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الرئي�س �إ�سيا�س ي�ستقبل مفو�ض التعاون يف الذكرى التا�سعة والع�رشين لفنقل التاريخية
الدويل والتنمية باالحتاد االوروبي ال�سيد/االمني حممد �سعيد يفتتح فعاليات االحتفال
افتتح �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ال�سيد االمني
حممد �سعيد ام�س اجلمعة الثامن من
فرباير اجلاري فعاليات االحتفال
بالذكرى التا�سعة والع�رشين
لعملية فنقل التاريخية حتت
�شعار" فنقل معجزة تارخية".
وافاد مرا�سل وكالة ايرينا بان
الفعاليات التي ت�ستمر حتى
العا�رش من فرباير اجلاري ت�شتمل
ن�صب ال�رسادق وان�شطة ريا�ضية،
والربامج الثقافية وغريها من
الربامج ،وت�شهد مدينة م�صوع
حا�رضة اقليم �شمال البحر االحمر
اعدادا غفرية من الزوار.

الرئي�س
ا�ستقبل فخامة
ا�سيا�س افورقي ام�س اجلمعة
الثامن من فرباير مفو�ض
التعاون الدويل والتنمية
االوروبي ال�سيد/
باالحتاد
نفني ميمكا  ،تناول معه

عالقات التعاون بني ارتريا
واالحتاد االوروبي  ،وركز
اجواء
ب�شكل خا�ص على
ال�سالم التي هبت على القرن
االفريقي واتفاق ال�سالم بني
ارتريا واثيوبيا.

كما جرى يف املنا�سبة �سباق ن�صف
املاراثون لل�سيدات والرجال.
يف اخلتام ت�سلم الفائزون من
العدائني والفرق اجلوائز من
يد �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للديقمراطية والعدالة ال�سيد/
االمني حممد �سعيد وحاكم اقليم
�شمال البحر االحمر العميد تخلي
لب�سو ومفو�ض مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة ال�سفري زمدي تخلي.
يذكر عن اجناز اعماال متنوعة
لروعة احلفل من �ضمنها ان�شطة
نفري النظافة وا�ستعدادات املرافق
اخلدمية ،وتزيني الطرق وال�شوارع
واملباين ،وغريها من الربامج.

وذكر ال�سيد /نفني ميمكا
�،أن االحتاد االوروربي ر�صد
مبلغ 20مليون يورو كدفعة
اوىل ل�صيانة وتو�سيع الطرق ،
لتعزيز االت�صاالت على م�ستوى
االقليم والتجارة.

فرع ال�صحة با الو�سط يقيم براجمه

�أ�سمرا:اال�ستمرار يف �صيانة املجاري و�سفلتة الطرق

�أعلن مكتب ال�صحة باالقليم
االو�سط يف االجتماع التقييمي الذي
عقده يف ال�سابع من فرباير اجلاري
بالعا�صمة ا�سمرا ،بانه يعمل وا�ضعا
اخلطة بالتعاون مع ال�رشكاء لتنفيذ
برامج ا ل�ضمان ال�صحي حتى العام
.2020
وذكر م�رسول املكتب يف االقليم
الدكتور /ت�سفاي �سلمون يف االجتماع
الذي �شارك فيه حاكم االقليم االو�سط
اللواء رم�ضان عثمان اولياي
بان حملة التطعيم �ضد احل�صبة
واحلمرياء وتوزيع فيتامني "�أ" التي
جرت يف نوفمرب املا�ضي من اجنح
االن�شطة التي انتظمت عام ،2018
حيث مت تطعيم اكرث من  99%من
االطفال.
واو�ضح التقرير املقدم عن وجود

 16م�ؤ�س�سة �صحية تقدم خدمات
الوالدة يف االقليم ،وارتفاع ن�سب
الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
بع�رش يف املائة خالل العامني
املا�ضيني فقط ،اال انه �صادف وفياة
 3من االمهات اثناء الوالدة يف عام
 ،2018و�سوف يجري العمل اجلاد
لتخفي�ض ذلك اىل م�ستوى ال�صفر.
وافاد االجتماع بان املديرية
هي ادنى م�ستوى االدارة والتنظيم
لتقدمي خدمات �صحية فعالة،
و�سوف يتم و�ضع تنظيم جديد فيما
يتعلق باملكتب ال�صحي على م�ستوى
املديرية يف العام  ،2019فيما
قدمت معلومات مف�صلة حول عملية
تنظيم ذلك.
واجرى امل�شاركون نقا�شا مو�سعا
حول املعلومات املقدمة يف

التقرير ،مقدمني �أراء وتو�صيات
بناءة من �ضمنها ايجاد حلول لقلة
االدوية و�سيارات اال�سعاف ،واتخاذ
قرارات �صارمة للحد من العادات
ال�ضارة ،وتكثيف حمالت التوعية
اجلارية ال�صحاح البيئة ،وغريها
من االراء والتو�صيات.
يف اخلتام ا�شارت وزيرة ال�صحة
�آمنة نور ح�سني العمل املن�سق
الجناز املهام اجلارية لتحقيق
اهداف التطور امل�ستدام  ،مو�ضحة
تقدمي اي�ضاحات لكافة املديريات
حول اخلطة املو�ضوعة الن�شاء
مكتب ال�صحة يف تلك املديريات
كافة ،كما او�ضحت عن و�ضع
برنامج لتقدمي خدمات �صحية يف
املناطق البعيدة خالل هذا العام
عرب العيادات املتحركة.

ت�سري املهام اجلارية يف العا�صمة ا�سمرا املتعلقة ب�صيانة جماري ال�رصف
ال�صحي و�صيانة و�سفلتة الطرق ب�صورة جيدة.
وبدء العمل من اجل حل امل�شاكل التي كانت ت�سببها ال�سيول املنحدرة من
مديريتي اخريا واربعتي ا�سمرا ومناطق قزا كني�شا يف مديرية ابا�شاول وال�سوق
العام يف مو�سم اخلريف ،الزال يتوا�صل اىل مديرية براديزو من اجل �صيانة جمرى
ماي بال لل�رصف ال�صحي الذي امتلأ منذ فرتة طويلة بالطمي وكان ي�ؤثر �سلبا على
اال�صحاح البيئي.واو�ضح ال�سكان بان ان�شطة الزراعة امل�صغرة اجلارية يف املنطقة
كانت من اهم ا�سباب الطمي ا�ضافة اىل ال�رصف ال�صحي ،منا�شدين خللق �أليات
ت�ساعد للتخل�ص منه تلك االن�شطة.
يذكر بان العا�صمة ا�سمرا ت�شهد ت�سيري مهام لتغيري انابيب ال�رصف ال�صحي التي
خدمت اكرث من ن�صف قرن وكانت تخلق امل�شاكل يف مو�سم اخلريف مت �إ�ستبدالها
ب�أنابيب حديثة .وت�شتمل املهام اجلارية لتغيري االنابيب القدمية ب�أخرى احدث
قطرها �ستني �سنتمرتا ،كما يتم ان�شاء �صنادوق كبرية ت�ساعد يف عملية البحث
لال�شكاليات التي ميكن ان حتدث يف بع�ض االحيان  ،وتربط اي�ضا بني اخلطوط
الكبرية .
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م�ست�شفى دقمحري يقدم خدمات متكاملة اجلمعية الوطنية للهند�سة الكيميائية ور�شة عمل
نَ ظمت اجلمعية الوطنية للهند�سة
الكيميائية ور�شة عمل يف الثاين
من فرباير اجلاري بالعا�صمة
ا�سمرا تركزت حول " دور الهند�سة
الكيميائية يف اعادة اعمار البالد".
وذكر رئي�س اجلمعية ال�سيد
ابرهام يوهن�س بانه ومع تقدم
التطور ال�صناعي ،ت�أتي اهمية
الهند�سة الكيميائية اكرث من اي
جمال �آخر ،وبف�ضل االهتمام الذي
ُمنح لهذا املجال ،ظل املتخرجون
اجلدد يلعبون دورا كبريا يف �إكمال
متطلبات امل�ؤ�س�سات الكبرية.
�رصح امل�ستفيدين من اخلدمات
ال�صحية يف م�ست�شفى دقمحري
املت�سلح مبعدات الزمة وكادر �صحي
كفوء مبانهم يح�صلون على خدمات
متكاملة.
ويف التو�ضيح الذي ادلوا به لوكالة
ايرينا بان اخلدمات ال�صحية اجلديدة
التي ادخلها امل�ست�شفى املتمثلة
يف طب اال�سنان وعمليات احلوامل،
والعناية بالر�ضع ،مما انقذهم هذا
من الرتحال اىل العا�صمة ا�سمرا وما
ي�سببه من املتاعب.
وا�ضافوا ،بان امل�ست�شفى ومع
تزايد امل�ستفيدين و�ضيق املبنى
ي�شهد قلة بع�ض االدوية  ،داعني بان
البنى التحتية للم�ست�شفى يتطلب منح
االهتمام االكرب.
وا�شار املدير الطبي للم�ست�شفى
الدكتور /برناندو�س بهتا اىل ان
امل�ست�شفى يقدم خدمات اجلراحة
وطب اال�سنان والعيون واال�شعة

ال�سينية ،ورعاية الر�ضع واالطفال،
وكذلك متابعة احلوامل ،ومبا انه
مت�سلح بكادر �صحي كف�ؤ ومعدات
الزمة  ،ظل يقدم خدمات جيدة.
وذكر بان امل�ست�شفى يقدم اخلدمات
ال�صحية للقادمني من مديريات
�سقنيتي وظرونا وماي عيني ا�ضافة
اىل �سكان مديرية دقمحري ،مو�ضحا
انخفا�ض ن�سبة اال�صابة باالمرا�ض
املعدية و مر�ض املالريا مقارنة
بالعام املا�ضي ،فيما بلغت ن�سبة
تغطية التطعيم .99%
من جهته افاد خبري الوالدة الدكتور
هيلي ميكائيل قربي ماريام �إنه
وبف�ضل ان�شاء عنابر انتظار احلوامل
يف امل�ست�شفى ،و�ضعت العام املا�ضي
اكرث من  1300حامل يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،وارتفاع احلوامل الالئي
ي�ضعن يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية بـ
 .75%ويوجد يف مديرية دقمحري
م�ست�شفى واحد واربع عيادات.

عن�سبا :دعم املحتاجني باملوا�شي

عرب املحتاجون اللذين مت ت�أهيلهم
ومت تقدمي املوا�شي لهم يف عن�سبا
بغية حت�سني ظروفهم واو�ضاعهم
املعي�شية.
وا�شارت املعلومات الواردة من
فرع الزراعة اىل ان الربنامج الذي
مينح اال�رس التي ترعاها الن�سوة،
والتي يبلغ عددها  268منها 93
من املر�أة .واو�ضح م�س�ؤول وحدة
التنمية وااللبان واللحوم يف الفرع
ال�سيد /ظقز�آب امبايي بان الربنامج
املنفذ يف ت�سع مديريات �شهد توزيع
 1340من املاعز  ،وقد حتققت
نتائج ايجابية بف�ضل التوعية

املكثفة املقدمة م�سبقا حول الرعاية
والعناية بتلك االغنام.
وافاد بان اجلهات التي ُقدم لها
الدعم اختريت عرب جلنة كونت من
ادارة املديريات ومكتب اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
ووزارة الزراعة واع�ضاءاملجل�س
ال�شعبي واالحتاد الوطني للمر�أة
باملديرية.
وتفيد م�ستندات وزارة الزراعة بان
الوزارة ظلت والزالت تقوم بداية من
العام  2015بتوزيع ابقار لـ 181
مزارع يف مديريات حملمالو وقلب
وعيالبرعد وهربو وعدتكليزان .

�أوكرانيا تتوجه �إىل الناتو بطلب قبولها يف احللف فورا

�صادق الربملان الأوكراين على الطلب
املوجه �إىل حلف الناتو ببدء الإجراءات
فورا لقبول البالد يف احللف.
و�صوت �إىل جانب هذا الطلب243 ،
نائبا يف الربملان ،فيما كان العدد
الأدنى ال�رضوري لإقرار الطلب  226نائبا.
والطلب موجه �إىل حلف الناتو واجلمعية
الربملانية للناتو وبرملانات الدول الأع�ضاء يف احللف ،ويدعو �إىل بدء �إجراءات
ر�سمية ملزمة قانونيا ملنح �أوكرانيا الع�ضوية يف حلف �شمال الأطل�سي.
و�صادق الربملان على التعديالت الد�ستورية التي تثبت نهج البالد لالن�ضمام
�إىل االحتاد الأوروبي وحلف الناتو.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املبعوث الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون �أوكرانيا كورت
فولكر كان قد �أعلن يف �أواخر ال�شهر املا�ضي �أنه ال يوجد هناك توافق داخل حلف
الناتو ب�ش�أن قبول �أوكرانيا ،و�أمامها طريق طويل لالن�ضمام �إىل احللف

ويف املنا�سبة التي ح�رضها
امل�ؤ�س�سات
خمتلف
م�س�ؤويل
واملهنيني يف جمال الهند�سة
الكيميائية وغريهم  ،قُ دمت
اوراق عمل متثلت يف فهم الهند�سة
الكيميائية الرئي�سي ،وجتارب
الأعمال املكت�سبة يف هذا املجال،
والعنا�رص التي يجب القيام بها
يف العمل املكتمل بالدرا�سة ،
باال�ضافة اىل الوقود الناجت عن
نبات " القولعي".
من جهته عرب املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة ا�سمرا للتعدين ال�سيد

ايدواردو مون�سي ،عن اعجابه
مل�شاهدته العمل املدرو�س لت�شييد
م�ؤ�س�سات التعدين يف مناطق متنح
اهتماما اكرب لل�ضمان البيئي يف
ارتريا ،داعيا اجلمعية الوطنية
للهند�سة الكيميائية لتنظيم برامج
مماثلة وتعزيز جتارب اع�ضائها.
يذكر بان اجلمعية الوطنية
للهند�سة الكيميائية اجرت م�ؤمترها
الت�أ�سي�سي يف ابريل عام ،2018
ومن خالل توظيفها املواطنني
املتخرجني بهذا املجال تعمل على
تطوير امل�صانع وانتاجياتها.

اجناز برنامج لدعم املعاقات باملوا�شي يف االقليم االو�سط

�رشعت اجلمعية الوطنية ملعاقي
احلرب يف االقليم االو�سط يف ال�سابع
من فرباير اجلاري برنامج لتاهيل
وتقدمي دعم لع�رشين من اع�ضائها
املعاقات وم�ساعدتها باملوا�شي
ب�شكل قرو�ض دورية.
وقدم لكل واحدة من الن�سوة
مبلغ مايل قدره  12الف و 500نقفة
ل�رشاء من  10 – 8من االغنام،
وتربع االرتريون املقيمون يف
ا�رسائيل مببلغ مايل قدره 19650

دوالر ل�صالح ذلك الربنامج.
وذكر رئي�س اجلمعية اال�ستاذ
قربي برهان ايا�سو بان امل�رشوع
هو موا�صلة للربنامج اجلاري
املعي�شية
االو�ضاع
لتح�سني
للمعاقني وخا�صة املعاقات،
ويهدف اىل ت�شجيع وخلق ا�رس
تعي�ش بدخلها اخلا�ص.
من جهته قال م�س�ؤول الفرع يف
االقليم االو�سط ال�سيد /ت�سفاميكائيل
هيلي ان م�رشوع التاهيل باملوا�شي

الذي بد�أ باالقليم االو�سط� ،سوف
ي�ستمر يف االقاليم االخرى بعد
الت�أكد من نتائجه ،منا�شدا
امل�ستفيدات للقيام بالعمل اجلاد.
وتو�ضح م�سندات اجلمعية بانها
قامت بنف�س الربنامج يف القا�ش
بركة الزراعةوعن�سبا و�شمال البحر
االحمر بتقدمي عربات الكارو ،ويف
اجلنوبي باملوا�شي ،باال�ضافة اىل
فتح فر�ص القرو�ض بالفوائد من
اجل افادة اع�ضائها.

�صندوق االدخار والقرو�ض امل�صغرة ب�شمال البحر االحمر
�إ�سهام كبري لتح�سني �أو�ضاع العمالء املعي�شة

�أعلن مكتب االدخار والقرو�ض
"م ِّول" يف اقليم �شمال البحر
امل�صغرة َ
االحمر التقييم الذي جرى يف مدينة
م�صوع ،بانه ظل ي�ساهم كثريا يف
تطوير وحت�سني احلياة املعي�شة
للزبائن.
وا�شار تقرير املكتب اىل زيادة اعداد
الزبائن من فرتة لأخرى ،ونتيجة
لذلك مت تقدمي  14.6مليون نقفة يف
العام املا�ضي عن طريق  85بنكا ريفي ًا
اىل  1763زبون.
وقال التقرير ان " ا�ستفادة املقرت�ضني
من الربنامج واعادة القر�ض يف اوانها
اجواء مب�رشة ،وذكر بان 50%
خلق
ً

همبول قجج :
م�شاركة االناث يف
مائد التعليم

من الزبائن هن من الن�سوة ،ومن حيث
النوعية ان  80%هم من املزارعني،
مما يعني ذلك بان القر�ض املقدم
ي�ستثمر يف املجال الزراعي.
وا�ضاف املكتب بانه فتح يف
املديريات فروعا ملتابعة املزراعني
وتقدمي امل�ساعدة املتعلقة باالدارة
املالية واعادة الدين يف اوانه،
ونتاج ذلك لن تواجه املزراعون اي
ا�شكاليات تعرقلهم عن دفع الدين يف
الوقت املحدد .واو�ضح م�س�ؤول املكتب
ال�سيد /ت�سفامل مل�س عن وجود ممثلني
يف  11مديرية يف االقليم ،م�شريا اىل
اعادة املقرت�ضني اكرث من  115مليون

نقفة من الدين يف اوانه ومل يتبقى مع
املقرت�ضني اال  34مليون فقط.
من جهته ا�شار املدير التنفيذي
لربنامج االدخار والقرو�ض امل�صغرة
ال�سيد /تافال ا�سمروم اىل ان احلركة
املالية ت�ساعد يف ا�ستقرار اال�سواق،
وت�سهم كثريا يف احلد من النواق�ص
وفتح فر�ص العمل ،وذكر بان الفر�ص
املتاحة حتدث تغيري ايجابي يف
االجتماعية
االقت�صادية
احليات
للمقرت�ضني ،مفيدا بان امل�ساعي
احلثيثة اجلارية لدعم الزبائن من حل
اال�شكاليات التي تواجههم ،تعد الوجه
االيجابي االخر للم�ؤ�س�سة.

