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

�سمنار للطالب الذين
ي�ستعدون للتوجه اىل �ساوى
مت تنظيم �سمنار للطالب
الذين يتوجهون اىل �ساوى
لدرا�سة ال�صف الثاين ع�رش .
ففي ال�سمنار الذي نظمه
االحتاد
م�سئول
للطالب
الوطني لل�شباب والطلبة
باالقليم اجلنوبي ال�شاب
قرماي قربو ،جاء فيه �أان
�ساوى باال�ضافة اىل التعليم
االكادميي واملهني فانها
تخلق ار�ضية وتهيئ الطالب
نحو تر�سيخ
على االنطالق

الوطنية  ،وتن�سيق املفاهيم ،
وباملجمل فانها تعترب مرحلة
ال�شباب
انتقالية لتحمل
الوطنية ،
م�سئولياتهم
وت�صحيح مفاهيمهم وارائهم
.
وقال ال�شاب  /قرماي "
ان �ساوى ومبا يتم �ضخه
من ا�ستثمار م�ستمر  ،تهدف
اىل بناء ال�شباب بدني ًا ،
ون�ضجهم فكري ًا  ،عالوة على
انها املوقع املنا�سب لإجتماع

�رصح م�س�ؤول وحدة امل�سلخ
باالقليم االو�سط املفت�ش /كيداين
ولدي ميكائيل بان العمل اجلاد
والفعال ظل جارٍ لتوفري حلوم
�صحية يف االقليم.
و�أو�ضح املفت�ش كيداين يف
اللقاء الذي اجراه مع وكالة
االنباء االرترية ايرينا
بان الوحدة تقوم بالفح�ص
الطبي الالزم لالبقار واملاعز
قبل وبعد ذبحها ،م�شريا اىل
انهم ينقلون اللحوم امل�ؤكد

�صحتها اىل اجلهات املعنية
متحلني باحليطة واحلذر.
من جانبه قال �سكرتري
الوحدة ال�سيد /ت�سفاميكائيل
ت�سفاماريام "ان اكرث من  250من
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية واخلدمية
وحمالت اللحوم التجارية تعترب
من اهم زبائن الوحدة ،مو�ضحا
بانهم يقومون بالرعاية الالزمة
مل�ستندات تلك امل�ؤ�س�سات،
واي�ضا تقوم الوحدة باملراقبة
اجلادة لتلك امل�ؤ�س�سات .وافاد

والتقاء ال�شباب من خمتلف
االقاليم وتبادلهم للمعلومات
والتجارب مبا يفيد الوطن .
ويخلقون فيما بينهم عالقات
�صداقة متينة .

م�سئول وحدة امل�سلخ باالو�سط:
نعمل بجدية وفعالية لتوفري حلوم �صحية

و�شكر الطالب هذا ال�سمنار
واملعلومات التي ح�صلوا
عليها  ،واكدوا على العمل من

اجل اال�ستفادة من االر�شادات
املقدمة  ،وانهم �سيعملون
بها.

جهود �شعبية فعالة ال�صحاح البيئة

حتقق اجلهود املبذولة ال�صحاح البيئة يف مديريات امني حيلي
وحقات ولقو عن�سبا نتائج مر�ضية ل�ضمان ال�صحة العامة .واو�ضح
�سكان امني حيلي يف االجتماع الذي عقد ،تنفيذ حمالت التوعية
واخلطوات العملية على م�ستوى القرى ال�صحاح البيئة واحلد من
االمرا�ض الناجتة عن نق�ص النظافة  ،والتي نتج عنها انخفا�ض
االمرا�ض املعدية.
ويف االجتماع الذي عقد يف قرى قولدميت ودمبي عدي ظقاي
ودمبي عدي ت�سبو ودمبي زراظني مبديرية حقات  ،ا�شاد م�س�ؤول
�صحة البيئة ال�سيد /برهاين قربكدان بان�شطة ا�صحاح البيئة التي
قامت بها القرى.
يف غ�ضون ذلك حققت حمالت نظافة البيئة التي قام بها �سكان 13
�ضاحية يف مديرية لقو عن�سبا دورا كبريا يف احلد من االمرا�ض ،
خا�صة مر�ض املالريا.

�سمنار �ضريبي يف مدينة �أفعبت

تدريب مهني لل�شباب يف فورتو �ساوا
تلقى � 46شابا من مديرية فورتو �ساوا تدريبا مهنيا .
واو�ضح م�س�ؤول االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف املديرية ،ان
الهدف من الدورة التدريبية هو بناء قدرات ال�شباب واالرتقاء بوعيهم.
وا�شار اىل النتائج اجليدة التي حققتها الدورات التدريبية املماثلة
ال�سابقة ،التي ت�شمل �سبل ا�ستغالل املوارد املتوفرة يف املنطقة.

اخلبري ال�صحي العام يف الوحدة
البيطري مربهتو حقو�ص بانهم
يقومون بفح�ص طبي للموا�شي
قبل ذبحها  ،ويف حال وجد فيها
املر�ض يتم احراقها مبا�رشة.
وتو�ضح م�ستندات الوحدة
بانها ت�شهد يوميا ذبح من 60
اىل  70من االبقار.

عقد �سمنار ال�صحاب امل�ؤ�س�سات التجارية يف مدينة افعبت  ،ركز على
اهمية ال�رضائب وتوظيفها.
واو�ضح م�س�ؤول التجارة وال�صناعة يف اقليم �شمال البحر االحمر
ال�سيد /تولدمدهن زر�ؤوم ،ان االموال التي يتم حت�صيلها عرب ال�رضائب
تخ�ص�ص الر�ساء اخلدمات االجتماعية ،التي توظف يف م�صلحة ال�شعب،
داعيا ا�صحاب الرخ�ص التجارية لدفع امل�ستحقات ال�رضيبية يف اوانها.
وا�شار اىل انه يف حال عدم دفع ال�رضيبة  ،فان ذلك يرتتب عليه
امل�ساءلة  ،مو�ضحا بان امل�ؤ�س�سة التجارية التي تتوقف عن العمل
عليها الغاء الرخ�صة .
هذا وقد �شارك يف ال�سمنار اكرث من  200من ا�صحاب املتاجر.

�سكان دربو�شيت ي�ؤكدون العمل لتطوير اخلدمات ال�صحية
دربو�شيت
�سكان
او�ضح
مبديرية دهلك ،ان اخلدمات
التي ار�سيت لهم �أدت اىل ت�سهيل
حياتهم اليوميةعامة و�صحة
املر�أة خا�صة.
واو�ضح ال�سكان ان اجلهود
التي تبذل الي�صال اخلدمات اىل
املناطق النائية واحالل العدالة
االجتماعية ،حتدث تغيري ًا
ايجابيا يف حياتهم اليومية.

وا�شارت الن�سوة يف القرية
اىل ارتقاء الوعي ال�صحي
نتيجة حمالت التوعية ال�صحية
امل�ستمرة ،و�أنهن يقمن مبتابعة
او�ضاعهن ال�صحية ب�شكل متوا�صل
،خا�صة اثناء احلمل والوالدة،
ودعني حلل اوجه الق�صور التي
تواجه امل�ؤ�س�سة ال�صحية .واكد
املدير التنفيذي الدارة �ضاحية
دربو�شيت ال�سيد /يا�سني حممد

يا�سني على اال�ستعداد لال�سهام
ح�سب االمكانات ،حلل النواق�ص
يف اخلدمات ال�صحية واخلدمات
االخرى.
وتعترب �ضاحية دربو�شيت
احدى �ضواحي مديرية دهلك
اخلم�س  ،ويقطنها خم�سة �آالف
ن�سمة يزاولون االن�شطة البحرية
والتجارة.
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بوتن " :م�صلحة رو�سيا" يف البقاء ب�سوريا

قال الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتن ،اخلمي�س� ،إن القوات الرو�سية
املوجودة يف �سوريا منذ عام ،2015
�ستبقى هناك "ما دامت مو�سكو ترى
م�صلحة يف ذلك" ،معتربا ب�أن وجود
قواته هناك يعد "�أداة فريدة لتطوير
�أداء اجلي�ش الرو�سي".
و�أ�ضاف يف برنامج �أ�سئلة و�أجوبة
�سنوي عرب القنوات التلفزيونية،
�أن "العمليات الع�سكرية وا�سعة
النطاق ،و�ضمنها (تلك التي) ت�شارك
فيها قواتنا امل�سلحة ،انتهت حاليا
يف �سوريا" ،وفق ما ذكرت وكالة
فران�س بر�س.
وتابع" :ع�سكريونا موجودون هناك
لت�أمني م�صالح رو�سيا يف هذه املنطقة
ذات الأهمية احليوية .و�سيبقون هناك
ما دامت رو�سيا ترى م�صلحة يف ذلك،
وما دمنا نفي بالتزاماتنا الدولية"،
الفتا �إىل �أنه "ال ينوي �سحب القوات

يف الوقت احلايل".
كما و�صف بوتن التدخل يف
�سوريا ب�أنه "خربة و�أداة فريدة
لتطوير �أداء اجلي�ش الرو�سي"،
معتربا �أن "�أي تدريب ال يوازي
ا�ستخدام القوات امل�سلحة يف
ظروف حرب".
و�أ�شاد با�ستخدام مو�سكو �أ�سلحة
جديدة يف ظروف فعلية ،الفتا
�إىل �أن "�سوريا لي�ست �ساحة تدريب"،
لكن القوات الرو�سية ا�ستخدمت فيها
�أ�سلحة جديدة.
وت�ؤكد رو�سيا �أنها خف�ضت ب�شكل
كبري وجودها الع�سكري يف �سوريا منذ
نوفمرب � ،2017إال �أنها ال تزال حتتفظ
بعدة وحدات ع�سكرية ،خ�صو�صا يف
قاعدتي طرطو�س وحميميم.
ي�شار �إىل �أن الإح�صاء الر�سمي
الأحدث عن الوجود الع�سكري
الرو�سي يف �سوريا ،هو عدد اجلنود

�أعلن الرئي�س الأفغاين �أ�رشف عبد
الغني اول ام�س اخلمي�س هدنة مع
مقاتلي حركة طالبان ت�ستمر حتى
الع�رشين من يونيو اجلاري مع اقرتاب
عيد الفطر املبارك ،لكنه �أكد �أن
حماربة اجلماعات امل�سلحة الأخرى
مثل تنظيم الدولة �ست�ستمر.
وقال عبد الغني يف تغريدة بعدما
بث التلفزيون الر�سمي خطابا له "وقف
�إطالق النار �سي�ستمر من  27رم�ضان
حتى خام�س �أيام عيد الفطر املبارك..
وهي فر�صة لطالبان حتى تت�أمل يف �أن
حملتها العنيفة ال تكت�سب تعاطفا بل
تت�سبب يف زيادة النفور منها".

