون �أن هذا
النوع من الت�صنيع  ,ي�ساعد على تقلي�ص الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري وبالتايل �إبطاء �رسعة
التحوالت املناخية امل�رضة للبيئة  .وبهذا جند
�أن البال�ستيك الع�ضوي له م�ستقبل وذلك كبديل
للبال�ستيك العادي حيث �إنه يحتاج ايل طاقة �أقل
يف الت�صنيع كما �إنه ال يحوي مواد �سامة .
ولكن وقبل التعمق يف هذا النوع من البال�ستيك
ال�صحي  ,ال ب�أ�س عزيزي القارئ الكرمي من التوغل
يف دهاليز الدوافع الكامنة وراء هذا الإخرتاع
اجلديد  ,والرجوع قلي ًال �إىل الوراء لنتن�سم عبق
ت�أريخ �صناعة البال�ستيك ومن ثم ال�سري بني حواف
الآثار ال�سلبية للبال�ستيك العادي الذي ن�ستخدمه
يف حياتنا اليومية .
قبل عقود من الزمان  ,بد�أ الرتويج للأكيا�س
البال�ستيكية  ,كبديل لإ�ستخدام الأكيا�س الورقية ,
وذلك لتميزها بخفة وزنها وقوتها وبقائها لفرتة
طويلة دون �أن تتغري .ولكن فكرة البال�ستيك الذي
يبقى �إىل الأبد باتت فكرة غري حمبذة ل�صعوبة
التخل�ص منه ب�سهولة ,وللخطر الذي ي�شكله على
البيئة  ,بالإ�ضافة �إىل كونه يت�سبب يف ت�شويه
الطبيعة و�أقله منظر الأكيا�س البال�ستيكية وهي
ملقاة على الأر�ض �أو يف البحر �أو متعلقة بالأ�شجار
 .عموم ًا ت�شري العديد من التقارير الدولية �إىل
�أن العامل ي�ستهلك �سنوي ًا حوايل تريليون كي�س
من البال�ستيك .فال�صني وحدها على �سبيل املثال
ال احل�رص  ,ت�ستهلك  3مليارات كي�س يومي ًا ,كما
ت�ستهلك الواليات املتحدة الأمريكية  380مليار ًا
�سنوي ًا � ,أما يف حميطنا اجلغرايف
فت�شري التقارير �إىل ا�ستهالك دول
اخلليج العربي حوايل � 20إىل
 25مليار كي�س �سنوي ًا.
على الرغم من �أنه
طويلة
عقود
ومنذ
وكي�س النايلون يتحكم
بيومنا� ،إال �أن الغالبية
هذ ا
العظمى منا تتعامل مع
الكي�س دون التفكري بعواقبه ،حيث �أنه يرمي
يف �سلة النفايات بعد ا�ستعماله ويكون م�صريه
يف الكثري من البلدان الفقرية والنامية اماكن
النفايات املفتوحة او يرمي يف البحر او الأنهر
وعندها حت�صل الكارثة الطبيعية والبيئية .
ويزيد الطني ب ًال برمي ال�سفن التجارية وغريها
نفاياتها البال�ستيكية يف �أعايل البحار .ويقدر

عاملي ًا حجم ما يرمى يف العام بحوايل  100مليون
طن من �أكيا�س النايلون وال�سلع البال�ستيكية
ومن اجلدير بالذكر �أن الأكيا�س البال�ستيكية
هي عبارة عن مواد كيميائية م�ص َنّعة حراري ًا من
رقائق مرنة ,و�أفالم بال�ستيكية و�أن�سجة بال�ستيكية
حمبوكة ,م�صنوعة من البويل �إيثلني امل�شتق من
النفط  .وت�شري بع�ض الإح�صاءات �إىل �أن ما بني 60
–  %80من النفايات يف امل�سطحات املائية هي من
البال�ستيك .كما ِّ
ي�شكل رمي الأكيا�س البال�ستيكية يف
امل�سطحات الزراعية خطر ًا على التوازن امليكروبي
للرتبة و�إعاقة تغذية النبات� .أما �إذا مت دفنها
يف الرتبة ف�إنها قد تت�سبب يف ف�صل الرتبة �إىل
جزءين ,العلوي حيث يتجمع فيه املاء وال�سفلي
الذي ال يح�صل على املاء والأ�سمدة الالزمة لنمو
الزرع .وت�ؤدي عملية حرق الأكيا�س البال�ستيكية
مع النفايات �إىل تلوث الهواء بالغازات املت�صاعدة
ال�سامة امل�رضة ب�صحة الإن�سان ,مثل �أكا�سيد
الكربون و�أكا�سيد النيرتوجني بالإ�ضافة �إىل
مركبات هيدروكربونية طيارة عديدة .
ال�سطور
يف
ال ب�أ�س من �أن

ا لتا لية
منر

�رسيع ًا على �أهم الأخطار التي ت�شكلها الأكيا�س
البال�ستيكية وذلك على �سبيل املثال ال احل�رص :
� 1أن الأكيا�س البال�ستيكية غري قابلة للتحللوال تتم �إعادة ت�صنيعها  ,مما يجعلها عبئ ًا على
املكان الذي ت�ستقر به  ,فهي ت�سبب تلوث ًا للرتبة
والهواء واملاء حتى يف حال حرقها .
 2ت�شوه الأكيا�س البال�ستيكية امل�سحة اجلماليةللبيئة وذلك جراء تعلقها بكل ما ت�صادفه يف
طريقها بالإ�ضافة �إىل ت�أثري ذلك على منو النباتات
عرب حجب �أ�شعة ال�شم�س والهواء من الو�صول �إليها
 .وهي �أي�ضا ت�ؤثر على الناحية االقت�صادية� ,إذ
تقت�ضي توظيف من يقوم ب�إزالتها.
 3كما �أن وجودها بني احل�شائ�ش �أومعلقة على�أغ�صان الأ�شجار  ,ي�ضعها يف طريق احليوانات التي
تبحث عما ت�أكل  ,فتبتلعها احليوانات التي ت�ؤدي
�إىل �إن�سداد قناتها اله�ضمية ومن ثم موتها .
 4تت�سبب يف الق�ضاء على الكائنات البحريةاحل ّية كال�سالحف البحرية التي تتناولها اعتقاد ًا
منها ب�أنها من قناديل البحر وبالتايل تت�سبب
مبوتها اختناق ًا .

