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جهود للدفع بعمليات �إ�صحاح البيئة بالأو�سط

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

كرن  :دورة ت�أهيل مهني لل�شباب
تلقى  37من ال�شباب يف مدينة كرن
دورة تدريبية ا�ستمرت ملدة �سبعة
�أ�شهر يف جماالت احلدادة والنجارة
 ،وذلك بالتعاون مع االحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة و�رشكائه ،حيث كان
ه�ؤالء ال�شباب من بني املقاطعني
للدرا�سة لأ�سباب خمتلفة .
و �أو�ضح ممثل االحتاد يف �إقليم
عن�سبا يف مرا�سم التخريج التي جرت
يف الثالث من مايو اجلاري ب�أن الدورة
التدريبية ت�أتي يف �إطار اجلهود

عقد فرع ال�صحة يف الإقليم الأو�سط
�إجتماعا لتقييم الأن�شطة اخلا�صة
بعمليات �إ�صحاح البيئة .
وقد �أو�ضح م�س�ؤول املكتب الدكتور
ت�سفاي �سلمون يف االجتماع الذي عقد
يف الثالث من مايو اجلاري ب�أن
برامج النظافة املجتمعية عامة
ب�شكل
وا�ستخدام دورات املياه
خا�ص بد�أ كم�رشوع يف العام 2008
يف قرية عدي هبت�سلو�س  ،ومبا
�أن التجربة كانت ناجحة فقد مت

تعميمها يف العام  95%يف جميع
قرى الإقليم .وقال ب�أن تعميم ثقافة
ا�ستخدام دورات املياه ي�ساهم كثريا
يف �إ�صحاح البيئة � ،إىل جانب
دورها الكبري يف مكافحة االكثري
من الأمرا�ض املعدية ،و�أن انت�شار
دورات املياه يف  88قرية يعك�س
مدى التغيري الإيجابي يف العادات
واملمار�سات .
وقد متت اال�شارة يف االجتماع
�إىل اجلهود الفعالة التي تقوم بها

املبذولة لتطوير قدرات ال�شباب.
وذكر م�س�ؤول م�ؤ�س�سة كرن للحدادة
والنجارة ال�سيد  /دانئيل عقبا�سال�سي
ب�أنه يتوقع من ال�شباب تطوير
الدرا�سة النظرية امل�ستفادة من
التدريب الذي تلقوه من خالل العمل
وحت�سني حياتهم املعي�شية .
كما دعا �سيادته امل�ستفيدين من
الدورة �إىل موا�صلة اجلهد لدعم
التدريب الذي ح�صلو عليه �أثناء
الدورة .

مديريات اخريا وقودايف وظظرات
واربعتي ا�سمرا وعدي �سقدو يف
�أ�سمرا ملكافحة التلوث البيئي للمياه
والرتبة والهواء.
وقد ذكر املدير العام لق�سم
اخلدمات االجتماعية يف االقليم
االو�سط ال�سيد  /قالآب ت�سفا�سال�سي
يف ختام االجتماع ب�أن برامج
مب�شاركة
وزارة ال�صحة تنجح
ال�رشكاء وم�ساهمة املواطنني فيها
ب�إيجابية.

أ�ضعاف
�
بثالثة
العايل
التعليم
على
احل�صول
فر�ص
ارتفاع
�أع�ضاء مكتب املراجع العام يتفقدون
م�شروعات التنمية بالقا�ش -بركة

قال املدير التنفيذي ملفو�ضية
التعليم العايل الربوفي�سور تاد�سي
حماري ب�أن الفر�ص اخلا�صة
باحل�صول على التعليم العايل يف
�إرتريا زادت بحوايل ثالثة �أ�ضعاف
.
وقد �أو�ضح يف ت�رصيح له لوكالة
الأنباء ب�أنه ومع �إقامة الكليات بدءا
من العام  2004ارتفع عدد الطالب
مب�ؤ�س�سات التعليم
امللتحقني
العايل من � 1200إىل خم�سة �آالف
طالب وطالبة � ،أما عدد الدار�سني
يف الكليات ب�شكل عام فقد زاد من
خم�سة �آالف �إىل حوايل � 14ألف طالب
وطالبة.
وقد �أ�شار �إىل تقدمي خدمات التعليم
العايل اجلارية يف الداخل واخلارج
بدرجات الدبلوم والبكالريو�س
الطبية
واملاج�ستري والإجازات
 ،وقد قدمت يف ال�سنوات الت�سع

املا�ضية فر�ص للح�صول على التعليم
لأكرث من خم�سمئة من املواطنني
للدرا�سة بدرجة املاج�ستري وحوايل
ال�ستني لنيل درجة الدكتوراه.
كما �أ�ضاف ب�أن جماالت التعليم
التي مت �إدخالها يف الكليات لها
ارتباط مبا�رش للدفع بربامج التنمية
الوطنية  ،ووجود تعاون ل�صيق

مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
لتو�سيع هذه املجاالت وربطها
ب�سوق العمل بعد التخرج .
وقد �أو�ضح املدير التنفيذي
ملفو�ضية التعليم العايل الربوفي�سور
تاد�سي حماري ب�أن ال�شعب واحلكومة
ينتظران من املواطنني احلا�صلني
على هذه الفر�ص يف جمال التعليم
العايل امل�ساهمة يف تطوير وطنهم
وتنمية القدرات الب�رشية.
هذا وتوجد يف املعهد الأرتري
للتقانة ب(ماي نفحي) عدد من
الكليات  ،من بينها كلية الهند�سة
التقنية وكلية الرتبية وكلية العلوم
وكلية الزراعة وكلية العلوم ال�صحية
ومدر�سة الطب وكلية علوم البحار
وكلية التجارة واالقت�صاد وكلية
الآداب والعلوم االجتماعية ،حيث
ت�ستقبل هذه الكليات حاليا �أكرث من
� 25ألف من الطالب.

�أو�ضح �أع�ضاء مكتب املراجع العام الذين قامو بزيارة تفقدية �إىل م�رشوعات
التنمية ب�إقليم القا�ش بركة ،ب�أن الأن�شطة التنموية الكبرية اجلارية يف �إقليم
القا�ش بركة عامة والتنمية الزراعية خا�صة تدفع معنويا �إىل القيام مبزيد من
العمل والإنتاج .
وقد �أو�ضح �أع�ضاء مكتب املراجع العام الذين زارو مناطق كركبت وقر�ست وعد
عمر وفانكو والبو  ،ب�أن �أعمال التنمية التي تفقدوها تربز مدى قدرة ال�شباب
الأرتري على العمل واالنتائج  ،اعتمادا على مبد�أ االعتماد على الذات.
وقال م�س�ؤول مكتب املراجع العام ال�سيد  /قرزقهري قربمدهن ب�أن الزيارة
هدفت �إىل تعريف العاملني يف املكتب بدور حمالت التنمية وم�ساهماتها
الفعالة يف الدفع بعمليات التنمية اجلارية بالبالد  ،معربا عن ثقته لت�ساهم
بقوة يف �أن�شطتهم اليومية.
كما �أو�ضح مدير م�ؤ�س�سة الغالل واملوا�شي الرائد كرب�آب �أبراهام يف ال�رشح
الذي قدمه للزوار ب�أن احلكومة وبرتكيزها الكبري على الزراعة هدفت �إىل
تطوير البالد اقت�صاديا  ،و�أن خدمات الطاقة الكهربائية امل�ستدامة التي �أر�سيت
يف كركبت وفانكو تهدف �إىل �ضمان ا�ستمرارية �أعمال التنمية.
وقال ب�أن الكثري من املهام تنفذ بالإعتماد على القدرات الذاتية وخا�صة
ال�شباب.

�سمنار لل�شرطة يف الإقليم الأو�سط
عقد قائد �رشطة الإقليم الأو�سط
العقيد بيني �إ�سحاق �سمنارا للريا�ضيني
و�أع�ضاء مفو�ضية الريا�ضة يف الإقليم
الأو�سط حول مكافحة اجلرمية و�ضمان
الأمن .وقد قدم العقيد �رشحا مو�سعا
حول اجلرائم واملخالفات  ،مو�ضحا
ب�أن احلوادث املرورية �أ�صبحت مقلقة
 ،داعيا املجتمع عامة وال�شباب
خا�صة �إىل امل�ساهمة الواعية للحد
منها  ،وذلك من خالل تطبيق اخلطوات
الواجب اتخاذها.
هذا وقد �رشح بيانات م�صحوبة
بالأرقام للبالغات امل�سجلة للجرائم
واملخالفات يف العام  ، 2016والن�صف
الأول من هذا العام  ،م�شريا �إىل وفاة

� 66شخ�صا يف  3644من احلوادث
املرورية  ،وتدمري ممتلكات بقيمة
�أكرث من  44مليون نقفة.
وقال ب�أن القيادة يف حالة �سكر
والقيادة دون رخ�صة تعترب من
الأ�سباب الأ�سا�سية للحوادث املرورية
يف الإقليم الأو�سط ،هذا وجتري حمالت
التوعية العامة لتح�سني الو�ضع.

بدء املو�سم الزراعي
اجلديد يف دقمحري

بد�أ مزارعو مديرية دقمحري
الزراعة ملو�سم الربيع احلايل ،وذلك
بعد �إكمال جميع اال�ستعدادات الالزمة
ملو�سم خريف هذا العام.
وقد �أفاد م�س�ؤول الزراعة يف املديرية
ال�سيد� /أمل مربهتو ب�أن الإنتهاء من

عملية �إعادة توزيع الأرا�ضي الزراعية
يف املديرية وتعرف جميع املزارعني
على �أرا�ضيهم مكنهم من بدء زراعة
الزرة الرفيعة لهذا املو�سم .
وقد �أ�شار �إىل �أن �أمطار الربيع التي
هطلت يف بع�ض املناطق �شجعت

يقومون �أي�ضا
املزارعني الذين
ب�أن�شطة الت�سميد وبناء احلواجز
املائية على البدء.
هذا وتوجد يف مديرية دقمحري
م�ساحات زراعية وا�سعة ت�ضم �أكرث من
� 13ألف هكتار من الأرا�ضي الزراعية.

2

اخبار حملية وعاملية
ال�سبت 2017 /5 /6

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

حما�س :ت�صريحات عبا�س بوا�شنطن ال تلزم �أحدا

قال القيادي يف حركة حما�س
�سامي �أبو زهري " �إن كل ما �صدر عن
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
من مواقف يف امل�ؤمتر ال�صحفي مع
الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب ال
تلزم �أحدا ،م�ضيفا �أنه ال �أحد فو�ضه
بتمثيل ال�شعب الفل�سطيني.
و�أكد �أبو زهري يف تغريدات له

على موقع تويرت رف�ض حركة
حما�س ت�رصيح عبا�س ب�أن
جميع ق�ضايا الو�ضع النهائي
قابلة للحل ،م�شريا �إىل �أن
تلك الق�ضايا هي حقوق وطنية
جلميع الفل�سطينيني وال �أحد
ميلك التفريط فيها.
وكان الرئي�س الفل�سطيني
قد قال يف امل�ؤمتر ال�صحفي
�إن الفل�سطينيني يعرتفون بدولة
�إ�رسائيل ،و�إنه حان الوقت لأن تنهي
�إ�رسائيل احتاللها لل�شعب الفل�سطيني
و�أرا�ضيه.
وقال عبا�س �إن جميع ق�ضايا احلل
النهائي قابلة للحل مبا فيها ق�ضايا
الالجئني والأ�رسى وفق القانون
الدويل.

انخفا�ض �أ�سعار الغذاء العاملية  1.8يف املئة
الأغذية
«منظمة
�أ�شارت
والزراعة للأمم املتحدة» (فاو)
اول ام�س اخلمي�س� ،إىل �أن �أ�سعار
الغذاء العاملية انخف�ضت 1.8
يف املئة يف �أبريل املا�ضي على
�أ�سا�س �شهري مع تراجع �أ�سعار
جميع ال�سلع الزراعية الأ�سا�سية
با�ستثناء اللحوم.
وبلغ متو�سط م�ؤ�رش املنظمة
لأ�سعار الغذاء ،الذي يقي�س التغريات
ال�شهرية ل�سلة من احلبوب والزيوت
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم
وال�سكر  168نقطة يف ني�سان املا�ضي
بانخفا�ض  3.1نقطة عن مار�س
املا�ضي.

ورفعت «فاو» قلي ً
ال توقعاتها لإنتاج
احلبوب العاملي يف مو�سم - 2017
� 2018إىل  2.599بليون طن.
ومن املتوقع �أن ي�صل �إنتاج القمح
العاملي �إىل  740مليون طن وهو ما
يقل عن م�ستوى احل�صاد القيا�سي
الذي �سجله العام املا�ضي.

مو�سكو :الفروف وتيلر�سون �سيلتقيان قريبا

�أعلنت رو�سيا اول ام�س اخلمي�س
�أن وزير خارجيتها �سريغي الفروف
�سيجتمع قريبا مع نظريه الأمريكي
ريك�س تيلر�سون يف م�سعى لتمهيد
الطريق لعقد قمة بني الرئي�سني
فالدميري بوتني ودونالد ترامب.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية
الرو�سية ماريا زاخاروفا ،يف
م�ؤمتر �صحفي عقدته يف مو�سكو
اول ام�س اخلمي�س� ،إن لقاء
الوزيرين "�سيتيح البحث عن
�أر�ضية م�شرتكة وحلول للم�شاكل
العاملية الكربى".
ي�أتي ذلك غداة ت�رصيح �أدىل به
تيلر�سون قال فيه �إنه �سيبحث مع
نظريه الفروف �سبل التعاون ب�ش�أن
امل�س�ألة ال�سورية عندما يلتقي
الوزير الرو�سي يف �أال�سكا الأ�سبوع
املقبل.
و�أ�ضاف ،يف كلمة �أمام موظفي
وزارته بوا�شنطن� ،أن "رئي�سينا
عهدا �إلينا بالبحث �أكرث يف هذا
املو�ضوع لرنى �إىل �أي مدى ميكننا
امل�ضي فيها" .و�أعرب تيلر�سون

عن �أمل بالده يف
�إقرار هدنة طويلة
الأجل يف �سوريا
مبا يكفي لإطالق
عملية �سالم.
وكان الرئي�سان
وبوتني
ترمب
الثالثاء
بحثا
املا�ضي -يف �أول
هاتفي
ات�صال
بينهما منذ �أف�ضت ال�رضبات
اجلوية الأمريكية يف �سوريا �إىل
توتر العالقات بني البلدين-
تن�سيق العمل ب�ش�أن الت�سوية يف
�سوريا وحماربة الإرهاب.
وجاء يف بيان للبيت الأبي�ض �أن
املحادثات تناولت �إقامة مناطق
�آمنة� ،أو مناطق خلف�ض التوتر من
�أجل �إر�ساء ال�سالم ،كما بحثا العمل
معا �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
و�أغ�ضب قرار ترامب �إطالق 59
�صاروخا على قاعدة جوية �سورية
يف الرابع من �أبريل املا�ضي ردا
على هجوم ب�أ�سلحة كيميائية؛
الرو�س ،و�أدى �إىل بع�ض امل�شادات
ال�ساخنة بني احلكومتني.
وتوترت العالقات بني وا�شنطن
ومو�سكو ب�سبب الدعم الرو�سي
للنظام ال�سوري ،لكن ريك�س
تيلر�سون قال �إن بالده تتطلع
لإر�ساء عالقات �أو�سع مع رو�سيا يف
معاجلة "املنغ�صات وا�ست�رشاف
جماالت التعاون" بينهما.

�أكد رئي�س زميبابوي روبرت
موغابي الذي يبلغ من العمر 93
عام ًا خالل حلقة نقا�شية اول ام�س
اخلمي�س �أن دولته لي�ست «بلد ًا
ه�شاً».
وتعاين حكومة موغابي من
�أزمة ديون وانخفا�ض يف تدفقات
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بلدا ً
موغابي :زميبابوي لي�س ً
ه�شا
العمالت الأجنبية ونق�ص حاد يف
ال�سيولة دفعت البنوك �إىل احلد من
عمليات ال�سحب.
لكن موغابي قال يف حلقة نقا�شية
عن «الدول اله�شة» يف «املنتدى
االقت�صادي العاملي لأفريقيا» يف
مدينة دربان يف جنوب �أفريقيا
�إن اقت�صاد زميبابوي يتح�سن.
و�أ�ضاف �أن «زميبابوي لي�س بلد ًا
ه�شاً� ،إنه واحد من �أكرث البلدان
تقدم ًا وي�أتي يف املركز الثاين بعد
جنوب �أفريقيا» .وتابع «ال ميكنكم

حتى �أن تتحدثوا عنا كبلد ه�ش من
وجهة نظر اقت�صادية».
ويتهم منتقدون موغابي بالت�سبب
يف تدمري واحد من �أكرث االقت�صادات
الواعدة يف �أفريقيا ويف و�صول
معدل البطالة �إىل حواىل  80يف
املئة من خالل �سيا�سات منها
م�صادرة �أرا�ض مملوكة للبي�ض
وطبع نقود.
لكنه و�أع�ضاء حزبه يقولون
�إن االقت�صاد ت�رضر من القوى
الغربية.

ماكرون يتهم لوبان بن�شر
الأكاذيب واالدعاء يحقق
فتح املدعي العام الفرن�سي حتقيقا
لال�شتباه يف ن�رش �أخبار كاذبة بهدف
الت�أثري على الت�صويت باالنتخابات
الرئا�سية الأحد املقبل ،وذلك بعد �أن
�أملحت مر�شحة �أق�صى اليمني مارين
لوبان �إىل �أن مناف�سها امل�ستقل
�إميانويل ماكرون ميتلك ح�سابا يف
اخلارج.
ونفى ماكرون ،وهو املر�شح الأوفر
حظا يف االنتخابات ،ا�ستخدامه
ح�سابات يف اخلارج بهدف التهرب
ال�رضيبي كما �شاع على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،و�أ�شارت �إليه
لوبان يف مناظرة تلفزيونية م�ساء
الأربعاء املا�ضي ،واتهمها بن�رش
�أخبار كاذبة.
وقالت لوبان لتلفزيون "بي �أف
�أم" �إنها ال متلك دليال على �أن ماكرون
لديه ح�ساب يف اخلارج ،لكنها ال

تريد �أن ينك�شف
�أمر وجود �أموال
�رسية بعد فوات
الأوان.
وبعد �أن قدم ماكرون �شكوى
ق�ضائية ب�ش�أن تلك املزاعم ،قال
م�صدر ق�ضائي �إن مكتب االدعاء يحقق
يف اال�شتباه يف تعمد ن�رش معلومات
كاذبة بهدف الت�أثري على الت�صويت.
وقال ماكرون لراديو فرن�سا الدويل
"مل يكن يل قط ح�ساب يف �أي مالذ
�رضيبي" .و�أ�ضاف "لوبان وراء هذا،
لديها جي�ش احتياط على الإنرتنت"،
وقال �إن حلفاءها ين�رشون "معلومات
خاطئة و�أكاذيب" و�إنهم "يف بع�ض
احلاالت مرتبطون مب�صالح رو�سية".
و�شكت حركة "�إىل الأمام" التي
�أ�س�سها ماكرون من ا�ستهدافه عن طريق
"�أخبار كاذبة" ن�رشتها و�سائل �إعالم

رو�سية ،وا�ستهداف قواعد بياناتهم
بهجمات عرب الإنرتنت .و�أدى ذلك �إىل
�إ�صدار احلكومة الفرن�سية يف فرباير
 2017حتذيرا قالت فيه �إنها لن تقبل
�أي تدخل من جانب رو�سيا �أو �أي دولة
�أخرى يف االنتخابات.
وتظهر ا�ستطالعات ر�أي �أن ماكرون
متقدم بفارق يبلغ  20نقطة مئوية
عن لوبان ،ويرى القائمون عليها
�أنه يتجه بثبات للفوز بعد �أداء
و�صف ب�أنه متما�سك يف املناظرة
التلفزيونية ال�ساخنة التي �أقيمت
اول �أم�س اخلمي�س و�شاهدها 15
مليون �شخ�ص ،وملحت فيها لوبان
�إىل �أن مناف�سها رمبا لديه ح�ساب يف
اخلارج.

