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

الرئي�س �إ�سيا�س يبحث مع ويل عهد اختتام اال�ستعدادات لالحتفاء بذكرى عملية فنقل الت�أريخية

ابوظبي تعزيز العالقات الثنائية

�ستنظم فعاليات الذكرى التا�سعة
والع�رشين لعملية فنقل الت�أريخية
يف الفرتة من الثامن وحتى العا�رش
من فرباير اجلاري حتت �شعار "
فنقل معجزة تاريخية".واو�ضحت
رئي�سة جلنة االحتفاالت باقليم �شمال
البحر االحمر ال�سيدة /زينب عمر
بان املواطنني وادارة مدينة م�صوع
حا�رضة االقليم ين�شطون يف نظافة
وتزيني املدينة ،فيما اكملت املرافق
اخلدمية لتوفري خدمات مطلوبة.
ووفق الربنامج اكمل �سكان ثالث
�ضاحية مبدينة م�صوع ا�ستعداداتهم
ال�ستقبال �ضيوفهم باقامة �رسادق
و�صيوانات .،كما ا�شار مرا�سل
ايرينا اىل تنظيم ان�شطة ريا�ضية
منذ اال�سبوع املا�ضي تخليدا لذكرى
عملية فنقل التاريخية.يف اخلتام
او�ضحت ل�سيدة /زينب عمر العمل

لتقدمي خدمات موا�صالت ونقل برية
متكاملة للزوار.

�سكان ِدبي و�إمبا بارياينظمون نفري ا�صحاح البيئة

بحث فخامة الرئي�س
مع
ا�سيا�س افورقي
�صاحب ال�سمو ويل عهد
ابوظبي ونائب القائد
االعلى للقوات امل�سلحة
لدولة االمارات العربية
املتحدة ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،

تعزيز عالقات ال�صداقة
والتعاون بني البلدين.
فخامة
واجرى
الرئي�س ا�سيا�س افورقي
وال�شيخ حممد بن زايد
يف اللقاء الذي عقد
ب�أبوظبي يف ال�ساد�س
من فرباير اجلاري،

ال حول كافة
بحث ًا مف�ص ً
جماالت التعاون و�سبل
تطويرها .ا�ضافة اىل عدد
من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك البلدين.

�سكان ِدبي و�إمبا بارياينظمون نفري ا�صحاح البيئة نظم �سكان ت�سع قرى يف
�ضاحيتي ِدبي و�إمبا باريا مبديرية ظرونا االقليم اجلنوبي برامج اهلية م�شرتكة
حول ا�صحاح البيئة.
ويف االجتماع الذي اقيم لتقييم نتائج تلك االعمال ،او�ضح حتقيق اعماال
فعالة نتيجة للحمالت االهلية اجلارية للنظافة والتي لعبت دورا كبريا يف
مكافحة االمرا�ض املعدية.
من جانبه قال م�س�ؤول اخلدمات االجتماعية يف امليدرية ال�سيد /هيلي منق�شا
ان البيئة النظيفة والنقية تعد ا�سا�س جمتمع �صحي  ،منا�شد ال�ضواحي املتبقية
حذو املبادرة التي اتخذتها �ضاحيتي دبي وامبا باريا.
وت�شري املعلومات الواردة بان  19منطقة اجنزت برامج ا �صحاح ا بيئي
والزالت اجلهود جارية لتنفيذ الربنامج هذا العام يف  26منطقة.

جمعية املكتبات واملعلومات تنظم دورة ت�أهيلية حول ال�سجالت والتوثيق

�إ�ست�شهاد املنا�ضل/برخت تخلى
ا�ست�شهد املنا�ضل برخت
تخلي تخلي ميكائيل
ام�س ال�ساد�س من فرباير
اجلاري اثر مر�ض امل به
عن عمر ناهز  71عاما.
التحق املنا�ضل /برخت
يف العام  1973ب�صفوف
قوات حترير ال�شعبية
 ،وعمل يف اجلبهات
االمامية ،وبداية من عام
 1985وحتى يوم اال�ستقالل
يف فرع �شق الطرق ،وبعد
اال�ستقالل وحتى يوم
ا�ست�شهاده يف �رشكة بدهو
للمن�ش�آت العامة ،وهو
منا�ضل خدم �شعبه ووطنه بتفان واخال�ص.
ال�شهيد /برخت تخلي رب ا�رسة واب ل�ستة مولود.
و�سيوارى جثمانه الرثى اليوم اخلمي�س ال�سابع من فرباير
اجلاري يف الرابعة ع�رصا يف مقربة ال�شهداء بالعا�صمة
ا�سمرا.
واعربت �رشكة بدهو للمن�ش�آت العامة عن بالغ حزنها
با�ست�شهاد املنا�ضل برخت تخلي وقدمت احر تعازيها ال�رسته
وزمالئه يف العمل ورفاقه املنا�ضلني.

الوطنية
اجلمعية
نَ ظمت
للمكتبات واملعلومات يف العا�صمة
�أ�سمرا،دورة ت�أهيلية ملوظفي
احلكومة القادمني من خمتلف
امل�ؤ�س�سات احلكومية حول جمال
باملكتبات
املتعلق
املعرفة
وال�سجالت والتوثيق.
�شارك يف الدورة التي ا�ستمرت
لثالثة ا�شهر  15موظفا حكوميا
بينهم ت�سع من املوظفات ،قدموا من
وزارات الزراعة وال�سياحة والتعليم
باال�ضافة اىل االحتاد الوطني للمر�أة

الوطنية

للعمال

والكنفدرالية
وغريها.
واو�ضح املدير العام للموارد
الب�رشية يف وزارة التعليم ال�سيد
/بيطرو�س هيلي ماريام يف مرا�سم
االختتام التي جرت يف الثاين من
فرباير اجلاري ،بان عدم التعامل
اجلاد يف جمال املعلومات يعني
عدم مواكبة التطور والتقدم
التكنولوجي ،م�شريا اىل اهمية
تنظيم دورة تاهيلية �آنية يف هذا
اجلانب.

من جانبه �أ�شار رئي�س اجلمعية
ال�سيد/كفلوم ميكائيل اىل اهمية
تقدمي خدمات معلوماتية متوازنة
عرب تنظيم دورات تاهيلية ناجحة
متمثلة يف النظام املعلوماتي االداري
التقني وتن�شئة �أخالقيات ن�رش وحفظ
املعلومات  ،وتطوير املواطنني من
حيث الكم واالمكانيات.
جدير بالذكر بان اجلمعية
الوطنية للمكتبات واملعلومات
تقوم لأول مرة بتقدمي دورة منظمة
للعمال احلكوميني.
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روحاين� :أمن �سوريا وا�ستقرارها �أحد �أولويات �سيا�ستنا اخلارجية الرئي�س الأفغاين يقول �إنه �سيعار�ض �أي اتفاق
�سالم دون حكومته

�أكد الرئي�س الإيراين ح�سن
روحاين� ،أن �إر�ساء الأمن واال�ستقرار
يف �سوريا ي�شكل �أحد �أهم �أهداف
�سيا�سات �إيران اخلارجية .وقال
روحاين لدى ا�ستقباله وزير
اخلارجية ال�سوري وليد املعلم ام�س
يف طهران�" :إر�ساء الأمن واال�ستقرار
يف جميع الأرا�ضي ال�سورية و�إعادة
ال�سوريني �إىل حياتهم الطبيعية،
يعدان �أحد �أهم �أهدافنا يف املنطقة
ويج�سدان جزءا من �سيا�ستنا
اخلارجية".و�أ�ضاف روحاين �أن
�سوريا ما زالت تواجه م�شاكل
وعقبات لتحقيق الن�رص الكامل،
م�ؤكدا �أن "التغلب على تلك امل�شاكل
يندرج �ضمن الأهداف امل�شرتكة بني
طهران ودم�شق ومن هذا املنطلق

ينبغي تعزيز التعاون والتن�سيق
بينهما يف كافة املجاالت".و�أثنى
روحاين على جناح �سوريا يف مكافحة
الإرهاب ،وقال بهذا ال�صدد" :ال �شك
ب�أن انت�صاركم �أمام م�ؤامرة كبرية
حاكتها لكم �أمريكا وعدد من الدول
الأخرى �ضد املنطقة يعد انت�صارا
كبريا لل�شعب ال�سوري وللمنطقة
ب�أكملها".كما تطرق الرئي�س الإيراين
�إىل الزيارة التي قام بها نائبه الأول
�إ�سحاق جهانغریي لدم�شق م�ؤخرا،
معتربا �أنها "ناجحة جدا ومتخ�ضت
عن نتائج جيدة لل�شعبني الإيراين
وال�سوري" .و�رصح وزير اخلارجية
الإيراين حممد جواد ظريف ،ب�أنه "ال
ميكن ا�ستبدال االحتالل ب�آخر" �شمال
�سوريا ،مو�ضحا �أن طهران م�ستعدة

قال لويجي دي مايو نائب رئي�س
الوزراء الإيطايل �إنه التقى مع زعماء
حركة ال�سرتات ال�صفراء الفرن�سية
املناه�ضة للحكومة اول ام�س الثالثاء،
مما ميثل اختبارا �آخر على الأرجح
للعالقات املتوترة بالفعل بني روما
وباري�س.
و�أ�ضاف مايو ،الذي يتزعم حزب
حركة (5-جنوم) ال�شعبوي املناه�ض
للم�ؤ�س�سات� ،أنه توقف �أثناء رحلة
طريان يف فرن�سا حيث التقى مع
كري�ستوف �شيلونكون زعيم حركة
ال�سرتات ال�صفراء واملر�شحني على
قائمة احلركة ال�شعبية يف انتخابات
الربملان الأوروبي املقررة يف �شهر
مايو  .وقال مايو على تويرت ”رياح
التغيري عربت جبال الألب“ .وكان

نائب رئي�س الوزراء قد عرب من قبل
عن دعمه لهذه احلركة.
و�شكلت احتجاجات ال�سرتات
ال�صفراء ،التي �شابتها �أحداث عنف،
منذ نوفمرب املا�ضي حتديا �سيا�سيا
�أمام الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون الذي انح�رس ت�أييد قاعدة
لأجندته
الفرن�سيني
الناخبني
الإ�صالحية.
ووجه دي مايو وماتيو �سالفيني،
وهو �أي�ضا نائب لرئي�س الوزراء
الإيطايل من حزب الرابطة اليميني،
انتقادات ملاكرون على مدى الأ�سابيع
املا�ضية وعربا عن دعمهما خل�صومه
ال�سيا�سيني ،متهمني باري�س ب�إفقار
�أفريقيا وعدم فعل �أي �شيء لتحقيق
ال�سالم يف ليبيا.

للعب دور الو�سيط بني دم�شق
و�أنقرة ال�ستعادة احلد الأدنى من
عالقاتهما .قال ظريف "لقد حتدثنا
كثريا مع �أ�صدقائنا يف تركيا ب�ش�أن
عملياتهم الع�سكرية يف �سوريا،
وكانت مباحثاتنا ثالثية وثنائية".
و�أ�ضاف" :موقفنا هو �أن ال�سبيل
الوحيد ال�ستعادة الأمن واال�ستقرار
يف �سوريا وت�أمني احلدود مع تركيا
و�إزالة القلق امل�رشوع لدى �أنقرة
حلماية �أرا�ضيها من الإرهاب ،هو
�أن تن�رش دم�شق قواتها على اجلانب
ال�سوري من احلدود".وال�سوريون
هم من ميكنهم توفري الأمن يف تلك
املناطق و�إيران ورو�سيا م�ستعدتان
مل�ساعدة تركيا و�سوريا للتو�صل
�إىل حل".

م�س�ؤول �إيطايل يلتقي زعماء ال�سرتات ال�صفراء الفرن�سية وي�شيد "برياح التغيري"

�سخر الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو من دعوة «جمموعة ليما»
�إىل تغيري �سلمي للنظام يف بالده
وم�ساندة اجلي�ش زعيم املعار�ضة
خوان غوايدو الذي �أعلن نف�سه رئي�س ًا
بالوكالة ،فيما اتهم الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغان االحتاد االوروبي
مبحاولة �إطاحة مادورو على ح�ساب
«الدميوقراطية».
وطلبت  11من  14دولة من�ضوية يف
ت�ضم بلدان ًا من
«جمموعة ليما» التي
ّ
�أمريكا الالتينية والكاريبي �إ�ضافة اىل
كندا ،يف بيان م�شرتك بعد اجتماع �أزمة
يف �أوتاوا ،بتغيري دميوقراطي «�رسيع»
يف فنزويال «من دون ا�ستخدام القوة».
ّ
وح�ضت اجلي�ش على «�إعالن والئه
للرئي�س بالوكالة» خوان غوايدو،

وا�ستدعت وزارة اخلارجية الفرن�سية
�سفري �إيطاليا يف �شهر يناير املا�ضي.
وقال ماكرون بعدها �إن رئي�س الوزراء
الإيطايل جوزيبي كونتي هو ال�سيا�سي
الإيطايل الوحيد الذي �سيتعامل معه.

ت�سليم الأموال للمعار�ضة.
واملك�سيك ع�ضو يف «جمموعة ليما»،
لكنها مل تعرتف بغوايدو رئي�س ًا
بالوكالة لفنزويال ،ومل ت�شارك يف
اجتماع �أوتاوا� .أما ممثلو غويانا
وجزيرة �سانت لو�سيا فح�رضوا
االجتماع ،لكنهم مل يوقعوا �إعالن
�أوتاوا.

وزارة الدفاع اجلزائرية تنفي اعتقال �ضباط على �صلة مبر�شح لالنتخابات الرئا�سية
نفت وزارة الدفاع اجلزائرية �أنباء
عن معاقبة عدد من كبار ال�ضباط
ب�سبب ما ُو�صف بـ»ارتباطهم باملر�شح
لالنتخابات الرئا�سية علي غديري».
وتن�رش مواقع �إلكرتونية �أخبار ًا
عن «متلمل» و�سط قيادة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ما �سارعت �إىل نفيه خلية
الإعالم يف الوزارة.
ونفت وزارة الدفاع خرب اعتقال 13
�ضابط ًا �سامي ًا ،م�ؤكدة �أن ال �أحد رهن
االعتقال ب�سبب االنتخابات الرئا�سية
املقررة يف � 18أبريل املقبل.
وذكّ رت الوزارة ب�أن لديها «حق
الرد عن طريق م�صاحلها على كل
املعلومات املغلوطة التي يتم

تروجيها يف و�سائل الإعالم ،ال �سيما
تلك التي مت�س �صورة اجلي�ش الوطني
ال�شعبي ،ونحتفظ بحق املتابعة
الق�ضائية».
وكانت �صحف حملية وعدد من
املواقع الإعالمية ن�رشت مقاالت عن
اعتقال � 13ضابط ًا ب�سبب توا�صلهم �أو
دعمهم لغديري .وتنت�رش «روايات»
كثرية خلف املر�شح غديري ،ب�شكل
جعله حمط اهتمام الإعالم يف اجلزائر.
ويعتمد �أ�صحاب تلك املقاالت على
عالقات الرجل بكبار ال�ضباط بعدما
�شغل من�صب مدير املوارد الب�رشية
يف الوزارة ملدة � 15سنة ،فيما فاقت
مدة خدمته الع�سكرية � 42سنة.
وك�شف رئي�س «جبهة العدالة
والتنمية» عبد الله جاب الله
مبا�رشة �سل�سلة م�شاورات مع �أحزاب
املعار�ضة للتوافق على مر�شح
واحد .وا�ستقبل رئي�س «حركة جمتمع
ال�سلم» عبد الرزاق مقري �أم�س ،يف
مفاو�ضات لك�سب موقف جاب الله،
الذي يدر�س دعم غديري �أو بن فلي�س

من طالبان ومبعوثني �أمريكيني لإنهاء
عاما،
احلرب الدائرة منذ �أكرث من ً 17
مع و�صف طالبان حكومته ب�أنها عميلة
للواليات املتحدة.
ومع ترحيب اجلانبني بالتقدم الذي
مت �إحرازه يف املحادثات يف قطر ال�شهر
املا�ضي ،من املقرر �أن يلتقي مبعوث
ال�سالم الأمريكي زملاي خليل زاد مع
ممثلني لطالبان هناك مرة �أخرى يف
 25فرباير.
ويقول م�س�ؤولون �أمريكيون �إن �أي
ان�سحاب مرهون بالتو�صل �إىل وقف
لإطالق النار ،وهو ما ت�رص طالبان
على حدوثه �أولاً  ،و�رضورة ا�ستعداد
طالبان لدخول حمادثات مع احلكومة
الأفغانية للم�ساعدة يف التو�صل �إىل
�سالم دائم.

مقاتالت فرن�سية تدعم جي�ش ت�شاد بعد توغل قافلة من ليبيا

فنزويال :مادورو ي�سخر من «جمموعة ليما» و�أردوغان يدين حماوالت عزله
كما نا�شدته ال�سماح بدخول
م�ساعدات �إن�سانية �إىل فنزويال
التي تعاين �أزمة طاحنة وندرة
يف الأغذية الأ�سا�سية والأدوية.
و�أعربت هذه الدول عن
قلق �إزاء الو�ضع الإن�ساين يف
فنزويال ،م�شددة على «�رضورة
�ضمان الو�صول �إىل امل�ساعدات
الإن�سانية ،من �أجل تلبية
احلاجات العاجلة للفنزويليني».
كذلك �أعلنت �أن املعار�ضة بقيادة غوايدو
�ستكون ع�ضو ًا كام ًال يف املجموعة،
ب�صفتها ممث ًال «�رشعي ًا» لكركا�س.
وقالت وزيرة اخلارجية الكندية
كري�ستيا فريالند �إن املجموعة دعت
�أي�ض ًا املجتمع الدويل �إىل جتميد �أ�صول
النظام «الديكتاتوري» ملادورو ،و�إىل

قال الرئي�س الأفغاين �أ�رشف غني
اول ام�س الثالثاء� ،إنه ال ميكن
�إبرام اتفاق �سالم بني حركة طالبان
والواليات املتحدة دون م�شاركة
حكومته باعتبارها “�صانع القرار”.
و�أدىل غني بهذه الت�رصيحات يف
مقابلة تلفزيونية يف الوقت الذي التقى
فيه �سا�سة من املعار�ضة الأفغانية ،من
بينهم الرئي�س ال�سابق حامد كرزاي،
مع ممثلني لطالبان يف مو�سكو.
وقال غني ملحطة “طلوع نيوز”
وهي �أكرب حمطة تلفزيون خا�صة
ب�أفغان�ستان“ :يف نهاية �أي اتفاق
�سالم �صانع القرار �سيكون احلكومة
الأفغانية”.
و�أ�ضاف“ :ال ميكن لأي قوة يف
ربا عن
هذا البلد حل احلكومة” ،مع ً
ا�ستعداده “للوقوف والدفاع عن
بلدنا” ،وقال“ :ت�أكدوا �أنه ال ميكن
لأحد تنحيتنا جان ًبا”.
وحكومة غني م�ستبعدة حتى الآن من
حمادثات ال�سالم اجلارية بني مفاو�ضني

�أو مقري.
وانخرطت املجموعات الربملانية
يف غرفتني (جمل�س الأمة واملجل�س
ال�شعبي الوطني) يف حملة دعوة
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة �إىل
الرت�شح لوالية خام�سة ،متهيد ًا
للر�سالة التي ينتظر �أن حتمل �إعالن
تقدمه للموعد الإنتخابي .ووقعت 4
جمموعات برملانية م�شكلة للتحالف
الرئا�سي يف الغرفة ال�سفلى للربملان،
�أي جبهة التحرير الوطني ،والتجمع
وجتمع
الدميقراطي،
الوطني
�أمل اجلزائر ،واحلركة ال�شعبية
اجلزائرية ،بيان ًا �أعلنت فيه دعمها
لرت�شيح بوتفليقة .وقالت« :نبارك
اللقاء الذي مت بني ر�ؤ�ساء الأحزاب
امل�شكلة للتحالف الرئا�سي يف
مقر حزب جبهة التحرير الوطني،
والذي مت من خالله تر�شيح بوتفليقة
لال�ستحقاق الرئا�سي ونتبنى كل ما
ورد يف بيان اللقاء والذي نعتربه
خارطة عمل نلتزم بها ونعمل على
جت�سيدها».