و�أ�ضاف "ب�إعالن
وقف �إطالق النار
خل�صنا قوة احلكومة
ورغبة
الأفغانية
ال�شعب يف حل �سلمي
لل�رصاع الأفغاين".
وجاء قرار وقف
�إطالق النار هذا،
وهو الأول من نوعه
منذ الغزو الأمريكي
يف
لأفغان�ستان
 ،2001بعد �صدور فتوى ب�ش�أن هجمات
طالبان من جتمع لرجال دين م�سلمني
من كل �أنحاء �أفغان�ستان قبل �أيام.
و�أعلن تنظيم الدولة م�س�ؤوليته عن
هجوم انتحاري عند مدخل �رسادق لهذا
التجمع يف العا�صمة الأفغانية كابل
�أ�سفر عن مقتل � 14شخ�صا.
و�أو�صى رجال الدين بوقف �إطالق
النار مع طالبان التي تريد �إعادة
احلكم الإ�سالمي بعد الإطاحة بها من
احلكم عام  2001و�أقر الرئي�س هذه
التو�صية .ومل ي�صدر حتى الآن �أي رد
فعل من حركة طالبان.
كما مل يحظ هذا القرار بقبول كل

الذين �صوتوا يف هذا البلد خالل
انتخابات  18مار�س الرئا�سية� ،أي
 2954عن�رصا.
و�أ�صبحت قاعدة حميميم الع�سكرية
�شمال غربي �سوريا ،قاعدة دائمة
للجي�ش الرو�سي يف يناير ،2017
�إثر اتفاق بني مو�سكو ودم�شق ق�ضى
بجعلها خا�ضعة للقانون الرو�سي.
ويف طرطو�س �أي�ضا ،حتولت
املن�ش�أة البحرية املخ�ص�صة للبحرية
الرو�سية "قاعدة بحرية رو�سية
دائمة".

كابل تعلن هدنة مع طالبان مع اقرتاب عيد الفطر

املنتمني ملع�سكر احلكومة ،حيث قال
اجلرنال ال�سابق يف اجلي�ش الأفغاين
عتيق الله �أمرخيل �إن "وقف �إطالق
النار �سيعطي الفر�صة حلركة طالبان
لإعادة ح�شد قواتها ..من وجهة نظر
ع�سكرية هذه لي�ست خطوة جيدة..
�ستمنح العدو فر�صة اال�ستعداد ل�شن
مزيد من الهجمات".
كما �شكك �أمرخيل يف �إمكانية �أن
تتخلى طالبان عن ال�سالح يف �شهر
رم�ضان الذي �شهد زيادة يف الهجمات.
ي�شار �إىل �أن الرئي�س الأفغاين عر�ض
يف فرباير االعرتاف بحركة طالبان
كجماعة �سيا�سية �رشعية يف �إطار
عملية �سيا�سية قال �إنها رمبا ت�ؤدي
ملحادثات تنهي احلرب امل�ستمرة منذ
ما يزيد على  16عاما.
واقرتح وقف �إطالق النار و�إطالق
�رساح �سجناء �ضمن خيارات �أخرى
مثل �إجراء انتخابات جديدة مب�شاركة
طالبان ومراجعة للد�ستور يف �إطار
اتفاق مع احلركة على �إنهاء ال�رصاع
الذي �أ�سقط خالل العام املا�ضي فقط
�أكرث من ع�رشة �آالف مدين �أفغاين بني
قتيل وجريح.

الناتو يجتمع ويتخذ قرارات

اجتمع وزراء دفاع حلف �شمال
الأطل�سي "الناتو" ،اول ام�س
اخلمي�س ،لإظهارالتقليل من
�ش�أن �سل�سة من النزاعات عرب
الأطل�سي ،التي تهدد بتقوي�ض
وحدة دول احللف الت�سع
والع�رشين.
وخالل اجتماعهم يف بروك�سل،
ك�شف الوزراء عن خطة جديدة
لتعزيز وجود احللف يف �أوروبا،
يف حال وقعت �أي �أزمة ،من
خالل ن�رش  30كتيبة جنود ،و� 30رسب
طائرات ،و� 30سفينة حربية خالل 30
يوما.
وال تزال تفا�صيل اخلطة التي
�صاغتها �أمريكا ومن املقرر تنفيذها
بحلول  ،2020يف نطاق اخلطوط
العري�ضة فقط.
كما قام الوزراء بالت�صديق على
توظيف �أكرث من  1200موظف لقيادات
جديدة تغطي املحيط الأطل�سي -
مقرها يف نورفولك بوالية فرجينيا -
ويف �أومل ب�أملانيا ،حيث يتعاملون مع
اخلدمات اللوج�ستية خالل �أي نزاع يف
�أرا�ضي �أوروبا ،وفق ما ذكرت وكالة

�أ�سو�شييتد بر�س.
وقال الأمني العام للناتو ،ين�س
�ستولتنربغ" :قررنا اتخاذ خطوات
�إ�ضافية لتعزيز الأمن امل�شرتك والدفاع
والردع �ضد التهديدات من �أي اجتاه"،
م�ضيفا �أن الأمرين �سي�ساعدان "على
�ضمان �أن لدينا القوات ال�صحيحة يف
املكان املنا�سب يف الوقت املنا�سب".
وكانت العالقات بني الناتو ورو�سيا
قد و�صلت �إىل �أدنى م�ستوياتها منذ
احلرب الباردة� ،أرجع احللف �سببها
�إىل "زعزعة رو�سيا اال�ستقرار يف
�أوكرانيا ،و�ضمها �شبه جزيرة القرم
الأوكرانية عام ."2014
وي�أتي االجتماع قبل � 5أ�سابيع فقط

�أتراك اخلارج يدلون ب�أ�صواتهم يف انتخابات الرئا�سة

بد�أ الأتراك املقيمون خارج البالد،
اول ام�س اخلمي�س ،يف الإدالء ب�أ�صواتهم
يف انتخابات رئا�سية وبرملانية مبكرة
مقررة يوم  24يونيو.
وبد�أ الت�صويت ،اول ام�س اخلمي�س،
يف املطارات والبوابات احلدودية يف

تركيا� ،إ�ضافة اىل البعثات الدبلوما�سية
الرتكية يف  60دولة ،فيما تغلق مراكز
االقرتاع باخلارج يوم  19يونيو.
ويحق لنحو  3ماليني تركي الت�صويت
يف االنتخابات ،التي جترى قبل �أكرث
من عام من موعدها املقرر.

من قمة قادة الناتو ،التي من
املقرر �أن يح�رضها الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر �أن ترامب �أحرج،
العام املا�ضي ،حلفاء
الواليات املتحدة خارج
مقرهم اجلديد ،الذي تبلغ
تكلفته مليار يورو ،النتقادهم
عالنية ب�سبب عدم �إنفاقهم
ما يكفي على ميزانياتهم
الدفاعية.
كما فر�ض ترامب يف الأول من يونيو
اجلاري ،ر�سوم جمركية على واردات
ال�صلب والأملنيوم من احللفاء يف
�أوروبا وكندا ،م�شريا �إىل خماوف
تتعلق بالأمن القومي.
وقال �ستولتنربغ �إن الواليات
املتحدة ت�ستثمر ب�شكل �أكرب يف الدفاع
الأوروبي� ،أكرث من �أي وقت م�ضى ،على
الرغم من االختالفات عرب الأطل�سي.
و�أ�ضاف�" :ألقى كثري من الوزراء
ال�ضوء على �أهمية وحدة الناتو،
و�أنه يتعني علينا البقاء متحدين،
ال�سيما عندما نرى حماولة رو�سيا
لتق�سيمنا".

