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احتفلت البالد بالثامن من مار�س
اليوم العاملي للمر�أة مبختلف
املنا�شط والفعاليات التي تعك�س
�أهمية املنا�سبة.
و �أو�ضح االحتاد الوطني للمر�أة

يف بيان �أ�صدره باملنا�سبة ب�أن
معنى ور�سالة الثامن من مار�س
هي امل�ساواة الكاملة للمر�أة عرب
العمل والن�ضال امل�ستمرين  ،وهو
يوم خ�ص�ص لذكرى وتقييم ما �أجنز
يف هذا اخل�صو�ص  ،وجتديد العهد
بالعمل املتوا�صل لتحقيق النتائج
امللمو�سة على �أر�ض الواقع .
و ذكر البيان ب�أن �أي جمتمع ال
يحرتم حقوق وحرية ن�صفه الثاين ال
ميكن القول ب�أنه حقق امل�ساواة بني
اجلن�سني  ،وانطالقا من هذا الإميان
والهدف ف�إن اجلبهة ال�شعبية و�ضعت
برامج تطبيقية ل�ضمان م�شاركة املر�أة
يف كافة املجاالت وعملت ونا�ضلت
بجد من �أجل تنفيذها ،ولذلك حققت
تغيريا م�شهودا يف جمال امل�ساواة
بني اجلن�سني.
وقد �أ�شار البيان �إىل عدم التمكن من
حتقيق الكفاءة والقدرات املت�ساوية
مب�ستوى االهداف واملبادئ حتى الآن
عموما ،حتى �إذا مت خلق الفر�ص
املت�ساوية للمواطنني  ،لذلك فان
اتخاذ املبادرات االيجابية لإ�صالح
ذلك ي�رسع من الن�ضال للو�صول �إىل
مرحلة امل�ساواة الكاملة .
حيث احتفلت املر�أة الأرترية يف يف
ا�سمرا كما يف االقاليم ،وبال�سعودية
و�سوي�رسا بالثامن من مار�س.

فرو  :جهود لرفع امل�شاركة يف التعليم تنظيم منتدى كرن :دورة تدريبية لعدد من املواطنني
تعليميا يف ملقي

�أعلنت ادارة التعليم يف مديرية فرو عن ارتفاع ن�سبة امل�شاركة يف التعليم
 %5مقارنة مع العام الدرا�سي ال�سابق  ،ما يعك�س جناح اجلهود املبذولة
.و�أو�ضحت التقارير التي قدمها مدراء  34مدر�سة يف االجتماع الذي �شارك فيه
امل�رشفون الرتبويون وال�رشكاء عن بلوغ ن�سبة النجاح يف الن�صف ال�سنوي
للعام الدرا�سي احلايل % 82بارتفاع ملحوظ عن العام ال�سابق.
و �أ�شارت التقارير اىل انخفا�ض م�شاركة الإناث يف املرحلة الثانوية مقارنة
باملرحلة املتو�سطة ب�سبب الزواج املبكر و�إهمال �أولياء االمور وبعد املدار�س
وغريها من اال�سباب.
ودعا االجتماع بعد النقا�شات التي جرت حلل هذه امل�شكالت �إىل تعزيز متابعة
اولياء االمور للطالب واحلد من ظاهرة التغيب عن الدرا�سة وحل �أوجه الق�صور
يف املدار�س .وقد حث م�س�ؤول الثقافة والريا�ضة وال�صحة يف مكتب التعليم
باقليم �شمال البحر االحمر اال�ستاذ  /حممد عبدالله مدراء املدار�س للعمل بقوة
لتقييم قدرات الطالب واالرتقاء بها.
من جانبه دعا مدير مديرية فرو ال�سيد /عثمان عرفه اجلهات املخت�صة
واجلبهة لتن�سيق جهودها من �أجل و�ضع حد ملقاطعة االناث للتعليم ،وتطبيق
قوانني وزارة التعليم للحد من ظاهرة تغيب الطالب عن الدرا�سة.

دعوة لتعزيز دور الآباء يف العملية التعليمية

دعا املعلمون وجلان الآباء �إىل تعزيز دور �أولياء الأمور لتقوية النتائج
التعليمية.
و �أو�ضح مدير مدر�سة البحر االحمر
لثانوية ال�سيد /ور�ش كداين ب�أن �أولياء
االمور لهم الدور املركزي يف تفعيل العالقة
الثالثية بني الطالب واملعلمني و�أولياء
الأمور ،م�شددا على �أهمية �إقامة جلان
للآباء ملتابعة الطالب وتقوية النتائج
التعليمية.
وقال ب�أن �إيجاد احللول للم�صاعب
والنواق�ص التعليمية من خالل التن�سيق بني
املعلمني و�أولياء االمور عامل مهم لتعزيز
نتائج الطالب.
من جانبهم ذكر الأع�ضاء يف جلان الآباء
املختلفة ب�أن االن�ضباط اجليد يعترب �أ�سا�سا لإحراز النتائج املميزة لذلك
يقومون بالتوعية لتحقيق ذلك وم�ساعدة الطالب تعليميا وت�شجيع الطالب
املميزين وت�صحيح املخطئني ومتابعة �أو�ضاع الطالب.
وقد �أكد املعلمون على �أهمية �إقامة جلان الآباء للدفع بالأن�شطة التي يقومون
بها ،داعني �أولياء الأمور �إىل احل�ضور �إىل املدر�سة دوريا للتعرف على �أو�ضاع
�أبنائهم.

انعقد منتدى تعليمي يف مديرية
ملقي لتقييم اجلهود التعليمية
ونتائجها والدفع بالعملية التعليمية.
و قدم مدير مدر�سة جهان الثانوية
الأ�ستاذ �أبدوم قرب�إيي�سو�س يف املنتدى
الذي �شارك فيه كبار م�س�ؤويل �إدارة
�إقليم القا�ش  -بركة ووزارة التعليم
وممثلو ال�سكان و�إدارات ال�ضواحي
 ،تقريرا بحثيا حول �أو�ضاع التعليم
وم�ستقبله يف املديرية.
و �أ�شار �إىل �إر�ساء مدر�سة �إبتدائية
على االقل يف جميع �ضواحي املديرية
بعد اال�ستقالل  ،حيث تقدم  27مدر�سة
من ريا�ض الأطفال وحتى املرحلة
الثانوية اخلدمات التعليمية يف
مديرية ملقي.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول املدار�س
يف املديرية الأ�ستاذ �سورافيل كفلي
قرقي�ش ب�أنه وبالرغم من حتقيق نتائج
جيدة لتعليم الكبار يف املديرية ،ف�إن
امل�شاركة يف هذا القطاع متدنية جدا ،
حيث ي�شارك يف تعليم الكبار نحو �ستة
�آالف من املواطنني من �أ�صل � 20ألف
يتوجب م�شاركتهم يف تعليم الكبار.
و دعا ال�سيد  /تكابو �أميوت
الع�ضو يف ق�سم تعليم الكبار والإعالم
الرتبوي يف وزارة التعليم �إىل العمل
لإحلاق الأطفال غري امل�شاركني يف
التعليم لبعد املدار�س و�أ�سباب �أخرى
بزمالئهم الطالب.
و �أو�صى املنتدى ب�إبداء االهتمام
بالفتيات املقاطعات للدرا�سة ب�سبب
زواج القا�رصات والعمل املن�سق
لتنفيذ خمرجات املنتدى.
وقال مدير مديرية ملقي ال�سيد/
زر�آي برهي يف ختام املنتدى ب�أن
�إدارة املديرية �ست�ضع تنفيذ املقررات
ال�صادرة �ضمن �أولوياتها.

نظم مكتب التعليم يف �إقليم عن�سبا بالتعاون مع �رشكائه دورة تدريبية لـ79
من املواطنني ا�ستمرت �أكرث من �أربعة �أ�شهر يف الكهرباء و�صناعة الفخار
والغزل و�إ�ستخدامات الكمبيوتر.
وقال املدير العام لق�سم اخلدمات االجتماعية يف �إقليم عن�سبا ال�سيد/
ت�سفاظيون قرماي يف منا�سبة التخرج ،ب�أن اجلهود اجلارية لت�أهيل املواطنني
يف خمتلف املجاالت لتعزيز م�ساهماتهم يف التنمية حتقق نتائج مر�ضية.
من جانبه دعا مدير مدينة كرن ال�سيد  /زر�إزقي داويت وممثل مكتب التعليم
يف اقليم عن�سبا الأ�ستاذ /حممد عمر عبدالله متلقي الدورة التدريبية �إىل تطوير
املهن التي اكت�سبوها من خالل العمل الد�ؤوب  ،م�ؤكدين تعاون �إدارة املدينة
ومكتب التعليم معهم.
وقد �أ�شري يف املنا�سبة �إىل �أن امل�شاركني يف الدورة التدريبية �سي�ستفيدون
منها يف خلق فر�ص العمل اجلماعي والفردي  ،وذلك بتفكيك وتركيب معدات
الغزل ب�أكرث من � 800ألف نقفة والفخار ب�أكرث من � 457ألف نقفة وتقدمي معدات
العمل ملن تدربوا يف املجال الكهربائي.
ومن جهة �أخرى قال م�س�ؤول املدار�س الثانوية يف �إقليم عن�سبا الأ�ستاذ /
تخلي �سنبت زر�آي" ب�أن م�شاركة وتفوق املر�أة يف املرحلة الثانوية �شهدت منوا
ملحوظا".
و �أ�شار اىل وجود  18من املدار�س الثانوية �أربعة منها مدار�س خا�صة يف
االقليم ،و�أن املدار�س التي �شهدت منوا يف م�شاركة ومتيز املر�أة هي التي ال
تبعد عن الطرق امل�سفلتة وبها الكمبيوترات واملكتبات واملعامل .
و �أو�ضح ب�أن  56من الطالبات كن من الطالب املئة وع�رشة الذين حققو درجات
عالية يف العام الدرا�سي ال�سابق و 64طالبة كن من بني ال  105املتفوقني هذا
العام .وقد �أكد توجه حوايل � 11ألف طالب من االقليم اىل مدر�سة وار�ساي
يك�ألو من العام  2011وحتى العام % 45.2 2017منهم طالبات ح�صلن على
 % 36.2منهن على الدرجات التي ت�ؤهلهن لدخول اجلامعة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أمريكا متنح �أفريقيا م�ساعدات بكني تتعهد بالرد على �إجراءات وا�شنطن التجارية
ب�أكرث من  533مليون دوالر

قال وزير اخلارجية
ريك�س
الأمرييكي
�إن
تيلر�سون،
املتحدة
الواليات
�ستقدم م�ساعدات تزيد
عن  533مليون دوالر
ل�ضحايا ال�رصاعات
واجلفاف يف �إثيوبيا
وال�صومال وجنوب
ال�سودان ودول بغرب
�أفريقيا
وو�سط
لبحرية
جماورة
ت�شاد.
و�أعلن تيلر�سون ذلك يف كلمة بوالية
فرجينيا قبيل توجهه يف جولة �إىل
�أفريقيا ت�ستمر �أ�سبوعا ت�شمل عددا
من الدول .وقال الوزير �إن الواليات
املتحدة �ساعدت يف �إن�شاء م�ؤ�س�سة
لتمويل التنمية يف �أفريقيا.
وقارن تيلر�سون بني جهود الواليات
املتحدة جتاه القارة وتلك التي تقوم
بها ال�صني ،مو�ضحا �أن امل�ساعي
الأمريكية تهدف �إىل الرتويج "للنمو
امل�ستدام" بينما و�صف اال�ستثمارات
ال�صينية يف القارة ب�أنها "ت�شجع على
االعتماد على الغري".
وكانت ال�صني �أعلنت م�ؤخرا تخ�صي�ص

�أعلن وزير اخلارجية ال�صيني
وانغ يي� ،أن بالده �سيكون لها
"حتما رد منا�سب و�رضوري"،
�إذا ما فر�ضت الواليات املتحدة
�إجراءات جتارية �ضدها ،ملوحا
بذلك ب�إجراءات �صينية انتقامية
�ضد �أي ر�سوم جمركية قد
تفر�ضها الإدارة الأمريكية.وخالل
م�ؤمتر �صحفي على هام�ش جل�سة
للربملان قال وانغ "يف ع�رصنا

املعومل اليوم،
�إن من يلج�ؤون اىل
احلرب التجارية
يختارون العالج
اخلاطئ الن جلّ
ما يفعلونه هو
يعاقبون
�أنهم
انف�سهم" ،وذلك
وفق ما نقلت
"فران�س بر�س".

يف اليوم العاملي للمر�أة بوتني ي�شيد بـ«مزايا القيادة» لدى الن�ساء

 124مليار دوالر خلطة طريق احلرير
لتعزيز الروابط بني �آ�سيا و�أفريقيا
و�أوروبا ومناطق �أخرى.
وقال تيلر�سون "�إن اال�ستثمارات
ال�صينية لديها �إمكانات معاجلة
الفجوة يف البنية التحتية ب�أفريقيا
لكن نهجها �أدى �إىل زيادة الديون
و�إىل قلة الوظائف� ،إن وجدت ،يف
معظم البلدان".
و�أ�ضاف تيلر�سون "عندما جنمع ذلك
�إىل ال�ضغوط ال�سيا�سية واملالية ف�إن
هذا يعر�ض للخطر املوارد الطبيعية
الأفريقية وا�ستقرارها االقت�صادي
وال�سيا�سي على املدى الطويل".

اتفاق ال�شراكة عرب املحيط الهادئ
يعود دون الواليات املتحدة
توقع  11دولة من �أمريكا و�آ�سيا اخلمي�س يف ت�شيلي اتفاق التبادل احلر عرب
املحيط الهادئ بعد ان اعترب يف حكم املنتهي قبل عام �إثر ان�سحاب الواليات
املتحدة منه ،يف ما ي�شكل ر�سالة قوة ازاء امل�ساعي احلمائية.
ووقع يف 2016
وكانت وا�شنطن روجت يف عهد الرئي�س باراك �أوباما لالتفاق ُ
بعد �سنوات من املفاو�ضات �شملت  12بلدا مط ًال على املحيط الهادئ هي الواليات
املتحدة وا�سرتاليا وبروناي وكندا وت�شيلي واليابان وماليزيا واملك�سيك
ونيوزيلندا والبريو و�سنغافورة وفيتنام.
لكن وقبل دخوله حيز التنفيذ �أعلن الرئي�س دونالد ترامب االن�سحاب منه
مهددا االتفاق الذي كان يطمح لي�شمل دو ًال متثل  40%من اجمايل الناجت الداخلي
العاملي وقرابة  25%من التجارة العاملية.
وبعد عام على ان�سحاب وا�شنطن� ،سيتم يف �سانتياغو يف ت�شيلي توقيع االتفاق
الذي بات ي�سمى ال�رشاكة العاملية والتقدمية عرب املحيط الهادئ مت�ضمنا
تقريب ًا كافة بنود الن�ص الأ�صلي ما عدا  20بند ًا مت�صلة بامللكية الفكرية فر�ضتها
وا�شنطن .وتقول ت�شيلي ان الف�صل املتعلق بامللكية الفكرية "اكرث توازن ًا" يف
االتفاق اجلديد.
يقول فرناندو ا�ستين�سورو من جامعة �سانتياغو"ان توقيع االتفاق �سترتتب
عليه "عواقب مهمة بالن�سبة اىل الواليات املتحدة ،و�سيكون نوعا من االنتحار
بالن�سبة اىل هذا البلد".
وترك غياب وا�شنطن الباب مفتوحا �أمام ال�صني العمالق االخر على �صعيد
التجارة العاملية ،وغري امل�شمولة باتفاق ال�رشاكة عرب املحيط الهادئ
لكنها تتفاو�ض حول اتفاق جتاري مع العديد من الدول اال�سيوية باال�ضافة اىل
نيوزيلندا.
وقال ا�ستين�سورو ان " 11دولة متحدة تعمل بتنا�سق تتفاو�ض ب�شكل �أف�ضل مع
ال�صني مما لو كان االمر يتعلق بدولة مبفردها".
مع ذلك ،ي�صعب جتاهل ال�رضبة القوية التي مثلها ان�سحاب وا�شنطن اذ مل
يعد االتفاق ي�شمل �سوى � 15إىل  18%من اجمايل الناجت الداخلي العاملي .لكن
اغنا�سيو بارت�ساغي ا�ستاذ �إدارة الأعمال يف جامعة �أوروغواي الكاثوليكية يقول
انه "ال ميكن مع ذلك اال�ستخفاف باالتفاق .انه االتفاق الأكرث ع�رصية الذي وقع
على امل�ستوى العاملي قاطبة".
و�أ�ضاف "لي�س هناك اتفاق جتاري ي�شمل مثل هذا العدد من الدول ويت�ضمن 30
ف�ص ًال تتناول م�سائل على هذه الدرجة من املعا�رصة يف التجارة العاملية".
�أعدت وا�شنطن االتفاق ب�صفته و�سيلة ملواجهة تنامي نفوذ ال�صني يف التجارة
العاملية لكن ترامب هاجمه بحجة انه يهدد م�صالح العمال الأمريكيني.
ولكن يف نهاية يناير ،عاد و�أملح اىل احتمال عودة بالده م�شريا اىل ان الأمر
يتطلب التو�صل "اىل اتفاق �أف�ضل بكثري" بدال من االتفاق اجلديد الذي و�صفه بانه
"فظيع".
يت�ضمن االتفاق ازالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية مثل اعتماد اعراف
م�شرتكة يف عدة قطاعات بني البلدان املوقعة التي يبلغ عدد �سكانها  500مليون
ن�سمة .يدخل االتفاق حيز التنفيذ بعد �ستني يوم ًا من م�صادقة �ستة على الأقل من
البلدان الأحد ع�رش املوقعة.