 5تعمل الأكيا�س البال�ستيكية على �سد خيا�شيمالتنف�س للأ�سماك  ,ما ي�ؤدي �إىل موتها اجلماعي .
 6تلتف الأكيا�س البال�ستيكية حول ال�شعاباملرجانية مما يحرمها من �ضوء ال�شم�س ومن
التيارات املائية املتجددة الداخلة واخلارجة منها
و�إليها والتي حتمل لها الطعام والأك�سجني .
 7ت�شكل الأكيا�س البال�ستيكية وعاء ًا لتجمعاملاء وتكاثر اجلراثيم وت�سبب تعطل �آالت ت�شغيل
ال�سفن وال�سيارات
� 8أي�ض ًا ت�شكل الأكيا�س البال�ستيكية خطر ًامبا� ً
رشا على �صحة الإن�سان بالنظر �إىل �أنها حتتوي
على مواد كيماوية تذوب يف الغذاء وت�سبب �أمرا�ضاً
يف الكبد والرئة  .وقد �أثبتت الأبحاث و التاحاليل
املخربية �إىل �أن ا�ستخدام هذه الأكيا�س �أدى �إىل
وجود متبقيات من مواد الت�صنيع يف دم الإن�سان
والتي تعترب مت�سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف وجود �أخطر
الأمرا�ض اخلبيثة .
 9وي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل �أن حركةالأمواج و�ضوء الأ�شعة فوق البنف�سجية ي�ؤثران يف
البال�ستيك املوجود يف املاء  ,مما ي�ؤدي �إىل تفتته
لقطع �صغرية ال ميكن ر�ؤيتها بالعني
املجردة ي�سهل ابتالعها وحتللها
ب�رسعة بوا�سطة ع�صارة املعدة
وبالتايل ت�صل �إىل الأع�ضاء الأخرى
و�إىل ال�سل�سلة الغذائية في�شكل خطر ًا
على احلياة .
لذا عزيزي القارئ البد �أن ن�ساهم
جميع ًا يف احلد من خماطر املواد
البال�ستيكية  ،و�أن يكون �شعارنا
للعام  " 2014الإختفاء التام للأكيا�س
البال�ستيكية من حياتنا و حميطنا "
وذلك عرب الو�سائل التالية على �سبيل
املثال ال احل�رص :
 1اال�ستعا�ضة عن الأكيا�سالبال�ستيكية �أو �أكيا�س النايلون �أثناء
ت�سوقك بحقيبة الت�سوق اخلا�صة بك
وامل�صنوعة من مواد �صديقة للبيئة
كالقفة امل�صنوعة من جريد النخيل
والدوم .
 2عدم �رشاء املواد الغذائيةوخ�صو�ص ًا ال�ساخنة منها يف �أكيا�س
النايلون .
 3احلر�ص على �رشاء وا�ستخدام قنايناملاء الزجاجية بدال من البال�ستيكية .
 4يف حال �رشائك قنينة املاءالبال�ستيكية ال تقم ب�إعادة تعبئتها �أو
جتميدها يف الفريزر
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

ار�سنال يفلت من هزمية تاريخية على ار�ض بورمنوث

قلب ار�سنال تخلفه بثالثية نظيفة
اىل تعادل ايجابى بثالثة اهداف
فى كل �شبكة مع م�ضيفه بورمنوث
يف املرحلة الع�رشين من الدوري
االجنليزي املمتاز لكرة القدم "
الربميري ليغ".
وف�شل ار�سنال با�ستعادة املركز
الثالث من مان�ش�سرت �سيتي ،وابتعد
بفارق  8نقاط عن ت�شل�سي املت�صدر
الذى التقى مع نظريه توتنهام فى
خواتيم مرحلة الع�رشين �سهرة ام�س
االربعاء.
جاءت بداية املباراة كارثية
لالعبي املدرب الفرن�سي ار�سني
فينغر ،فتخلف املدفعجية بهديف
ت�شاريل دانيالز ( )16وكالوم ول�سون
( 21من ركلة جزاء).
ويف ال�شوط الثاين عمق اال�سكتلندي
راين فرايزر جراح ال�ضيوف بت�سجيله
الهدف الثالث من م�سافة قريبة يف
�شباك احلار�س الت�شيكي املخ�رضم
برت ت�شيك (.)58
وبدا ار�سنال يف طريقه اىل هزمية
تاريخية على ار�ض بورمنوث ،بيد
انه بد�أ برحلة تقلي�ص الفارق بهدف
الت�شيلي اليك�سي�س �سان�شي�س بر�أ�سه
من م�سافة قريبة بعد كرة عر�ضية
(.)70
بعدها بخم�س دقائق� ،سجل مهاجمه
اال�سباين لوكا�س برييز الهدف الثاين
بت�سديدة ي�سارية يف الزاوية الي�رسى
البعيدة ملرمى احلار�س البولندي
املخ�رضم ارتور بوروت�س (.)75
وارتفعت حظوظ ار�سنال باملعادلة
بعد طرد العب بورمنوث �ساميون
فران�سي�س لعرقلته الويلزي ارون
رام�سي (.)83
ويف الدقيقة الثانية من الوقت بدل
ال�ضائع ،احراز الفرن�سي اوليفييه
جريو هدف التعديل فى الدقيقة
الثانيةمن الوقت املحت�سب بدل
ال�ضاع.وهذه اول مرة يتمكن ار�سنال
من تعديل النتيجة بعد تخلفه بثالثية
يف الربمري ليغ.
ويف مواجهة يف و�سط الالئحة،
تخطى �ستوك �سيتي �ضيفه واتفورد
بهدفني نظيفني حمققا فوزه االول يف
 6مباريات لريتقي اىل املركز احلادي
ع�رش�.سجل للفائز راين �شوكرو�س

( )45وبيرت كراوت�ش (.)49
وعاد �سوان�سي �سيتي الذي عني بول
كليمنت مدربا له خلفا لالمريكي بوب
براديل املقال من من�صبه،بفوز �صعب
وثمني من ار�ض كري�ستال باال�س
بهدفني مقابل هدف.
وهذا الفوز االول ل�سوان�سي بعد 4
خ�سارات متتالية،وحتقق بف�ضل هدف
الفي مو�سون ( )42واال�سباين انخل
رانغيل ( ،)88فيما �سجل لكري�ستال
باال�س ويلفريد زاها (.)83
فينغر يتح�سر على عدم الفوز
ا�شاد �أر�سني فينغر مدرب �أر�سنال
ب�إ�رصار فريقه لكنه حت�رس على الف�شل
يف قلب ت�أخره بثالثية من االهداف
�إىل فوز �أمام بورمنوث يف الدوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم .
واكتفى �أر�سنال بالتعادل االيجابى
مع
بثالثة اهداف فى كل �شبكة
بورمنوث بعد �أن �سجل �أليك�سي�س
�سان�شيز ولوكا�س برييز و�أوليفييه
جريو ثالثة �أهداف ليعو�ض ت�أخره

بعد تقدمي �أداء �سيء يف �أول �ساعة
�شهدت ت�سجيل �صاحب الأر�ض ثالثة
�أهداف.
وقال فينغر الذي ا�شتكى مرة �أخرى
من خو�ض مباراتني خالل � 48ساعة
"هذا اختبار بدين وذهني لنا .اختبار
بدين لأننا واجهنا بع�ض امل�شاكل
يف مواجهة �رسعة بورمنوث".لكننا
جنحنا ب�سبب الإ�رصار يف الفريق
وقوة ذهنية رائعة وهذا ظهر
بو�ضوح .يف النهاية ن�شعر بالغ�ضب
لأننا مل ننت�رص".و�أ�ضاف "�أهدرنا
بع�ض الفر�ص يف النهاية .هذه هي
التفا�صيل املهمة ويجب دائما اللعب
حتى النهاية .هذا بف�ضل احلفاظ على
تركيزنا".
وتابع "هناك �شعور متباين بعد
املباراة لأننا �أردنا احل�صول على
النقاط الثالث وح�صلنا على نقطة
واحدة فقط .لكن عندما تت�أخر بثالثة
اهداف بعد  70دقيقة تقتنع باحل�صول
على نقطة واحدة".