حكمتيار يف كابول ويدعو �إىل ال�سالم مع طالبان
عاد زعيم احلرب الأفغاين ال�سابق
قلب الدين حكمتيار �إىل كابول اول
ام�س اخلمي�س بعد �أن عا�ش بعيد ًا من
الأنظار ملدة عقدين ودعا �إىل ال�سالم
مع حركة «طالبان» وانتقد احلكومة
املدعومة من الغرب وا�صف ًا �إياها بعدم
الكفاءة.و�سلطت ت�رصيحات حكمتيار
خالل مرا�سم يف الق�رص الرئا�سي

التعقيدات التي من املرجح �أن تواجه
الرئي�س �أ�رشف عبد الغني الذي وقع
معه اتفاق �سالم العام املا�ضي ما
�سمح بان�ضمام «احلزب الإ�سالمي»
بزعامة حكمتيار �إىل احلكومة.
وبدا �أن �صورة و�صول حكمتيار
�إىل كابول ،املدينة التي ق�صفتها
قواته بوح�شية خالل احلرب الأهلية

بريطانيا:زوج امللكة يعتزل العمل العام

�أعلن املتحدث با�سم ق�رص باكنغهام امللكي يف لندن �أن الأمري فيليب ،زوج امللكة
�إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة ،قرر االعتزال عن احلياة العامة ،والتوقف عن
القيام مبهامه الر�سمية اعتبارا من اخلريف املقبل.
و�أكدت امللكة دعمها لقرار زوجها دوق �أدنربة ،الذي �سيحتفل بعيد ميالده  96ال�شهر
املقبل .وذكرت و�سائل �إعالم بريطانية �أن فيليب "�سيح�رض املنا�سبات املرتبة �سل ًفا من
الآن وحتى �شهر �أغ�سط�س ،لكنه لن يقبل دعوات �أخرى م�ستقبل" .وير�أ�س الأمري ويرعى
�أكرث من  780منظمة ،و�سيوا�صل التعامل معها ،لكنه لن يقوم ب�أي ن�شاط فاعل فيها
مثلما كان يفعل من قبل ،و�سيح�رض منا�سباتها والتزاماتها ،بح�سب ما ذكره الق�رص
امللكي .ويف وقت �سابق اخلمي�س� ،أ�شار تقرير �صادر عن �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية
�إىل اجتماع غري اعتيادي للعاملني يف الق�رص ،مما �أثار تكهنات ب�ش�أن �صحة امللكة
عاما) وزوجها الأمري فيليب ،الذي كان يعاين �ساب ًقا من م�شاكل
�إليزابيث الثانية (ً 91
يف القلب ،بح�سب �أ�سو�شيتد بر�س .وبدا كالهما يف �صحة جيدة الأربعاء املا�ضي ،حيث
التقت امللكة رئي�سة الوزراء ترييزا ماي يف الق�رص ،وظهر فيليب يف ناد للكريكت يف
العا�صمة لندن .و�أعربت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي عن "خال�ص امتنانها
و�أمانيها الطيبة" للأمري فيليب ،كما �أ�شاد زعيم حزب العمال املعار�ض جريمي كوربني
"بال�شعور الوا�ضح بامل�س�ؤولية جتاه املواطنني" .وقالت ماي �إن رعايته املئات من
املنظمات اخلريية والق�ضايا احل�سنة �ستعود بالنفع الكبري على بريطانيا والعامل
لأعوام مقبلة ،بينما قال كوربني �إن برنامج فيليب الذي ي�شجع ال�شباب على امل�شاركة
يف �أن�شطة جماعية و�أعمال خدمة اجتماعية "�ألهم ال�شباب على مدار �أكرث من �ستني عاما
يف �أكرث من  140دولة" .يذكر �أن الأمري فيليب وامللكة �إليزابيث �سيحتفالن بالعيد
ال�سبعني لزواجهما يف نوفمرب املقبل ،ولديهما �أربعة �أبناء� ،أكربهم ويل العهد الأمري
ت�شارلز ،كما �أن لديهما ثمانية �أحفاد.

يف الت�سعينات ،ا�ستهدفت تعزيز
و�ضعه العب ًا قوي ًا جديد ًا على ال�ساحة
ال�سيا�سية.
و�شق موكب م�ؤلف من ع�رشات
املركبات البي�ضاء عليها رجال
م�سلحون مت�شحون ب�أعالم �أفغان�ستان
ورايات خ�رضاء طريقه عرب العا�صمة
وهو ينقل حكمتيار من جالل �آباد
املدينة التي كان متمركز ًا فيها على
مدى الأيام القليلة املا�ضية.
وو�صف حكمتيار حلفاءه ال�سابقني
يف حركة «طالبان» ب�أنهم «�إخوة»
و�صور نف�سه خالل خطابه الذي قوطع
�أكرث من مرة ب�سبب �صيحات الإعجاب
ب�أنه و�سيط قادر على حتقيق ال�سالم.
وذكر �أنه ب�إحالل ال�سالم �سينتفي
املربر لوجود القوات الأجنبية يف
�أفغان�ستان.
وكثري ًا ما �سعى عبد الغني
والأمريكيون �إىل التفاو�ض على ال�سالم
مع «طالبان» لكن م�ساعيهم مل ت�سفر
عن �شيء يذكر ،واكت�سب املتمردون
�أر�ض ًا يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
خملفني وراءهم �أالف القتلى كل عام.
وقال حكمتيار �إن «الق�ضية الأهم
بالن�سبة يل هي �إنهاء هذه احلرب
و�إنقاذ البالد من الأزمة» .ودعا دول
جماورة مثل باك�ستان و�إيران �إىل عدم
التدخل.
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الرئي�س الغيني يطالب فرن�سا بالتدخل لالفراج عن الرئي�س العاجي ال�سابق غباغبو اخلرطوم تتهم جوبا بالتدخل يف �ش�ؤونها
الغيني
الرئي�س
بحث
�ألفا كوندي ،خالل زيارته
الأخرية التي قام �إىل العا�صمة
الفرن�سية باري�س مع نظريه
الفرن�سي فران�سوا �أوالند� ،إعادة
فتح ملف رئي�س �ساحل العاج
ال�سابق لوران غباغبو املعتقل
يف الهاي ملواجهته اتهامات
بارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية,
بح�سب �صحيفة “لوموند”
الفرن�سية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن الرئي�سني
الفرن�سي والغيني تربطهما عالقة
�صداقة قوية ،و�أنهما يبحثان دوما
مالمح ال�سيا�سة الأفريقية التي
تنتهجها فرن�سا من جهة والدول
الأفريقية الفرنكوفونية من جهة
�أخرى ،كما مل يدخر �أي منها جهدا يف
تقدمي الدعم الالزم للآخر يف الأوقات
الع�صيبة ،الأمر الذى دفع كوندي �إىل
تقدمي طلب با�سم  4من نظرائه الأفارقة
�إىل �أوالند ب�ش�أن الإفراج عن الرئي�س
الع�إجي ال�سابق لوران غباغبو الذى
مت ت�سليمه �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية يف الهاي منذ نوفمرب 2011
بعد توجيه اتهامات له بارتكاب
جرائم �ضد الإن�سانية.
الفرن�سية,
لل�صحيفة
ووفقا
ي�شهد التاريخ �أن لكل من ر�ؤ�ساء
غينيا �ألفا كوندى والنيجر حممد
�إي�سوفو وبوركينا فا�سو رو�ش مارك
كري�ستيان كابوري ومايل �إبراهيم �أبو
بكر ن�ضالهم امل�ستمر �ضد اال�ستبداد،

مو�ضحة �أنهم كانوا قد در�سوا يف
فرن�سا و�أنهم جميعا �أع�ضاء يف
االحتاد الأممي للأحزاب اال�شرتاكية
– وهي منظمة دولية ت�ضم جمموعة
من الأحزاب ال�سيا�سية ذات التوجه
الدميقراطي االجتماعي �أو اال�شرتاكي
�أو العمايل .وكان الزعماء الأفارقة
الأربعة قد فتحوا ملف الإفراج عن
“غباغبو” مع نظريهم الفرن�سي على
هام�ش قمة �أفريقيا-فرن�سا التي
كانت قد عقدت يف يناير املا�ضي
وا�ست�ضافت فعالياتها العا�صمة
املالية باماكو ،ومنذ ذلك احلني مل
يتوقف الزعماء الأفارقة الأربعة عن
فتح هذا امللف مع الرئي�س الفرن�سي
خالل زيارات خاطفة قاموا بها الفرتة
املا�ضية� ،أمال يف �إحراز �أي تقدم يف
هذا ال�صدد.
وب�س�ؤاله عن هذا ال�ش�أن،
�أكد �أوالند ،ل�صحيفة “لوموند”
الفرن�سية� ،أن كوندي حتدث معه
ب�ش�أن غباغبو فقط ،مو�ضحا �أن

حمكمة العدل الدولية تقوم
بعملها مبنتهى ال�شفافية
واال�ستقالل.
ومن جانبه ،قال الرئي�س
الغيني� ،إنه ال ميكن تغيري
املحكمة اجلنائية الدولية،
كما �أن و�ضعه ال ي�سمح له
مطلقا بالتدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية العاجية �أو يف
ق�ضية ينظر فيها الق�ضاء
الدويل ،علما ب�أن كوندي
كان قد انتخب رئي�سا دوريا لالحتاد
الأفريقي الذى ينا�ضل عددا كبريا من
الدول الأع�ضاء فيه من �أجل االن�سحاب
من املحكمة اجلنائية الدولية لأنها ال
تتعر�ض �سوى ل�شخ�صيات ذات �أ�صول
�أفريقية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن الزعماء
الأفارقة الأربعة قرروا تقدمي هذا
الطلب ال�شفهي لنظريهم الفرن�سي
نظرا لتقدم الرئي�س لوران غباغبو
يف ال�سن ,فهو يبلغ من العمر 72
عاما ،ومع ذلك فما زال �أمامه �أعوام
ً
كثرية حلني انتهاء �إجراءات الق�ضية،
م�ؤكدين �أن الرئي�س ال�رصبي الأ�سبق
�سلوبودان ميلو�سوفيت�ش تويف يف
ال�سجن يف الهاي ،حيث وجهت �إليه
اتهامات بارتكاب جرائم حرب �ضد
الإن�سانية ،م�شريين يف الوقت ذاته
�إىل �أن هناك عددا من االعتبارات
ال�شخ�صية والتاريخية ال ميكن
�إغفالها �أبدا عند بحث هذا ال�ش�أن.

ج ّددت اخلرطوم اول
�أم�س اخلمي�س مطالبتها
دولة جنوب ال�سودان
بوقف تدخلها يف ال�ش�أن
الداخلي للبالد وت�رسيع
فك ارتباطها مع احلركات
املعار�ضة
ال�سودانية
«احلركة
بخا�صة
ال�شعبية» -ال�شمال» التي
تقاتل احلكومة يف منطقتي جنوب
كردفان النيل الأزرق ،واتهمت
جوبا بعرقلة م�ساعيها لتحقيق
ال�سالم يف املنطقتني.
وقال وزير الإعالم �أحمد بالل
عثمان� ،إن «احلركة ال�شعبية-
ال�شمال» ما زالت �إحدى الأذرع
الرئي�سية للجي�ش احلكومي املوايل
للرئي�س اجلنوب �سوداين �سلفاكري
ميارديت يف قتاله �ضد املعار�ضة
اجلنوبية� ،إىل جانب العمل على
احلراك ال�سلبي يف املنطقتني.
وطالب �سلفاكري بالعمل ب�صدق
جتاه اخلرطوم وعدم التدخل
يف ال�ش�أن ال�سوداين بخا�صة �أن
ال�سودان ظل حري�ص ًا على ا�ستقرار
دولة اجلنوب وعدم التدخل يف
�ش�ؤونها الداخلية .و�أكد بالل

اجلزائر :ا�ستمرار فرز الأ�صوات يف االنتخابات الت�شريعية إ�صابة “�أبو بكر �شيكاو” زعيم “بوكو حرام” فى غارة جوية بنيجرييا

تتوا�صل عمليات فرز
الأ�صوات يف االنتخابات
الت�رشيعية اجلزائرية من
قبل اللجان االنتخابية
بعد �إغالق مكاتب االقرتاع
ومتديد فرتة االقرتاع
ل�ساعة واحدة يف عدد من
الواليات اجلزائرية.
الداخلية
وكانت
اجلزائرية قد مددت
فرتة الت�صويت يف 43
والية ل�ساعة واحدة (�إىل غاية
الثامنة م�ساء بالتوقيت املحلي)
لإتاحة الفر�صة للناخبني للإدالء
ب�أ�صواتهم.
وبح�سب وكالة الأنباء الر�سمية
فقد بلغت ن�سبة امل�شاركة يف
االنتخابات الت�رشيعية قبل �إغالق
ال�صناديق  33.53باملائة.
وتوقع رئي�س الهيئة العليا
امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات عبد
الوهاب دربال حتقيق ن�سبة م�شاركة
يف انتخابات �" 2017أح�سن من تلك
امل�سجلة خالل ت�رشيعيات ".2012
وكان الرئي�س اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة قد ادىل اول ام�س
اخلمي�س ب�صوته يف االنتخابات

الت�رشيعية ،وهو على كر�سي
متحرك ،يتنقل بوا�سطته منذ �إ�صابته
بجلطة دماغية يف  ،2013بح�سب ما
�أفاد م�صور وكالة فرن�س بر�س.
و�صوت بوتفليقة مبكتب االقرتاع
مبدر�سة الب�شري الإبراهيمي بحي
الأبيار بو�سط العا�صمة اجلزائرية،
وكان برفقة �شقيقيه ال�سعيد الذي
ي�شغل �أي�ضا من�صب م�ست�شاره ،وعبد
الرحيم ،املوظف ال�سامي بوزارة
التكوين املهني.
وهو �أول ظهور للرئي�س اجلزائري
�أمام و�سائل الإعالم اخلا�صة
والأجنبية منذ ت�أديته الق�سم
الد�ستوري يف �أبريل  2014مبنا�سبة
انتخابه لوالية رئا�سية رابعة.

مايل :مقتل جندي �أممي يف متبكتو

قالت قوات حفظ ال�سالم يف دولة
مايل بغرب �أفريقيا الأربعاء املا�ضي
�إن مع�سكرا تابعا لها يف مدينة
متبكتو �شمايل البالد تعر�ض لهجوم
�صاروخي وبقذائف الهاون ما �أ�سفر
عن �سقوط قتيل وجرح �آخرين.
ويف بيان ،قالت بعثة الأمم املتحدة
يف مايل �إن الهجوم ا�ستهدف بعد ظهر
الأربعاء مع�سكرها يف متبكتو كربى
مدن املنطقة التي حتمل اال�سم نف�سه
على ُبعد حوايل  910كلم من باماكو.
و�أو�ضحت �أن "التقارير الأولية تفيد
ب�أن �ست قذائف �سقطت يف املع�سكر.
واحل�صيلة امل�ؤقتة هي ت�سعة جرحى
بني جنود الأمم املتحدة" �إ�صابات

�أربعة منهم بالغة .وقتيل يتم التحقق
من هويته".
ومل تك�شف القوات الأممية
املعروفة اخت�صارا با�سم (مينو�سما)-يف بيان �أ�صدرته عقب احلادثة
جن�سيات ال�ضحايا .كما مل حتدد بعد
هوية القتيل ،لكنها �أو�ضحت �أنه مل
تقع خ�سائر و�سط املدنيني.
وتبنت
الهجوم جماع ٌة تُ �سمي نف�سها
َ
"جمموعة دعم الإ�سالم وامل�سلمني"
التي ُ�شكلت م�ؤخرا ،وذلك يف ر�سالة
ن�رشتها م�ساء الأربعاء املا�ضي عدة
و�سائل �إعالم متخ�ص�صة.
وجاء يف الر�سالة "يف �إطار ا�ستهداف
القوات الغازية واملحتلة لبالدنا،

�أفادت م�صادر مدنية و�أمنية،
الأربعاء املا�ضي ب�أن “�أبو بكر �شيكاو”
زعيم جماعة “بوكو حرام”� ،أ�صيب
بجروح وقتل �أحد معاونيه ،فى غارة
جوية نفذت فى �شمال �رشق نيجرييا,
بح�سب وكالة فران�س بر�س.
وق�صفت مقاتلتان تابعتان ل�سالح
اجلو النيجريى مقاتلني ،جتمعوا
لل�صالة فى بلدة باال على بعد  40كلم
من دامبوا ،عند تخوم غابة �سامبي�سا
اجلمعة املا�ضى ،وقال م�صدر على
ات�صال مع “بوكو حرام”� ،أن “ال�شيكاو
�أ�صيب بجروح فى الق�صف ،ويعتقد �أنه
يتلقى العالج قرب احلدود النيجريية
مع كامريون قرب كولوفاتا”.
و�أ�ضاف“ ،قتل نائبه ابو م�صطفى
امللقب مبالم ابا فى الهجوم مع
م�س�ؤول كبري �آخر هو �أبو بكر غا�شوا
امللقب بابى عائ�شة” ،واعطى
باباكورا كولو الع�ضو فى ميلي�شيا
مدنية فى ميداغورى رواية مماثلة
م�ؤكدا �أن “ال�شيكاو ا�صيب بجروح فى
حني قتل عدد من معاونيه”.
وتابع “بني القتلى نائبه ويدعى مالم
قام اجلهاديون ظهر الأربعاء بق�صف
مطار متبكتو مبدافع الهاون ،وكانت
الإ�صابات مبا�رشة مما �أ�سفر عن �إ�صابة
عدد من جنود القوات الدولية قدرته
بع�ض امل�صادر بقرابة ع�رشة جنود
�إ�صابات بع�ضهم بالغة اخلطورة".
و�أ�ضافت الر�سالة "ت�أتي هذه
العملية املوفقة كرد على االعتداءات
املتكررة التي متار�سها هذه القوات
على امل�سلمني ب�شكل يومي".
وي�أتي هجوم الأربعاء بعد يوم
واحد من مقتل ما ال يقل عن ع�رشة
جنود ماليني وجرح ت�سعة �آخرين يف
كمني ا�ستهدف قافلة ع�سكرية و�سط
مايل.
وقال املتحدث الع�سكري العقيد
دياران كوين �إن الكمني نُ �صب للقافلة
الثالثاء ما بني بلدتي ديابايل
ونامباال.

ابا ،حلقت بهم خ�سائر ب�رشية فادحة
لأن الق�صف ا�ستهدف جتمعا كبريا
ملنا�رصيه خالل �صالة اجلمعة” ،ومل
ي�صدر �أى تعليق من اجلي�ش النيجريى
فى ات�صال هاتفى �أجرته معه وكالة
فران�س بر�س ،وكانت ال�سلطات زعمت
فى ال�سابق ب�أنها قتلت �شيكاو ثالث
مرات.

حر�ص اخلرطوم على �إحالل ال�سالم
يف جنوب ال�سودان« ،من خالل
املنظومتني العاملية والأفريقية
على حتقيق ا�ستقرار الأو�ضاع يف
جوبا».
�إىل ذلك ،منعت عنا�رص من
جهاز الأمن واال�ستخبارات يف جوبا
رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش ال�شعبي
الفريق بول مالونق �أوان� ،أول من
�أم�س ،من ال�سفر �إىل �أويل عا�صمة
والية �شمال بحر الغزال ،يف خطوة
اعتُربت ت�صعيد ًا للخالفات بني
ملونق والرئي�س �سلفاكري ميارديت
على خلفية ما راج �أخري ًا عن حماولة
انقالبية وراءها مالونق.
وقالت م�صادر ع�سكرية يف جوبا
�،إن مدير جهاز الأمن واال�ستخبارات
�أكول كور �أ�صدر �أوامر �صارمة بعدم
ال�سماح لرئي�س هيئة الأركان
مبغادرة جوبا ،و�أكدت ارتفاع حدة
اخلالفات داخل احلكومة �إثر احلديث
عن حماولة انقالبية فا�شلة �صممها
�أوان �ضد �سلفاكري ،الأمر الذي �أجرب
احلكومة على ن�رش قوات كبرية من
اجلي�ش وال�رشطة والأمن يف �شوارع
العا�صمة حت�سب ًا لهجمات قد ت�شنها
قوات ماثينق �أنيور التابعة لرئي�س
هيئة الأركان �ضد قوات «التايقر»
التابعة للرئي�س.
وكان الناطق الر�سمي با�سم
اجلي�ش �أكد �أن القوات لن تن�سحب
من جوبا حتى زوال �شائعة
االنقالب الع�سكري والقب�ض على
مروجيها ،وحتدث �شهود عيان من
جوبا عن توتر يف العا�صمة خوف ًا
من مواجهات دامية بني جمموعات
ع�سكرية.

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
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

من هنا وهناك

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

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.