�أ�شاد الرئي�س الرو�سي
بوتني
فالدميري
اول ام�س االربعاء،
بـ«مزايا الن�ساء» التي
ت�سمح للمر�أة التي
تتوىل رئا�سة �رشكة
ب�أن حتقق نتائج �أف�ضل
من الرجل.
وقال بوتني خالل
لقاء مع ن�ساء ربات
عمل يف �سمارة يف
منطقة الفولغا« :ليكون الفرد
م�ساهم ًا مهم ًا او رئي�س م�ؤ�س�سة
يجب ان يتمتع مبزايا خا�صة يف
طليعتها مزايا القيادة».

وا�ضاف بوتني�« :أعتقد �أنها
مزايا خا�صة بالن�ساء وتتمتع
املر�أة حتى بنوع من الأف�ضلية».
وتابع« :الرجال �أكرث �صالبة

لكن عندما تتالقى مزايا
ال�سمات
مع
الزعامة
الأنثوية غالب ًا ما تكون
النتيجة �أف�ضل من تلك التي
يحققها الرجال الأقوياء».
وجرى اللقاء يف م�صنع
اخلبز
لإنتاج
حملي
واحللوى حيث عاين بوتني
املر�شح لوالية جديدة يف
 18مار�س  ،2018حلوى مت
�إعدادها خ�صي� ًصا ملنا�سبة
اليوم العاملي للمر�أة .والتقطت
�صور لبوتني حماط ًا بنحو 30
موظفة.

احلر�س الثوري الإيراين� :إنتاج ال�صواريخ زاد ثالثة �أمثال

نقلت و�سائل �إعالم �إيرانية عن
قيادي يف احلر�س الثوري �أن �إنتاج
�إيران من ال�صواريخ زاد مبعدل ثالثة
�أمثال ،وذلك بعد �أيام من مباحثات
�إيرانية -فرن�سية يف طهران ب�ش�أن
برناجمها النووي وال�صاروخي.
وقال رئي�س �إدارة الف�ضاء يف
احلر�س الثوري �أمري علي حاجي
زادة لوكالة فار�س للأنباء "يف
املا�ضي كان يتعني علينا �أن نو�ضح

جلهات كثرية �أفعالنا لكن الأمر مل
يعد كذلك".
و�أ�شار زادة -الذي مل يو�ضح
املدة الزمنية التي حدثت خاللها
الزيادة� -إىل �أن احلكومة والربملان
وامل�س�ؤولني متفقون على الأخ�ص
على احلاجة ل�صواريخ �أر�ض �أر�ض.
وخالل زيارة وزير اخلارجية
الفرن�سية جان �إيف لودريان
�إىل طهران االثنني املا�ضي� ،أكد

�أعلنت ال�سلطات البلجيكية اول
ام�س االربعاء انها �ضبطت خالل عملية
�أمنية وا�سعة النطاق نفذّ تها الثالثاء
يف �شمال البالد �ضد ع�صابة "هيلز
�أجنلز" للدراجني قاذفة �صواريخ
وحواىل  50قطعة �سالح اخرى ا�ضافة
متجد الرايخ
اىل مل�صقات ومواد
ّ
الثالث ،م�شرية اىل انها اعتقلت 12
�شخ�صا حليازتهم هذه املمنوعات.

وم�ساء االربعاء قالت
النيابة العامة الفدرالية يف
بيان انه مت ايداع خم�سة من
بني املوقوفني الـ 12ال�سجن
االحتياطي ،يف حني اطلق
�رساح ثالثة �آخرين ،بينما ال
يزال االربعة الباقون ،بانتظار
قرار قا�ضي التحقيق ب�ش�أن ما
اذا كان �سيخلى �سبيلهم ام ال.
مل تن�رش ال�سلطات ا�سماء
اي من الذين اوقفوا خالل هذه
العملية االمنية الوا�سعة النطاق
التي جرت م�ساء الثالثاء يف 18
مكانا خمتلفا يف ليمبورغ ،ونفذتها
ال�رشطة الفدرالية ب�أمر من قا�ضي
حتقيق ،يف هذه املقاطعة الناطقة
بالهولندية واحلدودية مع هولندا.
و�صباح اول ام�س االربعاء عقد
امل�س�ؤول يف �رشطة غينك (�شمال)
رودي �شيلينغن م�ؤمترا �صحافيا،

م�س�ؤولون �إيرانيون �أن برنامج
ال�صواريخ البال�ستية غري قابل
للتفاو�ض.
و�أبلغ الأمني العام للمجل�س الأعلى
للأمن القومي الإيراين الأمريال
علي �شمخاين الوزير الفرن�سي �أن
"برناجمنا ال�صاروخي يت�سق مع
�سيا�ستنا الدفاعية التي ال ت�شكل �أي
تهديد لأي دولة".
وكان لودريان قد بحث مع
امل�س�ؤولني الإيرانيني عددا من
امللفات اخلالفية بني البلدين ،على
ر�أ�سها برناجمها ال�صاروخي واالتفاق
النووي.
و�سعى لودريان �إىل �إيجاد حل
و�سط ينقذ االتفاق النووي الذي
هدد الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب
باالن�سحاب منه �إال �إذا �ساهم حلفاء
بالده الأوروبيون يف "�إ�صالحه"
ب�إجبار �إيران على تغيري �سلوكها يف
جماالت �أخرى ،على ر�أ�سها برناجمها
ال�صاروخي ،قبل  12مايو القادم.

بلجيكا� :ضبط �أ�سلحة وذخائر لدى ع�صابة "هيلز �أجنلز"

او�ضح خالله ان املداهمات جرت
يف غالبيتها يف مقاطعة ليمبورغ،
وا�ستهدفت اماكن جتمع ي�ستخدمها
افراد ع�صابة هيلز اجنلز (مالئكة
اجلحيم) او "النوادي التي تدعمهم".
وبح�سب وكالة االنباء البلجيكية
"بلجا" ،ف�إن امل�ضبوطات �شملت
قاذفة �صواريخ واكرث من  50قطعة
�سالح (ا�سلحة نارية وا�سلحة بي�ضاء)
ا�ضافة اىل مقاب�ض معدنية ت�ستخدم
يف العراك بااليدي ،ورذاذ الفلفل
وحواىل  800خرطو�شة وكميات من
ح�شي�شة الكيف واموال نقدية بقيمة
 10االف يورو ،ف�ضال عن �سرتات
م�ضادة للر�صا�ص.
جتدر الإ�شارة اىل ان افراد ع�صابة
هيلز اجنلز متهمون ب�إ�شاعة الفو�ضى
والعنف يف العديد من الدول االوروبية
وبالتورط يف اجلرمية املنظمة.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الريا�ض :ال قمة عربية قبل االنتخابات امل�صرية  68قتيال يف ق�صف عنيف على الغوطة
الرئا�سة امل�رصية .جاء ذلك
خالل م�ؤمتر �صحفي عقده
قطان الأربعاء مع الأمني العام
جلامعة الدول العربية �أحمد
�أبو الغيط يف ختام �أعمال
الدورة  149ملجل�س اجلامعة
على م�ستوى وزراء اخلارجية
بالقاهرة .و�أو�ضح قطان �أن
مقررا �إجرا�ؤها
القمة كان
ً
�أواخر مار�س اجلاري كما جرت
العادة ،غري �أن �إجراء االنتخابات
الرئا�سية يف م�رص ا�ستدعى اقرتاح
موعد �آخر.
ونقل التلفزيون احلكومي امل�رصي

عن قطان قوله �إن هناك م�شاورات
جتري حال ًيا بني الدول العربية
لتحديد تاريخ يوم انعقاد القمة.
ي�شار �إىل �أن انتخابات الرئا�سية
امل�رصية �ستجرى �أيام  26و 27و28
مار�س اجلاري .يف �سياق �آخر ،قال
الوزير ال�سعودي �إن الدول العربية
�ست�سعى ملنع �إ�رسائيل من احل�صول
على مقعد يف جمل�س الأمن الدويل
العام املقبل .ويتطلب احل�صول على
مقعد باملجل�س امل�ؤلف من  15بلدا
موافقة �أغلبية الثلثني يف اجلمعية
العامة للأمم املتحدة التي ت�ضم 193
بلدا.

وقّ عت قطر ،الأربعاء ،اتفاقية
تعاون مع حلف �شمال الأطل�سي
الأوروبي،
واالحتاد
(الناتو)
بح�ضور ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين ،الذي بد�أ زيارة �إىل بلجيكا
الثالثاء.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية
(قنا)� ،أن �أمري قطر �شهد مع الأمني
العام حللف �شمال الأطل�سي ين�س
�ستولتنربغ ،التوقيع على اتفاقية
حول التعاون يف امل�سائل الع�سكرية
والأمنية بني حكومة قطر ممثلة يف
القوات امل�سلحة القطرية ،ومنظمة
حلف �شمال الأطل�سي وذلك مبقر
احللف يف بروك�سل م�ساء الأربعاء.
كما ذكرت الوكالة �أن ال�شيخ
متيم ح�رض التوقيع على ترتيبات

التعاون بني اخلارجية القطرية
وهيئة العمل اخلارجي يف االحتاد
الأوروبي ،حيث وقع ترتيبات
التعاون بني الطرفني حممد بن عبد
الرحمن �آل ثاين ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية ،ومفو�ضة
ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد
الأوروبي فيديريكا موغرييني.
وتهدف هذه الرتتيبات ح�سب
"قنا" �إىل دعم وتعزيز العالقات بني
اجلانبني ،من خالل ت�شجيع تبادل
املعلومات وامل�شاورات وتعزيز
التفاهم املتبادل وتنمية احلوار
بينهما من �أجل حتقيق �أهداف
وغايات م�شرتكة يف املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك".
واجتمع �أمري قطر مع موغريني،

حيث جرى خالل االجتماع "ا�ستعرا�ض
�سبل دعم وتنمية عالقات التعاون
بني دولة قطر واالحتاد الأوروبي يف
خمتلف املجاالت� ،إ�ضافة �إىل تبادل
وجهات النظر حول �آخر التطورات
يف ال�رشق الأو�سط والق�ضايا الدولية
امللحة ،وال �سيما املتعلقة بالهجرة
والالجئني ،بالإ�ضافة �إىل ظاهرة
الإرهاب وال�سبل الكفيلة مبكافحته
وجتفيف م�صادر متويله".
كما اجتمع �أمري قطر مع جان كلود
يونكر رئي�س املفو�ضية الأوروبية
يف العا�صمة البلجيكية ،ومت خالل
االجتماع بحث عالقات التعاون بني
الدوحة واملفو�ضية الأوروبية و�سبل
تطويرها وتعزيزها يف املجاالت
كافة.

عقد ويل العهد ال�سعودي الأمري
حممد بن �سلمان اول ام�س الأربعاء
جل�سة مباحثات ر�سمية مع رئي�سة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي جرى
فيها بحث العالقات الثنائية بني
البلدين ،و�سبل تعزيزها ،حيث مت بحث
اجلوانب ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية
واالقت�صادية .و�أكد ويل العهد ال�سعودي
�أن هناك فر�صا كبرية لتعزيز العالقات
بني البلدين يف كافة القطاعات،
تناولت املباحثات �أي�ضا امللفات
ال�ساخنة يف املنطقة العربية وال�رشق
الأو�سط .و�أعلن مكتب رئي�سة وزراء
بريطانيا �أن ويل العهد ال�سعودي الأمري
حممد بن �سلمان وترييزا ماي اتفقا على
�أهمية مواجهة تدخالت �إيران املزعزعة
لال�ستقرار باملنطقة.
كما �أ�شار املكتب �إىل �أن حممد بن

�سلمان وماي اتفقا على �أهمية احلل
ال�سيا�سي يف اليمن حيث �إنه ال�سبيل
الوحيد لإنهاء ال�رصاع واملعاناة
الإن�سانية يف هذا البلد ،بالإ�ضافة
ل�رضورة دخول امل�ساعدات �إىل
اليمن.
كما �أعلنت متحدثة با�سم مكتب
ترييزا ماي يف بيان اول ام�س
الأربعاء �أن الريا�ض ولندن تعمالن
على رفع حجم التجارة البينية �إىل 65
مليار �إ�سرتليني ( 90.26مليار دوالر) يف
الأعوام القادمة.
وقالت املتحدثة" :مت االتفاق خالل
االجتماع على هدف طموح لتجارة
متبادلة وفر�ص ا�ستثمار بحوايل  65مليار
جنيه على مدار الأعوام املقبلة ،مبا يف
ذلك ا�ستثمار مبا�رش يف اململكة املتحدة
وم�شرتيات عامة �سعودية جديدة من

�أعلن وزير الدولة ال�سعودي لل�ش�ؤون
الأفريقية �أحمد قطان عن ت�أجيل
انعقاد القمة العربية يف الريا�ض �إىل
�أبريل املقبل ،وذلك ب�سبب انتخابات

قطر توقع اتفاقيات تعاون مع "الناتو" واالحتاد الأوروبي

ويل العهد ال�سعودي وماي يتفقان على �أهمية احلل ال�سيا�سي باليمن

�رشكات يف اململكة املتحدة".
وتابعت" :هذه دفعة مهمة الزدهار
اململكة املتحدة وداللة وا�ضحة على
الثقة الدولية القوية يف اقت�صادنا بينما
ن�ستعد ملغادرة االحتاد الأوروبي".
وتال اللقاء الثنائي بني الأمري حممد
بن �سلمان وترييزا ماي انعقاد االجتماع
الأول ملجل�س ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
ال�سعودي -الربيطاين ،الذي ير�أ�سه ويل
العهد ورئي�سة وزراء بريطانيا.

الوفد امل�صري يبحث مع هنية يف �إنقاذ امل�صاحلة
وا�صل الوفد الأمني امل�رصي عقد
لقاءات مكثفة مع �سيا�سيني وفعاليات
ونخب �سيا�سية وجمتمعية� ،آخرها
مع رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة
«حما�س» �إ�سماعيل هنية  ،للمرة
الثانية ،منذ عودة الأخري من
العا�صمة امل�رصية القاهرة.
وبحث الوفد الذي ي�ضم :م�س�ؤول
فل�سطني يف اال�ستخبارات العامة
اللواء �سامح نبيل ،والقن�صل العام
لدى فل�سطني العميد خالد �سامي،
مع هنية �سبل تنفيذ �آليات امل�صاحلة
الفل�سطينية وخطواتها والعرثات
التي تعرت�ض طريقها.
وجاء اللقاء ،الذي عقد يف منزل
هنية يف خميم ال�شاطئ لالجئني غرب

غزة ،يف �إطار جهود الوفد
امل�رصي احلثيثة لإنقاذ
امل�صاحلة من حال «موت
�رسيري» تعاين منها منذ
�أكرث من �شهرين.
والتقى الوفد قبل �أيام
عدة مرتني مع رئي�س حركة
«حما�س» يف قطاع غزة
يحيى ال�سنوار ،الذي توارى
عن الأنظار منذ �أكرث من �شهر ،ومل
ي�شارك يف لقاء عقده هنية وعدد من
قيادات احلركة مع القوى والف�صائل
الوطنية والإ�سالمية يف القطاع االثنني
املا�ضي.
�إىل ذلك� ،سعى ع�ضو املكتب
ال�سيا�سي لـ «حما�س» خليل احلية
�إىل طم�أنة الفل�سطينيني ،خ�صو� ًصا يف
القطاع� ،إىل �أن امل�صاحلة مع حركة
«فتح»« ،مل تف�شل بعد».
واعترب احلية �أن امل�صاحلة «ال
تعاين من م�شاكل و�أزمات فنية ،و�إمنا
حتتاج �إىل قرار �سيا�سي جريء من
الرئي�س حممود عبا�س» ،م�ؤكد ًا خالل
لقاء عقده يف غزة ،مع كتاب الر�أي

واملثقفني �أن احلركة «لن ت�شارك
يف اجتماعات املجل�س الوطني يف
حال عقدها من دون توافق و�أ�س�س
وا�ضحة».
ويعتزم عبا�س عقد دورة جديدة
للمجل�س الوطني (برملان املنفى)
يف  30ال�شهر املقبل لتجديد �رشعية
الهيئات الت�رشيعية والتنفيذية
الفل�سطينية املت�آكلة.
و�شدد على �أن «حما�س متم�سكة
مبخرجات اجتماع بريوت» ،الذي
عقد مطلع العام املا�ضي و�شاركت
فيه احلركة وحركة اجلهاد الإ�سالمي
غري الع�ضوين يف منظمة التحرير
الفل�سطينية� ،إىل جانب ف�صائل
املنظمة.
كما مت�سك احلية بـ «ت�شكيل جمل�س
وطني جديد وحكومة وحدة وطنية»،
الأمر الذي ترف�ضه «فتح» وعبا�س حتى
الآن .واعترب �أن «امل�سار الطبيعي،
�أن نذهب لالنتخابات (الرئا�سية
والت�رشيعية واملجل�س الوطني)،
وهذا ما نتم�سك به».