�أفاد امل�ستفيدون من خدمات مياه ال�رشب،بان امل�رشوع امل�شيد يف منطقة
همبول قجج مبديرية كركبت ظل ي�سهم كثريا يف م�شاركة االناث يف مائد التعليم
والتعلم ا�ضافة اىل االرتياح الذي يخلقه يف حياتهم املعي�شية.
واو�ضحوا ،بانهم واجهو متاعب الي�ستهان بها للح�صول على املياه ،اال انها
انتفت بعد ان�شاء امل�رشوع ،م�ؤكدين على العمل للحفاظ على ذلك امل�رشوع.
وا�شار مدير ال�ضاحية ال�سيد ا�سماعيل حممد احمد بانهم ظلوا يح�صلون على
خدمات جيدة منذ ان�شاء امل�رشوع وخا�صة بعد ان�شاء الطاقة ال�شم�سية يف ذلك
امل�رشوع ،مما و�سع ذلك فر�ص التعليم لالناث.
هذا ويقطن �ضاحية همبول قجج يف مديرية كركبت اقليم القا�ش بركة 3200
ن�سمة.
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بوركينا فا�سو :مقنل نْ
مدنيي يف هجوم على مركز �أمني املغرب يق ّر قانون اخلدمة الع�سكرية الإلزامية

قُ تل مدنيان اخلمي�س يف هجوم
على كتيبة للدرك يف كونغو�سي
�شمال بوركينا فا�سو ،بح�سب ما
�أعلنت قيادة اجلي�ش يف بيان.
وهذا ثالث هجوم خالل �أ�سبوع،

وي�أتي بعد يومني من
قمة جمموعة ال�ساحل
يف واغادوغو التي
دعا فيها قادة دول
املجموعة �إىل مزيد
من امل�ساعدات من
الأمم املتحدة للت�صدي
للمت�شددين.
وقال العقيد المو�سا
فوفانا املتحدث با�سم اجلي�ش
�إن امل�سلحني “حاولوا حترير
�أحد عنا�رصهم وقتلوا �أثناء ذلك
مدنيني اثنني كانا ميران من تلك
الناحية”.

رغم عدم تر�شحه ب�شكل ر�سمي يف
االنتخابات الرئا�سية باجلزائر� ،إال
�أن الرئي�س اجلزائري عبدالعزيز
بوتفليقة متواجد بقوة يف امل�شهد
االنتخابي ،عرب �أن�صاره الذين �أكدوا
يف �أكرث من منا�سبة تر�شحه.
وتنت�رش �صور الرئي�س بوتفليقة
الذي يتوقع �أن يرت�شح لفرتة رئا�سية
خام�سة رغم مر�ضه ،بقوة يف ال�شارع
اجلزائري ،رغم غيابه ال�شخ�صي
عن امل�شهد ال�سيا�سي .وذلك عرب
الأحزاب املوالية له والتي تدفع
الجتاه تر�شحه.
وي�ستعد املوالون لبوتفليقة
لتجمع �ضخم اليوم التا�سع من ال�شهر
اجلاري ،متهيد ًا لإعالن بوتفليقة
املحتمل عن تر�شحه جمدداً.
و�أمام هذا الواقع ومع بدء العد
العك�سي لالنتخابات املقررة يف
التا�سع من �أبريل املقبل ،حتاول
�أطراف يف املعار�ضة الدعوة لعقد
لقاءات مع الأحزاب املختلفة علها
جتد �سبي ً
ال لالتفاق على مر�شح

واحد ،خ�صو�ص ًا �إذا
ت�أكد تر�شح بوتفليقة.
تلك
وتنطلق
الدعوات من منطلق
�أن االحتاد يف مناف�سة
بوتفليقة قد ينجح يف
هزميته ،وهو املدعوم
من منظومة متغلغلة
يف البالد منذ عقود،
ي�صعب الوقوف يف وجهها �إن بقيت
املعار�ضة مت�رشذمة على حالها.
لكن التو�صل �إىل اتفاق على مر�شح
واحد ،يبدو مهمة �صعبة جد ًا بح�سب
مراقبني �إن مل تكن م�ستحيلة �أ�صالً،
ف�أحزاب املعار�ضة ت�شهد اختالفات
كبرية فيما �سواء يف املواقف
والأيديوجليات �أو غريها.
وهناك من يرى �أن �أحزاب ًا حم�سوبة
على املعار�ضة مثل حركة جمتمع
ال�سلم ال تتعدى كونها معار�ضة
�شكلية لل�سلطة ال �أكرث.
وهناك �أي�ض ًا �أحزاب املعار�ضة
التقليدية كالتجمع من �أجل الثقافة

قال وزير اخلارجية الرتكي
مولود جاوي�ش �أوغلو� ،إن �أنقرة
ووا�شنطن اتفقتا على ت�شكيل
قوة مهمات م�شرتكة بني �أنقرة
ووا�شنطن ،بهدف تن�سيق ان�سحاب
القوات الأمريكية من الأرا�ضي
ال�سورية.
وجدد الوزير الرتكي موقف بالده
الراف�ض للر�ؤية االمريكية حول
املنطقة الآمنة .وتزامن ًا مع مطالبة
االئتالف ال�سوري املعار�ض العامل
«انقاذ املدنيني يف �إدلب وادراك
خماطر ت�صعيد النظام وحلفائه
�ضدهم» ،ح�ضت اخلارجية الرو�سية
تركيا على بذل مزيد من اجلهد
للوفاء بالتزاماتها وطرد امل�شددين
من �إدلب وفق اتفاق �سوت�شي بني
البلدين ،وك�شفت عن زيارة وزير
اخلارجية ال�سوري وليد املعلم �إىل
مو�سكو قبيل قمة �ضامني �آ�ستانة يف
�سوت�شي منت�صف ال�شهر اجلاري.

و قا ل
جا و ي�ش
�أوغلو يف
متر
م�ؤ
�صحايف بعد
ا مل�ؤ متر
ا لو ز ا ر ي
للتحا لف
ا لد و يل
ملحا ر بة
«داع�ش» يف
وا�شنطن �إنه
«مت االتفاق
على ت�شكيل قوة مهمات م�شرتكة
لتن�سيق االن�سحاب الأمريكي من
�سورية ،وكنت قد بحثت مع نظريي
(االمريكي) مايك بومبيو هذا الأمر،
والأخري �أبدى �إيجابية للمقرتح،
والقوة �ستكون معنية فقط بتن�سيق
االن�سحاب» ،مو�ضح ًا �أنه «�سيتم
تقومي املقرتحات املتبادلة
للطرفني ،من �أجل �إمتام مرحلة
ان�سحاب القوات االمريكية من
�سورية من دون حدوث م�شكالت».
و�أ�شار جاوي�ش �أوغلو �إىل «وجود
نوع من ال�رسعة يف تطبيق خريطة
الطريق حول منبج ال�سورية ،على
رغم الظروف اجلوية ال�سيئة»،
م�ستدرك ًا �أن «�إرهابيي وحدات
حماية ال�شعب وحزب العمال
الكرد�ستاين ال يزالون داخل منبج»،
داعي ًا �إىل �رضورة �إخراجهم من هذه
املنطقة.

وال�شخ�ص الذي حاول امل�سلحون
حتريره �شارك يف هجوم على كتيبة
مكافحة الإرهاب يف بورزانغا يف
 6نوفمرب  ،2017بح�سب امل�صدر
ذاته.
وت�شهد بوركينافا�سو منذ 2015
هجمات تتزايد وتريتها ودمويتها
وامتدت �إىل مناطق عدة عالوة
على العا�صمة ،ما �أجرب ال�سلطات
على �إعالن حال الطوارئ يف  6من
املناطق الـ  13يف البالد.
وخلفت الهجمات �أكرث من 300
قتيل يف � 4سنوات.

اجلزائر :بوتفليقة ..احلا�ضر الغائب يف امل�شهد االنتخابي

�أقر جمل�س وزاري ،تر�أ�سه العاهل
املغربي امللك حممد ال�ساد�س،
اخلمي�س ،تطبيق قانون اخلدمة
الع�سكرية ،الذي من املرتقب بدء
العمل به اخلريف املقبل بدفعة
�أوىل ت�ضم � 10آالف جمند.
و�أكد بيان للناطق با�سم الديوان
امللكي ،ن�رشته وكالة الأنباء
الر�سمية ،امل�صادقة على م�رشوعي
مر�سومني لتطبيق القانون املتعلق

باخلدمة الع�سكرية.
و�أو�ضح �أن امللك �أ�صدر
توجيهاته "العمل على
جتنيد ع�رشة �آالف عن�رص
خالل ال�سنة اجلارية،
على �أن يتم رفع هذا
العدد �إىل خم�سة ع�رش
�ألف جمند يف ال�سنة
املقبلة" ،وفق "فران�س

بر�س".
ُ
يذكر �أنه �أعلن يف �أغ�سط�س املا�ضي
عن عودة العمل باخلدمة الع�سكرية
يف املغرب ،بعدما �ألغيت عام
 ،2006و�أحيل امل�رشوع بعد ذلك
�إىل غرفتي الربملان للم�صادقة
عليه.
ومدة اخلدمة هي � 12شهرا ،ت�شمل
ال�شباب بني  19و 25عاما.

رو�سيا :ال ننوي نقل �سفارتنا لدى �إ�سرائيل �إىل القد�س

والدميوقراطية وجبهة القوى
اال�شرتاكية ،التي دعت �إىل مقاطعة
االنتخابات ،معللة ذلك بعدم توفر
�رشوط لتنظيم انتخابات نزيهة.
وتدعو �أحزاب و�شخ�صيات م�ستقلة
�أخرى �إىل تغيري النظام ككل ،مثل
حزب جيل جديد وطالئع التغيري،
واجلرنال املتقاعد علي لغديري
الذي فاج�أ اجلميع برت�شحه
للرئا�سة.
كما �أن �أي ًا من مر�شحي املعار�ضة
املطروحة �أ�سما�ؤهم ،ال ميلك قاعدة
�شعبية وا�سعة ميكن البناء عليها،
يف مواجهة بوتفليقة.

قوات �أمريكية  -تركية لتن�سيق االن�سحاب ..وخالفات حول «املنطقة الآمنة» يف �سورية
ويف م�ؤ�رش �إىل خالفات متوا�صلة
بني �أنقرة ووا�شنطن بخ�صو�ص
املنطقة الآمنة املزمع �إن�شا�ؤها قال
الوزير الرتكي�« :إذا كان املق�صود
باملنطقة الآمنة ،هو �إن�شاء منطقة
عازلة للإرهابيني ،ف�إن تركيا
�سرتف�ض هذه اخلطوة» ،مو�ضح ًا �أن
بالده «�ستدعم املنطقة الآمنة التي
ت�ساهم يف �إزالة خماوف تركيا
الأمنية يف تلك املناطق» .وزاد �أنه
«مل يت�ضح �إىل الآن كيفية �إن�شاء
املنطقة الآمنة يف �رشق الفرات...
املحادثات بني الطرفني جارية يف
هذا ال�ش�أن».
وح�ض جاوي�ش �أوغلو على عدم
تكرار �أخطاء االن�سحاب الأمريكي
من العراق عند االن�سحاب من
�سورية ،م�شدد ًا على �أن بالده لن
ت�سمح للإرهابيني �أو للموالني
للنظام ال�سوري ،مبلء الفراغ
الذي �سيحدث جراء خروج القوات
الأمريكية من ال�شمال ال�سوري.
وفيما ذكر جاوي�ش �أوغلو �أن تركيا
تبحث مع امل�س�ؤولني الرو�س فكرة
�إن�شاء املنطقة الآمنة على غرار
التن�سيق القائم بني �أنقرة ووا�شنطن
حول هذا املو�ضوع ،ح�ضت مو�سكو
�أنقرة على بذل املزيد من اجلهود
لإخراج «الإرهابيني» من �إدلب
مبقت�ضى اتفاق �سوت�شي املوقع بني
رئي�سي البلدين يف �( 17سبتمرب)
.2018

�أكدت رو�سيا �أنها ال تنوي نقل
�سفارتها لدى �إ�رسائيل من تل �أبيب
�إىل القد�س ،م�شددة على التزامها
بقرارات الأمم املتحدة ب�ش�أن واقع
املدينة املقد�سة.
وقال ال�سفري الرو�سي لدى
�إ�رسائيل� ،أناطويل فيكتوروف ،يف
مقابلة مع وكالة "تا�س" ،اخلمي�س،
ردا على �س�ؤال حول هذا املو�ضوع:
"م�س�ألة نقل �سفارة رو�سيا من تل
�أبيب �إىل القد�س غري موجودة على
الإطالق يف جدول الأعمال".
وتابع فيكتوروف" :تلتزم رو�سيا
بالقاعدة القانونية الدولية فيما
يخ�ص ق�ضية القد�س ،مبا يف
ذلك القرارات املنا�سبة ال�صادرة
عن جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة".
وطفت ق�ضية القد�س �إىل ال�سطح
بقوة على خلفية قرار الرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترامب ،نقل
�سفارة بالده لدى �إ�رسائيل من تل

�أبيب �إىل املدينة املقد�سة والذي مت
تطبيقه يوم  14مايو املا�ضي خالفا
جلميع القرارات الدولية اخلا�صة
بهذا املو�ضوع.
ولقيت هذه اخلطوة ا�ستنكارا
�شديدا من قبل دول كثرية يف العامل،
م�سفرة عن ت�صعيد حاد للتظاهرات
ما
للفل�سطينيني
االحتجاجية
�أدى �إىل مقتل الع�رشات منهم
جراء اال�شتباكات مع قوات الأمن
الإ�رسائيلية.
وبعد هذا التطور حذت دولتان
حذو الواليات املتحدة وهما
غواتيماال والباراغواي ،اللتان
نقلتا �أي�ضا �سفارتيهما �إىل
القد�س ،لكن ال�سلطات اجلديدة يف
الباراغواي تراجعت الحقا عن هذا
القرار ،بينما �أعربت جمموعة من
الدول الأخرى على ر�أ�سها الربازيل
والت�شيك و�أ�سرتاليا عن ا�ستعدادها
التخاذ هذه اخلطوة.

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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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.

متكن �أحد الركاب من ت�صوير �أ�ضواء غري
طبيعية على كامريا الفيديو للهاتف الذكي،

ذهب للنوم فمات ..وال�سبب “البا�ستا”

لقي طالب بلجيكي يبلغ من العمر
 20عاما حتفه بطريقة غريبة ،بعد �أن
تناول طبقا من البا�ستا (املعكرونة)،
ثم ذهب �إىل فرا�شه لينام ،ومل يكن
يعرف �أنه لن ي�صحو �أو يعود للحياة
�إىل الأبد.
وتويف الطالب بعد تناوله �صحنا
من املعكرونة ،كان قد �أعده قبل 5
�أيام وتركه على طاولة املطبخ طيلة
هذه املدة يف درجة حرارة الغرفة،
وفق ما ذكرت �صحيفة “ديلي ميل”
الربيطانية ،االثنني.
و�أ�صيب الفتى ،الذي ن�رشت الأحرف الأوىل من ا�سمه “�أ ج” ،بال�صداع و�آالم البطن والغثيان
والإرهاق ،بعد ن�صف �ساعة من تناوله الطعام ،مما دفعه للنوم طلبا للراحة لكن احلياة فارقته.
وكان الطالب قد �أعاد ت�سخني طبق املكرونة القدمي يف املايكرويف بعد عودته من املدر�سة يف �أحد
الأيام ،والتهمه ب�رسعة ثم خرج ملمار�سة الريا�ضة ،لكنه �شعر بالتعب بعد ن�صف �ساعة مما ا�ضطره
للعودة �إىل البيت م�رسعا.
واكت�شف والدا الطالب جثة ابنهما بعد � 11ساعة من النوم املتوا�صل ،بعدما انتابهما القلق من �أن
االبن مل ي�ستيقظ بعد للذهاب �إىل الكلية .ومل يكونا يعرفان �أن ال�صدمة بانتظارهما.
وك�شف ت�رشيح اجلثة عن وفاة الطالب ب�شكل مفاجئ من جراء الت�سمم الغذائي الناجم عن بكترييا،
تت�سبب عادة يف حدوث القيء والإ�سهال والغثيان.
و�أر�سلت �أي�ضا عينات من البا�ستا وال�صل�صة لتحليلها يف املخترب ،وكانت النتيجة �أنها حتتوي على
�سموم بن�سبة كبرية ،وهذه ال�سموم ناجمة عن بكترييا قاتلة� ،أدت �إىل ف�شل كبد الطالب ،وانتهى به
املطاف ميتا.

تلقى �شحنة ذهب باخلط�أ ..فت�صرف "دون تفكري"

�شاب فرن�سي يف ال�سابعة والع�رشين من العمر
ا�ستلم �شحنة من ال�سبائك والعمالت الذهبية
تزيد قيمتها على � 20ألف يورو باخلط�أ ،لكنه
ت�رصف بطريقة رائعة.
ودفعت الأمانة ال�شاب الفرن�سي جوليان ،من
مدينة فان يف �شمال غربي مقاطعة بريتاين،

�إىل �أن يعيد ال�شحنة التي مت
تو�صيلها �إىل بيته باخلط�أ،
ولي�س هذا فح�سب بل بذل جهدا
يف �إعادته.
ومل تذهب �أمانته �سدى ،فقد
منحته ال�رشكة التي �أر�سلت
ال�شحنة �إىل بيته باخلط�أ �سبيكة
ذهبية كمكاف�أة على �أمانته.
بد�أت احلكاية عندما ت�سلم
جوليان �شحنة غري متوقعة
ال�سبت املا�ضي ،كان يعتقد
�أنها رداء ال�سباحة الذي ا�شرتاه
لزوجته ،بح�سب ما ذكرت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وبعد �أن فتح ال�شحنة ،وجد جوليان �أنها
حتتوي على عدة قطع نقدية ذهبية وعددا من
ال�سبائك الذهبية يرتاوح وزنها بني  20و50
غراما ،تقدر القيمة الإجمالية لها بحوايل 20
�ألف يورو �أو ما يعادل  18جنيه �إ�سرتليني

هلل �صالح

عبدا

ظاهرة جديدة حتول �شاطئ �ساحلي �إىل حبات ا�شبه بف�شار منثور

�أج�سام غام�ضة تالحق طائرة ركاب

والتي ت�شبه الكائنات
احلية ،وفقا ل”رو�سي�سكي
ديالوغ”.
وكانت الأ�ضواء الغام�ضة
م�صطفة يف خط م�سقيم
وبعد ذلك حلقت فج�أة يف
اجتاهات خمتلفة .واجته
�أحدها �إىل الأ�سفل ،ومن ثم
تبعه الآخرون ،وبعد ذلك
اختفت الأ�ضواء.
ومل ت�سبب هذه الأ�ضواء
ب�أي �رضر للركاب والطائرة.

�إعداد

� /أ�سماء

دائم ًا ما تبهرنا الطبيعة مبعجزات وظواهر ال
ميكن ت�صديقها حتى لو ر�آها الفرد ر�ؤى العني،
ففي ظاهرة طبيعية جديدة ،حتولت رمال
�شواطئ فويرتيفنتورا الإ�سبانية ،الواقعة يف
املحيط الأطل�سي �ضمن �أرخبيل جزر الكناري،
وك�أنها مفرو�شة بالف�شار املمزوج بالفلفل
الأ�سود.
ويرجع ال�سبب يف تلك الظاهرة� ،إىل �أمواج
املحيط التي تقوم بغ�سل املرجان وبقايا القطع

وال�صخور املرجانية
ال�صغرية البي�ضاء
ودفعها �إىل ال�شاطئ.
امل�شاة
وي�سري
على ال�شاطئ هناك
حفاة فوق ذلك اللون
الأبي�ض الباهي على
ال�ساحل،
امتداد
الذي �سوف يت�ضح
�أنه قطع من ال�شعاب
بي�ضاء
املرجانية
اللون.
والظاهرة الطبيعية
املثرية حولت لون ال�شاطئ �إىل �أبي�ض ،وك�أنه
مكون من حبات الف�شار املعروفة ،ما دفع
ال�سياح لإطالق لقب جديد عليه ،كان "خليج
البوبكورن".
و�أحدثت �صور ال�شاطئ التي انت�رشت على
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،ضجة كبرية ،لذلك
�إذا كان البع�ض يذهب لركوب الأمواج بالقوارب
ال�رشاعية ،ف�إن ثمة �شيئ ًا �آخر ينتظر الكثريين
هناك هذه املرة.