العدد ()73

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

�إعداد
عبدالوهاب حممد �أمان
alhadisasport@zena.gov.er

بداية �سهلة ملوراي يف دورة قطر للتن�س

حقق الربيطاين اندي موراي
امل�صنف اول عامليا فوزه االول يف
 2017يف الدور االول من دورة قطر
للتن�س البالغة جوائزها  1.2مليون
دوالر امريكي ،بفوزه على الفرن�سي
جريميي �شاردي �--6صفر و7-6
( )7-2يف الدور االول.
وح�سم موراي املجموعة االوىل
ب�رسعة يف  20دقيقة ليحقق فوزه الـ25
تواليا.وقال موراي عن خ�صمه" :مل
يبد�أ املباراة جيدا ،فاملباراة االوىل
من ال�سنة تكون دوما �صعبة".وتابع:
"يف املجموعة الثانية،لعب ب�شكل
جيد جدا ،فكان عدوانيا كثريا".
وتعود اخل�سارة االخرية ملوراي اىل
�سبتمرب  2016امام االرجنتيني
خوان مارتن دل بوترو يف
ك�أ�س ديفي�س.و�أحرز يف
هذه الفرتة لقب خم�س
دورات وانتزع �صدارة
الالعبني
ترتيب
املحرتفني من ال�رصبي
نوفاك ديوكوفيت�ش.
ويلتقي موراي يف الدور
الثاين النم�ساوي جريالد
ملت�رس بفوزه على الفرن�سي
بول هرني ماتيو  )2-7( 6-7و6-3
و.6-2
وت�أهل الفرن�سي جو-ويلفريد
ت�سونغا حامل لقب  2012وامل�صنف
خام�سا بفوزه على الرو�سي اندري
كوزنت�سوف  6-1و 4-6و،6-2

والكرواتي ايفو كارلوفيت�ش ال�ساد�س
على االوكراين ايليا مارت�شنكو 7-6
( )7-5و�7-( 7-6صفر).
برينغل ت�صعق �سريينا يف بطولة �أوكالند للتن�س
�سريينا
املخ�رضمة
خرجت
وليام�س من بطولة �أوكالند للتن�س
يف مفاج�أة كبرية بعدما خ�رست �أمام
مواطنتها الأمريكية مادي�سون برينغل
 6-4و 6-7و 6-4يف الدور الثاين
للم�سابقة .وت�أخرت برينغل  4-1قبل
�أن تنتف�ض الالعبة البالغ عمرها 26
عاما وحت�سم املجموعة الأوىل �أمام
مناف�ستها القوية احلا�صلة على 22
لقبا يف مناف�سات الفردي بالبطوالت
الأربع الكربى.
وبعدما خ�رست �سريينا
الأوىل
املجموعة
ت�أخرت  4-3يف
املجموعة الثانية
قبل �أن تتعافى
بنجاح وتدرك
التعادل ب�رضبة
قوية
�أمامية
ليتم اللجوء �إىل
املجموعة الفا�صلة.
املجموعة
وجاءت
متكافئة �إىل حد كبري قبل �أن
تفوز برينغل امل�صنفة  72عامليا
يف �ساعتني و 13دقيقة على �سريينا
التي ت�شارك يف بطولتها الأوىل
منذ خ�سارتها يف قبل نهائي �أمريكا
املفتوحة يف �سبتمرب املا�ضي.

�سي�ضطر نادي مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي لدخول �سوق االنتقاالت
ال�شتوية احلالية للتعاقد مع
العب خط و�سط قادر على تعوي�ض
الغيابات امل�ؤثرة التي �سيعاين
منها الفريق خالل �شهر يناير
اجلاري .وكان الإ�سباين ت�شيكي
بيغر�ستاين ،املدير الريا�ضي
لنادي مان�ش�سرت �سيتي ،قد �رصح
ٍ
وقت �سابق عدم نية �إدارة
يف
النادي يف التعاقد مع �أي العب
جديد يف "املريكاتو" ال�شتوي
اجلاري ،واعترب �أن و�صول املهاجم
جابرييل
ال�شاب
الربازيلي
جي�سو�س �سيكون كافي ًا لتعزيز
�صفوف فريقه حت�سب ًا للن�صف
الثاين من املو�سم اجلاري.
ولكن وبح�سب ما �أفاد به موقع
"غول" العاملي ،ف� ّإن املعطيات
قد تغريت الآن ،بعد الإ�صابة
التي �أنهت مو�سم الأملاين �إلكاي
الربازيلي
غوندوغان وطرد

فرناندينيو خالل مباراة برينلي،
 ،الذي �سيزيد من متاعب فريق
مان�ش�سرت �سيتي ،حيث من املتوقع
�أن يتم �إيقافه لأربع مباريات� ،أي
طيلة �شهر يناير احلايل.
وبح�سب ما ر�أى ذات امل�صدر،
ف� ّإن خيارات املدرب الإ�سباين بيب
غوارديوال ،يف خط الو�سط خالل
الفرتة القادمة �ستكون حم�صورة
بني فرناندو و يايا توريه وفابيان
ٍ
لفرتات طويلة هذا
ديلف ،الذي غاب
املو�سم ب�سبب الإ�صابة ،بالإ�ضافة
�إىل �إمكانية ح�صول ال�شاب �أليك�س
غار�سيا على حجم لعب
ويعترب الفرن�سي �ستيفن
نزونزي ،متو�سط ميدان نادي
�إ�شبيلية الإ�سباين� ،أبرز الالعبني
امل�ستهدفني من طرف اجلهاز الفني
ملان�ش�سرت �سيتي ،مع العلم � ّأن
قيمة ال�رشط اجلزائي لف�سخ عقده
مع النادي الأندل�سي تقدر ب30
مليون يورو.