�أعلن
ا جلي�ش
ا لفر ن�سي
يف بيان �أن
�سالح اجلو
ا لفر ن�سي
ق�صف
�أهداف ًا يف
�شمال ت�شاد
من
�أول
�أم�س دعم ًا لقوات من اجلي�ش الت�شادي
�سعت �إىل �صد قافلة ملقاتلني مل حتدد
هويتهم ،توغلت عرب احلدود
من ليبيا .و�أ�ضاف اجلي�ش يف بيان
اول �أم�س الثالثاء« :تدخلت طائرة
مرياج  2000تابعة للقوات امل�سلحة
الفرن�سية بالتعاون مع جي�ش ت�شاد
يف �شمال البالد لق�صف قافلة من 40
�سيارة بيك �أب تابعة جلماعة م�سلحة
من ليبيا بعدما توغلت يف عمق
الأرا�ضي الت�شادية» .و�أ�ضاف« :هذا
التدخل ،بناء على طلب من �سلطات
ت�شاد� ،ساهم يف منع هذا التقدم

ا ملعا د ي
ت�شتيت
و
الرتل» .ومل
يذكر البيان
من وراء هذا
التوغل ،لكن
املرة
هذه
الأوىل التي
ت�رضب فيها
قوات فرن�سية
�أهداف ًا دعم ًا لقوات ت�شاد منذ �أن زاد
قبل �سنة ن�شاط حركة مترد جديدة
تتخذ من جنوب ليبيا
مقر ًا .وت�شكلت احلركة ،وا�سمها
«جمل�س القيادة الع�سكري لإنقاذ
اجلمهورية» ،عام  2016وا�شتبكت
مع القوات الت�شادية عدة مرات قرب
احلدود الليبية منذ �أغ�سط�س املا�ضي.
وتقول احلركة ،التي تدعي �أن لديها
مقاتلني بالآالف� ،إنها ت�سعى �إىل
الإطاحة بالرئي�س �إدري�س ديبي الذي
توىل ال�سلطة عام  1990بعد ع�صيان
م�سلح �أطاح بالرئي�س ح�سني حربي.

�أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) اول �أم�س الثالثاء� ،أنها
�سرت�سل  3750جندي ًا �إ�ضافي ًا �إىل
احلدود مع املك�سيك لثالثة �أ�شهر.
و�أدرجت اخلطوة يف اطار «تقدمي
دعم �إ�ضايف لعنا�رص هيئة اجلمارك
وحماية احلدود على احلدود
اجلنوبية الغربية ،كان وافق
عليه القائم ب�أعمال وزير الدفاع
الأمريكي (باتريك) �شاناهان يف 11
يناير املا�ضي ،ما يرفع �إىل 4350
العدد الإجمايل للجنود املنت�رشين
على احلدود .وا�ضافت �أن مهماتهم
�ست�شمل «قدرات املراقبة املتنقلة
حتى نهاية �سبتمرب � ،2019إ�ضافة
�إىل و�ضع نحو  150مي ً
ال من الأ�سالك
ال�شائكة بني منافذ الدخول».
ونُ �رش اجلنود يف املنطقة مبوجب
�أمر �أ�صدره الرئي�س دونالد ترامب،
قبل انتخابات التجديد الن�صفي
للكونغر�س يف نوفمرب املا�ضي،
�إذ كانت قوافل مهاجرين من
امريكا الو�سطى تتّجه اىل حدود
الواليات املتحدة طلب ًا للجوء.
لكن التعزيزات التي ت�شمل م�ساعدة
لعنا�رص
الع�سكرية
الوحدات
حر�س احلدود املدنيني ،من خالل
ت�أمني دعم لوج�ستي وتثبيت �سياج
تعر�ضت النتقادات
الأ�سالك ال�شائكةّ ،

باعتبارها حيلة �سيا�سية ت�ستهدف
�إثارة وهم لأزمة غري قائمة .ي�أتي
هذا الإعالن قبل �أيام من  15ال�شهر
اجلاري ،وهو املوعد النهائي الذي
حدده ترامب للكنغر�س للموافقة على
ّ
متويل ت�شييد جدار حدودي ،كلفته
 5.7بليون دوالر ،مهدد ًا ب�إغالق
احلكومة الفيديرالية مرة ثانية �أو
ب�إعالن حال طوارئ على امل�ستوى
الوطني ،للتحايل على الكنغر�س
ونيل الأموال الالزمة لت�شييد
اجلدار.
و�شدد ترامب الأحد املا�ضي على �أنه
ال ي�ستبعد «�أي خيار على الطاولة»،
وكتب على «تويرت»« :مع زحف قوافل
(املهاجرين) عرب املك�سيك �صوب
ي�ستعدوا
بالدنا ،على اجلهوريني �أن
ّ
لفعل كل ما هو �رضوري لأمن حدود
قوي .الدميوقراطيون ال يفعلون
�شيئ ًا� .إذا مل يكن هناك جدار ،لن
يكون هناك �أمن .الإجتار بالب�رش
واملخدرات واملجرمون من كل
اجلوانب � -إبقوا بعيدا!».
الذين
الدميوقراطيني
لكن
ي�سيطرون على جمل�س النواب،
رف�ضوا مرات طلب الرئي�س متويل
اجلدار ،معتربين �أنه جعل من هذا
امل�رشوع حملة �سيا�سية ل�شيطنة
املهاجرين و�إر�ضاء قاعدة �أن�صاره
يف احلزب اجلمهوري.

ً
ً
ً
3750جنديا �أمريكيا �إ�ضافيا �إىل احلدود املك�سيكية
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()91

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

اليمنّ :
تقدم يف املحادثات املتعلقة بان�سحاب املقاتلني من احلديدة حكومة لبنان اجلديدة تقول �إنها
�ستن�أى بنف�سها عن ال�صراع ال�سوري
�أحرز طرفا النزاع اليمني
املجتمعان منذ الأحد املا�ضي على
منت �سفينة قرب احلديدة بغرب اليمن
القوات
تقدم ًا باتجّ اه �إعادة انت�شار
ّ
ّ
خارج هذه املدينة ال�ساحلية،
و�سيوا�صالن مناق�شاتهما  ،بح�سب
ُ
ما �أفادت الأمم املتحدة اول ام�س
الثالثاء.
وقالت الأمم املتحدة يف بيان
�إن "الأطراف اليوم تبدو �أقرب �إىل
املوافقة على كيفية �إعادة االنت�شار
للمرحلة الأوىل مما كانت عليه قبل
�ستة �أ�سابيع".
وهذه املرحلة الأوىل املن�صو�ص
عليها يف اتّ فاق وقف �إطالق نار
مربم يف �أوائل دي�سمرب يف ال�سويد،
تن�ص على ان�سحاب دفعة �أوىل
ّ
من املقاتلني من موانئ احلديدة
وال�صليف ور�أ�س عي�سى بهدف ت�سهيل
�إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية.
وتر�أ�س املحادثات منذ الأحد
اجلرنال ال�سابق باتريك كامرت

رئي�س بعثة املراقبني
اليمن.
يف
الأمميني
و�أو�ضحت الأمم املتحدة يف
�سي�سلّم
بيانها � ّأن كامرت
ُ
املهمة م�ساء الثالثاء �إىل
ّ
ال�ضابط الدمناركي املتقاعد
ّ
مايكل لولي�سغارد الذي
عينته املنظّ مة الدولية يف
ّ
هذا املن�صب.
وو�صل لولي�سغارد اول
ام�س الثالثاء �إىل �صنعاء من
دون �أن ُيديل بت�رصيحات ،بح�سب
م�صور يف وكالة فران�س بر�س.
ّ
واتُّ خذ يف يناير قرار با�ستبدال
رئي�س املراقبني الأمميني� ،إثر
توتّ رات بح�سب دبلوما�سيني بني
واملتمردين احلوثيني من
كامرت
ّ
اخلا�ص
جهة ،واملبعوث الأممي
ّ
مارتن غريفيث من جهة ثانية.
من جهة ثانيةُ ،يعترب تبادل
ال�سجناء الذي متّ االتفاق عليه
إجراء
يف �ستوكهومل يف دي�سمرب �
ً

دعا الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س اول ام�س الثالثاء النم�سا
وكافة دول االحتاد االوروبي اىل
االعرتاف بدولة فل�سطني على ا�سا�س
حل الدولتني ،م�ؤكدا �أنه مل "يكلف
�أحدا" التحدث با�سم الفل�سطينيني.
وقال يف ختام لقائه الرئي�س
النم�ساوي الك�سندر فان دير بيلني يف
رام الله "ندعو دول االحتاد االوروبي
لالعرتاف بدولة فل�سطني وفق حل
الدولتني الذي ت�ؤيده دولهم والن ذلك
يدفع بعملية ال�سالم واملفاو�ضات اىل
االمام".
و�أ�شار عبا�س خالل م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع الرئي�س النم�ساوي "�إىل
�أهمية انتخاب دولة فل�سطني رئي�س ًا
ملجموعة  77+ال�صني،النها تر�سخ
مكانتها كدولة مهمة على ال�صعيد
الدويل".
وندد ب "تعنت احلكومة اال�رسائيلية
و�إ�رصارها على التنكر اللتزامات

العملية ال�سلمية وامل�ضي قدما يف
�سيا�سة اال�ستيطان واالقتحامات
واالعتقاالت واالغتياالت".
و�أو�ضح عبا�س �أن "قرارات االدارة
الأمريكية الأخرية املنحازة لالحتالل
اال�رسائيلي ب�شكل كامل ،يجعل
ا�ستمرار الدور الأمريكي كو�سيط وحيد
غري مقبول".
وجدد املطالبة ب "�آلية دولية
متعددة الأطراف لرعاية العملية
ال�سلمية ،م�ؤكدا �أهمية الدور
الأوروبي".

مهم ًا لبناء الثقة يف اجلهود التي
تقودها الأمم املتحدة لدفع الأطراف
املتحاربني �إىل طاولة املفاو�ضات
املدمرة
�سعي ًا �إىل �إنهاء احلرب
ّ
امل�ستمرة منذ �أربع �سنوات.
اليمنية
وبد�أ ممثّلو احلكومة
ّ
عمان
واملتمردون احلوثيون يف
ّ
ّ
الثالثاء جولة جديدة من املحادثات
ت�ستمر ثالثة � ّأيام للبحث يف ُ�سبل
ّ
تطبيق اتفاق تبادل الأ�رسى ،وفق
مرا�سل فران�س بر�س.

عبا�س يدعو النم�سا واالحتاد االوروبي لالعرتاف بدولة فل�سطني
ويف ال�سياق ذاته� ،شدد عبا�س "على
رف�ض امل�شاركة يف اي م�ؤمتر لل�سالم ال
يكون على ا�سا�س ال�رشعية الدولية".
وقال "مل نكلف احدا التفاو�ض عنا
ونرف�ض ان يتكلم اي احد با�سمنا ومل
نطلب من احد ان ينوب عنا".
و�شكر عبا�س الرئي�س النم�ساوي
"على ما تقدمه بالده من دعم �سيا�سي
واقت�صادي لتمكني فل�سطني من بناء
امل�ؤ�س�سات وتطويرها".
اىل ذلك� ،أكد عبا�س العمل على
"ت�شكيل حكومة جديدة والتح�ضري
لالنتخابات الت�رشيعية وفق القانون
ون�أمل م�شاركة اجلميع الجناحها يف
ال�ضفة الغربية والقد�س ال�رشقية
وقطاع غزة".
واعترب �أن "الدميقراطية هي
الطريق ال�صحيح ال�ستعادة اال�ستقرار
والتخفيف من معاناة �شعبنا
الفل�سطيني يف قطاع غزة".

توقيع اتفاق ال�سالم يف �إفريقيا الو�سطى بني احلكومة وجمموعات م�سلحة

وقعت حكومة �إفريقيا الو�سطى و14
جمموعة م�سلحة اول ام�س الثالثاء
بالأحرف الأوىل اتفاق �سالم جديد ًا خالل
حفل �أقيم يف اخلرطوم.
و�أفاد مرا�سل وكالة فران�س بر�س �أن
االتفاق الذي مت التو�صل �إليه ال�سبت وقعه
رئي�س �إفريقيا الو�سطى فو�ستان اركاجن
تواديرا با�سم احلكومة بالأحرف الأوىل.
وقد ح�رض االحتفال يف اخلرطوم،
الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري الذي
ا�ست�ضافت بالده املفاو�ضات برعاية
االحتاد الإفريقي والأمم املتحدة.
ن�ص "اتفاق اخلرطوم"،
وبعد توقيع ّ
�صافح ممثلو املجموعات امل�سلحة
الـ 14تواديرا والب�شري� ،أمام �سفراء
ودبلوما�سيني �أجانب.
و�أعلنت حكومة ورئا�سة �إفريقيا
الو�سطى �أن توقيع االتفاق ر�سمي ًا �سيح�صل
يف بانغي "يف الأيام املقبلة".
وقال رئي�س الوفد احلكومي فريمان
نغريبادا "�إن م�ضمون االتفاق �سين�رش بعد
توقيعه".
جمعت مفاو�ضات اخلرطوم التي بد�أت
يف  24يناير زعماء املجموعات امل�سلحة
الرئي�سية ووفدا حكوميا مهما.
ويف �إفريقيا الو�سطى البالغ عدد
�سكانها  4,5ماليني ن�سمة وت�شهد حرب ًا
ّ
يقل عن
منذ  ،2013مت توقيع ما ال

�سبعة اتفاقات �سالم خالل خم�س �سنوات
من دون �أن ي�ؤدي �أي منها �إىل اال�ستقرار.
وتُ عترب جمهورية �إفريقيا الو�سطى من
�أفقر دول العامل رغم غناها بالذهب
واملا�س .وتتقاتل املجموعات امل�سلحة
التي ت�سيطر على � 70إىل  80%من �أرا�ضي
البالد ،من �أجل ال�سيطرة على ثرواتها.
وتتواجه ب�شكل منتظم مع حواىل 12
�ألف جندي و�رشطي من بعثة الأمم املتحدة
يف �إفريقيا الو�سطى (مينو�سكا) التي
حتاول منع ح�صول �أعمال عنف لكن من

دون جدوى.
وكان مفو�ض ال�سلم والأمن يف االحتاد
الإفريقي �إ�سماعيل �رشقي �أعلن ال�سبت �أن
االتفاق �سيتيح "ل�شعب �إفريقيا الو�سطى
بال�سري على طريق امل�صاحلة والوفاق
والتطور".
ويف اليوم نف�سه� ،أكد متحدث با�سم
املجموعات امل�سلحة �إيغور الماكا �أنه
مت التو�صل �إىل "ت�سوية"" ،با�سم الوحدة
والوفاق وامل�صاحلة الوطنية ،لقد انت�رص
ال�سالم".

انطلقت يف واغادوغو اول ام�س الثالثاء قمة
خما�سية ملحاربة اال�صولية جتمع دوال يف منطقة
ال�ساحل ،غداة مقتل � 14شخ�صا يف هجوم "�إرهابي"
يف بوركينا فا�سو.
واجتمع قادة "قوة جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س"
التي ت�ضم بوركينا فا�سو وت�شاد ومايل وموريتانيا
والنيجر يف واغادوغو يف قمة ت�ستمر يوما هدفها
تعزيز التن�سيق يف املعركة �ضد اال�صوليني الذين
ت�سببوا مبقتل مئات املدنيني وب�أ�ضرار اقت�صادية.
وع�شية القمةُ ،قتل  14مدنيا يف هجوم وقع يف
�شمال بوركينا فا�سو قرب احلدود مع مايل ،بح�سب ما
�أفاد اجلي�ش.
ورد ًا على الهجومّ ،
�شن اجلي�ش عمليّات ع�سكريّة
يف ثالث مناطق ب�شمال البالد قال �إ ّنه قام خاللها ب
"�شل حركة" (قتل)  146م�سلحا ،وهي ح�صيلة ّ
تعذر
على وكالة فران�س بر�س التح ّقق منها من م�صادر
م�ستقلة.
وقال الرئي�س البوروندي ال�سابق بيار بويويا،
ممثل االحتاد الإفريقي يف القمة� ،إن "بوركينا فا�سو
التي ت�ست�ضيف هذه القمة كانت بني الدول الأكرث
م�ساملة يف العامل باتت اليوم �ضحية اعتداءات ي�شنها
�إرهابيون �أهدافهم رجعية".
و�أ�ضاف �أن "االحتاد الإفريقي يعرب عن ت�ضامنه

وتعاطفه مع حكومة بوركينا فا�سو و�شعبها ويح�ضهم
على ح�شد قواهم للوقوف معا �ضد �أعمال املجموعات
الإرهابية املزعزعة لال�ستقرار .وكذلك �سد �أي
ثغرات قد ي�ستغلها العدو".
وا ُّتخذت �إجراءات �أمنية م�شددة اول ام�س
الثالثاء �شملت �إغالق طريق رئي�سي �سريع يربط
املطار مبكان انعقاد القمة.
واندلع التمرد الإ�سالمي يف منطقة ال�ساحل يف
�أعقاب الفو�ضى التي اجتاحت ليبيا عام ،2011
ف�شهد �شمال مايل هجمات جهادية.
ومع ارتفاع ح�صيلة ال�ضحايا ،مت �إطالق خطة
تدعمها فرن�سا العام  2015لن�شر قوة م�شرتكة
مكونة من خم�س دول وت�ضم  5000عن�صر.
لكن نق�ص التمويل والتدريب واملعدات �شكلت
جميعها عوامل قو�ضت املبادرة .وتعر�ض مقر القوة
يف مايل يف يونيو املا�ضي لهجوم انتحاري مدمر �أعلنت
جمموعة مرتبطة بالقاعدة م�س�ؤوليتها عنه.
ونظرا لهذه التحديات ،بدت "قوة جمموعة دول
ال�ساحل اخلم�س" غري ن�شطة لفرتة طويلة .لكن
قائدها اجلرنال املوريتاين حنانة ولد �سيدي �أعلن
الأحد �أنها �شنت ثالث عمليات ع�سكرية منذ 15
يناير دون تفا�صيل �إ�ضافية.