ال�سبب احلقيقي لوفاة الإ�سكندر املقدوين كان ..

يظل �سبب وفاة القائد الع�سكري
اليوناين الأبرز يف التاريخ الإ�سكندر
املقدوين غام�ضا حتى الآن ،على
الرغم من النظريات العديدة التي
قيلت يف ذلك.
من النظريات التي حتدثت عن �سبب
وفاة �أحد �أعظم الفاحتني يف التاريخ،
�أنه تويف جراء �إ�صابته بالتيفوئيد،
و�أخرى تقول �إنه مات بعد �إ�صابته
باملالريا ،وثالثة تقول �إنه مات
نتيجة �إدمانه الكحول ،و�أخرى
تتحدث عن مقتله م�سموما.
ويف الوقت الذي رمبا لن يعرف
ال�سبب احلقيقي لوفاة الإ�سكندر
الأكرب ،قدمت الربوفي�سورة كاثرين هول ،الأ�ستاذة يف كلية الطب بجامعة �أوتاغو يف نيوزيلندا �سببا
جديدا حمتمال لوفاته.
وتعتقد كاثرين �أن الإ�سكندر الأكرب كان م�صابا مبر�ض ع�صبي يطلق عليه ا�سم “متالزمة غيالن
باريه”� ،أو ا�سم التهاب الأع�صاب احلاد املزيل للنخاعني.
وتقول كاثرين �إن هذا املر�ض رمبا يكون ال�سبب وراء مقتل ملك مقدونيا ،الذي تويف يف بابل عام
 323قبل امليالد عن عمر يناهز  32عاما.
�إن املعلومات التاريخية تفيد ب�أن الإ�سكندر املقدوين �أ�صيب باحلمى و�أمل حاد يف الأمعاء و�شلل
تناظري ت�صاعدي قبل وفاته ،بح�سب ما ذكر موقع قناة “فوك�س نيوز” على الإنرتنت.
وت�شري �إىل �أنه خالل الأيام ال�ستة قبل وفاته الفعلية ،يرتاجع مدى الر�ؤية لديه وينخف�ض �ضغط
الدم لدرجة �أنه يبدو وك�أنه دخل يف غيبوبة دائمة ،لكن هناك فر�صة ب�أنه كان يعي ما يحيط به،
وعلى الأقل كان ي�سمع الأ�صوات من حوله”.
ولذلك ف�إنه على الأرجح كان ي�سمع جرناالته وهم يجادلون ب�ش�أن من �سيخلفه ومن �سريثه وباقي
الأمور الأخرى التي كانوا يتداولونها من حوله

�سيجارة�أن�سته ابنه يف القطار !!..

ر�صدت كامريات املراقبة رجال �أمريكيا
يقوم بو�ضع طفله الر�ضيع داخل قطار ،قبل
�أن يرتكه وحده ،ويغادر القطار من �أجل
تدخني �سيجارة ،لكن وقع ما يحمد عقباه.
�أن احلادث
وذكرت "�سكاي نيوز"،

وقع يوم  12يناير املا�ضي يف حمطة
قطارات مبدينة كليفالند بوالية �أوهايو
الأمريكية.
ويظهر الفيديو الأب وهو ي�ضع حمالة
الأطفال فوق �أحد مقاعدة املقطورة التي
كانت فارغة تقريبا من الركاب.
وبعد حلظات ،و�ضع �أغرا�ض �أخرى
كان يحملها بجانب الر�ضيع وخرج من
القطار الذي كان ي�ستعد للتحرك ،لكن
�أحد الركاب انتبه للأمر فحاول تنبيه الأب
الذي مل ي�ستجب ،فرك�ض �إىل الباب ،يف
حماولة ثانية لتنبيه الأب ،لكنه ف�شل يف
م�سعاه.
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تقنيات الزراعة احلديثة وت�أثريها على �إنتاج املحا�صيل!!
�إعداد :حممود عبداهلل �/أبوكفاح
ِ
تقنيات
يطور العلماء عدد من
الزراعة احلديثة كل عام ،وذلك حتى
تتمكن الدول من مواجهة الأزمات
الغذائية التي متر بها ،بالإ�ضافة �إىل
التفكري يف حت�سني جودة املحا�صيل
وزيادة الإنتاجية ب�شكل منا�سب يغطي
حاجة كافة الأ�سواق ،ومنذ بداية
تاريخ الإن�سان ،بني الب�رش ح�ضارتهم
بالزراعة واهتموا بتطوير الأ�ساليب
املختلفة التي متكنهم من الزراعة
ب�شكل �أ�سهل وب�أقل التكاليف واحل�صول
على ثمار ممتازة ال�ستخدامها يف جميع
املجاالت ال�صناعية والتجارية ،ومع
انتقال الإن�سان من االعتماد على الطرق
القدمية يف الزراعة ظهرت طرق
جديدة لها مميزاتها وعيوبها ،لذلك
ال يكل العلماء عن العمل للحد من
خطورة املدخالت الزراعية التي يتم
ا�ستخدامها مثل الأ�سمدة واملبيدات،
ومن ناحية �أخرى يقومون بالعمل
على تطوير املاكينات لتوفر اجلهد
والوقت ،ويف هذا املو�ضوع �سنتحدث
عن �أ�ساليب الزراعة املتطورة التي
يعتمد عليها العامل اليوم ،ون�رشح
ماهية الزراعية املائية ،وكيف تتم
؟ و�أهم مميزات هذه الزراعة ال�صديقة
للبيئة ،وكذلك �سنتحدث عن مفهوم
نظام الأكوابونيك و�أهم ما مييزه ك�آلة
لال�ستزراع ال�سمكي والنباتي.
الزراعة احلديثة يف العامل:
يعمل الفالحون على مدار ال�سنني
يف جميع �أنحاء العامل على تطوير
�أ�ساليب الزراعة والأدوات اخلا�صة
بها ،وذلك حتى يتمكن الفالح من
احل�صول على �أكرب �إنتاجية ممكنة
من املحا�صيل الزراعية التي يقوم
برعايتها ،وتطوير �أ�ساليب و�آليات
الزراعة �أمر مهم� ،إذ حتتاج بع�ض
�أنواع املحا�صيل لظروف معينة لكي
تنمو ب�شكل �سليم ،وقد تطورت �أ�ساليب
الزراعة احلديثة يف العامل ،وهذه
الطرق �صنعت الفارق يف الزراعة
احلديثة عامل ًيا ،بداية من حراثة
الأر�ض ،حيث قام املزارعون با�ستبدال
�أدوات احلراثة القدمية ،والتي كانت
تكلفهم وقت كبري عند القيام بحرث
الأر�ض ب�آالت حديثة مثل الرتاكرت �أو
املحراث الزراعي ،وهي �آلة �ساعدت
املزارعني يف حت�سني الأرا�ضي وزيادة
�إنتاجية املحا�صيل� ،إذ تقوم بتقليب
الرتبة ب�شكل جيد وهذا ما يعمل على
تهوية الأر�ض وامل�ساعدة يف التخل�ص

من الآفات والأع�شاب ال�ضارة.
ا�ستخدم املزارعون الأ�سمدةوذلك
والكيميائية،
الع�ضوية
لزيادة �إنتاجية الأر�ض وحت�سني
وتعترب
الزراعية،
املحا�صيل
الأ�سمدة النيرتوجينية هي �أ�شهر
الأ�سمدة امل�ستخدمة يف الزراعة
احلديثة عامل ًيا ،كما ا�ستعان
املزارعون بعدد من املعادن املفيدة
للزراعة كالكال�سيوم والبوتا�سيوم
والفو�سفات ،بالإ�ضافة �إىل احلديد،
وجميع هذه العنا�رص تعمل على
زيادة خ�صوبة الرتبة ،وتزيد من
مقاومة املحا�صيل للآفات.
الآالت
املزارعون
ا�ستخدمواملاكينات احلديثة يف الزراعة ،حيث
ان ا�ستخدام املاكينات الزراعية يلعب
مهما يف زيادة �إنتاج املحا�صيل
دورا ً
ً
وكذلك توفري وقت وجمهود عظيم قد
يقع على كتف املزارع ،ومن �أ�شهر
املاكينات امل�ستخدمة يف الزراعة،
ماكينة احل�صاد ،وهي ماكينة تف�صل
النبات عن البذور ،وتقوم بذلك بدقة
و�رسعة ممتازة ،ويتم ا�ستخدامها يف
ح�صاد جميع احلبوب ،وكما توجد
� ً
أي�ضا �آالت خمتلفة تقوم بجمع الثمار
من الأ�شجار و ب�رسعة كبرية.
ا�ستخدام املزارعني لآليات ريمتطورة حيث ان طرق الري القدمية
كانت ت�ستهلك وقت وكميات مياه
كبرية ج ًدا ،ولكن يف الع�رص احلديث
بد�أ العامل يف االعتماد على �أ�ساليب
جديدة يف الري ،كالري بالتنقيط
والري بالر�ش  ،ويتم ري النباتات
الآن ب�أف�ضل الطرق املمكنة و بالأدوات
املنا�سبة.
املزارعون للبيوت
ا�ستخدامقدميا كان يتم �إنتاج ثمار
البال�ستيكية،
ً
معينة يف ف�صول خا�صة وذلك لظروف
املناخ التي يحتاجها النبات ،ومع
ً
طرقا جديدة
التقدم ،اكت�شف الإن�سان
من �أهمها البيوت البال�ستيكية ،والتي
متكنه من زراعة حما�صيل خمتلفة
يف غري الف�صل املنا�سب لزراعتها،
و�أ�صبحت الأ�سواق الآن مليئة بالثمار
املختلفة فلم يعد �إنتاجها متوقف على
ف�صل معني من ال�سنة.
 �إدخل املزارعون التكنولوجيااحلديثة يف الزراعة ،حيث ان ا�ستخدام
تقنيات التكنولوجيا يف الزراعة عمل
ب�شكل ملحوظ على حت�سني جودة
املحا�صيل من اخل�رضوات والفواكه،
ويتم ذلك من خالل االعتماد على
زراعة النباتات والبذور املهجنة،
كما �ساعد ذلك يف زيادة الإنتاجية

واحل�صول على منتجات �أف�ضل و�أكرب
حجما ولي�س بها �أي �شوائب �ضارة.
ً
الزراعة احلديثة بدون تربة:
الزراعة بدون تربة �أو الزراعة
املائية ظهرت ك�أ�سلوب من �أ�ساليب
الزراعة احلديثة التي اكت�شفها الب�رش
بعد عدة درا�سات كانت نتائجها ت�شمل
�أدلة على �إمكانية منو النباتات ب�شكل
�سليم بدون تربة ،وذلك �إذا توفر
للنبات كميات املاء التي يحتاجها،
بالإ�ضافة �إىل توفري بع�ض العنا�رص
الأخرى التي يحتاجها النبات
كالعنا�رص الغذائية ،وتعد ح ًال
منا�س ًبا ج ًدا للزراعة يف املناطق التي
تتعر�ض �إىل جفاف ب�شكل م�ستمر،
وللبيئات التي تعاين من م�شاكل يف
الرتبة مثل الت�صحر ،وتعترب الزراعة
بالأنابيب هي �أ�شهر �أنواع الزراعة
املائية ،ومبد�أ الزراعة بهذا ال�شكل
يعتمد على زراعة العديد من النباتات
املختلفة على ح�سب الفتحات
املوجودة يف الأنابيب ،وكذلك �إ�ضافة
�إىل عدد من املكونات الأخرى التي
يعمل بها النظام.
مكونات نظام الزراعة املائية
(الزراعة بدون تربة):
ينق�سم نظام الزراعة املائية �إىل
�أربع �أدوات رئي�سية مهمة للغاية يف
�إمتام عملية الزراعة احلديثة وهي :
 الأداة الأوىل ،تنق�سم �إىل حو�ضياحلو�ضان
والتفريغ،
التغذية
عبارة عن �أحوا�ض من املاء ،حو�ض
التغذية هو احلو�ض الذي ي�شمل
العنا�رص الغذائية التي تلزم النبات
بالإ�ضافة �إىل ال�سماد� ،إىل جانب ذلك
حو�ض التفريغ ،ويتم تفريغ املاء
يف هذا احلو�ض بعد خروج املاء من
الأنابيب ،ويف بع�ض الأحيان ي�ستخدم
ً
حو�ضا واح ًدا يخرج منه املاء
البع�ض

ثم يعود.
الأداة الثانية ،امل�ضخة امل�سئولةعن نقل املياه يف نظام الأنابيب،
يجب �أن تتوفر م�ضخة لرفع و�ضخ
املياه يف الأنابيب ولكن لي�س من
ال�رضوري �أن تكون ذات قوة كبرية،
وذلك لأن كميات املياه املطلوبة لري
النباتات لي�ست بالكبرية� ،أو حتى
رفع املياه ملناطق عالية �أو بعيدة،
حيث �أن نظام الزراعة املائية عادة
ما يكون على م�ستوى متو�سط من طول
الإن�سان.
الأداة الثالثة� ،شبكة الأنابيب:يجب �أن تتوافر �أنابيب منا�سبة لهذا
النوع من الزراعة ويجب �أن ترتاوح
�أقطارها بني الأربعة �إىل �ستة بو�صة،
ويجب كذلك �أن تكون مفتوحة ب�شكل
معني من الناحية العلوية ،لأن هذا
هو املكان الذي تو�ضع فيه النباتات،
وعند �إعداد النظام يجب �أن يتم ترتيب
هذه الأنابيب ب�شكل �أفقي.
الأداة الرابعة� :أ�ص�ص النباتاتوال�شتالت ،وهذه الأ�ص�ص عبارة عن
�أوعية تتكون من فتحات ،يكون دور
هذه الفتحات ال�سماح بنفاذ املاء
وذلك عند و�ضع الأ�ص�ص يف نظام
الأنابيب ،وكذلك يجب �أن حتتوي على
عدد من احل�صى لتثبيت النباتات عند
و�ضعها يف النظام.
مميزات �أ�سلوب الزراعة بدون
تربة:
يعد �أ�سلوب الزراعة املائية من �أهم
اكت�شافات الزراعة احلديثة يف العامل
وذلك للميزات الهائلة التي يقدمها
هذا املجال ،ونذكر عدد من �أهم
مميزات هذا النوع من الزراعة :
ي�ساعد جمال الزراعة بدون تربةعلى تقدمي حل جيد ومنا�سب ج ًدا
للأماكن التي تعاين من م�شكالت
ي�صعب مواجهتها يف الرتبة ،حيث
فتح املجال �إمكانية الزراعة يف �أي
مكان دون احلاجة �إىل تربة نهائ ًيا.
عند الزراعة بالطريقة املائيةيوفر هذا العديد من الأعمال التقليدية
التي كان يجب القيام بها عند العمل
بزراعة الرتبة ،مثل احلراثة وغر�س
البذور ،وبذلك يوفر املزارع الوقت
واجلهد الذي يبذله �أثناء الزراعة.
الزراعة املائية ال حتتاج �إىلماء و�أ�سمدة بكميات كبرية وذلك لأن
الزراعة ال تعتمد على وجود تربة،
وهذا ما ي�ضمن � ً
أي�ضا عدم وجود
فاقد يف املياه والأ�سمدة ،حيث يتم
ا�ستخدام املاء يف الزراعة املائية
مرة �أخرى ،وكذلك الأ�سمدة.

تعترب الزراعة املائية زراعة�صديقة للبيئة� ،إذ ال حتتاج �إىل
مبيدات ح�رشية �أو ع�شبية ،فال حاجة
ال�ستخدام هذه الأنواع من امللوثات يف
هذا املجال من الزراعة.
 من �أهم ما مييز الزراعة املائية،هو القدرة على �إنتاج نف�س املح�صول
عدة مرات خالل العام الواحد ،ورفع
م�ستويات الإنتاجية مع الوقت.
نظام الأكوابونيك ..ثورة يف
الزراعة احلديثة:
يعد نظام الأكوابونيك من �أهم
جماالت الزراعة احلديثة  ،ويختلف
ً
اختالفا كل ًيا عن الزراعة
هذا النظام
التقليدية ،واجلديد يف هذا النظام �أن
الأ�سماك والنباتات تتكافل مع بع�ضها
يف نف�س املكان لتنمو ب�شكل جيد،
وتكاليف هذا النظام لي�ست بالكثرية
وميكن �إقامته يف �أي مكان.
وكما ذكرنا يدمج نظام الأكوابونيك
نوعان من �أنواع الزراعة ،حيث يجمع
بني اال�ستزراع ال�سمكي (�أكوالكت�رش)،
واال�ستزراع النباتي (الهيدروبونيك)
ويتم ا�ستخدام تقنيات حديثة لدمج
النوعني فيما ي�سمى بالأكوابونيك.
والنظام �صديق للبيئة ،فامللوثات
التي تنتج من خملفات الأ�سماك منعدمة
متاما ،والتقنية امل�ستخدمة يف النظام
ً
جتعل منه بيئة م�ستدمية لإنتاج
الأ�سماك والنباتات ب�شكل متكامل
ومتجان�س ،ويعتمد الأكوابونيك على
مبد�أ ب�سيط وهو �أن الإن�سان يقوم
بتغذية الأ�سماك ،وتقوم الأ�سماك
بتغذية النباتات ،وتعمل النباتات
على تنقية املياه التي تعي�ش فيها
الأ�سماك ،يف دائرة مغلقة متكاملة.
وللنظام فوائد كبرية :
يوفر نحو  80يف املائة من
•
املاء الذي يتم ا�ستخدامه عادة يف
زراعة الرتبة العادية.
يوفر النظام تكاليف نقل
•
املحا�صيل والتلوث الناجت عن ذلك،
وهذا ب�سبب قرب املحا�صيل من
الأ�سواق.
�سهولة عمل هذا النظام،
•
حيث ميكن لأي فرد �أن يعمل على هذا
امل�رشوع حتى لو يف حديقة منزله.
ميكن للدول اال�ستفادة
•
من هذا النظام ب�إقامته يف الأماكن
البعيدة وغري امل�أهولة بال�سكان،
كال�صحراء ،فالنظام ال يحتاج لرتبة
لكي تنمو فيه النباتات.
ً
ريا
كب
ال
ح
ي�شكل النظام
•
ً
وخ�صو�صا
للتخل�ص من امللوثات
ً
ملوثات الرتبة.
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واحة الطفل
مع
ل
و
م
ا
ت

النمل الأبي�ض

يعر ف
َّ
النمل الأبي�ض
(بالإجنليزية)Termite :
جمموعة
بكونه
�آكلة
احل�رشات
من
ال�سليولوز (بالإجنليزية:
 ،)celluloseكما وي�شار
"النمل
با�سم
�إليه
الأبي�ض" كونه ال ينتمي
النمل
ف�صيلة
�إىل
العادي ،على الرغم من
�أن نظامه االجتماعي
يتماثل مع النظام اخلا�ص بالنمل والنحل ،ويرى العلماء � ّأن �صنف النمل الأبي�ض �أقرب �إىل فئة
ال�رصا�صري �أكرث من النمل العادي ،ولهذا يتم ت�صنيف النمل الأبي�ض �إىل عائلة �شبكيات الأجنحة
(بالإجنليزية]١[.)Dictyoptera :
م�ستعمرات النمل الأبي�ض
يعي�ش النمل الأبي�ض يف العادة يف م�ستعمرات جماعية حتت الأر�ض ،حيث تنق�سم احلياة يف
هذه امل�ستعمرات لثالثة طبقات �أ�سا�سية وهي :طبقة العمال ،وطبقة اجلنود ،وطبقة املنتجني
من امللكات وامللوك امل�س�ؤولون عن عمليات التكاثر ،حيث تت�صف طبقة النمل العامل بكونها
غري مرئية �إال �إذا مت اكت�شافها يف احلفر يف اخل�شب ،فهي تتغذى على اخل�شب وت�سبب �أ�رضار ًا
فيه ،ومن اجلدير بالذكر � ّأن هذه الفئة تعي�ش حلوايل خم�س �سنوات ،بالإ�ضافة �إىل �أنهم يتميزون
بكونهم ذو ر�ؤو�س �صفراء وفك كبري ،ويبلغ طول النملة العاملة حوايل � 0.63سم� ،أما طبقة
اجلنود ،فتتميز ب� ّأن عددهم �أقل ،ووظيفتهم هي حماية امل�ستعمرة يف حالة الهجوم اخلارجي،
حيث ي�ستخدم اجلنود فكهم للدفاع� ،أما بالن�سبة لطبقة امللكات وامللوك ،فتتميز باللون البني
ٍ
مت�ساو ،كما � ّأن هذه الطبقة هي
الداكن �أو الأ�سود ،ومتتلك زوجني من الأجنحة ال�شفافة ذات طول
امل�س�ؤول الوحيد عن التكاثر يف امل�ستعمرة.