ون�صف من يحق لهم الت�صويت� ،أي
 1.4مليون مقيمون يف �أملانيا ،حيث
�أقيمت مراكز اقرتاع يف  13مدينة.
و�ستد�شن االنتخابات عهدا جديدا
من الرئا�سة التنفيذية ،التي �سرتكز
مزيدا من ال�سلطات يف يد الرئي�س،
وتلغي من�صب رئي�س الوزراء� ،إذ متت
املوافقة على ذلك بهام�ش �ضئيل يف
ا�ستفتاء العام املا�ضي.
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الكرملني يرد على ترامب ب�ش�أن
عودة رو�سيا �إىل جمموعة G8
علّق دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية ام�س اجلمعة،
على ت�رصيح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،الذي دعا فيه رو�سيا
للعودة �إىل جمموعة الثماين الكبار .G8
وقال بي�سكوف �إن "رو�سيا تركز على �صيغ �أخرى للتعاون غري الـ
."G8
جاء ذلك بعد �أن نقلت وكالة "بلومربغ" يف وقت �سابق عن الرئي�س
الأمريكي قوله �إنه يجب قبول رو�سيا من جديد يف جمموعة الثماين
الكبار.
وحتولت جمموعة الثماين الكبار ،يف � 2014إىل جمموعة ال�سبع الكبار،
بعدما قررت دول املجموعة عدم امل�شاركة يف اجتماع كان من املفرت�ض
�أن ينعقد يف مدينة �سوت�شي الرو�سية واجتمعت يف بروك�سل ،وذلك على
خلفية الأزمة الأوكرانية.
وتنعقد قمة جمموعة ال�سبع الكبار ،والتي ت�ضم �أملانيا والواليات
املتحدة وكندا واليابان وفرن�سا واململكة املتحدة و�إيطاليا ،يومي 8
و 9يونيو اجلاري يف كندا ،و�سط خالفات جتارية بني الواليات املتحدة
وبقية امل�شاركني يف االجتماع ،بعدما فر�ضت �إدارة ترامب ر�سوما جمركية
على واردات ال�صلب بن�سبة  25%والألومنيوم بن�سبة  10%من دول العامل
مبا يف ذلك حلفا�ؤها االحتاد الأوروبي وكندا.
ومن املقرر �أن يغادر ترامب القمة يف وقت مبكر ال�سبت متجها �إىل
�سنغافورة ا�ستعدادا الجتماعه مع زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون
يوم الثالثاء املقبل.

م�أ�ساة "بركان النار" تتفاقم

قالت وكالة �إدارة
الكوارث والطب ال�رشعي
يف غواتيماال� ،إن عدد
القتلى جراء ثوران
بركان هائل يف البالد
ارتفع اول ام�س اخلمي�س
�إىل  109فيما بلغ عدد
املفقودين نحو 200
�شخ�ص .وتفاقمت م�أ�ساة
ثوران الربكان بعد جهود
م�ضنية يف البحث عن
�ضحاياه منذ الأحد املا�ضي ،وهو الأكرب منذ �أربعة عقود يف غواتيماالت.
و�أوقفت فرق الإنقاذ عمليات البحث اخلمي�س يف قرى دمرها ثورة "بركان
النار" يف غواتيماال ،ما ترك عدة �أ�شخا�ص مفقودين وذويهم م�ضطربني ،الأمر
الذي دفع البع�ض �إىل البحث بنف�سه ب�أدوات بدائية .كما �أعلنت الهيئة الوطنية
ملكافحة الكوارث "كونريد" �أن الأحوال اجلوية واملواد الربكانية التي ما
زالت �ساخنة جتعل عملية البحث خطرة ،كما ت�ضع يف االعتبار مرور � 72ساعة
منذ ثورة الربكان الأحد .كانت هذه هي احلجة التي ا�ستند �إليها امل�س�ؤولون
الذين قالوا �إنه من غري املرجح ب�شدة العثور على ناجني و�سط الرماد والوحل
وغريها من احلطام التي دفنت املنازل بعدما �سقطت ر�أ�سا على عقب .وقال
الناطق با�سم ال�رشطة الوطنية بابلو كا�ستيلو "لقد �أمطرت بغزارة �أم�س ...
الرتبة غري م�ستقرة" .كان االدعاء يف غواتيماال �أمر بفتح حتقيق فيما �إذا كانت
بروتوكوالت الطوارئ اتبعت ب�شكل منا�سب� ،إذ مل يبق �أمام كثري من ال�سكان �إال
وقت ق�صري للإجالء ،وبع�ضهم مل يجد �أي وقت .وكان هطول الأمطار الغزيرة
واملزيد من الن�شاط الربكاين قد �أعاق عمليات البحث ،ولكن عندما متكنت
الفرق من العمل يف املناطق الأكرث ت�رضرا ا�ستمر عدد القتلى يف االرتفاع.

فرن�سا وكندا ت�شكالن جمل�س دفاع م�شرتك

قررت فرن�سا وكندا تعزيز
العالقات الع�سكرية بني البلدين عرب
ت�شكيل جمل�س دفاع م�شرتك يفرت�ض
�أن يلتئم بحلول نهاية العام ،كما
�أعلن م�س�ؤول كبري يف احلكومة
الكندية لوكالة فران�س بر�س.
وقال امل�س�ؤول طالبا عدم ن�رش
ا�سمه �إن "جمل�س الدفاع الوزاري
امل�شرتك �سيدعى لالنعقاد بحلول
نهاية العام  ،"2018م�شريا �إىل �أن
هذه الهيئة من �ش�أنها تعزيز التن�سيق
بني اجلي�شني الكندي والفرن�سي.
وي�أتى قرار ت�شكيل هذا املجل�س
مبنا�سبة الزيارة التي يقوم بها �إىل
�أوتاوا الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون الذي التقى رئي�س الوزراء
الكندي جا�سنت ترودو قبيل انعقاد
قمة جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع
التي ت�ست�ضيفها كيبيك يومي اجلمعة
وال�سبت.
و�أو�ضح امل�س�ؤول احلكومي الكندي

�أن الت�سمية الر�سمية للهيئة التي
تقرر ت�شكيلها هي "جمل�س التعاون
الفرن�سي-الكندي يف جمال الدفاع"،
م�شريا �إىل �أن والدة هذا املجل�س
�ست�سمح جلي�شي البلدين ب�أن يزيدا
من عملياتهما امل�شرتكة.
و�أ�ضاف �أن البلدين "يعتزمان"
يف نهاية املطاف تنفيذ عمليات
حفظ �سالم م�شرتكة برعاية الأمم
املتحدة.
كما اتفق ماكرون وترودو ،بح�سب
امل�صدر نف�سه ،على "عقد جمل�س
وزراء فرن�سي-كندي م�شرتك برئا�سة
كل من رئي�س اجلمهورية الفرن�سية
ورئي�س الوزراء الكندي" ،على �أن
يلتئم هذا املجل�س مرة كل عامني
"على الأقل" بهدف "تقييم هذا التعاون
املعزز وتنمية الأن�شطة امل�شرتكة".
ي�شار �إىل �أن فرن�سا تعقد جمال�س
وزراء م�شرتكة مع كل من �أملانيا
وحكومة �إقليم كيبيك.
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ال�سي�سي يكلف مدبويل بت�شكيل حكومة جديدة ال�سلطة الفل�سطينية نحو التحرّر من
التزاماتها جتاه �أمريكا و�إ�سرائيل
الإ�سكان واملجتمعات العمرانية
منذ العام  ،2014كما �شغل من�صب
القائم ب�أعمال رئي�س الوزراء ملدة
�شهرين تقريبا بعد �سفر �إ�سماعيل
يف رحلة عالج �إىل �أملانيا يف نوفمرب
املا�ضي.
ويوم � 2أبريل املا�ضي� ،أعلنت
الهيئة الوطنية لالنتخابات مب�رص
يف م�ؤمتر �صحفي بالقاهرة ،فوز
ال�سي�سي بوالية ثانية بن�سبة 97.08
 %وح�سب الد�ستور احلايل �ستكون
الوالية الأخرية.
واحلكومة اجلديدة هي الثالثة منذ
تويل ال�سي�سي من�صبه ،حيث توىل
�إبراهيم حملب رئا�سة احلكومة (يونيو

� 2014سبتمرب  )2015ثم �رشيف�إ�سماعيل الذي �أجرى �أربعة تعديالت
وزارية �آخرها يف يناير املا�ضي.
ومل تعلن الرئا�سة عن توقيت
تقدميها لت�شكيل احلكومة �إىل
الربملان لأخذ املوافقة النهائية
عليها وف ًقا للد�ستور.

وقّ ع ويل العهد ال�سعودي نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
الأمري حممد بن �سلمان ،وويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة الإماراتية حممد بن زايد
�آل نهيان ،خالل تر�ؤ�سهما يف جدة
ليلة الأربعاء  -اخلمي�س االجتماع
الأول ملجل�س التن�سيق ال�سعودي
 الإماراتي ،على �إعالن الهيكلالتنظيمي للمجل�س الذي ت�أ�س�س
بهدف تكثيف التعاون يف املوا�ضيع
امل�شرتكة ،ومتابعة تنفيذ امل�شاريع
والربامج املر�صودة ،و�صو ًال �إىل

حتقيق ر�ؤية املجل�س يف �إبراز
مكانة الدولتني يف جماالت االقت�صاد
والتنمية الب�رشية والتكامل ال�سيا�سي
والأمني الع�سكري ،وحتقيق رفاه
جمتمع البلدين.
و�أعلنت كل من ال�سعودية والإمارات
ر�ؤية م�شرتكة للتكامل بني البلدين
اقت�صادي ًا وتنموي ًا وع�سكري ًا عرب 44
م�رشوع ًا �إ�سرتاتيجي ًا م�شرتك ًا ،وذلك
من خالل «�إ�سرتاتيجيا العزم» التي
عمل عليها  350م�س�ؤو ًال من 139
جهة حكومية و�سيادية وع�سكرية من
البلدين خالل � 12شهر ًا ،ومن خالل
ثالثة حماور رئي�سة ،هي :املحور
االقت�صادي ،واملحور الب�رشي
واملعريف ،واملحور ال�سيا�سي
والأمني والع�سكري.
وو�ضع قادة البلدين مدة � 60شهر ًا
لتنفيذ هذه الر�ؤية ،من �أجل بناء
منوذج تكاملي ا�ستثنائي بني البلدين
يدعم م�سرية التعاون اخلليجي
امل�شرتك ،وي�ساهم يف حماية
املكت�سبات وامل�صالح وخلق فر�ص
جديدة �أمام ال�شعبني.
كما �أعلن خالل االجتماع عن جمموعة
من امل�شاريع امل�شرتكة التي ت�ضم

�إ�سرتاتيجيا موحدة للأمن الغذائي
وخطة موحدة للمخزون الطبي،
ومنظومة �أمن �إمدادات م�شرتكة،
وا�ستثمار ًا م�شرتك ًا يف جماالت النفط
والغاز والبرتوكيماويات.
وت�ضم «�إ�سرتاتيجيا العزم» �أي�ض ًا
خطة لإن�شاء �رشكة لال�ستثمار
الزراعي بر�أ�سمال خم�سة باليني
ريال ،و�صندوق ًا ا�ستثماري ًا م�شرتك ًا
للطاقة املتجددة ،و�صندوق ًا ثالث ًا
لال�ستثمار يف امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.
و�ستعمل الإ�سرتاتيجيا �أي�ض ًا على
ت�سهيل ان�سياب احلركة يف املنافذ،
وبناء قاعدة بيانات �صناعية موحدة،
ومتكني القطاع امل�رصيف يف البلدين،
ومواءمة الإجراءات والت�رشيعات
االقت�صادية بني البلدين ،وجمل�س
اال�ستثمارات
لتن�سيق
م�شرتك
اخلارجية.
وت�ضم جماالت التعاون التي
حددتها الإ�سرتاتيجيا تعاون ًا وتكام ً
ال
يف املجالني الأمني والع�سكري،
وتن�سيق امل�ساعدات الع�سكرية
اخلارجية ،وتوحيد املوا�صفات يف
قطاع ال�صناعات الع�سكرية.