�شاب �أنهت حياته كوبرا حاول تقبيلها

�أقدم ب�صمة ب�شرية تعود �إىل �أكرث من � 7آالف عام

هندي بعد تعر�ضه
�شاب
تويف
ٌ
ّ
لع�ضات من �أفعى الكوبرا
ال�سامة ،بينما كان يحاول
تقبيلها اللتقاط �صورة.
وكان �سومناث مهاتري
البالغ من العمر ( 18عام ًا)،
يمُ �سك بالكوبرا واقرتب
من ر�أ�سها ،لكنها هاجمته
وغرزت �أنيابها يف �صدره.
ال�شاب �إىل امل�ست�شفى
ونُ ِق َل
ُ
يف نايف مومباي بالهند،
لكنه تويف بعد خم�سة �أيام.
بح�سب موقع “مريور” الربيطاينّ
وقال ُمنقذ ثعابني زميل مهاتري “كان �سومناث ذاهب لإنقاذ ثعبان من �سيارة يف منطقة
الأعمال املركزية بيالبوار ،ولكن بعد �إنقاذ الكوبرا بنجاح ،كان يحاول ت�سجيل قيامه بتقبيل
الكوبرا ،لكن الأمور انقلبت ر�أ�س ًا على عقب”.و�أ�ضاف “خالل التقاط ال�صورة التذكارية فج�أة
هاجمته الكوبرا يف �صدره ،وانتهى الأمر بوفاته” .م�ؤكد ًا �أنّ ه من حمبي احليوانات و�أنقذ �أكرث
من  100ثعبان،

ك�شف مدير �إدارة الآثار واملتاحف يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور �سلطان
الدوي�ش عن اكت�شاف �أقدم ب�صمة ب�رشية على م�ستوى ال�رشق الأدنى القدمي.
وحقق هذا الك�شف الفريق املكلف بالتنقيب على ك�رسة فخارية �أثرية يتجاوز عمرها �أكرث من 7300
عام يف منطقة اكت�شاف "بحرة  "1يف ال�صبية �شمال الكويت.
تلقته رويرتز " ان الآثار التي
وقال الدوي�ش يف بيان �صحفي
املنطقة تعود �إىل
مت اكت�شافها يف تلك
حيث قام الفريق
الع�رص احلجري
بالعثور عليها
ا ال �ستك�شا يف
من الآثار عرث
�ضمن جمموعة
املنطقة.
يف
عليها
يعد من املواقع
"�إن هذا املوقع
والأثرية التي
ا حل�ضا ر ية
بداية
متثل
من املمكن �أن
يف الع�صور احلجرية
احل�ضارة الإن�سانية
�سكنية ومعبد وجمموعة
خا�صة بعد اكت�شاف مدينة
املياه القدمية والتي متثل جانبا هاما
من املقابر والأواين الفخارية و�آبار
من حياة الإن�سان البدائي يف نف�س املنطقة".
و�أ�شار الدوي�ش اىل �أن الفريق املكلف مبتابعة البحث والتنقيب ي�ضم  11بولنديا وخم�سة كويتيني
بالإ�ضافة �إىل باحثة �أمريكية.
وقال �إن هناك حر�صا من امل�س�ؤولني يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب على ت�سجيل موقع
"بحرة � "1ضمن مواقع الرتاث العاملية باعتباره من املواقع الفريدة واال�ستثنائية ملا يتمتع به من
قيمة عاملية ال مثيل لها .وقام فريق من منظمة اليون�سكو بزيارة املوقع ا�ستعدادا لت�سجيله على
القائمة التمهيدية للرتاث العاملي.

م�صاب بال�سرطان يعود للحياة حلظة نزع الأجهزة احليوية

فاج�أ طفل �صغري الأطباء بعدما �أثبت
قدرة على الت�شبث باحلياة خالفت
توقعاتهم نف�سها .ونقلت �صحيفة "ذا
تليغراف" الربيطانية �أن الأطباء يئ�سوا من
حالة ال�صغري الذي كان يعاين من مر�ض
ال�رسطان وتوقف ج�سمه عن العمل ،ما
يقررون يف النهاية �أن احلالة
جعل الأطباء ّ
فهموا بنزع
ال حتتاج املزيد من اجلهودّ ،
الأجهزة احليوية عن ج�سده قبل �أن ت�أخذ
منحى �آخر متام ًا.
الق�صة
ً
وقال والدا ال�صغري دايالن ،كريي (29
ودعا
عام ًا) ،ومايك ( 36عام ًا)� ،إنهما ّ
�صغريهما الذي ال يتعدى عمره ثالث
�سنوات ،بعدما يئ�سا من حالته وبعدما �أكد
لهما الأطباء �أنه لن يتعافى ،بعد و�صول
�أع�ضاء ج�سده �إىل مرحلة الف�شل.وكان
قد مت ُ
ت�ش ّخي�ص حالة دايالن بنوع نادر
من �رسطان الرئة .وتدهورت �صحته مع
قرر فيها الأطباء
الوقت ،حتى اللحظة التي ّ
نزع الأجهزة عن ج�سده لريحل ب�سالم من

دون مزيد من الأمل� .إال �أن تلك اللحظة
عرفت تغيري ًا جذري ًا يف م�صري ال�صغري.
وعندما كان الأطباء يهمون بنزع الأجهزة
احليوية ،حترك الطفل على ال�رسير ،ما
دل على �أن دماغه ال يزال يعمل .لذا تراجع
الأطباء ومتت متابعة عالجه ب�شكل طبيعي.
وبعد �أ�سابيع من العناية املركزة يف
امل�ست�شفى�ُ ،سمح لديالن ب�أن يعود للبيت،
وفق ال�صحيفة .عاد الفتى ليعي�ش من جديد
حياته الطبيعية بعدما تعافى متام ًا.

�أكرب معمر يف العامل تويف وعمره ً 146
عاما
تويف رجل يعتقد �أنه �أكرب �شخ�ص يف العامل
وهو يبلغ من العمر  146عام ًا .ويذكر �أن
�أمباه غوثو قد عا�ش �أكرث من زوجاته الأربع،
و�أ�شقائه الع�رشة ،وجميع �أطفاله .ويعتقد
�أن الرجل الإندوني�سي ،وهو �أكرب معمر عرب
التاريخ ،وفق ًا للوثائق الر�سمية التي تظهر
�أنه مولود بتاريخ  31دي�سمرب عام .1870
ويعي�ش امل�سن �أمباه غوثو ببلدة �رساغن،
يف جاوا الو�سطى ب�إندوني�سيا ،وقد �شهد وفاة
�أ�شقائه الع�رشة ،وزوجاته الأربع ،و�أبنائه

جميعهم.
وبح�سب م�صادر �إعالمية ،فعلى الرغم من
عمره الطويل ،ال يرغب غوثو كثري ًا يف البقاء
على قيد احلياة ،وكل ما يتمناه الآن هو
املوت الذي بد�أ ي�ستعد له منذ عام ،1992
م�ضيف ًا �أنه �أعد حجارة قربه منذ فرتة ،بعد
�أن حدد موقع القرب ،بالقرب من قبور �أبنائه
و�أحفاده.
و�أ�صبح غوثو ،خالل الأ�شهر الثالثة
املا�ضية ،ي�شعر بال�ضعف البدين ب�شكل

ال�شاي الأخ�رض ينقذ من مر�ض قاتل

قال باحثون �أمريكيون و�أملان� ،إن مركّ ًبا موجو ًدا يف ال�شاي الأخ�رض ،ميكن �أن ينقذ حياة
امل�صابني مبر�ض ،ي�سبب م�ضاعفات طبية قاتلة ،مرتبطة با�ضطرابات النخاع العظمي.
الدرا�سة �أجراها باحثون يف جامعة وا�شنطن ،بالتعاون مع باحثني من جامعة هايدلربج
الأملانية ،ون�رشوا نتائجها، ،
يف دورية «الكيمياء البيولوجية»
العلمية.
و�أو�ضح الباحثون� ،أن ال�شاي
الأخ�رض غني مبركب يقاوم �آثار مر�ض
«املايلوما املتعددة» ،الذي ي�صيب
خاليا البالزما امل�س�ؤولة عن �إنتاج
الأج�سام امل�ضادة للعدوى يف اجل�سم.
و�أ�شار فريق البحث� ،إىل �أنه عندما
ت�صاب هذه اخلاليا باملر�ض ،ف�إنها
ال من اخلاليا يف نخاع
كما هائ ً
ت�شكل ً
العظم ،ما يجعل امل�صاب غري قادر
على العي�ش ب�صورة طبيعية ،ويظهر لديه �أمل بالعظام كما يتعر�ض لك�سور وانهيار بالوظائف
املناعية يف اجل�سم ،وخا�صة القلب والكلى.
والكت�شاف فاعلية ال�شاي الأخ�رض ،قام الباحثون بعزل �أج�سام م�ضادة م�أخوذة من  9مر�ضى
يعانون من ا�ضطرابات النخاع العظمي املميتة ،الناجتة عن الإ�صابة مبر�ض «املايلوما
املتعددة».
و�أظهرت التجارب يف املخترب� ،أن مركب «البوليفينول» املوجود بكرثة يف ال�شاي الأخ�رض،
له فائدة خا�صة ملر�ضى «املايلوما املتعددة» ،حيث مينع ت�شكل اخلاليا ال�ضارة يف النخاع
العظمي ،وخا�صة يف �أجهزة اجل�سم امل�صابة باملر�ض.
وت�شمل الأعرا�ض الأكرث �شيوع ًا ملر�ض «املايلوما املتعددة»� ،آالم العظام والف�شل الكلوي،
فرط كال�سيوم الدم ،وفقر الدم ،وااللتهابات املتكررة ،وتعد الفئة العمرية من خم�سني �إىل
 65عام ًا �أكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض .وكانت �أبحاث هولندية
�أفادت ب�أن تناول ما بني � 3إىل � 5أكواب من ال�شاي الأخ�رض يوم ًيا ،يجنب الأ�شخا�ص الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سكتة الدماغية .و�أو�صى جمل�س ال�صحة يف هولندا ،وهو
هيئة علمية م�ستقلة ،الأ�شخا�ص بتناول ال�شاي ك�أحد امل�رشوبات التي حتافظ على ال�صحة.

متزايد ،وباحلاجة ملن ي�ساعده على تناول
طعامه .وقال �سويانتو ،حفيد �أمباه� ،إن جده
دفن يف مقربة كان قد ا�شرتها منذ �سنوات يف
املنطقة.

وقال �سويانتو لـ«بي بي �سي»« :منذ عودته
من امل�ست�شفى ،مل ي�أكل �سوى ملعقة من
ع�صيدة ،و�رشب القليل جد ًا .وا�ستمر فقط
ب�ضعة �أيام ،ومنذ تلك اللحظة حتى وفاته،
رف�ض �أن ي�أكل �أو ي�رشب».
ولدى غوثو وثائق ر�سمية تظهر تاريخ
ميالده ،وقد �أكد مكتب الوثائق الإندوني�سية
�صحتها .ويف حالة ت�أكيد جهة م�ستقلة هذه
املعلومة ،ف�إن غوثو �سي�ستحق لقب �أكرب
معمر بتاريخ الب�رشية ،وهو لقب حتمله
حالي ًا الفرن�سية جيني كاملينت ،التي توفيت
عام  1997عن  122عام ًا� ،أي �أ�صغر بـ 24عام ًا
من غوثو.
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حراثة الأر�ض قبل بدء املو�سم الزراعي وفوائدها !!!
حممود عبداهلل� /أبوكفاح

تطل علينا هذه الأيام ب�شائر
اخلريف وهي تذكرنا بقدوم مو�سم
زراعي جديد يتطلب الإ�ستعداد له
من خالل الإ�رساع بتنفيذ العمليات
الفالحية املتعلقة بتح�ضري الأر�ض
وجتهيزها كما ينبغي حتى تدر
علينا يف نهاية املو�سم �إنتاج ًا وفري ًا
ي�ساهم يف �ضمان االمن الغذائي الذي
يعد من �أولويات وزارة الزراعة .
تهدف عملية احلرث اىل حت�سني
اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية  ,للرتبة ,فقد يكون
احلرث عميقا ي�سمح بجعل �أفاق
الرتبة ال�سفلية اىل الأعلى خا�صة �أفق
الرت�سيب الذي ترتاكم فيه الأمالح
املعدنية التي حملتها مياه الأمطار
�أو مياه الري اىل الأعماق,كما
�أنه ي�سمح بتهوية الرتبة وزيادة
م�ساماتها ويقتل النباتات ال�ضارة
و الطفيلية وغرياملفيدة ,وقد يكون
غري عميق وقد يهدف يف هذه احلالة
اىل تقليب الرتبة لطمرالبذور وخلط
مكوناتها وتفتيت الكتل الكبرية اذا
جاءت بعد احلرث العميق .
فيما يلي بع�ض فوائد احلراثة
ودرجة الرطوبة املالئمة لهذه
العملية ف�ض ً
ال عن انواع احلراثة وعدد
مرات احلراثة املطلوبة والآليات
املنا�سبة لإجناز هذه املهمة.
�أو ًال:فوائد احلراثة -:
للحراثة فوائد عديدة منها :
 /1ك�رس الطبقات ال�صلبة غري
املنفذة للماءحتت �سطح الرتبة .
 /2الق�ضاء على احل�شائ�ش .
 /3ت�ساعد علي تهوية الرتبة
وبالتايل على حتلل املواد الع�ضوية
وذلك بتن�شيط الأحياء املجهرية
و�أك�سدة بع�ض املواد ال�سامة وتبادل
الغازات بني اجلذور والرتبة من
جانب وبني الرتبة والغالف اجلوي
من جانب �آخر .
 /4ت�ساعد يف تفكيك الرتبة على
ظهور البادرات واحتفاظ الرتبة
باملاء .
 /5جتان�س توزيع الأ�سمدة .
 /6تعري�ض اجلراثيم واحل�رشات
لأ�شعة ال�شم�س والق�ضاء عليها .
 /7ت�سهيل العمليات الزراعية
الالحقة .
ثاني ًا:درجة الرطوبة املالئمة
للحراثة -:

 حتدد الرطوبة املالئمة �أما يفاملخترب  ،بجهاز قيا�س الرطوبة
واما بالطريقة احلقلية والتي تتم
ب�أخذ العينات من مناطق خمتلفة من
راحتي اليد .
الرتبة و�ضغطها بني
ّ
الرتبة اجلافة تكون
جزيئاتها �أو حبيباتها غري متما�سكة
تروى رية خفيفة يف هذه احلالة قبل
احلراثة .
�أما الرتبة ذات احلبيبات
املتما�سكة و�سطحها مت�شقق ت�صبح
مالئمة للحراثة والرتبة التي تُ �شكل
عجينة تُ رتك حتى جتف.
حتدد الرطوبة املالئمة
� ً
أي�ضا ب�إجراء حراثة مل�سافة ق�صرية
ومالحظة �سكني املحراث اذا كانت
نظيفة لي�س عليها طني ومل تظهر
كتل كبرية تكون الرتبة مالئمة
للحراثة .
يف حالة الرتبة اجلافة
تكون ال�سكني مرتبة والكتل كبرية
وحتتاج اىل جهود كبرية .
الـحــرث:
ثالث ًا:عـدد َم ّـرات َ
َ
ُ
ح�سب
احل ْرثات
عدد
يختلف
ُ
َ
العوامل التالية:
تكرار
وجوب
طـبـيـعـة الأر�ض:
�أ )
َ
ُ
ُ
ُ
َح ِ
املندمجِ ة،
القوية
أر�ض
ل
ا
رث
ّ
َ
بينما ّ
تقل احلاجة �إىل ذلك يف الأر�ض
اخلفيفة.
تزداد احلاجة �إىل
إقـلـيــم:
ل
ب ) ا
ُ
الرطبة ِ
َ
الند ّية.
احلرث يف الأقاليم ّ
الـ�سـابـق:
رع
حالـة
)
ج
الـزّ
ّ
�إذا كانت الأر�ض َمزروعة �سابق ًا
لوثة
باحلُ بوب ف�إنها غالب ًا ما
ُ
تكون ُم ّ
حتتاج �إىل َ
َ
احلرث
ولذلك
بالأع�شاب
ُ
مرات� ،أما � ْإن كانت َمزروعة
ِع ّدة ّ
بالقطن �أو البطاط�س ف�إنها غالب ًا ما
عدة
ُ
تكون نظيفة ب�سبب َعزقها �سابق ًا ّ
مما ال يجعلها حتتاج لتكرار
مرات ّ
ّ
ِ
احلراثة.
الـمـراد
د ) نـوع الـنـبـاتـات
ُ
زرعـهـا :كلما كانت النباتات من
ذوات ُ
العميقة �أو من التي
اجلذور َ
حتتاج �إىل َوفرة ِ
الغذاء كلما ازدادت
ُ
احلاجة �إىل ِ
َ
احلراثة.
ِ
ً
رابعا�:أنــواع الـح َـراثـة:
الـقـ�سـم الأول ) ِ
ِ
بـحـ�ســب
الـح َـراثـة
الـعـمـق ،وهي كالتايل:
ُ
الـ�س ِ
ِ
ــطـحـ ّيـة :هي
الـح َـراثـة
/1
ّ
يزيد ُعمقها عن ( 15 – 10
التي ال
ُ
الربيع
وزمن فعلها يف
�سم ).
ُ
ف�صلي ّ
ْ

وال�صيف.
ّ
وهي
التالية:
َ
– عن َد ا�ستئ�صالِ
احل�شائ�ش
ال�ضارة.
والأع�شاب
ّ
الربيع ( بع َد �أن تكون
– يف ف�صل ّ
ف�صلي اخلريف
يف
رثت
الأر�ض قد ُح
ْ
ً
ً
ومتو�سط ًا )
ا
ميق
ع
ا
رث
وال�شتاء َح
َ
ُ
لخِ لخلة الرتاب بع َد ُهطول �أمطار
الربيع.
ّ
طمرِ ال ُبذور والأ�سمدة التي تنرثُ
– ِل ْ
على الأر�ض.
– بع َد َح ِ
�صاد احلُ بوب وذلك ِلكي
تنك�رس ق�رشة الأر�ض وتبقى ُرطوبتها
مخَ زونة فيها.
ِ
ـتـو�سـطـة :هي
الـم
الـح َـراثـة
/2
ُ
ّ
يرتاوح ُعمقها بني ( 25 – 15
التي
ُ
وزمن فعلها يف ف�صل ال�شتاء.
�سم ).
ُ
ُ
ت�ستعمل يف احلاالت التالية:
وهي
طمرِ زَ َبلِ َ
املزارع والأ�سمدة
د
عن
–
َ
ْ
البطيئة التحليل.
– عن َد ا�ستح�ضارِ الأر�ض لزراعة
ال�شتوية �أو النباتات
احلُ بوب
ّ
ِ
ال�صيف ّية كالبطاط�س والقطن.
ّ
ِ
الـع ِـمـيـقــة :هي
الـح َـراثــة
/3
َ
التي يبلغُ ُعمقها من ( � 35 – 25سم ).
وزمن فعلها يف ف�صل اخلريف .وهي
ُ
ُ
ت�ستعمل يف احلاالت التالية:
– ِلزراعة النباتات ذات ُ
اجلذور
َ
نجر .
ودية كاللفت
َ
واجلزَ ر وال َب َ
الع ُم ّ
– عن َد ا�ستح�ضارِ الأرا�ضي لغر�س
الكروم والأ�شجار.
– ل�شقّ احلُ قول البائرة وكَ �سرْ ِ
ُ
املروج.
إحداث َ
ِ
امل�شاتل.
–ل
حفر الأر�ض على
هو
ّـقــب:
ن
الـ
/4
ُ
�شكل خنادق ُمتوازية ُمرتادفة على
ُعمق من ( � 100 – 35سم ) �أو �أكرث وذلك
لتهيئة الأر�ض يف َ
ومزارع
امل�شاتل َ
الأ�شجار ولغر�س كروم ِ
وزمن
العنب.
ُ
ِ
فعله يف ف�صل اخلريف .وقد يكون
�ضار ًا �إذا كانت طبقة حتت
النقب
ّ
ُ
تختلف عن طبقة
الرتبة َرديئة �أو
العليا بكرثة � ْأح َجارها �أو
الرتاب
ُ
ٍ
َ
باحلرث
عندئذ
فيكتفى
قلة خ�صبها ُ
وعدم َم َ�س ِ
ا�س َها.
العميق َ
َ
ِ
الـقـ�سـم الـثـانـي  /الـح َـراثـة
ِ
بـحـ�سـب الـ�شـكل ،وهي كالتايل:
ِ
الـمـ�سـتـويـة:
اثـة
ـر
الـح
/1
ُ
َ
ري ِ
املحراث من � ّأول
وطريقتها �أن َي�س َ
مي الرتاب
ر
ويكون
الأر�ض �إىل �آخرها
ُ
َ ُ
ٍ
ٍ
ُ
جهة واحدة بحيث يظهر
دائم ًا �إىل
�سطح الأر�ض ُم�ستوي ًا عند انتهاء
�صلح هذا النوع من َ
احل ْر ِث
َ
العملَ .
وي ُ
للأر�ض ُ
ِ
االندماج وللأر�ض
تو�سطة
امل ّ
حتت الرتبة فيها قابلة
التي طبقة
َ
ِ
ِ
املياه فيها ،فالرتاب يتخلخلُ
لنفوذ
بهذا َ
ٍ
لع ٍ
ويحافظ
مق ُم
احلرث ُ
ت�ساو ُ
ِ
مما لو
أكرث
�
يف
ال�ص
يف
طوبته
على ُر
ّ
ّ
ُحرث ب� ِ
أحد الطريقتني التاليتني،
كما � ّأن هذه الطريقة � ُ
منهما.
أ�سهل ُ
ِ
الـمـ�سـتـطـيـلـة:
الـح َـراثـة
/2
ُ
تق�س ُم الأر�ض �إىل ُد ٍ
فوف ُم�ستطيلة
ّ
َعر�ضها من (  20 – 8م ) بينها �أخادي ٌد
دخل ِ
ظاهرة ف َي َ
امل ْح ُ
الد ّف
راث من � ّأول ّ
العمل
كر ُر هذا َ
وي َ
َ
رجع من �آخرهُ .
وي ّ
ً
ً
ُ
الد ّف
رث
ح
ينتهي
أن
�
إىل
�
ا
إياب
�
و
ا
ذهاب
ّ
َ
بح ْر ِث الثاين وهكذا.
في�رشع َ
ال ّأول ُ
ُ
ت�سـتعمل