كات

�ضح

ق�صة

بدور والف�ستان اجلميل

بدور فتاة رائعة اجلمال بدور فتاة مازالت
�صغرية فعمرها �أربع �سنوات فقط ،لكن لبدور
�شخ�صية م�ستقلة فهي تختار الف�ستان الذي
�سرتتديه كل �صباح ،فهي حتب الف�ساتني
جدا وحتب اختيار مالب�سها يوميا وخا�صة يف
ال�صباح بعد �أن ت�ستيقظ مبا�رشة.
فبدور فتاة تهتم مبظهرها جدا ،فهي ت�رسح
�شعرها وتقوم بتنظيف �أ�سنانها مرتني يف اليوم
مرة يف ال�صباح ومرة قبل النوم ،وهي ال تفوت
�أبدا وجبة الإفطار فهي تعرف جدا �أهمية وجبة
الإفطار جل�سم الإن�سان.
وبعد �أن تنتهي بدور من تناول وجبة الإفطار
اللذيذة تذهب للعب يف حديقة منزلها ،فتلعب
بالكرة وت�ستن�شق رائحة الزهور العطرة ،فهي
تكون يف غاية ال�سعادة والفرح وهي تلعب يف
حديقة منزلها اجلميلة ،فاحلديقة حماطة من
اخلارج ب�سور م�صنوع من حديد قوي.
ويف يوم من الأيام وبينما كانت بدور تلعب
بالكرة يف حديقة منزلها ،ر�أت بدور من وراء
�سور املنزل طفلة �صغرية يف نف�س عمرها
حتدق فيها ،فاقرتبت بدور من �سور املنزل
فر�أت �أن الفتاة ال�صغرية ترتدي مالب�س قدمية
وممزقة.
فعرفت بدور �أنها ابنة عامل النظافة الذي
يقوم بجمع القمامة يف املنطقة ،وعرفت بدور
�أي�ضا �أنها �أتت مع والدها اليوم لكي يجمع
القمامة من املنطقة التي تعي�ش فيها بدور.
فقالت بدور للفتاة ال�صغرية ما هو �أ�سمك؟
فقالت الطفلة ال�صغرية �أ�سمي هو نهى ،فقالت
بدور خذي الكرة يا نهي و�ألعبي بها عندما
تعودي ملنزلك ،فهي هدية مني لك لكي نكون
�أ�صدقاء من اليوم و�سنلعب معا كل يوم.
وملا ر�أت نهى الكرة بني يديها فرحت جدا
بهدية بدور لها ،وقالت لبدور �شكرا جدا على
الكرة ،وعلى ح�سن تعاملك معي وعلى كرمك،
ثم ذهبت نهى لكي ت�ساعد والدها عامل النظافة
يف علمه.
وملا عادت بدور ملنزلها �أخربت �أمها مبا
حدث لها وحكت لها حكاية نهي ،وحكت لأمها

�أمر الكرة التي �أعطتها لنهى ،ففرحت �أم
بدور بابنتها بدور ،وقالت لها م�شجعة لها
�أن ت�ستكمل عمل اخلري� ،أح�سنت يا بدور يا
�صغريتي يجب على كل �إن�سان م�ساعدة �أخيه
الإن�سان ،وعلينا جميعا م�ساعدة كل حمتاج
وفقري.
فقالت بدور لأمها �أنها ترغب �أي�ضا يف
اعطاء نهى بع�ض الف�ساتني لأن مالب�س نهى
كانت ممزقة وقدمية ،فوافقت �أم بدور على
اقرتاح بدور ،فذهبت بدور لغرفتها وفتحت
خزانة مالب�سها ،واختارت من الف�ساتني
التي متلكها عدة ف�ساتني ،ثم قامت بدور
بطي املالب�س ب�شكل منظم ومرتب ،و�أح�رض
كي�س كبري وجميل وو�ضعت به كل الف�ساتني
التي اختارتها ،لكي تعطي نهى هذا الكي�س
ملا ت�أتي يف اليوم التايل.
ويف اليوم التايل �أتت نهى ولعبت هي
وبدور كثريا و�ضحكا كثريا ،وملا �أتى ميعاد
رحيل نهى مع والدها قدمت بدور لنهى كي�س
املالب�س الفائ�ضة عن حاجة بدور ،فقالت
بدور لنهى هذه املالب�س من �أجلك يا نهى،
فرحت نهى بهدية بدور القيمة و�شكرتها
كثريا ،و�أ�صبحت بدور و نهى �صديقتني
مقربتني.

هل تعلم � ّأن ا�سبانيا تعترب �أكرث دولة حتتوي
على لغات متداولة يف العامل
هل تعلم � ّأن اجلزي الأمين من ّ
الدماغ يتح ّكم
ّ
بال�شق الأي�سر من اجل�سم ،والعك�س �صحيح هل
تعلم � ّأن �صحراء �أنتاريكتيكا هي �أكرب �صحراء يف
العامل

حكم و�أقوال
وتنا ُول الغري بال�سوء لأ�صيب الغالبية
الكربى من الب�شر بالبكم.
ينام عميق ًا من ال ميلك ما يخاف من
فقدانه؟
اليوجد رجل فا�شل ولكن يوجد رجل بد�أ
من القاع وبقى فيئ.
.
 -لو امتنع النا�س عن التحدث عن �أنف�سهم

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

 الطفل يلهو باحلياة �صغري ًا دون �أنتعلم احلياة �سوف تلعب به كبري ًا.
 رغباتنا هي ك�صغار الأطفال  ،كلما ت�ساهلنامعها اكرث زادت طلباتها منا؟
 اخرت كالمك قبل �أن تتحدث و�أعط لالختياروقت ًا كافي ًا لن�ضج الكالم فالكلمات كالثمار حتتاج
لوقت كاف حتى

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

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /دانئيل نقا�سي.

تعترب �شبكة اجلر �أحد �أهم
و�سائل ال�صيد ،حيث ت�ستخدم
يف �صيد �أنواع من الأ�سماك
منها �سمك اجلمربي ،و�أ�سامك
الأعماق امل�شابهة .وهي
التي تتواجد يف �أعماق قاعية
قريبة� ،أي بعمق نحو 2كليو
مرت .وميكنها جمع نحو � 2إىل
 4طن من الأ�سماك� .إن �شبكة
ال�سحب (�أجلر) تعترب �شبكة
�صيد خمروطية مقفلة يف طرف
ذنبها حيث تتجمع الأ�سماك
بينما هي مفتوحة املقدمة.
ا�ستخداما
الأنواع
و�أكرث
ً
الثعلبية التي توجد �أطواق يف
�أعلى فمها و�أثقال من احلديد
يف �أ�سفلها ،وتربط ال�شبكة �إىل
ظهر ال�سفينة بو�ساطة �سلكي
�سمى ال�سفينة
جر طويلني وتُ ّ
جزافة امل�ؤخرة ،ويربط طوف
كبري ي�شبه الأبواب �إىل كل
�سلك جر قرب مقدمة ال�سفينة
وبينما جتر اجلزافة ال�شبكة،
جتعل املياه الأطواف تبتعد
عن بع�ضها فاحتة ال�شبكة
لتلتف الأ�سماك .وت�ستخدم
ال�سفن يف جر هذه ال�شبك حبال
�سيمكا من احلديد( ،كاوا) وهذا
الأ�سلوب من ال�صيد يجر �أمامه
كل ما هو موجود من الأحياء
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�شبكة اجلر ل�صيد �أ�سماك القاع
وغريها .و�إن كانت الأ�سماك
التي ينتظر �أن ت�صطادها هي
من قبيل اجلمربي ،لكنها تخم
الكثري من الأنواع الأخرى غري
املق�صودة .من قبيل زهرة
البحر ،والأ�سفنج ،ونحوه.
ومبا �أن لهذا النوع من و�سائل
ال�صيد له �آثار بيلوجية �ضارة
لذا لي�س مرغوبا ا�ستخدامه
على نحو وا�سع .ملا يلحقه من
ا�رضار يف جمال �ضمان احلفاظ
على احياء لها دور يف التوازن
الإحيائي يف البحر .وذلك مثل
�صيده لأحياء معر�ضة للإنقرا�ض
مثمل ال�سلحفاة ،والدلفني،
واحلوت ،وعجل البحر،
وا�شياء �إذا ت�رضرت ف�إن �إعادة
تنميتها يتطلب وقتا طويال.
كتدمري املواطن البيئية لتنمية
�ألأ�سماك .ففي و�صول الأ�شياء
التي مت �صيدها عرب �شباك
اجلرف ،ي�أخذ ال�صيادون النوع
امل�ستهدف من الأ�سماك ،لكنهم
يلقون بالأ�شياء الأخرى التي
مت �صيدها ب�شكل غري مق�صود
اىل البحر ،وت�صل �أحيانا
�إىل نحو
90%
ن
�إ
�شبا ك
ف
جر
لل�صيد يف
بالدنا ،يتم يف الغالب عرب
�سفن �أجنبية ،وفق ما مت من
�إتفاقات .ي�صل طول �سفن هذا
النوع من ال�صيد ،من  25اىل 35

مرت .ومبا ان معظم ال�صيادين
يف �إرتريا ي�ستخدمون ال�صيد
التقليدي .ف�إن هذا النوع من
ال�صيد غري م�ألوف كثريا .يف
حني �أن ال�سفن ال�صناعية و�شبه
ال�صناعية التي تعمل حتت هيئة
الأ�سماك ،تقوم �أحيانا وعلى
م�ستويات ب�سيطة ب�إ�ستخدام
هذا النوع من الو�سائل.
وعند و�صول �سفن ال�صيد
ب�شباك اجلر ،تعمل كما يلي:
يتم القاء ال�شبكة بعد جتهيزها
وربطها ب�شكل جيد ،القاءها اىل
البحر ,وحتى ت�صل ال�شبكة اىل
القاع وتنت�رش بال�شكل املطلوب
ت�رسع ال�سفينة يف خطواتها.
ومن خالل جر مقعدها جانبا،
يتم جر ر�أ�سها وا�سفلها اىل
الأعلى والأ�سفل،
و ا لت�أ كد

فتح
من
فمها ب�شكل وا�سع.
وعند و�صول

ال�شبكة اىل الأعماق تهدئ
ال�سفن من �رسعتها .لتبد�أ
ال�شبكة جرف كل ما جتده من
احياء يف القاع.
وبعد �أن تق�ضي ال�شبكة �ساعة
ون�صف �أو �ساعتني ،يتم �سحبها
�إىل �أعلى نحو �سطح ال�سفينة،
عرب جهاز ال�سحب .ويتم
فتح اجلهة اخللفية لل�شبكة،
ويتم تفريغ املنتج على �سطح
ال�سفينة .وبالتايل يتم ادخال
ال�سمك امل�ستهدف يف مكان
التخزين (الثالجات) ويتم القاء
الأ�شياء الأخرى غري امل�ستهدفة
اىل البحر .كما يرتك يف
ال�شبكة منفذ ميكن �أن تخرج
عربه مثل ال�سلحفاة .كما �أن
هذه الفتحة ال متنع من دخول
الأ�سماك الأخرى .وال�س�ؤال
هو هل ت�سمح بهروب الأ�سماك
املق�صوده .لكن هذه الثقرة
ال ميكن فتحها ب�شكل �سهل.
لأنها معمولة للأنواع التي
ق�صد انقاذها .هذه الأ�س�س ال

يتم تطبيقها ب�شكل وا�ضح على
م�ستوى العامل .ن�سبة لدعوى
ال�صيادين �أنه مثل هذه الثقرات
ت�ساعد على �أفالت الأ�سماك
من ال�شبكة .كما ال
الدفع
يتم
ب�شكل
بها
قانوين.
�إن ال�سفن
التي ت�ستخدم ل�شباك
اجلرف كثرية ،لذا ف�إن �أحجام
�شبكات ال�صيد التي ت�ستخدمها
تختلف �أحجامها بحجم تلك
ال�سفن .فمثال حجم
فتحتات ال�شباك
امل�ستخدمه ل�صيد
اجلمربي تكون
ما بني � 4.5 4-سم،
وذلك من �أجل متكني ال�صغار
من االفالت من تلك ال�شباك.
يف حني �أن �شباك �صيد الأ�سماك
الأخرى قد ت�صل فتحتاتها اىل 6
�سم ،لكن وعندما تكون الفتحات
ا�ضيق مما هو حمدد ،هنا ميكن
ان تت�سبب تلك ال�شبكات �إىل
�صيد ما اليرغب �صيده .ويتم
جرف اال�سماك ال�صغرية ما
ي�ؤثر على م�ستوى تواجدها
ومنوها ،ورمبا �أ�صبحت عر�ضة
للإنقرا�ض .وهكذا يت�رضر نظام
التنوع الإحيائي والتكامل
البيئي .وميكن �رسد بع�ض من
تلك العوامل امل�ؤثرة:
ميكن �صيد الأ�سماك بكميات
كبرية يف وقت وجيز ،حيث
يقدر ما ي�صاد عرب �شبكة اجلر
نحو مليون طن من الأ�سماك
حول العامل .مبا يف ذلك
الأ�سماك املعر�ضة للإنقرا�ض.
لأن هذه الو�سيلة من ال�صيد
ت�ستخدم ل�صيد �أنواع حمددة من
ال�صيد .وبالتايل ف�إن كميات
كبرية من التي يتم �صيدها يتم

التخل�ص منها لعدم وجودهات
يف دائرة الأ�سماك املرغوبة.
من قبيل عجل البحر ،وغريه
من الثدييات ،وطيور البحر،
ِ
والأ�سفنج
وزهور البحر،
ونحوه .ومبا �أن هذه الأ�شياء
ال تتمتع بقدرة ت�سويقية �أو
طلب يف ال�سوق يتم التخل�ص
منها.وت�صل هذه الأ�شياء ن�سبة
 65%من جمموع املنتج .كما
�أن ال�شبكة تثري الغبار وحترك
الطني لأنها حترث الأر�ض اثناء
�سحبها ،لذا تعاين الأ�سماك من
�ضيق �أجواء التنف�س .ويت�سبب
ذلك اي�ضا يف موت زهور البحر،
وكل النباتات وال�شعاب
املرجانية ،التي تعترب البيئة
املالئمة لتنمية الأ�سماك ،ولها
جذب �سياحي هام .ما ي�ؤدي اىل
بوار قاع البحار من اي نبات
وحيوان.
�إن مواطني الدول املتطورة
واليابان،
ال�صني،
مثل
وكوريا ،وتايوان ،و�أمريكا،
وكندا ،ي�ضعون الأ�سماك �ضمن
وجباتهم الغذائية .وت�ستخدم
هذه الدول يف �صيدها للأ�سماك
و�سيلة �شباك اجلر .لكن تلك
الدول طورت ا�ساليبها يف هذا
النوع من ال�صيد ،بحيث ال ت�ؤثر
�سلبا على الأحياء .يف حني �أن
هذا النوع من الإ�ستخدام يف
الكثري من الدول م�ضاره اكرث
من منافعه.
ويف �إرتريا ورغم �أن هذا
النوع من ال�صيد متواجد على
�أر�ض الواقع ،ف�إننا ن�سعى على
�إدارة هذه العمل حتى ال ي�سبب
�أي �رضر للأحياء البحرية ،من
قبيل وجوب ابتعاد �سفن ال�صيد
تلك عن اجلزر بنحو � 4أميال،
وعن ال�شواطئ البحرية نحو 8
�أميال.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أهمية الطرق وم�ساهمتها يف تنمية ال�سياحة
�سليمان حممد �سعد
ال�سياحة التي �أعتربت الداعم الأول
لتنمية الإقت�صاد يف العديد من بلدان
العامل ،ت�رشح من قبل املتخ�ص�صني
ب�أنها تعني يف اال�سا�س تنقل املرء
ب�شكل فردي �أو جماعي من املنطقة التي
ي�سكن فيها ملدة � 24ساعة على االقل �أو
�أكرث من ذلك لق�ضاء حاجته مثل زيارة
االقارب وق�ضاء العطالت ال�سنوية او
ال�شهرية يف اماكن الرتفيه اجلذابة
وممار�سة الن�شاط التجاري وللم�شاركة
يف املنا�سبات والإحتفاالت املختلفة.
ولت�سهيل هذه الرحالت ال�سياحية
هناك عوامل �رضورية ومنها الطرق
وو�سائل النقل املختلفة الأخرى التي
يتناولها مو�ضوع اليوم والتي الميكن
ممار�سة الن�شاط ال�سياحي على الإطالق
دون توفرها .،وقد كانت الب�رشية يف
الع�صور القدمية تتنقل من مكان لأخر
بامل�شي على االقدام حمملني امتعتهم
على اجلمال واحلمري واحل�صني
وغريها من احليوانات ،حيث كانوا
يواجهون م�شقات جمة نتيجة لطول
الفرتة الزمنية ل�سفرهم ووعورة
الطرق التي كانوا يعربون بها اىل
مق�صدهم .وبعد هذه املعانة الطويلة
التي جعلت الإن�سان يفكر ويبحث عن
البديل لت�سهيل احلركة التنقلية و�صل
اىل ع�رص التكنلوجيا مبجهوده اجلبار
حيث ا�صبح يتنقل كما ي�شاء يف فرتة
وجيزة بر ًا وبحر ًا وجو ًا عرب و�سائل
النقل املتطورة التي قربت امل�سافات
وقل�صت عامل الزمن الذي كان ي�ضيع
نتيجة لرداءة الطرق وو�سائل النقل
التي كانت تنح�رص على �إ�ستخدام
احليوانات .
وكما ن�شاهد يف الوقت احلايل
تي�رس ال�سفر بكثري عن املا�ضي ،حيث
يتم التنقل يف الرب عرب ال�سيارات
والقطارات ويف البحر عرب ال�سفن وجو ًا
عرب الطريان مما �ساهم ذلك يف ان يق�ضي
الإن�سان حاجياته يف �ساعات حمدودة
بالو�صول �إىل جميع قارات العامل.
وهذه التطورات الإيجابية التي طرات
على جمال املوا�صالت قد بدات تلعب
الدور الفعال يف تنمية وتطوير �صناعة
ال�سياحة  .ومل يتوقف تطلع الإن�سان
و�إجتهاداته لإكت�شاف اجلديد يف كل
�صباح بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن حيث
و�صل �إىل القمر عرب رحالت الأقمار
ال�صناعية وكواكب الف�ضاء الأخرى.
ويت�ضح لنا من كل هذا مدى �أهمية توفر
الطرق واملوا�صالت الكفواة و�إ�سهامها
الفائق يف حتقيق تقدم لتنقالت
الب�رشية من هنا وهناك ب�سهولة.
وال تقل �أهمية هذا املجال بالن�سبة