�سلتا فيغو يزيد من حمن فالن�سيا يف ك�أ�س ا�سبانيا �أزمة مان�ش�سرت �سيتي جتربه على دخول "املريكاتو" ال�شتوي

ازدادت ازمة فالن�سيا بعد �سقوطه
الكبري على ار�ضه امام �سلتا فيغو
برباعية من االهداف مقابل هدف ،يف
ذهاب الدور ثمن النهائي من م�سابقة
ك�أ�س ا�سبانيا لكرة القدم،بعد ايام
من ا�ستقالة مدربه االيطايل ت�شيزاري
برانديلي،فيما قطع اتلتيكو مدريد
�شوطا كبريا نحو ربع النهائي.
وارتفع من�سوب غ�ضب جماهري
النادي يف ملعب مي�ستايا،وطالبوا
برحيل ال�سنغافوري بيرت ليم
مالك النادي،خ�صو�صا بعد تخلف
اخلفافي�ش بثالثية نظيفة من االهداف
يف اول  20دقيقة.
و�سجل ل�سلتا فيغو اياغو ا�سبا�س
( 3من ركلة جزاء) والبلجيكي تيو
بونغوندا ( )14والدمناركي دانيال
فا�س ( )19وال�سويدي جون غويديتي
(،)74فيما �سجل هدف فالن�سيا
الوحيد دانيال باريخو ( 58من ركلة
جزاء).
وبات ت�أهل فالن�سيا �صعبا جدا
يف مباراة االياب املقررة اخلمي�س
 12يناير اجلاري يف فيغو.ويحتل
فالن�سيا املركز ال�سابع ع�رش يف

الدوري اال�سباين.
وخطا ايبار خطوة كبرية نحو
ربع النهائي بفوزه على او�سا�سونا
بثالثية بي�ضاء .و�سجل للفائز نانو
( )28والربتغايل بيبي ( )75وادريان
(.)90
وقطع اتلتيكو مدريد ن�صف الطريق
نحو ربع النهائي بفوزه على م�ضيفه
ال�س باملا�س بثنائية نظيفة من
االهداف
وجاءت املباراة اعادة لالختبار
االخري لفريق املدرب االرجنتيني
دييغو �سيميوين يف الدوري ،حني
فاز بهدف �ساول نيغوي�س يف 17
دي�سمرب.
و�سجل هديف فريق العا�صمة كوكي
( )24والفرن�سي انطوان غريزمان
(.)51واهدر االفي�س الفوز على ار�ض
ديبورتيفو الكورونيا عندما تلقى
هدفني مت�أخرين وعاد بالتعادل
ايجابى بهدفني مقابل هدفني
�سجل الالفي�س الفنزويلي كري�ستيان
�سانتو�س ( )3وادغار منديز ( 45من
ركلة جزاء) ولديبورتيفو الربتغايل
برونو غاما ( )74وخو�سيلو (.)90
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تناف�س كبري يواكب البطولة التي �إنطلقت قبيل �شهر

بطولة االقليم االو�سط تك�شف املتوجني مع بلوغها االدوار النهائية

بلغت بطولة االقليم االو�سط لل�شطرجن
اخر حمطاتها يوم االحد املا�ضي بالك�شف
عن هوية املتوجني واملتوجات يف كافة
الفئات العمرية.
البطولة التي بد�أت يف الثامن ع�رش من
�شهر دي�سمرب املا�ضي � ،شهدت م�شاركة
 50متباريا يف اربع درجات (الدرجة االوىل
والثانية وملادون  15عاما باال�ضافة اىل
فئة ال�سيدات).
وافرزت التي اقيمت يف مقر نادي
املعلمني وفندق نياال  ،عن تتويج كربوم
ولدقربائيل باملركز االول يف مناف�سات
ال�شطرجن العادي ()NORMAL
للدرجة االوىل .
ونال اال�ستاذ بنيام �أر�أيا املركز الثاين
 ،فيما حاز املهند�س ت�سف�أمل برخت على
املركز الثالث.
ويف نف�س املناف�سات للدرجة الثانية
 ،حقق �أمل�سوم يوهن�س ال�صدارة  ،تاركا
املركزين الثاين والثالث لكل من دانئيل
دب�ساي وهبتوم هيلي مكائيل على
التوايل.
ويف ا�ستحقاق ملا دون اخلام�سة
ع�رش املختلط  ،كان اللقب من ن�صيب
�سا�سايت دب�ساي �أمام دانئيل دب�ساي
ورويت دب�ساي ا�صحاب املركزين الثاين
والثالث على الرتتيب.
�أما رويت دب�ساي فحازت على لقب
ال�سيدات متفوقة على ماكدار ار�أيا
الثانية و�سا�سايات دب�ساي الثالثة يف
ترتيب هذه الفئة.
ويف مناف�سات ال�شطرجن اخلاطف
للدرجة االوىل � ،أل املركز االول مل�صلحة
�سامئيل مرهاوي  ،فيما حجز كربوم
ولدقربائيل على املركز الثاين و�أدام
تخلي هيمانوت على املركز الثالث.
فيما نال هبتوم هيلي مكائيل لقب
الدرجة الثانية  ،يف االثناء كان املركز

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

�رضبة موجعة ملنتخب النجوم ال�سوداء

كوادو �أ�سامواه �أبرز الغائبني عن القائمة الأولية لغانا
�أعلن املدرب �أفرام غرانت املدير الفني
للمنتخب الغاين لكرة القدم عن القائمة
املبدئية لفريقه ا�ستعداداً لبطولة ك�أ�س
الأمم الأفريقية املقررة التي تنطلق
فعالياتها يف اجلابون منت�صف ال�شهر
احلايل.
وكان كوادو �أ�سامواه جنم خط و�سط
يوفنتو�س الإيطايل هو النجم الوحيد
الغائب عن القائمة التي �ضمت  26العبا ً
حيث ف�ضل الالعب البقاء مع فريقه الذي
يرغب يف الفوز بلقب الدوري الإيطايل
للمو�سم ال�ساد�س على التوايل وذلك
بعدما �أف�سدت الإ�صابات م�سرية الالعب
على مدار املو�سمني الأخريين.
و�ضمت القائمة  15من بني  23العبا ً
كانوا بقائمة الفريق يف الن�سخة املا�ضية
من البطولة الأفريقية والتي احتل فيها
الفريق املركز الثاين بعد هزميته �أمام
املنتخب الإيفواري يف املباراة النهائية
للبطولة التي ا�ست�ضافتها غينيا
اال�ستوائية.
وي�صطحب غرانت ،الذي قاد الفريق

للمركز الثاين يف بطولة  ،2015الالعبني
�إىل مع�سكر تدريبي يف الواليات
املتحدة ملدة ع�رشة �أيام قبل ال�سفر
�إىل الغابون للم�شاركة يف البطولة التي
تقام فعالياتها من  14يناير احلايل �إىل
اخلام�س من فرباير املقبل.
و�ضمت القائمة العبا ً واحداً فقط من
الدوري الغاين وهو حار�س املرمى
ري�سارد �أوفوري من فريق �أول �ستارز
الغاين.
كما �ضمت القائمة عدداً من الالعبني
�أ�صحاب اخلربة ويف مقدمتهم الأخوان
�آندري وجوردان �آيو واملهاجم �أ�سامواه
جيان قائد الفريق ومباراك واكا�سو العب
باناثينايكو�س اليوناين وكري�ستيان
�أت�سو جنم نيوكا�سل الإنكليزي .ويخو�ض
املنتخب الغاين ،الفائز باللقب �أربع مرات
�سابقة ،فعاليات الدور الأول للبطولة
�ضمن املجموعة الرابعة التي ت�ضم معه
منتخبات �أوغندا ومايل وم�رص حيث يلتقي
املنتخبات الثالثة يف  17و 21و 25يناير
احلايل على الرتتيب.