يف

احلاالت

ويظهر يف
ُ
العمل
�آخر
َ
وجه الأر�ض
ُ
ق�سم ًا
ُم ّ
ُ
مل�ستطيال ٍت
عري�ضة ُمفرتقة بع�ضها عن بع�ض.
َ
احلرث يف
ويت َب ُع هذا النوع من
ُ
ُ
ندمجِ
�صعب نفوذ
ي
التي
ة
امل
أرا�ضي
ل
ا
َ
ُ
املاء فيها.
ِ
تق�س ُم
ـة:
ب
ـد
ـح
الـم
اثـة
ـر
/3
ُ َ َّ
ّ
الـح َ
ٍ
ٍ
ال ُ
لتظهر الأر�ض
أر�ض �إىل ُدفوف �ض ّيقة
َ
العمل على �شكل محُ َ ّد ٍ
بات
يف �آخر َ
ُ
يف�صل بينها �أخاديد َعميقة
بارزة
�صلح هذا النوع من َ
احلرث يف
َ .
وي ُ
الأرا�ضي الطين ّية ُ
ِ
طبقة
املرتكزة على
ٍ
ِ
تربة غري قابلة للنفوذ والتي
حتت
ُيخ�شى عليها من الغرق باملاء يف
رص ُف ِ
ياه
ال�شتاء ،فال
ُ
امل َ
أخاديد ت� ّ
ُ
تزيد امل َح ّدبات من
الزّ ائدة بينما
ُ
َ�س َم ِ
ِ
ُ
اجلذور عن
وتبع ُد
اكة الرتبة
ِ
بالرطوبة.
خطر الإهترِ اء
ّ
خام�س ًا�:أمثلة املحاريث امل�ستعملة
يف احلراثة الأولية -:
 //1املحاريث القالبة -:
�أ-املجنح  :له �سكني مدببة من
�أ�سفل ويكون عدد الأ�سلحة معتمد ًا
على القوة ال�ساحبة وهو يف العادة
� 2-4أ�سلحة .
ب -القر�صي  :عدد الأ�سلحة عادة 3
وقد ي�صل اىل  6يف حالة وجود قوة
�ساحبة جمنزرة ي�ستعمل يف الأرا�ضي
ال�صلبة وال يف�ضل يف الأرا�ضي
امللحية .
يتعمق املحراث القالب يف الرتبة
اىل � 20-25سم ويتحدد العمق
باملزاولة بني �سطح الأرا�ضي
والقر�صي بينما زاوية القر�صي
على خط ال�سحب حتدد قطع الرتبة
والقوة الالزمة .
 /2املحاريث احلفارة -:
املحراث امل�سنن ال�شوكي :
وهذا يتعمق �أكرث من � 25سم ويثري
الرتبة دون قلبها لذلك فهو مالئم يف
الأرا�ضي امللحية .
احلراثة الثانوية -:
هي جمموع العمليات التي تعقب
احلراثة الأولية ويكون الغر�ض
منها توفري املرقد املنا�سب للبذور
وتتكون من عدة عمليات هي -:
( )1التم�شيط �أو التنعيم -:
وجتري ب�صورة عمودية على
خطوط احلراثة ومن فوائدها -:
�أ -تفتيت الكتل الرتابية .
ب -خلط مكونات الرتبة .
ج -التخل�ص من احل�شائ�ش .
وحمدودة
جزئية
د-ت�سوية
للأر�ض.
وجتري عملية التم�شيط عقب
احلراثة و�أحيان ًا قبلها للتخل�ص من
احل�شائ�ش،وعدد مرات التم�شيط
تحُ ددها درجة الرطوبة ،نوع الرتبة،
حجم البذور ونوع املح�صول.
املعدات امل�ستخدمة لعملية
التنعيم -:
�أ /الأم�شاط القر�صية -:
عبارة عن �أقرا�ص مقعرة قطرها بني
� 35-50سم يف هيئة جماميع متوازنة
ومتبادلة فيما بينها  ،تتعمق يف

الرتبة اىل � 10سم و�إختالف �إجتاهات
الأقرا�ص يزيد كفاءة العملية .
ب /الأم�شاط ذات الأ�سنان -:
عبارة عن جمموعة من الق�ضبان
احلديدية بطول � 20-30سم مو�ضوعة
ب�صورة عمودية على هيكل امل�شط
ومتبادلة فيما بينها،ال ت�ستخدم يف
الأرا�ضي ال�صلبة ذات احل�شائ�ش التي
بها عوائق .
ج /الأم�شاط ذات الأ�سنان املرنة
-:
ك�سابقتها يف الرتكيب وم�صنوعة
من احلديد املرن و�أ�سنانها مقو�سة
وحافتها عري�ضة وم�سطحة ويوجد
ياي بني الهيكل والأ�سنان .
د /الأم�شاط ذات الف�ؤو�س الدوارة
-:
ُي�ستخدم يف التخل�ص من احل�شائ�ش
املعمرة والتنعيم .
( )2الت�ســـوية -:
الغر�ض الأ�سا�سي منها ت�سوية
�سطح الرتبة ومن معداتها الق�صابية
والكمر .
( )3التزحيق:
وت�ستخدم فيها املرادي�س �أو
املنادل والغر�ض منها زيادة متا�سك
حبيبات الرتبة اخلفيفة ودفن �أو
ك�رس الكتل .
واملنادل منها ذات ال�سطح
امل�ستوي �أو املتعرج وقد تكون 2-4
وحدات .
( )4الت�ســريب -:
مهم يف حالة املحا�صيل التي
تكون ثمارها حتت �سطح الرتبة
�أو تكون درنات �أوكرومات �أو التي
يخ�شى عليها من الغمر �أو املتكاثرة
خ�رضي ًا .
وي�ساعد الت�رسيب على -:
 حت�سني الإنبات خا�صة يفالأرا�ضي امللحية .
 حماية البادرات من الرياح . التوزيع الأمثل للنباتات  ،وت�سهيل العمليات الزراعية الالحقة.
 تهوية اجلذور والتخل�ص مناحل�شائ�ش .
 �سهولة �إن�سياب مياه الري  ،ومنالأف�ضل �أن يكون ال�رساب على طول
الأر�ض متعامد ًا مع قنوات الري.
(� )5إن�شاء قنوات الري .
وت�ستخدم فيها النامو�سة وتختلف
�أحجامه ح�سب حجم اجلدول .
(� )6إن�شاء الأحوا�ض -:
هنالك عدة عوامل حتدد حجم
الأحوا�ض منها -:
 /1درجة ا�ستواء و�إنحدار الرتبة .
 /2نوع الرتبة حيث تكون
�صغرية يف الرتبة الرملية واخلفيفة
وامللحية.
 /3نوع املح�صول  :حيث تكون
�صغرية للمحا�صيل احل�سا�سة
للغرق.
 /4كمية املاء املتوفر  :و�سيلة
الري تكون �صغرية يف حالة حمدودية
املياه �أو �ضعف و�سيلة الري.
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واحة الطفل
مـــعـــلومــات

حقائق ومعلومات مده�شة عن االنرتنت
الفي�سبوك ي�ضم ما يقارب �أكرث من  1مليار م�ستخدم � ،إذا م ا�إعتربناه
دولة،ميكن �أن يكون ثالث �أكرب دولة من ناحية عدد ال�سكان يف
العامل.
كل �شهر  ،يتم ت�سجيل �أ�سماء النطاقات ( )domain namesمبعدل
�أكرث من اثنني مليون دوالر .
ثلث م�ستخدمي الإنرتنت يف �أمريكا يقومون بالت�سوق عرب
الإنرتنت.
هناك حوايل  1.8مليار �شخ�ص مت�صل بالإنرتنت ،و  450مليون منهم
فقط يتحدثون اللغة الإجنليزية.
موزايك ( )Mosaicكان �أول مت�صفح ويب �شهري على �شبكة الإنرتنت،
والذي �صدر يف عام .1993
اذا كنت من حمبي اليوتيوب فمن املفيد �أن تعلم �أنه ال ميكنك تغيري
عمرك يف اليوتيوب و لكن ميكنك �إخفاءه بدال من ذلك.
�أول من �أطلق عبارة ”  ”World Wide Webعلي ال�شبكة الإلكرتونية
هو تيم برينرز يل يف �سنة .1990
حقائق مثرية عن ما يحدث خالل  60ثانية على ال�شبكة العنكبوتية
 ..يح�صل على االنرتنت كل  60ثانية وما يتم حتميله من حمتوى
جديد  60.ثانية على يوتيوب :يتم رفع مقاطع فيديو تبلُغ ُمدتها
� 72ساعة 60.ثانية على جوجل 2 :مليون عملية بحث 60.ثانية على
في�سبوك� 41 :ألف من�شور 1.8 ،مليون �إعجاب 350 ،جيجابايت من
البيانات املرفوعة 60.ثانية على تويرت� 278 :ألف تغريدة 60.ثانية
على �سكايب 1.6 :مليون دقيقة توا�صل بني امل�ستخدمني مع بع�ضهم
البع�ض  60ثانية على موقع �إن�ستاجرام� 216 :ألف �صورة مرفوعة
مبعدل � 3600صورة كل ثانية 60 .ثانية على فليكر 20 :مليون م�شاهدة
لل�صور  60 ..ثانية على �أمازون :مبيعات ت�صل �إىل � 83ألف دوالر 60..
ثانية على الربيد الإلكرتوين� :إر�سال  204مليون ر�سالة 60 ..ثانية
على الإنرتنت :يتم �إن�شاء  571موقع جديد.
 220مليون طن من احلوا�سيب القدمية واملعدات التكنولوجية
الأخرى يتم التخل�ص منها يف الواليات املتحدة كل عام.
ي�ستخدم جوجل ما يكفي من الطاقة لتزويد  200،000منزل ب�شكل
م�ستمر .
تعتمد جوجل ومثيالتها من ال�رشكات على روبوتات الويب ،وهي
عبارة عن برجميات تقوم بعمل مهام تلقائية على الإنرتنت ،يف �إدارة
عمليات مراقبة الإنرتنت بطرق �أوتوماتيكية ،دون االعتماد على الب�رش
للقيام بهذه املهمة.
ً
ً
ً
يتم قر�صنة �أكرث من � 30ألف موقعا �إلكرتونيا يوميا.
يوجد يف ال�صني مع�سكرات عالجية ملعاجلة “مدمني الإنرتنت”.
 37%من حمتوى البيانات املوجودة على الإنرتنت خا�صة بالأفالم
الإباحية.
احتاج االنرتنت �إىل � 24سنة ليت�أ�س�س  47مليار موقع .خيل معي كم
من الوقت يلزم لتدمري كل هذه البيانات وحذف االنرتنت من الوجود؟
بعد التطور التكنولوجي قد يحتاج تدمري االنرتنت �إىل �أوقات معدودة
مع تطوير فريو�س خارق الخرتاق كل خوادم االنرتنت يف العامل .
قد تعتقد �أن �إدراج معلومات خاطئة �أو وهمية قد يحمي خ�صو�صيتك،
لكن �ضع يف االعتبار �أنك تدمر منظومة �إح�صائيات ودعاية �إعالنية
ب�أكلمها ،لأن الإعالنات يتم توجيهها بناء ًا على بياناتك ال�شخ�صية.
هل تعلم �أن “الفقرة الثالثة يف اتفاقية اخل�صو�صية اخلا�صة مبوقع
 ”Googleتعطيهم احلق الكامل يف ت�سجيل عمليات البحث التي قام بها
م�ستخدمي خدمة  Gmailبهدف تطوير اخلدمة ،مبعنى �أنك �أعطيتهم
احلق القانوين يف فعل ذلك ،وان كنت معرت�ض ًا فعذر ًا  ..القانون ال
يحمي املغفلني .

�أغرب املعلومات
عن دول العامل ..
ورق املرحا�ض ينفذ من فنزويال
تعاين "فنزويال" من م�شكالت
اقت�صادية عديدة جت�سدت ب�شكل
�أ�سا�سي يف م�شكالت النظافة
تعاين
حيث
ال�شخ�صية،
الدولة من نق�ص حاد يف ورق
املرحا�ض ،مما ا�ستلزم بع�ض
اجلمعيات هناك لإ�صدار بيانات
تفر�ض على احلكومة ا�سترياد 39
مليون لفافة ورق �إ�ضافية للتغلب
على هذه امل�شكلة التي تعاين
منها البالد ،ال�سبب الرئي�سي يف
هذه امل�شكلة يعود �إىل املتاجر
التي تف�ضل تخزين تلك اللفافات
وت�صديرها ب�سعر م�ضاعف.
املك�سيك تعاين من نق�ص �أطباء
الأ�سنان
يف املك�سيك فقط ،يوجد 10
�أطباء �أ�سنان لكل � 100ألف
مواطن ،بعك�س الواليات املتحدة
الأمريكية وبريطانيا ،حيث
يعاين الأطفال هناك من م�شكالت
متعددة متعلقة بالأ�سنان ولكن
خيارهم الأخري دوم ًا هو الذهاب
لطبيب الأ�سنان ،ولذلك مل يهتم
الكثري من الطالب اجلامعني
بامتهان هذا العمل.
ً
ً
تركمان�ستان متتلك كتابا واحدا فقط
يف "تركمان�ستان" مل ت�سمح
احلكومة ببيع الكتب والروايات
العاملية ،ومل يتم املوافقة
�سوى على كتاب واحد فقط ا�سمه
 Ruhnamaقام بكتابته زعيم
الدولة ال�سابق ،ولكن هذا الأمر
تغري يف الفرتة الأخرية و�أعطى
كل �شخ�ص احلرية يف امتالك
كتابني ،بالإ�ضافة �إىل الكتب
املقد�سة التي تتواجد يف �أماكن
العبادة.
�أوزبك�ستان ال حتتفل ب�أعياد امليالد
�أعياد امليالد �أو الكري�سما�س
ممنوعة ب�شكل نهائي يف
دولة "�أوزبك�ستان" حيث متنع
احلكومة هناك مظاهر االحتفال
�أو �رشاء �أ�شجار الكري�سما�س
�أو حتى تزيني البيوت ،وتعد
"�أوزبك�ستان" الدولة الوحيدة
يف هذا الأمر ،بالإ�ضافة للمملكة
العربية ال�سعودية.
املو�سيقى ممنوعة يف مايل
ب�سبب الت�شدد الديني واحلرب
التي تعم البالد بني اجلماعات
الإ�سالمية املتطرفة ،هناك �أجزاء
حمددة يف دولة "مايل" يمُ نع
ت�شغيل املو�سيقى فيها نهائياً،
كما �أن العديد من املو�سيقيني يف
الدولة تعر�ضوا لعمليات تعذيب
وقتل وا�سعة ،مما جعل ال�شعب
يلتزم بتلك القرارات التع�صبية.
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة

مل كان للأرنب �أذان طويلة

حكى يف قدمي الزمان عن عائلة �صغرية من الأرانب تعي�ش يف جحر
جميل ،ولها من الأطفال اثنان� :أرنب و�أرنوبة ..وذات يوم قالت الأم
لولديها� :إين ذاهبة لآتيكما بجزرة كبرية من احلقل الذي بقربنا ..و�صيتي
لكما �أال تغادرا املنزل لأنكما �صغريان ..والعامل الذي حولنا كبري.
وما �أن ابتعدت الأم..حتى �أ�رسعا �إىل الباب ينظران من ثقبه ..قال �أرنب
لأخته �أرنوب� :إن �أمنا على حق فالعامل كبري ،ونحن مازلنا �صغريين.
ردت �أرنوبة :هذا �صحيح ..ولكن نحن مثل �أمنا ،لنا من الأرجل �أريعة،
وذيل مثل ذيلها ..هيا لنخرج لرنى قلي ً
ال من هذا العامل ،فوافقها �أرنب..
وخرجا ..ثم �أخذا يعدوان يف احلقل الوا�سع ميرحان ويقفزان يف كل مكان
بني اخل�رضة والفواكه ،وفج�أة وقع ب�رصهما على قف�ص من الفواكه ذات
الرائحة ال�شهية ..اقرتبا منه .قالت �أرنوبة �إنه جزر ..تعال يا �أرنب
�أ�رسع� ..إنها فر�صة ال تعو�ض .
وما �إن قفزاالثنان على القف�ص ،حتى وقع وتناثر ما بداخله� .أراد
الهروب ب�رسعة لكنهما فوجئا بفتاة جميلة �أمامها ..قب�ضت عليهما..
ورفعتهما من �آذنيهما �إىل �أعلى وهى تهزهما بقوة :لقد �أ�ضعتما جهد يوم
كامل من العمل امل�ضني..
و�ألقت بهما يف حديقة املنزل وهى تقول :ابقيا هنا ..وتذكرا �أنكما
خرجتما �إىل العامل مبكرين.
هذا ما قالته الفتاة.
ونظر االثنان �أحدهما �إىل الأخر ،وقد �أطالت �آذنيهما .ولأول مرة
يف حياتهم �سمعا هم�س ًا خفيف ًا حولهما ،ثم �سمعا باب احلديقة يفتح
عندئذ ..ويف ملح الب�رص كانا خارج احلديقة يقفزان بقوة يف طريقهما
�إىل البيت..
وهنا �أدركا �أن �أذنيهما قد �أ�صبحت طويلة و�صارا يقفزان لأفل حركة.

هل تعــلم
 اللب�ؤة ت�صطاد  %90من الفرائ�سلوحدها وقبل �أن ت�رشع يف الأكل
ترتك ح�صة الأ�سد جانبا.
 يف العقد اخلام�س من القرنالع�رشين �إعتذرت الهند عن
امل�شاركة يف ك�أ�س العامل وال�سبب
راجع لعدم �سماح الفيفا لهم باللعب
حفاة الأقدام.
 كل احليوانات البحرية تخافمن احلوت الأبي�ض مبا يف ذلك
احليتان القاتلة الأخرى.
 الدهون املوجودة داخل ج�سمالإن�سان كافية لعمل �سبع قطع من
ال�صابون.
 وزن العظام التي توجد يفج�سم طائر البطريق �أقل من وزن
ري�شها .
 هل تعلم �أن �أ�صغر كلب يف العاملمن حيث احلجم ي�سمى �شهوهو�س،
�أو ال�شيواوا .