�سقط ع�رشات ال�ضحايا املدنيني يف
ق�صف عنيف على الغوطة ال�رشقية اول
ام�س الأربعاء ،بينما قالت املعار�ضة
ال�سورية امل�سلحة �إنها �صدت هجوما
لقوات النظام على بلدة الريحان بالغوطة
وقتلت  15من عنا�رصها وامللي�شيات
الداعمة لها .و�أفادت االنباء ب�أن عدد
القتلى جراء الق�صف الرو�سي وال�سوري
على الغوطة اليوم بلغ  68قتيال ،بينهم
حمورية .وا�ستهدفت
 27يف مدينة
ّ
الغارات -بالإ�ضافة �إىل حمورية -مدينة
�سقبا وبلدتي م�رسابا وج�رسين .يف
غ�ضون ذلك ،قالت كتائب املعار�ضة
امل�سلحة �إنها قتلت  15من �أفراد قوات
النظام وامللي�شيات الداعمة لها �أثناء
�صد هجوم على بلدة الريحان بالغوطة.
و�أعلنت املعار�ضة �أنها ا�ستعادت عددا من
املواقع على حمور املحمدية والأ�شعري
وم�رسابا .ويف وقت �سابق ،قال التلفزيون
الر�سمي ال�سوري �إن قوات النظام تقدمت
يف حمور ال�شيفونية باجتاه بلدة م�رسابا
و�سط الغوطة ال�رشقية ،وبث �صورا ملا
قال �إنها م�شارف البلدة .وذكر امل�صدر
نف�سه �أن قوات النظام ت�سعى للو�صول �إىل
�إدارة املركبات� ،أكرب قواعدها الع�سكرية

باملنطقة .ونقل تلفزيون الإخبارية
التابع للنظام عن م�صدر ع�سكري �أن
النظام ي�سعى �إىل تق�سيم الغوطة ال�رشقية
�إىل ق�سمني و"ت�أمني ممر �آمن للأهايل"،
بحيث ي�ضم الق�سم ال�شمايل مدينة دوما،
واجلنوبي زملكا وعربني وحمورية.
وقال املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان
�إن النظام �أر�سل  700مقاتل على الأقل من
القوات املوالية له �إىل اخلطوط الأمامية
يف الغوطة ال�رشقية ،م�ضيفا �أن النظام
�سيطر على نحو  45%من الغوطة يف
الأيام الأخرية .من جهة �أخرى ،ك�شفت
�صور و�صلت من داخل املنطقة مع دخول
قافلة للم�ساعدات عن تردي الو�ضع
الإن�ساين ب�شكل كبري ،بينما مل يتمكن
ال�سكان املحا�رصون من �إفراغ � 14شاحنة
من �أ�صل  ،46حيث �سارعت �إىل اخلروج
ب�سبب الق�صف اجلوي الذي مل ميهلها
لإغاثة املنكوبني .يف غ�ضون ذلك ،جدد
جمل�س الأمن الدويل دعوته �إىل تطبيق
قراره رقم  2401اخلا�ص ب�إعالن هدنة
لثالثني يوما يف �سوريا .و�أعرب املجل�س
بعد جل�سة م�شاورات مغلقة دعت �إليها
فرن�سا وبريطانيا عن قلقه ب�ش�أن الو�ضع
الإن�ساين يف �سوريا.

بوتفليقة يدعو الدول العربية �إىل حماربة الإرهاب بالتعليم

دعا الرئي�س اجلزائري عبدالعزيز
بوتفليقة ،الدول العربية �إىل «الق�ضاء
على الإرهاب» بالتعليم والثقافة ،وفق
ما جاء يف كلمة له خالل اجتماع ملجل�س
وزراء الداخلية العرب يف اجلزائر .ويف
ر�سالة تالها نيابة عنه وزير الداخلية
اجلزائري ،اعترب بوتفليقة �أن «�أول
خطوة للق�ضاء على الإرهاب هي جتفيف
منابعه الفكرية وبيئته االجتماعية
وتدمري �شبكاته االت�صالية والتوا�صلية
بعمل مكثف على الـم�ستوى الرتبوي
والإعالمي والثقايف والإر�شاد الديني».
و�أ�شار الرئي�س بوتفليقة الذي احتفل قبل
�أ�سبوع ببلوغه � 81سنة ،والذي ال يظهر
�إال نادر ًا منذ �إ�صابته بجلطة دماغية يف
� ،2013إىل �أن «احلرب على الإرهاب غري
مرتبطة بجدول زمني �أو بنطاق جغرايف،
بل هي م�س�ألة تظل قائمة ما دام هناك
تهديد للـمواطنني وممتلكاتهم» .ورف�ض
«اخلط�أ فادح» الذي «يربط الإرهاب
بالديانات ،وبالأخ�ص عندما تربط
هذه الظاهرة املقيتة بالدين الإ�سالمي
احلنيف والإ�سالم من الإرهاب بريء».
وتابع« :الإرهاب لي�س له دين وال وطن
وال حدود» لذلك ف�أن «علينا �أن نهيب
بالعلماء واملرجعيات الدينية ومراكز

البحث الأكادميي �أن يعملوا على جتديد
اخلطاب الديني وتخلي�صه من ال�شوائب
التي علقت به وحماية الإ�سالم ممن
يحاولون احتكاره».
وحذر الرئي�س اجلزائري من « ظاهرة
الهجرة غري ال�رشعية التي بد�أت ت�أخذ
�أبعاد ًا مقلقة ،ال �سيما يف الآونة الأخرية»
باعتبارها «ال تقل خطورة» من ظاهرة
الإرهاب «من حيث امل�سا�س با�ستقرار
منطقتنا العربية» .وقال« :لئن كان
من الوا�ضح �أن هذه الظاهرة مرتبطة
بو�ضع �إن�ساين خا�ص ي�ستوجب منا
مراعاته والقيام بواجبنا نحو ه�ؤالء
املهاجرين ،فال ميكن لنا �أن نتجاهل
م�ساعي ال�شبكات الإجرامية يف ا�ستغالل
ه�شا�شة �أو�ضاع املهاجرين وتوظيفها
للقيام ب�أعمال من �ش�أنها امل�سا�س ب�أمن
بلداننا وا�ستقرارها» ،داعي ًا �إىل «مقاربة
م�شرتكة» جتمع بني «الإحرتام التام
للقانون وحقوق الإن�سان» و«املحافظة
على �سالمة �أوطاننا و �أمنها» .وت�أ�س�س
جمل�س وزراء الداخلية العرب يف 1982
وهو ي�ضم الدول الـ 22جلامعة الدول
العربية ،ويعقد يف اجلزائر دورته الـ35
مب�شاركة كل الدول ما عدا �سورية.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.
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�إن احلفاظ على �سالمة الغابات والتخفيف من
حدة تغري املناخ والتكيف معه وجهان لعملة واحدة  ,حيث
�أن الغابات هي �أكرب م�ستودعات الكربون بعد املحيطات .
وتعترب الغابات والأ�شجار مهمة بالن�سبة �إىل جميع �أ�شكال
احلياة على الأر�ض وزيادة الوعي بذلك .وتوجد الغابات
والأ�شجار يف اخلطوط الأمامية لتغري املناخ فهي ت�ساندنا
ّ
وتوفر لنا الهواء النقي واملياه النظيفة وحتافظ
وحتمينا
على التنوع البيولوجي وتقي من تغيرّ املناخ .كما �أنها �أي�ض ًا
ت�ؤمّن لعدد كبري من الأ�شخا�ص الغذاء وامل�أوى وفر�ص
العمل.لذا ف�إن نحن �أردنا م�ستقبال تتحقق فيه اال�ستدامة
وقدرة اجلميع على التكيف مع تغري املناخ  ,وجب علينا
اال�ستثمار يف غابات العامل  .وت�أكيد ًا عملي ًا على �أن الغطاء
الأخ�ضر ي�شكل �إحدى الغايات الرئي�سية امل�ستهدفة يف
اخلطة العامة حلملة التنمية الوطنية ال�شاملة �أطلقت ارتريا
حملتها للزحف الأخ�ضر وحتدي الظروف املناخية القاهرة
عرب �إعالنها اخلام�س ع�شر يوم ًا وطني ًا للت�شجري  .فما هي
التحديات التي تواجه القطاع الغابي ؟ وما هي فما هي
ال�سيا�سات و التدابري التي ت�ستهدف التقليل من الإنبعاثات
الكربونية ؟ وما هي التحديات التي جتابه اجلهود الدولية
يف هذا املجال ؟ وغري ذلك من املحاور ذات ال�صلة �ستكون
على منت �صفحتنا اليوم .
تطرقنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة
�إىل احلوارات الإفريقية التي �ستجري قريب ًا
يف القارة ال�سمراء حول �رضورة تفعيل
الربنامج الإفريقي " املناخ من �أجل التنمية
" وذلك من �أجل " �إدراج التغريات املناخية
يف خمططات وا�سرتاجيات التنمية " يف دول
القارة .وذكرنا يف معر�ض حديثنا ب�أنه
يتم عاملي ًا تناول امل�سائل املتعلقة بتغري
املناخ عرب بوابتني وهما بوابة التخفيف
�أو تقليل �إنبعاث الغازات التي تت�سبب يف
التغري املناخي والثانية هي م�س�ألة �إتخاذ
اخلطوات التي من �ش�أنها �أن متكن ال�سكان
واملجتمعات من مواجهة �آثار تغري املناخ
 .و�أ�رشنا يف ذلك �إىل امل�س�ؤوليات امل�شرتكة
و�إن كانت متباينة بني دول املعمورة يف
هذا املجال ,والتي يراعى من خاللها �أن
تتحمل الدول املتقدمة النمو عبء تقليل
غازات الدفيئة بينما تقوم ب�إتخاذ اجراءات
التخفيف املالئمة معها يف �سياق التنمية
امل�ستدامة  .بالإ�ضافة �إىل
�رضورة نقل التكنولوجيا
احلديثة التي متكن الدول
املت�رضرة من احل�صول على
طاقة نظيفة .
ت�سببت ظاهرة "تغري املناخ"
مبخاطر بيئية �شتى و�أ�رضار
فادحة للإن�سان , .لذا تداعى
املجتمع الدويل �إىل �رضورة خلق
و�سائل فعالة للت�صدي لتغري
املناخ عرب و�سائل عدة  ,من
�ضمنها حتديد �سعر للكربون يف
النظام الإقت�صادي �أو ما يعرف
ب�رضيبة الكربون  ,ومت ت�ضمني
تكلفة تغري املناخ من خالل �سعر للكربون و
خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة  .والغاية
املن�شودة من ذلك هي زيادة الإيرادات التي
ميكن �أن توفر حوافز �إ�ضافية للإ�ستثمار يف
النمو منخف�ض الكربون
�إن الهدف اخلام�س ع�رش من �أهداف
يتناول
التنمية امل�ستدامة 2030
احلاجة �إىل �إدارة الغابات على نحو
م�ستدام فهو يعترب الأ�شجار والغابات
ضا لتحقيق جملة من الأهداف
مفتاح ًا �أي� ً
نذكر بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�رص
كجهود اجتثاث الفقر وحتقيق الأمن الغذائي
وتعزيز الزراعة امل�ستدامة بالإ�ضافة �إىل
�ضمان �إتاحة الطاقة امل�ستدامة للجميع
ومن اجلدير بالذكر �أنه وعلى الرغم من �أن
برنامج الت�شجري يف ارتريا �شهد جناحات
مقدرة �ضمن برنامج العمل الطالبي ال�صيفي
وجهود املجتمعات املحلية � ,إال �أن تلك
اجلهود و النجاحات املنجزة حتتاج حتم ًا

اىل العناية امل�ستمرة و التقييم الدقيق
حتى ت�ؤتي �أكلها امل�ستدام يف خدمة ق�ضية
الإ�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية
وبالتايل �إجناز متطلبات احلياة املذدهرة
لإن�سان ارتريا و كائناتها احلية الأخرى .
وي�شري اخلرباء �إىل �أن الغابات والغطاء
الأخ�رض عامة يف ارتريا � ,شهد تغيريات
ٍ دراماتيكية كبرية ٍ خالل القرن املا�ضي ,
حيث �أنها تدهورت مبعدل كبري ومثري للقلق
 .و يرجح �أن العامل الرئي�سي يف هذا التدهور
هو �سوء �إدارة املوارد الطبيعية عامة ًمع عدم
�إ�ستخدامها بال�صورة امل�ستدامة  ,خا�صة
يف ظل �سيا�سات الأنظمة الإ�ستعمارية التي
تعاقبت على البالد .حتما ً �أدت هذه الأو�ضاع
�إىل الت�أثري ال�سلبي على البيئة العامة و
�إ�صابتها بالتدهور بالإ�ضافة �إىل ت�أثريها على

حول حمور الغابات وذلك �ضمن ال�سياق
الأو�سع ل�سيا�ساتها الإقت�صادية و الإجتماعية
الكلية الوطنية .
و للفائدة العامة ال ب�أ�س يف ال�سطور
التالية من �أن نذكر ما ي�شري �إليه اخلرباء
ب�إعتباره ت�أثري ًا �إيجابي ًا لعمليات الت�شجري
و الغطاء الغابي :
 1تعترب الأ�شجار احد العوامل الرئي�سيةو الهامة يف حتقيق التوازن البيئي املطلوب
يف املناطق املختلفة التي تغطيها .
� 2إمت�صا�ص الأ�شجار لبع�ض الغازاتال�ضارة كغاز ثاين �أك�سيد الكربون وزيادة
ن�سبة االك�سجني يف اجلو من خالل عملية
التمثيل الغذائي مما يقلل من تلوث اجلو
املحيط .
 3-احلد من ال�ضجيج من خالل امل�ساهمة يف

احلياة الربية .كما فاقم
اجلفاف املتكرر يف العقود
القليلة املا�ضية
من

غري
احلالة
للبيئة
امل�ستقرة
والغطاء الغابي .
ولكن ما يبعث فينا
الأمل هو توفر الإرادة ال�سيا�سية الإرترية يف
�إجناز الغايات املن�شودة و امل�ستهدفة يف
جمال الغطاء الأخ�رض بكل �إ�رصار  ,بالإ�ضافة
�إىل �أن اخلرباء ي�شريون �إىل �أن ارتريا م�ؤهلة
لتخطيط و �إدماج ر�ؤية وطنية طويلة الأجل

�إ

مت�صا

�ص

الأ�صوات .

 4تلطيف اجلو و تنظيم حالة الرطوبة واحلرارة .
 5تنقية الهواء حيث تعمل الأوراق الكثيفةكعازل من الغبار و الأتربة .
 6-تخفيف وهج و �أ�شعة ال�شم�س و �إنبهار

الأعني من ال�ضوء ال�شديد حيث تعرت�ض
�أوراق الأ�شجار �أ�شعة ال�شم�س فتمت�ص جزءا
ً منها و تعك�س البع�ض الآخر من الأ�شعة .
 7تعطي بع�ض الأ�شجار روائح طيبة حيث�إكت�شف الأطباء �أن يف بع�ضها عالج لبع�ض
الأمرا�ض الع�صبية و ال�صدرية.
ول�ضمان جناح حملة الب�ساط الأخ�رض
يف �إجناز الغايات املرجوة منها  ,البد
من مراعاة ال�رشوط املثالية والتي يجب
�إتباعها عند �إختيار �أنواع الأ�شجار املفرت�ض
زراعتها �ضمن ظروف بيئية معينة  .عموما
ً ال ب�أ�س من �أن ن�ستعر�ض بع�ضا ً من تلك
الغايات امل�ستهدفة يف حمور الغطاء
الأخ�رض و الغابي يف البالد وذلك على �سبيل
املثال ال احل�رص:
 1امت�صا�ص غاز ثاين �أك�سيد الكربونوالغازات الدفيئة التي تت�سبب يف
التغري املناخي
 2زراعة الأ�شجار التي ميكن�إ�ستخدامها كم�صدات ٍ للرياح او لتثبيت
الرتبة و حمايتها من التدهور و
الإجنراف و بالتايل العمل على وقف
الزحف ال�صحراوي .
 3زراعة الأ�شجار املثمرة و التيميكن الإ�ستفادة منها �أي�ضا ً يف توفري
الأمن ال�صحي و الغذائي يف البالد .
 4ت�ساهم الأ�شجار بدور ٍفعال ٍ يف
ّ
تن�شيط و جذب الإ�ستثمار يف املجال
ال�سياحي خا�صة ً اذا و�ضعنا بعني الإعتبار
مَت ُّي ْز ارتريا مبناخ ٍ متنوع ٍ يف �أقاليمها
املختلفة مع ق�رص امل�سافة من �رشق البالد
�إىل غربها او بني �شمالها و جنوبها .
 5زيادة م�ساحة الرقعة اخل�رضاء التيت�سهم �إيجابا ً يف خلق البيئة النظيفة
الأمر الذي يكفل توفر احلياة ال�صحية
للإن�سان و الكائنات احلية الأخرى .
خا�صة ً الت�أثري البيئي للأ�شجار يف
جمال تنقية الهواء و �إمت�صا�ص غاز
ثاين �أكيد الكربون .
� 6إ�سهام الأ�شجار على املدى الطويل يفعمليات البناء و التعمري من خالل �إ�ستخدامها
يف ال�صناعات اخل�شبية املختلفة ,
مما يتوقع �أن يكون له مردود �إيجابي
يف توفري ال�رصف بالعملة ال�صعبة على
الوارد من مدخالت ال�صناعات اخل�شبية كما
ميكن �أن يتم ت�صدير املنتجات اخل�شبية فيما
لو مت الإ�ستثمار يف هذا املجال ب�شكل مدرو�س
جيدا ً و بالتايل يعترب �إ�سهاما ً مبا�رشا ً يف
زيادة الدخل الوطني من العمالت ال�صعبة.
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�سفري ارتريا يف اململكة املتحدة وايرلندا
ال�شمالية يعقد �سمنارا للجالية االرترية

عقد �سفري ارتريا يف بريطانيا وايرلندا ال�شمالية ال�سيد/ا�ستيفانو�س
هبتي ماريام �سمنارا �شعبيا يف الرابع من مار�س يف مدينة لندن حول
االو�ضاع الراهنة يف البالد.
و�رشح ال�سفري ا�ستفانو�س ان�شطة التنمية اجلارية يف املجاالت كافة
 ،خا�صة البنى التحتية والتنمية الزراعية ،م�ؤكدا بان التطور الذي مت
احرازه حتى االن ي�ضع اال�سا�س املتني لالجيال ،م�شريا اىل ان اال�ستثمار
لتطوير القدرات الب�رشية برزت نتائجها على االر�ض.
وعن امل�ؤامرات التى حتاك �ضد البالد ب�شكل م�ستمر او�ضح ال�سفري

عن ف�شلها بف�ضل الت�صدي الواعي لل�شعب واحلكومة ،و�شدد على
اهمية دور االرتريني يف املهجر الجناح الربامج الوطنية عامة وتقوية
الن�شاطات الدبلوما�سية خا�صة.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول ال�ش�ؤون القن�صلية يف بريطانيا ال�سيد/
�سليمان نور ح�سني اخلدمات القن�صلية التى تقدمها القن�صلية
الع�ضاء اجلالية هناك.
ومن جهتهم اكد امل�شاركون يف االجتماع عزمهم لاليفاء بكل
املتطلبات الجنا برامج التنمية الوطنية وتر�سيخ العدالة االجتماعية.