�سبقه �إىل ذلك نادي واتفورد

لي�سرت �سيتي خا�ض مباراة بت�شكيلة مكونة من  11بلدا خمتلفا
الثاين من ن�صيب مو�سيي بيني  ،يف حني
ذهب املركز الثالث ملحرت�أب نقا�سي.
و�ضمن مناف�سات ال�شطرجن ال�رسيع
للدرجة االوىل  ،حقق اال�ستاذ �شام حماري
الريادة وا�ستحق املركز االول متقدما على
ليالي ولدو وكربوم ولدقربائيل الفائزين
باملركز الثاين والثالث على التوايل.

وذهب لقب الدرجة الثانية ملحرت�أب
نقا�سي املتوج باملركز االول والذي تفوق
على مو�سيي بيني �صاحب املركزالثاين
وطعمي ار�أيا احلائز على املركز الثالث.
ويف ختام املنا�سبة ت�سلم املتوجون
باملراكز االوىل اجلوائز والهدايا من قبل
خمتلف امل�س�ؤولني الحتاد االقليم االو�سط
لل�شطرجن.

توقيت البطولة ي�أتي متزامنا مع فرتة االنتقاالت ال�شتوية

العر�س الإفريقي ..مو�سم هروب الالعبني من منتخباتهم

الأندية خالل هذه الفرتة على م�ستويات
الالعبني وتركيزهم� .أما على امل�ستوى
الإفريقي ،فاملوقف خمتلف �إذ ي�سعى
الالعبون الأفارقة �إىل التهرب من متثيل
منتخبات بالدهم ،ومثال على ذلك
العبي منتخب الكامريون ،الذي يرف�ض
 7من عنا�رصه متثيل الفريق يف البطولة
القادمة.

�أيام قليلة تف�صلنا عن نهائيات ك�أ�س
الأمم الإفريقية التي حتت�ضنها الغابون
يف الفرتة من  14يناير �إىل  5فرباير
 ،2017ليح�سم عدد من الالعبني العرب
والأفارقة م�صريهم ب�ش�أن االن�ضمام �إىل
منتخباتهم الوطنية يف العر�س الإفريقي.
فامل�شهد بالن�سبة لالعبني العرب
ثابت منذ فرتة طويلة� ،إذ دائما ما
ي�سعى الالعبون العرب �إىل امل�شاركة
يف النهائيات على �أمل �أن ت�ساعدهم
يف �إيجاد فر�صة احرتاف يف الدوريات
الأوروبية.
وبع�ض الالعبني العرب املحرتفني
يف �أوروبا يحاولون من خالل امل�شاركة
الإفريقية �أن يجذبوا الأ�ضواء من �أجل
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االنتقال �إىل نادي �أكرب� ،إال �أن هناك بع�ض
الالعبني ت�ؤثر عليهم امل�شاركة بال�سلب مع
�أنديتهم.
فبالنظر �إىل الالعبني امل�رصيني
والتون�سيني واجلزائريني واملغاربة جند
�أن �أغلبهم ي�شاركون ب�صفة �أ�سا�سية مع
فرقهم ،ومنهم من ال يعود للعب يف مركزه
يف الفريق كونه غاب نحو �شهر واحتل العب
�آخر مكانه ب�سبب امل�شاركة الإفريقية.
وهناك م�شكلة �أخرى تواجه ه�ؤالء ،وهي
توقيت البطولة ،الذي ي�أتي متزامنا مع
فرتة االنتقاالت ال�شتوية ،ما ي�ؤثر على
م�ستقبلهم الكروي ،بالإ�ضافة �إىل ت�أجيل
ان�ضمامهم �أحيانا لبع�ض الفرق �إىل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية ،فيما ت�ؤثر مفاو�ضات

و�أعلن االحتاد الكامريوين لكرة القدم من
جانبه �أنه قد يطلب من "الفيفا" معاقبة
الالعبني باحلرمان من امل�شاركة مع
�أنديتهم لفرتة متتد لـ� 3أ�سابيع.
وقال مدرب "الأ�سود غري املرو�ضة"،
هوغو برو�س ،لو�سائل �إعالم حملية:
"ه�ؤالء الالعبون ف�ضلوا م�صاحلهم
ال�شخ�صية على م�صلحة املنتخب الوطني،
واالحتاد الكامريوين له احلق يف اتخاذ
�إجراءات �ضدهم وفق لوائح الفيفا".
وعلى غرار الكامريون ،رف�ض العبو
منتخب نيجرييا اللعب من قبل حتى
يت�سلموا م�ستحقاتهم من احتاد بالدهم
عن املباريات التي لعبوها.
�أما جنوم منتخب غانا فال يختلف حالهم
كثريا عن الالعبني الآخرين ،كون
امل�شاركة مع �أنديتهم هي الأولوية عن
امل�شاركة مع منتخب بالدهم ،يف حني �أن
جنوم منتخب كوت ديفوار منذ زمن بعيد
يحر�صون على امل�شاركة وميثلون منوذجا
فريدا بني منتخبات القارة ال�سمراء.

خا�ض نادي لي�سرت �سيتي حامل اللقب
مباراته �ضد م�ضيفه نادي ميدلزبره يف
اجلولة الع�رشين من مناف�سات الدوري
الإنكليزي املمتاز بت�شكيلة متعددة
اجلن�سيات بعدما �أقحم مدرب الفريق
الإيطايل كالوديو رانيريي مدرب "الثعالب"
 11العبا �أ�سا�سيا ميثلون  11بلدا خمتلفا .
ولعب لي�سرت �سيتي املباراة بت�شكيلة
مكونة من احلار�س الدمناركي كا�سرب
�شمايكل  ،ويف خط الدفاع تواجد الإنكليزي
داين �سيمب�سون و اجلامايكي وي�س مورغان و
الأملاين روبرت هوت و النم�ساوي كري�ستيان
فوك�س � ،أما يف خط الو�سط فقد تواجد النجم
الغاين دانيال �أمارتي و الفرن�سي نامبلي�س
ميندي و الويلزي �آندي كينغ  ،فيما ت�ضمن
خط الهجوم كل من اجلزائري ريا�ض حمرز
و الياباين �شينجي اوكازاكي و الأرجنتيني
خو�سي �أولوا .
وبح�سب ما ذكرته �صحيفة " ماركا "
الإ�سبانية  ،فان نادي لي�سرت �سيتي لي�س