�أ�سئلة واجوبة
 /1ماهو ال�شئ الذي �إن غليته
جمد ؟
 /2من هو احليوان الذي يحك
�إذنه ب�أنفه ؟
 /3ماهو ال�شئ الذي كلما كرث
لدينا غال وكلما قل رخ�ص ؟
 /4ما هي التي ت�أكل وال ت�شبع
؟
 /5ماهو ال�شئ الذي كلما اخذت
منه يكرب ؟
 /6ماهو ال�شئ الذي يوجد يف
و�سط باري�س ؟

االجوبة

 /1البي�ض
 /2الفيل
 /3العقل
 /4النار
 /5احلفرة
 /6حرف الراء

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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دموع التما�سيح :حماولة للتغطية على التهديدات احلقيقية يف منطقة القرن الأفريقي
بقلم� :صوفيا ت�سفاماريام.
ترجمة :نورالدين خليفة
�إن املعلومات الت�ضليلية عن
ً
ً
مروجة
�صناعة
�إرتريا �أ�صبحت
فيما بني خونة �إرتريا والأقلية
احلاكمة بالنظام يف �إثيوبيا.
حيث ال مي�ضي �أ�سبوع واحد من
دون ذكر �إرتريا مبختلف الأ�ساليب
من قبل النظام ،والآليات التي
ً
إ�ضافة �إىل
تخدم م�صاحلها الذاتية �
و�سائل الإعالم الدولية ومقرها
�أدي�س ،والتي �أ�صبحت الآن �إمتداد ًا
حلمالتها الت�ضليلية .وقد �صدر �آخر
تقريرين عن �إرتريا من قبل وكالة
�أنباء �إيرين ( )IRINوخ�صو�ص ًا من
ال�صحفي جيم�س جيفري والذي
يعمل ب�أدي�س �أبابا ك�صحفي م�ستقل
بالإ�ضافة �إىل ال�صحفي مارتن بالوت
من هئية الإذاعة الربيطانية (.)BBC
وبالفعل ف�إن الإرتريني يعلمون
�شيئ ًا عن مارتن بالوت وهيئة
الإذاعة الربيطانية ( ،)BBCولكن
من هو يا ترى جيم�س جيفري وما
الذي يعرفه جيفري عن �إرتريا؟.
طبق ًا جلريدة الغارديان ،ف�إن
جيم�س جيفري هو:
"�صحفي بريطاين يعي�ش يف
الواليات املتحدة ،حيث تخرج
بدرجة املاج�ستري يف جمال ال�صحافة
من جامعة تك�سا�س مبدينة �أو�سنت
يف مايو عام 2012م .وقبل ذلك،
ترك العمل يف اجلي�ش الربيطاين
حام ً
ال رتبة نقيب يف �إبريل عام
2010م ،وخدم خالل فرتة تواجده
باجلي�ش ملدة تزيد عن � 9سنوات
بفرقة الرماية امللكية بالإ�ضافة
�إىل �إنخراطه برحالت ع�سكرية يف
مناطق كو�سوفو ( ،)2002العراق
و�أفغان�ستان
(،)2004,2006
(."...)2009
وقد قامت م�ؤ�س�سة �إعالمية �أفريقية
ب�إر�سال جيفري �إىل الواليات
املتحدة لدرا�سة ال�صحافة والإعالم،
و�إنتقل بعدها �إىل �إثيوبيا يف �أكتوبر
عام 2013م ،بعد �شهور من تخرجه.
وبد�أت نزعات وميول تلك امل�ؤ�س�سة
الإعالمية الأفريقية لإثيوبيا تت�ضح
من خالل عناوينها املن�شورة من
مقاالته والتي ت�صف فيه ب�شكل
�إيجابي "النمو التجاري والإ�ستثمار"
يف �إثيوبيا� .إال �أن حماولة الرفع من
�ش�أن ومكانة �إثيوبيا يف املنطقة
مل يكن كافي ًا لها -ولكي تكتمل
ال�صورة قامت كذلك ب�إ�ضعاف
وتهمي�ش �صورة �إرتريا .ومثل هذه
احلمالت ال�ضغائنية كانت م�ستمرة
خالل الع�رشين �سنة املا�ضية...
وجيم�س جيفري هذا ،مل يكن �سوى
�إ�ضافة �أخرى �أو بالأحرى ن�سخة
�أخرى لتلك احلمالت امل�ضللة.
�إنه من الآمن وال�سليم� ،أن نقول
ب�أن جيم�س جيفري مل يكن لديه
معرفة عن �إرتريا ،و�أن كل ما يعرفه
ي�أتي عرب مموليه� ،أو عرب الأقلية
احلاكمة يف �إثيوبيا .ويف مقاله
ال�صادر عن وكالة �إيرين الإخبارية
ب�شهر مار�س ،كان جيفري يقوم
بت�أجيل مقاالته من �أجل �إحاطة
امل�س�ؤولني الإثيوبيني ب�أخبار
�إرتريا والإرتريني .حيث �أنه ويف كل
مقال يقوم ب�إعداده حول الالجئني
الإرتريني ،كانت املعلومات
املتعلقة به�ؤالء الالجئني والتي
ي�ستقي منها ت�أتي من �إدارة �ش�ؤون

الالجئني والعائدين �إىل بالدهم
وكذلك من كوادر اجلبهة ال�شعبية
لتحرير جتراي .وقد �ساعدت تلك
املعلومات املقدمة من الالجئني يف
حت�سني �صورة و�شكل التقرير ،مما
�ساعد بالتايل على تخليد �أ�سطورة
فعل اخلري والنية الطيبة لأثيوبيا
جتاه الإرتريني.
وكل هذه احلمالت وامل�ؤامرات يف
الأ�صل� ،آتية من نظام قام برتحيل
ونفي ما يزيد عن ثمانني �ألف من
الإرتريني وكذلك الإثيوبيني من
�أ�صول �إرترية يف غمرة النزاع
احلدودي بني �إرتريا و�إثيوبيا بني
عامي 1998-2000م ،وقام هذا
النظام وال زال يقوم مبوا�صلة �إحتالل
�أرا�ضي �سيادية �إرترية خارق ًا بذلك
القانون الدويل ،والقرارالنهائي
وامللزم لتحديد وتر�سيم احلدود
ال�صادر عن مفو�ضية احلدود
ً
عالوة على
الإرترية – الإثيوبية،
كون هذا النظام حمرج ًا وطائ�ش ًا،
حيث قام وال زال يقوم مرار ًا وتكرار ًا
ب�صناعة �أدلة "مفربكة" لأجل دعم
�إتهاماته الغري منطقية والغري
عقالنية �ضد �إرتريا يف املحافل
الدولية� .إن هذا النظام وبكل
وقاحة وبذاءة ،مل يرتك حجر ًا غري
مقلوب من �أجل عك�س القرار النهائي
وامللزم ملفو�ضية احلدود الإرترية-
الإثيوبية ،ولن تفلح الت�رصيحات
املع�سولة يف خداع الإرتريني حول
نوايا ال�رش لهذا النظام.
�إن مقال جيفري مليء بكل
الت�ضليالت املعتادة والتي حتاك
على �إرتريا ،وبالطبع ق�ضية اخلدمة
الوطنية ،والتي هي هاج�س الأقلية
احلاكمة للنظام الأثيوبي � ...أو
بالأحرى الكابو�س .والإرتريون
الذين يرتكون �إرتريا خلفهم،
يعرفون كذلك هذا ال�رس الذي يظهر
ب�أنه فعال لكل الفئات العمرية.
واحلقيقة يف ذلك� ،أن هناك دلي ً
ال
ق�ص�صي ًا يظهر فيه ب�أن قلة قليلة
من �أ�ؤلئك الذين يتخذون اخلدمة
الوطنية �أداة للح�صول على اللجوء
ال�سيا�سي ،قد قاموا ب�أداء واجبهم
بالفعل .يف حني �أن �أ�ؤلئك الذين
يفرون من اخلدمة �أثناء �أدائها ،ف�إن
�سنوات خدمتهم قليلة جد ًا .و�إرتريا
ولكي يتم حتريرها ،تطلب منها
م�شاركة كل �أفراد الوطن ،و�سوف
يتطلب �إعادة بناء �إرتريا كذلك
م�شاركة كل �أفراد الوطن ،حيث
�أنه لي�س هناك �شعب �آخر يتحمل
امل�س�ؤولية للقيام بذلك .لذا ف�إن
الإرتريني مدينون لأنف�سهم بهذه
امل�س�ؤولية وهم مدينون �أي�ض ًا
حلوايل جيلني م�ضيا يف �سبيل
الت�ضحية لتحرير �إرتريا و�سالمة
ً
إ�ضافة �إىل قيام هذين
�أرا�ضيها� ،
اجليلني ب�إعادة بناء وطنهم و�إر�ساء
دعائم امل�ستقبل الأف�ضل لأجيال
قادمة.
ً
إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �إرتريا دولة
�
حديثة بن�سبة قليلة من ال�سكان
و�سوف حتتاج �إىل الإ�ستفادة من
كل ثرواتها الب�رشية والطبيعية
لتنمية �إقت�صادها النا�شئ .ف�إذا كان
مبقدور الأمريكيني والأوروبيني
�إر�سال ال�شباب �إىل �أفريقيا و�آ�سيا،
من �أجل اخلدمة بربامج مثل فرق
ال�سالم� ،إر�ساء البنى التحتية،
التعليم وتوفري الرعاية ال�صحية

يف القرى والأرياف الأجنبية عنهم،
ملاذا يتم �إعتبار خدمة الإرتريني
داخل وطنهم وك�أنها جرمية بحقهم؟
وللأ�سف ،وبد ًال من توعية املواطنني
مبزايا ودور اخلدمة الوطنية،
وعرب اجلرجرة الإعالمية �إختارت
املنظمات غري احلكومية وعمال�ؤها
القيام بالإنتقا�ص والتحقري من
�ش�أن اخلدمة الوطنية ،حيث تورطت
يف حمالت ت�ضليل �ضد هذا الربنامج
الوطني ب�شكل مل ي�سبق له مثيل.
ومبا �أن �إرتريا يتحتم عليها العمل
ب�شكل �صحيح � ...إذ ًا ملاذا يقوم مثل
ه�ؤالء امل�ضللني ببذل جهود لإنهاء
برنامج يغر�س يف �أذهان املواطنني
القيم املدنية ويعزز م�ساهمة
وم�شاركة ال�شباب يف عملية التنمية؟
�ألي�س هذا الربنامج يف �أيامنا هذه،
�أحد الربامج التي تنادي امل�ؤ�س�سات
الدولية مثل منظمة الأمم املتحدة
بتنفيذها والقيام بها؟.
عدا ذلك ،هناك ق�ضية �أخرى
�أقلقت بال القادة الإثيوبيني وبع�ض
و�سائل الإعالم الغربية �أال وهو
الأمن الغذائي يف �إرتريا .حيث �أنه
مل يوجد �أي كاتب �أ�شد عناد ًا يف هذه
الق�ضية من مارتن بالوت ،مذيع
هيئة الإذاعة الربيطانية (،)BBC
�إال �أنه وكالعادة ،يف كل مرة ،تكون
كل ح�ساباته التي قام ب�إتخاذها
خط�أً فادح ًا .ومنذ رف�ض النظام يف
�إثيوبيا للقرارات النهائية وامللزمة
ملفو�ضية حتديد وتر�سيم احلدود
الإرترية-الإثيوبية ،قام مارتن
بالوت ب�صياغة و�إعداد مقاالت
وتقاريرعديدة من �أجل تقوي�ض
مبادئ �إرتريا وموقفها القانوين ،يف
حني �أنه من طرف �آخر يقوم بالدفاع
عن الع�صابة احلاكمة يف �إثيوبيا
وجتاوزاته الالمربرة .وب�إعتماده
على عمالء �إثيوبيا للح�صول على
معلومات عن �إرتريا ،ونظر ًا لأنه
مل يقم بزيارة البالد لأكرث من عقد،
�إال �أنه وا�صل �سيا�سة ت�ضليل قرائه
بت�رصيحات �سافرة وغا�شمة .حيث
كان �آخر تقرير له حتت عنوان
"املجاعة اخلفية" يف �إرتريا.
�إن التجريحات امل�ؤلفة ب�شكل
متوا�صل بالإ�ضافة �إىل حمالت الذم
والت�شهري �ضد �إرتريا عرب الأقلية
املرتاعة للنظام يف �إثيوبيا،
عمالئها ومدبريها ،طاملا ولدت
لديهم �إنعكا�سات �سلبية حول
الر�أي العام يف �إرتريا� ،إال �أن
تلك الإنعكا�سات كانت لتبدد
وت�شتت العديد من هذه الأكاذيب
والإفرتاءات من خالل زيارة واحدة
خاطفة �إىل �إرتريا ..ومن �أ�سهل تلك
الأكاذيب مو�ضوع املجاعة .حيث �أن
�أي �شخ�ص يعرف �شيئ ًا عن �إرتريا،
ميكنه �أن ي�شهد على التغيريات
الدراماتية واجلذرية يف املناظر
الطبيعية لإرتريا و�سيا�سة �إرتريا
يف اجلهود املبذولة ملكافحة
اجلفاف واملجاعة .فهل يوجد هذا
الإجناز يف �أي من التقارير العديدة
لبالوت حول �إرتريا و�شعبها؟.
لذا ف�إن ق�ضية الأمن الغذائي ،هي
ق�ضية �أمنية ووطنية لإرتريا ،وهي
بالتايل �أولوية تنموية .ومع كون
النق�ص احلاد يف املياه� ،أحد �أهم
الق�ضايا امللحة التي تواجه دول
جنوب ال�صحراء ،ف�إن �إرتريا قامت
بتطوير �إ�سرتاتيجية وطنية لأجل

�ضبط وتر�شيد �إ�ستهالك املياه،
والتي تت�ضمن بناء ال�سدود احليوية،
الكبرية وال�صغرية ،عرب �أرجاء
الوطن .وهذه ال�سدود قامت بتح�سني
�أنظمة الري ،وتزويد ال�سكان مبياه
نقية و�صاحلة لل�رشب والتعبئة،
وقامت �أي�ض ًا ب�إعادة تعبئة املياة
اجلوفية وم�ساعدة املزارعني يف
�إنتاج �أنواع خمتلفة من املحا�صيل
الزراعية .وقد كانت �أرا�ضي �إرتريا
قبل ذلك جدباء وقاحلة� ،إال �أنها
الآن حتولت �إىل �أرا�ضي مروية ،ومت
حت�سني الأحوال املادية واملالية
للمزارعني والفالحني .حيث �أن تلك
ال�سدود �أ�سهمت يف �إنت�شار ال�سكان
واحليوانات والنباتات والأزهار،
ً
إ�ضافة �إىل توفري الكهرباء (الطاقة
�
املائية) ويف بع�ض املناطق ،مت
توفري اخلدمات الرتفيهية مثل
ركوب الزوارق وال�صيد.
وحتمل تقارير مارتن بالوت نف�س
املوا�ضيع املتكررة عن �إرتريا.
حيث �أنه من دون وجود املنظمات
غري احلكومية وو�سائل الإعالم لأجل
الإطالع والت�أكد من حقيقة �إجنازات
التنمية الإرترية ،ف�إن العامل
لن ميكنه احل�صول على �صورة
�صحيحة عن �إرتريا �أو عن �شعبها.
فياللإحتقار� .إن �شعب �إرتريا
لي�س �شعب ًا و�ضيع ًا من الناحية
الفكرية حيال نظرائهم من الغرب،
�أو غريهم من ال�شعوب الأخرى،
وهم كذلك �شعب مدرك حلاجاته
و�رضورياته وكيفية تنفيذها� .إن
�إ�سرتاتيجة الأمن الغذائي واملائي
ب�شعبها املتعددة يف �إرتريا ،والتي
تت�ضمن التعليم العام والرعاية
ال�صحية ،قامت بتح�سني املرافق
ال�صحية ،بناء ال�سدود واحلواجز
املائية� ،إ�ضافة �إىل �إعادة �إحياء
الأرا�ضي القاحلة واملنجرفة .حيث
ت�ساهم تلك الن�شاطات ب�شكل هائل
يف تطوير جمتمع �إرتري �صحي.
وقد ن�سي بالوت ب�أن �إرتريا
وق�ضيتها املتعلقة بالأمن الغذائي
كان خمطط ًا لها حتى قبل حترير
البالد يف عام  ،1991ومع ت�أ�سي�س
برنامج البحوث الزراعية وتطوير
الرثوة الب�رشية ،التي ت�سمى حالي ًا
املعهد الوطني للأبحاث الزراعية،
وا�صلت �إرتريا �إجراء بحوثات مكثفة
حول البذور والنباتات املحلية،
من �أجل �ضمان الأمن احليوي وزيادة
الإنتاج الغذائي .حيث �أثبتت وزارة
الزراعة الإرترية �إلتزامها نحو
املزارعني والفالحني الإرتريني من
خالل دعمهم بامل�شورة الزراعية،
ً
إ�ضافة
و�إجراء الدرا�سات والأبحاث �
�إىل توفري املعلومات لهم يف �شتى
بدء من
النواحي واملجاالت،
ً
ال�صفر وحتى مرحلة ما قبل احل�صاد
الزراعي مت�ضمن ًا عملية التخزين
واحلفظ ،من �أجل جتنب �أعرا�ض
اجلفاف وقلة م�ستويات الأمطار.
لذا ف�إن �إرتريا دوم ًا توفر خمزونها
الغذائي حت�سب ًا لأية موا�سم جفاف
م�ستقبلية ،وخمزونها الغذائي هذا
يكفيها مل�ساعدتها مهما كانت ق�سوة
الظروف.
ويبدو �أن بالوت ،والطبقات من
�أمثاله ن�سوا متام ًا ثروات �إرتريا
البحرية الوافرة وغري امل�ستغلة.
حيث �أن موقع �إرتريا الإ�سرتاتيجي
مبنطقة القرن الأفريقي كان وال

زال م�صدر عداوة وخ�صومة للنظام
يف �إثيوبيا ،وقد حاولت الأنظمة
املتعاقبة يف �إثيوبيا �ضم الأرا�ضي
ال�سيادية الإرترية �إليها مرةً وعدة
مرات ،عرب �إ�ستخدام القوة وفر�ض
الهيمنة �أو من خالل نوايا املوافقة
ال�ضمنية للمجتمع الدويل .ففي
تقرير منظمة الأغذية والزراعة
(الفاو) التابعة للأمم املتحدة حول
�صيد الأ�سماك والإنتاج البحري
لعام 2015م ذكرت املنظمة ب�أن-:
"�إرتريا ،والتي ت�سيطر على
�أو�سع جزء من البحر الأحمر،
تتمتع مبوقع �إقت�صادي ح�رصي
ومميز مب�ساحة تقدر بحوايل
 121,000مرتمربع .ومناطقها
الأ�سا�سية الياب�سة على طول
�ساحلها البحري يبلغ �إمتداده
حوايل  1900كيلومرت من حدودها
مع ال�سودان وحتى حدودها مع
جيبوتي .وتتمتع �إرتريا كذلك
بطبقات قارية ت�صل م�ساحتها �إىل
حوايل  56000مرتمربع� ،إ�ضافة
�إىل �سهول وهه�ضاب تت�ضمن 360
جزيرة مكونة لأرخبيل دهلك الذي
يبلغ طوله تقريب ًا حوايل 1300
كيلومرت .وتتميز مياه اجلزء
اجلنوبي من البحر الأحمر بوفرة
�إنتاجها وغناها بالعديد من
الرثوات البحرية املتنوعة .وهذه
الإنتاجية ب�إمكانها دعم �أكرث من
 1000نوع من �أنواع املخلوقات
البحرية كالأ�سماك و 220نوع ًا من
املرجان البحري".
�إن بالوت قد ن�سي كذلك ب�إن
�إرتريا متتلك قطاع ًا حيواني ًا
مزدهراً ،مما يجعل �إحتمال وقوع
املجاعة ظاهرة م�ستحيلة ب�إرتريا
اليوم.
ويف يومنا هذا ،ومن دون
ال�شعور بالإ�ستغراب والده�شة،
يريد النظام يف �إثيوبيا حتويل
الأنظار بعيد ًا عن �أحداث املجاعة
احلقيقية التي تتعر�ض لها �إثيوبيا
مرةً �أخرى ،وال�شعب الإثيوبي ال
يعاين من املجاعة فقط ،بل �إنه
يعي�ش كذلك منذ ثمانية �أ�شهر حتت
قرار حالة الطوارئ والتي جردت
ال�شعب الإثيوبي من كامل حقوقهم
الأ�سا�سية .لهذا ،وبد ًال من الكتابة
عن بلد يعي�ش فيه حالي ًا املدعو/
جيم�س جيفري وي�شاهد فيه بنف�سه
عيان ًا معاناة ال�شعب الإثيوبي،
قرر هذا ال�صحفي مهاجمة �إرتريا.
�إن كل دموع التما�سيح تلك،
والتي تذرف على �إرتريا و�شعبها،
ال حتتاج �أبد ًا �إىل م�سحها .لأن
�إهتمامهم يف غري حمله� ،إال �أن منطقة
القرن الأفريقي واقعة يف متاعب
جمة .وبالرغم من دعم الأقلية
احلاكمة يف �إثيوبيا وتزويدها
باحلماية والدعم الدبلوما�سي،
ال�سيا�سي والع�سكري ،وعلى الرغم
من قيام هذا النظام ب�إطعام �شعبه،
ف�إن الظروف الراهنة يف �إثيوبيا،
زادت من وترية �سوء التغذية
والأمرا�ض يف �سكانها ،وزادت من
حالة املجاعة واجلوع� ،إ�ضافة
�إىل ت�صاعد ال�رصاعات والنزاعات
القبلية والدينية ،مما �أثر ذلك
على الإ�ستقرار والأمن يف �إثيوبيا
ب�شكل خا�ص ،وحالي ًا ت�شكل تلك
الظروف تهديد ًا لكافة منطقة القرن
الأفريقي على وجه العموم.
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ً
ً
ال�سياحة �أحد �أهم القطاعات االقت�صادية التي تلعب دورا بارزا يف تنمية وتطوير البلدان
قا�سم احمد