�سفري ارتريا يف جنوب افريقيا ي�شارك يف االجتماع فرع االحتاد الوطنى للمر�أة
الذي عقدته وزارة خارجية جنوب افريقيا االرترية بفرن�سا يعقد م�ؤمتره
�شارك �سفري ارتريا
يف جنوب افريقيا
ال�سيد� /صالح عمر
يف االجتماع التقييمي
وم�ساهمة
لدور
الدبلوما�سيني االفارقة
الذي نظمته وزارة
خارجية جنوب افريقيا
ليومني.
االجتماع
وناق�ش
تاهيل
�سبل
ا لد بلو ما �سيني
االفارقة ليعملو من
اجل م�صلحة قارتهم
لقاءات
وتنظيم
منتظمة
اقليمية
لتبادل التجارب فيما
وموا�ضيع
بينهم
اخرى.
وقدم ال�سفري �صالح
يف املنا�سبة تو�ضيحا
بالنماذج واالمثلة حول
�سيا�سة ومواقف ارتريا
وجتربتها يف العالقات
اخلارجية.

عقد فرع االحتاد الوطني للمراة االرترية يف فرن�سا
م�ؤمتره يف مدينة باري�س يف الرابع من مار�س اجلاري
بح�ضور ال�سفرية هانا �سيم�ؤون ووفود فروع االحتاد.
وقيم امل�ؤمتر ان�شطة الفرع خالل الفرتة املا�ضية
كما قام بانتخاب هيئة ادارية جديدة.
وقدمت م�س�ؤولة االحتاد الوطني للمراة االرترية فرع
اروبا ال�سيدة جن�ستي ظقاي �رشحا يف امل�ؤمتر حول الدور
املتفاين للمراة االرترية يف جميع املجاالت.
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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.

�إقامة �أول �شبكة للهواتف املحمولة على
�سطح القمر العام املقبل غزو الف�ضاء

تقام على �سطح القمر العام
املقبل �أول �شبكة للهواتف
املحمولة تتيح بثا عايل التقنية
من �سطح القمر �إىل الأر�ض يف �إطار
م�رشوع لدعم �أول بعثة للقمر
ممولة من القطاع اخلا�ص.
وقالت �رشكتا فودافون �أملانيا
ونوكيا ملعدات ال�شبكات و�رشكة
�أودي ل�صناعة ال�سيارات �إنها تعمل
معا لدعم البعثة وذلك بعد مرور
 50عاما على �سري �أول رواد ف�ضاء من �إدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية (نا�سا) على �سطح
القمر.
وقالت فودافون �إنها اختارت نوكيا �رشيكا تكنولوجيا لتطوير �شبكة جمهزة للعمل يف
الف�ضاء �ستكون على هيئة ج�سم �صغري يزن نحو كيلوجرام واحد.
وذكرت فودافون �أن ال�رشكات تعمل مع �رشكة ”بي.تي �ساينت�ست�س“ يف برلني بهدف �إطالق
املهمة يف  2019من كيب كنافريال على منت �صاروخ فالكون  9تابع ل�رشكة �سبي�س �إك�س.

خن�صرك يك�شف عنك ً
�سرا يف �شخ�صيتك!

يختلف طول �إ�صبع اخلن�رص بني
�شخ�ص و�آخر .وميكن التعرف
من خالله على بع�ض �أ�رسار
ال�شخ�صية .فما الذي يقوله طول
هذا الإ�صبع عن �شخ�صيتك؟
حد
يبلغ
� 1إذا كان طول خن�رصك
ّ
خط البن�رص الأعلى ،فهذا يعني �أنّ ك
حتبني النظام والهدوء وتف�ضلني
االبتعاد عن الفو�ضى وال�ضجيج.
كما يك�شف �أنّ ك قد تبالغني �أحيان ًا
يف حر�صك على الرتتيب وتتوخني الدقة يف قراراتك وتفكّ رين يف الأمور بعمق.

� 2إذا كان طول اخلن�رص �أق�رص من اخلط الأعلى للبن�رص فهو ي�شري �إىل �أنّ ك ح�سا�سة وانفعالية.
كما يدل على �أنّ ك تثقني بالأ�شخا�ص ب�رسعة وهو ما يجعلك ت�شعرين بالإحباط �إذا فعل ه�ؤالء
ما يلحق الأذى بك .كذلك يعني هذا �أنّ ك ودودة وتتفهمني م�شاعر الآخرين وتتقبلني كل
اختالفاتهم.
� 3إذا كان اخلن�رص لديك �أطول من خط البن�رص الأعلى ف�أنت حتاولني تلبية كل ما يطلبه
الآخرون منك �سواء على امل�ستوى املهني �أم ال�شخ�صي �أم العاطفي .كما �أنّ ك ت�ضحني بال ح�ساب
وقد ت�صابني بال�صدمة �إذا مل يبادلك الآخرون باملثل .ف�أنت حتتاجني �أي� ًضا �إىل العاطفة.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�إعالن لإندوني�سية" :قم ب�شراء املنزل وتزوج مالكته"

قامت ال�سيدة الإندوني�سية
"ليا" بن�رش �إعالن لبيع
فيه
وكتبت
منزلها،
ال
الذين
"امل�شرتون
يتفاو�ضون على ال�سعر
ب�إمكانهم �أن يطلبوا يد
املالكة �إن انطبقت عليهم
ال�رشوط والأحكام".
الفكرة جاءت لليا وهي
امر�أة عمرها  40عام ًا ولديها
طفالن من خالل اقرتاح �أحد
العاملني يف جمال العقارات،
بعد �أن �سمع منها معاناتها وهي تبحث عن �شخ�ص منا�سب بعد وفاة زوجها قبل عقد ون�صف،
وليكون ن�ص �إعالنه بعد ذلك" :قم ب�رشاء املنزل ،وتزوج مالكته يف ذات الوقت".
و�صل اخلرب �إىل و�سائل الإعالم وانت�رش ب�رسعة الربق ،حتى تفاج�أت بال�صحافيني يف
منزلها يطلبون منها ت�صوير املنزل وتناول الق�صة ،وحتولت بذلك �إىل حدث حقيقي على
ن�رشات الأخبار وعناوين املجالت حتى علقت بع�ض ال�صحف" .امر�أة �إندوني�سية ت�رضب
ع�صفورين بحجر".
تقول ليا �إنها بعد ذلك ا�ستغرقت �أكرث من � 6أ�شهر كاملة من �أجل املقارنة بني عرو�ض
املتقدمني ل�رشاء املنزل والزواج بها ،وكانت قد �سبق �أن حددت �سعر املنزل ب 76,500
دوالر وقالت �إنه غري قابل للتفاو�ض.

�سباح بعمر  99عاما يحطم رقما قيا�سيا عامليا!!..
�سجل ال�سباح الأ�سرتايل جورج
كوروني�س -الذي �سيحتفل ببلوغه مئة
عام ال�شهر املقبل -رقما قيا�سيا عامليا
يف �سباق  50مرتا لل�سباحة احلرة يف
فئته العمرية خالل الت�صفيات امل�ؤهلة
لدورة �ألعاب الكومنولث املقبلة.
وكان كوروني�س امل�شارك الوحيد
مبجموعته للمرحلة العمرية (100-104
�أعوام) و�سجل  56.12ثانية يف �شوط واحد
مبركز جولد كو�ست للألعاب املائية
الذي �سي�ست�ضيف مناف�سات ال�سباحة يف دورة �ألعاب الكومنولث املقبلة ما بني الرابع و15
�أبريل القادم.
و�أقيم ال�سباق الأربعاء قبل انطالق الت�صفيات العادية لإتاحة الفر�صة لكوروني�س ملحاولة
ك�رس الرقم القيا�سي امل�سجل بهذه املرحلة العمرية با�سم الربيطاين جون هاري�سون عام
( 2014دقيقة واحدة و 31.19ثانية).
و�أبدى ال�سباح العجوز �سعادته بهذه الفوز ،وقال �إنه �شعر فقط ببع�ض التوتر واالرتباك
ب�سبب �أ�صوات احل�شود التي قدمت ملكان العر�ض ملتابعة ال�سباق.
ُيذكر �أن كوروني�س غادر امل�سابح يف �سن مبكرة بداية احلرب العاملية الثانية ،ثم عاد
ملمار�سة ريا�ضته املف�ضلة يف �سن الثمانني.

ا�ستخدام املنظفات الكيماويةي�ضر ب�صحتك

ك�شفت درا�سة حديثة �أن ا�ستخدام
املنظفات الكيماوية يف تنظيف املنزل
ي�رض برئتي املر�أة ب�شكل مماثل لتدخني
� 20سيجارة يف اليوم ،يف حني �أن
ا�ستخدام املنظفات ال ي�ؤثر على �صحة
الرجال.
وتو�صل باحثون من جامعة بريجن يف
الرنويج �إىل هذه النتائج ،بعد درا�سة
على رئتي �أكرث من  6200رج ً
ال وامر�أة
على مدى  20عاماً ،ووجد الباحثون
�أن الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن امل�ساحيق
الكيماوية لتنظيف املنزل ملرة واحدة

على الأقل يف الأ�سبوع� ،أو يعملن يف
جمال التنظيف ،يعانني من تراجع يف
وظائف الرئتني مع الوقت.
وبينت الدرا�سة� ،أن هذا الرتاجع يف
وظائف الرئتني ،الناجت عن ا�ستخدام
املر�أة للمنظفات ،يعادل تقريب ًا تدخني
� 20سيجارة ،خالل مدة ترتاوح بني 10
و 20عاماً.
وحذر الباحثون من �أن �أعمال التنظيف
املنزلية ،ميكن �أن ت�شكل خطر ًا على �صحة
اجلهاز التنف�سي للمر�أة ،لكن املثري يف
الدرا�سة� ،أن هذا الأمر ال ينظبق على

الرجل� ،سواء كان ذلك يف �أداء الأعمال
املنزلية� ،أو بالن�سبة للذين يعملون يف
مهنة التنظيف.
و�أ�شار الباحثون� ،إىل �أن مواد وم�ساحيق

التنظيف ،حتتوي على جمموعة متنوعة
من املهيجات املحتملة للرئتني ،كما
�أن ت�أثري البخاخات ال يختلف كثري ًا عن
�سوائل التنظيف.
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املر�أة بني �سندان التقاليد ..ومطرقة الرتدد والوجل!!!..
بذرة حياة ..ونفحة �أمل..
جمال بحالياي

املر�أة بكل نبلها وطهرها ومكانتها
الإن�سانية ال�سامية ووجودها وح�ضورها
الإجتماعي املميز يف كل مراحل التاريخ
ظلت حبي�سة وقابعة بني جدر التقاليد
ال�سميكة و�أ�سوار العادات ال�شائكة ،حتاول
�أن تقفر بكل قوتها ليتخطى هذا احلاجز
املخيف الكريه ،لكن يد التقاليد اخل�شنة
والقا�سية ت�سحبها وجترها مرة �أخرى نحو
كتل الطني والوحل ،فتظل خائفة حمطمة
تبكي �أحالمها وتن�شج بحزن على �أ�شواقها
وتطلعاتها املجتمعات الإن�سانية القدمية
كلها ت�أمرت على هذا الكائن اللطيف وهذه
الروح ال�شفيفة النقية .لقد بلغت الق�سوة
والعنجهية يف املجتمعات العربية
الكال�سيكية اجلاهلية ذروتها لقد بالغت
يف ق�سوتها و�إعتداءها على املر�أة �أن ت�سن
تقليد ًا فظيع ًا وتراث ًا �شنيع ًا بو�أد الطفلة
حية وتدفن بني جوانحها كل �أحالمها
ال�صغرية و�أمالها يف العي�ش واحلياة! .قد
ي�س�أل ال�سائل ملا كل هذه الق�ساوة وهذه
ال�سوداوية مع هذا الكائن ال�صغري امل�رشق
�أن يوارى بني �أكوام ال�صخر والرتاب
دامع ًا منتحب ًا على جمال احلياة وبهجة
العي�ش والطفولة ،وكيف يت�سنى
للوالد �أن يرتك طفلته امل�سكينة بني
تراب الأر�ض جثة هامدة ويعود �أدراجه
�إىل �أم هي ذاتها قد تكون مدفونة
وغارقة يف بئر �أحزانها وقعر �آالمها يف
فقدها بهذه ال�صور الرتاجيدية الأليمة
متره قلبها وف�ؤادها ..كان الإن�سان
اجلاهلي املظلم الروح والقا�سي القلب
امل�شو�س فكري ًا وعاطفي ًا يعتقد جازم ًا
�أن التخل�ص من املر�أة �رشيكة الرجل
وعن�رص كمال احلياة و�إكتمال جمال
الوجود �أنه قد و�صل �إىل م�شارف احلل
و�آفاق احللول ،ويقدم على هذا العمل
املخيف ال�شنيع ل�سببني �إثنني الأوىل
درء ًا للعار وحتى ينقذ نف�سه وقبيلته من
�أ�سباب العار ،وثانيها حتى ال ت�سلب
�إذا �أغارت القبائل على بع�ضها وتذهب
رهينة و�أ�سرية يف يد القبائل الأخرى
.و�أن احلل لكل هذه الإ�شكاالت والتناق�ضات
الإجتماعية والنزاعات التافهة والإغارات
املفاجئة كانت املر�أة ت�صبح ال�ضحية الأوىل
وتدفع الثمن باهظ ًا غالي ًا� .إن ع�شوائية
املجتمع العائلي والقبلي القدمي و�إنعدام
القوانني الإجتماعية املركزية �ساعدت �إىل
�إ�ستفحال ومتدد مثل هذه العادات والتقاليد
واملتع�سفة والغري م�س�ؤولة ..ون�ش�أت
باملقابل جمموعات وجماعات مت�صارعة
ي�سطو فيها القوي على ال�ضعيف ي�ستحل

دمه وماله و�رشفه كلما �سولت له �أوهامه
ورغباته �،أما يف املجتمعات الإغريقية
والرومانية القدمية لقد و�صل بهم �إحتقار
املر�أة �أن قالوا �أن روح املر�أة هي من روح
ال�شيطان والعفاريت ،فكانوا ينظرون لها
بنظرة ال�شوم والبغ�ض والكراهية املقيتة.
كانت �شم�س احلياة ت�رشق وتغيب واملر�أة
�صامتة حزينة يف ركن ق�صى ،ينظلم
من �أركان هذا الوجود حتى بد�أت بوادر
الثورات الإجتماعية التي جاءت عرب تطور
الفكر الب�رشي و�إنتقاله من ع�صور الكهوف
واحلجرية �إىل ف�ضاءات العلم وم�شارف
الإزدهار والتقدم ..بالعودة ال�رسيعة �إىل
مكانة املر�أة يف جمتمعنا الإرتري ح�سب
الرتاث ال�شفاهي الذي توارثته الأجيال..
كانت املر�أة الإرترية يف م�أمن من مثل هذه
التقاليد اجلائرة املظلمة �إال �أن املظامل
ولو بع�ضها كانت حتوم حول هذا الكائن
الطيب وهذا املالك الأبي�ض و�أهمها م�س�ألة
ختان املراة ،الزواج املبكر كانت هذه
الق�ضايا يعتقدونها حلو ًال لبع�ض املخاوف
التي يخلقونها يف وجدانهم الإجتماعي،
ويتفقون عليه لي�صبح تراث ًا وتقليد ًا

عار وم�سية،
توافقي ًا يعترب اخلروج عنه
ً
لكن �صوتها وكلمتها وفعلها كان حا� ً
رضا
يف ذاكرة الإن�سان الإرتري يف �أ�شعاره يف
�أغانيه ال�شعبية ويف الأحاجي واحلواديث
.فمث ً
ال يف قرانا اجلميلة وحاللنا وبوادينا
املقمرة يف لياليها يتجمع ال�شباب رجا ًال
ون�ساء ليت�سامروا ويتبادلوا �أفراح احلياة
،وبهجة الأغاين يف مفردات وكلمات غاية
يف املحبة والإحرتام والتعاطف:
و�شيليا و�شليى
و�شيليا و�شيلى
�أم حممد �أب قدياتا
لأ متا�سينى باكاتا
ميثل هذه الروح الكبرية
وا لتقارب والتالحم
بني عن�رصي املر�أة
والرجل بنيت ا�صول
احلياة الإرترية وقواعد
ومدنياتها
ح�ضاراتها
القدمية ،املر�أة كانت
�إىل جانب الرجل متديدها
ومتنحه الطاقة وتزوده
بومي�ض الفرح و�شعلة
التحدي والأمل وهو
بجانبه مينحها الأمان

والثقة و�أ�رسار الإ�ستمتاع بجمال احلياة
،ورونق الوجود .وعندما جاء الإيطاليني
و�أعلنوا �إرتريا م�ستعمرة لهم بني عامي
1902 - 1901م بد�أت املر�أة الإرترية تواجه
احلياة ب�شكل جديد ومتقدم نوع ًا ،وبد�أت
تخرج من �إطار البيت والعائلة والقبيلة
لتعمل يف م�شاريع امل�ستعمرة اجلديدة
الزراعية منها وال�صناعية مثل م�شاريع
(براتلو  -دنداى) وغريها وهذه مرحلة
جديدة يف ذاكرة املجتمع الإرتري فكن
ي�شرتكن يف جمع القطن والأعمال الأخرى..