املعار�ضة
جمموعة
�أعلنت
الرئي�سية امل�سلحة يف جنوب
ال�سودان ا�ستعداد زعيمها رياك م�شار
للقاء الرئي�س �سلفاكري ميارديت،
وقالت �إن «م�شار �سيكون �سعيد ًا
ب�إجراء حوار يهدف �إىل حتقيق تقدم
يف عملية ال�سالم املعلقة».
وقبل يومني� ،أعلنت وزارة
اخلارجية ال�سودانية �أن �سلفاكري
وافق على اقرتاح الرئي�س ال�سوداين
عمر الب�شري ب�إجراء لقاء مع م�شار
يف اخلرطوم يف �إطار اجلهود التي
يبذلها قادة هيئة «�إيغاد» لإحداث
تقدم يف منتدى �إعادة تن�شيط
ال�سالم.
و�أكد رئي�س جلنة الإعالم والعالقات

العامة يف حركة التمرد مبيور
قرنق التزام احلركة عملية ال�سالم
وا�ستعدادها «لالنخراط �إيجاب ًا مع
�إيغاد» من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية
للنزاع امل�ستمر .وقال« :مل نتبلغ
ر�سمي ًا باجتماع اخلرطوم ،بل علمنا
مببادرة يقودها رئي�س وزراء كينيا
ال�سابق رايال �أودينغا للتو�سط بني
الأطراف املتحاربة .وم�شار �سيكون
�سعيد ًا بلقاء �سلفاكري يف �أي من
دول ايغاد �أو �أي بلد خارج املنطقة
وبينها موريتانيا.
ودعت هيئة «�إيغاد»  9من �أع�ضاء
حتالف املعار�ضة يف جنوب
ال�سودان �إىل �إجراء م�شاورات كثيفة
بني  16و 18ال�شهر اجلاري.

وال�شهر املا�ضي� ،أنهت الأطراف
املتنازعة التي ت�شارك يف حمادثات
ال�سالم اخلا�صة بجنوب ال�سودان
املرحلة الثانية من منتدى �إعادة
تن�شيط ال�سالم بال التو�صل �إىل
اتفاق يف �ش�أن تنفيذ ترتيبات احلكم
والق�ضايا الأمنية واقت�سام ال�سلطة.

دعا وزير اخلارجية الفرن�سي جان-
�إيف لودريان خالل زيارة اىل جنامينا
اول ام�س اخلمي�س اىل "فعل كل �شيء"
من اجل تنفيذ "التعهدات" التي قطعها
االطراف الليبيون خالل اجتماعهم يف
باري�س يف  29مايو وال �سيما تنظيم
انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية قبيل
نهاية العام .وقال الوزير الفرن�سي
خالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع نظريه
الت�شادي حممد زين �رشيف �إن "اجتماع
باري�س االخري (ب�ش�أن ليبيا) كان حمطة
مهمة الن هناك تعهدات قطعها هذا
الطرف وذاك ومن بينها خ�صو�صا جدول
زمني" حدد موعد اجراءات االنتخابات
الت�رشيعية والرئا�سية يف  10دي�سمرب.
و�أ�ضاف "يجب فعل كل �شيء من �أجل

ان تط ّبق هذه التعهدات" .بدوره قال
الوزير الت�شادي �إن باري�س وجنامينا
لديهما "تقارب كبري يف وجهات النظر"
ب�ش�أن امللف الليبي ،م�شددا على ان
بالده "تدعم اجلهود التي تبذلها فرن�سا
يف �سبيل تنظيم انتخابات يف ليبيا".
وذكر �رشيف ب�أنه "يف جنوب ليبيا
احلدودي مع ت�شاد هناك منطقة خارجة
على القانون فيها مرتزقة وع�صابات
م�سلحة وهذا امر ي�شكل تهديدا خطرا
لت�شاد" .ويف � 29أمايو جمع م�ؤمتر
باري�س لأول مرة الأطراف الأربعة
الرئي�سيني يف الأزمة الليبية ،وهم
رئي�س حكومة الوفاق الوطني فايز
ال�رساج ،ورئي�س جمل�س الدولة
خالد امل�رشي ومقرهما يف طرابل�س،

وغرمياهما يف �رشق البالد وهما
امل�شري خليفة حفرت ،ورئي�س جمل�س
النواب عقيلة �صالح ومقره طربق.
ويومها اتفق القادة الليبيون االربعة
على �إجراء انتخابات ت�رشيعية
ورئا�سية يف  10دي�سمرب وتعهدوا
احرتام نتائجها ،كما اتفقوا على
توحيد م�ؤ�س�سات الدولة ومن بينها
خ�صو�صا البنك املركزي ،وذلك �سعيا
لإخراج البالد من الفو�ضى ال�سائدة منذ
التدخل الغربي عام  2011و�سقوط
نظام العقيد الراحل معمر القذايف.
كما التزم القادة االربعة �إيجاد
"قاعدة د�ستورية" لالنتخابات بحلول
� 16سبتمرب  2018من غري �أن يقرروا ما
�إذا كان ذلك مير عرب ا�ستفتاء.

كلّف الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي اول ام�س اخلمي�س م�صطفى
مدبويل وزير الإ�سكان يف حكومة
�رشيف �إ�سماعيل امل�ستقيلة؛ بت�شكيل
حكومة جديدة ،ح�سب بيان للمتحدث
الرئا�سي.
وي�أتي هذا التكليف بعد يومني
من تقدمي �إ�سماعيل ا�ستقالة حكومته
بعد �أداء ال�سي�سي لليمني الد�ستورية
رئي�سا مل�رص لوالية ثانية مدتها
�أربع �سنوات .وكان ال�سي�سي كلّف
احلكومة امل�ستقيلة بت�سيري الأعمال
واال�ستمرار يف �أداء �أعمالها �إىل حني
ت�شكيل حكومة جديدة .ويتوىل
مدبويل ( 52عاما) حقيبة وزارة

ال�سعودية ودولة االمارات توقعان
«�إ�سرتاتيجيةالعزم» للتكامل ال�سعودي  -الإماراتي

حركة التمرد يف جنوب ال�سودان :م�شار �سريحب بلقاء �سلفاكري

لودريان يدعو لتنفيذ ما اتفق عليه االطراف الليبيةيف اجتماع باري�س

ّ
وقع الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ليلة الأربعاء -اخلمي�س،
على ان�ضمام فل�سطني �إىل  7اتفاقات
ومعاهدات دولية ،من �ضمنها
الربوتوكول اخلا�ص ب�إلغاء عقوبة
الإعدام .و�أعلن بيان �صادر عن
الرئا�سة �أن عبا�س �أ�صدر تعليماته
لوزير اخلارجية واملغرتبني ريا�ض
املالكي با�ستكمال الإجراءات من �أجل
تنفيذ هذه االتفاقات لت�صبح فل�سطني
ع�ضو ًا كام ًال فيها .وكانت فل�سطني
قدمت طلب �إحالة �إىل حمكمة اجلنايات
الدولية� ،أخري ًا ،بهدف ت�رسيع
�إجراءات املحكمة يف �ش�أن اال�ستيطان.
و�أتى تقدمي طلب الإحالة واالن�ضمام �إىل
هذه املعاهدات واالتفاقات الدولية،
�إثر انهيار التفاهمات الأمريكية-
الفل�سطينية التي �صمدت �سنوات
ون�صت على امتناع فل�سطني
طويلة،
ّ
عن تقدمي طلب الإحالة �إىل حمكمة
اجلنايات الدولية ،وعدم ان�ضمامها
�إىل منظمات ومعاهدات دولية
حمددة ،وموا�صلتها التن�سيق الأمني
مع �إ�رسائيل ،مقابل موا�صلة الدعم
املايل الأمريكي لل�سلطة ،وموا�صلة
متديد الإذن الرئا�سي اال�ستثنائي لعدم
نقل ال�سفارة من تل �أبيب �إىل القد�س،
وموا�صلة متديد الإذن الرئا�سي
اال�ستثنائي ملوا�صلة فتح مكتب بعثة
منظمة التحرير يف وا�شنطن .وقال
م�س�ؤولون فل�سطينيون �إن ال�سلطة
«�ستوا�صل التحرر من هذه االلتزامات
بعدما �أوقفت الإدارة الأمريكية تطبيق
التزاماتها �ضمن التفاهمات الثنائية».