تعترب ال�سياحة اليوم �إحدى �أهم
القطاعات االقت�صادية واالجتماعية
يف العامل والتي تلعب دور ًا بارز ًا
يف تنمية وتطوير البلدان ،وقد
ازدادت �أهميتها ك�صناعة وحرفة من
خالل الرتويج لها عن طريق و�سائل
الإعالم املختلفة  ،خ�صو�ص ًا بعد
�أن مت ا�ستحداث وزارات لل�سياحة
يف معظم دول العامل ،وافتتاح
جامعات وكليات ومعاهد تقنية
متخ�ص�صة يف ال�سياحة والفندقة،
وكذلك االنت�شار الوا�سع للكتب
والدرا�سات والبحوث العلمية
التي تتعلق بال�ش�ؤون ال�سياحية،
حيث تربز ال�سياحة يف الدول
املتطورة كرافد �أ�سا�سي يف التنمية
االقت�صادية ،لذلك جند �ضخامة
اال�ستثمارات املختلفة يف القطاع
ال�سياحي كما حدث يف �إيطاليا
و�أ�سبانيا واليونان واملك�سيك،
وغريها من البلدان التي حققت
تقدم ًا كبري ًا يف هذا املجال.
ت�سعى بالدنا ارتريا التي
متتلك ثروات طبيعية �سياحية
�ضخمة وهائلة ،جاهدة ملواكبة
التطور الذي بلغته تلك الدول يف
وقت وجيز ،نظرا ملا تتمتع به
من مقومات �سياحية �ضاربة يف
عمق التاريخ ،اذ تلعب ال�سياحة
دورا بارزا يف تعزيز االقت�صاد
الوطني ،ملا لها من مزايا كثرية
ت�ؤهلها لتفعيل ذلك ،ومن �أهم
املزايا التي تبني دور ال�سياحة
يف التنمية االقت�صاديةعزيزي
القارئ جند �أن العديد من الدول
تعتمد على ال�سياحة ،كم�صدر
مهم من م�صادر الدخل الوطني،
وا�ستطاعت هذه الدول احل�صول
على م�صادر دخل �سنوية كبرية
من القطاع ال�سياحي ،كما يحدث
يف الواليات املتحدة و�أ�سبانيا
و�إيطاليا واليونان والنم�سا
و�سوي�رسا وفرن�سا و�إجنلرتا
وتركيا ،وغريها من بلدان العامل
التي تويل القطاع ال�سياحي اهمية
كربى ،وت�ستغل الفر�ص املتوفرة
لتطوير هذا القطاع دون غريه،
لأن للدخل ال�سياحي �ش�أن كبري
يف اقت�صاديات الدول ال�سياحية
 ،فهو يعزّ ز ميزان املدفوعات،
ويعترب م�صدر ًا كبري ًا لتوفري
فر�ص العمل للمواطنني مما يدعم
م�ستواهم املعي�شي واالجتماعي،
ولأهمية ال�سياحة فقد �أ�صبحت
ترتبط بالتنمية االقت�صادية
ارتباط ًا وثيق ًا بعد �أن كانت
ِعلم ًا جمرد ًا يدر�س يف اجلامعات
واملعاهد ،وتعترب ال�سياحة �أي�ضا
�إحدى العنا�رص الأ�سا�سية للن�شاط
االقت�صادي للدول ال�سياحية،

اهتمت بها املنظمات العاملية
كالبنك الدويل ومنظمة اليون�سكو
التي �أ�صبحت تنظر �إىل ال�سياحة
كعامل �أ�سا�سي ومهم للتقريب
بني الثقافات ،وكمثال على
�أهمية ال�سياحة يف قطاع العمل،
ووفق ًا لتقارير (املجل�س العاملي
لل�سياحة وال�سفر ( ))WTTCف�إن
�صناعة ال�سياحة وال�سفر �ساهمت
يف �إيجاد �أكرث من مليون فر�صة عمل
�شهري ًا ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
يف جميع �أنحاء العامل خالل العام
1977م .وقد ت�ضاعفت فر�ص العمل
يف ال�سنوات الأخرية والتي توفرها
�صناعة ال�سياحة وال�سفر يف جميع
�أنحاء العامل ،وانطالقا من هذه
االهمية الكبرية للقطاع ال�سياحي،
تعمل الدول جاهدة ال�ستغالل
جميع مواردها ال�سياحية مل�ضاعفة
دخلها القومي.
بالدنا ارتريا متمثلة يف وزارة
ال�سياحة خطت خطوات معقولة يف
هذا اجلانب ولكن الزال الأمر يتطلب
الكثري من املجهود ملواكبة التقدم
الذي احرزته الدول ال�سياحية.
تعترب ال�سياحة م�صدر ًا مهم ًا من
م�صادر اكت�ساب العمالت الأجنبية
،وذلك مبا ينفقه ال�سائح على
ال�سلع واخلدمات من هذه العمالت،
وال ينكر �أن العمالت ال�صعبة،
خ�صو�ص ًا يف الدول النامية ،متكن
البلد من ا�سترياد ال�سلع واخلدمات
وت�سند العملة املحلية ،ما ي�ؤدي
�إىل التقليل من الت�ضخم وغالء
املعي�شة ،حيث يتجه العامل بخطى
�رسيعة نحو توظيف التقنيات
احلديثة يف كل جزئيات العمل
ال�سياحي � ،سواء يف �إعداد ون�رش
املعلومات ال�سياحية ،وترتيب
وتنفيذ الربامج ال�سياحية ،و�أي�ضا
�إعداد وت�أهيل الكوادر ال�سياحية،

باال�ضافة اىل ت�صميم وبناء
املن�ش�آت الفندقية والرتفيهية
لل�سائحني ،فقد تت�سابق الدول
ال�سياحية يف لفت انظار ال�سواح
اىل بلدانهم ،وهناك بع�ض
الدول مثل ارتريا التي تزخر
مبعامل �سياحية طبيعية ال حتتاج
اىل ان�شاء مناطق معامل
�سياحية �صناعية ،يتطلب منها
عمل د�ؤوب جبار لتحويل انظار
ال�سائحني اليها باال�ستفادة من
الرثوات التي تتمتع بها خا�صة
الرثوة

البلد اقت�صادي ًا واجتماعي ًا،
وادراكا لذلك ت�سعى العديد من
الدول وخا�صة الدول التي تهدف
�إىل حتقيق تنمية م�ستدامة �إىل
تطوير وتن�شيط القطاع ال�سياحي
ملا ُيحدثه من تنمية اقت�صادية
واجتماعية ،على �أن �سيا�سات
ال�سياحة ال تبنى فقط
على اعتبارات اقت�صادية
ولكن
وتكنولوجية،
يجب �أن ي�ؤخذ بنظر
االعتبار �أي�ض ًا احلفاظ

الهامة التي تتمثل يف الوعي
اجلماهريي الهمية ال�سياحة،
وكذلك االمن واال�ستقرار الذي
تنفرد به عن غريها.
و تبذل الدول ال�سياحية ان
القطاع ال�سياحي اىل
توازي
جانب القطاعات االقت�صادية
كالتنمية امل�ستدامة التي تعترب
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
املتجددة والقابلة لال�ستمرار دون
الأ�رضار بنوعية املوارد الطبيعية
التي ت�ستخدم يف الأن�شطة الب�رشية
وتعتمد عليها عملية التنمية،
وبذلك يعترب القطاع ال�سياحي
�أحد القطاعات الإ�ضافية النا�شطة
�إىل جانب القطاعات االقت�صادية
الأخرى ،حيث ي�ساعد على منو

على البيئة واحتياجات ال�سكان
امل�ضيفني عامة والذين يعملون
يف احلقل ال�سياحي خا�صة،
�إذ �أن ال�سياحة التي ت�ستجيب
لهذه ال�رشوط هي ال�سياحة
البديلة �أو ال�سياحة املتوافقة
والتوا�صل ال�سياحي ،لهذا دعت
يف �أواخر العام 1997م منظمة
ال�سياحة العاملية �إىل عقد م�ؤمتر
لوزراء منطقة �آ�سيا والبا�سفيك
حول ال�سياحة والبيئة ،وقد
غطى امل�ؤمتر بكثافة موا�ضيع
فنية وا�سعة تتعلق بال�سياحة
امل�ستدامة ،و�صدر عن امل�ؤمتر
بيان �أو�ضح االهتمام العاملي
الر�سمي مببد�أ اال�ستدامة ،و�أ�شار
�إىل �أن هناك �إح�سا�س و�إحلاح لبذل

اجلهود حلماية البيئات الطبيعية
يف املقا�صد ال�سياحية ،اما يف
ارتريا فقد �سبقت البالد يف حماية
البيئة وحفظ املياه هذا امل�ؤمتر،
لإعالنها يف العام  1994احلملة
الطالبية بغر�ض ا�ستعادة القطاع
النباتي ،وحماية البيئة من
االجنراف واخلراب ،وقد لعبت تلك
احلملة دور ًا كبري ًا يف حتقيق االهداف
التي اعلنت من اجلها ،حيث يعترب
االهتمام بال�سياحة كباعث على
التنمية امل�ستدامة مطلب ًا اقت�صادي ًا
مهم ًا حلفز اال�ستثمار يف الأماكن
ال�سياحية الطبيعية والبيئية
والثقافية ،وتعد التوعية ب�أهمية
تنمية ال�سياحة و�إدارتها على نحو
كف�ؤ �أحد �أهداف منظمة ال�سياحة
العاملية ،و�إن مبادئ الإدارة
الر�شيدة ت�ؤكد على اجلوانب
االقت�صادية والثقافية واالجتماعية
والبيئية لقطاع ال�سياحة كم�صدر
مهم للدخل املتزايد باعتباره من
الدعامات الأ�سا�سية يف التنمية
امل�ستدامة للبلد ،لذلك عزيزي
القارئ يتوجب من �أجل ا�ستمرار
ال�سياحة كم�صدر مهم للدخل
االلتزام بتح�سني نوعية احلياة
للمجتمع امل�ضيف،حماية املراكز
ال�سياحية والطبيعية والبيئية
داخل البلد،احرتام املوروث
واحلفاظ
للمجتمع
الثقايف
على القيم والتقاليد والعادات
وامل�ساهمة يف فهم العالقات
الثقافية والت�سامح ،والت�أكيد على
اخلطط ال�سياحية الطويلة الأمد
مع توفري ما ينتج عنها من منافع
اقت�صادية وتوزيعها ب�صورة عادلة
على اجلهات امل�ساهمة ،ومنها
توفري فر�ص العمل لتح�سني دخل
الفرد وحماربة الفقر ،كما يتطلب
تطوير ال�سياحة
ر
كم�صد

دائم للدخل تر�سيخ املفاهيم
ال�سياحية والوعي بها عند
احلكومة وعند املجتمع ،حيث
يعد ت�أمني تطور القطاع ال�سياحي
عملية متوا�صلة ،وحتتاج �إىل
الإ�رشاف والإدارة الدائمة الكف�ؤة
من قبل كوادر متخ�ص�صة تعمل
نوعية
وتقدمي
بال�سياحة،
عالية من املعلومات واخلربات
ال�سياحية بال�شكل املنا�سب
لل�سياح والزوار ،ونتمنى ان حتقق
بالدنا ارتريا االهداف املن�شودة يف
هذا املجال عاجال ،ونرى املناطق
التاريخية وال�سياحية واالثرية
تعج بال�سواح القادمني من كافة
ارجاء املعمورة.
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حواء �سليمان عبد القادر
الورم الفطري هو مر�ض التهابي
مزمن ي�ؤدي �إىل تلف تدريجي،
ي�صيب الن�سيج حتت اجللدي وي�ؤثر
يف اجللد والع�ضالت والعظام.وهو
عادة ما ي�صيب القدم ،ومع ذلك
فقد ي�صيب �أي جزء �آخر من اجل�سم.
وغالب ًا ما حتدث العدوى عن طريق
التلقيح الر�ضحي لفطريات �أو
بكرتيا معينة داخل الن�سيج حتت
اجللد.
واكرث فئات املجتمع الذي ي�صاب
به هم الذكور الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  15و 30عام ًا ،وخا�صة يف
البلدان النامية .و�أكرث من يت�رضر
من هذا املر�ض هم الأ�شخا�ص ذو
الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية
املتدنية و�أ�صحاب احلرف اليدوية
مثل املزارعني والعمال والرعاة.
يحدث الورم الفطري يف البيئات
املدارية ودون املدارية التي تت�سم
بق�رص موا�سم الأمطار وطول موا�سم
اجلفاف والتي تالئم منو ال�شجريات
ال�شوكية.
وينتج الورم الفطري عن طيف
وا�سع من الكائنات املجهرية،
ومع ذلك ففي جميع الأحوال تقريب ًا
تت�سبب فيه بكرتيا �أو فطريات.
وعامليا فمن غري املعروف عدد
حاالت اال�صابة به ولكن م�سح ًا
ُ�أجري يف عام � 2013أفاد ب�أن
جمموع احلاالت امل�سجلة حول
العامل هو  8763حالة.
�إن الكائنات امل�سببة للورم
الفطري موجودة يف �شتى �أنحاء
العامل ولكنها تتوطن املناطق
املدارية ودون املدارية يف "حزام
الورم الفطري" ،الذي ي�شمل ح�سب
منظمة ال�صحة العاملية جمهورية
فنزويال البوليفارية ،وت�شاد،
و�إثيوبيا ،والهند ،وموريتانيا،
وال�سنغال،
واملك�سيك،
وال�صومال ،وال�سودان ،واليمن.
من ال�صعب الوقاية من العدوى،
ومع ذلك ينبغي تو�صية الأ�شخا�ص
املقيمني يف املناطق التي يتوطنها
املر�ض �أو امل�سافرين �إليها بعدم
امل�شي حفاة �إذ �إنه ميكن الوقاية
من اجلروح الوخزية عموم ًا
بانتعال الأحذية وارتداء املالب�س.
وقد ُبلّغ عن الورم الفطري لأول
مرة يف منت�صف القرن التا�سع ع�رش
يف مادوراي بالهند ولذا ُ�أطلق عليه
�سابق ًا ا�سم "قدم مادوراي".
يحدث اال�صابة باملر�ض عندما
تدخل الكائنات امل�سببة للمر�ض
يف اجل�سم عن طريق الر�ضو�ض
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ماهو الورم الفطري وكيف ينتقل؟
امل�شي حايف القدمني احد ا�سباب انتقال املر�ض اىل االن�سان

ال�صغرية �أو الإ�صابات النافذة،
التي تتمثل يف كثري من الأحيان يف
وخز ال�شوك .وهناك عالقة وا�ضحة
بني الورم الفطري والأ�شخا�ص
الذين مي�شون حفاة �أو ميتهنون
احلرف اليدوية .وينت�رش املر�ض
بني املجموعات ال�سكانية من
احلفاة الذين يعي�شون يف املناطق
الريفية من الأقاليم املوطونة
باملر�ض ،ومع ذلك فال تُ �ستبعد
�إ�صابة �أي �شخ�ص باملر�ض.
وللورم الفطري �آثار طبية
و�صحية واجتماعية واقت�صادية
�ضارة عديدة تقع على املر�ضى
واملجتمعات املحلية وال�سلطات
ال�صحية .وال تتوافر بيانات دقيقة
عن معدل الإ�صابة بهذا املر�ض
ومعدل انت�شاره حول العامل .ومع
ذلك ،فالك�شف املبكر والعالج
ُيعدان مهمني للحد من املرا�ضة
وحت�سني ح�صائل العالج.
اخل�صائ�ص ال�سريرية
يت�سم الورم الفطري بح�سب
منظمة ال�صحة العاملية بانه
مبزيج من الكتل حتت اجللدية
غري امل�ؤملة واجليوب املتعددة
والإفرازات التي حتتوي على
حبيبات .وعادة ما ينت�رش لي�شمل
اجللد وال ُبنى العميقة والعظام،
وينتج عنه التلف والت�شوه وتعطل
الأداء الوظيفي ،الذي قد ي�ؤدي
�إىل الوفاة  .وعادة ما ي�صيب

وال�صحية يف املناطق املوطونة،
ف�إن العديد من املر�ضى ال يتقدمون
اللتما�س العالج �إال يف وقت مت�أخر
عندما ت�صبح �إ�صابتهم بالعدوى
يف طور متقدم ،عندما قد يكون
البرت هو العالج الوحيد املتاح.
وتُ عد الإ�صابة بالعدوى البكتريية
الثانوية �شائعة ،وقد ت�سبب زيادة
الأمل والعجز ويف حال عدم عالجها
قد ت�سبب �أي�ض ًا الإنتان الدموي
(العدوى ال�شديدة ال�شاملة جلميع
�أجهزة ج�سم الإن�سان) املميت.
وال تنتقل العدوى من �شخ�ص �إىل
�شخ�ص.
الت�شخي�ص
ميكن الك�شف عن الكائنات
امل�سببة للمر�ض عن طريق الفح�ص
املبا�رش للحبيبات التي تفرزها
اجليوب ،عن طريق ال�شفط بالإبرة
الدقيقة �أو االختزاع اجلراحي.
وعلى الرغم من �أن الفح�ص
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اخلاطئ قد يحدث يف هذه احلالة
ويعد حتديد هذه الكائنات
�أي�ض ًاُ .
عن طريق تفاعل البوليمرياز
املت�سل�سل �أف�ضل طريقة ميكن
االعتماد عليها .وال يوجد اختبار
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الورم الفطري الأطراف والظهر،
ومع ذلك فيمكن �أن ي�صاب �أي
جزء �آخر من اجل�سم .ونظر ًا �إىل
بطء تطور املر�ض وطبيعته غري
امل�ؤملة و�إىل االفتقار ال�شديد �إىل
الثقافة ال�صحية واملرافق الطبية

املجهري للحبيبات ي�ساعد على
ك�شف الكائن امل�سبب للمر�ض،
ف�إنه من الأهمية مبكان حتديد
هذه الكائنات مبزيد من الدقة عن
طريق الزراعة ،ولكن الت�صنيف

م�صلي للت�شخي�ص .وت�شمل تقنيات
الت�صوير ،الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي" “MRIوالت�صوير
املقطعي املحو�سب ،ولكن ال ميكن
ا�ستخدام �إال الت�صوير باملوجات
ال�صوتية على املوا�ضع امل�صابة.
ومن الناحية العملية ،ال توجد
اختبارات ت�شخي�صية يف مراكز
الرعاية ال�صحية ال�ستخدامها
يف القرى التي يتوطنها الورم
الفطري.
العالج
يتوقف العالج على الكائنات
امل�سببة للمر�ض ،فبالن�سبة �إىل
الكائنات من النوع البكتريي يتمثل
العالج يف تعاطي دورة طويلة الأجل
من مزيج من امل�ضادات احليوية،