لبالدنا عن بقية اقطار العامل وخا�صة
�إذا اردنا �إجناز الن�شاطات ال�سياحية
التي ت�شكل العامل اال�سا�سي لتنمية
الإقت�صاد الوطني .فمن ال�رضوري
جد ًا �أن منتلك الطرق املهيئة وو�سائل
النقل القادرة على �إ�صال املواطنني
وال�ضيوف القادمون ملعرفة مامنلك
من كنوز تاريخية و�أثرية وثقافية التي
ت�شكل اهم اعمدة اجلذب ال�سياحية.
والتختلف اخللفية التاريخية لو�سائل
النقل يف بالدنا عن تلك التي مرت
بجميع املجتمعات يف الع�صور
القدمية �أو قبل تطور التكنلوجيا حيث
كانوا �أجدادنا يتحركون من مكان
لأخر عرب و�سائل النقل امل�ؤلفة
من احليوانات حيث كانوا
مي�ضون �أيام وا�سابيع
�أو ا�شهر قبل

حديثة وبنت اجل�سور و الكباري يف
الوديان وال�سهول التي متر بها تلك
الطرق للحفاظ عليها من الإجنراف
لتكون دائمة الفعالية.وجند يف الوقت
احلايل معظم مناطق بالدنا تت�صل
ببع�ضها البع�ض عرب هذه الطرق حيث
�أنهت معانات املواطنني الناجتة عن
�إنعدام الطرق التي الزمتهم طيلة فرتة
الإ�ستعمار.
ً
ومن املمكن جدا التذكري بالطرق
التي تتجه من العا�صمة �أ�سمرا �إىل
الأقاليم بالإجتاهات الأربعة والتي
تتمثل يف الطريقني اللذان
الأقليم
ي�شقان
ا جلنو بي
مرور ًا مبندفرا
و د قمحر ي
ويدخالن

�أن ي�صلون �إىل مق�صدهم بالإ�ضافة اىل
م�شاق ال�سفر وم�صاعبه التي كانت
تواجهم ب�سبب �سريهم على الطرق
الواعرة.
ولكن بعد دخول امل�ستعمرين �إىل
بالدنا وعلى وجه اخل�صو�ص الإ�ستعمار
الإطايل ادخل و�سائل النقل احلديثة
خلدمة م�صاحلهه اخلا�صة  ،حيث �شيد
الطرق وال�سكة احلديدية واملطارات
واملوانئ وخط التلفريك (القطار
املعلق) على �أحدث منط من البنيان
الأ�صيل مازال حتت اخلدمة حتى يومنا
هذا .ومنذ ذلك الوقت جند الطرق
تتفرع ومتتد من العا�صمة ا�سمرا اىل
الإجتاه اجلنوبي وال�شمايل وال�رشقي
والغربي للبالد .وقد كانت تلك الطرق
التي �شيدت يف فرتة الإ�ستعمار الإيطايل
ت�شمل الطرق احلديثة امل�سفلتة والطرق
الرتابية.
�أما بعد التحرير لكامل الرتاب
الأرتري قد �أولت احلكومة االرترية
م�س�ألة بناء الطرق الإهتمام الأكرب
�أميانا منها ب�أنه الو�سيلة اال�سا�سية
لإي�صال جميع اخلدمات �إىل كافة مناطق
الوطن ولت�سهيل حركة املواطنني من
مكان لأخر .ومنذ تلك اللحظة قامت
ب�صيانة الطرق القدمية و�سفلتت
الطرق الرتابية و�شيدت طرق �إ�ضافية

�إىل �إثيوبيا ،والطرق امل�ؤدية اىل
الإجتاه ال�شمايل والغربي لرتبط
�إقليم عن�سبا و�شمال البحر الأحمر
والقا�ش -بركة بالعا�صمة والتي ت�صل
�إىل ال�سودان املجاور  ،بالإ�ضافة �إىل
الطريق الذي يتجه �إىل الإجتاه
ال�رشقي لي�صل �إىل
�شوطئنا البحرية
.فهذه الطرق
املنت�رشة على
�أرجاء البالد
و ا ملت�صلة
بدول اجلوار
ت�ساهم يف
الوقت احلا�رض
يف
بفعالية
تنمية ال�سياحة .
ومبا �أن الأمثلة
كثرية بخ�صو�ص الطرق
احليوية التي �شيدت بعد الإ�ستقالل
�إال �أن طريق �رسجقا -قحتيالى الذي
مت ت�شيده يف العام  2001يعترب
�إجناز ًا باهر ًا بالن�سبة لل�شعب الأرتري
وحكومته �إ�ستناد ًا للدور الذي بات
يلعبه يف تطوير املجال ال�سياحي
االرترية
والإقت�صادي.فاحلكومة
عندما �رشعت يف و�ضع حجر الأ�سا�س
لت�شيد هذا الطريق مل يكن هدفها حلل
م�شكلة املوا�صالت فقط ،بل كانت
متيقنة متام ًا من الفوائد الإقت�صادية
التي �ستجني من هذا الطريق لكونه
يعرب باملناطق التي متتلك املناظر
الطبيعية اجلذابة لل�سياحة.و�إنطالق ًا
من هذه الفكرة ال�صائبة مت توجيه
القدرات يف ذلك الوقت ل�شق هذا
الطريق بالرغم من �صعوبة التحديات
الإقت�صادية ووعورة املناطق التي
مير بها هذا الطريق التي تتكون من
اجلبال ال�صلبة.
فهذا الطريق الذي يعترب �أحد رموز
�إجنازات احلملة الإعمارية املعروفة

بحملة وار�ساي –يك�ألو قد كان يتطلب
العمل لت�شيده �أعلى قدر من التحمل
والتفاين من قبل املواطنني الذين
�شاركوا يف بنائه حيث جتاوزوا
جميع عقبات العوامل الطبيعية التي
متثلت يف التكوين اجلغرايف ملناطق
�شمال البحر الأحمر التي يعرب بها هذا
الطريق البالغ طوله  86كيلو مرت.
وتتمحور �أهمية هذا الطريق يف مناطق
ال�سهول ال�رشقية ل�شمال البحر االحمر
التي تعد من �ضمن الأماكن ال�سياحية
الغنية بالعديد من املناظر الطبيعية
اجلميلة.فهذه ال�سهول ال�رشقية التي
تبد�أ من دبر بيزين لت�صل �إىل منطقة
مرارا واملناطق االخرى حتظى
ب�إهتمام ال�سياح نظر ًا ملا حتتويه من
الرثوات الطبيعية النادرة يف مناطق
�أخرى .ومن بني املناظر الطبيعية
التي تنال �إعجاب الزوار يف تلك
املنطقة التي مير بها طريق �رسجقا
قحتيالي ميكن ذكر الغابة الوطنية
املخ�رضة على مدار ال�سنة التي
تغطي � 100ألف هكتار من الأرا�ضي
التي ت�سكنها معظم احليوانات الربية
�أنواعها
مبختلف
 .و ميكن
ا لقو ل
ب�أ ن

هذ ه
ا لغا بة
تعترب ذات اهمية بالغة يف �إ�شباع
رغبات الزوار وتنمية القطاع
ال�سياحي بف�ضل كرثة احليوانات
الربية التي تتواجد بها والتي ت�شمل
مثل القرود والذئاب و�أالرانب،وابقار
الوح�ش بالإ�ضافة �إىل الطيور املختلفة
والعديد من احليوانات الزاحفة.
وجند اي�ض ًا �أنواع اال�شجار التي
تغطي بكثافة �سهول �شمال البحر
ت�شكل االهمية الكربى مل�ضاعفة
�إقبال ال�سياح لإ�ستن�شاق عبري الهواء
العطر والنظيف الذي يعم البيئة
املحيطة بهذه الغابات  .ومن �ضمن
اال�شجار التي حتتويها هذه الغابات
جند ا�شجار الزيتون والتني و�أ�شجار
نباتات الهليون و�أ�شجار التنوب
وغريها من الأ�شجار التي �أو�شكت على
الزوال يف بع�ض مناطق البالد.
الطبيعة اخلا�صة التي تتميز
بها االرا�ضي اجلبلية ل�شمال البحر
التق�رص على الغابات والكم الهائل

من احليوانات الربية التي مت تناولها
�أعاله فقط ،بل �أي�ض ًا ت�شمل الأمطار
التي تهطل على مدار ال�سنة عرب
مو�سمني حيث يبد�أ املو�سم الأول
من �شهر دي�سمرب وي�ستمر حتي �شهر
مار�س والثاين من يوليو وي�ستمر
حتى نها يات �شهر �سبتمرب .لذا
جند تلك االرا�ضي خم�رضة على مدار
جميع ف�صول ال�سنة مما يجعلها مهيئة
حلياة احليوانات وتكون بقعة جاذبة
لل�سياح.
هناك اي�ض ًا التكوين اجلغريف
لأرا�ضي ال�شمال البحري الذي طغت
عليه ال�سهول واجلبال واملنحدرات
ي�شكل هيبة جمالية تلفت االنظار
بحيث الميل الزائر من م�شاهدتها
حتى ولو كان على �إ�ستمرار دائم.
وي�ضيف طريق �رسجقا -قحتيالي
جمال �أخر ايل تلك الطبيعة اجلغرافية
ويعترب احد الطرق احلديثة التي
جتلب ال�سياح �إىل �أرتريا فهذا
الطريق الذي �شيد يف تلك اجلبال
ومنعطفاتها التي ي�صعب ال�سري عليها
على الأقدام يعترب �أمر مذهل لتقطعها
خالل �ساعات بال�سيارات  .ومما ال�شك
فيه ي�شكل هذا الطريق الذي يعرب
عرب املناطق اجلبلية ل�شمال البحري
ت�سلق�أً ونزو ًال لي�صل �إىل ارا�ضي �شبح
منب�سطة  ،م�صدرهام لتنمية ال�سياحة
الطبيعية وحفظها ويطور الإقت�صاد
الوطني.فاملناظر الطبيعية التي مير
بها هذا الطريق الذي يت�صل بالطريق
الرئي�سي يف قحتيالي دون �شك ترتك
ذكريات �شيقة ال تن�سى لدى ال�سياح
او الزوار �سواء كانوا من داخل الوطن
�أو خارجه.
ويف اخلتام تظل �أهمية الطرق
لتنمية القطاع ال�سياحي الذي ا�صبح
م�صدر الميكن الإ�ستغناء عنه لدعم
الإقت�صاد ،بانه الميكن لأي جمتمع
�أن يتعرف على ثرواته الطبيعية و�أن
يتمكن من توظيفها لتحقيق االرباح
الإقت�صادية من دون توفر الطرق
التي ت�ساعد للو�صول �أىل تلك االماكن
التي تتواجد بها املناظر الطبيعية
ال�سياحية.والدليل على ذلك هو
طريق �رسجقا -قحتيالي الذي �أثبت
جدراته يف تعريف مامتتلك بالدنا من
مناظر طبيعية يف �إجتاهها ال�رشقي
مبناطق ال�شمال البحري .و�أنطالق ًا
من هذه احلقيقة يتوجب على
املوا طنني املحافظة على الطرق
التي مت ت�شيدها حتى االن على م�ستوى
البالد و�أن يقوموا بزيارة املواقع
ال�سياحية املتوفرة يف خمتلف مناطق
الوطن لي�ستمتعوا مب�شاهدة املناظر
الطبيعية وي�شاركو يف الربامج
الهادفة لتطويرها واحلفاظ عليها.
امل�صدر :من وثائق وزارة ال�سياحة
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الرابع من فرباير  ..اليوم العاملي ملكافحة ال�رسطان
ال�سرطان ال�سبب الرئي�سي الثاين للوفاة على م�ستوى
العامل يقتل ت�سعة ماليني �شخ�ص العام املا�ضي

يف الوقت الذي يحي فيه العامل
اليوم العاملي ملكافحة ال�رسطان
بجميع ا�شكاله والذي يوافق �شهر
فرباير من كل عام حتت �شعار " هذا انا
وذاك ما ا�ستطيع فعله" بعد ان ا�صبح
من اكرث االمرا�ض فتكا بالب�رش على
مدار ال�سنوات املا�ضية ،ت�أتي الينا
تقارير ودرا�سات علمية تزرع االمل
يف نفو�س النا�س بان هناك عالجات
نهائية لهذا املر�ض القاتل قد ي�صبح
قيد التطبيق يف غ�ضون الفرتة القليلة
القادمة.
فمع ان تقارير االحتاد الدويل
ملكافحة ال�رسطان الذي ن�رشه يف
 2018يظهر �أن املر�ض هو ال�سبب
الرئي�سي الثاين للوفاة على م�ستوى
العامل ،وم�س�ؤول عن وقوع  9.6مليون
وفاة يف عام .2018
يظهر التقرير اىل ان واحدة من
�أ�صل  6وفيات تعود ايل ال�رسطانات،
و�أ�شار �إىل �أن ما يقرب من % 70

االقت�صادية ال�سنوية لل�رسطان تقدر
بـ  1.16تريليون دوالر �أمريكي.
وت�شري �صحيفة اليوم ال�سابع
انه فى اليوم العاملي لل�رسطان
لعام  2019خرباء ال�رسطان فى
العامل يدعون �إىل اتخاذ �إجراءات
عاجلة لتح�سني الك�شف املبكر عن
ال�رسطان ،وي�سلط ال�ضوء على
احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات عاجلة
لزيادة الك�شف املبكر عن ال�رسطان
وفح�صه وت�شخي�صه لتح�سني فر�ص
مر�ضى ال�رسطان على قيد احلياة،
فاليوم العاملي لل�رسطان الذي
يقوده االحتاد العاملي ملكافحة
ال�رسطان ( ، )UICCيهدف �إىل �إلهام
وت�شجيع العمل من الأفراد واملجتمع
ال�صحي واحلكومات لتح�سني الوعي
العام ،الو�صول �إىل الك�شف املبكر
والفح�ص والت�شخي�ص.
وال�رسطان م�صطلح عام ي�شمل
جمموعة كبرية من الأمرا�ض التي
ميكنها �أن ت�صيب كل �أجزاء اجل�سم.

من الوفيات الناجمة عن ال�رسطان
حتدث يف البلدان منخف�ضة ومتو�سطة
الدخل.
كما ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن العام
املن�رصم وحده �شهد �أكرث من 18
مليون �إ�صابة جديدة بال�رسطان ،من
بينها حوايل  5ماليني ب�رسطان الثدي
و�رسطانات عنق الرحم والقولون
وامل�ستقيم والفم كان من املمكن
اكت�شافها مبكرا وعالجها بدرجة �أكرث
فعالية ،ومن ثم زيادة معدالت البقاء
على قيد احلياة.
وا�شار االحتاد الدويل ملكافحة
ال�رسطان ان ثلث الوفيات الناجمة
عن ال�رسطان تعود �إىل االخطاء
ال�سلوكية والغذائية الرئي�سية
اخلم�سة :مثل ارتفاع م�ؤ�رش كتلة
اجل�سم ،وانخفا�ض تناول الفاكهة
واخل�رضاوات يف الوجبات اليومية
للنا�س ،ونق�ص الن�شاط البدين،
وتعاطي التبغ والكحوليات.
ويعترب التدخني �أهم عامل
خطر لال�صابة بال�رسطان ،وهو
م�س�ؤول عن حوايل  % 22من وفيات
ال�رسطان ،يف حني �أن االلتهابات
امل�سببة لل�رسطان ،مثل التهاب الكبد
وفريو�س الورم احلليمي الب�رشي،
م�س�ؤولة عن ن�سبة ت�صل �إىل  % 25من
الإ�صابات.
وح�سب موقع �سكاي نيوز ارابيا
ت�شري االرقام �إىل �أن �أكرث �أنواع
ال�رسطان �شيوعا هو �رسطان الرئة
( 2.09مليون حالة) ،و�رسطان
الثدي ( 2.09مليون حالة) ،و�رسطان
القولون وامل�ستقيم ( 1.8مليون
حالة) ،و�رسطان الربو�ستات (1.28
مليون حالة) ،و�رسطان اجللد (1.04
مليون حالة) ،و�رسطان املعدة (1.03
مليون حالة).
وت�شري التقارير الدولية ان التكلفة

وله قدرة خارقة على التهرب
من الدفاعات الطبيعية للج�سم
قبل تدمريها والق�ضاء على �صحة
الإن�سان ،مما يجعل املر�ض اخلبيث
قاهرا وقاتال.
يحدث ال�رسطان حني تبد�أ اخلاليا
يف النمو دون حتكم وهو منو غري
منتظم لبع�ض خاليا ج�سم الإن�سان
يت�سبب يف الورم ال�رسطاين (يف
معظم �أنواع ال�رسطان ،حيث �أن بع�ض
الأنواع ال يكون بها ورم مثل �رسطان
الدم)
يعود �أ�صل ت�سمية املر�ض
بال�رسطان �إىل الطبيب اليوناين
� ُأبقراط ،حيث ا�ستخدم الكلمة
اليونانية « »carcinosوالتي تعني
الكائن البحري امل�سمى بال�رسطان
يف و�صف الأورام ال�رسطانية ،ومن
ثم قام الطبيب الروماين �سيلزو�س
ّ
برتجمة الكلمة �إىل الالتينية ف�أ�صبحت
«.»Cancer
وح�سب موقع ويكيبيديا ُيعتقد �أن
�سبب الت�سمية هو �أن طبيعة الأورام
ال�رسطانية التي تهاجم الأن�سجة
من حولها عن طريق زوائد ت�شبه
الأ�صابع ي�ستدعي للذهن �شكل ذلك
الكائن البحري الذي حتيط �أرجله
دائري! .وقد
بج�سده ب�شكل �شبه
ّ