ذكرت احلكومة
نية
للبنا
ا
اجلديدة اول ام�س
�أنها
الثالثاء
�ستلتزم ب�سيا�سة
بالنف�س
الن�أي
ال�رصاعات
عن
مثل
الإقليمية،
احلرب ال�سورية،
حمادثات
بعد
لتحديد ال�سيا�سات
التي �ستتبعها يف
الفرتة املقبلة.
و�أعلن لبنان مبد�أ ”الن�أي بالنف�س“
عام  2012لإبقاء الدولة املنق�سمة
ب�شدة على نف�سها بعيدة من الناحية
الر�سمية عن النزاعات الإقليمية
املعقدة مثل احلرب الطويلة يف
�سوريا.
وقال وزير الإعالم اللبناين جمال
اجلراح بعد اجتماع للجنة �صياغة
ال�سيا�سات ”�إننا كدولة ملتزمون
الن�أي بالنف�س عن الأحداث يف
املنطقة“.
وتعك�س زيادة دور حزب الله ،مع
ح�صوله على ثالثة من  30مقعدا يف
احلكومة ،النفوذ الأكرب الذي ح�صل
عليه من م�شاركته يف احلرب ال�سورية
ومكا�سب حلفائه يف انتخابات مايو
الربملانية.

ووافقت الأحزاب املتناف�سة يف
لبنان على ت�شكيل حكومة الوحدة
اجلديدة بعد نحو ت�سعة �أ�شهر من
امل�شاحنات يف �أعقاب االقرتاع.
وير�أ�س احلكومة ،مثل �سابقتها،
رئي�س الوزراء �سعد احلريري وت�ضم
معظم الكتل الرئي�سية.
وقال اجلراح �إن اللجنة املكلفة
ب�صياغة البيان الوزاري ”�أنهت �إقرار
البيان ب�شكل نهائي كما وعد رئي�س
احلكومة �سعد احلريري،و�ستو�صي
اللجنة كذلك ب�سيا�سات متعلقة بوجود
الالجئني ال�سوريني والإ�صالحات
االقت�صادية.
وحثت احلكومة الأمريكية حكومة
لبنان احلديدة على �ضمان �أال ت�ساعد
مواردها حزب الله ،الذي تعتربه
جماعة �إرهابية.

بوركينا فا�سو :مقتل  14مدن ًيا بهجوم م�سلح

ُقتل  14مدني ًا فجر الإثنني املا�ضي
يف هجوم نُ �سب �إىل مت�شددين يف �شمال
بوركينا فا�سو بح�سب ما �أفاد بيان
للجي�ش.
�شن اجلي�ش
ورد ًا على الهجوم،
ّ
ع�سكرية يف ثالث مناطق
عمل ّيات
ّ
إنّ
ب�شمال البالد قال � ه قام خاللها
بـ”حتييد” (قتل) “� 146إرهابي ًا”،
وهي ح�صيلة تعذّر التح ّقق منها من
م�صدر م�ستقل.
وي�أتي ذلك ع�شية قمة جمموعة
دول ال�ساحل اخلم�س التي �ستعقد يف
واغادوغو.
وهذا الهجوم امل�سلح الذي وقع يف
بلدة كني مبقاطعة ياتينتا املتاخمة
ملايل ،هو واحد من �أخطر الهجمات

التي �شهدتها البالد.
وقال مدير التوا�صل يف اجلي�ش
الكولونيل المو�سا فوفانا �إنه “يف ليل
الأحد � 3إىل الإثنني  4فرباير ،2019
�أدى هجوم �إرهابي يف كني �إىل �سقوط
� 14ضحية مدنية”.
و�أ�ضاف يف بيان “رد ًا على هذا
الهجوم� ،شنت قوات الدفاع والأمن
الوطنية على الفور عمليات يف مناطق
كني ،وبانه (مقاطعة لوروم� ،شمال)
وبومبورو (مقاطعة كو�سي� ،شمال
غرب)”.
“رد قوات
و�أ�شار البيان �إىل � ّأن
ّ
برية
الدفاع والأمن عرب عمل ّية
ّ
وجوية� ،أتاح حتييد � 146إرهابي ًا يف
ّ
املناطق الثالث”.

قمة دول ال�ساحل االفريقي تبحث حماربة اال�صولية

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

درا�سة :اال�ستخدام املفرط للفي�س بوك هو�س الإنرتنت ..م�سبار لنا�سا ير�سل �إ�شارات للأر�ض فى
يدفع امل�ستخدمني لإتخاذ قرارات �سيئة العامل يق�ضي  1.2مهمة تاريخية على حافة املجموعة ال�شم�سية
مليار �سنة خالل 2019

تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن اال�ستخدام املفرط ملن�صات التوا�صل
االجتماعى مثل في�س بوك ،قد يجعل م�ستخدميه يتخذون قرارات �سيئة
مثل �إدمان املخدرات ،حيث قال امل�ؤلف الرئي�سى للدرا�سة Dar
 Meshiوهو �أ�ستاذ م�ساعد فى جامعة والية مي�شيغان فى الواليات
ملتحدة" :نحو ثلث الب�رش على هذا الكوكب ي�ستخدمون و�سائل الإعالم
االجتماعية ،وبع�ض ه�ؤالء النا�س يظهرون �سوء ا�ستخدام مفرط لهذه
املواقع".
و�أ�ضاف �صاحب الدرا�سة�" :أعتقد �أن و�سائل الإعالم االجتماعية لها
فوائد هائلة للأفراد ،لكن هناك � ً
أي�ضا جانب مظلم عندما ال ي�ستطيع
النا�س �سحب �أنف�سهم منه ،فنحن بحاجة �إىل فهم �أف�ضل ملحرك
البحث هذا حتى نتمكن من حتديد ما �إذا كان ا�ستخدام و�سائل الإعالم
االجتماعية املفرط يجب اعتباره �إدمانً ا".
ووفقا ملا ن�رشه موقع  TOIالهندى ،فقام الباحثني ب�إجراء 71
درا�سة ا�ستق�صائية لقيا�س مدى اعتماد امل�ستخدمني النف�سى على في�س
بوك ،على غرار الإدمان ،وقد ت�ساءلت الدرا�سة عن مدى ان�شغال
امل�ستخدمني باملن�صة ،وم�شاعرهم عند عدم القدرة على ا�ستخدامها،
وحماوالت الإقالع والت�أثري الذى كان لـ Facebookعلى �أعمالهم �أو
درا�ساتهم.

ثوريوم� ..سيارة تعمل قرن كامل دون كهرباء �أو وقود

ت�ستعد �رشكة "ليزر باور �سي�ستم" بالتعاون مع ال�رشكة العريقة يف
جمال ال�سيارات "كاديالك" للك�شف عن منوذج �سيارة اختبارية ال تعمل
بالوقود �أو الكهرباء وت�ستطيع ال�سري ملدة ت�صل �إىل  100عام.
ال�سيارة تعرف با�سم "ثوريوم" وتعتمد يف طاقتها على الثوريوم الكثيف
ج ًدا ،الذي لديه القدرة �أن يولد كمية هائلة من احلرارة.
كات ال�رشكة تخترب ب�أجزاء �صغرية من الثوريوم ،وليزر ي�سخن املاء
ريا بالطاقة.
ويولد البخار ويزود توربينًا �صغ ً
يكفي القول �أن غرام واحد من هذه املادة ينتج طاقة �أكرث من � 28ألف
لرت من البنزين ،و 8غرامات �ستزود �سيارة عادية بالطاقة ملدة قرن
واحد.

ذكرت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية� ،أن  57باملئة من �سكان
العامل لديهم ات�صال بالإنرتنت،
و�أن �سكان جنوب �رشق �آ�سيا ميثلون
الكتلة الأكرب على وجه الكرة الأر�ضية
من حيث عدد �ساعات ا�ستخدامهم
لل�شبكة العنكبوتية ،مقارنة ب�أي
منطقة �أخرى.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن الإمارات
احتلت �صدارة قائمة الدول فيما
يتعلق با�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وتنب�أت ال�صحيفة �أن الوقت الذي
�سيق�ضيه م�ستخدمو العامل الرقمي
على الإنرتنت يف � ،2019سيوازي 1.2
مليار �سنة.
ويبلغ متو�سط الوقت الذي يق�ضيه
قاطنو  3من بلدان منطقة جنوب �رشق
�آ�سيا عرب الإنرتنت �أكرث من � 8ساعات
يف اليوم.
وت�صدرت القائمة الفلبني التي
يق�ضي فيها الفرد نحو � 10ساعات
ودقيقتني �أمام الإنرتنت كل يوم،
وفقا للتقرير اجلديد.
وان�ضمت تايالند �إىل املراكز
اخلم�سة الأوىل ،حيث وجد �أن متو�سط
الوقت الذي ي�ستخدم فيه الفرد
الإنرتنت يبلغ � 9ساعات و 11دقيقة،
بينما �سجلت �إندوني�سيا � 8ساعات.
ويق�ضي الأ�شخا�ص يف اململكة
املتحدة ما يقرب من � 8ساعات عرب
الإنرتنت ،بينما مي�ضي الأمريكيون 8
�ساعات و 31دقيقة.
و�أظهرت الديلي ميل �أن اليابانيني
يق�ضون �أقل وقت على الإنرتنت،
م�سجلني � 3ساعات و 45دقيقة ،وجاء
بعدهم ال�صينيون ،ح�سب "�سكاي
نيوز".
وا�ستعانت الدرا�سة بالأرقام التي
توفرها كل من موقعي ""HootSuite
و" ،"We Are Socialومزجت بني
الوقت الذي يق�ضيه امل�ستخدمون
�أمام الإنرتنت عرب �أجهزة الكمبيوتر
والهواتف اجلوالة.
وتبعت الفلبني جنوب �إفريقيا
وكولومبيا والربازيل من حيث
ال�ساعات اليومية التي يق�ضيها الفرد
يف ا�ستخدام الإنرتنت على �أجهزة
الكمبيوتر.
وك�شفت ال�صحيفة� ،أن  57باملئة من
�سكان العامل مت�صلون الآن بالإنرتنت،
ويق�ضون يف املتو�سط � 6.5ساعة على
الإنرتنت يوميا ،م�شرية �إىل �أن معظم
الوقت الذي يق�ضيه امل�ستخدمون عرب
الإنرتنت يتم عرب الأجهزة املحمولة،
مثل الهواتف الذكية والأجهزة
اللوحية.
ا�ستخداما لو�سائل
والبلدان الأقل
ً
الإعالم االجتماعية هي نيجرييا ،حيث
ي�ستخدمها  16باملئة من ال�سكان،
تليها كينيا بن�سبة  12باملئة.

ات�صل م�سبار الف�ضاء (نيو هورايزونز) التابع لإدارة الطريان والف�ضاء
الأمريكية (نا�سا) بالأر�ض
بعد رحلة �أخذته �إىل
�أبعد منطقة ي�ستك�شفها
الب�رش على الإطالق ،وهى
�صخرة متجمدة على حافة
املجموعة ال�شم�سية ي�أمل
العلماء �أن تبوح ب�أ�رسار
حول ن�ش�أة املجموعة.
وقطع امل�سبار الذى
يعمل بالطاقة النووية
 6.4مليار كيلومرت لي�صل
�إىل م�سافة  3540كيلومرتا من ال�صخرة الف�ضائية �ألتيما توىل البالغ طولها 32
كيلومرتا والتى ت�سبح فى قلب حزام كويرب ،وحزام كويرب عبارة عن حلقة من
الأج�سام ال�سماوية املتجمدة �إىل اخلارج مبا�رشة من مدار كوكب نبتون.
وهلل املهند�سون فى خمترب جونز هوبكينز للفيزياء التطبيقية بوالية
ماريالند عندما و�صلت الإ�شارات الأوىل التى بعثت بها مركبة الف�ضاء عرب �شبكة
الف�ضاء ال�سحيق التابعة لنا�سا ال�ساعة � 1028صباحا بتوقيت �رشق الواليات
املتحدة ( 1528بتوقيت جرينت�ش).
وقالت �ألي�س بومان مديرة عمليات املهمة "لدينا مركبة ف�ضاء بحالة جيدة
للغاية".
وقالت نا�سا �إن املركبة �ستبعث باملزيد من ال�صور والبيانات من ال�صخرة
الف�ضائية توىل فى الأيام القادمة.
وانطلق امل�سبار (نيو هورايزونز) فى يناير  2006ليقطع  6.4مليار كيلومرت
�صوب �أطراف املجموعة ال�شم�سية لدرا�سة الكوكب القزم بلوتو و�أقماره
اخلم�سة.
وقال �أالن �سترين الباحث الرئي�سى املخت�ص بامل�سبار خالل م�ؤمتر �صحفى
فى خمترب جونز هوبكينز فى لوريل "فى الليلة املا�ضية� ،أجرت مركبة الف�ضاء
الأمريكية نيو هورايزونز �أبعد عملية ا�ستك�شاف فى تاريخ الب�رشية ،و�أجنزت
ذلك ب�شكل مذهل".
وقال �سترين �إن �صورة لتويل� ،أر�سلت الليلة املا�ضية ومل حتمل تفا�صيل
�أكرث تذكر عن �صور �سابقة ،تزيد الغمو�ض ب�ش�أن ما �إذا كانت توىل �صخرة
واحدة ت�شبه حبة فول �سودانى غري متماثلة �أم �أنها فعليا �صخرتان تدوران حول
بع�ضهما و"�صورتهما م�شو�شة ب�سبب قربهما من بع�ضهما".
وخالل اقرتابه من بلوتو عام  ،2015اكت�شف امل�سبار �أن بلوتو �أكرب قليال
مما هو معتقد .وفى مار�س ،اكت�شف وجود كثبان غنية بغاز امليثان على �سطح
بلوتو.
والآن بعد �أن قطع  1.6مليار كيلومرت بعد بلوتو فى حزام كويرب فى مهمته
الثانية� ،سوف يدر�س امل�سبار على مدى �شهور تركيبة الغالف اجلوى وت�ضاري�س
�ألتيما توىل بحثا عن مفاتيح حلل لغز تكوين املجموعة ال�شم�سية وكواكبها.
وتقول نا�سا �إن العلماء مل يكونوا قد اكت�شفوا �ألتيما توىل عند �إطالق امل�سبار
مما يجعل مهمته فريدة من نوعها .وفى عام  ،2014ر�صد علماء الفلك �ألتيما
توىل با�ستخدام تلي�سكوب الف�ضاء هابل واختاروه فى العام التاىل ملهمة (نيو
هورايزونز) التالية.

اجلي�ش الأمريكى ي�سعى لتطوير �أدمغة
روبوتية م�ستمدة من ذكاء احل�شرات

ك�شف تقرير حديث �أن جناح �أبحاث �رسى تابع للجي�ش الأمريكى ي�ستعد
لل�رشوع فى درا�سة تهدف �إىل ت�صميم
عقول ميكانيكية ذكية باال�ستناد �إىل
�أدمغة احل�رشات ،حيث دعت وكالة
م�شاريع الأبحاث الدفاعية املتقدمة
( )DARPAالعديد من الباحثني
لتقدمي مقرتحات حول كيفية حماكاة
عقول الزواحف.
ووفقا ملا ن�رشه موقع metro
الربيطانى ،فريى الباحثون �أن احل�رشات تعترب مميزة ب�شكل كبري ،كونها
قادرة على �أن ت�ؤدى جمموعة متنوعة من املهام ،رغم امتالكها لأدمغة دقيقة
للغاية ،فيما تريد  DARPAمن املبتكرين و�رشكات التكنولوجيا تقدمي
ت�صاميم متتلك "القدرات احل�سابية الرائعة للح�رشات الطائرة ال�صغرية ج ًدا"
التى حتظى بعقلية عالية الأداء فى م�ساحة �صغرية ج ًدا.
وت�أمل  DARPAفى �أن يدر�س الباحثون فى البداية عقول احل�رشات قبل �أن
يقوموا بتطوير "عقل روبوتى ذكى" با�ستخدام تقنيات منقولة من الطبيعة،
وكانت الوكالة قد �أطلقت خالل العام املا�ضى برنامج يطلق عليه ()SHRIMP
خم�ص�ص لبناء روبوتات �صغرية بحجم احل�رشات ميكن ا�ستخدامها فى مهمات
الإنقاذ بعد الكوارث الطبيعية �أو الكوارث الأخرى.
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

طرق ُت ِّخل ُ�صك من ت�شققات البطن �أثناء الوالدة

اخلطوط والت�شققات يف
البطن �أثناء فرتة احلمل تتكون
نتيجة متزق اجللد �أثناء
احلمل  ،وهي تبد�أ يف منت�صف
احلمل  ،وتزداد يف ال�شهرين
الأخريين  ،ويرجع ال�سبب
يف زيادة الت�شقق �أ�سفل البطن
�إىل �أن هذه املنطقة تتعر�ض
للتمدد �أكرث  ..وت�صيب هذه
الت�شققات ن�سبة كبرية من
احلوامل قد ت�صل �إىل ، 90%
وعادة ال تختفي بعد الوالدة
مبا�رشة �أو ب�شكل كامل ولكنها
قد تزول تدريجي ًا وبن�سبة
عما كانت عليه.
كبرية َّ
للتخل�ص من خطوط وت�شققات
البطن يجب عليك اتباع الطرق

التالية :
احر�صي على
•
الربوتينات
تناول
 ،فهي ت�ساعد يف
املحافظة على اجللد
ب�شكل جيد  ،وجتعلك
تتمتعني ب�صحة جيدة
.
•احر�صي على تناول
الأطعمة التي حتتوي
على الفيتامينات ،
وخا�صة فيتامني (�سي)
وفيتامني (د) .
• داومي على دهن
بالكرميات
اجللد
والزيوت  ،مثل  :زيت
اللوز � ،أو الزيتون.
• ال تن�س القيام
بالتمرينات الريا�ضية
اخلا�صة باحلمل ،
كونها ترتك �آثار ًا �إيجابية على
�صحة اجل�سم ب�شكل عام.
تفيد بع�ض الكرميات
املتوفرة بال�صيدليات يف
التخل�ص من هذه اخلطوط
والت�شققات  ،لكن ينبغي
طويلة
لفرتة
ا�ستخدامها
وم�ستمرة وبدون ملل  ،حتى
تتحقق الفائدة منها .
مالحظة :هذه الطرق مفيدة
عندما تكون اخلطوط باللون
الأرجواين �أو البنف�سجي ،قبل
�أن تتحول �إىل اللون الأبي�ض ،
ولكن عندما تتحول �إىل لون
�أبي�ض فلي�س هناك من حل �إال
العالج بالليزر.

مطبخ �أ�رستي �سندويت�ش خبز اجلبنة

املقادير
�	.1أفخاذ دجاج مقطعة �رشائح
�صغرية
بطاطة
.2
مقطعة �إىل �رشائح رفيعة
جد ًا
ب�صلة
.3
�صغرية مقطعة �إىل
قطع �صغرية
ملح
.4
فلفل
.5
 2ملعقة �شطة
.6
بيبار �ألوان
.7
زيت الزيتون
.8
قطع جنب مربعات
.9
مقادير خبز اجلبنة:
•
•
•
•
•
•
•
•

كوبان ون�صف دقيق
 3مالعق زبدة
بي�ضة
حليب �سائل
ملعقة خمرية فورية
ر�شة ملح
ر�شة �سكر
ن�صف كوب جنب مب�شور

الطريقة
�أو ًال  :طريقة عمل احل�شوة  :ن�ضع مقالة

على النار  ،ون�ضع فيها الزيت  ،ثم
�أفخاذ الدجاج ،وامللح  ،والفلفل
 ،ونقلب حتى تبد�أ
باالحمرار .
•
ن�ضيف �رشائح
،
البطاط
وقطع الب�صلة
،
ال�صغرية
ونقلب حتى يحمر
الب�صل .
• ن�ضيف ال�شطة  ،والبيبار يف
الأخري.
ثاني ًا  :طريقة عمل اخلبز  :نخلط
الزبدة  ،والبي�ضة  ،واحلليب ال�سائل ،
وامللح  ،وال�سكر  ،واخلمرية  ،ثم ُن ِّ
غطي
املكونات  ،ونرتكها ملدة  5دقائق .
• ن�ضيف الدقيق  ،واجلنب  ،ثم نخلط
حتى نح�صل على عجينة طرية  ،ثم نرتك
العجينة حتى تتخمر .
ُ
ق�سم العجينة �إىل �أقرا�ص مت�ساوية ،
•ن ِّ
ُ
كورها على �شكل م�ستطيل  ،ثم نرتكها
ون ِّ
حتى تتخمر مرة �أخرى  ،ثم ندخلها
الفرن حتى تن�ضج وحتمر .
• نح�شي �أقرا�ص اخلبز بح�شو الدجاج
 ،ونوزع اجلبنة عليها  ،وندخلها الفرن
ملدة  3دقائق حتى ت�سيح اجلبنة  ..تقدم
�ساخنة .