الفريق الوحيد الذي يخو�ض �إحدى مباريات
الدوري الإنكليزي بت�شكيلة مكونة من
 11بلدا خمتلفا  ،بل �سبقه �إىل ذلك نادي
واتفورد حتت قيادة املدرب الإ�سباين
كيكي فلوري�س يف مو�سم 2015-2016
 ،وا�صفة ماقام به نادي لي�سرت �سيتي بـ
"العوملة الكروية".
ويعترب تنوع اجلن�سيات امليزة الأبرز يف
الدوري الإنكليزي الذي فتح �أبوابه على
م�رصاعيها منذ �إطالق ن�سخة املمتاز عام
 ، 1992حيث �أ�صبح الالعب املواطن ال
ميثل �سوى ثلث العنا�رص الفنية الإجمالية
للأندية.
اجلدير ذكره بانه �سبق لكل من ناديي
ت�شيل�سي و �أر�سنال �أن خا�ضا مباراة يف
الدوري املحلي بت�شكيلة �أجنبية مل تت�ضمن
�أي العب �إنكليزي  ،فـ "البلوز" بقيادة
املدرب الإيطايل جانلوكا فيايل بد�أ ذلك يف
عام  1999و كررها الفرن�سي �أر�سني فينغر
مع "الغانرز" يف عام .2005

فاحتا الطريق �أمامهم للم�شاركة ببطولتي العامل و�أوروبا

ً
احتاد القوى ي�ضع �شروطا مل�شاركة العدائني الرو�س
�أر�سى االحتاد الدويل لألعاب القوى،
قواعد حمددة ،يتعني على الريا�ضيني
الرو�س االلتزام بها �إذا �أرادوا امل�شاركة
يف املناف�سات الدولية ،يف  2017حتت
علم حمايد.
و�أوقف االحتاد الرو�سي للألعاب القوى
يف �أواخر عام 2105؛ ب�سبب ف�ضيحة
املن�شطات يف الريا�ضة الرو�سية ،التي
ك�شف عنها تقرير �صادر من الوكالة
العاملية ملكافحة املن�شطات "وادا" ،ما
يعني �أنه مل يعد يف مقدور الريا�ضيني
الرو�س متثيل بالدهم يف املحافل
الدولية.
وقال االحتاد الدويل للألعاب القوى يف
بيان له� ،إنه على الريا�ضيني الرو�س،
الذين يرغبون يف خو�ض البطوالت
الدولية يف � ،2017أن يقدموا دليالً على
عدم وجود �أي �صلة بينهم وبني املدربني
�أو الأطباء ،الذين انتهكوا قواعد مكافحة
املن�شطات.

وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب على ه�ؤالء
الريا�ضني �أن ير�سلوا عد ًدا معي ًنا من
عينات البول ،والدم لالحتاد الدويل
للألعاب القوى.
ويقدر عدد الريا�ضيني ،الذين ميكنهم
دخول املناف�سات حتت علم حمايد بني
ريا�ضيا ،حيث ي�ستطيعون
 ،50و60
ً
خو�ض بطولة العامل لألعاب القوى يف
العا�صة الربيطانية لندن يف �أغ�سط�س
املقبل ،وبطولة �أوروبا داخل ال�صاالت يف
مار�س  ،2017وهما البطولتان الأهم يف
عامل �ألعاب القوى يف العام اجلاري.
وكانت داريا كلي�شينا ،العبة الوثب
الطويل ،هي الوحيدة من بني الريا�ضيني
الرو�س ،التي �شاركت يف فاعليات دورة
الألعاب الأوملبية الأخرية بالربازيل "ريو
"2016؛ لأنها تقيم يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وخ�ضعت الختبارات للك�شف
عن املن�شطات بعيدة عن النظام
املعمول به يف رو�سيا.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()73

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

رد مل ين�شر

ار�سل املقال اىل مدير جريدة ال�رشق االو�سط ،لكن مل يتم
ن�رشه ،لذا تن�رشه ارتريا احلديثة تعميم ًا للفائدة.
نرجو التكرم بن�رش ردنا على مقال اال�ستاذ/عبد الرحمن
الرا�شد واملن�شور يف جريدة ال�رشق الأو�سط بت�أريخ
27/12/2016م رقم العدد ( )13909بعنوان "ال�سد الأثيوبي
بني م�رص وال�سعودية" ،حيث تناول فيه العالقات ال�سيا�سية
والإقت�صادية وللأدوار الإقليمية والدولية لكل منهما.
وما يهمنا �أو يعنينا من املقال كله وملا ت�ضمنه من خلط
للأوراق وق�صور يف الفهم للأو�ضاع يف القرن الأفريقي
وخري دليل على ذلك هو زج الكاتب ا�سم ارتريا يف �شئون
وخ�صو�صيات وعالقات الآخرين وهو الأمر الذي جنهله.
وحتى تت�ضح ال�صورة �أكرث للقارئ نقتب�س عبارة الكاتب
والتي وردت بحق ارتريا ونرتك احلكم والتقييم للقراء.
حيث قال اثيوبيا دولة �إقت�صادية يف افريقيا تعمتمد عليها
الواليات املتحدة يف معاجلة عدد من الق�ضايا الع�سكرية
وال�سيا�سية يف القارة ،حيث جنحت يف احتواء ال�صومال
بالقوة الع�سكرية ،وقامت بت�أديب ارتريا ...الخ.
نتفق مع قول الكاتب ب�أن (نظام االقلية) احلاكمة يف
اثيوبيا ب�أنه الذراع االمين للواليات املتحدة وتعتمد عليه
يف تنفيذ �سيا�ساتها ال�ساعية خللق عدم اال�ستقرار ل�شعوب
ودول منطقة القرن االفريقي ولعموم االقليم من حولها.
ولكننا ويف نف�س الوقت نختلف وننتقد �أ /الرا�شد ملا قاله
وا�ستخدمه من عبارات التليق ان ت�صدر من مثله وخا�صة
جتاه �شعب خا�ض لـ ( 30عام ًا) ن�ضا ًال مرير ًا �ضد اال�ستعمار
املزدوج الغربي وال�رشقي وربيبتهم الأنظمة االثيوبية
التو�سعية.
لي�س هذا فح�سب  ،بل ارتريا وبعد اال�ستقالل()1991
ولأكرث من ع�رش �سنوات تعاين من ح�صار ظامل  ،تبنته
وا�شنطن وفر�ضته االمم املتحدة  ،نتيجة لرف�ضنا للتبعية
وللم�ساومة بال�سيادة والكرامة االن�سانية  ،ف�أين نحن مما
حتدث عنه كاتب املقال.
ومن ايجابيات ما يتعلمه االعالمي املهني  ،هو ب�أن
الكتابة م�سئولية
والثقافة �سلوك واخالق  ،خا�صة عندما تتعلق بالق�ضايا
امل�صريية .وهذا ما عهدناه من كتاب ال�رشق االو�سط
 ،وعلى ر�أ�سهم عبدالرحمن الرا�شد الرا�شد املدير
ال�سابق لل�رشق االو�سط ذات املكانة املقدرة واالنت�شار
الوا�سع.
مل جند تف�سري ًا القحام ارتريا يف امور تتعلق مبناف�سات
و�رصاعات الآخرين ،ورمبا هنا قد ي�ساعدنا الأخذ بكالم
�أ /الرا�شد الوارد يف ال�سطر الأول من املقال نف�سه ملعرفة
الدوافع من وراء ح�رش ارتريا يف املو�ضع حيث يقول الكاتب
(يبدو انها كانت العذر للبع�ض (يق�صد ال�سد الأثيوبي)
للرتا�شق الإعالممي للعالقات بني الريا�ض والقاهرة من
احلميمية �إىل لغة دورات املياه).
ونحن نقول �أي�ض ًا الكاتب وقد وجد عذره ومن خالل املقال
ليظهر �إعجابه بالنظام الأثيوبي املرفو�ض من �شعوب
اثيوبيا وهذا �ش�أنه .وباملقابل الميكن من جانبنا التغا�ضي
�أو ال�سكوت عندما يتعر�ض اي �شخ�ص بق�صد وبدون ق�صد
على �شعب منا�ضل اعطى در�س ًا وهزمية ت�أريخية قا�سية
للدولة التي يتفاخر �أ�ستاذ عبد الرحمن باجمادها متجاه ً
ال
الهدافها احلقيقية جتاه املنطقة والتي متر الأن مبرحلة
تكون �أو التكون.
ح�سن �إدري�س كنتيباي