ولفت �أمني �رس اللجنة التنفيذية يف
منظمة التحرير �صائب عريقات �إىل
�أن توقيع عبا�س على ان�ضمام فل�سطني
�إىل مزيد من االتفاقات واملعاهدات
الدولية« ،ي�شكل تر�سيخ ًا لقدرة
ومكانة دولة فل�سطني �ضمن منظومة
احلقوق املدنية وال�سيا�سية وحقوق
الإن�سان» .و�أفاد عريقات ب�أن «ذلك
يندرج �ضمن ا�سرتاتيجية القيادة
يف حتركاتها على ال�ساحة الدولية
لتكري�س حقوق دولة فل�سطني للدفاع
عن �أبناء �شعبنا ،و�آخرها تقدمي
طلب الإحالة �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار امل�ساعي
لنيل الع�ضوية الكاملة يف الأمم املتحدة
والتوجه نحو حمكمة العدل الدولية
للح�صول على ر�أي ا�ست�شاري يف �ش�أن
قرار ترامب املتعلق بالقد�س» .و�أ�شار
�إىل �أنه «يرتتب على االن�ضمام �إىل هذه
االتفاقات والربوتوكوالت الدولية،
مواءمة قوانني دولة فل�سطني ملواكبة
االلتزامات التي �أ�صبحت ترتتب عليها
بعد االن�ضمام �إليها».

العراق:ال�صدر واحلكيم وعالوي ي�شكلون حتالف "الأغلبية

�أعلنت ثالث قوى �سيا�سية عراقية ،اول ام�س اخلمي�س ،اتفاقا على مبادئ
ما �سمته "الأغلبية الوطنية الأبوية" التي �ست�شكل حال امل�صادقة على نتائج
االنتخابات النيابية يف البالد .وبينت وثيقة االتفاق التي وقع عليها ممثلو كتلة
"�سائرون" بزعامة مقتدى ال�صدر وتيار احلكمة بزعامة عمار احلكيم والقائمة
الوطنية بزعامة �إياد عالوي ،احتمال ت�شكيل حتالف كبري داخل الربملان املقبل،
ي�ضم ما ال يقل عن مائة مقعد ،وهو ما قد يقرب القوى املن�ضوية يف هذا التحالف
من ت�شكيل الكتلة الأكرب يف الربملان .وذكرت الوثيقة �أن حتالف كتلة "الأغلبية
الوطنية الأبوية" �سيقوم ب�إعداد برنامج حكومي قابل للتنفيذ �ضمن �سقوف زمنية
حمددة .وي�شمل هذا الربنامج عددا من املبادئ ،من بينها� ،إ�صالحات �سيا�سية
واقت�صادية ،وح�رص ال�سالح بيد الدولة ومنع ع�سكرة املجتمع و�آليات ملكافحة
الف�ساد وحماكمة املف�سدين .وقال القيادي يف تيار احلكمة رعد احليدري يف
ت�رصيحات �صحفية � :إن "ما جرى اليوم بني ال�صدر واحلكيم وعالوي هو توقيع
اتفاق على املبادئ الأولية لت�شكيل حتالف بني القوى الثالث" .و�أ�ضاف� ،أن
"الكتلة الأكرب �ستب�رص النور خالل �أيام" ،مبينا �أن "الإعالن ر�سميا عن ذلك ينتظر
ان�ضمام قوة �شيعية �إىل التحالف و�أخرى كردية" .و�أ�ضاف �أن "القوة ال�شيعية
التي يجري التفاو�ض معها لدخول التحالف هما كل من ائتالف الن�رص بزعامة
رئي�س الوزراء حيدر العبادي وحتالف الفتح بزعامة هادي العامري".

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
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

4

ال�سبت 2018 /6 /9

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

حماربة التلوث البال�ستيكي ل�ضمان امل�صلحة العامة
وزارة الأرا�ضي واملياه والبيئة :توجه ب�إ�صحاح البيئة مبنا�سبة اخلام�س من
�سليمان حممد �سعد
يف هذا الع�رص الذي نعي�شه
حتديات كثرية تواجه عاملنا
ومنها تلوث البيئة التي مل
جتد الإهتمام الكايف بالرغم
من كرب حجمها والأثار ال�سلبية
التي تخلفها على البيئة .ويعد
هذا التحدي العاملي يف مقدمة
التحديات التي ت�شغل هذا
املجال،فقد نتجت هذه امل�شكلة
مع حداثة الع�رصومنو الإقت�صاد
ودخول الب�رشية يف منط جديد
يف ا�سلوب معي�شتها و�إ�ستهالكها
للموارد االطبيعية.
وت�ؤكد البحوث العلمية ب�أن
الأ�رضار اخلطرية التي �أحدثت
تغريات مناخية يف الكرة
الأر�ضية من خالل الغازات التي
�أحلقت ال�رضر بالف�ضاء باتت
وا�ضحة خا�صة منذ حلول الن�صف
الثاين من القرن الـ  20ومنذ
بداية الن�صف الثاين من القرن
الـ  18الذي ي�سمى بع�رص الثورة
ال�صناعية .حدث كل هذا ب�سبب
ن�شاطات الب�رش املتمثلة يف
�إ�ستهالكهم الغري طبيعي للموارد
الطبيعية مثل تدمري الغابات
و�سوء �إدارة ال�سوائل واملواد
اجلافة من النفايات .وال�شك من
�أن هذه الأفعال امل�ستمرة بتلويث
البيئة �إ�ضافة للتغري املناخي
للكرة الأر�ضية �سوف يدمر حياة
الكثري من الكائنات احلية و�سوف
يت�سبب يف قلقلة معي�شة مئات
املاليني من النا�س.
هذه الظاهرة التي متتحن
�إ�ستمرارية حياة عاملنا وحالة
تدمري البيئة التي ي�صعب
�إرجاعها كما كانت ،تتطلب
يف هذا الوقت الوحدة واحلزم
والت�صدي من �شعوب العامل لإنقاذ
بيئاتهم التي تعني مكان �إِقامتهم
ومن امل�ستحيل جد ًا �أن يجدوا
بدي ً
ال لها .حيث يتطلب منهم
حمايتها من التلوث والتدمري.
هذا االمر الذي يخ�ص اجلميع
لي�س �أمر ًا قاب ً
ال للتاجيل و�إمنا
لكي تنت�رص هذه املهمة يجب
رفع م�ستوى وعي �شعوب العامل
بالبيئة ب�إعتباره �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا.
احلقيقة التي تفهم من حتديد
جمل�س الأمم املتحدة للخام�س
من يونيو اليوم العاملي للبيئة
والذي جتري ذكراه �سنوي ًا هو
بهدف الرتكيز على برامج توعية
ملمو�سة و�إجراء ن�شاطات فعلية
لت�أمني البيئة وحفظها.
يف العام اجلاري 2018م ويف
اليوم العاملي للبيئةت�ست�ضيف
دولة الهند امل�ؤمتر الذي يناق�ش
ق�ضية الت�صدي �ضد التلوث
البال�ستيكي للبيئة .وهناك 150
دولة ت�شارك يف هذه الذكرى حيث
قطعت هذه الدول العهد للعمل من
�أجل التخل�ص من ال�رضر البيئي
الذي خلفه التلوث حتى الأن.
وجتري هذه الذكرى حتت �شعار:
"الت�صدي �ضد التلوث البال�ستيكي

يونيو  -اليوم العاملي للبيئة

للبيئة"
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه
ملاذا �أريد توجيه �إهتمام خا�ص
بالتلوث البيئي؟
مما ال يغيب عن مالحظة اجلميع
بف�ضل خ�صو�صية البال�ستيك
املتمثلة يف طبيعته الكيميائية
والفيزيائية و�سعره املنا�سب
والتكنولوجيا التي �صنع منها
البال�سيتك ا�صبحت البديل الوحيد
لكثري من املواد احلية مثل احلديد
واحلطب ،الزجاج ،اجللود،
احلجارة ،القطن ،اخليوط،
والورق الذي �أ�صبح ي�ستخدم
ل�صناعة معدات يف غاية الأهمية.
لقد �أ�صبح من امل�ألوف م�شاهدة
الأجزاء الداخلية واخلارجية
للعربات والطريان وال�سفن
والكمبيوتر والتلفونات وكذلك
الأجزاء الداخلية واخلارجية
للمالب�س والأحذية ومعدات �أخرى
ت�ستخدم لنقل املياه وال�سوائل
الأخرى وحفظها عن طريق الأنابيب
واخلزانات ،وهناك �أي�ض ًا البيوت
واملعدات والأواين املختلفة التي
تخدم �أغرا�ض املنازل وحمالت
التبغ وما �شابه ذلك من املواد
امل�صنوعة من البال�ستيك.
ح�سب ت�أكيدات التقرير ال�صادر
عن منظمة الأمم املتحدة للحملة
العاملية التي نظمت يف عام
2006م كان يبلغ عدد البال�ستيك
 335مليون طن .ويك�شف التقرير
عن توقعات املنظمة يف امل�ستقبل
حيث ي�شري اىل الدور الوا�سع
للخدمة التي جتني من البال�ستيك
ولو �أدخلنا يف الإعتبار حجم
الإ�ستهالك الذي حدث حتى الأن
�سوف يت�ضاعف عدده بالكثري
يف الفرتة بني  10اىل  15عام ًا
القادمة.
لكن امل�شكلة البيئية مل
تخلق فقط ب�إزدياد عدد �إنتاج
البال�ستيك فح�سب بل امل�شكلة
تكمن يف الإعتناء ال�ضعيف مبدى