وبالن�سبة �إىل الكائنات من النوع
الفطري يتمثل العالج يف توليفة
من الأدوية امل�ضادة للفطريات
واجلراحة .ومع ذلك ف�إن العالج
ٍ
مر�ض ،ويت�سبب يف العديد من
غري
الأعرا�ض اجلانبية ،كما �أنه باهظ
التكلفة وال يتوافر يف املناطق التي
يتوطنها املر�ض.
الوقاية من املر�ض ومكافحته
ال ُيعد الورم الفطري من الأمرا�ض
التي يلزم التبليغ ب�ش�أنها (مر�ض
يلزم قانون ًا التبليغ عنه) وال
توجد نُ ظم قائمة ملتابعته .وال
توجد بعد برامج للوقاية من الورم
الفطري ومكافحته .ومن ال�صعب
الوقاية من العدوى ،ومع ذلك
ينبغي تو�صية الأ�شخا�ص املقيمني
يف املناطق التي يتوطنها املر�ض
�أو امل�سافرين �إليها بعدم امل�شي
حفاة .
وقد اعتمد اجتماع منظمة ال�صحة
العاملية التا�سعة وال�ستون قرار ًا
(ج �ص ع )69-21يف  28مايو 2016
يعرتف بالورم الفطري ك�أحد
�أمرا�ض املناطق املدارية املهملة.
ويتطلب و�ضع ا�سرتاتيجية ال�صحة
العمومية للوقاية من الورم الفطري
ومكافحته جمع البيانات الوبائية
عن املر�ض ،وتوجيه اال�ستثمارات
�إىل البحث و�إىل تطوير املنتجات،
حتى ميكن تنفيذ الربامج الفعالة
يف جمال الوقاية والت�شخي�ص
والعالج املبكر والتدبري العالجي
للحاالت ،يف الأماكن املحدودة
املوارد .ويف الوقت احلا�رض،
ُيعد ال�سعي الن�شيط �إىل اكت�شاف
احلاالت ،والت�شخي�ص املبكر،
والعالج با�ستخدام الأدوات املتاحة
حالي ًا ،النهج الأن�سب للحد من
عبء املر�ض الذي ي�سببه الورم
الفطري.
وعقدت املنظمة يف  24مار�س
 ،2017اجتماع ًا غري ر�سمي يف
جنيف ب�سوي�رسا من �أجل حتديد
الأولويات يف تنفيذ القرار" ج �ص
ع "69-21ال�سابق ذكره .وكانت
املجاالت املحددة هي حتديد
اخل�صائ�ص الوبائية ،والتدبري
العالجي للحاالت ،والوقاية،
وتعزيز النُ ظم ال�صحية وبناء
القدرات ،والر�صد والتقييم،
والبحث ،والدعوة ،وتعبئة
املوارد.
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�صراع �شر�س بني مان�ش�سرت يونايتد الدوري الأوروبي ال
و�أر�سنال ..على املركز ال�ساد�س ُيغري ثالثي �إيطاليا يف
مو�سم باهت بالكالت�شيو

“هجمة مرتدة �رسيعة” هي الن�سخة
امل�صغرة من فقرة “هلو�سة كروية”،
�سخرية وفكاهة ،و�ضحك وتفاهة! ال �أكرث
وال �أقل ،ولذلك ال يجب �أن يتعامل معها
القارئ بجدية ،حتى ال ي�صبح كمن
ينتظر �أحداثًا واقعية ،بينما ي�شاهد
�إحدى حلقات توم وجريي!
كانت ال�سخرية من ارتباط
�أر�سنال باملركز الرابع
�أ�شهر �أنواع ال�سخرية يف
الدوري الإجنليزي ،ومل
يتمكن فريق �آخر من هزمية
�أر�سنال يف هذا الأمر ،لكن
لأن جوزيه مورينيو يعترب
عقدة �أر�سني فينجر ،جنح
الربتغايل يف �إنهاء تفوق اجلانرز
يف هذا النوع من ال�سخرية ،ومتكن
من تكوين ثنائية مان�ش�سرت يونايتد
واملركز ال�ساد�س!
خطفت تلك الثنائية الأ�ضواء من ثنائية
�أر�سنال واملركز الرابع ،لكن فينجر مل
ي�ست�سلم ،وبذل ق�صارى جهده لي�ستعيد
تفوقه ،وعندما ف�شل يف احلفاظ على
املركز الرابع ،قرر احتالل املركز ال�ساد�س
بدالً من مان�ش�سرت يونايتد!
تخل�ص اليونايتد من املركز ال�ساد�س بعد

فرتة طويلة جداً ،وترك �أر�سنال ي�ستمتع
به! لكن

جوزيه مورينيو ال يقبل الهزمية ،خا�صة
�أمام �أر�سني فينجر ،لذلك عاد لتحقيق
نتيجته املف�ضلة؛ التعادل! حيث تعادل
فريق مورينيو  12مرة يف املو�سم احلايل،
متفوقا ً على اجلميع!
يع�شق مورينيو االنت�صار على فينجر،

وي�رص على هزميته حتى يف �رصاع
ال�سخرية من املراكز! لذلك تعادل على
ملعبه يف �آخر مبارتني ،وبعدما ظن
اجلميع �أن اليونايتد هرب من
�سجن املركز ال�ساد�س،
عاد الفريق ليحقق
النتائج التي ت�ؤدي
�إىل ذلك املركز
ب�شكل مثايل،
وبعد التعادل
�إيفرتون
مع
بالأم�س ،يتبقى
�شيء واحد ليعود
النادي �إىل بيته!
وهذا ال�شيء هو..
فوز �أر�سنال على
و�ست هام!
�إذا فاز �أر�سنال ،ف�سي�صعد
للمركز اخلام�س ،و�سيعيد
مان�ش�سرت يونايتد �إىل املركز ال�ساد�س،
�أما �إذا خ�رس �أو تعادل ،ف�سيبقى �ساد�سا ً،
و�سيبقى اليونايتد خام�سا ً ،و�سيفرح
فينجر! ولن ي�ستفيد مورينيو من تعادالته،
ويف جميع الأحوال �ستنتهي تلك اجلولة
بتواجد �أحدهما يف املركز ال�ساد�س الذي
�أ�صبح �أكرث �أهمية من املركز الأول.

�أ�صبح الزحف بطيئًا نحو �آخر بطاقة
�أوروبية يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل
لكرة القدم ،بني مناف�سني يبدو فاقدين
الرغبة ،حيث تتوا�صل معاناة ميالن،
و�إنرتميالن ،وفيورنتينا ،يف مو�سم باهت
بالفعل.
ومع اقرتاب يوفنتو�س ،من التتويج
باللقب للمرة ال�ساد�سة على التوايل ،ف�إن
روما ،ونابويل� ،أ�صبحا قاب قو�سني من
الت�أهل برفقته �إىل دوري �أبطال �أوروبا.
كما يقرتب الت�سيو ،و�أتاالنتا من الت�أهل
لدور املجموعات بالدوري الأوروبي ،بينما
يتوا�صل ال�رصاع بني  3فرق على املركز
ال�ساد�س.
ورمبا يكون مليالن ،دور على الأقل يف
ح�سم اللقب� ،إذا فاز� ،أو تعادل مبلعبه
مع روما ،يوم غد الأحد بالتزامن مع فوز
يوفنتو�س مبلعبه على جاره تورينو،
لي�ضمن فريق املدرب ما�سيميليانو
لقبا جدي ًدا.
�أليجريً ،
و�إنهاء الدوري يف املركز ال�ساد�س،
يعني الت�أهل للدور التمهيدي الثالث
بالدوري الأوروبي الذي تقام مبارياته يف
يوليو  ،و�أغ�سط�س.

جيم�س يقود كافالريز
ببلوغه نهائي الدوري الأوروبي
مان�ش�سرت يونايتد يتخطى �سيلتا فيجو بهدف را�شفورد لتقدم مريح على رابتورز

قطع مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي،
خطوة كبرية نحو بلوغ نهائي الدوري
الأوروبي لكرة القدم ،بعدما عاد بانت�صار
�صعب من معقل م�ضيفه �سيلتا فيجو
الإ�سباين "بااليدو�س" بهدف نظيف �أول
�أم�س اخلمي�س يف ذهاب ن�صف النهائي.
يدين "ال�شياطني احلمر" بالف�ضل يف
هذا االنت�صار للمهاجم ال�شاب ماركو�س
را�شفورد �صاحب الهدف الوحيد يف
الدقيقة  67من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة ت�ضع كتيبة الربتغايل
جوزيه مورينيو قدما يف الدور النهائي،
الذي حتت�ضنه العا�صمة ال�سويدية
�ستوكهومل يف  24مايو�/أيار اجلاري،
وذلك قبل مباراة الإياب يوم اخلمي�س
املقبل على ملعبهم "�أولد ترافورد".

راكيتيت�ش يغازل �إ�شبيلية على هام�ش �صراع اللقب

عرب الدويل الكرواتي� ،إيفان
راكيتيت�ش ،العب خط و�سط
بر�شلونة ،عن ثقته الكاملة يف
قدرة فريقه ال�سابق �إ�شبيلية،
على تعطيل اخل�صم املبا�رش
ريال مدريد يف �رصاع قمة الليجا
امل�شتعل ،عندما يلتقي الفريق
الأندل�سي مع املريينجي يف
الدوري الإ�سباين.
وقال راكيتيت�ش ،يف ت�رصيحات
ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإ�سبانية�" :أعتقد �أننا ن�سري يف الطريق
ال�صحيح ،ال ميكننا تغيري ما يفعله
ريال مدريد ،علينا الفوز يف املباريات

التي تبقت لنا وانتظار ما �سيفعلونه".
و�أ�ضاف" :لدينا العديد من
اخليارات ،ريال مدريد قادر على
الفوز بكل مبارياته ،لكن كل الفرق

�صعبا
تريد الفوز ،ما تبقى �أ�صبح
ً
للغاية ،املناف�سة �أ�صبحت معقدة
أول
والفوز �أ�صبح
�صعبا ج ًدا ،لكن � اً
ً
علينا �أن نفكر يف مبارياتنا والفوز
فيها ،ثم النظر ملا �سيحدث
لهم".
وتابع الالعب بالقول�" :إ�شبيلية
يحتاج للفوز من �أجل موا�صلة
التقدم يف جدول الرتتيب� ،أنا
على ثقة بهم ،لي�س فقط �أمام
دائما
دائما� ،أتابعهم
ريال مدريد ،لكن
ً
ً
و�أمتنى لهم الفوز لأنهم ي�ستحقون
ذلك".

�أحرز ليربون جيم�س  39نقطة،
لي�صبح ثاين �أعلى امل�سجلني
يف الأدوار الإق�صائية بدوري
كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني
ويقود كليفالند كافالريز للفوز
 125-103على تورونتو رابتورز
يف املباراة الثانية بينهما الأربعاء
املا�ضي.
وتخطى جيم�س ،كرمي عبد اجلبار
( 5762نقطة) �إىل املركز الثاين
بثالثيته يف الربع الثالث .ويحتل
مايكل جوردان املركز الأول بر�صيد
 5987نقطة يف الأدوار االق�صائية.
كما �أ�صبح جيم�س رابع العب
يف تاريخ الدوري (بعد راي الني
وريجي ميلر ومانو جينوبلي)
ي�سجل  300رمية ثالثية يف الأدوار
االق�صائية.

مباريات

الدوريات
االوروبية
الدوري االجنليزى املمتاز
ال�سبت  6مايو
مان�ش�سرت �سيتي * كري�ستال باال�س 14:30
برينلي * و�ست بروميت�ش �ألبيون 17:00
بورمنوث * �ستوك �سيتي 17:00
هال �سيتي * �سندرالند 17:00
واتفورد 17:00
لي�سرت �سيتي *
�سوانزي �سيتي * �إيفرتون 19:30
الأحد  7مايو
ليفربول * �ساوثهامتون 15:30
�آر�سنال * مان�ش�سرت يونايتد 18:00
الدوري اال�سباين
ال�سبت  6مايو
�سبورتينغ خيخون * ال�س باملا�س 17:00
�أتلتيكو مدريد * �إيبار 19:30
19:30
فياريال
*
بر�شلونة
غرناطة * ريال مدريد 21:45
الأحد  7مايو
ديبورتيفو �أالفي�س * �أتلتيك بيلباو 13:00
17:15
�أو�سا�سونا
*
فالن�سيا
ديبورتيفو الكورونا * �إ�سبانيول 19:30
ماالجا * �سيلتا فيغو 21:45
الدورى االيطايل
ال�سبت  6مايو
نابويل
يوفنتو�س

*

*

كالياري
تورينو

19:00
21:45

الأحد  7مايو
�أتالنتا
*
�أودينيزي
�سامبدوريا
*
الت�سيو
كييفو فريونا * بالريمو
جنوى * انرت ميالن
بولونيا
*
�إمبويل
فيورنتينا
*
�سا�سولو
كروتوين
*
بي�سكارا
روما
*
ميالن

13:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:45
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من خالل املرحلة االوىل جلريو �إيطاليا للدراجات الهوائية

دانئيل تخلي هيمانوت يب�صم على ت�ألقه يف �إيطاليا

حقق الدراج البولندي لوكا�س بو�ستلربجر
ع�ضو فريق بورا هان�سجروه لقب املرحلة
االوىل من طواف �إيطاليا للدراجات
الهوائية (جريو �إيطاليا) لعام 2017
الذي �إنطلقت مناف�ساته ام�س اجلمعة .
وقطع الدراج البولندي م�سافة املرحلة
التي �إمتدت من �ألديرو و�صوال اىل البيا
مل�سافة قدرها ( 206كلم) يف زمنا قدره
� 5ساعات  13دقيقة و 35ثانية  ،بعد
�إنفراده يف االمتار االخرية من ال�سباق.
ويف �سباق ال�رسعة الق�صوى الذي دار بني
�أفراد املجموعة الثانية � ،أحكم اال�سرتايل
ال�شاب ايوان كاليب من فريق �أوريكا على
مركز الو�صافة بعد تفوقه على الدراج
االملاين املخ�رضم اندري جريبل جنم فريق
لوتو �سودال الذي تراجع للمركز الثالث.
وكان �أف�ضل مركز للفريق االفريقي
دامين�شن داتا من ن�صيب اجلنوب افريقي
ريان جيبون�س الذي حاز على املركز
الثامن يف �سباق ال�رسعة الق�صوى.
وحل االرتري ناتنائيل برهاين باملركز
( )56بنف�س التوقيت الزمني مع �صاحب
املركز االول للمرحلة  ،فيما �أل املركز

( )101لدانئيل تخلي هيمانوت.
ويتبواء فريق دامين�شن داتا املركز الرابع
يف ترتيب الفرق دون �أي فارق زمني مع
الفريق املت�صدر بورا االملاين  ،ومب�شاركة
 22فريقا عامليا.
وخطف بطل ارتريا دانئيل تخلي هيمانوت
الأنظار يف �إفتتاحية جريو دي �إيطاليا
� ،إذ �إن�ضم اىل جمموعة �إنفرادية �شقت
طريقها يف املقدمة معظم �أرباع ال�سباق
 ،ليتمكن بعد ذلك من التتويج ب�سباقات
العقبة وح�صد ر�صيد نقاطي بلغ  3نقاط
مكنه يف التواجد باملركز الثالث يف ترتيب
الدراجني لهذه الفئة الذي يت�صدره
الدراج االيطايل �سيزاري بينديتي من
فريق بورا ويف جعبته  9نقاط .
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات الن�سخة
املئوية من الطواف االيطايل اليوم
ال�سبت باقامة املرحلة الثانية التي تربط
بني �أولبيا وتروتويل مل�سافة تت�سع اىل
 221كلم  ،يف حني �سيكون يوم االحد
حافال باقامة املرحلة الثالثة التي �ستطول
مل�سافة ( 148كيلومرت فقط) و�ستقام
بني توروتلي وكالياري.

بعد � 5أ�شهر من البحث

الإجنليزي باك�سرت ً
مدربا ملنتخب جنوب �أفريقيا

�أعلن االحتاد اجلنوب �أفريقي لكرة القدم،
�أول �أم�س اخلمي�س� ،أنه عني الإجنليزي
مدربا للمنتخب الأول،
�ستيوارت باك�سرت،
ً
منهيا � 5أ�شهر من البحث
للمرة الثانية،
ً
عن مدرب جديد.
عاما ،الذي �سبق له
وتوىل باك�سرتً 63 ،
تويل م�س�ؤولية منتخب فنلندا ،ومنتخب
عاما ،تدريب جنوب
�إجنلرتا حتت 19
ً
�أفريقيا عامي  ،2004و� ،2005إال �أنه
ا ُ�ستبعد عقب ف�شل الفريق يف الت�أهل
لنهائيات ملونديال .2006
وعاد باك�سرت ،لأجواء كرة القدم يف جنوب
�أفريقيا يف  ،2012كمدرب لكايزر ت�شيفز،
ليقوده للفوز بلقبني للدوري املحلي ،يف
غ�ضون � 3سنوات قبل �أن ينتقل لتدريب
جين�شلربرليجي ،املناف�س بدوري الدرجة
الأوىل الرتكي.

ومت تعيني باك�سرت ،ليقود فريق
�سوبر�سبورت يونايتد ،يف يناير ،2016
وظل مع الفريق حتى نهاية املو�سم
احلايل ،قبل ان يتوىل مهام من�صبه مع
االحتاد املحلي.
وقال ديني�س مومبلي ،الرئي�س التنفيذي
لالحتاد اجلنوب �أفريقي ،يف بيان" :يعتقد
االحتاد اجلنوب �أفريقي �أن املدرب ميلك
الإمكانات ،ل�شق طريقه عرب امل�سار
ال�صعب لت�صفيات ك�أ�س الأمم الأفريقية،
وك�أ�س العامل".
و�أوقف االحتاد اجلنوب �أفريقي ،ثم �أقال
املدرب ال�سابق �أفرامي ما�شابا بنوفمرب
املا�ضي ،عقب حالة من الغ�ضب ا�ستهدف
بها داين جوردان رئي�س االحتاد عقب فوز
الفريق ( )2-1على ال�سنغال بت�صفيات
املونديال.

"�شح الهدافني" يخيم على البطوالت الوطنية للكرة
ّ

معايل الهداف..هل ي�ستعيد بريقه يف �سماء بطوالتنا الكروية

�إحتل ياريد كيداين ،مهاجم نادي
قزاباندا � ،صدارة هدايف الدوري
العا�صمي لكرة القدم بعد �إنق�ضاء الق�سم
االول لبطولة االقليم االو�سط لكرة القدم
� .إذ بلغ العب اجلناح ال�رسيع هدفه
ال�ساد�س يف  11مباراة� ،أي مبعدل
 0.54هدف يف اللقاء الواحد ،ن�سبة
تو�ضح بامللمو�س مدى
توا�ضع امل�ستوى التهديفي
بالبطولة االقليمية  ،فهل خلطط
التي
مدربي البطولة
تعتمد يف �أغلبها
و ملأ
على الركون للدفاع
د و ر يف
الو�سط
خط
�أن اخللل
ال�شح التهديفي؟ �أم
يكمن يف تكوين ا لال عبني
املهاجمني؟
غياب االهداف
ب�شح
مرتبط
الهدافني
بعد �أن كان
درة املالعب بالبالد (�إ�ستاد
للمهاجمني
م�رسح
ا�سمراالدويل)
القنا�صني وا�صحاب الإمكانات التهديفية
الفذة من طراز عاملي تركوا ب�صماتهم
التي التنمحي من ذاكرة االرترية كنقا�ش
تخليت  ،يوهان�س زمكئيل � ،إفرمي مل�س ،
�أمانئيل �إيا�سو  ،مكئيل هبتي  ،يدنقاجو
�شماجنو�س و�أخرين مل ت�سعهم الذاكرة،
مل نعد ن�سمع عن �أ�سماء كبرية ملهاجمني
بهذه املوا�صفات يف وقتننا احلايل .
ومن ينظر �إىل جدول الق�سم االول لدوري
الدرجة االوىل باالقليم االو�سط  ،وخا�صة
ترتيب هدايف البطولة بعد مرور 11
مباراة �أقيمت يف الق�سم االول � ،سيجد �أن
امل�شكل اال�سا�سي الذي ي�ؤرق الفرق يف
�سعيه احلثيث لتحقيق املبتغى  ،يتمثل
يف غياب الالعب الذي يحمل ال�سمات
اجلينية التهديفية .
و�أمام هذه املع�ضلة التي تطل بر�أ�سها
رويدا رويدا يف املالعب املحلية � ،ضاعت
الكثري من الفر�ص واملحاوالت التي
�أتيحت �أمام املرمى.
وهناك من و�ضع عدم وجود الهدافني
يف مقدمه العوامل التي ت�ساهم يف هبوط
م�ستوى الدوري.
ويرى املدرب الوطني ال�سابق وجنم الكرة
االرترية يف الثمانينات والت�سعينات يف
الت�سعينات الكابنت /نقا�ش تخليت � ،أن
املالعب املحلية متر ب�أزمة يف عدم وجود
الهدافني الذين ميكنهم ح�سم النتيجة
والت�سجيل وهو من �ش�أنه �أن يرتك �أثرا