اتخاذ قرار الطالق هو
قرار م�ؤمل ،و التعامل مع
الطالق ومواجهة احلياة
وانت بفردك هو واقع اكرث
ايالما يفتح عليك وابال من
الأ�سئلة املزعجة ونظرات
ال�شفقة لكن ماذا لو حاولتي
التغيري من منط حياتك ب�شكل
ي�ساعدك على تقبل والتعاي�ش
مع و�ضعك اجلديد.
النقاط
بع�ض
وهناك
ت�ساعدك علي ذلك
م�سالة الطالق هي يف
الأ�سا�س م�س�ألة وقت يف
البداية تكون �صعبة ،لكنها
مرحلة تبد�أ قويه لكن �رسعان
ما ان تخمد ،فيجب ان تكوين
اقوى منها وتواجهيها مبنتهى
ال�صالبة فان الطالق كما هو
م�ؤمل لك م�ؤمل لأهلك اي�ضا
لكن قوتك تنعك�س عليهم
بالإيجاب.
حافظي على قوتك واتزانك

الداخلي

و�سالمك
وتوازنك .
ان
حاويل
تطردي ر�أ�سك
اجراءات
ان
ا لطال ق
و�رشيط حياتك
املا�ضي.
حا و يل
تعطي لقلبك
فر�صة
وعقلك
وال
للت�صالح،
الأفكار
تدعي
تهاجمك،
ال�سيئة
بل قومي مبواجهة نف�سك
واتركي كل الأفكار ال�سيئة
وراء ظهرك.
ابحثي عن رغبات كنت تودين
القيام بها يف املا�ضي ،لكن
مل ت�ستطيعي حتقيقها ب�سبب
الظروف ،وقومي على الفور
بتحقيق هذه الرغبات.
قومي بالبحث عن هوايات

اليدين
غ�سل
�إن
باملاء و ال�صابون
يعمل على زوال املادة
الطبيعية
احلم�ضية
اجللد
حتمي
التي
 .و للمحافظة على
نعومة و نداوة يديك
عليك ا�ستخدام غ�سول
الفواكه هذا يوميا
بعد غ�سل اليدين .
كما �ستالحظني �أن �أثرا
طيبا يف تبي�ض ب�رشة

جلمالك . .طرق طبيعية للعناية بال�شعر

�أَ�صبح البي�ض جزء ًا مهم ًا من
احلمية والعناية بال�شعر واجللد.
ّ
كل �شخ�ص يريد �أَن يكون عنده
�شعر جميل والمع .با�ستعمالِ
ِ
البي�ض النيئ �أي فتاة ميكن �أن
جتد نف�سها مع �شعر جميل.
لن ت�ضطري لعبور القارات
ال�سبع لإيجاد بي�ض نيئ .كل بيت
ميكن �أن ي�صبح ب�سهولة خلطة
رائعة لل�شعر.
كما ميكن ا�ستعمال بع�ض
اخللطات كملطف لل�شعر �أي�ضا.
ِ
البي�ض ت�أثري ًا
تخلق خ�صائ�ص
لطيفا على ال�شعر الباهت
واجلاف .وي�ساعد ال�شعر �إىل
�إ�صالح نف�سه .واحلفاظ على قوام
جيد.
بع�ض الو�صفات املنزلية:
لل�شعر القوي واجلميل الذي
طاملا حلمت به ،قومي مبزج
�صفار بي�ضتني (اعتمادا على طول
�شعرِ ك) مع ملعقتني من زيت.
دلكي املزيج جيدا على ال�شعر،

اتركيه لبع�ض الوقت ثم اغ�سليه
جيدا.
اخلطي بي�ضتني جيدا� .ص ّْبي هذا
اخلليط على �شعرك بالتَدليك .دعيه
يجف .نظفي �شعرك بال�شامبو ،ثم
اغ�سليه باملاء واخلل .اتبعي هذه
الن�صائح مرة كل �شهر للح�صول
على �شعر ناعم ولطيف.
اخفقي �صفار بي�ضة حتى ت�صبح
كالرغوة .قومي ب�إ�ضافة ملعقة
من زيت الأطفال ثم �أمزجي جيدا.
َ
اخل ِليط
�أ�ضيفي املاء �إىل هذا
َ
فروة
و�ضعيه على كافة �أنحاء
ر�أ�سك .بعد �أن يجف ،ا�شطفيه
جيدا للح�صول على ملطف طبيعي
لل�شعر.
امزجي �صفار بي�ضة يف  1/4ك�أ�س
من اللنبِ مع القليل من الليمون
الأخ�رض .اخلطي املكونات كل َّي ًا
و�ضعيه على ال�شعر خ�صلة خ�صلة.
دقائق
بعد و�ضعه اتركيه ملدة 10
ِ
وبعد ذلك اغ�س ُليهّ � .إن

و ا هتما ما ت
فان
جديدة،
ذلك �سيح�سن
حالتك
من
لنف�سية
ا
يح�سن
و
من بيئتك
املحيطة.
حاويل انه
ت�شغلي نف�سك
باي �شيء اخر
مثل ان تعيدي
توثيق عالقاتك
التي �أهملتها ،حاويل
ان تخرجي كثريا مع ا�صدقائك
القدامى ،اختلطي اكرث باهلك
واقاربك ،فان كل هذه الأ�شياء
ت�ساعد يف عدم ابقائك وحيدة
و التفكري يف اي ذكرى او
موقف ممكن ان يت�سبب يف
ايالمك.

اليدين.
مقادير غ�سول اليدين
 8مالعق كبرية ماء ورد .
 3مالعق كبرية جل�رسين .
ملعقة كبرية ليمون طازج .
ملعقة كبرية ع�صري برتقال
.
ملعقة كبرية خل التفاح .
تخلط املكونات جيدا ثم
تعبا يف زجاجة مع الرج عدة
مرات.

َ
جمموعة اللنب والبي�ض جيدا
جد ًا ل�شعرك.
ملعاجلة �شعر الأ�شخا�ص
ِ
للماء يف �أغلب
الذين يتعر�ضون
الأوقات .امزجي بي�ضة  ،مع
زيت زيتون وق�شرّ اخليار لعمل
َخليط جيد ،ا�ستعملي اخلالط.
وزعي اخلليط بانتظام على
دقائق.
�شعرك و�أبقيه ملدة 10
ِ
ا�شطفيه كليا.
حتذير� :إذا كنت تعانني من
ح�سا�سية اجتاه �أي من هذه املواد
فيجب �أن ال ت�ستعملي الو�صفة.
الو�صفات الطبيعي حتتاج �إىل
الوقت واملتابعة للح�صول على
نتائج مر�ضية.
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من هنا وهناك

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

كوريا ال�شمالية تنتج مالب�س قابلة للأكل
مل يعد لالبتكارات والإبداعات حدود يف العامل هذه الأيام ،ف�إذا �شعرت باجلوع ،لن حتتاج �إىل
�رشاء الطعام خارج املنزل ،ولكن ميكنك �أن تلتهم �سرتتك ،وف ًقا ملا نقله موقع �سكاي نيوز عربية.
ويرجع ذلك �إىل اخرتاع املركز التابع لوزارة املواد الغذائية واالحتياجات اليومية الكورية،
مالب�س قابلة للأكل ،وو�صف مركز �أبحاث "كيم" للأزياء يف بيوجن ياجن ،الأزياء ب�أنها "مثالية"
ملمار�سي الن�شاطات اخلارجية كالت�سلق مثلاً  ،ح�سب ما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
و�ضم "كتالوغ" الأزياء التي ابتكرها املركز ت�شكيلة مالب�س ن�سائية �ضمت �سرتات "�شانيل" مقلدة،
وحقائب ""جوت�شي مزيفة ب�أ�سعار رخي�صة ،ف�ضلاً عن �سرتات رجالية "قابلة للأكل".
و�أو�ضح املركز ،بح�سب ال�صحيفة� ،أن تلك الأزياء القابلة للأكل �صنعت من "الفالنيت ال�صناعي"،
املكون من الربوتينات والأحما�ض الأمينية واملغن�سيوم والكال�سيوم واحلديد ،وهى قابلة للأكل
ّ
وقت اجلوع ،دون ذكر تفا�صيل حول كيفية تناول ال�سرتات� ،أو حتللها يف اجل�سم مثلاً .
و�أثارت ال�صور التي انت�رشت على مواقع التوا�صل االجتماعي ردود فعل �ساخرة ،فبينما �شكّ ك
البع�ض بقدرة بيوجن ياجن على �صنع �سرتات قابلة للأكل ،ا�ستهز�أ �آخرون باال�سرتاتيجية الدعائية،
خا�صة و�أن الكثري من الأ�شخا�ص هناك بالكاد ميلكون �أموالاً تكفي ل�رشاء الطعام ،قبل �أن يفكروا
ب�رشاء مالب�س لأكلها.

�شركة الطريان تتيح تقدمي البق�شي�ش للم�ضيفات

�رشكة “فرونتري” ك�رست هذه
القاعدة وقدمت ،قبل � 3سنوات
تقريب ًا ،و�سيلة تكنولوجية متنح
الركاب فر�صة �إعطاء البق�شي�ش
مل�ضيفات وم�ضيفي الطريان.
ورغم البدء بتقدمي هذه
اخلا�صية اجلديدة� ،إال �أن العديد
من الركاب مل يكن لديهم �أي علم
بها� ،إذ قال جي تي جنرت� ،أحد
كتاب موقع “غاي”� ،إنه “تفاج�أ”
عندما اكت�شف �أن ب�إمكانه �إ�ضافة
البق�شي�ش ،وقد انت�رشت حكايته
لهذه امل�صادفة ،ما �أدى �إىل
ت�سا�ؤل العديد من امل�سافرين عن �إمكانية �إ�ضافة
البق�شي�ش �أثناء �سفرهم ،بح�سب موقع �سي �إن �إن.
�أما حول فكرة �إدراج هذه اخلا�صية ،فقال
املتحدث با�سم �رشكة “فرونتري” ،جوناثان
فريد� ،إن “�إ�ضافة البق�شي�ش للم�ضيفني يعود �إىل
امل�سافرين ،والكثري منهم يقومون بذلك” ،م�شري ًا
�إىل �أن ال�رشكة تقدر “العمل الرائع الذي يقوم به
امل�ضيفون ،وتعلم �أن الزبائن يعلمون هذا الأمر
�أي�ض ًا”.
و�أ�شارت الرئي�سة الدولية جلمعية م�ضيفات
الطريان� ،سارة نيل�سون� ،إىل �أن م�ضيفي
الطريان “م�ؤمتنون على �سالمة ،و�صحة ،و�أمن
امل�سافرين” ،وقد يظن بع�ض امل�سافرين �أن عمل
م�ضيف الطريان الرئي�سي يتمحور حول خدمتهم من
خالل تقدمي وجبات الطعام وامل�رشوبات� ،إال �أن
�أقلية من امل�سافرين يعلمون ب�أن ه�ؤالء يعملون
�أي�ض ًا كمندوبي مبيعات عندما يقدمون عرو�ض

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أغلى فاكهة يف العامل ..ثمن الثمرة الواحدة  14مليون روبية

هل �سمعت عن �أغلى فاكهة يف العامل؟� ،إنها
فاكهة الدوريان ،والتي يبلغ ثمن الثمرة الواحدة
منها  14مليون روبية "�ألف دوالر �أمريكي" ،وبد�أ
مركز جتاري ب�إحدى املدن ب�إندوني�سيا ،بيع
الثمرة املعروفة برائحتها الالذعة ،وف ًقا ملا نقله
موقع �سكاي نيوز عربية.
وعر�ض املتجر ،الواقع يف جزيرة جاوة
الغربية الإندوني�سية 4 ،حبات من الفاكهة التي
حتظى ب�شعبية يف جنوب �رشقي �آ�سيا ،ويرجع
�سبب ارتفاع �سعر هذه الثمرة �إىل �أنها نوع نادر
من فاكهة الدوريان املهجن بني عدة �أنواع عالية
اجلودة ،وينتج منها  20ثمرة فقط كل � 3سنوات.
وبدلاً من �رشاء الثمرة باهظة الثمن ،جل�أ كثريون �إىل التقاط �صورة ذاتية مع الفاكهة امل�شهورة،
حتى ازدحم املتجر بالطوابري التي ا�صطفت للح�صول على "�سيلفي تاريخي" ،مع ما يعتقد �أنها �أغلى
ثمرة فاكهة يف العامل.
ورغم رائحته الكريهة ،يتميز الدوريان بطعم قريب لزبدة الفول ال�سوداين ،ويختلف دوريان
�إندوني�سيا عن مثيله يف �أي منطقة �أخرى ،فيتخذ �شكلاً
دائريا ،وا�ستطاع املتجر بيع ثمرتني من
ً
الثمرات املعرو�ضة.

قطة تت�سبب يف ثالث �سنوات من التقا�ضي باملحاكم

ق�ضت حمكمة تركية على �صاحب متجر �رشقي البالد
بال�سجن ،وذلك بعد �أن خد�شت قطته وجه �سيدة� ،أثناء
"مناق�شة حامية" بني الطرفني.
وا�ستمرت الق�ضية التي بتت فيها حمكمة تركية يف مقاطعة
�سام�سون� 3 ،سنوات ،وكان املتهم فيها �أحمد ديالفري ،الذي
يعمل بائعا يف متجر للإلكرتونيات لأكرث من  22عاما.
ووفقا ل�صحيفة "حرييت" الرتكية ،ف�إن احلادثة تعود �إىل
يناير  ،2016عندما دخلت �سيدة �إىل متجر ديالفري ال�ستعادة
حا�سوبها اللوحي الذي �أعطته �إياه قبل �أ�سابيع لإ�صالحه.
وبح�سب ديالفري ،فقد غ�ضبت ال�سيدة بعد �أن �أخربها بت�أخر
و�صول اجلهاز من ق�سم ال�صيانة يف مدينة �إ�سطنبول.
وخالل موجة الغ�ضب تلك ،كانت هناك قطة دائمة يف
املتجر ،فزعت من �رصاخ املر�أة التي ركلتها عندما اقرتبت
منها ،الأمر الذي دفع احليوان الأليف �إىل خد�ش وجهها ردا فعل على ت�رصفها.
و�أدت الإ�صابة الطفيفة التي تعر�ضت لها املر�أة �إىل توجيه تهمة الت�سبب ب�إ�صابة عن غري ق�صد
لديالفري ،وحكمت املحكمة عليه بال�سجن مدة �شهرين.
و�أيدت حمكمة اال�ستئناف احلكم يف  28يناير ،وحملت ديالفري م�س�ؤولية الإ�صابة ،لكنها غريت
احلكم من ال�سجن �إىل دفع غرامة مالية قيمتها � 3آالف لرية تركية� ،أي ما يعادل  576دوالر �أمريكي
تقريبا.
ويف ت�رصيح لل�صحفيني ،اعرت�ض ديالفري على احلكم ال�صادر قائال" :املر�أة هي من حر�ضت القطة
على الهجوم ولي�س �أنا .ملاذا يتوجب علي دفع مثل هذا املبلغ؟".

�إحباط عملية تنقيب يقود الكت�شاف
مقربة �أثرية قرب الأهرامات
مبيعات على منت الطائرة.
وميكن مل�ضيفي الطريان التحكم يف الك�شف
عن �شا�شة البق�شي�ش قبل ت�سليم اجلهاز اللوحي
للراكب ،وتقول م�ضيفة طريان ،ف�ضلت عدم ذكر
ا�سمها� ،إنها حتذف من حني لآخر �شا�شة البق�شي�ش
�إذا طلب �أحد الركاب فقط زجاجة ماء �أو �إذا كان
هناك �أي حاجز لغوي كبري بينها وبينه� ،إذ قالت
�إن ذلك “قد �أدى يف بع�ض الأحيان �إىل مواقف غريبة
مع امل�سافرين ومل يكن لها �أي ت�أثري كبري على
الر�صيد”.
ويتم الدفع مل�ضيفي الطريان بال�ساعة منذ �إغالق
باب الطائرة ،مما يعني �أنهم يعملون لوقت طويل
خارج �أوقات الدوام املدفوعة� ،إذ يعترب الوقت
الكامل مل�ضيفي الطريان � 40ساعة بالأ�سبوع.
ولذلك من املمكن للخا�صية اجلديدة �أن تغطي
تكلفة تلك الأوقات� ،إال �أن م�ضيفة الطريان قالت
�إنها ال حت�صل عن ما يزيد عن “ 100دوالر �شهري ًا
من البق�شي�ش”.

�أكد م�صدر �أمني بوزارة الداخلية،الأحد املا�ضي� ،أن الإدارة العامة ل�رشطة ال�سياحة
والآثار ،اكت�شفت حفائر للتنقيب عن الآثار �أ�سفل منزل بطريقة غري م�رشوعة.
و�أو�ضح امل�صدر� ،أن تلك احلفائر قادت �إىل الك�شف عن "مقربة �أثرية" بالقرب من منطقة
�أهرامات اجليزة ،و�سوف يتم الإعالن عن تفا�صيلها بالكامل يف بيان ر�سمي قريبا.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أ�سمرا حتت�ضن ور�شة عمل ملناق�شة مكافحة اجلرمية املنظمة والعابرة للحدود
حممدعلي حميدة
يف الوقت الذي ت�ستفحل فيه
والعابرة
املنظمة
اجلرمية
للحدود ،حول العامل ،مل يكن
�أمام �شعوب العامل �أي خيار �سوى
مواجهة هذه الظاهرة ،والتكاتف
للحد منها ،وذلك انطالقا من
�إدراك �أن مثل هذه اجلرائم ال ميكن
الت�صدي لها دون تكاتف املجتمع
الدويل على الإطالق .لذا من
الطبيعي التعاون الإقليمي والدويل
يف البحث عن و�سائل وطرق متكن
من الت�صدي لهذه اجلرائم واحلد
منها .وعلى الرغم من �أن اخلطوات
واملبادرات التي اتخذت حيال هذه
املجال ،ف�إن مهمة �إيجاد �أر�ضية
مالئمة للتعاون الإقليمي والدويل
ال يزال �أمامها طريق طويل .ففي
هذه املرحلة �أ�صبحت دول �رشق
�إفريقيا حتتل مقدمة دول العامل
التي تعاين من جتارة احلدود
غري القانونية ،وتهريب ال�سلع
والب�رش .وعليه ت�سعى هذه الدول
لإر�ساء �أر�ضية م�شرتكة للتعاون
يف مكافحة هذه الآفة .ويف
هذا ال�سياق عقد مكتب مكافحة
املخدرات واجلرمية املنظمة
التابع لالمم املتحدة ور�شة عمل
يف الـ  30من يناير املن�رصم
يف فندق ا�سمرا بال�س ب�أ�سمرا،
�إ�ستمرت لثالثة �أيام بالتعاون مع
وزارة اخلارجية الإرترية ومنظمة
ايغاد الإقليمية وكذلك ال�رشطة
للدفع
االنرتبول،
الدولية
بالتعاون الدويل والإقليمي لقوى
ال�رشطة يف �رشق �إفريقيا.
وقد �شارك يف الور�شة مكتب
مكافحة اجلرمية واملخدرات،
وم�س�ؤول مكافحة
(UNODC
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود
واملدعون
ال�سيد /يوهان كوريجر،
ّ
العامون من �إرتريا وال�صومال
ّ
واثيوبيا وكينيا و�أوغندا وخرباء
مكافحة اجلرمية من مكتب االمم
املتحدة ملكافحة املخدرات
واجلرمية  ،ومنظمة الإيغاد
وال�رشطة الدولية ،بالإ�ضافة �إىل
�سفراء كل من الأمانيا وبريطانيا
يف �إرتريا.ويف هذا امللتقى �سعت
قوات ال�رشطة يف القرن الإفريقي
للبحث عما ميكن عمله يف احلد
من اجلرمية املنظمة وتهريب
الب�ضائع والب�رش عرب احلدود ،من
خالل تعزيزالتعاون.