ا�صطباحة

* ما هو ال�شيء الذي
تتوفر عليه كل املخلوقات بدون
�آ�ستثناء؟
الإ�سم
* �أول عامل �إ�ستطاع �آبتكار
مقيا�س يقي�س به ذكاء الإن�سان؟
�ألفرد باتن
* �أي الدموع �أكرث ملوحة ,دموع
احلزن �أم الفرح؟
دموع احلزن
* ع�ضو من �أع�ضاء الإن�سان
ب�إمكانه النمو بعد قطع جزء منه
الكبد
* من العالمِ الذي �آكت�شف كريات
الدم احلمراء؟
مالبيجي (الإيطايل)

حكم ع�صرية

 -1من ال�سهل �أن يحرتمك النا�س
 ..ولكن من ال�صعب �أن حترتم
نف�سك.
 -2ي�شعر بال�سعادة من يغ�سل
وجهه من الهموم ور�أ�سه من
امل�شاغل وج�سده من الأوجاع.
 -3كل م�أذون له �شارب طويل
وحلية �أطول ليخفى ابت�سامة
ال�شماتة
� -4إذا بلغت القمة فوجه نظرك
�إىل ال�سفح لرتى من عاونك فى
ال�صعود �إليها وانظر �إىل ال�سماء
ليثبت الله �أقدامك عليها.
 -5من عا�ش بوجهني مات ال
وجه له.
� -6إذا ا�ست�شارك عدوك فقدم له
الن�صيحة  ،لأنه باال�ست�شارة قد
خرج من معاداتك �إىل مواالتك.
� -7إذا كنت غني ًا فتناول طعامك
متى �شئت  ..و�إذا كنت فقري ًا
فتناول طعامك متى ا�ستطعت.
 -8تكلم و�أنت غا�ضب ..
ف�ستقول اعظم حديث تندم عليه
طوال حياتك.
 -9لو امتنع النا�س عن التحدث
وتناول الغري بال�سوء
عن �أنف�سهم
ُ
لأ�صيب الغالبية الكربى من
الب�رش بالبكم.
 -10الطفل يلهو باحلياة �صغري ًا
دون �أن تعلم احلياة �سوف تلعب
به كبري ًا.

رجال لرف�ض الكالم مع زوجته ً 20
امر دفع ً
عاما
�أخريا قرر زوج ياباين التحدث مع
زوجته لأول مرة بعد ع�رشين عام ًا
من ال�صمت املتوا�صل وا�ستخدام لغة
الإ�شارة للتفاهم معها.
وقد فعل ذلك بعد �أن غ�ضب لأمر ما
امتنع عن التطرق له طوال عقدين
من الزمان بح�سب �صحيفة “مرتو”
الربيطانية� ،إىل �أن ك�شفه م�ؤخرا.
وا�ستمر الزوج �أوتو كاتاياما على
هذا الو�ضع يعي�ش مع زوجته “يومي”،
وف�شلت كل حماوالتها يف جعله يتحدث
�إليها.
وبرغم �أنها كانت تقابل �صمته
باالنفعال �أو الطنطنة� ،إال �أن ذلك مل
يحرك �ساكنا يف جدار ال�صمت.
وقد كُ �شف عن الق�صة عندما ات�صل
ابنهما ،يو�شيكي ( 18عاما) ،بربنامج
تلفزيوين ياباين يطلب منهم امل�ساعدة،
لأنه مل ي�سمع والديه يتحدثان مع
بع�ضهما �أبدا.
وقد قال الزوج معلقا“ :بالفعل م�ضى
زمن طويل مل نتحدث معا ..وكنت قلقا
على الأطفال” .و�أ�ضاف“ :لقد حتملت
زوجتي ُيومي الكثري من امل�شقة و�أريد �أن

�أقول لها �إنني ممنت لكل �شيء”.
ال�سبب الغريب
وذكر ب�أن �سبب �صمته الطويل يتعلق
بنوع من الغرية من الأطفال الذين كانوا
يجدون االهتمام �أكرث منه ،من قبل
الزوجة �أمهم.
وقال“ :كان ذلك ي�شعرين باال�ستياء”.
و�أكد على �أن املا�ضي قد ذهب بقوله:
“الآن ال عودة للوراء� ..أعتقد ذلك”.
وتظهر ال�صورة اللحظة التي عاد فيها
الرجل للكالم مع زوجته بح�ضور الأوالد
املبتهجني واحلزانى يف الوقت نف�سه.
وقد كان يعرب ب�أمل عن م�شاعره املكبوتة
طوال ال�سنني املا�ضية.