على م�ستقبل الكرة.
و�أ�شار نقا�ش تخليت اىل �إفتقاد مالعبنا
يف الوقت الراهن ملهاجم من "الطراز
الرفيع " ،منوها ب�أن اجليل احلايل من
الالعبني الذي �أوكلت لهم مهمة ت�سجيل
االهداف يف دوري الدرجة االوىل باالقليم
االو�سط  ،اليتمعتون مبوا�صفات الهداف
 ،ويفتقدون اىل عديد االمكانيات ومن
�أهمها اجلانب البدين والقراءة اجليدة
ملجريات اللعب.
و�أكد املحا�رض الدويل باالحتاد العام لكرة
القدم حاليا ً � ،أن احلل يجب �أن يكون
بالرتكيز على املواهب النا�شئة والتي
تعترب م�رشوع هداف م�ستقبلي  ،ودعمها
ب�شكل دائم وبدعم �إدارات الأندية التي
عادة ما تهمل هذا اجلانب ،والعمل
املطلوب حاليا هو �إعادة النظر يف كثري
من الأمور ودعم النجوم ال�صاعدة ب�شكل
�أكرب وعدم �إلقاء املهمة على عاتق مدربي
االندية فقط.
و�ألقى نقا�ش تخليت ال�ضوء على قوة
اخلط الدفاعي يف بطولة االقليم االو�سط
 ،مرجعا �إياه اىل ه�شا�شة القوة الهجومية
للفرق امل�شاركة بالبطولة  ،ولإختبار ذلك
يجب بناء مهاجمني مب�ستوى عايل يف جميع
اجلوانب.
وتابع نقا�ش تخليت قائال " :يجب �إعطاء
الالعبني الوقت الكايف من �أجل التدريبات
وتر�سيخ ثقافة اللعب الهجومي من الفرق
�أمر �رضوري"  ،لي�ؤكد وجود خطة القامة
�سمنارات جتمعه مع املدربني النا�شطني
يف الدوري العا�صمي وذلك بالتفاهم

والت�شاور مع �إحتاد االقليم االو�سط لكرة
القدم وت�ضع هذه امل�شاكل وغريها يف
�أجندتها من �أجل تطوير الكرة االرترية.
من جانبه كان للمحا�رض الدويل � ،أمانئيل
ماتيو�س ر�أيا خا�صا بخ�صو�ص هذه
اال�شكالية التي تعيق تطور كرة القدم يف
البالد  ،باال�شارة اىل �إىل �أن �إحراز االهداف
هي الغاية العليا يف لعبة كرة القدم  ،وعليه
ف�إن الالعبني واملدربني تنتظرهم واجبات
�أكرث من �أجل تطوير قدراتهم والعمل على
�إيجاد الطرق الناجعة لت�سجيل االهداف
الغزيرة .
ونا�شد املدرب ال�سابق لفريق دنكاليا
الفرق اىل �إجراء تدريبات خا�صة بالالعبني
الذين ين�شطون بال�شق الهجومي بداية
من االمور اال�سا�سية التي تبدو غائبة عن
معظم املهاجمني بالفرق العا�صمية.
وتربز بع�ض االرقام واالح�صائيات التي
رافقت بطولة االقليم االو�سط يف مرحلة
الذهاب الذي �أخذ كمعيار �أ�سا�سي للحكم
على التطور الكروي يف البالد  ،وثانيا
لكونه الرافد االكرب للمنتخب الوطني .
ومن بني هذه االرقام التي جتعلنا نقف
طويال عند هذه النقطة ال�سلبية هو
عدم ت�سجيل "الهاتريك االول" يف جميع
مباريات الق�سم االول من قبل �أي العب من
العبي الفرق امل�شاركة يف البطولة .
ومع �إنطالقة عجلة مباريات الدور الثاين ،
نتمنى �أن نرى الكثري من املتعة والفرجة
الكروية يف مالعبنا املحلية والتي التت�أتى
يف عدم وجود االهداف كما �أ�سلفنا يف
الذكر.

بح�سب ما ك�شفت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية

ال�صاعد مبابي يعطي موافقته على االنتقال �إىل ريال مدريد

�أعطى مهاجم موناكو الفرن�سي كيليان
مبابي ،النجم ال�صاعد بقوة يف املالعب
الأوروبية ،موافقته من �أجل انتقال حمتمل
اىل العمالق الإ�سباين ريال مدريد ،وذلك
بح�سب ما ك�شفت �أم�س اجلمعة �صحيفة
"ماركا" الإ�سبانية.
وعنونت "ماركا" يف �صفحتها الأوىل "يريد
القدوم اىل ريال" مع �صورة للمهاجم البالغ
 18عاما وحتتها تعليق كتبت فيه "قال
العب موناكو نعم لنادي الـ+مريينغي،"+
اي ريال مدريد.
و�أ�شارت "ماركا" اىل �أن ريال يواجه
مناف�سة �رش�سة على خدمات هذا املهاجم
من �أندية �أخرى مثل باري�س �سان جرمان
الفرن�سي �أو مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي،
ما قد يجعل "ال�صفقة تتجاوز الـ100
مليون يورو" ،حمددة عدة �أ�سباب �ستدفعه

اىل اختبار النادي امللكي و�أبرزها وجود
مواطنه النجم ال�سابق زين الدين زيدان يف
من�صب املدرب.
و�سبق لزيدان �أن ك�شف يف مار�س املا�ضي
ب�أن مبابي كان قريبا من االن�ضمام اىل
الفرق العمرية لريال "لكنه يف النهاية
ان�ضم اىل موناكو" ،م�ضيفا "�إنه العب جيد
وما يحققه يف هذا العمر يعترب مذهال".
و�شق مبابي طريقه اىل النجومية يف
الأ�شهر القليلة الأخرية منذ �أن بد�أ املدرب
الربتغايل ليوناردو جاردمي االعتماد عليه
ك�أ�سا�سي يف ت�شكيلة موناكو ابتداء من
يناير املا�ضي ،وهو �سجل  24هدفا هذا
املو�سم يف جميع امل�سابقات.
وتت�سع دائرة املقارنة بني مبابي ومواطنه
تيريي هرني ال�سيما �أن الأخري بد�أ م�سريته
يف موناكو �أي�ضا ،قبل ان يحقق جناحا وا�سعا

يف انكلرتا مع �أر�سنال اللندين.
وهناك من يرى �رضورة لبقاء مبابي يف
موناكو الن الوقت لي�س مالئما النتقاله اىل
ناد �أوروبي كبري.
ودعت مواقع الكرتونية متخ�ص�صة بكرة
القدم الالعب اىل "اال يقوم مبا قام به
(مواطنه املهاجم انطوين) مار�سيال!" الذي
انتقل �صيف العام  2015اىل مان�ش�سرت
يونايتد وهو يف التا�سعة ع�رشة من عمره.
واعترب موقع "غول دوت كوم" الكروي
انه "من الأف�ضل" ملبابي البقاء حاليا يف
موناكو مت�صدر الدوري الفرن�سي ،وعدم
االنتقال اىل �أحد االندية الكربى يف �أوروبا،
لئال يكرر جتربة مار�سيال الذي عا�ش
مو�سما �أول رائعا مع مان�ش�سرت ،اال انه يعاين
حاليا لفر�ض نف�سه.
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�إعداد/
ر حممد نور
هاج

ب�سبب فنجان قهوة � ..أمريكية تقا�ضي �شركةطريان
�أقامت �أمريكية من �أ�صل
�إيراين تعي�ش بوالية فريجينيا
دعوى ق�ضائية �ضد اخلطوط
اجلوية القطرية ،تتهمها فيها
بالإهمال وتطالب بتعوي�ض
قدره � 850ألف دوالر ،بعد
�أن �سكبت م�ضيفة عليها قهوة
�ساخنة ف�أ�صابتها بحروق
�شديدة.
وذكر موقع قناة "ويفي تي يف" �أن زهرة عزيزخاين من مدينة فريجينيا بيت�ش
جنوب �رشق الوالية ،ت�سعى لطلب تعوي�ض � 850ألف دوالر ،وحماكمة �أمام
هيئة حملفني.
و�أثناء الرحلة ،طلبت عزيزخاين القهوة من �إحدى امل�ضيفات ،ف�أ�سقطت قدح
القهوة "ال�ساخنة لدرجة الغليان" على �ساقيها و�أ�صابتها بحروق كبرية يف
بطنها ،و"�أمل �شديد" ،لكن م�ضيفة الطريان مل تعر�ض �أي م�ساعدة ،وفقا للدعوى
الق�ضائية.
وتتهم الدعوى ،التي رفعت يف وقت �سابق من هذا ال�شهر ،ال�رشكة ب�أنها
"�أهملت يف تقدمي �أية رعاية للمر�أة" ،لكن ال�رشكة مل ترد على ر�سالة بريد
�إلكرتوين طلبت التعليق على الواقعة.
وقالت عزيز خانى �إنها كانت ت�سافر من والية فرجينيا �إىل العا�صمة
الإيرانية طهران يف  12يناير املا�ضي يف رحلة من �أجل زيارة البالد لأول مرة
منذ �سنوات.
و�أ�ضافت �أن القهوة املن�سكبة ت�سببت يف "�أمل �شديد" لها ،و�أن م�ضيفة الطريان
مل تعر�ض م�ساعدتها ،الفتة �أي�ضا �إىل �أن ال�رشكة مل تعر�ض �سوى القليل فيما
يتعلق بالعالج الطبي.
و�أ�شارت عزيزخاين �إىل �أن م�رشف الرحلة يف مطار الدوحة الدويل يف قطر،
ر�أى حروق عزيزخاين ،و�أخربها بعدم ترك مالب�سها تلم�س منطقة احلرق.
ولفتت �إىل �أنها واجهت م�شكلة يف الدخول �إىل �إيران ،واحتجزت يف املطار
ملدة �ساعتني واتهمت بتعمد القيام ب�شيء يف جواز �سفرها ليبدو غري وا�ضح.
وت�سعى عزيزخاين �إىل حماكمة �أمام هيئة حملفني بالإ�ضافة �إىل مطالبتها بـ
� 500ألف دوالر تعوي�ضا ،و� 350ألف دوالر يف �شكل تعوي�ضات جزائية.
و�أ�شار حمامي املدعية ،باري تايلور� ،إىل �أنها تعاين ندبة دائمة من الواقعة،
و�إنها كانت يف �إيران حل�ضور جنازة عمتها ،التي يقول �إنها مثل والدتها.
و�أو�ضحت عزيزخاين �أنها متكنت من الذهاب �إىل اجلنازة ،لكنها مل تتمكن من
ح�ضور املنا�سبات العائلية يف �إيران ب�سبب �أملها ال�شديد.
ويف املقابل ،قدم حمامو اخلطوط اجلوية القطرية �إخطارا لتحويل ال�شكوى
من حمكمة املدينة �إىل املحكمة االحتادية.

�إ�صطباحة
�أمثال
رو�سية
�أحبب
�أوالدك بقلبك
و�أدبهم بيدك.
بني الزوج وامر�أته ال
مترر خيطا.
الرجل هو الر�أ�س ،واملر�أة
هي الرقبة ،والر�أ�س ينظر
حيث تدور الرقبة.
خطيئة الزوج تبقى
على العتبة ،وخطيئة
الزوجة تدخل �إىل
املنزل.

ملاذا ي�سبب ال�سكر نق�ص الفيتامينات يف اجل�سم؟
يعتقد الكثريون �أن الإفراط يف
تناول ال�سكر ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا
على ال�صحة فقط يف بع�ض احلاالت
مثل ارتفاع م�ستويات الأن�سولني
باجل�سم ،وال�سمنة ،وال�رسطان،
وال�سكري وغريها ،وهذا االعتقاد
خاطئ.

يعرقل تناول الكثري من ال�سكر
امت�صا�ص اجل�سم لفيتامني ،C
ما ينتج عنه ف�شل اجل�سم يف
�سد احتياجاته اليومية من هذا
الفيتامني الهام ،مما يرتتب عليه
�ضعف اجلهاز املناعي.

فال�سكر م�س�ؤول عن كثري من
ال�رضر والتلف يف ج�سم الإن�سان،
حيث ي�ؤدي �إىل نق�ص العنا�رص
الغذائية ،كما ي�ؤثر على ن�سبة
املعادن والفيتامينات يف اخلاليا،
وذلك لأنه يعرقل عملية االمت�صا�ص
ال�سليم للعنا�رص الغذائية يف
اجل�سم ،ومن هذا املنطلق يعد
الإفراط يف تناول ال�سكر عامال
قاتال �صامتا.

 2الكال�سيوميحتاج ج�سم الإن�سان �إىل فيتامني
 Dليكون قادر ًا على امت�صا�ص
الكال�سيوم ،ولأن الإكثار من تناول
ال�سكر ي�ؤثر على ن�سبة فيتامني
 ،Dفبالتايل يت�أثر امت�صا�ص
الكال�سيوم ب�شكل غري مبا�رش،
كما يدفع تناول ال�سكر الكلي �إىل
طرد الكال�سيوم خارج اجل�سم ،ما
ي�سبب نق�صه يف العظام.

و�إليكم فيما يلي بالتفا�صيل
عن كيفية ت�أثري ال�سكر �سلب ًا على
امت�صا�ص الفيتامينات و املعادن
يف ج�سم الإن�سان ،ح�سب ما جاء
يف موقع "بولد�سكاي" املعني
بال�صحة:
 1-فيتامني C

 3الكروميومالإكثار من تناول ال�سكر ميثل
عامال طاردا لعن�رص الكروميوم
من اجل�سم ،وهو عن�رص ي�ساعد
على التحكم يف معدالت ال�سكر
بالدم.

 4فيتامني Dوي�ؤدي ال�سكر �أي�ض ًا �إىل نق�ص
فيتامني  Dباجل�سم عن طريق
الت�أثري على بع�ض الإنزميات،
مما ي�سبب االلتهابات ،والإ�صابة
بالأمرا�ض العقلية ،ف�ضال عن بع�ض
�أنواع ال�رسطانات املختلفة.
 5املاغن�سيومي�ساعد املاغن�سيوم ج�سم الإن�سان
يف تنظيم وظائف الع�ضالت و
الأع�صاب ،لكن تناول الكثري من
ال�سكر يجعل اجل�سم يتخل�ص من
هذا املعدن الهام مما يرتتب عليه
م�شاكل �صحية خطرية.
كلمات ّ
دالة
ال�سكر ,الفيتامينات ,املعادن,
الكروميوم,
الكال�سيوم,
املاغن�سيوم,
الإنزميات,
الع�ضالت ,الأع�صاب

و�صفة تخ�سي�س بتناول "مناديل ورق

وزير
�أكد
ال�صحة يف �إقليم
كر د �ستا ن ،
ر يكو ت _
حممد _ ر �شيد ،
�أنه مت �إلقاء
على
القب�ض
املعالج بالطب
ال�شعبي مال علي
كلك ،بناء على
ال�شكوى املقدمة
من قبل الوزارة،
مبينا �أن ما يقوم به الأخري "بعيد
كل البعد عن العمل الطبي" ،ح�سب
تعبريه وقال وزير �صحة الإقليم يف
ت�رصيحات �صحافية لو�سائل �إعالم
حملية ( 3مايو � ،)2017إن قوات
ال�رشطة اعتقلت املال علي كلك،
و�إن �إ�صدار �أمر االعتقال كان نتيجة
التعاون بني كل من وزارة ال�صحة و
الداخلية واملحاكم املخت�صة ،م�شريا
�إىل �أن "�أمر االعتقال يعود �إىل ال�شكاوى
امل�سجلة �ضده خالل الفرتة املا�ضية،
لأن ما يقوم املال علي لعالج مر�ضاه
بعيد كل البعد عن املجال الطبي".
وكانت قوات_ال�رشطة قد اعتقلت،
الليلة املا�ضية ،رجل الدين الكردي،
املال علي كلك ،الذي ي�صف نف�سه بـ

"خبري يف جمال الطب ال�شعبي" ،ما
�أثار جدال كبريا بني الأو�ساط الطبية
وال�شعبية يف �إقليم كرد�ستان.يذكر �أن
كلك الذي يدير مركز ًا طبي ًا يف ناحية
كلك التابعة ملحافظة اربيل كان قد
و�صف قبل عدة �أ�شهر ،تناول املناديل
الورقية باحلل الأجنع خلف�ض الوزن
ودعا ال�سيدات �إىل تناول املناديل
الورقية للتمتع بقوام ر�شيق والتخل�ص
من الكر�ش ،وبناء على ذلك قامت
�سيدة بتناول �أكرث من  1104قطع من
املناديل الورقية خالل �شهر ون�صف
مبعدل  25قطعة يف اليوم الواحد
ما ا�ستدعى نقلهاالإ�سبوع املا�ضى
اىل م�ست�شفى الطوارى فى اربيل على
الفور.

برجك اليوم!..

برج احلمل :ا�ستفد من الفر�ص املتاحة
�أمامك ،احلظ حليفك يف هذه الفرتة .ي�سود
الفتور عالقتك بال�رشيك ب�سبب قلة اهتمامك
به .ال تدع ثرثرة الآخرين ت�ؤثر يف القرارات
التي عليك اتخاذها. .
برج الثور :تتعر�ض لالنتقاد ب�سبب عدم
الف�صل بني م�شاكلك اخلا�صة وعملك .تفعل
كل ما ميليه عليك ال�رشيك وت�سعى ب�شتى الطرق �إىل �إ�سعاده .تخطط لق�ضاء
عطلة نهاية الأ�سبوع مع الأ�صدقاء يف مكان هادئ.
برج اجلوزاء  :ال تت�رسع يف �إجناز �أعمالك لأنك قد ترتكب الأخطاء .كن
حازم ًا يف عالقتك مع ال�رشيك لأن امل�ساحمة دائم ًا ت�ؤدي �إىل الت�ساهل يف الأمور
امل�صريية .تلتقي �صديق ًا قدمي ًا وت�ستعيد معه ذكرايت املا�ضي اجلميلة.
حتمل نتائج �أفعالك وم�س�ؤولية الأخطاء التي ارتكبتها.
برج ال�رسطان :
ّ
احرتم م�شاعر احلبيب و�سانده يف املحنة التي مير بها حالي ًا .جتنب الرفقة
املزعجة واخرت الأ�صدقاء الذين ميكن الوثوق بهم. .
برج الأ�سد  :تعرقل امل�شاكل يف العمل م�سريتك املهنية ،بادر �إىل حلها
خ�شية �أن تهدد مكانتك الرفيعة .جترح ال�رشيك بتوجيه الإنتقادات القا�سية
�إليه �أمام النا�س ،ما يدل على قلة احرتامك له .ت�شعر بالن�شاط وترغب
بالقيام بنزهة يف الهواء الطلق. .
برج العذراء  :نظم �أولوياتك واجنز م�س�ؤولياتك من دون ت�ضييع الوقت.
تنفذ كل طلبات ال�رشيك لتغطية �أخطائك جتاهه .مت�ضي �أوقات ًا جميلة مع
العائلة ،فهي ت�شعرك بالطم�أنينة وراحة البال. .
برج امليزان  :تبحث عن الكمال يف عملك وتدقق يف كل ما تقوم به وتنتبه
لأدق التفا�صيل .مل جتد بعد ال�شخ�ص املنا�سب الذي ي�شعرك بالإ�ستقرار
العاطفي .ال ت�شغل بالك بالأمور العائلية ،فهي جتري على ما يرام. .
برج العقرب :ت�سنح لك الفر�صة للقاء �أ�شخا�ص ي�ساعدونك على تطوير حياتك
املهنية .تفكر باحلبيب طوال الوقت وتتمنى ر�ؤيته ب�أ�رسع وقت ممكن..
برج القو�س :ا�ستفد من الن�صائح التي يقدمها �إليك زميل يف العمل فهو
ميلك خربة �أكرث منك .عبرّ عن م�شاعرك ال�صادقة جتاه احلبيب بالفعل ولي�س
بالكالم فح�سب .ت�شعر ب�أن الأ�صدقاء هم دائم ًا �إىل جانبك وم�ستعدون حلمايتك
وم�ساندتك يف �أي وقت..
برج اجلدي :ال ت�ضع ثقتك ب�أي كان وعالج ق�ضايا املال بتحفظ �شديد .ال
ت�سمح بتدخل طرف ثالث يف عالقتك بال�رشيك لأنه يزيد اخلالف بينكما .ا�ستمع
�إىل ن�صائح العائلة فهي مل�صلحتك ومن �ش�أنها التخفيف من �أعباء امل�س�ؤوليات
عنك.
برج الدلو :تواجه العراقيل يف ترتيب �أعمالك� .إجنزها بنف�سك ومن دون
طلب م�ساعدة �أحد .حدد ما تريد وال ترتدد ،فال�رشيك مرتبك ويحتاج �إىل
عزميتك .جتتاز ال�صعوبات والأزمات وتفتح �صفحة جديدة..
برج احلوت :تعمل يف جو هادئ وبعيد عن الت�شنجات ما ي�ساعدك على �إجناز
َّ
تخط املا�ضي وجتاربه القا�سية لتنجح عالقتك مع ال�رشيك.
�أعمالك ب�سهولة.
متتاز باحليوية والن�شاط ومتار�س ن�شاطات ترفيهية متنوعة..
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