�إنطالق فعاليات الور�شة
ويف اجلل�سة الإفتتاحية للور�شة
�أو�ضح م�س�ؤول متابعة اجلرمية
املنظمة والعابرة للحدود وبرامج
مكافحة الإرهاب يف مكتب الأمم
املتحدة ملكافحة املخدرات
واجلرمية ال�سيد /يوهان كروجر،
ب�أن ور�شة العمل تعك�س وتدعم
مبادرات دول �رشق �إفريقيا
ملكافحة اجلرمية املنظمة ،مبينا
بان مكافحة اجلرمية العابرة
للحدود ال ترتك لدولة واحدة
ويجب الت�صدي لها بالفهم والعمل
امل�شرتك .و�أو�ضح ب�أن اجلرمية
العابرة للحدود �أ�صبحت من
التحديات املتعاظمة التي تواجه
عاملنا اليوم .وهذا الواقع يدفع
كل الدول �سواء على امل�ستوى
العاملي� ،أو على امل�ستوى
قدراتها
بتوحيد
الإقليمي،
ملواجهته .وا�ستعر�ض املجاالت
التي ميكن التعاون فيها يف اجلهود
اجلرمية
ملحاربة
املبذولة
املنظمة .و�أكد ال�سيد /يوهان
كروجر ،ب�أن ما يواجهه العامل
من جتارة تهريب ال�سلع والب�رش
عرب احلدود ،تتم عرب �أ�ساليب
معقدة ومتغرية يف �أي حلظة ،لذا
ينبغي مواجهتها من خالل التعاون
املرن ،لإن ايجاد �أر�ضية م�شرتكة
ملحاربة هذه الظاهرة عمليا ميثل
�أمرا يف غاية الأهمية .كما �أ�شار
�سيادته �إىل �أهمية تعاون ال�رشطة
الإقليمية و الدولية يف مكافحة
والعابرة
املنظمة
اجلرمية
للحدود .م�ستعر�ضا �أهم املجاالت
التي ينبغي التعاون فيها بني
الدول على م�ستوى املحيط �أو
الإقليم� ،أو على م�ستوى العامل.
يف مقدمتها ،تبادل املعلومات،
واجناز �أعمال م�شرتكة .ومتليك
احلقائق ،والتعرف على جوانب
ال�ضعف يف هذا اجلانب ،والتعاون
يف املجاالت املالية ،والت�أهيل.
واملراقبة اجلماعية يف احلدود
امل�شرتكة .و�إجراء حتقيقات
من�سقة حول اجلرائم .كما �أن
دعم ال�ضحايا مبا يحفظ حقوقهم
وكرامتهم ,يعترب جزء من مهمام
الن�ضال يف هذا اجلانب.
ويف املنا�سبة �أثنى العقيد/
حماري ظقاي ،قائد �رشطة �إرتريا،
على اختيار منظمة الأمم املتحدة
ملحاربة اجلرمية واملخدرات،
لعقد هذه الور�شة يف �إرتريا .وقال

�إنه ال ميكن �ضمان خلو �أي دولة
من اجلرمية ،ومن املهم تن�سيق
التعاون واجلهد بني خمتلف الدول
لل�سيطرة على اجلرمية املنظمة
العابرة للحدود .و�أ�ضاف متثل
ور�شة العمل للحوار جزء من هذه
امل�ساعي ,ومتثل فر�صة لتحقيق
وحدة وتكاتف ال�رشطة الإقليمية
والدولية ،و�رشطة �رشق �إفريقيا.
و�إن ما ن�شاهده من جرائم عابرة
للحدود يف دول �رشف �إفريقيا،
من قبيل التجارة املهربة وتهريب
الب�رش .وجتارة املخدرات،
واال�سلحة اخلفيفة ،ميثل حتديا
كبريا لتلك الدول .وقال كلنا
يدرك مدى �ضخامة املخاطر التي
تت�سبب فيها جرائم تهريب الب�رش،
وت�أثريها على �أي فرد .ف�إذا مل يتم
ايقاف هذه الظاهرة ،ف�سوف ت�ؤدي
�إىل تعكري �صفو ال�سالم الإجتماعي
والإقت�صادي ،والإ�ستقرار ال�سيا�سي
يف املنطقة ككل .لذا ف�إن �ضمان
�سالم و�إ�ستقرار املنطقة هي
م�س�ؤولية اجلميع.
كما �أو�ضح العقيد /حماري
ظقاي ،بوجود  14وحدات �رشطة
يف دول القرن الإفريقي ،تعمل
بالتن�سيق مع منظمة مكافحة
اجلرمية EAPCCO ،و�أ�ضاف
مبا �أن اجلرائم احلدودية ت�ؤثر
يف �سيادة دولتني .ف�إذا ما جتاوز
املجرم احلدود ،ف�إن �رشطة
مكافحة اجلرمية قد ال يجدون
�أر�ضية قانونية ملواجهة ذلك.
وللتغلب على مثل هذه العوائق،

ينبغي �أن تقوم احلكومات وقوات
ال�رشطة بالتعاون فيما يخ�ص
الإتفاقيات
و�إبرام
القوانني
القانونية.
كما �أو�ضح العقيد /حماري،
ب�أن مكافحة اجلرمية واملخدرات،
مبنظمة الأمم التحدة)UNODS( ،
تن�شط ب�شكل جيد يف القرن
الإفريقي .مذكرا ب�أن الور�شة متثل
موا�صلة لتلك اجلهود التي انطلقت
قريبا .وختم حديثه بتمنياته
لل�ضويف بق�ضاء وقت جميل اثناء
اقامتهم ،والتمتع باجواء ال�سالم
والإ�ستقرار يف �إرتريا.
كما القى �سعادة �سفري املانيا يف
�إرتريا ال�سيد /املار كراوتيزر،
كلمة مقت�ضبة� ،أو�ضح فيها ،ب�أن
تهريب التجارة والب�رش �آخذ يف
التزايد والتعقيد ،وعرب عن ثقته
يف وجود تعاون وثيق بني دول
القرن الإفريقي للحد من هذه
الظاهرة.
كما حتدث يف املنا�سبة� ،سعادة
�سفري بريطانيا يف �إرتريا ال�سيد/
الن ريت�شارد�س ،حيث قال� :إن
بالدي وخا�صة رئي�سة الوزراء،
تنظر اىل مبادرات لتعاون دول
القرن الإفريقي ك�أولوية مهمة.
و�أ�شار �إىل �أنه وبالنظر اىل
�أجواء ال�سالم والتعاون ال�سائدة
بني �إرتريا واثيوبيا ،ف�إن عام
 2019يعترب عاما مميزا بالن�سبة
لإرتريا .مو�ضحا ب�أن انعقاد هذه
الور�شة يف �إرتريا يعترب فر�صة
لتكون رائدة يف جمال املكافحة
العابرة
للجرائم
والت�صدي
للحدود.
من جانبه رحب مندوب وزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد� /إبراهيم
عثمان ،رحب باحل�ضور امل�شاركني
يف الور�شة ،و�أو�ضح ب�أن القرن
الإفريقي وكغريه من الدول يعاين
من �إنت�شار تهريب ال�سلع والب�رش،
واجلرمية املنظمة ،والإرهاب.
م�شريا �إىل �أن هذه اجلرائم تت�سبب
يف �أ�رضارا بالغة يف �سالمة
الأفراد ،وتطور النمو الإقت�صادي
للقرن الإفريقي .مو�ضحا ب�أن
هذه اجلرائم ال ميكن �أن تواجهها
كل دولة على حدة ،وبالتايل
ف�إن على الدول تعزيز قدراتها
يف مكافحة اجلرائم ،عالوة على
تطوير و�سائل العمل املن�سق بني
الدول على امل�ستوى الإقليمي .كما
اكد �سيادته ب�إن �إرتريا كانت تعمل
بقدراتها املحدودة ،على مكافحة
اجلرائم املنظمة والتهريب،
وخطت يف ذلك خطوات معتربة.

م�ؤكدا ا�ستعداد �إرتريا لتقدمي
خرباتها وجتاربها يف هذا املجال
ل�رشكائها يف الإقليم.
جانبه �أو�ضح م�س�ؤول
من
مكافحة اجلرمية العابرة للحدود،
يف منظمة الإيغاد الإقليمة .ال�سيد/
طعوماي �أرقاوي ،ب�أن العقبة
الأ�سا�سية لتحقيق التعاون بني
الدول ،هو وجود �أولويات خا�صة
لكل دولة ،وكذلك تباين يف مفهوم
اجلرائم العابرة للحدود .لكن
ورغم ذلك ف�إن اخليار املف�ضل
ملواجهة هذه الظاهرة اخلطرية،
هو العمل ب�شكل من�سق بعيدا عن
التباينات املوجودة .وقال� :إن
ح�سا�سية و�ضع القرن الإفريقي
يف جمال اجلرمية املنظمة ،يدفع
دوله �إىل الكفاح املن�سق بالتعاون
بينها .وينبغي �أن تر�سخ الثقة
بني تلك الدول ،والتعاون يف
اجلهود اجلماعية ،عرب الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية ،و�رضورة التفاين
يف العمل.
�إن الور�شة التي نظمت يف
�إرتريا برعاية من�سقة منظمة
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
يف
واملخدرات،
املنظمة
�إرتريا الآن�سة� /أ�سمرت ت�سفاي،
وتوا�صلت لثالثة �أيام� ،سيكون له
دور كبري يف و�ضع �أ�س�س را�سخة يف
جهود البحث عن تطوير الأفكار
التعاونية بني الدول .حيث �شهدت
الور�شة نقا�شات وحما�رضات حول
معاهدات االمم املتحدة يف اجلرمية
العابرة للحدود وان�شطة التجارة
غري القانونية وجتارة الب�رش
والتهجري وتاثري اجلرمية.
كما تناولت ور�شة العمل التي
ا�ستمرت حتى االول من فرباير
�ضمان فعالية ا�ساليب التحقيق يف
ق�ضايا اجلرمية املنظمة وان�شطة
ال�رشطة الدولية والدفع بالعمل
ال�رشطي الدويل والتحقيقات
الرقمية والتحقيقات املالية.
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وزارة الزراعة تقيم ان�شطتها وت�ضع خطط عملها للعام 2019
دهلك نقا�سي
ترجمة� :سليمان حممد �سعد
اجلزء الأول
عقدت وزارة الزراعة اجتماعا
تقييميا الن�شطتها يف الفرتة من ال�سابع
ع�رش وحتى الثامن ع�رش من �شهر يناير
بالعا�صمة ا�سمرا والتى قيمت خاللها
برامج العام املا�ضي ،وذلك بح�ضور
م�س�ؤويل االق�سام والفروع واملهنيني
واملتخ�ص�صني يف القطاع الزراعي
وال�ضيوف املدعوين ،وو�ضعت خطط
عمل للعام . 2019
وا�شتملت برامج الوزارة التي مت
تقييمها "احلفاظ على م�ضاعفة الإنتاج
الذي اجنز وتو�سيعه،والإ�ستمرار على
تنفيذ الن�شاطات املتبقية من العام
املا�ضي وامل�صادقة على خطط العمل
واملهام اجلديدة بالإ�ضافة �إىل بذل
اجلهود لتنفيذ خطط العمل املو�ضوعة
يف الفرتة الزمنية املحددة لها والعمل
على معرفة العراقيل التي ت�صادف �سري
العمل مبكر ًا لي�ساعد ذلك يف حلها.
وقدم يف هذا الإجتماع التقييمي
تقارير فروع وزارة الزراعة بالأقاليم
عرب املهنيني يف املجال ا�شتملت على
برامج حفظ الرتبة واملياه وزراعة
احليوانية�،إكثار
املروية،الرثوة
البذور املح�سنة ،حت�سني الو�ضع
املعي�شي �،إنتاج الع�سل ،تنمية
القدرات الب�رشية ،الأ�سمدة الطبيعية
، ،مكافحة احل�رشات ال�ضارة
باملحا�صيل الزراعية و�إنتاج االلبان
وغريها من املوا�ضيع الهامة.
ففي التقرير الذي قدم من قبل
فرع وزارة الزراعة يف اقليم عن�سبا
حول امل�شاريع التي نفذت للحفاظ
على الرتبة واملياه ذكر عن اجراء
ال�صيانات لل�سدود وم�صبات املياه
اىل جانب ت�شييد احلواجز عرب النفري
اجلماعي .وقد بلغت التكلفة االجمالية
 23,491,969.00نقفة يف حني
بلغت تكلفة ت�شييد ال�سدود واحلفائر
و�صيانة م�صبات املياه وحدها نحو
 15,295,043نقفة .
وا�ضاف التقرير بان م�ساحة االرا�ضي
التي زرعت عرب الزراعة املروية
و�صلت قرابة  1,714هكتار.
وتناول التقرير اي�ض ًا �أو�ضاع
اخلريف يف العام املا�ضي بالأقليم
حيث تطرق اىل وفرة هطول االمطار يف
�شهر مايو و�ساعد ذلك منها مزارعي
بع�ض املديريات لالبكار يف الزراعة.
وقد بلغ املح�صول ال�سنوي يف الأقليم
قرابة 253,325كنتال من االر�ض
الزراعية بلغت م�ساحتها 53,968
هيكتارا.ومبقارنة املح�صول العام
لالقليم باال�ستهالك ال�سنوى به ا�شار
التقرير اىل وجود عجز ن�سبته .58 %
و فيما يتعلق مبح�صول اخل�رضوات
ذكر التقرير انه قد مت احل�صول على
 121,706كنتال من خمتلف اخل�رضوات
،من امل�ساحة املزروعة والبالغة
 1,062هكتار ،مو�ضح ًا وجود عجز
ن�سبته  %22مقارنة مابني اال�ستهالك
واملح�صول يف الأقليم.
ويف نف�س ال�سياق ا�شار التقرير اي�ض ًا

اىل انتاج الفواكه حيث مت احل�صول
على  70,605كنتال من ار�ض زراعية
بلغت م�ساحتها  652هكتار ،كما بلغت
ن�سبة العجز بني العر�ض والطلب اىل
.62 %
وفيما يتعلق ب�أحوال الزراعة يف
العام املا�ضي �أو�ضح التقرير الأ�رضار
للمحا�صيل
التي �سببتها الآفات
الزراعية حيث ا�صابت 375.36
هكتارمن االرا�ضي الزراعية بالأمرا�ض
من ا�صل  843.81هكتار من الأرا�ضي
التي زرعت خالل العام . 2018
وذكر التقرير اخلطوات التي اتخذت
لإحتواء الآفات والق�ضاء عليها حيث مت
ر�ش  1225هكتار باملبيدات احل�رشية
.واكد التقرير توزيع  1360كنتال من
الأ�سمدة الطبيعية على خم�س مديريات
للإ�ستفادة منها يف الأرا�ضي الزراعية
بالإ�ضافة اىل اال�سمدة التي جهزت
للمزارعني والتي بلغ  132كنتال.
ومي�ضي التقرير يف التو�ضيح حيث
ي�شري اىل منتجات املوا�شي مثل اللحوم
وااللبان وكذا �إنتاج الع�سل ،حيث
بلغ �إجمايل انتاج االلبان من االبقار
واملاعز واالغنام قرابة15,063,327
لرتا ،كما و�صلت ن�سبة العجز يف
�إحتياجات املواطنني من الألبان اىل
 .%4وذكر التقرير اخلطوات التي
�أتخذت لتوفري االعالف للموا�شي حيث
مت زرع  159.11هكتار �شملت اربع انواع
من الأعالف املغذية للموا�شى و بلغ
�إنتاجها  113,664كنتال من خمتلف
انواع االعالف يف العام املا�ضي.
وفيما يتعلق مبنتجات اللحوم ذكر
التقرير عن ح�صول الإقليم يف العام
املا�ضي على  4,518,980كنتال لتبلغ
ن�سبة العجز يف تغطية احتياجات
املواطنني  % 81من اللحوم .اما
بخ�صو�ص انتاج الع�سل ا�شار التقرير
عن انتاج  16,353كيلوغرام من الع�سل
من  1,698خلية نحل .
وتطرق التقرير اي�ض ًا اىل اجلهود
التي بذلت يف الأقليم لرفع م�ستوى وعي
املزارعني حيث مت ت�أ�سي�س مدار�س

للمزارعني يف جميع مديريات االقليم
تقوم بتقدمي برامج ت�أهيل ،ا�شتملت
على �أهمية البذوراملح�سنة الفوائد
التى يجنيها املزارع من ا�ستخدامها،
واهمية اتباع الطرق ال�سليمة واملفيدة
للزراعة مثل �إ�ستخدام م�ضادات
احل�شائ�ش والأ�سمدة الع�رصية وغريها
الربامج والتوجيهات امل�ساعدة يف
املجال الزراعي ،ف�ضال عن ال�سمنارات
التى اجريت يف العديد من املديريات
التابعة لالقليم لتو�ضيح اهمية
ا�ستخدام مواقد ادحنت.
وا�شار التقرير ال�سنوي لفرع وزارة
الزراعة يف االخري �إىل اوجه الق�صور
التى واجهت الفرع خالل العام املا�ضي
والت�سهيالت
بينها نق�ص املعدات
اخلا�صة ب�سري العمل  ،وقدم اي�ض�أ
الت�صور للميزانية التي �سيحتاجها
الفرع يف �إقليم عن�سبا للعام .2019
اما التقرير التقيمي الذي قدم من
قبل فرع وزارة الزراعة يف االقليم
اجلنوبي فقد �إ�شتمل على املجاالت
الزراعية وخطط العمل امل�ستقبلية
حيث عر�ض �إجمايل حم�صول البذور
الزيتية والبذور الأخرى الذي بلغ
انتاجها  1,244,788كنتال من ا�صل
م�ساحة زراعية بلغ مقدارها 156,676
هكتار.ومقارنة بالإ�ستهالك الغذائي
ال�سنوي يف الإقليم ا�شار التقرير
اىل وجود فائ�ض يف املح�صول بلغ
 142,462كنتال.
كما حتدث التقرير بخ�صو�ص زراعة
الفواكه واخل�رضوات يف الأقليم م�شري ًا
اىل انتاج قرابة  1,026,783كنتال
من اخل�رضوات املزروعة يف م�ساحة
زراعية بلغت  7,041.11هكتار كما
مت احل�صول على  193,261كنتال من
الفواكه من ا�صل م�ساحة زراعية بلغت
 1,799,04هكتار .وا�ضاف التقرير
يف تو�ضيحه ب�ش�أن الزراعة بتعر�ض
 2,282هكتار من احلقول املزروعة
باخل�رضوات والفواكه لغزو االفات
واحل�رشات ال�ضارة حيث مت ر�شها
باملبيدات واالدوية الأخرى.