وتعبئة بع�ض املنتوجات ال�صناعية من
م�أكوالت وم�رشوبات..
املر�أة يف املجتمعات الإقطاعية
و�إذا تناولنا املجتمع الفيتنامي يف
ع�صوره الإقطاعية القدمية الفتاة وهي
طفلة �صغرية ت�سمع �أمها وهي حتت�ضنها
بني ذراعيها حلن �إحدى التهويدات القدمية
ب�صوت ناعم حزين:
املر�أة كقطرة املطر
ال �أحد يعلم �أت�سقط يف ق�رص
�أم يف وحل حقول الأرز
وهذه املقاطع ت�صور م�سري املر�أة غري
املحدد يف املجتمع القدمي ،فقد كان ذلك
امل�صري يف يد �أ�شخا�ص �أخرين ويرتبط
كلي ًا ب�إرادتهم ،وكان والد الفتاة ال�صغرية
ي�ستقبل طفلته الوليدة بفتور لأنها لن
ت�ستطيع �أن حتافظ على �إ�ستمرارية ن�سل
العائلة ومرياثها وكان يقال�" :إذا كان لك
�إبن فب�إمكانك �أن تقول �أن لك حلف ًا ولكنك
ال ت�ستطيع �أن تقول ذلك ،حتى و�إن كان لك
ع�رشينات)..
وقد جاء يف كتاب الطقو�س لكنفو�شيو�س:
"�إال �أن الأخالق متنع املر�أة من �أن تخطو
خارج غرفتها ،فمهمتها الوحيدة هي
يف املطبخ )..بعد �أن مت حرمان املر�أة
من التعليم ومن الإ�شرتاك يف مباريات

املندرين .كانت الفتاة تن�ش�أ وفق نظام
�أبقى �أفكارها وم�شاعرها و�أعمالها �ضمن
�إطار �ضيق (للطاعات الثالث :الطاعة
الكاملة لأبيها ،ثم زوجها ،و�أخري ًا �إبنها
الأكرب بعد وفاة زوجها).
�إمر�أة جديدة:
�إنهزمت الأيديولوجيتان الإقطاعية
والربجوازية �شيئ ًا ف�شيئ ًا �أمام املارك�سية
الأخالقية
الق�ضبان
حطمت
التي
وامليتافيزيقية لل�سجن الذي �أ�رست فيه
الن�ساء قورن ًا طويلة ،وحرك املثال
الثوري الأعلى قدرات الن�ساء
الكامنة� .أما اليوم فلقد حطمت
املراة قيود القوانني الأخالقية
القدمية الواحدة تلو الأخرى.
وتقبلت على حتامل املجتمع
القدمي عليها .و�صمدت يف وجه
كل التهديدات وتعذيب العدو لها
،وقامت عند ال�رضورة بالت�ضحية
بحياتها .وبناء ًا على جتربة ه�ؤالء
الن�ساء اخلا�صة و�إدراكهن الثوري
للحياة �أ�صبحن يعرفن �أن جميع
الأحالم املتعلقة بال�سعادة ما هي
�إال �أحالم مادام الوطن م�ستعبد ًا
ومادامت حياتهن تنوء بظلم
املجتمع القدمي .فالن�ضال جزء
�أ�سا�سي من ال�سعادة والت�ضحية
تكف عن كونها ت�ضحية عندما
تقرتن باملعاين والقيم ال�سامية
وهكذا توا�صل الن�ساء الن�ضال
متغلبات على �آالمهن ،لأنهن بالن�ضال
وحده ي�ؤمن ال�سعادة لأطفالهن .وقد مت
قب�ض �إحدى الن�ساء الفيتاميات يف مهمة
ثورية ورف�ضت الإدالء ب�أي معلومات عندما
قام معذبوها ب�إ�ستجوابها وكان جوابها
الوحيد عن �أ�سئلتهم :من هو زوجك؟ �أين
�صمت مل�ؤه الإزدراء ،فقام عندئذ
�أوالدك؟
ٌ
املجرمون بقتلها وقر�أ جالدوها هذه
الق�صيدة التي كتبتها بدمها على حائط
الزنزانة:
�أيها الرجال �إمر�أة وردية الوجنات �أنا
تنا�ضل �إىل جانبكم هنا
تنوء �أكتافنا بثقل تلك الكراهية امل�شرتكة
بيننا
ال�سجن مدر�ستي ونزال�ؤه ا�صدقائي
ال�سيف �إبني والبندقية زوجي
مبثل تلك الروح الثورية العالية
وال�ضمري الإن�ساين الكبري �إنخرطت املراة
الفينامية يف �صفوف الثورة العارمة �ضد
الإقطاع والإ�ستعمار فخرجت هي و�شعبها
من ربقة الإحتالل وقعر الإذالل والإمتهان
فا�سرتدت ب�صمودها و�صربها على املوت
والقهر واجلراح فا�سرتدت حقوقها وحققت
طموحاها يف احلرية والإ�ستقالل.
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ثمار قد ت�ساعد يف خف�ض �ضغط الدم

يعرف ارتفاع �ضغط الدم ب�أنه
القاتل ال�صامت لأنه من النادر
مالحظته ،وعادة ما ين�صح الأطباء
الأ�شخا�ص امل�صابني به مبمار�سة
الريا�ضة وخف�ض الوزن وتناول
الأطعمة ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل
�أدوية ت�ساعد على خف�ضه.
لكن درا�سة طبية �صدرت يف لندن
ؤخرا ،ن�صحت امل�صابني بهذا
م� ً
املر�ض املزمن الإكثار من تناول
الطماطم ،على �أ�سا�س �أنها ت�ساعد
على منع ارتفاع �ضغط الدم ،الذي
عادة ما ي�ؤدي يف كثري من الأحيان �إىل نوبة قلبية �أو �سكتة دماغية.
و�أ�شارت الدرا�سة ،التي ن�رشت يف �صحيفة “ديلي �إك�سرب�س” الربيطانية� ،إىل �أن تناول الطماطم
ب�شكل منتظم ملدة � 8أ�سابيع ي�ؤدي �إىل خف�ض �ضغط الدم.
ً
مري�ضا م�صابني بارتفاع �ضغط الدم تناولوا 250ملغم من
ولفتت �إىل �أن جتربة �أجريت على 31
م�ستخل�ص الطماطم ملدة � 8أ�سابع ،و�أظهر �أن ذلك �ساعد على خف�ض �ضغطهم ،م�شرية �إىل �أن الطماطم
حتتوي على م�ضاد للأك�سدة يفيد �صحة القلب ب�شكل كبري.
وقالت الدرا�سة �إنه “تبني �أن تناول الطماطم بانتظام يعترب �أف�ضل و�سيلة خلف�ض �ضغط الدم ،و�أثبت
فعاليته عند عدد كبري من الأ�شخا�ص امل�صابني لدرجة �أنهم ا�ستغنوا عن الأدوية”.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنه “حتى الآن مل تت�ضح �أ�سباب ارتفاع �ضغط الدم ،لكنها �أ�شارت �إىل بع�ض
العوامل التي ت�ساعد على ذلك مثل التقدم يف العمر وال�سمنة وبع�ض الأطعمة” ،م�ضيفة �أن “الأ�شخا�ص
املعر�ضني �أكرث من غريهم ،هم املدخنون والذين يعانون من ال�سمنة املفرطة والأفارقة من �أ�صول
كاريبية.

�أعظم �أخطار "بارا�سيتامول"!

ك�شفت درا�سة حديثة �أن م�ستح�رض
بارا�سيتامول ي�ؤثر �سلبا يف
الهرمونات اجلن�سية ،ما يزيد من
احتمال �إ�صابة ال�شخ�ص بالعقم.

وتفيد جملة The San Diego
علماء
ب�أن
Union-Tribune
منظمة  ،Human Longevityيف
مدينة �سان دييغو ،تو�صلوا �إىل هذه
اال�ستنتاجات بعد درا�سة �شملت 455
�شخ�صا �أعمارهم فوق  18عاما .كما
متت درا�سة التغريات يف تركيز  700مركب هام لعملية التمثيل الغذائي لدى  1880تو�أما
�أوروبيا و� 1235آخرين من �أ�صول �أفريقية و�إ�سبانية.
وبينت نتائج الدرا�سة �أن جميع امل�شاركني عانوا من ن�ضوب الهرمونات اجلن�سية
" "neurosteroidاملرتبط با�ستخدام البارا�سيتامول .وكان الت�أثري مكافئا مل�ستوى
الهرمونات املفرت�ض يف اجل�سم بعد � 35سنة ،ما ي�سبب �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي وم�شاكل يف
القدرة على الإجناب وت�شوه الأجنة وكذلك يزيد من احتماالت الإجها�ض.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هرمونات " "neurosteroidتنتج يف الدماغ والغدد الكظرية
والتنا�سلية.

حمى ال�سا تنت�شر يف نيجرييا

و�صل عدد �ضحايا حمى ال�سا يف نيجرييا
�إىل  ،110فيما يحاول العلماء يائ�سني
الحتواء تف�شي املر�ض "ال�صاروخي".
وارتفعت الوفيات الناجمة عن املر�ض
القاتل ،يف البالد الأفريقية بن�سبة 22%
يف غ�ضون �أ�سبوع واحد ،وفقا للإح�صاءات
الر�سمية الأخرية.
ويقول م�س�ؤولو ال�صحة العاملية �إن
ٍ
تف�ش للمر�ض القاتل الذي هز
هذا ا�سو�أ

نيجرييا من قبل ،حيث بلغ
عدد احلاالت امل�شتبه يف
�إ�صابتها  1112حالة منذ
يناير املا�ضي.
كما �أن تف�شي املر�ض هذا
العام يحمل معدل وفيات �أعلى
بكثري من املعدل املعتاد،
وفقا للمركز النيجريي
ملكافحة الأمرا�ض.
و�أكد م�س�ؤولو ال�صحة يف
�آخر تقرير لهم �أن حمى ال�سا تقتل ما
يقارب  24%من احلاالت امل�صابة.
ويطلق على هذا املر�ض الذي قد ي�سبب
الوفاة "احلمى النزفية الفريو�سية"،
وميكنه الت�أثري على العديد من �أع�ضاء
اجل�سم كما ي�سبب تلفا يف الأوعية
الدموية ،وهو مر�ض ي�صعب عالجه.
وتظهر على غالبية امل�صابني �أعرا�ض
مثل احلمى وال�صداع وال�شعور بالتعب

العدد ()109

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

�إعداد /هاجر حممد نور

كيف حت�صن منزلك �ضد الإنفلونزا؟

ك�شف �أ�ستاذ علم املناعة “جي�سون
تيرتو”� ،أف�ضل الطرق لوقف انت�شار
الإنفلونزا ،خا�صة تلك التي ت�أتي من
جمموعة متنوعة من امل�صادر مثل �أنظمة
التهوية ،والنباتات ،والبيئة املحيطة
وال�سحابة امليكروبية اخلا�صة.
ورغم �أن تلك امليكروبات ال ت�شكل
�أي تهديد على �صحتنا ،ولكن يف مو�سم
الإنفلونزا ال�شديد يجب اتخاذ بع�ض
االحتياطات ،حيث ا�ستعانت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية ،بخبري علم املناعة ليك�شف �أف�ضل
طرق حت�صني املنزل �ضد الإنفلونزا.
 1توقف عن مل�س وجهكتدخل اجلراثيم والبكترييا امل�سببة للأمرا�ض مبا�رشة من �شخ�ص لآخر �أو عن طريق ا�ستخدام
الأغرا�ض امل�شرتكة ،التي تلم�سها قبل �أن تلم�س وجهك وت�صيبك العدوى.
 2ا�ستخدام البخار لقتل الإنفلونزاوتكرارا طوال اليوم ،ميكنك خف�ض فر�ص العدوى بتنظيف
ا
مرار
بالإ�ضافة �إىل جتنب مل�س وجهك
ً
ً
الأماكن والأغرا�ض التي قد حتمل العدوى لل�سيطرة على انت�شار املر�ض.
ويف هذه املهمة ميكنك ا�ستخدام املطهرات �أو املنظفات الب�سيطة ،مثل املبي�ض (الكلور) املخفف،
�أو بريوك�سيد الهيدروجني ،كما ميكنك اال�ستغناء عن املواد الكيميائية وا�ستخدام البخار لقتل
اجلراثيم.
 3تطهري جهاز التحكم بالتلفزيون والآيباد امل�شرتكبعد اختيار مطهر ،تت�ضمن اخلطوة النهائية حتديد الأ�سطح لتنظيفها ،ويف تلك اخلطوة عليك
االنتباه للأ�سطح ال�شائع ا�ستخدامها ،خا�صة التي تعمل باللم�س مثل الرميوت والآيباد العائلي وما
�شابه.
 4اغ�سل يديك وتخل�ص من �أ�سفنجة املطبخ القدمية بانتظاممن ال�صعب ال�سيطرة على نظافة الأ�سطح املحيطة كلها طوال الوقت ،ولذلك من ال�رضوري �أن تبقي
يديك نظيفتني بغ�سلهما بانتظام حتى ال تنقل العدوى �أو ت�صاب بها ،كما ينطبق الأمر نف�سه على
�أ�سفنجة املطبخ ،ف�إذا مل تكن نظيفة ف�ستعمل على نقل الفريو�سات واجلراثيم �إىل كل �أفراد الأ�رسة.

جرثومة �ساملونيال ت�ضاعف الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء

تعترب �إلتهابات الأمعاء الغليظة املزمنة،
وخ�صو�صا مر�ضي موربو�س كرون وااللتهاب
ً
التقيحي املزمن  ،Ulcerative Colitisمن
�أخطر �أمرا�ض الأمعاء ،التي تهدد بالتحول
�إىل منو �رسطاين .ويعترب �رسطان الأمعاء
من �أ�شد الأورام ال�رسطانية فت ًكا بالإن�سان،
�سنويا ،وي�ؤدي �إىل
ي�صيب � 73ألف �أملاين
ً
موت � 27أل ًفا منهم.
تثار ال�شكوك حول التهاب �ساملونيال
املعوي يف ن�شوء �رسطان الأمعاء الغليظة
منذ فرتة طويلة� ،إال �أن الدرا�سات مل تثبت
ذلك ب�شكل قاطع ،كما هي احلال يف عالقة
بكترييا هيليكوباكترييوم بايلوري امل�سببة
للقرحة املعدية بن�شوء �رسطان املعدة .وذلك على الرغم من معرفة الطب اليوم �أن حالة �رسطانية
واحدة من كل خم�س ت�سببها الإلتهابات الفريو�سية والبكتريية وغريها.
ت�شري درا�سة هولندية �إح�صائية جديدة �إىل �أن الب�رش الذين �أ�صيبوا بالتهاب معوي ببكترييا
خ�صو�صا االلتهابات يف جزء القولون ال�صاعد وجزئه الأفقي� ،أكرث
ال�ساملونيال قبل بلوغ ال�ستني،
ً
عر�ضة ل�رسطان القولون من غريهم من الب�رش.
�شخ�صا لتحليالتهم الإح�صائية
�أخ�ضع فريق العمل من جامعة �أوترخت الهولندية ،نحو 14264
ً
حول عالقة �ساملونيال ب�رسطان الأمعاء ،و�رسطان القولون على وجه اخل�صو�ص.
تركز التحليل على الأفراد الذين �أ�صيبوا بالتهابات الأمعاء بني عامي  1999و ،2015وتابعوا
تطورات و�ضعهم ال�صحي طوال �سبع �سنوات .وكانت النتيجة وا�ضحة ،ومفادها �أن معظم الأ�شخا�ص
خ�صو�صا �ساملونيال �أنرتيريتد�س� ،أ�صبحوا من
تعر�ضوا �إىل التهابات الأمعاء ب�ساملونيال،
الذين
ً
ّ
النا�س املهددين �أكرث من غريهم بالإ�صابة ب�رسطان الأمعاء.
كانت املخاطر ترتفع ب�شكل وا�ضح عند الذين �أ�صيبوا بالتهاب الأمعاء الغليظة ال�صاعد واجلزء
الأفقي منها .واملهم � ً
أي�ضا �أن خماطر الإ�صابة ب�رسطان الأمعاء كانت ترتفع عندما ت�صيب �ساملونيال
�أمعاء املري�ض قبل بلوغه ال�ستني.
تعر�ضوا اللتهابات �ساملونال املعوية بفح�ص
و�أو�صى فريق العمل الأطباء بن�صح مر�ضاهم الذين ّ
القولون بانتظام ،بهدف الك�شف املبكر عن احتماالت ن�شوء ال�رسطان .ميكن مثل هذا الإجراء �أن
يعد الآالف بحياة �أطول.