برجك اليوم!..
برج احلمل  /اذا وجدت �شكوك �أو ظنون غري م�ؤكدة
يف حياتك ،فهذا هو الوقت املنا�سب �أن تطمئن نف�سك
وتتخل�ص منها مما يوفر لك بنية و�إطار عمل �أكرث
ا�ستقرا ًرا .يف الغالب ،لن تت�صادم بالكثري من العوائق
يف الوقت احلايل ،و�سوف يظهر الآخرين احرتامهم
وتقديرهم لأرائك .نتيجة الأمور التي �سوف حت�سمها يف
هذه املرحلة �ست�ساعدك فيما بعد عندما ال يكون جمرى الأمور منا�سب لك .مع ذلك ،قد تكون بحاجة �إىل
ت�أكيد ذاتك ،لكن من الأف�ضل القيام بذلك باعتدال.
برج الثور  /لأول مرة خانتك الأمناط ال�سلوكية االعتيادية اخلا�صة بك وو�ضعتك يف مواقف حرجة.
ا�سرتاتيجية احللول التي تنتهجها يف املعتاد ال حت�سن من الأمور ،مهما حاولت مرا ًرا وتكرا ًرا .كنوع من
ً
جديدا! القيام بتغيري حا�سم �سيكون املخرج
التغيري ،حاول التخلي عن تلك الأمناط االعتيادية واتخذ منهجً ا
للمواقف وامل�شاكل امل�ستع�صية.
برج اجلوزاء  /وجه طاقاتك بالدرجة الأوىل باجتاه تطوير مواردك الداخلية ،حتى تتجنب قدر الإمكان
نوبات الغ�ضب وتبادل الألفاظ العدوانية والبذيئة و� ً
أي�ضا �أي مواجهات قد تتطور �إىل ا�ستخدام العنف
البدين ،لأن هذا ال�سلوك لن يرجع عليك ب�أي منفعة� .إذا متكنت من تركيز هذه القوة والطاقة يف تطوير
مواردك الداخلية ،ف�سوف تقوم ب�أكرب خطوة �إىل الأمام يف عملية تنمية �شخ�صيتك وا�ستيعابك للأمور.
برج ال�سرطان  /على الرغم من �أن كل �شيء كان ي�سري ب�سال�سة من قبل ،يقف �شيء �أو �شخ�ص ما يف طريقك
الآن .حدد مقدار القوة التي حتتاجها للتغلب على هذه العقبات �أو ما �إذا كان من الأف�ضل جتاهلها بب�ساطة.
الآن يجب �أن ت�ستخدم قوتك بحكمة؛ ال ت�سمح لنف�سك ب�أن تتعطل �أو تتحول ب�سبب مو�ضوعات �صغرية .ال
ت�سيء ا�ستخدام طاقتك وقدرتك على االحتمال بحيث ال يكون لها ت�أثري.
برج الأ�سد  /طريقك يزداد �صعوبة �أكرث مما ت�صورت يف بادئ الأمر ،ورمبا هناك �شخ�ص يحاول �إثنائك
عن خطتك �أو حتى �إحباطك .ال تي�أ�س – انظر �إىل الأمر ك�أنه عقبة واخترب �إرادتك .دافع عن خططك
وام�ض �إىل الأمام� ،أو حاول تكييف �أفكارك بحيث تتما�شى مع الظروف احلالية� .إي من اخليارين �سوف يظهر
ما �إذا كان هدفك واقعي وي�ستحق عناء الو�صول �إليه.
برج العذراء  /اليوم ال تبدو قاد ًرا على �إجناز �أي �شيء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثريًا للخلف� .إذا
ا�ستمريت يف العمل بثبات� ،سوف تكت�شف النجاح مرة �أخرى .الو�ضع م�شابه يف حياتك اخلا�صة ،مع �شريك
حياتك و� ً
أي�ضا مع الأ�صدقاء .ابحث عن احللول للتناق�ضات و�سوء التفاهم من خالل التوا�صل الهادف .ي�شكل
خطرا على �صحتك ،فابحث عن خط و�سط بني اال�سرتخاء والن�شاط.
التوتر ً
برج امليزان  /مهاراتك التنظيمية مطلوبة يف العمل اليوم ،وميكنك جمع �أفكار زمالئك وبالتايل تتفوق .قد
يكون لذلك ت�أثريًا �إيجابيًا على ثقتك بذاتك ،كما �سوف يالحظ الأ�صدقاء � ً
أي�ضا النزعة املتناغمة فيك حيث
�أنك قادر على جمع ال�شخ�صيات املختلفة معًا .مبا �أنك ت�شعر بحالتك اجليدة ،ف�إنك مهتم ب�صحة الآخرين،
ولكن ال تن�سى �أن تعمل على تغيري عاداتك احلياتية غري ال�صحية.
برج العقرب  /قد يكون اليوم م�ضطربًا ،فمن ناحية ،الكثري من الأ�شياء لن ت�سري على رغبتك ،ومن ناحية
�أخرى� ،ستجد نف�سك يف مواقف �صعبة ب�سبب من هم حولك .ال تبالغ يف ردة فعلك ،ولكن حاول ا�ستعادة
هدوئك ،وحاول فر�ض ذلك على الآخرين وعندئذ �سوف تخرج �ساملًا من هذا املوقف غري ال�سار.
�سرا ملدة طويلة� .سوف تنجح
برج القو�س � /أنت حازم وقادر �أخريًا على تنفيذ رغباتك التي احتفظت بها ً
�إذا ا�ستجمعت ال�شجاعة الكافية لتحويل �أفكارك �إىل �أفعال ،وعندئذ ،ميكنك ت�شكيل حياتك ب�صورة �أكرث
�إيجابية على املدى البعيد� .سوف يدعمك الأ�شخا�ص الأقرب لك ،ولكن ال تغفل عن �أهدافك وحتلى باملثابرة
دائمًا.
برج اجلدى  /يف الغالب لن ت�صادفك �أية عقبات من الآخرين ،و�سوف تتعرف على �أ�شخا�ص جدد ب�سرعة
وب�أقل جمهود� .إذا ا�ستخدمت هذه املعرفة ،ف�سوف تتحقق ال�صداقات املجدية على املدى البعيد .اليوم يبدو
�أنه لي�س هناك م�شكلة ال ت�ستطيع حلها ،وت�سمح لك حالتك املزاجية اجليدة وتفا�ؤلك بالنظر بالثقة �إىل
امل�ستقبل .فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.
برج الدلو� /سوف تتعر�ض للكثري من الأ�سئلة اليوم ،و�سوف يُطلب منك الن�صح ويتطلب ذلك �أن حتافظ
على ال�سالم يف مو�ضوعات ح�سا�سة .لكن ال تدع الغرور ي�صيبك نتيجة لهذه الثقة املو�ضوعة فيك ،و�إال ف�إنك
�سوف ت�سيء ا�ستخدام هذه ال�صراحة التي تراها فيمن حولك يف �أغرا�ض �أنانية .ا�ستخدم نفوذك يف م�ساعدة
الآخرين ،فرمبا تك�سب قلب �شخ�ص �آخر.
برج احلوت  /عن قريب� ،ستواجه حتديات وعراقيل �صعبة .قد يتواجد من يعمل �ضدك �أو ي�سبب م�ضايقات
بتواجده باملكان ،وذلك �سعيًا للإخالل بتوازنك .بالتايل يجب الأخذ بعني االعتبار �أقل ت�أثري �سلبي قد يكون
لتلك العوائق العابرة على م�سار حياتك يف حالة ما اذا قررت جتاهلها بكل ب�ساطة.
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