وتناول التقرير اي�ض ًا االن�شطة التي
نفذت يف مديريات الأقليم اجلنوبي
للحفاظ على الرتبة واملياه حيث
جرت يف العام املا�ضي ان�شطة ت�شييد
املدرجات واحلواجز و�صيانة املجاري
املائية يف خمتلف املناطق الزراعية
التي بلغت م�ساحتها قرابة 4,620
بالإ�ضافة اىل احلواجز واملدرجات
التي نفذت يف الأماكن التي تتعر�ض
لإجنراف الرتبة جراء ال�سيول مثل
اجلبال وغريها حيث بلغت م�ساحة تلك
االماكن التي نفذت فيها م�شارع حفظ
الرتبة  3,794هكتار.
وذكر التقرير الرثوة احليوانية
بالإقليم اجلنوبي حيث يوجد به
 234,522من ابقار اجلامو�س واالبقار
املحلية و 435,312من املاعز
والأغنام و 803من اخلنازير و84,930
من احلمري واجلمال واالح�صنة.وي�ؤكد
التقرير ب�أن  3,367من ابقار اجلامو�س
ت�ستخدم لإنتاج االلبان حيث تراجع
الإنتاج اىل  %39.2مقارنة باخلم�سة
�أعوام املا�ضية نتيجة لقلة العلف
الأخ�رض وحمدودية حركة انتقال
ال�سيولة النقدية و�إرتفاع ا�سعار
املنتجات ال�صناعية ومنع �إيجار
الأرا�ضي بالإ�ضافة اىل �إنعدام اال�سواق
التي ت�ستهلك االلبان مما كان له اثر
�سلبي يف �إ�ستمرار �إنتاج الألبان.
وتوجد يف الإقليم  11م�ؤ�س�سة لرتبية
الدواجن حيث مت توزيع 28,255من
الفراخ على  533مزارع �إ�ضافة اىل ن�رش
 10,435خلية نحل تقليدية و5,422
خلية نحل حديثة يف �أماكن عديدة
من الأقليم.وقد مت احل�صول يف العام
املا�ضي على قرابة  1,083كنتال
ع�سل من ا�صل  15,956خلية نحل
حيث ا�شار التقرير اىل انه و بالرغم
من زيادة ن�سبة خلية النحل ب% 0.6
�إال �أن حم�صول الع�سل تراجع بن�سبة
 38.8%مقارنة بالعام  . 2017وكان
ذلك نتيجة الربد القار�س و�إنعدام
الزهور الطبيعية يف ف�صل ال�شتاء
و�شدة حدة الرياح اجلافة.
وقد ذكر يف املنا�سبة اي�ض ًا ب�رضورة
االهتمام مبنتجات اجللود التي ا�صبحت
ترمى يف ال�شوارع دون الإ�ستفادة
منها وباتت ت�سبب الرائحة الكريهة
وت�رض بالبيئة.كما تطرق التقرير
اي�ض ًا اىل ادوية امل�ضادات احليوية
غري القانونية التي مت العثور عليها
يف طريقها للدخول اىل الأقليم والتي
كانت تبلغ كميتها قرابة  2,282لرت.
ويف نهاية تقرير فرع وزارة الزراعة
يف الأقليم اجلنوبي مت تقدمي خطة
العمل للعام املقبل  2019والتي متت
برجمتها يف اربعة حماور حيث ا�شار
التو�ضيح اىل �أنه يف حال تنفيذ تلك
اخلطط العملية وفق معايرها الرقمية
�ست�ساهم يف ت�أكيد ال�ضمان الغذائي
لالقليم.

ويف التقرير التقييمي خلطط العمل
لفرع وزارة الزراعة ب�إقليم القا�ش
بركة �أ�شار اىل �إمكانيات الإقليم يف
اجلانب الزراعي لكونه ميتلك �أكرب
م�ساحة زراعية ،ولكنه او�ضح يف ذات
ال�سياق اىل ان امل�ساحة التي تزرع يف
اخلريف ال تتجاوز  250الف هكتار
من �إجمايل قرابة  489,300هكتار من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة.وي�ضيف
التقرير اىل �إمكانية و�صول الإنتاج
الزراعي خالل اخلريف �إىل اكرث من
�إثنني مليون كنتال يف ال�سنة ولكن
يف غالب االحيان هذا االنتاج مرهون
مب�ستوى هطول االمطار ولذا مل يرتقى
�إىل امل�ستوى املطلوب لت�أمني ال�ضمان
الغذائي.
وت�ضمن التقرير او�ضاع التنمية
الزراعية واملحا�صيل الزراعية يف
العام املا�ضي بالإ�شارة �إىل م�ساحة
االرا�ضي التي مت زرعها بالطرق
التقليدية واحلديثة حيث بلغت
االرا�ضي املزروعة بالذرة 180,850
هكتار واملزروعة باملحا�صيل الزيتية
 11,680هكتار,كما زرعت م�ساحة
 550هكتار بالبقوليات لي�صل بذلك
�إجمايل امل�ساحة التي زرعت يف خريف
العام املا�ضي  193,080هكتار.
وب�شكل عام بلغ �إجمايل املحا�صيل
الزراعية من تلك احلقول والأرا�ضي
الزراعية  850,308كنتال.
�أما بخ�صو�ص م�شاريع �إنتاج
اخل�رضوات والفواكه ذكر التقرير
اىل �إنتاج  1,533,908كنتال من
اخل�رضوات املختلفة االنواع من �أ�صل
م�ساحة زراعية بلغ مقدارها 8,936
هكتار .ومت احل�صول اي�ض ًا على
 708,165كنتال من الفواكه من نف�س
امل�ساحة الزراعية املذكورة حيث
ت�صدر حم�صول املوز قائمة حم�صول
الفواكه.
و�إ�ستناد ًا ملا ذكر يف التقرير فقد مت
توزيع الفائ�ض من منتجات اخل�رض
والفاكهة اىل الأقاليم االخرى .
وتناول التقرير اي�ض ًا الرثوة
احليوانية للأقليم حيث بد�أ ب�إح�صائيات
املوا�شي م�شري ًا اىل وجود  7,602من
ابقار اجلامو�س و 1,049,858من
االبقار املحلية التي تعتمد على
الرعي التقليدي و 1,620,845من
االغنام و 1,475,847من ال�ضان
و 127,289من احلمري بالإ�ضافة اىل
وجود 93,200من اجلمال.ويو�ضح
التقرير ب�أن منتجات االلبان قد
تراجعت مقارنة مبا كانت عليه يف
اخلم�سة اعوام املا�ضية.
كما تطرق التقرير اي�ض ًا اىل �إنتاج
الع�سل حيث ا�شار اىل احل�صول على
 8,454كيلو غرام من الع�سل من
املناحل التقليدية واحلديثة املنت�رشة
يف مديريات الإقليم.
وحتدث التقرير عن الن�شاطات
التنموية يف الإقليم واملنفذة يف العام
 2018حيث مت تنفيذ ان�شطة تنموية
خمتلفة بكلفة بلغت  843,000نقفة
بالإ�ضافة اىل االن�شطة التنموية التي
نفذت يف مديريات بارنتو وقونيا
ومقلو والتي متثلت يف بناء احلوجز
واملدرجات حلفظ املياه والرتبة
بكلفة بلغت  569,090نقفة.
�أما بخ�صو�ص الن�شاطات التي جرت
حلماية املحا�صيل الزراعية من
االفات واالمرا�ض �أ�شار التقرير اىل
ا�صابة  1،201.5هكتار من املزروعات
بالأمرا�ض واحل�رشات ال�ضارة حيث
مت الق�ضاء عليها بوا�سطة الر�ش
باملبيدات واالدوية االخرى.كما مت
�أي�ض ًا تطعيم الكثري من املوا�شي خالل
العام املا�ضي.
نبه التقرير اىل
ويف اخلتام
امل�صاعب والعراقيل التي كانت تواجه
�سري العمل خالل العام املا�ضي كما
مت و�ضع ت�صور فرع الوزارة يف الإقليم
حول خطة عمل العام . 2019
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ت�ساهم الأرا�ضي الرطبة يف احلفاظ على التوازن البيئي
بني الأجنا�س احليوانية و النباتية املختلفة  .فهي حتد من
ت�آكل الرتبة و ال�شواطئ بالإ�ضافة �إىل حت�سينها من نوعية
وجودة املياه والتخل�ص من املواد ال�سامة وبذا ف�إنها تعد
احلياة الربية املائية و الأر�ضية بالغذاء و املوئل الطبيعي
 ,والأهم �أنها تعمل على حتقيق الأ�ستقرار يف الظروف
املناخية املحلية وتخزين الكربون .وبالتايل يف املح�صلة
النهائية ت�سهم الأرا�ضي الرطبة يف رفاه الإن�سان وتخفيف
الفقر  .ومبا �أنه من امل�ستحيل ت�صور ا�ستمرار احلياة
الب�شرية بدون املياه والأرا�ضي الرطبة  ,فالبد من �إعتماد
منهجية النظام البيئي لل�صحة يف الأرا�ضي الرطبة والهادف
�إىل حتقيق منافع �صحية للجميع .وهنالك م�ؤ�شرات هامة
ت�ساهم ب�صورة فعالة يف �صنع قرار �سليم فيما يتعلق ب�إدارة
الأرا�ضي الرطبة والأر�ض واحلفاظ على الطابع البيئي لها
فما هي �أحوال الأرا�ضي الرطبة يف �أنحاء املعمورة ؟ وكيف
يتم التعامل معها حملي ًا و �إقليمي ًا ؟ وما هي الفوائد التي
جنتها الب�شرية من الإلتزام ب�إ�ستدامة الأرا�ضي الرطبة ؟
هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة ما �سنحاول الإبحار معه
�ضمن �صفحة البيئة.
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العدد ()91

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

البيئة
الأرا�ضي الرطبة و التغري املناخي

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
�إحتفل املجتمع الدويل يف يوم ال�سبت
الثاين من فرباير اجلاري باليوم الدويل
للأرا�ضي الرطبة حتت �شعار " الأرا�ضي
الرطبة والتغري املناخي " وبرعاية منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (
اليون�سكو) و�إتفاقية املحافظة على الأرا�ضي
الرطبة املعروفة ب�إتفاقية ( رام�سار) التي
مت �إعتمادها يف العام  1971م ودخلت حيز
التنفيذ يف العام  1975م  .ويهدف مو�ضوع
هذا العام �إىل ت�سليط ال�ضوء على الدور
الهام الذي تلعبه الأرا�ضي الرطبة ,كحلول
طبيعية للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف
من �آثاره .خا�صة و�أن االقت�صاد وال�صحة
الب�رشية والنظم البيئية الطبيعية يواجهون
�إحدى �أكرث الق�ضايا املثرية للقلق يف الوقت
احلا�رض وهي تغري املناخ ,حيث تت�أثر النظم
الإيكولوجية للأرا�ضي الرطبة ب�شدة بظواهر
تغري املناخ مثل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر
وابي�ضا�ض ال�شعاب املرجان ّية والت�أثريات
الهيدرولوجية والتغريات يف درجة حرارة
املياه والتغريات يف توافر املياه وجودتها.
عموم ًا وقبل التعمق يف العالقة املتبادلة
بني تغري املناخ والأرا�ضي الرطبة  ,ال ب�أ�س
عزيزي القارئ من �أن منهد لذلك بالتعرف �أو ً
ال
على الأرا�ضي الرطبة.
تعرف الأرا�ضي الرطبة على �أنها مناطق
طبيعية �أو م�صنوعة طبيعية �أو م�صنوعة
تغمرها مياه راكدة �أو جارية  ,عذبة �أو
خمتلطة �أو ماحلة مبا يف ذلك نطاقات املياه
البحرية التي ال يزيد عمقها عن �ستة �أمتار
 .وحتتوي الأرا�ضي الرطبة على امل�ستوى
العاملي على ما يقرب من  40%من جمموع
الأنواع يف العامل لذا البد من التعامل و
الإ�ستخدام امل�ستدام لها  .ومن اجلدير بالذكر
�أن العديد من اجلهات و الهيئات ذات العالقة
بالأرا�ضي الرطبة يتفقون على �أن �أف�ضل و �أجنع
الو�سائل ل�صون الأرا�ضي الرطبة على املدى

الطويل  ,يتمثل يف رفع و ن�رش الوعي البيئي
املجتمعي بق�ضية حماية الأرا�ضي الرطبة و
ما حتويه من تنوع بيولوجي فريد وبيئات
متميزة  ,خا�صة مع �أدراك ومالحظة العلماء
للمخاطر الناجمة عن تدهور النظم البيئية
املختلفة للأرا�ضي الرطبة و املتمثلة يف
�إنقرا�ض العديد من االنواع التي تعد الأرا�ضي
الرطبة املوئل الوحيد لها .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
من �أن منر �رسيع ًا على الأ�سباب التي ي�صوغها
اخلرباء و العلماء يف هذا املجال حول الأ�سباب
الدافعة للإهتمام ب�صون الأرا�ضي الرطبة:
 1يتمثل ال�سبب الأول يف حدة و �شدةالتهديدات احلالية و غري امل�سبوقة على
الأنظمة البيئية للأرا�ضي الرطبة و التنوع
احليوي املوجود بها .
� 2أما ال�سبب الثاين فيتمثل يف يف �إدراك �أنالظروف ال�سيئة التي تتعر�ض لها الأرا�ضي
الرطبة هي يف الوقت
نف�سه �ستنعك�س على الإن�سان كذلك  ,حيث �أن
الإن�سان يعتمد على البيئة الطبيعية املحيطة
من �أجل احل�صول
على �إحتياجاته من املواد اخلام و الطعام
و الدواء و املاء الذي ي�رشبه .
 3وال�سبب الثالث يتمثل يف �أن العلماءمت�أكدين من �أن كثري من العوامل التي تهدد
الأرا�ضي الرطبة مرتابطة مع بع�ضها �إىل حد

كبري وت�ؤثر على بع�ضها البع�ض .
 4ال�سبب الرابع ي�شري �إىل �أن تهديدمنظومة الأرا�ضي الرطبة يتزايد نتيجة للزيادة
ال�سكانية ال�رسيعة و التي ت�ستهلك كميات �أكرب
من املوارد الطبيعية .
ميكن تناول فوائد النظم البيئية للأرا�ضي
الرطبة على �صحة الإن�سان بثالث طرق متداخلة
على الأقل:
�أو ً
ال  -بالإقرار باالحتياجات الب�رشية التي
يتم تلبيتها عن طريق املياه يف موقعها,
ثاني ًا  -بالإقرار باملنتجات ال�صحية التي
ت�أتي من النظم البيئية للأرا�ضي الرطبة ,و
ثالث ًا  -من خالل تقييم الأرا�ضي الرطبة
ب�شكل كامل ,بطريقة ت�سمح للأفراد داخل
املنظومة البيئية للأرا�ضي الرطبة لتح�سني
ظروفهم االجتماعية واالقت�صادية على نحو
م�ستدام.
وتتمثل تلك الفوائد يف املحاور التالية :
 1توفر النظم البيئية للأرا�ضي الرطبةخدمة متطورة ملعاجلة املياه التي حتتوي
على بيئات تر�سبيه و�أعمدة ماء
هوائية وروا�سب الهوائية ,واملجموعات
امليكروبية والغطاء النباتي يف الأرا�ضي
الرطبة  ,وكل هذا ي�سهم يف امت�صا�ص
وا�ستخال�ص امللوثات والطفيليات امل�سببة
للأمرا�ض
 2ت�سهم الأرا�ضي الرطبة -من خاللاخلدمات التي توفرها -يف ال�صحة الب�رشية
من خالل توفري الأمن الغذائي ك�ضمان توفر
الغذاء ,القدرة ال�رشائية � ,أو الر�أ�س املال
االجتماعي للو�صول �إىل الغذاء �إما نقد ًا �أو عن
طريق املقاي�ضة  ,مواد غذائية كافية يف الغذاء
املتوفر ,ومورد ًا للمواد اجلينية املتوفرة يف
كائنات الأرا�ضي الرطبة
 3تناول �إدارة الأرا�ضي الرطبة كما لو كانتحياة النا�س ومكا�سب عي�شهم املعتمدة عليها,
�ست�ساهم يف �صحة الإن�سان دون �شك
 4قد يتعر�ض الب�رش ملخاطر �صحية يفالنظم البيئية للأرا�ضي الرطبة مثل :املواد
ال�سامة  ,الأمرا�ض املنقولة باملياه �أو
بالنواقل وفيما ميكن اتخاذ خطوات للتخفيف
من حدة هذه املخاطر ,حيث انه من املمكن

�أن تتفاقم (�أحيان ًا ب�شكل كبري) يف حال حدوث
اختالل يف النظم البيئية واخلدمات التي
توفرها
 5ميكن للأرا�ضي الرطبة �أن تكون �أي�ض ًام�صدر ًا لل�ضغط النف�سي  .فالأرا�ضي الرطبة
ب�أ�شكالها التي ال تعد وال حت�صى� ,أ�صبحت
جزء ًا ال يتجز�أ من "النف�س" الب�رشية ،كنوع من
"ال�شعور باملكان" .فالتغريات يف الأرا�ضي
الرطبة ومنتجاتها وقدرتها على توفري �سبل
العي�ش �أو �أن ت�صبح تلك الأرا�ضي م�صدر ًا
لل�سمية �أو املر�ض من �ش�أنه �أن ي�ؤثر يف
ال�صحة العقلية للنا�س .ويتم االعرتاف بهذه
االحتماالت ب�شكل متزايد على �أنها جزء من
نطاق عمل م�سريي الأرا�ضي الرطبة والعاملني
يف ال�صحة من حيث القيام بدورهم يف الوقاية
والتدخل.
� 6ستكفل التحوالت يف املواقف و�إعادةتوجيه وجهات النظر داخل وخارج نطاق �إدارة
الأرا�ضي الرطبة �أن يتم �إدارة ال�صحة الب�رشية
والنظم البيئية يف تلك الأرا�ضي بطريقة يفيد
كل منهما الآخر.
� 7إن ات�ساع وثراء العالقة ما بني النظمالبيئية و�صحة الإن�سان ورفاهته يحتاج �إىل
مداخالت على م�ستوى ال�سيا�سات التي يعززها
لي�س قطاع الأرا�ضي الرطبة وح�سب  ,بل وما
هو �أبعد.
� 8إن الو�سائل واملنهجيات املتبعة يفالغالب يف قطاع ال�صحة لدى اال�ستجابة
للت�أثريات ال�صحية ونتائجها التي تعمل على
خلخلة خدمات النظم البيئية يجب �أن تُ فهم
وت�ستخدم من قبل مديري الأرا�ضي الرطبة
ومبا �أن ال�صحة الب�رشية والرفاه يعتمدان
على النظم البيئية مبا تقوم عليه من �إدارة
فعالة مبنية على منهجية تعاونية �شمولية ,
َّ
وفهم للعالقات املعقدة بني النا�س وعنا�رص
التنوع احليوي املحيطة بهم  .ف�أن ال�سعي �إىل
حتقيق منهجية نظام بيئي لل�صحة الب�رشية
يحتاج �إىل تعاون حقيقي وتفاهم متبادل بني
خمتلف القطاعات ذات ال�صلة .و�سنتناول يف
العدد القادم �آثار تغري املناخ على الأرا�ضي
الرطبة وكذلك دورها يف التعمل املثايل
مع تغري املناخ وحماور �أخرى ذات �صلة
ان�شاءالله .
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�آر�سنال تعر�ض مدافعه الأملاين �شكودران مو�ستايف ،للبيع