والإقياء والتهاب احللق ،وكذلك نزيف
من الفم والأنف �أو املهبل ،وقد يعاين ربع
امل�صابني من ال�صمم امل�ؤقت ،كما تواجه
الن�ساء احلوامل امل�صابات باملر�ض يف
وقت مت�أخر من احلمل احتماال بـ 80%
لفقدان اجلنني �أو املوت ،يف املقابل
قد ال تظهر هذه الأعرا�ض على امل�صابني
الباقني.
وينت�رش املر�ض �إما عن طريق الفئران

�أو العدوى الب�رشية عن طريق التعر�ض
لل�سوائل اجل�سدية لل�شخ�ص امل�صاب.
وت�صل فرتة ح�ضانة "حمى ال�سا" �إىل
ثالثة �أ�سابيع .وي�سعى الباحثون ملعرفة
�إذا ما كان ب�إمكان هذا املر�ض مثل الإيبوال
البقاء يف اجل�سم ومتريره �إىل �شخ�ص
�آخر من خالل العالقة اجلن�سية حتى بعد
�إنح�سار املر�ض.
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�شبابيات

مناذج
�شبابية ناجحة
ال�شاب هبتوم عندوم قرب�أمالك،
احد ال�شباب الذي تخرجوا بدرجة
الإمتياز من كلية االقت�صاد والتجارة
تخ�ص�ص املحا�سبة من حلحلي العاماملا�ضي ،وكان قد اظهر تفوق ًا يف
درا�سته مما اهله للح�صول على
ميدالية .ولد هبتوم يف عدي باروا
باالقليم اجلنوبي عام  1992ون�ش�أ
ودر�س بها املرحلة االبتدائية  .وانتقل
اىل دباروا حيث در�س بها املرحلتني
املتو�سطة والثانوية .ويف عام 2012
التحق بالدفعة  25للخدمة الوطنية
ب�ساوا ,جنح يف امتحان ال�شهادة الثانوية
 ،وق�ضى عام يف كلية االداب والعلوم
االجتماعية بعدي قيح لدرا�سة كور�س
((freshmanثم املحا�سبة يف كلية
االقت�صاد والتجارة بحلحلي ،وتخرج
منها بعد �سنوات من الدرا�سة.
عمل بعد التخرج يف جمال
التدري�س مبركز ت�أهيل �سد طقرا،
ويعمل االن مبركز(Resource
.)Co-ordinating Center
للتعرف على جتربته كنا قد اجرينا
معه هذا اللقاء  ,ف�إىل م�ضابط احلوار:
ال�سيد /هبتوم لنبد�أ احلديث عن
ن�ش�أتك؟
انا ن�ش�أت يف ا�رسة فالحية
 ،حيث كنت ا�ساهم يف اعمال
الزراعة بجانب الدرا�سة .
وكيف كانت م�سريتك التعليمية؟
مرت م�سريتي التعليمية
بثالث مراحل وهي انني يف
البداية كنت ن�شط جد ًا ،
وكنت اتابع درو�سي بكل
اهتمام وتركيز عال  ،بينما
كنت يف املرحلة الثانية
�ضعيف يف م�ستواي .
ما ال�سبب يف ر�أيك؟
ال�سبب يف ذلك ان تركيزي
كان اكرث يف اجلانب
الريا�ضي.
ما نوع الريا�ضة التي كنت تركز
فيها؟
كانت لعبة الكرة الطائرة،
كانت اكرث انواع
حيث
الريا�ضة التي كانت متار�س
يف قريتنا ،وكذلك كرة القدم
 ،لكن كان تركيزي اكرث يف
لعب الكرة الطائرة  ،وذلك
بت�أثري من زمالئي ومن هم
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يف �سني يف ذلك الوقت.
وكيف كانت املرحلة الثالثة ؟
املرحلة الثالثة
كانت
يف �ساوا  ،حيث تنبهت اىل
�رضورة الرتكيز يف درا�ستي
حتى احقق الدرجات املطلوبة
التي متكنني من دخول
اجلامعة ،
ولذلك قررت ان اركز على
درا�ستي واغتنم كل فر�صة
لتحقيق التفوق يف امتحان
ال�شهادة الثانوية.
وهل فع ًال متكنت من حتقيق ما
رغبت يف حتقيقه؟
نعم كانت �ساوا بالن�سبة
يل نقطة حتول كبرية ،حيث
�سمحت يل الظروف من تعديل
امل�سار .
وهل مار�ست ريا�ضة الكرة الطائرة
ب�ساوا؟
نعم ،فقد كانت االغلبية
ال�ساحقة من الالعبني من
الطالب املتفوقني يف درا�ستهم
 ،وهذا كان له ت�أثريه اي� ًضا،
لكن كان تركيزي االكرب على
الدرا�سة واملذاكرة امل�ستمرة
للدرو�س .وكنت قد حملت
معي اىل �ساوا املراجع والكتب
التي احتاجها للمذاكرة .
اىل اي مدى كانت ثقتك يف حتقيق
درجات جناح كبرية يف امتحان ال�شهادة
الثانوية؟
عندما قيمت م�ستوى االداء
يف االمتحان  ،تيقنت انني
�س�أحقق درجات جناح كبرية
 ،جل�ست يف االمتحان ملواد
امل�ساق العلمي  ،لكن فيما
بعد حولت الدرا�سة اىل العلوم
االجتماعية  ،ودر�ست كور�س
(( freshmanبعدي قيح  ،ثم
يف العام الثاين در�ست بق�سم
املحا�سبة يف كلية االقت�صاد
والتجارة بحلحلي .
ما الذي دعاك لإختيار جمال
املحا�سبة؟
كما ا�سلفت لك در�ست يف
البداية بامل�ساق العلمي
 ،مل يكن يل فهم اومعرفة
كافية باملحا�سبة ،لكن يف
كور�س (( freshmanعندما
در�ست املدخل اىل االقت�صاد

ال�شاب هبتوم عندوم /خريج املحا�سبة :مرت درا�ستي بثالث مراحل

( Introduction
)to Economics
دفعني ذلك اىل
درا�سة املحا�سبة
كنت
باعتباري
جيد ًا يف هذا
اجلانب.
وكيف وجدت
الدرا�سة يف هذا
املجال؟
البداية
يف
كان االمر �صعبا
بالن�سبة يل �إذ
ا�صبح �شيئ جديد
بالن�سبة يل ،خا�صة انني
كنت قد در�ست امل�ساق العلمي
 العلوم الطبيعية  ،ثم اناملفاهيم اال�سا�سية للمحا�سبة
كDebit,Credit, Asset,
� Liability, Capitalصعبت
علي يف البداية .
وكيف متكنت من املوا�صلة و
التخ�ص�ص فيه ؟
اذكر انني يف ذلك الوقت
بد�أت اقر�أ كتاب لل�سيد /
�إ�سميث للتعرف على هذا
املجال اكرث ،وكنت اعاين
كثري ًا حتى امتحانات منت�صف
العام  ،لكن بقراءتي املت�أنية
للكتاب وتدريجي ًا اح�س�ست
بتح�سن م�ستواي  ،وان معرفتي
بد�أت تتعمق يف هذا املجال،
ومتكنت من فهم هذا املجال،
لدرجة انني احرزت الدرجة
الكاملة يف االمتحان الن�صفي
(.)40/40
وهل بعد ذلك وا�صلت ممار�سة
الريا�ضة ام ماذا؟
قال �ضاحك ًا  ،يف ال�سنة
االوىل قاطعت الريا�ضة
متام ًا ،لكن يف ال�سنة الدرا�سية
الثانية وبعد ان �إطم�أننت اىل
و�ضعي الدرا�سي بد�أت امار�س
الريا�ضة مع االهتمام بدرو�سي
 .وكنت امار�س الريا�ضة بل
وامثل الكلية بحلحلي يف
املناف�سات الريا�ضية التي
تتم على م�ستوى الكليات .
لكني �سمعت من زمالئك انك اف�ضل
من يلعب الكرة الطائرة ؟
قال �ضاحك ًا  ،احلديث عن
الذات غري حمبذ ،لذلك من
االف�ضل توجيه هذا ال�س�ؤال
ملن يتابعونني .

�إذن لنعد اىل جمال درا�ستك  ،ماذا
يعني م�صطلح حما�سبة؟
تعني
الرتجمة حرفي ًا
احل�ساب  ،لكن ملن المعرفة
�سابقة له بهذا املجال يعتقد
انه يعني عد النقود فقط.
لكن من الناحية املهنية
يعني  ،التبادالت التجارية
,اعداد
()Transactions
القوائم املالية (Interms
،)of Financial Statments
كما يطلق عليها اي� ًضا لغة
املال و االعمال (Language
.)of business
هال ذكرت لنا بع�ض االمثلة ؟
مث ًال  ،ملن يرغبون العمل
يف جمال التجارة  ،عليهم
املعرفة الدقيقة واالملام
مبجال التجارة
الكامل
قبل الدخول فيه  ،وجمال
املحا�سبة هو من يقدم لهم
امل�شورة واالر�شاد  ،،لذلك
يقولون ان املحا�سبة تعمل
كلغة و�سيطة بني التجارة
وامل�ستثمر.
عموم ًا ما الهدف من املحا�سبة؟
ي�ساعد على الفهم واالدراك
للمعلومات واالر�شادات ل�ضمان
اتخاذ القرارات ال�صائبة يف
املجال االقت�صادي .
ما الذي مييز هذا املجال ؟
ما مييزه انه ميثل لغة
التجارة .
ماهي املجاالت التي ترتبط به؟
يرتبط بالدرجة االوىل
وب�شكل مبا�رش مبجال االدارة
واملالية  ،كما ان له عالقة
ب�إدارة االعمال واالقت�صاد.
بالنظر اليه على امل�ستوى
العاملي كيف ميكن تقييمه؟
يف عاملنا الذي ا�صبح قرية

واحدة  ،،وحتى يلبي
الطلبات االقت�صادية
العاملية  ،البد من
التطورات
مواكبة
الع�رصية ،خا�صة وان
التجارة ت�شهد تغيريات
وتبدالت كبرية .
قبل االنتقال اىل عملك
احلايل كنت تعمل كمدر�س
مبركز ت�أهيل �سد طقرا كيف
وجدت مهنة التدري�س ؟
كما هو معروف ،
التدري�س يعني حتمل
م�سئولية كبرية جد ًا،
يف تلك الفرتة وبحكم ان �سني
قريب جد ًا من �سن من ادر�سهم
كنت اح�س باخلجل  ،لكن مع
مرور الزمن تعودت على
االمر.
�سمعت ان الطالب كانو يحبونك؟
قال �ضاحك ًا  ،هذه اي� ًضا
ي�صعب علي و�صفها ،لذلك
اترك االمر لهم.
انت االن بلغت ال 26عاما من عمرك
كيف تنظم وقتك؟
كما تف�ضلت انني االن يف
عمري هذا ،وهو الوقت الذهبي
الذي يفرت�ض ان ا�ستغله يف
التهيئة ل�ضمان م�ستقبل اف�ضل
 ،وهذا ما اقوم به.
هل لديك فكرة ملوا�صلة الدرا�سات
العليا؟
نعم بالت�أكيد الفكرة موجودة
 ،ورغبتي يف ان اتخ�ص�ص اكرث
يف هذا املجال.
االن تعمل مبركزادارة تن�سيق
املوارد الب�شرية املهنية ،كيف جتد
العمل به؟
العمل فيه جيد  ،ونعمل
بكل جد من اجل تعوي�ض
وخدمة ال�شعب واحلكومة
التي انفقت الكثري من اجل
تعليمنا.
كلمة اخرية ؟
اقدم ال�شكر اجزله لكل من
�ساهم يف درا�ستي وبلوغي
لهذه املرحلة ويف مقدمتهم
والدي  ،وكل املعلمني
والزمالء الذي �ساعدوين يف
الدرا�سة.
ونحن من جانبنا نتمنى لك التوفيق
والنجاح يف مهامك
ا�شكركم كثري ًا
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�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

يف �إياب ثمن نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
مان�ش�سرت �سيتي ويوفنتو�س يت�أهالن لربع النهائي

ماركيزيو يك�شف عن م�ستقبله..
ويتوقع قرار بوفون

يف املباريات التي �أقيمت �أول �أم�س الأربعاء ،ت�أهل مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي �إىل الدور ربع النهائي من مناف�سات دوري
�أبطال �أوروبا ،رغم الهزمية التي تعر�ض لها �أمام بازل
ال�سوي�رسي بهدفني مقابل هدف يف �إياب ثمن نهائي امل�سابقة،
ذهابا بنتيجة ( .)4-0و�سجل
م�ستفي ًدا من فوزه خارج �أر�ضه
ً
جابرييل خي�سو�س هدف مان �سيتي الوحيد يف الدقيقة ،8
بينما �سجل حممد اليون�سي هدف بازل الأول يف الدقيقة ،17
بينما �أ�ضاف مي�شيل الجن هدف الفوز للفريق ال�سوي�رسي يف

الدقيقة  .71كما جنح يوفنتو�س يف العودة ،ببطاقة الت�أهل
�إىل ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بعد الفوز على م�ضيفه،
توتنهام ،يف ملعب وميبلي ،بهدفني لهدف .وجاء ذلك ،رغم
ت�أخر اليويف بهدف ،يف ال�شوط الأول� ،أحرزه �سون هيوجن مني
لتوتنهام ،لكن جونزالو هيجواين ،وباولو ديباال ،قلبا الأمور
يف ال�شوط الثاين .وكانت مباراة الذهاب ،بني توتنهام
ويوفنتو�س ،يف �إيطاليا ،قد انتهت بالتعادل (.)2-2

حلماية جنمه الفرن�سي �أنتوين مار�سيال
مان�ش�سرت يونايتد يتحرك ملواجهة �أطماع يوفنتو�س

ينوي نادي مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،الت�صدي لنظريه
يوفنتو�س الإيطايل ،الذي يخطط لإبرام �صفقة جديدة من
ال�شياطني احلمر .و�أ�شارت �صحيفة "ذا تاميز" �أن اليونايتد
حترك حلماية جنمه الفرن�سي� ،أنتوين مار�سيال ،من اهتمام
يوفنتو�س ،من خالل فتح باب املفاو�ضات ب�ش�أن �إبرام عقد
جديد بني الطرفني .ومل ي�شارك مار�سيال �أ�سا�سيا �سوى يف
مباراة وحيدة ،من �أ�صل املواجهات الـ  4الأخرية ملان�ش�سرت
يونايتد ،وال يلعب �إال نادرا ،منذ ان�ضمام الدويل الت�شيلي
�أليك�سي�س �سان�شيز �إىل الفريق الإجنليزي .وح�سب ال�صحيفة،
ف�إن يوفنتو�س �أبدى اهتمامه ب�ضم املهاجم الدويل الفرن�سي،
البالغ من العمر  22عاما ،وهو م�ستعد للجلو�س مع ممثليه،
من �أجل مناق�شة انتقال حمتمل �إىل النادي الإيطايل .وكانت
مفاو�ضات قد جرت بني �إدارة مان�ش�سرت يونايتد ،ووكيل �أعمال
الالعب ،فيليب المبويل ،يف دي�سمرب املا�ضي� ،إال �أنها مل تتجدد منذ ذلك احلني .وينتهي عقد مار�سيال احلايل بعد � 18شهرا،
وميلك اليونايتد خيار التجديد لعام �إ�ضايف� ،إال �أنه يريد يف الوقت ذاته� ،ضمان ا�ستمرار الالعب الفرن�سي مع الفريق لفرتة
طويلة .ورغم حتفظ مدرب مان�ش�سرت يونايتد ،جوزيه مورينيو ،على احلالة الذهنية لالعب وجمهوده خالل املباريات ،يرى م�سئولو
�شجعهم
النادي� ،أنه ب�إمكانه التحول �إىل واحد من �أف�ضل مهاجمي �أوروبا ،حال ا�ستغل قدراته بال�شكل الأمثل ،وهو الأمر الذي ّ
على التعاقد معه ،عام  2015من موناكو ،مقابل  38مليون جنيه �إ�سرتليني .و�سي�ضطر مان�ش�سرت يونايتد لدفع  10ماليني يورو
�إ�ضافية ملوناكو ،عند ت�سجيل مار�سيال هدفه الـ  25يف الدوري الإجنليزي املمتاز ،علما ب�أنه �سجل حتى الآن  24هدفا.