�صالحية البال�ستيك و�ضعف �إدارة
النفايات الناجتة عن البال�ستيك
وامل�ستلزمات امل�صنوعة من
البال�ستيك عندما تكون عدمية
ال�صالحية �إذا مت اعادة �صنعها من
جديد تكون مفيدة .على النقي�ض
من ذلك جند ان البال�ستيك الذي
تغري �إىل نفايات يحتاج �إىل
مئات االعوام لكي يذوب ويختلط
بالرتبة ولهذه الأ�سباب �رضره
كبري على البيئة .يف هذا ال�سياق
ت�ؤكد البحوث العلمية للكرة
الأر�ضية ب�أن املعدات امل�صنوعة
واملنتهية
البال�ستيك
من
�صالحيتها ت�صل �إىل � ،9%أما
الذي مت التخل�ص منه يبلغ 18%
من البال�ستيك ،كما ي�شري البحث
بان بقية البال�ستيك توجد يف
�أماكن جمع النفايات والبع�ض
االخر مرمى يف �شتى الأماكن.
لذا فاملحيطات واملياه الأخرى
�أ�صبحت عر�ضة للتلوث ولرتاكم
النفايات والأدوات والأواين
امل�صنوعة من البال�ستيك والتي
ترمى بع�ض �إ�ستهالكها ملدة
واحدة .حتدث �أ�رضارها التلوثية
على جميع الإجتاهات يف العامل
وعلى وجه اخل�صو�ص على الدول
التي مل تطور �إدارة م�ؤهلة لهذه
النفايات وعليه يجب ايقاف هذا
الكابو�س �رسيعا.
لفهم ظاهرة تو�سع رقعة التلوث
الذي كانت ت�سببه النفايات
البال�ستيكية يجب النظر اىل
احلقائق التي �أخذت من البحوث
العامة.
فمث ً
ال ي�ستهلك يف ال�سنة 17
مليون برميل من النفط الزيتي
لإنتاج البال�ستيك ويف كل �سنة
 12مليون طن من النفايات
البال�ستيكية يرمى بها يف
املحيطات والبحار� ،أي�ض ًا
يرتاكم يف ال�سنة  500بليون
حبة من البال�ستيك ويف الدقيقة
الواحدة يعر�ض واحد مليون

من اغطية املياه وامل�رشوبات
الأخرى يف الأ�سواق كل هذه
املواد املذكورة يرمى بها يف
�شتى الأماكن بعد �إ�ستهالكها وهنا
يحدث تلوث البيئة.
حتى الأن النفايات البال�ستيكية
التي �أدخلت �إىل البحار
واملحيطات تغطي م�ساحة ت�صل
قدرها  1.6مليون كيلو مرت مربع
�أما عدد كمية البال�ستيك ي�صل
�إىل قرابة  1.8ترليون حبة� .إذن
على م�ستوى العامل �إذ مل تتخذ
تغريات جذرية بعد � 45سنة
النفايات البال�ستيكية التي تعوم
على �سطح البحار واملحيطات
وكذلك التي تغرق يف داخل
املياه عددها �سوف يكرث من
عدد الأ�سماك .ومن الوا�ضح هنا
�سوف حت�صل �أزمة ال حمال منها
يف كمية مادة الربوتني .وت�شري
هذه البحوث بانه قدمتوت يف
ال�سنة  100000من احليوانات
البحرية والربية ب�سبب التلوث
البال�ستيكي.
معرفة ال�رضر الذي �سوف
تخلفه النفايات البال�ستيكية التي
يرمى بها يف املياه ،يحتاج �إىل
بحث دقيق ً وهم مهم لكي نحد
من الأ�رضار التي �سوف حتدث
على الأ�سماك التي عادة ماتفتح
�أفواهها وكذا على الب�رشية التي
ت�أكل الأ�سماك.
البحوث
هذه
تعلمنا
والدرا�سات بوجود  9%من
البال�ستيك على املياه املحفوظة
يف البال�ستيك والتي تعر�ض
يف الأ�سواق .وتوجد �أي�ض ًا قطع
�صغرية بال�ستيكية بن�سبة 83%
يف املياه التي يتم توزيعها يف
املدن بامل�ؤ�س�سات اخلدماتية.
 50%من املنتفعني بالبال�ستيك
ي�ستخدمونه مرة واحدة و�إذا
نظرنا لهذه امل�س�ألة على
م�ستوى العامل  10%من نفايات
البال�ستيك تخرج من البيوت

ال�سكنية.
هذا التقرير املذكور �أعاله
املرتبط مب�شكلة البال�ستيك
�سيعطى دفعة لأحداث تغري
جذري يف �إ�ستخدام م�صلحة
البال�ستيك وذلك عرب الوعي
والت�صدي اجلماعي .ويعني هذا:
 .1يجب على �أي مواطن
ان يحرم نف�سه من �إ�ستخدام
املواد البال�ستيكية التي يتم
الإنتفاع بها لوقت ق�صري وبهذا
القرار ال�صارم �سوف يتوقف عن
ا�ستخدام البال�ستيك .وحفاظ ًا على
البيئة يجب �أن ي�ستخدم الأمتعة
امل�صنوعة من ال�سعف �أو من
القما�ش ويحذر من رمي البال�ستيك
الطويل الأجل يف �أي مكان.
 .2يجب على �أ�صحاب
امل�ؤ�س�سات املنتجة احلفاظ على
البيئة من التلوث البال�ستيكي
وذلك �إلزام ًا عليهم بال�شعور
الوطني وامل�س�ؤولية الإجتماعية
وال�سري على اخلط الذي ي�ساعد
جتنب التلوث البال�ستيكي.
 .3ال�شك من �أن الدور الواعي
للمواطنني وامل�ؤ�س�سات الوطنية
مهم للت�صدي مل�شكلة التلوث
ولكن ت�أمني و�سالمة البيئة لي�ست
مهمة ترتك للأفراد وامل�ؤ�س�سات
وحدها بل و�إمنا احلكومة �أي�ض ًا
لها دور مهم جد ًا فيجب على كل
اجلهات املخت�صة احلكومية ب�أن
تقوم برتجمة التوجهات واخلطط
الهادفة ملنع هذا التلوث بفعالية
و�إ�رصار .وكذلك القيام باملهمة
وال�سعي
للم�س�ألة
الإدارية
للتخل�ص من التلوث البيئي.
يتوجب �أي�ض ًا على �إدارة النفايات
جمع البال�ستيك امل�ستهلك ومن
ثم �صنعه من جديد عن طريق
امل�ؤ�س�سات املوجودة يف الوطن
التي تنتج املواد املفيدة للمجتمع
وحل اوجه الق�صور التي تواجه
امل�ؤ�س�سات من خالل خلق الأجواء
والفر�ص املالءمة للعمل.
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كيفية بدء م�شروع لإنتاج الألبان واخلطوات الواجب �إتباعها ل�ضمان جناحه!!!
�إعداد /حممود عبداهلل �/أبوكفاح
تعترب م�شكلة توفري الغذاء
للإن�سان من �أهم م�شاكل العامل،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة
االهتمام ب�أنواع الغذاء اجليد ويف
مقدمتها الألبان ومنتجاتها .وقد
وجد �أن متو�سط ن�صيب الفرد من
الألبان ومنتجاتها يف �إنخفا�ض
م�ستمرعلى ال�صعيد العاملي
من عام اىل �آخر ,كما �أن معدل
التطور يف الألبان ال يتنا�سب
مع الطلب املتزايد عليها ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل الإت�ساع امل�ستمر
يف الفجوة املوجودة بني الإنتاج
واال�ستهالك.
تكاليف الإنتاج:
يعترب تكاليف �إنتاج كيلوجرام
اللنب الطازج من املقايي�س الهامة
التي حتدد موقف احليوان احللوب
من الناحية االقت�صادية وم�ؤ�رشا
هام ًا للكفاءة الإنتاجية .ف�إذا
ما مت ح�ساب متو�سط التكاليف
الكلية ميكن الوقوف على مدى
ربحية امل�رشوع وذلك ب�أن يتم
مقارنة تكاليف �إنتاج كجم اللنب
يف امل�رشوع ب�سعره يف ال�سوق
وبالتايل ي�ستطيع امل�ستثمر �أن
يقرر ما �إذا كان يجب عليه �أن
يتو�سع يف الإنتاج �أم ال.
وعندما تقل التكاليف لإنتاج
الوحدة عن الإيرادات الكلية
يقرر املنتج اال�ستمرار يف الإنتاج
وكذلك التو�سع فيه �إذا ما توفرت
لديه الإمكانيات املادية .بينما
�إذا زادت التكاليف الكلية لإنتاج
الوحدة عن الإيرادات الكلية عند
ذلك يقرر امل�ستثمر التوقف عن
الإنتاج حيث يحقق خ�سارة يف هذه
احلالة .وقد ي�ستطيع امل�ستثمر
اال�ستمرار يف الإنتاج على املدى
الق�صري �إذا ما غطت �إيراداته الكلية
تكاليف الإنتاج املتغرية.
وتعرف تكاليف الإنتاج ب�أنها
الكمية املدفوعة املقدرة و التى
تنفقها املزرعة على العوامل
الالزمة لإنتاج وت�شمل التكاليف
كالأجور
املدفوعة
النقدية
واملرتبات ،الفوائد على القرو�ض
وكذلك ثمن �رشاء املواد اخلام
وتكاليف اخلدمات املختلفة.
وقد تظهر بع�ض هذه التكاليف
يف ال�سجالت احل�سابية والبع�ض
الآخر ال يظهر مثل ا�ستهالك ال�سلع
الر�أ�سمالية والإهالكات وكذلك
تكاليف الإهالك للحيوان وتكاليف
الفر�صة البديلة لر�أ�س املال.
وهذه التكاليف يتم تقديرها
و�إ�ضافتها �إىل التكاليف املدفوعة
وت�شمل �أي�ضا الأجر املقدر عن
العمل الذي يقوم به �صاحب
املزرعة هو و�أفراد �أ�رسته على
�أ�سا�س �أن العائد الذي ي�ضحي
به نظري قيامه بالعمل يعرف
اقت�صاديا با�سم تكلفة الفر�صة
البديلة.