�آر�سنال ي�ستقر على الإطاحة مبدافعه

ا�ستقر نادي �آر�سنال على عر�ض مدافعه الأملاين �شكودران مو�ستايف،
للبيع ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .و�أ�شارت �صحيفة
"تيليجراف" الربيطانية� ،إىل �أن الإ�سباين �أوناي �إميري ،مدرب �آر�سنال
غري مقتنع ب�إمكانيات مو�ستايف ،ويرى ب�أنه �سيكون من ال�صعب
تطويره يف الفرتة املقبلة ،ومن الأف�ضل عر�ضه للبيع .و�أ�ضافت
ال�صحيفة �أن �إميري ي�سعى ال�ستغالل بيع بع�ض الالعبني ومن �ضمنهم
مو�ستايف ،من �أجل توفري الأموال ل�ضم �صفقات جديدة قبل بداية
املو�سم املقبل ،خا�صة �أن �إدارة النادي حددت  45مليون �إ�سرتليني
فقط لل�صفقات ال�صيفية .وتتبع �إدارة �آر�سنال يف الفرتة املا�ضية،
�سيا�سة التعاقد مع الالعبني على �سبيل الإعارة فقط ،وهو ما حدث مع ديني�س �سواريز من بر�شلونة ،بينما ف�شلت
هذه ال�سيا�سة يف جلب �أحد الثنائي يانيك كارا�سكو �أو �إيفان بريي�سيت�ش .يذكر �أن �آر�سنال تراجع للمركز ال�ساد�س يف
جدول ترتيب الدوري الإجنليزي ،بر�صيد  47نقطة ،وبفارق نقطة عن مان�ش�سرت يونايتد� ،صاحب املركز اخلام�س

تفاو�ض مع الدويل الإجنليزي ماركو�س را�شفورد

مان�ش�سرت يونايتد يتحرك لتح�صني جنمه املتوهج

.بد�أ م�س�ؤولو مان�ش�سرت يونايتد التحرك� ،أول �أم�س الثالثاء ،من
�أجل حت�صني جنم ال�شياطني احلمر ومنعه من التفكري يف الرحيل .وذكر
ح�ساب �شبكة "�سكاي �سبورت�س"� ،أن مان�ش�سرت يونايتد بد�أ التفاو�ض
مع الدويل الإجنليزي ماركو�س را�شفورد ،حول توقيع الأخري على عقد
ؤخرا يف مان�ش�سرت يونايتد،
جديد وحم�سن .وكان را�شفورد انفجر م� ً
وحتدي ًدا عقب تويل الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير املهمة الفنية
للفريق ،خلفًا للربتغايل جوزيه مورينيو .ويعد را�شفورد هو هداف
مان�ش�سرت يونايتد الأول يف الربميريليج بر�صيد  26هدفً ا ،منذ خو�ض
مباراته الأوىل بالبطولة يف فرباير  .2016و�أحرز را�شفورد � 10أهداف
يف كل البطوالت مع ال�شياطني احلمر هذا املو�سم ،بينما �صنع � 7أخرى.

توخيل يزف �أنباء �سارة ب�ش�أن نيمار

زف الأملاين
توما�س توخيل،
مدرب باري�س
�سان جريمان،
�سارة
أخبارا
�
ً
لع�شاق ناديه،
عن تطور احلالة
ال�صحية لنيمار
دا �سيلفا ،جنم
الفريق .وك�شف توخيل �أن النجم
الربازيلي جناح �سان جريمان،
بد�أ يتعافى من الإ�صابة التي يعاين
منها .وقال توخيل ،بخ�صو�ص
العبه الذي يحتفل اليوم بعامه
الـ" :27مل تعد الإ�صابة ت�ؤمله.
الأمور حت�سنت منذ �سفره �إىل
�إ�سبانيا� ،إنه يخو�ض عملية
التعايف بثقة" .وح�رض املدرب
الأملاين ،االثنني املا�ضي ،حفل
عيد ميالد الالعب الربازيلي الذي
كان يف �إحدى ال�صاالت يف و�سط
باري�س و�شارك فيه كل العبي الفريق
وبع�ض النجوم .و�أو�ضح توخيل،
�أن واجب اجلميع كان الوقوف
بجوار نيمار يف هذه اللحظة
ال�صعبة ،قائلاً " :من واجبنا �أن
ندعمه" .ويغيب النجم الربازيلي،
للإ�صابة عن مواجهة فريقه �أمام
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي يف
ثمن نهائي دوري الأبطال ،املقرر
له  12فرباير اجلاري ،وهو نف�س
ما حدث املو�سم املا�ضي �أمام ريال
مدريد .ومل يطل العبو الفريق من
وقت تواجدهم يف حفل عيد ميالد
�رسيعا لال�ستعداد
نيمار وان�سحبوا
ً
ملواجهة ثمن نهائي ك�أ�س فرن�سا
�أمام فريق فيلفران�ش� ،أحد فرق
الدرجة الثالثة� ،أم�س الأربعاء.

�إنرت ميالن يفا�ضل بني عمالقني خلالفة �سباليتي

قال تقرير �صحفي �إيطايل� ،إن
�إنرت ميالن ،بد�أ يف البحث عن
بديل للمدرب احلايل لوت�شيانو
�سباليتي ،حت�سبا لإقالته يف
ال�صيف املقبل .وتراجعت نتائج
النرياتزوري يف الفرتة الأخرية،
حيث ودع ك�أ�س �إيطاليا من ربع
النهائي �أمام الت�سيو ،كما خ�رس
مباراته الأخرية يف الدوري �أمام
بولونيا .وذكر موقع "كالت�شيو
مريكاتو" �أن بيبي ماروتا،
املدير التنفيذي للنرياتزوري،
يفا�ضل بني جوزيه مورينيو،
مدرب مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق،
و�أنطونيو كونتي ،مدرب ت�شيل�سي
ال�سابق ،لتدريب الفريق بداية من
املو�سم القادم حال �إقالة �سباليتي.
و�أ�ضاف املوقع �أن ماروتا ُيف�ضل

باكايوكو� :أود البقاء مع ميالن

ملح
�أ
ا لفر ن�سي
ي
تيمو
باكايوكو،
العب و�سط
ميالن� ،إىل
رغبته يف
البقاء �ضمن
ف
�صفو
الرو�سونريي بالفرتة املقبلة.
وان�ضم باكايوكو �إىل ميالن ،يف
قادما من ت�شيل�سي
ال�صيف املا�ضي،
ً
الإجنليزي ،على �سبيل الإعارة.
وقال باكايوكو يف ت�رصيحات بح�سب
موقع كالت�شيو مريكاتو" :حتى هذه
اللحظة ،املو�سم ي�سري ب�شكل جيد يل

�إ�سناد املهمة للإيطايل �أنطونيو
كونتي ،بدال من االجتاه نحو خيار
مورينيو .وكانت �إدارة �إنرت قد رف�ضت
اقرتاحا ب�إقالة �سباليتي ،وتعيني
كامبيا�سو ،جنم الفريق الأ�سبق،
بديال له حتى نهاية املو�سم،
ومت�سكت با�ستمرار م�رشوع النادي
القائم على بقاء املدرب الإيطايل
على ر�أ�س القيادة الفنية حتى نهاية
املو�سم احلايل على الأقل .و�سيتم
تقييم �سباليتي يف نهاية املو�سم،
قبل ح�سم م�صريه ب�شكل نهائي.
وللنادي ،ال يوجد نقطة حتول� ،أريد
فقط �إظهار �أنه ميكنني العي�ش بناد
كبري مثل ميالن" .و�أ�ضاف "ميالن له
ُبعد مميز ،يف يومي الأول ،ا�ستقبلني
مالديني وليوناردو ،و�أنت تدرك
على الفور مع من تتعامل ،و� ً
أي�ضا
الأجواء يف �سان �سريو غري عادية،
ميالن �أ�سطوري" .وتابع الفرن�سي
"من ال يود البقاء لفرتة طويلة يف
ميالن؟ لكني مازلت مرتبطا بعقد
لثالث �سنوات مع ت�شيل�سي ،ال �أحتكم
يف جميع الأمور" .ووا�صل "جاتوزو
هو مدرب يعطي كل �شيء لالعبني،
القيم الإيجابية كما كان يف امليدان،
هو �شخ�ص مبا�رش و�رصيح ،ال يغ�ش
ودائما يقول ما هو �أف�ضل مل�صلحتك".
ً
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احتفظت اليابانية املتوجة ببطولة �أ�سرتاليا املفتوحة

ال تعديل على املراكز الثمانية الأوىل يف ت�صنيف املحرتفات

مل يطر�أ �أي تعديل على املراكز الثمانية الأوىل يف ت�صنيف
العبات كرة امل�رضب املحرتفات حيث احتفظت اليابانية ناومي
�أو�ساكا املتوجة ببطولة �أ�سرتاليا املفتوحة� ،أوىل البطوالت
الأربع الكربى يف الغراند �سالم ،باملركز الأول الذي تبو�أته للمرة
الأوىل الأ�سبوع املا�ضي .وتتقدم �أو�ساكا التي باتت �أول يابانية
تعتلي الت�صنيف العاملي ،على الت�شيكية برتا كفيتوفا والرومانية
�سيمونا هاليب .وعززت الهولندية كيكي برتنز ر�صيدها يف املركز
الثامن بعد تتويجها بدورة �سان بطر�سبورغ الرو�سية ،فيما كان
التعديل الوحيد يف املراكز الع�رشة الأوىل� ،صعود البيالرو�سية
ال�شابة �أرينا �سابالنكا ( 20عاما) املتوجة بدورة تايالند اىل
املركز التا�سع على ح�ساب الدمناركية كاروالين فوزنياكي.

44نقطة لهاردن يف �سلة فينيك�س
وبي�ستونز ي�سقط ناغت�س

وا�صل جنم هيو�سنت روكت�س جيم�س هاردن� ،أف�ضل العب
املو�سم املا�ضي يف الدوري الأمريكي للمحرتفني يف كرة
ال�سلة� ،سل�سلة عرو�ضه القوية بت�سجيله  44نقطة بينها
 14يف الربع الأخري يف �سلة فينيك�س �صنز ليخرج فريقه
فائزا  ،118-110يف حني تنازل دنفر ناغت�س عن �صدارة
املنطقة الغربية بخ�سارته �أمام ديرتويت بي�ستونز 103-
 .129وهي املرة ال�سابعة والع�رشون تواليا التي يتخطى
فيها هاردن حاجز الـ 30نقطة ،لكنه ال يزال بعيدا جدا عن
الرقم القيا�سي املطلق للأ�سطورة ويلت ت�شامربالين (65
مباراة تواليا) �سجله بني عامي  1961و ،1962علما ب�أن
الأخري يحتل �أي�ضا املركز الثاين �أي�ضا بـ 31مباراة على
التوايل .كما انها املرة الع�رشون التي ي�سجل فيها هاردن
 40نقطة �أو �أكرث هذا املو�سم ،حمققا �أي�ضا يف مباراة الإثنني
 8متابعات و 6متريرات حا�سمة .وبف�ضل هذا الفوز اخلام�س
يف �آخر �سبع مباريات ،يحتل هيو�سنت املركز اخلام�س يف
املنطقة الغربية .يف املقابل مني فينيك�س بخ�سارته احلادية
ع�رشة تواليا ،علما بانه كان متخلفا بفارق  20نقطة يف
الربع الثالث قبل ان يقل�ص الفارق اىل  8يف نهاية املباراة.
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يعقوب دب�ساي يدفع منتخبنا الوطني للعاليل يف بطولة افريقيا لل�شباب

�أحكم منتخبنا الوطني قب�ضته املطلقة
على ريادة الرتتيب يف جميع الأقم�صة
ال�رشفية ببطولة افريقيا لل�شباب دون
 23عاما (طواف دي ال�سبري) بعد نهاية
املرحلة الثالثة التي جرت �أم�س االربعاء.
وعرفت املرحلة التي �إمتدت مل�سافة
 68.3كيلومرت) � ،سيطرة تامة لنجوم
منتخبنا الوطني الذين هيمنوا على املراكز
االمامية بعدما فاز الدراج يعقوب دب�ساي
باملركز االول  ،منهيا املرحلة يف ظرف
زمني قدره (�ساعة واحدة و 41دقيقة
و 37ثانية) مبعدل �رسعة و�سطي بلغ 40.3
كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة).
وتقدم يعقوب دب�ساي بخم�س ثواين
على الدراج االكوادوري بنجامني
كوانتريو�س �صاحب املركز الثاين ،
فيما �أل املركز الثالث �أي�ضا لدراج نف�س
املنتخب �سانتياجو مونتينيجرو.
وجاء دراج منتخبنا الوطني ناتنائيل
مربهتوم باملركز الرابع بفارق  39ثانية
 ،دانئيل هبتي مكائيل باملركز اخلام�س
بفارق  44ثانية.
وحاز ناتنائيل ت�سفاظني على املركز
ال�سابع مت�أخرا بفارق  49ثانية  ،يف حني
جاء فليبو�س كرب�أب باملركز الثالث ع�رش

بفارق دقيقة واحدة  53ثانية�.أما �ساد�س
جنوم منتخبنا الوطني روبيل تولدي فاتي
باملركز ال�سابع ع�رش على بعد  3دقائق عن
االول.
بعيد هذه النتيجة � ،إ�ستعاد الدراج
ال�شاب يعقوب دب�ساي القمي�ص اال�صفر
و�صدارة الرتتيب العام بعدما �أن �سجل
توقيت زمني قدره (� 4سـ  15دقـ 20
ثا)  ،متفوقا على زميله وحامل القمي�ص
اال�صفر يف اجلولة ال�سابقة ناتنائيل
مربهتوم بفارق  49ثانية.
وتبواء دانئيل هبتي مكائيل على املركز
الثالث بفارق  57ثانية عن ال�صدارة.
وعلى �صعيد القمي�ص االخ�رض اخلا�ص
بالرتتيب النقاط  ،حاز يعقوب دب�ساي
على ال�صدارة ويف جعبته  53نقطة
م�ستفيدا من تتويجه باملركز االول يف
املرحلة الثالثة � ،أما املركز الثاين فيتبواءه
ناتنائيل ت�سفاظني وله  46نقطة.
وعلى �صعيد ترتيب �أ�سد العقبة  ،دانت
الريادة �أي�ضا ليعقوب دب�ساي الذي توهج
ب�شكل كبري يف ثالث اجلوالت واقتن�ص 15
نقطة  ،تاركا املركز الثاين لدراج االكوادور
بينجامني كوينرتو�س مع  13نقطة.
ويف ال�رصاع على �صدارة ترتيب الفرق

 ،مل يقوى �أحد امام تفوق منتخبنا الوطني
الذي ت�سيد املركز االول بكل جدارة
وا�ستحقاق وبفارق كبري عن �صاحب
املركز الثاين منتخب االكواردو بلغ دقيقة
واحدة و 17ثانية .
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات
الطواف ب�إقامة املرحلة الرابعة التي متتد
مل�سافة ( 111.1كيلومرت) بني جنويل
ماكوجن وياوندي  ،على �أن يكون اخلتام
غدا اجلمعة باملرحلة الرابعة التي تدور
رحاها بالعا�صمة ياوندي مل�سافة (103
كيلومرت).
هذا وكانت املرحلة الثانية التي �أقيمت
الثالثاء � ،أي�ضا �شاهدة على هيمنة لنجوم
منتخبنا الوطني لل�شباب على جميع
االقم�صة ال�رشفية والتتويجات.
و�أقيمت املرحلة الثانية مل�سافة
قدرها ( 102كلم) على �ضواحي مدينة
دواال  ،و�ألت �صدارتها للدراج الربتغايل
فران�سي�سكو كامبو�س بعدما �سجل زمنا
قدره (�ساعتني و 09دقيقة و 56ثانية) ،
مبعدل �رسعة و�سطي بلغ  47.2كيلومرت يف
ال�ساعة الواحدة).
وذهب املركز الثاين يف املرحلة للدراج
االرتري ناتنائيل ت�سفاظني بنف�س
التوقيت مع الفائز باملرحلة  ،يف نال

مب�شاركة كبرية من االحتادات الريا�ضية واللجنة االوملبية

ندوة عمل مبفو�ضية الثقافة والريا�ضة لتعزيز دور املر�أة يف املحافل الريا�ضية

عقدت يف الأول من فرباير اجلاري
ندوة عمل مبفو�ضية الثقافة والريا�ضة
بالتعاون مع اللجنة االوملبية االرترية
تركزت حول تعزيز برامج عمل الريا�ضة
الن�سوية.
ويف كلمة �إفتتاحية قدمها م�س�ؤول
متابعة االحتادات الوطنية واللجنة
االوملبية االرترية مبفو�ضية الثقافة
والريا�ضة العقيد� /سلمون  ،بح�ضور
ممثلي فرع �ش�ؤون الإناث باللجنة
االوملبية االرترية واالحتادات الريا�ضية
ووزارة التعليم � ،أ�شار ب�أن املنا�سبة تعترب
�إ�ستكماال للجهود املبذولة من �أجل تنمية
وتعزيز امل�شاركة النوية يف الريا�ضة ،
مناديا ً امل�شاركات اىل م�ضاعفة اجلهود
حلل اال�شكاليات التي حتول دون تطورهن
يف املنا�شط الريا�ضية كافة.
الندوة التي حا�رض فيها كل من
م�س�ؤول �ش�ؤون الإناث باللجنة االوملبية
االرتريةالدكتورة �سنايت بهتا وال�سيدة
منيا ظقاي من قدامى الريا�ضيني

لإرغامه على الرحيل يف ال�صيف املقبل

�آر�سنال يتبع خطة جديدة للتخل�ص من م�سعود �أوزيل

والقادمة من �أوروبا ،تناولت تاريخ
امل�شاركات الن�سوية يف الريا�ضة االرتريى
على مدار التاريخ منذ �ستينيات القرن
املا�ضي  ،باال�ضافة اىل ال�سبل الكفيلة
التي ت�ساعد يف حلحلة املعوقات التي حتد
من احل�ضور الن�سوي يف الريا�ضة االرترية.
وخرجت الندوةب�أراءوتو�صيات هامة
�أبرزها العمل على �إجراء متابعة م�ستمرة
للربامج التي تقوم بها االحتادات الوطنية

واالقليمية بالرتكيز على فئة الإناث
 ،كذلك خلق �ألية لتن�شيط م�شاركات
الإناث يف البطوالت الريا�ضية التي تقام
على م�ستوى املدار�س وحتى الكليات
وتثقيف املجتمع من هذه امل�س�ألة  ،ورفع
الوعي بخ�صو�ص ريا�ضة املعاقات و�إعطاء
االهمية كغريها من الريا�ضات  ،وغريها
من النقاط التي �شهدت نقا�شات و�أراء
فيا�ضة.