ا�ستخدم الطبيب اليوناين جالينو�س
الكلمة اليونانية « »Oncosوالتي
تعني «تورم» يف و�صف تلك الأورام،
م�ستخدما يف
اال�سمي
وال يزال كال
نْ
ً
عامل ال�رسطان ،حيث ي�ستخدم ت�شبيه
�أبقراط يف و�صف املر�ض نف�سه،
بينما ي�ستخدم لفظ جالينو�س يف
الإ�شارة �إىل العلم املخت�ص بدرا�سة
تلك الأورام «.Oncology
على الرغم من �أن �أ�صل ت�سمية
املر�ض ين�سب �إىل �أبقراط� ،إال �أنه مل
يكن �أول من اكت�شف ذلك املر�ض .حيث
وجدت بع�ض �أقدم الأدلة على مر�ض
�رسطان العظام يف بع�ض املومياوات
امل�رصية القدمية ،وكذلك بع�ض
املخطوطات القدمية التي تعود �إىل
حوايل � 1600سنة قبل امليالد .كذلك
قد �سجلت �أقدم حالة �إ�صابة مبر�ض
�رسطان الثدي يف م�رص القدمية يف
العام  1500قبل امليالد تقري ًبا.
لكن ماذا لو جنح العلم يف �إيجاد
طرق جديدة لتعزيز النظام املناعي
وتقوية قدرته على الت�صدي؟
وح�سب �سكاي نيوز ارابيا فان
�صحيفة "نيويورك تاميز" ذكرت �إن
"العد العك�سي للق�ضاء على ال�رسطان
قد بد�أ" ،م�شرية �إىل �أن العالج املناعي
يغري ب�شكل جذري �صحة املر�ضى،
الذين عانوا من الأورام اخلبيثة ملدة
طويلة.
وجاء يف مقال افتتاحي �صدر
م�ؤخرا يف �صحيفة " "JAMAالطبية،
�أن املر�ضى امل�صابني ب�رسطان متقدم
يعي�شون �أطول ل�سنوات ولي�س لأ�شهر
كما كان يعتقد ،م�ضيفا �أن "العالج
املناعي ميثل الكثري من التقدم يف
هذا املجال ،بالرغم من �أنه ال ي�ساعد
اجلميع ،كما �أن �آثاره قد تكون
�صعبة".
ً
ميكن حاليا الوقاية من ن�سبة
ترتاوح بني  30و 50%من حاالت
ال�رسطان بو�سائل من قبيل تاليف

وعولجِ ت كما ينبغ.
مراحل مبكّ رة ُ
ويف احدث الدرا�سات واالبحاث
التى مت التو�صل اليها يف جمال
مكافحة ال�رسطان اورد موقع �سكاي
نيوز خربا مفاده ان العلماء يف
جامعة �سالفورد الأمريكية اكت�شفوا
ما يعتقدون �أنها اخللية امل�س�ؤولة
عن كل اخلاليا ال�رسطانية الأخرى،
�أو اخللية الأ�صل التي ينجم عنها كل
�أمرا�ض ال�رسطان.
ووفقا للباحثني ،فقد �أظهرت
النتائج املخربية اخللية امل�س�ؤولة
عن �أمرا�ض ال�رسطان ،وو�صفوا
اكت�شافهم ب�أنه "كمن يعرث على �إبرة
يف كومة ق�ش".
وي�أمل الباحثون �أن يعاد كتابة
التاريخ الطبي للنمو ال�رسطاين،
ويعتقدون �أنه قد ي�شكل �رضبة قوية
للعالجات ال�رسطانية احلالية ،مثل
العالج الكيماوي ،بح�سب ما ذكرت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ويف خرب اورده موقع عربي
�سبوتنيك نقال عن �صحيفة الغارديان
الربيطانية طور علماء �أمريكيون
اكت�شافا علميا جديدة ميكن �أن يكتب
كلمة النهاية يف مر�ض ال�رسطان من
كوكب الأر�ض بالكامل.
فقد ن�رشت �صحيفة "الغارديان"

موتاتو عالج نهائي لل�سرطان
عوامل اخلطر املرتبطة باملر�ض،
وتنفيذ اال�سرتاتيجيات القائمة
امل�سندة بالبياّنات للوقاية منه،
كما ميكن احلد من عبء ال�رسطان من
خالل الك�شف عنه يف مراحل مبكّ رة،
والتدبري العالجي حلاالت امل�صابني
به ،وتزيد حظوظ ال�شفاء من العديد
من ال�رسطانات �إذا ما كُ ِ�شف عنها يف

الربيطانية تقريرا حول تطوير
علماء اختبارا جديدا الكت�شاف مر�ض
ال�رسطان ،ال ي�ستغرق �إال  10دقائق
فقط.
ويو�ضح االختبار اجلديد� ،إذا
ما كان ج�سم املري�ض يحتوي على
خاليا �رسطانية �أم ال ،لكنه ال يك�شف
عن مكان وجود تلك اخلاليا �أو مدى
خطورتها.
وطالب العلماء يف جامعة كوينزالند
ب�رضورة تعميم هذا االختبار ،وجعله
عامليا ،حتى ميكن ت�شخي�ص مر�ضى
ال�رسطان ب�رسعة �شديدة.
و�أو�ضح العلماء �أن هذا االختبار
ميكن �أن ي�ساعد على ال�شفاء من مر�ض
ال�رسطان �رسيعا ،لأن عالج ال�رسطان
يكمن يف اكت�شافه مبكرا ،ويف حال
اكت�شافه مبكرا يتزداد فر�ص العالج.
ويتميز االختبار اجلديد ب�أنه
رخي�ص التكاليف ،وب�سيط جدا،
بحيث ميكن �أن يتغري لون الدم،

ليك�شف عن وجود خاليا �رسطانية
خبيثة من عدمها يف ج�سم املري�ض،
وميكن عر�ض نتائج االختبار كاملة
يف �أقل من  1دقائق.
وميكن �أن ي�ساهم هذا االختبار
اجلديد يف �إجراء عمليات فح�ص
روتينية �أ�رسع و�أ�سهل لأي �شخ�ص
ملعرفة مدى �إ�صابته من عدمها
بال�رسطان ،وت�صل ن�سب جناحه يف
اكت�شاف اخلاليا ال�رسطانية لأكرث من
 % 90تقريبا.
وقالت الباحثة يف جامعة
كوينزالند:لورا كارا�سكوزا" ،ميزة
تلك التقنية الرئي�سية� ،أنها رخي�صة
للغاية وب�سيطة للغاية ،وميكن
تنفيذها يف �أي عيادة طبية ب�سهولة
تامة".
وتعمل تقنية االختبار اجلديدة
على تعريف  DNAاخلا�ص باخلاليا
ال�رسطانية ،ليميز ال�سائل ما
بني اخلاليا ال�سليمة واخلاليا
ال�رسطانية.
ونختم مقالنا بخرب اخر اوردته
وكالة االنباء الرو�سية وكذلك موقع
�صحافة نيت جاء فيه" ان باحثون
ت�رشف عليهم �رشكة �إ�رسائيلية� ،إنهم
�سيكت�شفون عالجا ناجعا ونهائيا
ملر�ض ال�رسطان يف غ�ضون �سنة
واحدة فقط ،لكن هذا الإعالن ما زال
يثري �شكوكا.
وبح�سب ما نقلت “جريوزاليم
بو�ست” ،ف�إن الباحثني الذين ي�رشف
عليهم املدير التنفيذي ب�رشكة الأدوية
“� ،”AEBIإيالن مراد ،ي�ؤكدون �أنهم
قطعوا عدة �أ�شواط يف م�رشوعهم.
و�أطلق الباحثون على العالج ا�سم
بـ”مو تاتو” ،وتقوم هذه الطريقة
الطبية على تطوير مادة �سامة تقتل
اخلاليا ال�رسطانية فقط ،دون �أن
ت�صيب اخلاليا ال�سليمة.
وي�ضيف امل�رشوع الطبي �أن
املر�ضى الذين �سيخ�ضعون لهذا
العالج “الثوري” يف عدة �أ�سابيع فقط
لن ي�ضطروا �إىل تناول الدواء لفرتات
طويلة.
وتركز الطريقة العالجية اجلديدة
لل�رسطان على املالءمة بني
البيبتيدات (�سل�سلة من الأحما�ض التي
تهاجم ال�رسطان) واملادة ال�سامة
التي تق�ضي على اخلاليا ال�رسطانية.
وبح�سب رئي�س جمل�س الإدارة يف
ال�رشكة ،دان �أريدور ،ف�إن العالج
لن تكون له �أي م�ضاعفات جانبية
بخالف ما يح�صل يف عالج ال�رسطان
يف الوقت احلايل كما �أنه �سيتاح
بتكلفة منخف�ضة مقارنة بالعالجات
املوجودة يف الأ�سواق.
و�أجرى الفريق العلمي جتاربه
الأوىل على عينة من فئران التجارب،
ويقول �إن النتائج كانت واعدة جدا،
لكن ال�رشكة حتتاج �إىل �إجراء املزيد
من االختبارات ال�رسيرية يف غ�ضون
�سنوات قليلة.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()93

�إعداد

جعفر حممود

alhadisasport@zena.gov.er

ملعب االحتاد يف اجلولة الـ 26من الدوري الإجنليزي املمتاز

ليفربول ي�سعى ال�ستعادة ال�صدارة ومان�ش�سرت
�سيتي يف ث�أرية �أمام ت�شيل�سي

ي�ست�ضيف مان�ش�سرت �سيتي ،بعد
غد الأحد ،فريق ت�شيل�سي ،على
ملعب االحتاد يف اجلولة الـ 26من
الدوري الإجنليزي املمتاز .ويرغب
فريق املدرب الإ�سباين جو�سيب
جوارديوال يف الث�أر من خ�سارته
بنتيجة (� ،)0-2أمام الفريق اللندين
على ملعب (�ستامفورد بريدج) يف
دي�سمرب املا�ضي ،والتي ت�سببت يف
فقدان �سيتي ل�صدارة البطولة �آنذاك.
لكن هذه املرة ،بعدما عاد حامل
اللقب جمد ًدا لقمة الدوري� ،سيتعني
على مان�ش�سرت �سيتي ،البحث فقط
عن الفوز يف كل مباراة من �أجل
احلفاظ على ال�صدارة يف �رصاعه
مع ليفربول .وقال الإ�سباين بيب
جوارديوال ،مدرب مان�ش�سرت �سيتي،
عقب الفوز على �إيفرتون" :يتعني
علينا خو�ض مواجهة �أخرى �صعبة
يف غ�ضون ثالثة �أو �أربعة �أيام �أمام
ت�شيل�سي" .و�أ�ضاف مدرب �سيتي" :ال
�أعلم كيف �سيكون و�ضعنا يف تلك
املباراة لكننا �سنحاول جتهيز �أنف�سنا
لها" .ورغم ابتعاد ت�شيل�سي� ،صاحب
املركز الرابع ،عن ال�صدارة بفارق
 12نقطة ،لكنه يخو�ض �رصاعا من
نوع �آخر .وي�شغل ت�شيل�سي حاليا
�آخر املراكز امل�ؤهلة لبطولة دوري
�أبطال �أوروبا يف املو�سم املقبل،
متفوقا بفارق نقطتني على مان�ش�سرت

يونايتد وثالث نقاط على
�أر�سنال� ،صاحبي املركزين
اخلام�س وال�ساد�س على
الرتتيب .وقال �أنطونيو
روديجري مدافع ت�شيل�سي:
"مازلنا منلك م�صرينا
حتى الآن ،ولذلك ينبغي
علينا امل�ضي قدما" .يدخل
ليفربول مباراة مرتقبة �أمام
بورمنوث ،اليوم ال�سبت،
طاحما
على ملعب الأنفيلد،
ً
يف الفوز بها لإعادة فارق النقاط
الثالث ،والعودة مرة �أخرى �إىل طريق
االنت�صارات .ومع تركيز معظم العيون
على ال�رصاع الدائر بني ليفربول
ومان�ش�سرت �سيتي� ،صعد توتنهام
هوت�سبري بهدوء �إىل حلبة املناف�سة
على اللقب .وجاء فوز الفريق اللندين
مببارياته الثالث الأخرية ،ليجعله يف
املركز الثالث يف ترتيب البطولة،
بفارق  5نقاط فقط خلف ال�صدارة،
ويتطلع العبوه ملوا�صلة ال�ضغط
حينما ي�ست�ضيفون لي�سرت �سيتي بعد،
غد الأحد .وي�أمل مان�ش�سرت يونايتد يف
موا�صلة االحتفاظ ب�سجله اخلايل من
الهزائم حتت قيادة مدربه الرنويجي
�أويل جونار �سول�سكاير ،للمباراة
الـ 11على التوايل ،حينما يحل �ضيفا
على فولهام� ،صاحب املركز قبل

الأخري ،غدا ال�سبت .ويحلم يونايتد
بح�صد النقاط الثالث من ملعب (كرافن
كوتاج)� ،أمال يف خ�سارة ت�شيل�سي �أمام
مان�ش�سرت �سيتي ،لالنق�ضا�ض على
املركز الرابع .ويلتقي �ساوثهامبتون
مع �ضيفه كارديف �سيتي يف مواجهة
�ساخنة بينهما للهروب من �شبح الهبوط
لدوري الدرجة الأوىل (ت�شامبيون
�شيب)  .ويحتل �ساوثهامبتون املركز
ال�ساد�س ع�رش بر�صيد  24نقطة،
متفوقا بفارق نقطتني على كارديف،
�صاحب املركز الثامن ع�رش (الثالث من
القاع)  .وت�شهد املرحلة ذاتها �أي�ضا
لقاءات هيدر�سفيلد تاون مع �ضيفه
�أر�سنال ،وكري�ستال باال�س مع وي�ستهام
يونايتد ،وواتفورد مع �إيفرتون،
وبرايتون مع برينلي غدا .وتختتم
مباريات املرحلة بلقاء وولفرهامبتون
مع �ضيفه نيوكا�سل االثنني املقبل.

دربي مدريد على �صفيح ملتهب وبر�شلونة لتح�صني �صدارته

الدوري االيطايل

واهتزت �صورة يوفنتو�س يف
مباراتيه الأخريتني حني فقد الأمل
ب�إحراز الثالثية هذا املو�سم ،بتنازله
عن لقب م�سابقة الك�أ�س التي توج بها
يف املوا�سم الأربعة املا�ضية ،بعد
خ�سارته الكبرية �أمام �أتاالنتا بثالثية
نظيفة ،ثم �أتبع ذلك ال�سبت املا�ضي
بتعادل خميب يف الدوري على �أر�ضه �ضد
بارما  3-3بعدما كان متقدما �2-صفر
و .3-1وخالفا ملباراة الك�أ�س �ضد �أتاالنتا ،قدم يوفنتو�س �أداء هجوميا جيدا �ضد بارما
بقيادة النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي �سجل ثنائية و�أ�صبح �أول من فريق
"ال�سيدة العجوز" ي�سجل  17هدفا يف  22مرحلة منذ الفرن�سي دافيد تريزيغيه مو�سم
�( 2005-2006أنهاه بـ 23هدفا)  .لكن فريق املدرب ما�سيميليانو �أليغري بدا مهزوزا
دفاعيا يف غياب ليوناردو بونوت�شي وجورجيو كييليني امل�صابني واملغربي مهدي
بنعطية املنتقل اىل الدحيل القطري ،فيما مل يح�صل الالعب اجلديد القدمي الأوروغوياين
مارتن كا�سريي�س الذي لعب �أ�سا�سيا ،على وقت ٍ
كاف للت�أقلم مع زمالئه اجلدد .و�أقر
�أليغري بعد اللقاء "كنا م�سرتخني يف الدفاع .كانت املرة الأوىل التي يلعب فيها معا هذا
الرباعي الدفاعي (كا�سريي�س ودانييلي روغاين وليوناردو �سبينات�سوال والربتغايل جواو
كان�سيلو)" ،متوجها اىل منتقدي �أداء يوفنتو�س ويعتربونه ممال ويهدف لتحقيق الفوز
وح�سب ،قائال "على الأقل ،لقد �أمتعنا الذين تذمروا من �أننا مملون" .و�أ�سف �أليغري
الذي يبقى فريقه الوحيد دون خ�سارة يف البطوالت الوطنية الأوروبية اخلم�س الكربى،
"لإهدار نقاط ب�سبب انخفا�ض الرتكيز .ال ميكنك فقط الهجوم� .إذا قمت بت�سجيل ثالثة
�أهداف ولكن تلقيت ثالثة �أهداف �أي�ضا ،فهذا لي�س جيدا .يحتاج الفوز باملباريات �أن
تعمل بجد على اجلانب الدفاعي" .ولن تكون مباراة الأحد �ضد �سا�سوولو �سهلة على
يوفنتو�س رغم �أن "بيانكونريي" فاز باملواجهات ال�ست الأخرية بينهما و�سجل فيها 19
هدفا مقابل  3فقط يف �شباكه .وعلى رغم احتالله املركز احلادي ع�رش حاليا ،اال �أن
فريق منطقة مودينا مل يخ�رس �سوى مرتني يف املراحل الت�سع الأخرية ،ويتخلف بفارق
 6نقاط فقط عن ميالن �صاحب املركز الرابع الأخري امل�ؤهل اىل دوري الأبطال .وجعل
�أليغري وفريقه من امل�سابقة القارية �أولوية هذا املو�سم ،وهي من الأ�سباب الأ�سا�سية
للتعاقد مع رونالدو الذي احتفل بعيد ميالده الـ .34ويبد�أ يوفنتو�س م�سرية ثمن النهائي
الأوروبي بزيارة ملدريد يف  20فرباير .وي�أمل نابويل الو�صيف �أن يبقي ال�ضغط على
يوفنتو�س ،يف مهمة غري �سهلة لفريق املدرب كارلو �أن�شيلوتي عندما يحل ال�سبت �ضيفا
على فيورنتينا الذي مل يخ�رس �سوى مرة واحدة يف املراحل الثماين الأخرية و�أذل روما
 7-1يف ربع نهائي م�سابقة الك�أ�س .و�سيكون مدرب �إنرت ميالن لوت�شيانو �سباليتي حتت
�ضغط كبري حني يحل ثالث الرتتيب �ضيفا على بارما  ،وذلك لأن "نريات�سوري" مل يذق
طعم الفوز يف املراحل الثالث الأخرية حيث تعادل مع �سا�سوولو (�صفر�-صفر) ثم خ�رس
�أمام تورينو وبولونيا (بنتيجة واحدة �صفر . )-1وما زال �إنرت يبحث عن فوزه الأول
يف  2019بعدما ودع �أي�ضا م�سابقة الك�أ�س من ربع النهائي بركالت الرتجيح على يد
الت�سيو ،لكن �سباليتي مرتاح لو�ضعه ال�شخ�صي ،م�ؤكدا "ال �أ�شعر ب�أنه يتم تقييمي.
الفريق ما زال خلفي� ،أنا مقتنع بذلك" .و�أفاد �أنه "معتاد على �صافرات اال�ستهجان يف
هذا امللعب وخالل م�سريتي ،وال ت�ؤثر علي .نوا�صل العمل" ،معتربا �أن امل�شجعني
"يدفعون ثمن التذكرة ،وي�ستحقون �شيئا خمتلفا عن الذي قدمناه (�ضد بولونيا)".
وبعد تعادلني يف الدوري مع �أتاالنتا وميالن وخ�سارته املذلة �أمام فيورنتينا ()1-7
يف الك�أ�س ،يتح�رض روما ل�سفره اىل الربتغال ملواجهة بورتو الثالثاء يف ذهاب ثمن
نهائي دوري الأبطال ،من خالل اللعب �ضد م�ضيفه كييفو اجلمعة وهو يف املركز ال�ساد�س
بنف�س عدد نقاط �أتاالنتا اخلام�س ،وبفارق نقطة عن ميالن الرابع .ويلعب الأحد بولونيا
مع جنوى ،و�أتاالنتا مع �سبال ،وتورينو مع �أودينيزي ،و�سمبدوريا مع فروزينوين.