عالقة الكفاءة الإنتاجية املا�شية
احلالبة بالتكاليف:
كلما زادت الكفاءة الإنتاجية
للأبقاراحللوب كلما انخف�ضت
التكاليف الكلية للوحدة املنتجة
من اللنب ،حيث �أن زيادة الكمية
املنتجة ت�ؤدي �إىل خف�ض متو�سط
تكاليف الوحدة املنتجة .وميكن
معرفة الإمكانيات املتوافرة
لتحقيق التو�سع الر�أ�سي يف �إنتاج
اللنب مبقارنة الكفاءة الإنتاجية
للما�شية امل�رصية باملا�شية
الأجنبية حتت ظروف البيئة
امل�رصية.
ولرفع الكفاءة الإنتاجية للأبقار
احللوب ميكن اتباع �أحد الإجتاهني
التاليني:
 .1زيادة حجم الإنتاج بنف�س
القدر من التكاليف.
�إنتاج نف�س احلجم من
.2
الإنتاج بتكاليف �أقل.
تخطيط مزرعة الألبان:
اجر �أبحاثك عن الأنواع
وال�سالالت وتعاون مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية وم�ؤ�س�سات الإر�شاد
الزراعي واملزارع امل�ستقرة،
واطلب معلومات ت�ساعدك على
اتخاذ قرارك بخ�صو�ص الأنواع
وال�سالالت التي تنا�سب بيئتك.
*حدد م�صدر التغذية :يتطلب
الغذاء املركز قليلاً من النقل
ريا من املال .توفر املزارع
وكث ً
اجلديدة التكلفة عن طريق
تدعيمه بالرعي املخطط املكثف
الدوراين,ابحث عن �أر�ض زراعية
للإيجار يف منطقتك وحدد كم
املا�شية التي يتحملها الفدان.
حتتاج املا�شية �إىل  4%منوزنها علف ب�شكل يومي .البد �أن
يكون �إنتاج املرعى �أكرث من ذلك يف
املو�سم حتى يتم تخزين الفائ�ض
ال�ستخدامه يف ف�صل ال�شتاء.
عادة ما يكون ت�أجري الأر�ض�أف�ضل من �رشاء مزرعة جديدة.
انتظر حتى ت�ستقر املزرعة وال
تعد بحاجة �إىل مرونة مالية.
ِ
*ادر�س الأن�شطة الزراعية :اق�ض
بع�ض الوقت يف تعلم تربية
املا�شية وتزاوجها �إن مل تكن
ذا خربة مبجال مزارع الألبان

بالفعل ،وعن فطام �صغار الأبقار
وحلب الأبقار والتعامل مع ال�سماد
واملح�صول.
حاول �أن حت�صل على بع�ضاخلربة بالعمل يف مزرعة �ألبان
�أخرى �أولاً � ،إن كان الأمر جدي ًدا
بالن�سبة لك.
*�أ�ستثمر يف ر�أ�س املال ب�شكل
ر�شيد حيث حتتاج املزرعة �إىل
�إنفاق قدر كبري من املال خا�صة
يف بدايتها.
م�صدرا جي ًدا للحيوانات.
*جد
ً
افح�ص كل املا�شية بنف�سك قبل
ال�رشاء ،مبا فيها اختبارات حلب
الألبان .البد �أن يكون احليوان
�سليما حا�صلاً على التطعيمات
ً
الالزمة.
*�أجر �أبحاثك على �سوق الألبان
املحلي .حتدث �إىل املزارعني
املجاورين طل ًبا للن�صيحة فيما
يخ�ص بيع اللنب للمتاجر املحلية
�أو الأفراد� ،إن بد�أت بعدد ب�سيط من
احليوانات� ،أما �إن بد�أت بقطيع
�أكرب ،فرمبا من الأن�سب �أن تبيع
اللنب ل�رشكة تتوىل عملية التوزيع
من �أجل حتقيق دخل �أكرث ثباتً ا.
كون خطة للعمل� :ضع كل
ح�ساباتك املالية يف خطة تغطي
الأعوام الأوىل من العمل .بالإ�ضافة
�إىل النقاط ال�رضورية املذكورة
�ساب ًقا .تذكر �أن تت�ضمن اخلطة
التكلفة التقديرية للرعاية الطبية
لكل حيوان وتكلفة مرتبات العمال
الذين تنوي توظيفهم .ابحث � ً
أي�ضا
عن م�صدر �إ�ضايف للربح ،كبيع
روث احليوانات.
خاطب امل�ؤ�س�سات احلكوميةب�ش�أن التخفي�ضات والقرو�ض
املتاحة للمزارعني قبل �أن ت�أخذ
ً
قر�ضا من �أي بنك.
ا�ستخدم متو�سط �سعر الألبان�أو �أقل قليلاً خالل الأعوام القليلة
ال�سابقة ،حني حت�سب الربح
التقديري امل�ستقبلي حتى ال
يخ�رس امل�رشوع �إن انخف�ضت
�أ�سعار الألبان.
كقاعدة ذهبية� :ستحتاج �إىلعامل واحد لكل ع�رش �أبقار حلوب،
وعامل واحد لكل ع�رشين حيوان ال
ينتج اللنب ،مبا فيهم نف�سك وكذلك

�أفراد عائلتك.
�ضع العالمات على كل حيوان.�ستحتاج �إىل و�ضع �إ�شارة على كل
حيوان – بافرتا�ض �أن لديك عد ًدا
منهم – حتى ت�ستطيع التمييز
بينهم� .سي�ساعدك ذلك على تتبع
�إنتاجية كل حيوان ،وكذلك حالته
ال�صحية .يعد تعليمهم ببطاقات
طريقة �شائعة ،ويتم �إتباعها.
حتكم يف انت�شار الأمرا�ض بني
دائما حيوانات
احليوانات .ا�شرت
ً
�سليمة وابقهم يف عزلة عن
احليوانات الأخرى �أثناء عملية
النقل �إىل مزرعتك .قم بعزل
احليوانات التي ت�صل حدي ًثا
�إىل مزرعتك عن بقية احليوانات
وكذلك احليوانات التي متر�ض،
خا�صة �إن مل يكن لديك �سجالت
�صحية موثوقة .قد تعطيك
احلكومة املحلية �أو الطبيب
ن�صائحا خا�صة عن
البيطري
ً
انت�شار الأمرا�ض يف منطقتك.
قد ت�سبب املعدات امل�شرتكةبني �أكرث من مزرعة انت�شار
الأمرا�ض .ت�أكد من م�صدر املعدات
امل�ستخدمة وت�أكد �أنه قد مت
ا�ستخدامها مع حيوانات �سليمة.
يعد القراد الناقل للأمرا�ضم�شكلة كبرية للأبقار ,افح�ص
احليوانات ب�شكل منتظم باح ًثا عن
القراد ،و�أبق احلظرية خالية من
الق�ش وبقايا الأغ�صان.
قم بتغذية احليوانات تغذية
�صحية �سليمة -:قد ي�صري تغذية
أمرا معق ًدا �أحيانً ا .هناك
املا�شية � ً
�أنواع عديدة من نباتات العلف التي
توفر كميات خمتلفة من الطاقة
والربوتني والألياف والعنا�رص
الغذائية املتعددة .ميكن ملزارع
خبري �أو طبيب بيطري �أن ي�ساعدك
على ا�ستخدام الطعام املتوفر.
حتتاج حيوانات مزارع الألبان
متطلبات غذائية عالية مقارنة
باحليوانات التي يتم تربيتها
لأجل اللحوم .قد ت�ؤدي التغذية
غري الفعالة �إىل �إنتاج �أقل للنب �أو
لنب �أقل جودة.
املوا�شي
بحلب
قمبا�ستمرار:يحتاج احليوان املنتج
للألبان �إىل احللب مرتني �إىل ثالث

مرات يوم ًيا .انقل احليوان �إىل
مكان نظيف واغ�سل وجفف يديك
وكذلك �رضع احليوان قبل احللب.
تعلم كيف حتلب الأبقار �أو
املاعز �إن مل تقم بحلب حيوان من
قبل.
افهم دورة تزاوج الأبقار.:�ستحتاج �إىل تزويج الإناث ب�شكل
م�ستمر لتبقيها حلوب لأكرب فرتة
ممكنة .تنعك�س دورة التزاوج
والوالدة والفطام على احتياجات
واحلالة
الغذائية
احليوان
ال�صحية و�إنتاجية اللنب .ابحث
با�ستفا�ضة يف هذا الأمر حيث
تختلف الإر�شادات ح�سب الأنواع
والأعمار.
اعمل على ا�ستمرار التزاوج
طول العام حتى تبقي �إنتاج اللنب
م�ستمرا ،بعك�س مزارع �إنتاج
ً
اللحوم ،ولهذا ف�إن متابعة مو�ضع
كل حيوان لديك يف دورة التزاوج
�أمر هام وحيوي ،حتى تلتزم
منتظما
باخلطة التي �ستبقي دخلك
ً
بقدر الإمكان.
خطط حلدوث التغريات يف
القطيع :من �أ�صعب الأ�سئلة على �أي
مزارع هل يبيع �أو يذبح �أو يبقي
على حيوان يف القطيع .ي�سمح
لك االنتقاء با�ستبدال حيوان
قليل الإنتاجية ب�آخر �أكرث جودة
وزيادة الكفاءة اجلينية للقطيع،
ولكال العاملني �أهمية كبرية ولكن
قد ي�سبب القيام باالنتقاء دون
تخطيط زيادة كبرية يف التكلفة
لأجل ا�ستبدال احليوانات� .ضع
ذلك يف االعتبار عند و�ضع خطة
العمل ،ولتت�ضمن اخلطة التكلفة
والربح لكل ذكر �أو �أنثي عجل
�صغري يتم والدته.
تاكد من �ضمان �صحة القطيعالنها مهمة ج ًدا يف �إنتاج الألبان.
ميكن �أن متر�ض الأبقار احللوب
مبنتهى الب�ساطة ،وهي عر�ضة
للإ�صابة يف �أقدامها و�رضوعها
�أكرث من �أبقار اللحم ،وهي � ً
أي�ضا
معر�ضة حلمى اللنب وزيادة
�أحما�ض الكيتون بعد الوالدة،
وبالتايل البد من ممار�سات �صحية
�سليما.
حازمة حتى يبقى القطيع
ً
 ت�أكد من القيام باملمار�ساتال�صحيحة جلعل و�ضع الأبقار
مريحا �أثناء القيام بحلبها.
ً
ا�سمح ل�صغار الأبقار
بالر�ضاعة ملدة �شهر على الأقل
حتى تكت�سب القوة الكافية.
 رائحة روث البهائم �سيئة،لذا ال ت�سمح للروث بالرتاكم يف
نظاما ي�سمح بنقل
احلظرية� .ضع
ً
الروث ب�سهولة من احلظرية �إىل
برك املياه ،لتخفف من رائحة
الأمونيا الناجتة من بول وبراز
البهائم.
ً
ف�صلاً
�شاقا على
يعد ال�شتاءالأبقار  ،لذا البد �أن توفري حظرية
مهي�أة لها�أو مبنى م�شابه حلمايتها
من الرياح والطق�س.
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اليوم العاملي لالر�شيف