االحتاد مقبل على بطولة جديدة مبنا�سبة ذكرى عملية فنقل

الإحتاد العام لل�سباحة والقوارب يتلقى دعما عينيا لت�سريع برامج عمله

�إ�ستكماال للدعم املقدم من االرتريني
يف اخلارج لتدعيم العمل الريا�ضي بالبالد
 ،تلقى االحتاد العام لل�سباحة والقوارب
دعما عينيا ً عبارة عن م�ستلزمات ريا�ضية.
الدعم الذي تكفل به �شاب دمناركي من
�أ�صل �إرتري يدعي دانئيل كر�ستيان �شمل

الدراج الياباين �شوي مات�سودا املركز
الثالث.
وجاء دراج منتخبنا الوطني يعقوب
دب�ساي باملركز الرابع وفليبو�س كرب�أب

باملركز احلادي ع�رش ودانئيل هبتي
مكائيل باملركز الرابع ع�رش � ،أما روبيل
تولدي باملركز ال�ساد�س ع�رش  ،يف حني كان
املركز  23من ن�صيب ناتنائيل مربهتوم.

معدات ريا�ضية حديثة  ،ومت ت�سليمه
يف مرا�سم ر�سمية جرت بتاريخ اخلام�س
من فرباير اجلاري مبكاتب مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة و�سط ح�رضه م�س�ؤول
متابعة االحتادات الريا�ضية واللجنة
االوملبية العقيد� /سلمون �سيوم ورئي�س

االحتاد العام لل�سباحة والقوارب ال�سيد/
عبدالوا�سع ابراهيم.
ومتت اال�شارة يف املنا�سبة اىل الدعم
املقدم �سي�ساهم يف ت�رسيع وترية الربامج
التي ي�رشع يف تنفيذها االحتاد العام
لل�سباحة والقوارب ب�شكل م�ستمر  ،و�أ�شار
االحتاد العام لل�سباحة بدوره  ،ب�أن يقوم
ب�إت�صاالت مكثفة مع املهتمني االرتريني
باخلارج من �أجل تطوير عمل االحتاد ،
�إ�ضافة اىل و�ضعه خطة عمل بالت�شاور
مع اللجنة االوملبية االرترية ل�ضم
ال�شاب /دانئيل كر�ستيان اىل ت�شكيلة
املنتخب وجعله ميثل البالد يف خمتلف
اال�ستحقاقات العاملية.
يف غ�ضون ذلك � ،أو�ضح االحتاد العام
لل�سباحة والقوارب ب�أنه ب�صدد حتريك
بطولة ريا�ضية يف الفرتة من ( 8ولغاية 9
فرباير) على �رشف �إحتفاالت بذكرى عملية
فنقل التاريخية يف مناف�سات ال�سباحة
والقوارب.

يخطط �أوناي �إميري ،املدير الفني
لآر�سنال ،لإبقاء م�سعود �أوزيل بعي ًدا عن
الفريق الأول ،فيما تبقى من املو�سم
احلايل لإرغامه على الرحيل يف ال�صيف
املقبل.
ورف�ض العب و�سط ريال مدريد ال�سابق
الرحيل عن النادي اللندين خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية الأخرية ،مف�ضلاً البقاء
يف �آر�سنال واال�ستمتاع براتبه ال�ضخم.
وك�شف ديفيد �أورن�شتاين ، ،عن �أن
املدفعجية حري�صون على توفري املاليني
التي يح�صل عليها �أوزيل؛ ب�سبب راتبه
ال�ضخم البالغ � 350ألف �إ�سرتليني
أ�سبوعيا.
�
ً
عاما
وا�ستغل �أوزيل البالغ عمره ً 30
رحيل �أليك�سي�س �سان�شيز �إىل مان�ش�سرت
يونايتد يف يناير  ،2018يف توقيع �صفقة
مذهلة ت�ضمن ح�صوله على � 350ألف جنيه
�إ�سرتليني يف الأ�سبوع حتى عام .2021
وقالت �صحيفة “�صن” الربيطانية� ،إن
هذه ال�صفقة ت�سببت يف �إحباط الكثريين
داخل النادي ،يف ظل �أن الكثري يرون �أن

الدويل الأملاين ال�سابق ال ي�ستحق هذا
العقد ال�ضخم ،بينما يعتقد �آخرون �أن
�أجره �أكرث من الالزم.
و�شارك �أوزيل يف  13مباراة بالدوري
هذا املو�سم ،وجل�س على مقاعد البدالء
يف اخل�سارة � 3-1أمام مان�ش�سرت �سيتي
الأ�سبوع املا�ضي.
و�أ�صبح العام املا�ضي �أ�رسع العب يف
تاريخ الدوري الإجنليزي املمتاز ،ي�صل
�إىل  50متريرة حا�سمة يف  141مباراة،
لكنه املو�سم احلايل �صنع متريرة واحدة
فقط.ويبدو �أن �ضم ديني�س �سواريز من
بر�شلونة ال�شهر املا�ضي دفع النادي
للمزيد من جتاهل �أوزيل ،وحثه على
الرحيل ب�أي طريقة.
لكن �أجره ال�ضخم يجعل �آر�سنال يعاين
من احل�صول على ٍ
ناد قادر على دفع راتبه،
وهو ما رف�ضه �إنرت ميالن ال�شهر املا�ضي.
و�أثر عدم رحيل �أوزيل خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية على �صفقات النادي،
الذي مل يتعاقد �سوى مع �سواريز يف ظل
مت�سك �أوزيل براتبه والبقاء مع النادي.

لوالية ثانية

�إنفانتينو املر�شح الوحيد النتخابات رئا�سة الفيفا

�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا)
�أن رئي�سه احلايل ال�سوي�رسي جاين �إنفانتينو
�سيكون املر�شح الوحيد لالنتخابات
الرئا�سية املقررة يف اخلام�س من يونيو
املقبل يف باري�س.
وي�ضمن �إنفانتينو ( 48عاما) بذلك
والية جديدة من �أربعة �أعوام يف رئا�سة
الهيئة الكروية ،وهو املن�صب الذي يتواله
منذ فرباير � 2016إثر ف�ضيحة كربى هزت
كرة القدم العاملية و�أطاحت بر�ؤو�س كبرية
�أبرزها �سلفه مواطنه جوزيف بالتر.
وكان الدويل ال�سوي�رسي ال�سابق ومدافع
توتنهام االنكليزي رامون فيغا قد �أبدى
رغبته يف دخول ال�سباق نحو الرئا�سة ،اال

�أنه مل يتمكن من احل�صول على دعم خم�سة
احتادات وطنية من �أ�صل  211من�ضمة اىل
االحتاد الدويل من �أجل مناف�سة مواطنه
على املن�صب.
ومن �أبرز اخلطوات التي اتخذها �إنفانتينو
منذ ان تبو�أ من�صبه ،رفع عدد املنتخبات
امل�شاركة يف نهائيات ك�أ�س العامل من
 32اىل  48فريقا اعتبارا من ن�سخة عام
 2026املقررة يف الواليات املتحدة وكندا
واملك�سيك .كما يحاول جاهدا ت�سويق فكرة
اعتماد  48فريقا يف ن�سخة قطر  2022على
ان يتخذ االحتاد الدويل قراره بهذا ال�ش�أن
خالل اجتماعاته يف مدينة ميامي الأمريكية
يف مار�س املقبل.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()91

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

�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور

اقوال ماثورة

عنربة �سالم اخلالدي
(1986 – 1897م)

هي كاتبة ،ومرتجمة ،وروائية ،ونا�شطة
وقيادية؛ كان لها �أثر كبري يف التعبري عن
املر�أة العربية يف ع�رصها .وكانت �أول من ترجم العمل ال�شهري
الإنياذة �إىل العربية .ولدت يف بريوت عام 1897م لعائلة حمافظة،
كان والدها ال�سيد �سليم علي �سالم �سيا�سي ًا متقدماً ،ووالدتها ال�سيدة
كلثوم الرببري متعلمة من عائلة عريقة .تلقت علومها الأ�سا�سية يف
مدار�س �أهلية و�أخرى �أجنبية منها مدر�سة مار يو�سف ،ثم عكفت على
الدرو�س املنزلية بعد قيام احلرب العاملية الأوىل ،وي�شار �إىل �أنها
ختمت القر�آن الكرمي يف العا�رشة من عمرها.
�شاركت يف خدمة املالجئ وامل�صانع التي �أقامتها الدولة العثمانية
لرعاية الفقراء .وقد �أ�س�ست عام  1914م مع رفيقاتها جمعية "يقظة
الفتاة العربية" حيث كانت تقوم بالأعمال اخلريية بجانب �إن�شاء
مدار�س جديدة و�إقامة حفالت �شعرية وندوات ثقافية كما �شاركت يف
ت�أ�سي�س جمعية النه�ضة الن�سائية لت�شجيع امل�صنوعات الوطنية.
يف عام 1925م �سافرت �إىل �إجنلرتا ودر�ست اللغة الإجنليزية والآداب.
ويف عام  1929م تزوجت من مدير الكلية العربية وظلت ت�ساند
زوجها يف ن�شاطاته الرتبوية والثقافية حتى تويف عام 1951م.
كانت �أول �سيدة تلقي حديث ًا ن�سائي ًا من �إذاعة القد�س؛ حيث كتبت
بحث ًا عن �سكينة بنت احل�سني التي تعتربها رائدة الوعي الن�سائي
والأدب الرفيع� .أ�صدرت يف ال�سبعينات كتاب ًا بعنوان "جولة يف
الذكريات بني لبنان وفل�سطني" وكانت �أول ُمذكرات عن املر�أة
الفل�سطينية .ترجمت الإلياذة وكتب لها طه ح�سني املقدمة ثم
ترجمت الأودي�سة والإنياذة عن الإجنليزية .توفيت عنربة �سالم
اخلالدي يف عام 1986م.

طرفة

ا�شرتى �أحد املغفلني يوم ًا
�سمك ًا  ..وقال لأهله -:اطبخوه
! ثم نام  .ف�أكل عياله ال�سمك ولطّ خوا يده بزيته .فلما �صحا
قد موا �إيلّ ال�سمك .قالوا -:قد �أكلت .قال -:ال.
من نومه قالّ -:
قالوا�ُ :ش ّم يدك ،ففعل فقال� -:صدقتم  ..ولكنني ما �شبعت.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف ال�سابع من فرباير عام 1830م -:جمل�س الوزراء الفرن�سييقر يف جل�سة خا�صة احتالل اجلزائر.
 يف ال�سابع من فرباير عام 1882م� -:صدور الد�ستور امل�صري. يف ال�سابع من فرباير عام 1900م -:ت�أ�سي�س حزب العمالالربيطاين.
 يف ال�سابع من فرباير عام 1924م -:احلكومة الإيطاليةالتي يقودها الزعيم الفا�شي بينيتو مو�سوليني تقرر �إقامة عالقات
دبلوما�سية مع االحتاد ال�سوفيتي.
 يف ال�سابع من فرباير عام 1992م -:التوقيع على معاهدةاالحتاد الأوروبي التي تعرف با�سم (معاهدة ما�سرتيخت).
 يف ال�سابع من فرباير عام 2011م -:الإعالن عن نتيجةا�ستفتاء جنوب ال�سودان الذي �أجري يف  9يناير ،وكانت النتيجة �أن
 98.83%من املقرتعني �صوتوا النف�صال اجلنوب عن ال�شمال.

حكم واقوال

 الإبت�سامة �إنها ال ت�ستغرقحلظه لكن ذكراها يبقي لأخر
ا لعمر .
 الإبت�سامة تذيب اجلليدوتن�شر الإرتياح وتبل�سم اجلرح
�إنها مفتاح العالقات الإن�سانية
ا ل�صا فية .
 �أ�شحن قلبك بابت�سامة. �سابت�سم كل يوم لأجلي ف�أنا�أ �ستحق .
 ابت�سم لتزيح الهم من قلبكوتزيح هم غريك.
 �سامح � ,صافح  ,ابت�سم ,تذكر ب�أننا عن هذه الدنيا
راحلون.
 احلزن ال يغري من الواقع�شيئ ًا لكن الإبت�سامة تفتح واقع ًا
جديد ًا .
 ابت�سم ف�إن كل �شخ�صتقابله يحمل �أعباء كثرية.
 انا ال �أطلب الكثري اطلبتلك الإبت�سامة.
 �صديقي ارجوك ابت�سمف�أانت ت�صبح �أجمل عندما تخرج
تلك الإبت�سامة العري�ضة.
 الإبت�سامة كلمة طيبة بغريحروف.
 ابت�سم فا لإبت�سامة مفتاحالقلوب  ,الإبت�سامة ال تكلف
�شيئ ًا ولكنها تعني الكثري ,
الإبت�سامة هي جواز �سفر ايل
القلوب.
ً
 ابت�سم دائما فاالبت�سامةتطيل العمر وتفتح الأبواب
املغلقة وت�صنع لك القبول
قبل �أن تطرح �أفكارك وجتعل
مالحمك �أجمل و �أطيب.
 احلياة �أق�صر من �أن متلأهابا لأحزان �أبت�سم.
 دع الإبت�سامة �أول ما يراهاالنا�س فى مالحمك وال ت�شغل
نف�سك بالدنيا كل مق�سوم لك
�ستلقا ه .
 الإبت�سامة ج�سر يعرب بكللقلوب فكن دائم ًا مبت�سم ًا .
 �إبت�سم ف�ألوان احلياةبني يديك بحب اهلل ور�سوله
ف�ستنعم بعي�شة ال ي�أ�س فيها.
 الإبت�سامة كال�سراج تبددظلمة الأحزان بنور الإمل فهمي
بل�سم الروح ودواء اجلروح تنري
لك الدروب وتعطيك مفاتيح
القلوب.

اكت�شاف غري متوقع مدفون يف القطب ال�شمايل

ك�شف ارتفاع درجات احلرارة
العاملية عن مناظر طبيعية
قدميةُ ،دفنت لع�رشات الآالف
من ال�سنني حتت اجلليد.
بجزيرة بافن الكندية.
وت�شري درا�سة جديدة حول
النباتات التي مت جمعها من
 30بقعة جليدية يف اجلزيرة
� ،أن الغطاء النباتي مل
يظهر�إال م�ؤخرا ،بعد اختفائه
لأكرث من � 40ألف �سنة حتت الغطاء
اجلليدي .وميكن القول �إن املنطقة
ت�شهد �أحر قرن خالل � 115ألف �سنة.
ويف حال �أ�ستمر الإحرتار العاملي
عند هذه املعدالت ،يحذر الباحثون
من �أن اجلزيرة اجلليدية ميكن �أن
ت�صبح خالية متاما من اجلليد ،يف
غ�ضون قرون.
ويف درا�سة جديدة نُ �رشت يف جملة
"،"Nature Communications
�أ�ستخدم فريق البحث التاريخ
بالكربون امل�شع لتحليل  48عينة
نباتية من بقع "بافني" اجلليدية،
مبا يف ذلك الطحالب القدمية
والأ�شنيات املحفوظة منذ فرتة
طويلة يف مواقع منوها الأ�صلية.
وقال �سيمون بندلتون ،املعد
الرئي�س وباحث الدكتوراه يف معهد
"" :"Arctic and Alpineحرارة
القطب ال�شمايل ترتفع يف الوقت
احلايل �أ�رسع مبرتني �إىل  3مرات
من بقية العامل ،لذا من الطبيعي
�أن تتفاعل الأنهار والبقع اجلليدية
مبعدل �أكرب مع هذه التغريات".
وجمع الباحثون عينات من
املوقع يف �أغ�سط�س املا�ضي ،حيث
جمعوا نباتات قدمية من ارتفاعات
خمتلفة .كما �أخذوا عينات من
الكوارتز يف مواقع التجميع،
لتحديد عمر وتاريخ الغطاء

اجلليدي .وقال بندلتون �إن "�إزالة
النباتات امليتة بكفاءة من املناظر
الطبيعية حتدث ب�شكل طبيعي ،لذا
ف�إن عمر الكربون امل�شع جلذور
النباتات ،يعك�س �آخر مرة كان
فيها ال�صيف دافئا ،يف املتو�سط،
كما يف القرن املا�ضي" .وحلل
الباحثون العينات يف املخترب،
وقارنوا البيانات التاريخية التي
�أعيد بنا�ؤها من بقع اجلليد لتحديد
ما تغري .وت�شري النتائج �إىل �أن
درجات احلرارة احلديثة ،التي
ت�شهدها املنطقة القطبية ال�شمالية،
هي الأكرث حرارة يف قرن واحد ،يف
�آخر � 115ألف عام .وقال جيفورد
ميلر ،كبري الباحثني و�أ�ستاذ العلوم
اجليولوجية بجامعة كاليفورنيا يف
بولدر" -:خالفا لعلم الأحياء ،الذي
�أم�ضى مليارات ال�سنني املا�ضية يف
تطوير خطط جتنب الت�أثر بتغري
املناخ ،ف�إن الأنهار اجلليدية لي�ست
لديها ا�سرتاتيجية للبقاء".
وي�شري الباحثون �إىل �أن االجتاهات
املر�صودة يف العينات غري معتادة،
وهي عالمة على البيئة �رسيعة
التغري .وقال بندلتون" :عادة ما
نتوقع ر�ؤية �أعمار نباتية خمتلفة يف
ظروف طوبوغرافية خمتلفة .ولكننا
مل نر �أي �شيء وا�ضح مثل هذا من
قبل".

�شركة طريان ت�سمح ملعاق با�صطحاب كلبه على الطائرة
يف الفتة �إن�سانية مل تتكرر كل يوم،
�سمحت �رشكة طريان تابعة للخطوط
اجلوية ال�صينية ،لأحد الأ�شخا�ص من
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،با�صطحاب
كلبه ال�ضخم على منت الطائرة ،كنوع
من الدعم النف�سي له .ويف مقطع

فيديو متداول عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ظهر كلب ًا �ضخم ًا بني
اللون من نوع ملموت �أال�سكي ،يجل�س
بهدوء يف مقعد الركاب ،وقد م ّد ل�سانه
كما تفعل عادة جميع الكالب.
جمموعة من رواد الإنرتنت� ،أ�شادوا
بالفيديو املتداول و�أعلنوا �أنهم ال
ميانعون من الطريان بجوار حيوان
�إر�شادي يت�رصف ب�شكل جيد ،بدال
من الأطفال املزعجني الذين يركلون
مقاعد الأ�شخا�ص الآخرين� ،أو كبار
ال�سن الذين يتحدثون ب�صوت عال.

غزال "يهاجم" ريا�ضيا يف حادثة غريبة

انت�رش مقطع فيديو جديد يوثق
حادثة غريبة ،كان جنماها دراجا
وغزاال بريا ،يف حني �صورت كامريا
دراج �آخر احلادثة بالكامل .وبينما
كان ريا�ضيان حمرتفان يقودان
دراجاتيهما الهوائيتني على طريق
جبلي يف والية �أريزونا الأمريكية،

بري
غزال
اندفع
ب�رسعة كبرية من ناحية
لي�صطدم
الغابة،
ب�أحدهما
مبا�رشة
ويطرحه �أر�ضا.
وبعيد �صدم الغزال
للريا�ضي ،رجع يرك�ض
�إىل الغابة ،بينما
�أ�سفرت احلادثة عن
حتطم الدراجة و�إ�صابة
الدراج بجروح طفيفة.
ومع انت�شار املقطع عرب الإنرتنت،
انق�سمت �آراء املتابعني على مواقع
التوا�صل االجتماعي� ،إذ قال بع�ضهم
�إن الغزال تق�صد مهاجمة الريا�ضي،
بينما راح البع�ض الآخر للقول �إن
اال�صطدام حدث من باب ال�صدفة ال
�أكرث.