�ستكون مباراة دربي العا�صمة بني اتلتيكو مدريد الثاين وجاره ريال الثالث ال�سبت يف قمة املرحلة
الثالثة والع�رشين من الدوري الإ �سباين لكرة القدم ،فا�صلة يف ظل فارق النقطتني بينهما ،يف حني ميلك
حامل اللقب بر�شلونة فر�صة لالبتعاد �أكرث يف ال�صدارة عندما يحل يف اليوم التايل �ضيفا على اتلتيك بلباو.
ويخو�ض ريال مدريد ا�سبوعا حافال ،فبعد الكال�سيكو الأربعاء يف ذهاب م�سابقة الك�أ�س مع غرميه بر�شلونة
حامل اللقب يف املوا�سم الأربعة ال�سابقة على ملعب كامب نو ( ،)1-1يحل ريال �ضيفا على جاره يف لقاء
جدول املباريات لدوري االجنليزي املمتاز (ال�سبت)2019-2-9
الدربي الثاين يف الدوري على ملعب "واندا مرتوبوليتانو"
15:30
فولهام  -- : --مان�ش�سرت يونايتد
قبل مواجهة �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي الأربعاء املقبل يف
18:00
		
ليفربول  -- : --بورمنوث
ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا .وانتهى لقاء الذهاب
18:00
�ساوثهامتو  -- : --كارديف �سيتي
18:00
كري�ستال باال�س  -- : --و�ست هام يونايتد
على ملعب "�سانتياغو برنابيو" يف املرحلة ال�سابعة بتعادل
18:00
		
واتفورد � -- : --إيفرتون
�سلبي ،لكن الإياب ي�أتي يف ظروف مغايرة ال�سيما جلهة
18:00
هيدير�سفيلد تاون � -- : --آر�سنال
تطور نتائج الفريق امللكي بعد التخلي عن املدرب جولن
20:30
		
برايتون -- : --برينلي
لوبيتيغي واال�ستعانة باالرجنتيني �سانتياغو �سوالري،
املدرب ال�سابق للفريق الرديف� ،أواخر اكتوبر .وي�أمل
االيطايل A
جدول املباريات لدوري
ِ
ريال ،الناجح متاما على ال�صعيد الأوروبي حيث تخطى دور
20:00
		
فيورنتينا  -- : --نابويل
22:30
		
بارما  -- : --انرت ميالن
املجموعات من دوري الأبطال بخم�سة انت�صارات وخ�سارة
جدول املباريات لدوري اال�سباين
واحدة امام �س�سكا مو�سكو الرو�سي كانت حتت ا�رشاف
ريال مدريد __ � __ :أتلتيكو مدريد
اىل
ال�ساعي
مدريد
ريال
وحقق
م�ستقرة.
غري
بنتائج
لوبيتيغي ،يف قلب م�سار املو�سم املحلي الذي بد�أه
�سيلتا فيغو __  __ :خيتايف
املجموعات
دور
من
أخرية
ل
ا
الثالث
اجلوالت
يف
انت�صارات
لقب رابع تواليا يف دوري �أبطال �أوروبا ،ثالثة
رايوفالكونو __ � __ :أ�سبانيول
بقيادة �سوالري وت�أهل اىل ثمن النهائي ملواجهة �أياك�س .ويف م�سابقة الك�أ�س املحلية ،ومنذ خ�سارته يف
هوي�سكا __  __ :جريوتا
�إياب دور الـ  16على ملعب ليغاني�س �صفر -1منت�صف كانون الثاين/يناير ،تخطى ريال مدريد ربع النهائي
******************************
بفوزين كبريين على جريونا ( 4-2و ،)3-1وواجه الأربعاء غرميه الكاتالوين وعاد بتعادل من كامب نو.
وبعد خ�سارته املذلة يف بر�شلونة  1-5يف املرحلة العا�رشة من الدوري وكانت ال�سبب املبا�رش لإقالة
جدول املباريات لدوري االجنليزي املمتاز لتاريخ االحد 10-02-2019
لوبيتيغي ،مني ريال مدريد بهزمية واحدة وكانت قا�سية �أمام م�ضيفه �إيبار �صفر -3يف املرحلة  13مقابل
لي�ست�سر �سيتي __  __ :توتنهام هوت�سيري
ت�سعة انت�صارات وتعادل واحد يف خط ت�صاعدي الفت ب�إ�رشاف �سوالري الذي مل يطل انتظاره كثريا حتى
__  __ :مان�ش�سرت �سيتي
ت�شيل�سي
انتقل من �صفة املدرب املوقت اىل املدرب الدائم .وكان ريال الفريق الوحيد بني الأربعة الأوائل الذي
جدول املباريات لدوري االيطايل A
خرج منت�رصا يف املرحلة ال�سابقة ( )22بفوز كبري على ديبورتيفو �أالفي�س (�3-صفر) الذي تراجع بفعل هذه
جنوي ___  __ :بولونيا
اخل�سارة من املركز اخلام�س اىل ال�سابع خلف خيتايف وريال بيتي�س ( 32نقطة لكل من الفرق الثالثة) .
__� __:أتالنتا
�سبال
وجنح �سوالري يف ت�شكيل توليفة �أثبتت جناحها يف املباريات الأخرية ،ال�سيما ثنائي الهجوم املكون من
تورينو
�أودينيزي __ __ :
الفرن�سي كرمي بنزمية (� 10أهداف) والربازيلي فيني�سيو�س جونيور ،ف�ضال عن �صانع الألعاب الكرواتي لوكا
فرو�سينوين __  __ :ي�سامبدوريا
مودريت�ش احلائز على جميع الألقاب اخلا�صة ب�أف�ضل العب يف العامل ،والذي يعترب حاليا يف �أف�ضل م�ستوى.
يوفنتو�س __ � __ :سا�سولو
كالباري __  __ :ميالن
اعترب مدرب �أتلتيكو ،الأرجنتيني دييغو �سيميوين� ،أن بيتي�س ا�ستحق الفوز على رجاله ،لكنه �شدد على
جدول املباريات لدوري اال�سباين االحد 10-02-2019
"�أين �أريد �أن احتفظ بالوجه الإيجابي (من تلك املرحلة) ،وهو لو �أن بر�شلونة فاز لكان الو�ضع �أ�سو�أ بكثري.
ريال بيتي�س __  __ :ليجاني�س
لذلك يجب �أن نكون هادئني و�أن ن�ستمر يف العمل" .وي�أمل �أ�شبيلية الرابع ( 36نقطة) والذي خرج كليا من
ريال �سو�سييداد __  __ :فالن�سيا
املناف�سة على اللقب بعد ت�صدر الرتتيب �أكرث من مرة يف بداية املو�سم ،بتجديد فوزه على �ضيفه �أيبار (فاز
__ � __ :إ�شبيلية
�إيبار
ذهابا  ،)3-1والبقاء يف دائرة املناف�سني على �إحدى البطاقات الأربع امل�ؤهلة اىل دوري �أبطال �أوروبا.
بر�شلونة __ � __ :أتلتيك بيلباو
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و�سط م�شاركة كبرية من املواهب الكروية الواعدة

العدد ()93

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

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

من بوابة خارج الربميريليغ

�إختتام برنامج ت�أهيل املواهب النا�شئة يف �إقليم عن�سبا بحفل بهيج عودة و�شيكة لفينغر ..و�أربعة عرو�ض "على الطاولة"
غادر املدرب الفرن�سي ال�شهري �أر�سني
فينغر ،نادي �أر�سنال الإجنليزي املو�سم
املا�ضي ،بعد رحلة معه ا�ستمرت  22عاما
حقق فيها �ألقابا لن تن�سى� ،إال �أن تقارير
قالت �إنه �سيعود �إىل املالعب قريبا ،من
بوابة خارج الربميريليغ.
وبعد انتهاء مو�سم  ،2017-2018مل
يتول فينغر تدريب �أي فريق ،بالرغم من
التقارير العديدة التي حتدثت عن ارتباطه
ب�أندية �أوروبية كبرية.
وذكرت �صحيفة "تاميز" الربيطانية،
اخلمي�س� ،أن فينغر ( 69عاما) �سيعود �إىل
املالعب يف غ�ضون �شهر ،م�شرية �إىل �أنه
يظهر حتم�سا للعودة �إىل التدريب ،بعد �أن
افتقد العمل اليومي الذي يع�شقه.
وح�سب ال�صحيفة ،ف�إن هناك  4عرو�ض
على الأقل �أمام املدرب الفرن�سي ،لكنها

جميعا لي�ست من �أندية الدوري الإجنليزي
املمتاز.
و�أ�شارت �إىل �أن املدرب املخ�رضم "غري
مت�شجع" لال�ضطالع مبهمة تدريب يف
الدوري الإجنليزي ،حتى ال يظهر مبظهر
"اجلاحد" لفريقه ال�سابق �أر�سنال.
ومن بني الأندية املهتمة بالفوز
بخدمات فينغر ،نادي باري�س �سان جرمان
الفرن�سي� ،إىل جانب املنتخب الوطني
الفرن�سي.
�أما العر�ضني الآخرين ،فقد جاءا من
�أندية �أوروبية رائدة ،من دون �أن تذكرهما
ال�صحيفة الربيطانية.
وكانت تقارير قد حتدث العام املا�ضي
عن احتمال توقيع فينغر عرو�ضا مع بارين
ميونخ ،وريال مدريد ،وميالنو ،لكن ذلك
مل يحدث.

بطل �إ�سبانيا يح�رض ملرحلة ما بعد جنمه الأرجنتيني

�أختتمت الن�سخة ال�سنوية لربنامج
ت�أهيل املواهب النا�شئة ب�إقليم عن�سبا
يف ال�ساد�س من فرباير اجلاري بحفل
ر�سمي �أقيم على ملعب كرن البلدي و�سط
م�شاركة  960ريا�ضيا وريا�ضية موزعني
على  80فريق.
وح�رض املنا�سبة �شخ�صيات ر�سمية
يتقدمهم املدير العام للثقافة والريا�ضة
باقليم عن�سبا ال�سيد� /رساح حجي ومدير
مديرية كرن ال�سيد/زر�أزقي داويت
ورئي�س االحتاد الكرة ب�إقليم عن�سبا
ال�سيد� /إ�سماعيل حممد �سعد اىل جانب
ح�شد غفري من اجلماهري.
ويف املنا�سبة � ،رصح م�س�ؤل فرع

مفو�ضية الريا�ضة ب�إقليم عن�سبا ال�سيد/
ابراهيم ح�سن ب�أن الغاية الكربى من
تنظيم بطولة الن�شء الريا�ضية �إكت�شاف
املواهب والقدرات الريا�ضية الكامنة
و�صقلها بطريقة علمية وع�رصية مدرو�سة
لتكون قدوة ريا�ضية حتمل رايتها وراية
البالد عاليا خفاقا يف املحافل العاملية.
مو�ضحا ب�أن الربنامج لن يقت�رص فقط
يف مديرية كرن بل �سيمتد لباقي مديريات
اقليم عن�سبا يف االيام املقبلة.
بدوره � ،أ�شار امل�س�ؤول الفني لربنامج
ت�أهيل الن�شء ب�إقليم عن�سبا ال�سيد/
عبدالعزيز �إدري�س ب�أن الربنامج الذي
�إنطلق قبل ع�رشين عاما �ساهم يف تفريخ

عديد املواهب الريا�ضية التي �إرتقت
اىل م�ستوى االحرتافية ومثلوا املنتخبات
الوطنية على م�ستوى اال�صعدة � ،أمال �أن
يدفع �إعادة التنظيم والت�أطري اجلديد يف
خلق م�ستقبل م�رشق للمواهب النا�شئة.
ونا�شد ال�سيد /عبدالعزيز �أولياء االمور
�إىل لعب دورا �إيجابيا يف معرفة امليول
الريا�ضية لإبنائهم وت�شجيعهم ليبدعوا
ب�شكل �أكرب يف جماالتهم الريا�ضية.
وقدمت يف املنا�سبة جوائز ت�شجيعية
للنا�شئني من فئات عمرية ( 9عاما وحتى
 16عاما) ومافوق  ،و�أقيمت مباراة كروية
بني فريق االقليم االو�سط وفريق اقليم
عن�سبا .

ب�إقامة عدد من املواجهات ال�ساخنة

�إ�ستكمال مناف�سات البطولة التن�شيطية لكرة ال�سلة باالقليم االو�سط

البطولة
مناف�سات
توا�صلت
التن�شيطية لكرة ال�سلة باالقليم
االو�سط التي تقام على �رشف ذكرى
الراحل ال�سيد /كيداين تولدبرهان ،

يف اليومني املا�ضيني ب�إقامة عدد من
املواجهات ال�ساخنة.
ويف النتائج امل�سجلة بالبطولة التي
تقام بنظام خروج املهزوم ومب�شاركة

فرق الدرجات االوىل الثانية والثالثة
وفرق ال�سيدات  ،حقق فريق الدرجة
الثانية ذكور �أ�رس فوزا هاما وع�صيبا
على فريق بانا بواقع ( 42مقابل 38
�سلة).
و�سجل فريق ت�سفا االنت�صار على
ح�ساب فريق �سالينا بواقع (� 33سلة
مقابل � 14سلة) يف مناف�سات الدرة
الثانية �إناث.
�أما يف باقي النتائج  ،تفوق فريق
مارات للدرجة الثانية ذكور على
مناف�سه فريق ن�رسي بواقع ( 70لقاء
� 58سلة)  ،وماركوين على حنب بواقع
( 26مقابل � 20سلة).
و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة
التن�شيطية اليوم ال�سبت وغدا االحد
ب�إقامة مواجها يف الدرجتني الثانية
والثالثة.

يف اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد القاري يف روما

االحتاد الأوروبي لكرة القدم يختار رئي�سه بالتزكية

�أعيد انتخاب ال�سلوفيني �ألك�سندر
ت�شيفرين بالتزكية رئي�سا لالحتاد
الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأربع
�سنوات جديدة ،وذلك يف اجتماع اجلمعية
العمومية لالحتاد القاري يف روما.
وتعهد ت�شيفرين ب�إجرء "�إ�صالحات
�شاملة" مل�سابقات الأندية الأوروبية،
لكنه نفى جمددا وجود خطط لإقامة
دوري �سوبر �أوروبي على جدول �أعماله.
وقال رئي�س "اليويفا" �إن ال�شكل
اجلديد للبطوالت الذي �سيظهر اعتبارا

من � ،2024سي�ضيف "بعدا جديدا" لكرة
القدم يف �أوروبا.
و�شدد ت�شيفرين على �أن البطوالت
�ستكون مفتوحة لكل الأندية ،و�أن
الفرق �ستت�أهل من خالل النتائج ولي�س
من خالل بطاقات الدعوة ،دون عر�ض
تفا�صيل.
ونقلت رويرتز عن ت�شيفرين بعد
�إعادة انتخابه�" :سنن�سق ب�شكل وثيق
مع رابطة الأندية الأوروبية من �أجل و�ضع
هيكل النظام امل�ستقبلي مل�سابقات

الأندية يف القارة".
و�أ�شار رئي�س االحتاد القاري للعبة
�إىل �أن �أندية �أوروبية كربى كانت
تخطط قبل انتخابه يف  2016لإقامة
بطولة منف�صلة ،لكنها تراجعت عقب
مناق�شات "�رصيحة ومبا�رشة" بني االحتاد
الأوروبي والأندية.
وقال �إن دوري ال�سوبر الأوروبي لن
يعرف طريقه للنور طاملا ا�ستمر يف
من�صبه رئي�سا لالحتاد القاري ،وكذلك
ما بقي �أندريا �أنيلي رئي�سا لرابطة
الأندية الأوروبية.

بر�شلونة يد�شن مرحلة "ما بعد مي�سي"
يف ت�رصيح قد يكون �صادما لع�شاق
ليونيل مي�سي وفريقه بر�شلونة ،قال
رئي�س النادي الكتالوين �إن بطل �إ�سبانيا
بد�أ بالفعل التح�ضري ملرحلة ما بعد جنمه
الأرجنتيني ،الذي �أمت يف �صيف العام
املا�ضي ،احلادية والثالثني من العمر.
وقال بارتوميو يف ت�رصيحات لإذاعة
"بي بي �سي  "5نقلتها وكالة ال�صحافة
الفرن�سية �أول �أم�س اخلمي�س�" :أعلم �أنه يف
ذات يوم ،ليونيل �سيقول �إنه يعتزل".
وحجز "الربغوث" مكانته ك�أحد �أبرز
الالعبني يف تاريخ اللعبة ال�شعبية الأوىل
عامليا .ومل يعرف النجم الأرجنتيني فريقا
يف م�سريته االحرتافية غري بر�شلونة� ،إذ
ن�ش�أ يف �صفوف فئاته العمرية ،وقاده
منذ بدء م�سريته مع فريقه الأول �صيف
عام � ،2005إىل �سل�سلة �ألقاب �أبرزها 9
يف الدوري الإ�سباين ،و 4يف دوري �أبطال
�أوروبا ،و 6يف ك�أ�س �إ�سبانيا.

وبح�سب املوقع الإلكرتوين للنادي
الكتالوين ،فقد خا�ض مي�سي حتى الآن
 664مباراة مع الفريق� ،سجل خاللها 581
هدفا ،مع  246متريرة حا�سمة.
وت�أتي ت�رصيحات بارتوميو بعد �أداء
ن�شط للفريق يف �سوق االنتقاالت خالل
الأ�سابيع املا�ضية ،كانت �أبرز تعاقداته
�ضم الهولندي فرينكي دي يونغ (21
عاما) الذي �سينتقل �إىل �صفوفه من
�أياك�س �أم�سرتدام الهولندي بدءا من
ال�صيف املقبل ،يف �صفقة قدرت قيمتها
بـ 75مليون يورو.
وقال رئي�س النادي الكتالوين" :نحن
ن�ستقدم العبني رائعني �شبان �إىل الفريق
لأننا نحتاج �إىل موا�صلة هذه الفرتة من
النجاح ،هذه هي م�س�ؤوليتنا .واليتي (يف
رئا�سة النادي) تنتهي خالل مو�سمني ،لذا
علي �أن �أترك النادي يف موقع رائع و�أقول
ّ
للرئي�س اجلديد ،هذا هو �إرثنا".