حتدث الالعب الإيطايل ،كالوديو ماركيزيو ،عن رحلته مع البيانكونريي ،وم�ستقبل
زميله ،احلار�س الأ�سطوري ،جيانلويجي بوفون .وقال ماركيزيو ،يف ت�رصيحات نقلها
موقع "كالت�شيو مريكاتو" الإيطايل" :ان�ضممت لفريق يوفنتو�س لل�شباب عام
عاما املا�ضية
 ،1993و�إذا ا�ستبعدنا الإعارة الق�صرية لإمبويل ،فقد ق�ضيت الـً 25
مع اليويف ،وما يزال لدي عامني يف عقدي احلايل ،وال �أريد ارتداء قمي�ص �آخر� ،أود
بدل من ذلك" .وعن �شغفه بالألعاب احلديثة ،قال" :كنت حمظوظً ا �أنني
االعتزال اً
ولدت قبل ع�رص الواقع االفرتا�ضي ،لذلك �أود الذهاب للحديقة للعب كرة القدم ،يف
يوما كاملاً هناك ،اعتدت �أن �أعود �إىل البيت من املدر�سة،
بع�ض االحيان كنا نق�ضي ً
و�أتناول الطعام ،قبل الذهاب ب�رسعة للعب مع الأ�صدقاء" .وحول �شخ�صيته الهادئة،
رد بقوله�" :إنها طبيعتي ،يف بع�ض الأحيان �أريد �أن �أنفجر مثل الربكان ،ولكن �أبقي
كل �شيء بداخلي" .وبخ�صو�ص ف�ضيحة "الكالت�شيوبويل" ال�شهرية ،قال ماركيزيو:
يوما �إنني �سعيد بها ،لكن اللعب يف الدوري الثاين� ،ساعدين �أنا والكثري
"مل �أقل ً
من الزمالء" .وب�ش�أن معار�ضته للمدرب ،قال" :مل �أعار�ضه ،ولكن �إذا كنت قد فعلت
�شيئًا خاطئًا� ،أو �أنه غري �سعيد ،ف�أنا �أدرك هذه النظرة ..يف بداية املو�سم مل �أكن يف
الت�شكيلة الأ�سا�سية ،لكنني عملت بجد للح�صول على مكاين يف الفريق" .وعن �أكرب
خماوفه يف الوقت الراهن� ،أو�ضح" :العامل الذي ينمو فيه �أطفايل يتغري ..الو�ضع الآن
يخيفني� ،أود �أن يبقى �أطفايل هنا بجانبي" .وب�ش�أن ف�شل �إيطاليا ،يف الت�أهل لك�أ�س
العامل ،قال�" :سيكون من املحزن� ،أال نكون هناك هذا ال�صيف ،خا�ص ًة بوفون� ،إنه
ي�ستحق الكثري" .وفيما يتعلق باحتمال اعتزال بوفون ،بنهاية املو�سم احلايل ،قال
الالعب" :مل �أ�س�أله ماذا �سيفعل ،ولكن يف ر�أيي� ،سيوا�صل اللعب".

"�أف�ضل �أم بالتاريخ" على �أعتاب
العودة �إىل مالعب التن�س

فهد املولد رف�ض االن�ضمام لرب�شلونة

رف�ض فهد املولد ،العب ليفانتي الإ�سباين واملنتخب
ال�سعودي ،االن�ضمام �إىل �صفوف بر�شلونة عندما كان يف
ال�ساد�سة من عمره .وكانت �صحيفة "مريور" الإجنليزية،
تقريرا عن املنتخب ال�سعودي� ،ضمن حتليالتها
قد �أعدت
ً
ملنتخبات ك�أ�س العامل  ،2018اختارت فيه املولد كنجم
�صاعد منتظر يف مونديال رو�سيا ،وحممد ال�سهالوي هداف
الن�رص ،كنجم �أول للأخ�رض .وقالت ال�صحيفة يف امل�ساحة
املخ�ص�صة للمولد" :لي�س هناك العبون كثريون يرف�ضون
بر�شلونة ،لكن هذا ما فعله املولد ،عندما لفت نظر �أحد
الك�شّ افني من العمالق الكتالوين ،وهو طفل �صغري".
اً
"وبدل من االن�ضمام لرب�شلونة ،وقع املولد عندما
و�أ�ضافت:
كان يف ال�ساد�سة من عمره ،الحتاد جدة الذي لعب له 117
مباراة� ،سجل خاللها ً 17
هدفا" .يذكر �أن املولد 23 ،عا ًما،
معارا من احتاد جدة،
املا�ضي،
انتقل �إىل ليفانتي يف يناير
ً
ومل ي�شارك يف �أي دقيقة مع الفريق الإ�سباين حتى الآن.

بعد �أكرث من � 6أ�شهر على و�ضع مولودتها �أليك�سي�س �أوملبيا ،ترتقب العبة
التن�س الأمريكية �سريينا وليامز ،العودة �إىل املالعب من خالل بطولة �إنديان
ويلز للأ�ساتذة .ومل تخف �سريينا امل�صنفة الأوىل على العامل �سابقا� ،سعادتها
البالغة باجتياز فرتة احلمل والو�ضع للعودة �إىل مالعب التن�س التي طاملا
�صالت وجالت فيها ،ورغم الغياب الطويل ،مل تفقد النجمة الأمريكية ال�شهرية
حما�سها �أو طموحها جتاه اللعبة و�ألقاب البطوالت املختلفة .وقبل بدء رحلة
العودة ،مل يت�أخر زوجها �ألك�سندر �أوهانيان ،يف منحها دفعة جديدة وحافزا
�إ�ضافيا للت�ألق جمددا يف مالعب التن�س ،حيث ن�رش العديد من الالفتات بطول
الطريق امل�ؤدي �إىل مالعب "�إنديان ويلز"  ،التي حملت جملة" :عودة �أف�ضل
�أم يف التاريخ" .وت�شهد �إنديان ويلز� ،أهم بطوالت اللعبة بعد بطوالت "جراند
�سالم" الأربع الكربى � ،أول م�شاركة ل�سريينا يف البطوالت منذ و�ضع مولودتها.
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االرتري ناتنائيل برهاين باملركز الثالث ع�رش

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()109

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

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

الوداد ي�ستهل حملة الدفاع عن اللقب ب�سباعية

الهولندي بولز يتوج بثالث مراحل "باري�س  -ني�س" فوز تاريخي للوداد املغربي يف دوري �أبطال افريقيا لكرة القدم

فاز الهولندي فوت بولز ،ب�سباق
دراجات باري�س-ني�س ،لريتقي
للمركز الرابع يف الرتتيب العام ،فيما
حل الإ�سباين مارك �سولري يف املركز
الثاين ،لريتدي القمي�ص الأبي�ض
ك�أف�ضل دراج �شاب.
وبعد �أن �أنهى طواف �أندلو�سيا يف
املرتبة الثالثة ،خطا �سولري خطوة
مهمة يف مناف�سة الكبار بكل ال�سباقات،
وهو ال يزال يف الـ 24من العمر.
وحل الإ�سباين ثانيا بعد  11ثانية
فقط من بولز يف ال�سباق الفرن�سي،

الذي امتد لـ 18كم ،وت�ضمن مرحلتني
�صعبتني ،متكن من تخطيهما وال�صعود
على من�صة التتويج مبدينة �سانت
�إتيان.
وبهذه النتيجة ،ي�أتي �سولري يف
املركز الرابع للرتتيب العام بفارق 26
ثانية ،عن مت�صدر التجارب لوي�س ليون
�سان�شيز ،ومتعادال مع �صاحب املرتبة
الثالثة ،الفرن�سي جوليان �أالفيليب.
و�أنهى الدراج االرتري ناتنائيل برهاين
ال�سباق باملركز الثالث ع�رش مت�أخرا بفارق
( 38ثانية) عن الفائز باملركز االول.

على ح�ساب الثالثي جاريث بيل� ،إي�سكو ،وكرمي بنزميا

�أ�سين�سيو وفا�سكيز ينهيان ع�صر  BBCيف ريال مدريد

جنح ماركو �أ�سين�سيو ،ولوكا�س
فا�سكيز ،يف احل�صول على ثقة مدرب
ريال مدريد ،الفرن�سي زين الدين زيدان،
وهو ما ت�أكد بعد الدفع بهما يف ت�شكيلة
امللكي ،مبوقعة حديقة الأمراء� ،أمام
باري�س �سان جريمان ،يف �إياب ثمن نهائي
دوري الأبطال.
وقالت �صحيفة "موندو ديبورتيفو"،
�إن �أهمية فا�سكيز و�أ�سين�سيو بجانب
ماتيو كوفا�سيت�ش ،قد زادت يف الفرتة
الأخرية ،على ح�ساب الثالثي جاريث بيل،
�إي�سكو ،وكرمي بنزميا.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن املواجهة

الأخرية خارج الأر�ض �ضد باري�س �سان
جريمان الفرن�سي� ،أكدت ذلك حيث �شارك
بيل و�إي�سكو من على مقاعد البدالء ،بينما
ف�شل بنزميا يف تقدمي �أداء جيد وغاب عن
التهديف.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه �أي�ضا يبدو
�أن ثالثي  BBCالهجومي (بيل -بنزميا
 كري�ستيانو) مل يعد خطا �أحمر بالن�سبةللمدرب زين الدين زيدان ،خا�صة بعد
جتاهله لبيل يف الفرتة الأخرية ،فيما قد يكون
الدور القادم على بنزميا ،يف ظل االنتقادات
الالذعة التي يتعر�ض لها املهاجم الفرن�سي
هذا املو�سم.

على خلفية ق�ضية املن�شطات

ا�ستهل الوداد البي�ضاوي املغربي
حملة الدفاع عن لقبه بطال مل�سابقة دوري
ابطال افريقيا لكرة القدم بفوز �ساحق
على �ضيفه وليام�سفيل االيفواري 7-2
االربعاء يف الدار البي�ضاء يف ذهاب الدور
الثاين.
وعانى الوداد البي�ضاوي ،بطل الك�أ�س
ال�سوبر االفريقية ،االمرين يف ال�شوط
االول حيث ا�ستقبلت �شباكه هدفني
بينهما االفتتاحي يف الدقيقة الثالثة قبل
ان ينهيه بالتعادل .2-2
لكن بطل املغرب انتف�ض يف ال�شوط
الثاين و�سجل خما�سية كان بطلها
ا�سماعيل احلداد الذي �سجل هاتريك.
وفاج�أ ال�ضيوف �صاحب االر�ض بهدف
مبكر �سجله جان ويلي ندا من ت�سديدة
قوية من خارج املنطقة يف الدقيقة
الثالثة ،لكن الوداد البي�ضاوي ادرك
التعادل بعد  3دقائق عرب حممد �أوالد
بكرة ر�أ�سية من م�سافة قريبة ،ثم تقدم
للمرة االوىل عرب �أمني التغزاوي من
ركلة حرة جانبية مبا�رشة ،قبل ان يدرك
وليام�سفيل التعادل عرب جان فران�سي�س
ندا يف الدقيقة  36من م�سافة قريبة.
وانتف�ض رجال املدرب التون�سي فوزي
البنزرتي يف ال�شوط الثاين ومنح املدافع
حممد الناهريي التقدم جمددا للوداد
يف الدقيقة  ،52و�سجل التغزاوي هدفه
ال�شخ�صي الثاين والرابع لفريقه بعد 10
دقائق ،قبل ان ي�ضيفه احلداد ثالثيته يف
الدقائق  74و 90و.90+2
وتقام مباراة االياب يف  16مار�س
احلايل يف �أبيدجان.
وكان الوداد البي�ضاوي توج باللقب

�ضمن املباريات التي �أقيمت �أول �أم�س االربعاء

نتائج متفاوتة يف الدور الأول لك�أ�س الكونفدرالية الأفريقية

مني احتاد بنقردان التون�سي الذي
ي�شارك لأول مرة يف تاريخه مب�سابقة قارية
بخ�سارة ثقيلة �3-صفر �أمام م�ضيفه كارا
الكونغويل يف ذهاب الدور الأول لك�أ�س
االحتاد الأفريقي لكرة القدم.
ومل ي�صمد احتاد بنقردان �سوى
دقيقتني قبل �أن تهتز �شباكه عرب
املهاجم كبوي كيفوتوكا ثم �أ�ضاف
كري�س جنوما مبو الهدف الثاين لأ�صحاب
الأر�ض يف الدقيقة .22
وعزز الفريق امل�ضيف تفوقه ب�إحراز
الهدف الثالث عرب نيامبا قبل ع�رش دقائق
من نهاية اللقاء لي�صعب مهمة الفريق
التون�سي يف لقاء العودة.

االحتاد الدويل للدراجات يدعو لفتح حتقيق مع فريق �سكاي الربيطاين

قال الفرن�سي دافيد البارتني ،رئي�س
االحتاد الدويل للدراجات لهيئة الإذاعة
الربيطانية "بي بي �سي"� ،إ ّنه يتعني على
االحتاد فتح حتقيق لتحديد ما �إذا كان
فريق �سكاي انتهك لوائح املن�شطات.
وذكر تقرير برملاين بريطاين ،ن�رش �أن
فريق �سكاي جتاوز "احلدود الأخالقية"
با�ستخدام عقار ت�سمح به اللوائح لأ�سباب
طبية يف تعزيز �أداء براديل ،ويجينز الفائز
ب�سباق فرن�سا.
و�أ�ضاف التقرير � َّأن الواقعة تفتح الباب
لإ�ساءة ا�ستغالل نظام الإعفاء لأ�سباب
عالجية ،لكن ويجينز وفريق �سكاي رف�ضا
ب�شدة النتائج التي تو�صل �إليها التقرير.
وقال البارتني �إن التقرير ميكن �أن
يلحق �رضرا مب�صداقية ريا�ضة الدراجات.

و�أ�ضاف "عندنا منظمة ملكافحة
املن�شطات يف ريا�ضة الدراجات لديها
ال�سلطة الجراء حتقيقات و�أرغب يف دعوتها
للقيام بهذا لنتبني �إن كان هناك انتهاك
لقواعد املن�شطات �أم ال".
وتابع "�إذا كان البع�ض ي�ستخدم مواد
وعقاقري لتعزيز الأداء ف�إن هذا بالتحديد ما
يطلق عليه الغ�ش".
ودافع ويجينز عن نف�سه وقال �إنه �ضحية
حماولة خبيثة لت�شويه �سمعته بينما قال
فريق �سكاي �إن املادة ا�ستخدمت لأ�سباب
طبية بحتة.
واتهم التقرير الر�سمي ،الذي نفى حدوث
انتهاك للوائح الوكالة الدولية ملكافحة
املن�شطات �سكاي وفريق الدراجات
الربيطاين بالف�شل يف احلفاظ على �سجالت

القاري الثاين يف تاريخه واالول منذ 25
عاما يف نوفمرب املا�ضي على ح�ساب
الأهلي امل�رصي ،ثم ظفر بالك�أ�س ال�سوبر
االفريقية للمرة االوىل اي�ضا يف  24فرباير
املا�ضي على ح�ساب مازميبي الكونغويل
الدميوقراطي بطل ك�أ�س االحتاد.
وفاز الدفاع احل�سني اجلديدي املغربي
�أي�ضا ً على �ضيفه فيتا كلوب من جمهورية
الكونغو بهدف وحيد �سجله �سيمون
م�سوفا يف الدقيقة التا�سعة.
وخ�رس وفاق �سطيف اجلزائري �أمام
م�ضيفه دوانا �ستارز الغاين � ،0-1سجله
�سام دامز من ركلة جزاء يف الدقيقة .72
كما خ�رس مولودية اجلزائر اجلزائري خارج
�أر�ضه �أمام ماوننت �أوف فاير النيجريي
.1-2
�سجل �أكونتينو هديف الفريق النيجريي،

فيما �سجل عبد العزيز �أما�شي هدف
مولدية الوحيد .
وتعادل الرتجي التون�سي مع م�ضيفه
غور ماهيا الكيني بدون اهداف ،وهي
النتيجة التي انتهت عليها مباراة �سانت
جورج االثيوبي مع كمباال �سيتي الأوغندي،
ورايون �سبورت الراوندي مع �صن داونز
اجلنوب �أفريقي.
وفاز مازمبي الكونغويل على يونياو
دو �سوجنو املوزمبيقي  ،4-0وتوغو بور
التوغويل على الهالل ال�سوداين ،2-0
وبرميريو دي اغو�ستو االنغويل على
بيدفي�ست اجلنوب �أفريقي .1-0
يف حني خ�رس زاناكو الزامبي �أمام �ضيفه
امبايان �سوالوز ال�سويزيالندي ،1-2
وزي�سكو يونايتد الزامبي �أي�ضا ً �أمام
ا�سيك ميموزا االيفواري .0-1

طبية منا�سبة ب�سبب اتباع طرق "خطرية
وغري مهنية وال ميكن الت�سامح معها".
وقال فريق �سكاي �إنه يتحمل كامل
امل�س�ؤولية عن �أخطاء رمبا تكون قد حدثت
لكن البارتني عرب عن قلقه من ت�أثري
الواقعة على �صورة ريا�ضة الدراجات.
وقال "قر�أت البيان الذي �أ�صدره فريق
�سكاي الذي اعرتف فيه الفريق بوقوع
�أخطاء لكنني �أقول �أن اخلط�أ هو ارتكاب
�أمر بدون تعمد املخالفة لكن التقرير
ت�ضمن �أمرا خمتلفا.
�أ�ضاف "يبدو الأمر وك�أنه كان خمططا له
بطريقة ما ولهذا ف�إن امل�س�ألة لي�ست خط�أ
ولكنه خلل وهناك فارق بني االثنني .ميكن
�أن يلحق هذا الأمر �رضرا ب�سمعة ريا�ضة
الدرجات .ولهذا ف�أنا �أ�شعر بالقلق".