بعد م�شاركتهما يف لقاء ذهاب ن�صف النهائي

�شبح الإيقاف يهدد رامو�س و�سواريز و�ألبا

يواجه  3العبني من بر�شلونة وريال
مدريد خطر الغياب عن املباراة النهائية
بك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،بعد م�شاركتهما يف
لقاء ذهاب ن�صف النهائي ،الذي جمعهما
يوم الأربعاء على ملعب كامب نو.
وذكرت �صحيفة "موندو ديبورتيفو"
�أن �سريجيو رامو�س قائد ريال مدريد،
بالإ�ضافة للوي�س �سواريز وجوردي �ألبا
جنمي بر�شلونة� ،أ�صبحوا مهددين بالغياب
عن نهائي ك�أ�س امللك ،بعد ح�صول كل
منهم على بطاقة �صفراء يف مباراة ذهاب
ن�صف النهائي ،وهي الثانية لهم يف
البطولة حتى الآن.
و�أ�شهر احلكم ماتيو الهوز البطاقة
ال�صفراء مدافع الفريق امللكي يف
الدقيقة التا�سعة من عمر املباراة ،كما

�أنذر ثنائي البلوجرانا يف ال�شوط الثاين
ب�سبب االعرتا�ض على قراراته.
وت�شري لوائح االحتاد الإ�سباين امل�س�ؤول
عن تنظيم بطولة ك�أ�س امللك ،لإيقاف
الالعب عند ح�صوله على  3بطاقات
�صفراء خالل البطولة ،يف حني تن�ص لوائح
رابطة الليجا على �إيقاف الالعب ملباراة
واحدة عندما ي�صل لـ  5بطاقات �صفراء.
وح�صل رامو�س على الورقة ال�صفراء
الأوىل يف مباراة جريونا التي انتهت
برباعية مقابل هدفني ل�صالح الريال،
فيما تلقى �ألبا بطاقته الأوىل يف ذهاب
ربع النهائي �أمام �إ�شبيلية ،يف حني مت
ا�شهار الورقة ال�صفراء يف وجه �سواريز
للمرة الأوىل يف البطولة مبباراة الإياب
�أمام الفريق الأندل�سي.

كما كان يفعل مع كيليان مبابي جنم منتخب فرن�سا

بوجبا ي�ضع را�شفورد على طريق الكرة الذهبية

يلعب الدويل الفرن�سي بول بوجبا ،متو�سط
دورا بار ًزا يف
ميدان فريق مان�ش�سرت يونايتدً ،
ت�ألق املهاجم الإجنليزي ال�شاب ماركو�س
را�شفورد ،هذا املو�سم رفقة ال�شياطني
احلمر.
وذكرت �صحيفة "�صن" الربيطانية� ،أن
متريرات بوجبا الذهبية� ،ساهمت يف �سري
را�شفورد ب�رسعة كبرية ،يف طريق التحول �إىل

جنم من الطراز العاملي.
و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية �إىل التحول
الكبري يف م�ستوى بوجبا ورا�شفورد ،عقب
رحيل الربتغايل جوزيه مورينيو من قيادة
مان�ش�سرت يونايتد ،وتويل الرنويجي �أويل
جونار �سول�سكاير املهمة الفنية ب�شكل
م�ؤقت .و�أو�ضحت �أن متريرات بوجبا املتحرر
عقب رحيل مورينيو ،ت�ضع را�شفورد يف
مواقف هجومية مميزة.
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�إعداد:

يف �سطور
عائ�شة التيمورية
(1902 – 1840م)
هي عائ�شة ع�صمت بنت �إ�سماعيل با�شا بن حممد
كا�شف تيمور� ،شاعرة م�صرية ولدت يف �أحد ق�صور "درب
مقرا للطبقة االر�ستقراطية
�سعادة" وهى �أحد �أحياء الدرب الأحمر حني كانت تلك املنطقة ً
ولعائالتها العريقة ،وهي ابنة �إ�سماعيل با�شا تيمور رئي�س القلم االفرجني للديوان اخلديوي
رئي�سا عامًا للديوان
يف عهد اخلديوي �إ�سماعيل (يعدل من�صب وزير اخلارجية حاليًا) ثم �أ�صبح ً
اخلديوي ،كان ا�سم والدتها هو ماهتاب هامن وهي �شرك�سية تنتمي للطبقة االر�ستقراطية ،وهي
�أخت العامل الأديب �أحمد تيمور ولكن من �أم �أخرى هي مهريار هامن وهي �شرك�سية الأ�صل،
وعمة الكاتب امل�سرحي حممد تيمور ،والكاتب الق�ص�صي حممود تيمور.
ن�ش�أت عائ�شة يف بيت علم و�سيا�سة ،ف�أبوها رجل له مكانته ال�سيا�سية ورجل مثقف له �شغف
مبطالعة كتب الأدب ،وكانت عائ�شة متيل �إىل املطالعة� ،إال �أن �أمها كانت تعار�ض هذا و�أ�صرت
على �أن تتعلم عائ�شة ما تتعلمه الفتيات �إال �أن عائ�شة ا�ستمرت يف املطالعة ،فتفهم �أبوها طبعها
فف�أح�ضر لها والدها �أ�ستاذين �أحدهما لتعليم اللغة الفار�سية والآخر للعلوم العربية ،وحتكي
عائ�شة عن هذا وتقول" :فلما تهي�أ العقل للرتقي ،وبلغ الفهم درجة التلقي تقدمت �إيل ربة
احلنان والعفاف ،وذخرية املعرفة واالحتاف ،والدتي تغمدها اهلل بالرحمة والغفران ،ب�أدوات
الن�سج والتطريز ،و�صارت جتد يف تعليمي وجتتهد يف تفهيمي وتفطيني ،و�أنا ال �أ�ستطيع
التلقي ،وال �أقبل يف حرف الن�ساء الرتقي ،وكنت �أفر منها فرار ال�صيد من ال�شباك ،والتهافت
على ح�ضور حمافل الكتب بدون ارتباك ،ف�أجد ل�صرير القلم يف القرطا�س �أ�شهى نغمة ،و�أتخيل
�أن اللحاق بهذه الطائفة �أوفى نعمة ،وك�أنت �ألتم�س  -من �شوقي  -قطع القراطي�س و�صغار
الأقالم ،و�أعتكف منفردة عن الأنام ،و�أقلد الكتاب يف التحرير لأبتهج ب�سماع هذا ال�صرير،
فت�أتي والدتي ،وتعنفني بالتكدير والتهديد فلم �أزدد �إال نفورا ،وعن هذا التطريز ق�صورا،
فبادر والدي تغمد اهلل بالغفران ثراه ،وقال لها" :دعي هذه الطفلة للقرطا�س والقلم،
واحذري �أن تكرثي من الك�سر يف قلب هذه ال�صغرية" ،و�أن تثلمي بالعنف طهرها ،وما دامت
ابنتنا ميالة بطبعها �إىل املحابر والأوراق ،فال تقفي يف �سبيل ميلها ورغبتها ،وتعايل نتقا�سم
بنتينا ،فخذي عفت و�أعطيني ع�صمت ،و�إذا كان يل من ع�صمت كاتبة و�شاعرة ف�سيكون ذلك
جملبة الرحمة يل بعد مماتي" ،و�أخذ بيدي وخرج بي �إىل حمفل الكتاب ورتب يل �أ�ستاذين،
�أحدهما لتعليم الفار�سية والثاين لتلقني العلوم العربية.
تزوجت عائ�شة وهى يف الرابعة ع�شرة من عمرها �سنة 1854م من حممد بك توفيق
الإ�سالمبوىل وهي�أت لها حياتها الرغدة �أن ت�ستزيد من الأدب واللغة ،فا�ستدعت �سيدتني لهما
�إملام بعلوم ال�صرف والنحو والعرو�ض ،ودر�ست عليهما حتى برعت ،و�أتقنت نظم ال�شعر باللغة
العربية ،كما �أتقنت اللغتني الرتكية والفار�سية ،وقد �أخذتهما عن والديها .تولت عائ�شة تعليم
�أخيها �أحمد تيمور ،وكان والدها قد توفى بعد ميالده بعامني ،فتعهدته بالرتبية والتعليم حتى
عرف طريقه ،وقد �صار بعد ذلك واحدا من رواد النه�ضة الأدبية يف العامل العربي.
فقدت عائ�شة ابنتها توحيدة التي توفيت يف �سن الثانية ع�شر وظلت �سبع �سنني ترثيها حتى
�ضعف ب�صرها و�أ�صيبت بالرمد فانقطعت عن ال�شعر والأدب ،وكانت حبيبة �إليها فرثتها بعدة
ق�صائد منها "بنتاه يا كبدي ولوعة مهجتي" ،وكان هذا احلادث الأليم عميق الأثر يف نف�س
عائ�شة حيث ظلت � 7سنوات بعد وفاة ابنتها يف حزن دائم وبكاء ال ينقطع ،و�أحرقت يف ظل
الفاجعة �أ�شعارها كلها �إال القليل .ولها ديوان باللغة العربية با�سم (حلية الطراز) و�آخر
بالفار�سية طبع مب�صر وبالأ�ستانة وب�إيران ،ولديها ر�سالة يف الأدب بعنوان "نتائج الأحوال يف
الأقوال والأفعال" طبعت مب�صر وتون�س.
ن�شرت عائ�شة يف جريدة الآداب وامل�ؤيد عددا من املقاالت عار�ضت فيها �آراء قا�سم �أمني
ودعوته �إىل ال�سفور .ومن �آثارها الأدبية الأخرى «مر�آة الت�أمل يف الأمور» وكتاب ي�ضم
جمموعة من الق�ص�ص با�سم «نتائج الأحوال يف الأقوال والأفعال .ويف �سنة 1898م �أ�صيبت
مبر�ض يف املخ وا�ستمر املر�ض �أربع �سنوات حتى توفيت يف الثاين من مايو �سنة 1902م.
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 التا�سع من فرباير عام 1825م -:جمل�س النواب الأمريكي ي�صوت علىرئي�سا الواليات املتحدة وذلك ب�سبب عدم ح�صول
انتخاب جون كوين�سي �آدامز ً
�أي مر�شح رئا�سي على �أغلبية الأ�صوات ،وكان �آدامز قد ح�صل على �أ�صوات �أقل
بقليل من �أندرو جاك�سون باالنتخابات العامة.
 يف التا�سع من فرباير عام 1971م -:عودة مركبة الف�ضاء �أبولو � 14إىلالأر�ض بعد هبوطها على �سطح القمر.
رئي�سا
 يف التا�سع من فرباير عام 1979م -:انتخاب ال�شاذيل بن جديد ًللجزائر.
 يف التا�سع من فرباير عام 1992م� -:إعالن حالة الطوارئ يف اجلزائر بعدالأزمة ال�سيا�سية فيها.
 يف التا�سع من فرباير عام 2018م -:انطالق الألعاب الأوملبية ال�شتوية 2018يف بيونغت�شانغ ،كوريا اجلنوبية.

�أقوال ماثورة

حكم وامثال
 كن عامل ًا ناطق ًا �أوم�ستمع ًا واعي ًا.
 التكن ل ّين ًا فتُع�رص ،وال�صلب ًا فتُك�رس.
 القناعة عد�سة �إن لب�ستر�أيت احلياة جميلة.
 ال تتفاخر ب�أنّ ه لديك�أ�صدقاء بعدد �شعر ر�أ�سك،
فعند ال�شدائد �ستكت�شف �أنك
�أ�صلع.
 التنظر �إىل الإبريق بلانظر �إىل مافيه.
 �أن قامو�س النجاحال يحتوي على كلمتي �إذا
ولكن.
 القليل كثري �إذا قنعت،والكثري قليل �إذا طمعت،
والبعيد قريب �إن �أحببت،
والقريب بعيد �إن بغ�ضت.
 قد يرى النا�س اجلرحالذي يف ر�أ�سك ،لكنهم
ال ي�شعرون بالأمل الذي
تعانيه.
 اجل�سد مقربة للروح. لو كانت احلياة وردة،لنجح اجلميع با�ستن�شاق
رحيقها.
 �أ�شقى خملوقات الأر�ضقوية.
�إن�سان بذاكرة ّ
 �أكرب عائق �أمام النّجاحهو خوف الف�شل.
 قطرة املطر حتفر يفال�صخر ،لي�س بالعنف ولكن
ّ
بالتكرار.
 ال متدح �أحد ًا حتى جتربه،تذمه من غري جتريب.
وال ّ
 � ّإن الهوى �رشيك العمى. ال تكن كالذي ك�رس ُاملن ّبه
لأنّ ه �أيقظه.
 يف كثري من الأحيان،خ�سارة معركة تعلمك كيف
تربح احلرب.
 ال يجب �أن تقول كل ماتعرف ولكن يجب �أن تعرف
كل ما تقول.

عادل �صالح

خطوات ت�شعرك بال�سعادة!

ت
جد
و
درا�سات حديثة
الأ�شخا�ص
�أن
الذين ي�ستيقظون
باكرا �أقل عر�ضة
مل�شكالت ال�صحة
العقلية ،مقارنة
ال�سهر
مبحبي
ليال .ويف حني
�أنه قد ال يكون
من املمكن تغيري
ج�سمك،
�ساعة
�إال �أن هناك طرقا
خمتلفة لتعزيز �سعادتك ،وفقا للطبيب النف�سي ،نويل ماكديرموت ،وهي
كاالتي-:
 احل�صول على ق�سط كاف من النوم -:يعد النوم �أحد �أهم العوامل ،التيقد ت�ؤثر على �سعادتنا ،حيث يقول نويل" :قلة النوم مرهقة للغاية .ويحتاج
النا�س حقا للتفكري يف عادات نومهم" .وال يتعلق الأمر بعدد �ساعات النوم ،بل
باملعدل الطبيعي الذي يرتاوح بني � 5إىل � 10ساعات يف الليلة الواحدة.
 جتربة الت�أمل -:ميكن �أن ت�ؤدي جتربة الت�أمل ،مدة ب�ضع دقائق يف اليوم،�إىل حت�سني �صحتك العقلية.
 القيام ب�أعمال املنزل -:ي�ساعد تنظيف الأطباق املت�سخة على ال�شعوربالتح�سن عموما ،وبالتايل تعزيز ال�سعادة.
 بناء املزيد من ال�صداقات -:يقول نويل �إنه عند ال�شعور باالكتئاب ،ن�شعربالعزلة االجتماعية .لذا من ال�رضوري تو�سيع العالقات االجتماعية وبناء
ال�صداقات الإيجابية ،فوجود الأ�صدقاء يف حياتنا يجعلنا ن�شعر بالراحة ،مع
زيادة العمر املتوقع مدة � 5إىل � 10سنوات.
 جتاهل هاتفك� -:إذا ا�ستخدمت هاتفك لال�ستماع �إىل حمادثة �صوتية� ،أو حتىالرتكيز على برنامج تلفزيوين ،بدال من ت�صفح مواقع التوا�صل االجتماعي،
فيمكن �أن ي�ساعدك ذلك على ال�شعور باملزيد من التوا�صل مع العامل .ويقول
نويل" -:ت�شري الأدلة �إىل �أنه �إذا كان ب�إمكانك �إدارة يومك ب�شكل جيد ،فمن
املرجح �أن يكون الغد �أف�ضل".
 ممار�سة الريا�ضة -:نعلم �أن التمارين الريا�ضية جيدة بالن�سبة لنا ،ولكننويل يقول" :الأمر ال يتعلق بالذهاب �إىل �صالة الألعاب الريا�ضية  5مرات يف
الأ�سبوع ،حيث يجب �أن تتالءم التمارين مع �أ�سلوب حياتنا ،كجزء من مهامنا
اليومية .كما �أن �إ�ضافة امل�شي �إىل حياتنا ،له ت�أثري �إيجابي كبري على �صحتنا
ورفاهيتنا".
 التنزه يف الطبيعة -:لقد ثبت �أن التواجد يف الطبيعة له ت�أثريات رائعةعلى �صحتنا العقلية.و�أظهرت �إحدى الدرا�سات �أن مراقبة الأ�شجار� ،أو التفاعل
مع الطبيعة ،ميكن �أن يح�سن من ال�صحة العاطفية والعقلية واجل�سدية.
 تربية احليوانات الأليفة� -:أظهرت الأبحاث �أن تربية احليوانات ميكن �أنجتعل النا�س �أكرث �سعادة ،لثالثة �أ�سباب خمتلفة.ويو�ضح نويل ،قائال�" :أوال،
�أنت تعتني بكائن حي �آخر ،وبالتايل تتلقى فوائد عديدة باملقابل .وثانيا،
�إذا كان لديك حيوان �أليف مثل الكلب ،فيتوجب عليك اخلروج �إىل الهواء الطلق
ب�شكل دوري ،وهو �شكل من �أ�شكال التمرين الريا�ضي .ثالثا� ،إذا قمت باحت�ضان
حيوان �أليف� ،ستقلل من الإجهاد ب�شكل فعال ،لتكون �أقل عر�ضة للإ�صابة بنوبة
قلبية".
 االبت�سام -:حتد االبت�سامة من التوتر وتعزز �شعور ال�سعادة ،حتى لو�أجربت على االبت�سام .ويقول نويل�" :إن ر�سم االبت�سامة على الوجه يجعلك �أكرث
�سعادة ،كما ميكن �أن جتعل من حولك �سعداء".

مل تغ�سل �شعرها منذ  20عاما!!!..

قد يكون من ال�صعب على �أي �إن�سان
�أال يغ�سل �شعره على مدار �أ�سبوع
كامل ،لكن هناك امر�أة بريطانية
حتدت هذه القاعدة ،ومل تكتف بعدم
غ�سل �شعرها ملدة 20
عاما ،بل مل تق�صه
�أي�ضا.
ويبلغ طول �شعر
فرانكي كلوين (32
عاما) ،وهي فنانة
من برايتون جنوب
بريطانيا،
�رشقي
حوايل مرتين ،وفق
ما ذكر موقع "�أودتي
م�ؤكدا
�سنرتال"،
�أنها تكتفي بتم�شيطه
للحفاظ عليه.
وبد�أت كلوين يف
التوقف عن ق�ص
�شعرها وهي يف ال�ساد�سة من عمرها،
وعندما بلغت  13عاما ،و�صل �شعرها
�إىل خ�رصها ،وقالت �إنها تكره
ا�ستخدام ال�شامبو والبل�سم اللذين
كانا �سببا يف جفافه قبل �أن تتوقف عن
غ�سله متاما .وعانت كلوين يف الأ�شهر
القليلة الأوىل بعد التوقف عن غ�سل

�شعرها من احلكة يف فروة الر�أ�س،
وكان �شعرها دهنيا جدا ،لكنها
تخل�صت من كل هذه امل�شكالت مع
الوقت .وقالت كلوين �إن فكرة �إطالة
�شعرها وعدم غ�سله
طيلة هذه الفرتة كانت
فكرة �أحد �أ�صدقاء
والدتها ،و�أ�ضافت-:
"يعتقد النا�س �أين
�أ�ستغرق وقتا طويال
يف ت�صفيفه ،لكن هذا
غري �صحيح .لقد
اعتدت على ذلك".
و�أكدت كلوين �أنها ال
ت�ستخدم �أي منتجات
من �أجل ت�سهيل �أو
�شعرها،
تقوية
وقالت " -:كل ما �أقوم
به هو مت�شيطه فقط.
�أفعل ذلك كل يوم" .وتلج�أ كلوين
�إىل جتديل �شعرها من �أجل تق�صريه
وت�سهيل حركتها ،لكن هذا التجديل
قد ي�ستغرق وقتا من ن�صف �ساعة �إىل
�ساعة كاملة ،وال بد �أن ي�ساعدها على
�إمتامه �أحد الأ�صدقاء.
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