وكان احتاد بنقردان ت�أهل دون �أن
يخو�ض مباراتيه يف الدور ال�سابق ب�سبب
غياب مناف�سه هالل جوبا.
واعترب �سمري ال�سليمي مدرب احتاد
بنقردان �أن نق�ص اخلربة كان �سببا ً يف
هزمية فريقه �أمام مناف�سه الكونغويل.
وقال" :نق�ص اخلربة �أثر على الالعبني،
جاءت بدايتنا كارثية بعدما قبلنا هدفني
يف �أول ع�رشين دقيقة من �أخطاء فردية
ب�سبب غياب الرتكيز وهو ما �صعب
مهمتنا".
�أحرز معاذ عي�سى هدفا ً قرب النهاية
ليقود االحتاد الليبي للفوز �1-صفر على
�ضيفه �أكوا يونايتد النيجريي.
وا�ستحوذ الفريق الليبي ،الذي
ا�ست�ضاف املباراة على ملعب �صفاق�س
بتون�س ،على الكرة �أغلب فرتات املباراة
لكنه افتقر �إىل القوة الهجومية لرتجمة
�سيطرته.
وو�ضع عي�سى حداً للإخفاق الهجومي
لالحتاد الليبي املدعوم بجماهريه عندما
�أحرز هدف املباراة الوحيد واالنت�صار
لفريقه قبل خم�س دقائق من النهاية.
وبعد توقف لأكرث من ن�صف �ساعة
ب�سبب الأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء
بامللعب يف تنزانيا تعادل امل�رصي
البور�سعيدي  2-2مع م�ضيفه �سيمبا.
وتوقفت املباراة يف الدقيقة  82عندما
كانت نتيجة التعادل قائمة مع هطول
الأمطار بغزارة وانقطاع التيار الكهربائي
عن �أعمدة الإنارة ليهرع الالعبون �إىل
غرف خلع املالب�س كما غادر امل�شجعون
املدرجات.
وبعد فرتة ترقب طويلة ودرا�سة
احتمال ت�أجيل اللقاء قرر احلكم يف النهاية
ا�ستئناف املباراة ورغم �صعوبة اللعب يف
�أر�ضية غمرتها املياه ومع �ضعف الإنارة

انتهى اللقاء بالنتيجة ذاتها.
بد�أ امل�رصي اللقاء بقوة و�سدد عمرو
مو�سى يف القائم لكن �سيمبا تقدم يف
الدقيقة العا�رشة عرب جون بوكو من ركلة
جزاء احت�سبت بداعي وجود مل�سة يد على
حممد كويف.
لكن التعادل جاء �رسيعا ً عرب �أحمد جمعة
بت�سديدة رائعة داخل منطقة اجلزاء.
ومنح �أحمد �شكري التقدم للم�رصي
من عالمة اجلزاء قبل مرور ن�صف �ساعة
من اللقاء ،لكن احلكم احت�سب ركلة جزاء
جديدة ل�صالح �سيمبا بداعي مل�س كويف
للكرة بيده مرة �أخرى ليدرك اميانويل
�أوكوي التعادل قبل ربع �ساعة من نهاية
الوقت الأ�صلي.
كما خ�رس الزمالك امل�رصي خارج ملعبه
من ويلياتا ديت�ش الأثيوبي  2-1وتعادل
مانيما يونيون الكونغويل مع احتاد
اجلزائر  2-2و�أوملبيك �ستار البوروندي
مع هالل الأبي�ض ال�سوداين .0-0
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

حقائق تاريخية حول العامل!� ..إ�صطباحة

قد جنازف بتوقع زمن حدوث "حدث" ما يف املا�ضي ،وقد نراهن �أن
توقعاتنا �صحيحة وقد يتفق الكثري من الأ�شخا�ص معنا ،حتى و�إن كان
عدم االتفاق على ال�سنة ب�أعينها ولكننا بالطبع لن نختلف عن احلقبة
الزمنية التي توقعها جميعنا ،ولكن يف احلقيقة هناك الكثري من احلقائق
التاريخية التي قد ت�صدم توقعاتك الزمنية ولن ت�صدقها ب�سهولة.
� /1أقدم �شجرة موجودة
حتى الآن كانت تبلغ من
العمر  1000عام عندما
انقر�ض �آخر حيوان
ماموث من الأر�ض
يبلغ عمر �أقدم �شجرة
على الأر�ض وهي من
نوع �شجر ال�صنوبر
والتي
بري�ستليكون،
توجد حال ًيا يف جبال
وايت كاليفورنيا5000 ،
عام ،ويقول �إن �آخر حيوان
ماموث قد انقر�ض منذ حوال  4000عام� ،أي �أن �أقدم �شجرة موجودة حتى
الآن كانت تبلغ من العمر  1000عام عندما انقر�ض �آخر حيوان ماموث
من الأر�ض.
 /2ابتكار �أول دراجة
بعد �أول قطار بخار ويبدو
للبع�ض �أن الدراجة كانت
موجودة منذ زمن �سحيق،
ومع ذلك� ،أنها يف الواقع
مت ابتكارها منذ فرتة
ق�صرية ج ًدا ،حيث �إن مت
ابتكار �أول قطار البخار
يف  ،1797يف حني �أن
براءة اخرتاع النموذج
الأول لدراجة مت فقط بعد
عاما� ،أي عام .1818
21
ً
 /3ظهور �أول فاك�س قبل ع�رش �سنوات من اخرتاع الهاتف يف الواقع،
ظهرت �أجهزة الفاك�س يف وقت �أبكر بكثري من الهاتف ،فقد بد�أ �أول "فاك�س"
جتاري للعمل على خط باري�س ليون يف عام  ،1865وبعد ع�رش �سنوات
فقط ،يف عام � ،1875أظهر توما�س وات�سون والك�سندر بيل ت�شغيل �أول
هاتف.

ثمر�شجرة اخلبز غنية ب الربوتينات والفيتامينات املوجودة يف اللحوم

اكت�شف علماء بريطانيون
فوائد فاكهة غريبة ،متتلك
نف�س جمموعات الربوتينات
والفيتامينات املوجودة يف بع�ض
�أنواع اللحوم.
و�أطلق العلماء ا�سم (�شجرة
اخلبز) على ثمرة "،"Jackfruit
التي حتتوي على بروتينات
وفيتامينات تناف�س يف قيمتها الغذائية اللحوم احلمراء.
وحتتوي (�شجرة اخلبز) �أي�ضا ،على كمية كبرية من احلديد والربوتني
والكال�سيوم ،هذه املواد احليوية الالزمة لعمل كافة �أع�ضاء اجل�سم ،لكن
طعم هذه الثمرة غري م�ست�ساغ وغريب بع�ض ال�شيء ،ورائحتها ت�شبه رائحة
اخل�رضوات الفا�سدة.
وي�أمل العلماء ب�أن حتل ثمرة (�شجرة اخلبز) ،م�شاكل الغذاء يف العديد
من بلدان العامل ،وا�ستخدامها يف حت�ضري احل�ساء وال�سلطات املتنوعة ،لكن
امل�شكلة تكمن يف طريقة تخزين الثمرة الغريبة و�إي�صالها �إىل �أ�سواق الأغذية
يف العامل.

�شيئان يدمران الإن�سان:
الإن�شغال باملا�ضي
والإن�شغال بالأخرين
فمن طرق باب املا�ضي
�أ�ضاع امل�ستقبل ،ومن
راقب الآخرين �أ�ضاع
ن�صف راحته!

طرفة

�صلعة
كان �أحد الأ�ساتذة يتميز ب�صلعة
مل�ساء وذات يوم وبينما هو يحك
�صلعتة قال له �أحد الطلبة يا �أ�ستاذ
 :يقولون �أن عالج ال�صلع هو �أن
جتعل بقرة تلح�س ر�أ�سك ف�أجابة
الأ�ستاذ قائال �إتف�ضل �إحل�س
�أجوبة
�إعتمد تلميذ على نقل �أجوبة
الإمتحان من زميلة خل�سة وفج�أة
�شعر بل�سعة يف ر�أ�سة فقام يحك
ر�أ�س زميلة
جنون
�أمر �أحد املحامني موكله ب�أن
يتظاهر باجلنون �أثناء حماكمته
فرب�أتة املحكمة لإنه جمنون
وعندما جاء املحامي مطالب ًا
ب�أتعابه �إ�ستمر �أي� ًضا يف متثيل
اجلنون
ال�شغالة
ُ�أعجبت ال�سيدة بال�شغالة
اجلديدة التي كان عيبها الوحيد
�أنها ال تدق الباب قبل �أن تدخل
وملا نبهتها �إىل ذلك قالت ال�شغالة
ال تخايف يا �سيدتي ..ف�أنا �أنظر
من خرم الباب قبل �أن �أدخل
�إغ�سله فقط
عامل املغ�سلة � :أتريد �أن �أغ�سل
القمي�ص و �أكويه؟ الزبون  :ال..
�إغ�سله فقط �إنه مكوي
�صحراء
اتنني جمانني مي�شوا يف �صحراء
قاحلة  ...قال الأول للتاين ت�سمح
يل كلمة على انفراد.

�أقوال وحكم
لعبة �شعبية على الإنرتنت ت�صيب ً
مفيدة
�شابا بال�شلل

�أ�صيب �شاب �صيني
بال�شلل �أثناء تواجده
يف مقهى للإنرتنت
جيا�شينغ
مبدينة
عقب
ال�صينية،
ق�ضائه النهار يف لعبة
تتجاوز
ماراثونية
مدتها � 20ساعة.
و�أفاد �أ�صدقاء ال�شاب
الذين كانوا يلعبون
معه يف املقهى نف�سه
ب�أنهم مل ي�أكلوا �أو ي�رشبوا �أي �شيء خالل النهار .و�أ�شار �أطباء الإ�سعاف الذين
قدموا �إىل املقهى لإنقاذ ال�شاب ب�أنه �أ�صيب بت�شنج ع�صبي حاد� ،أدى �إىل �شلله،
وال يعرفون مدى جدية الإ�صابة على املدى الطويل ،وما �إذا �سي�ستعيد ال�شاب
قدرته على احلركة من جديد.

* الغرور يتمدد يف الر�ؤو�س
الفارغة
* اال�سد يبقى ا�سد مهما جنى
عليه الزمن
* الإن�سان الناجح هو الذى
يغلق فمه قبل �أن يغلق النا�س
�آذانهم ويفتح �أذنيه قبل �أن يفتح
النا�س �أفواههم
* ال جتادل بليغ ًا وال �سفيه ًا .
فالبليغ يغلبك وال�سفيه ي�ؤذيك
* ال فقر ا�شد من اجلهل  ،و ال مال
اعز من العقل

زرع الرقائق الإلكرتونية يف الإبل �ضمان لل�صحة
�ألزمت ال�سلطات
ال�سعودية �أ�صحاب
بزراعة
الإبل
رقائق �إلكرتونية
يف �أج�سادها ،وفقا
لقناة "العربية".
وقالت وزارة
البيئة واملوارد
املائية والزراعة
�إن
ال�سعودية
زراعة
برنامج
الرقائق الإلكرتونية يف الإبل انطلق يف ال�سعودية منذ � 5أعوام ،مع العلم �أن
العدد الإجمايل للإبل هناك  1.4حيوان ،منها � 322ألفا يف الريا�ض و� 256ألفا
يف حمافظة ال�رشقية.
ويرى املوظفون �أن تطبيق الربنامج �سيحول دون انت�شار الأمرا�ض املعدية،
وب�صورة خا�صة فريو�س "كورونا" الذي اكت�شفت �ساللته لأول مرة يف ال�سعودية
عام  .2012وبح�سب اخلرباء ،ف�إن الإبل الوحيد ال�سنام القاطن يف اجلزيرة
العربية كان م�صدرا النت�شار هذا املر�ض اخلطري.

برجك اليوم!..

برج احلمل /تنهي عم ًال جامعي ًا تنال على
ال
�أثره عالمة عالية ت�ستحق عليها تنويه ًا وتهنئة.
تكن مرتدد ًا يف ما يتعلق باالهتمام ،فهو مالذك
الأخري يف املل ّمات وامل�صاعب عليك مب�أبريلة بع�ض
التمارين الريا�ضية لتحريك الدورة الدموية.
برج الثور  /تبد�أ هذا اليوم ب�إجراء تغيريات
�إيجابية وت�صحيحات مادية ،وت�سعى لتطوير معارفك العلمية .ال ت�ستخف بالن�صيحة
التي قد يقدمها �إليك احد اال�صدقاء ،ا�سرتح بع�ض ال�شيء ،وجتنب ال�صخب وال�ضغوط
اليومية.
برج اجلوزاء� /ضع نف�سك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما �أنت قادر عليه حني
تقرر الن�صر .اليوم يكون مزاجك رائق ًا وتبدو �أكرث انفتاح ًا وقدرة على تبادل الر�أي.
�صحي ًا :ت�ستعيد عافيتك وحيويتك ،وت�شعر �أنك ت�ستطيع القيام ب�أعمالك املتعددة من
دون �إرهاق.
ّ
برج ال�سرطان  /ت�ستعيد حما�ستك وتخف ال�ضغوط وي�صبح اللقاء �أ�سهل من ال�سابق،
تتمتع بثقة عالية بالنف�س وتقرر �إدخال تعديل منا�سب على حياتك ،فتتخذ هذه الأخرية
طابع ًا خمتلف ًا جمي ًال ومميز ًا .مطلوب اعتماد االعتدال خالل هذا اليوم يف جميع �أمورك
ال�شخ�صية واالبتعاد عن الأجواء واحلفاظ على برودة �أع�صابك قدررر امل�ستطاع.
بتح�سن ملمو�س ،ذلك لغياب املعاك�سات الرئي�سة ،تف�سح
برج اال�سد  /تب�شر الأو�ضاع
ّ
لك الظروف يف املجال لإجناح م�ساعيك ولإثبات احل�ضور وت�ستعيد �شه ّيتك على احلياة.
يدعوك موقفك العدائي جتاه بع�ض الأمور ،و�أن ت�أخذ احلياة ب�صورة �أكرث مرح ًا
وت�ساه ًال .القلق ي�ؤثر يف حياتك النف�سية وكرثة اجللو�س ت�سبب لك �آالم ًا يف الظهر.
برج العذراء /تتيح لك الظروف التعبري ب�سهولة وطالقة عن خمتلف �آرائك ومن
دون حرج �أو�إرباك� .أفكارك وا�ضحة و�أ�سلوبك م�سامل ال يخفي حتديات وال ا�ستفزازات،
معظم الآالم التي تعانيها تعود �إىل �أ�سباب نف�سية� ،أنت بحاجة �إىل الراحة فقط.
برج امليزان  /عد �إىل �صوابك يف ما يتعلق ببع�ض الأمور املهنية ،ال تفقد اتزانك وال
حتاول �أن تفر�ض هيمنتك على الآخرين ،كن عاق ًال ،وادر�س الأمور بهدوء  .ال تزال
النجم املحبوب الذي يرغب اجلميع يف �أن يكونوا معه يف احلفالت احللوة  .دع الت�شا�ؤم
والك�آبة واحلزن وال�شعور بالوحد على حدة ،وعليك االهتمام والعناية بنف�سك قبل كل
�شيء .
برج العقرب  /خ ّفف النمط وال تبادر اىل �شيء وانتبه من حرق املراحل �أو من خيبة
وتراجع� ،إيّاك واال�صطدام ب�أحدهم  .تنعم بنهاية يوم �سعيد بعدما �أم�ضيت �أوقات ًا
م�سلية برفقة الأ�صدقاء والعائلة و�أن�ستك م�شاغلك لبع�ض الوقت� .إعمد �إىل مراقبة
وابتعد عن الت�شنج اجل�سدي والفكري .
برج القو�س  /جتد نف�سك يف موقع الرابح ويت�ضح لك �أنك حققت انت�صارات متعددة،
وهذا ما يزيدك حما�سة وثقة بالنف�س � .أنت قليل ال�صرب وقا�سي القلب ومتيل �إىل
�إثارة العدائية والتو ّتر �أينما حللت .وهذا ما ي�سبب �إحراج ًا معظم الأحيان  .قد تكون
مهم ًال وال توفر لنف�سك الراحة الكافية ،ال تتهاون يف ذلك .
برج اجلدي /قد تتاح لك فر�صة ا�ستثنائية لقلب الأمور مل�صلحتك ،فتبدو ال�ش�ؤون
املهنية مهمة جد ًا .مينحك احلظ قدرة مهمة على حتقيق التقارب مع جميع .،راحتك
املادية واملهنية ت�ساعدك على ال�شعور باالرتياح وحتقق االن�سجام والتوازن يف حياتك
على خمتلف ال�صعد .
ّ
برج الدلو  /لن ترتدّد يف توجيه املالحظات اجلارحة ،ت�شتد ال�ضغوط وربمّ ا ت�ضطر
�إىل �إهمال عملك واالهتمام ب�أحد �أفراد العائلة �أوالقيام بور�شة ت�صليحات مكلفة .
تركز على العالقات االجتماعية وخ�صو�ص ًا مع �أ�شخا�ص من املحيط نف�سه حني تتبادلون
َّ
وتخل عن عاداتك القدمية ال�سيئة .
الآراء والأفكار عن اخلري جلميعكم .
برج احلوت  /بريق �أمل يطل من خلف حجاب االنتظار ،كن واثقا ب�أن ال �شيء يقدر
على احلط من املعنويات املرتفعة مهما حاول �أ�صحاب النيات ال�سيئة �إيقاعك يف �شركهم .
ال �سيما �أنك مرحلة حا�سمة يف حياتك معه  .من املفيد �أن تخترب قدرتك على التحمل
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