"االر�شيف :احلكومة ،الذاكرة ،الرتاث"
حافظ حممد االمني
االحتفال باليوم العاملي لالر�شيف
ي�أتي هذا العام حتت �شعار "االر�شيف:
احلكومة ،الذاكرة ،الرتاث".
يذكر ان املجل�س الدويل لالر�شيف
الذي يعمل حتت رعاية منظمة االمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "
اليون�سكو" كان قد حدد
التا�سع من يونيو يوماً عاملياً لالر�شيف
يف اجتماعه الدوري الذي عقد يف العام
 . 2007ذلك لأن التا�سع من يونيو هو
اليوم نف�سه الذي ت�أ�س�س فيه املجل�س
الدويل لالر�شيف عام .1948
كل عام ينتهج املهنيون وامناء
الأر�شيف هذه املنا�سبة لتعريف العامل
مبهنة االر�شفة ،ورفع الوعي العام
بخ�صو�ص �أهمية االر�شيف.
هنا يف ارتريا ولأول مرة يحتفل مركز
البحوث والتوثيق القائم ب�أعمال الأر�شفة
يف البالد باليوم العاملي لالر�شيف.
حيث احتفل املركز من خالل تنظيم
ور�شة عمل يف كلية الآداب والعلوم
االجتماعية مبدينة عدي قيح ،لإلقاء
ال�ضوء على اهمية حفظ الرتاث املتمثل
يف الوثائق و للتعريف باليوم العاملي
لالر�شيف وكيفية اال�ستفادة من االر�شيف
الوطني.
يذكر ب�أن املركز كان قد نظم
عدة �سمنارات وور�ش عمل خالل
الفرتة املا�ضية  ،اهمها
ور�شة عمل حول املحافظة على
اال�سالمية  ،والرقوق
املخطوطات
امل�سيحية (الكتابات على اجللد)التي
عقدت يف العا�شر من مايو املا�ضي .
وكما يجري العديد من البحوث
يف االقاليم ال�ستة  ،حلفظ وار�شفة االرث
الثقايف وكل ما يتعلق به .
فما هو االر�شيف وما هي اهميته؟

الأر�شيف كلمة يونانية اال�صل و ت�شري
اىل جمموعة من الوثائق التي تنتجها اي
م�ؤ�س�سة او هيئة والتي حتفظ للرجوع
اليها واال�ستفادة منها عند احلاجة.
انواع
على
االر�شيف
يحتوي
كثرية من الوثائق ذات االهمية
و
كاملجالت
التاريخية
واالفالم
الكتب
واجلرائد
والدوريات
االدارية
وامللفات
وال�سجالت واملرا�سالت
الر�سمية  ،واملذكرات
واملخطوطات وال�صور
 ،و ا لت�سجيال ت
تية
ل�صو
ا
و ا لفيد يو ها ت  .و
الوثائق
تتميز
االر�شيفية بكونها
ا�صلية وموثوقة
ونزيهة.
زمننا
يف
هذا يعترب االر�شيف �أهم مرجع يف
عملية البحوث العلمية التاريخية.
ولالر�شيف دور هام يف ابراز الهوية
الثقافية واالجتماعية للمجتمعات
الب�شرية وتر�سيخها  ،لكونه اكرب ارث

ثقايف وم�صدر معلومات ،وادلة موثوق
بها لتبيني الن�شاطات احليوية االقت�صادية
وال�سيا�سية لالجيال ال�سالفة.
اذا نظرنا اىل تاريخ االر�شفة هنا
يف بالدنا ،جند ان م�ؤ�س�سة البحوث
واملعلومات االرترية التي ت�أ�س�ست عام
 1979كانت اول م�ؤ�س�سة تقوم بجمع او
مللمة الوثائق الوطنية

القيمة

بطريقة

نظامية� .إال ان االر�شفة كن�شاط يهتم
باالرث الثقايف واملخطوطات التاريخية
 ،كا ن قد بد�أ مع اال�ستعمار االيطايل
 ،حيث الزالت تلك املخطوطات التي
كانوا يدر�سونها حمفوظة مبركز
البحوث والتوثيق .
باال�ضافة اىل ذلك كانت امل�ؤ�س�سة تنظم
م�ؤمترات بحوث علمية وجتري حوارات
مع �شخ�صيات وطنية بارزة وتقوم
بن�شرمطبوعات و دوريات وكتب .مثال
قامو�س العربي -جترينية – اجنليزي و
قامو�س اجنليزي – جترينية هو من ابرز
مطبوعات امل�ؤ�س�سة.
بعد اال�ستقالل قام مركز البحوث
والتوثيق مبوا�صلة املهام بهدف احلفاظ
على االر�شيف الوطني.
حيث تـ�أ�س�س مركز البحوث والتوثيق

االرتري بغر�ض حتديد وجمع الوثائق
التاريخية القيمة ،و احلفاظ على
ال�سجالت التاريخية و تنظيم دورات
تدريبية يف ادارة ال�سجالت واالر�شفة و
توفري اخلدمات للباحثني.
االن�شطة الرئي�سية للمركز
 .1يقوم املركز بجمع املواد االر�شيفية
ونقلها اىل م�ستودع االر�شيف باملركز
حيث يتم حفظ الرتاث االر�شيفي
 .2يقوم بتنظيم
الوثائق و حت�ضريبطاقات
وفهار�س
كتالوج
للمواد االر�شيفية

 .3ت�سهيل ا�ستعمال
املواد االر�شيفية بالتعريف
مبحتواها
 .4حفظ املواد االر�شيفية
يف مكان خال من الرطوبة
احل�شرات
عن
بعيدا
والقوار�ض ال�ضارة والغبار
وبعيدا عن النريان واالماكن
التي تت�سرب فيها املياه وو�ضعها
يف �صناديق خالية من احلم�ض
و يف رفوف خم�ص�صة حلفظ هذا
النوع من الوثائق .
)�شرائط
رقمنة(DIGITIZE
.5
الكا�سيت بتحويلها من �شكل االنالوغ
اىل الديجيتال و البيتاكام احلديث ،و
ت�صوير الكتب القدمية وتوثيقها ب�شكل
امليكروفيلم.
 .6تغليف الكتب واملخطوطات القدمية.
 .7تقدمي خدمات لكل الباحثني الذين
يزورون املركز.
 .8كما يقوم بتنظيم دورات تدريبية
لت�أهيل املوظفني العاملني يف جمال
االر�شفة ،يف خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والغري حكومية.
 .9يقوم املكتب اي�ضا بجمع وتنظيم
املطبوعات اجلديدة و حتديد وتوثيق
الرقوق الدينية بالطرق احلديثة.
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قنديل البحر

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /مكنن �شي�شاي

بحري
�شعبة
�أقدم
على

قنديل البحر حيوان
من الرخويات ي�صنف يف
الال�سعات ،وهو من
املوجودة
احليوانات
الأر�ض.
�شكله عبارة عن قر�ص �شفاف
 ،قوامه هالمي وله �أطراف
طويلة رفيعة ت�سمى "لوام�س"
و ي�شكل املاء ن�سبة عالية من
 90%بالإ�ضافة اىل
ج�سمه
بروتني اجلالتينو�س .بع�ض
�أنواع هذا الكائن عالية ال�سمية
بحيث ت�ستطيع الق�ضاء على حياة
الإن�سان يف دقائق ،حيث يدفق
ال�سم من ر�أ�سه الذي يبدو كمظلة.

وقد بلغ عدد �ضاحاياه ابتداء من
عام  1954اىل نحو � 5568إن�سان.
وي�صل �أ�صغر نوع من القناديل
نحو  05ميليم  .و�أن
ن�صف
�أكرب تلك الأنواع ي�صل �إىل مرتين
تقريبا ،ولوام�س ت�صل اىل نحو
 36.5مرت.
�إن املقيا�س امل�ؤكد الذي
�أخذ يف عام  1870يف ميناء
ما�ست�شو�ست�س ،ف�إن �أكرب �سمك
قنديل يطلق عليه (اليون ماين)
ي�صل  2.3مرت ،ولوام�سه ي�صل
طولها اىل  36.5مرت .كما �أن
�أعمار هذه الأحياء تختلف من
نوع لآخر ،من �ساعات اىل �أعمار
مديدة ،حيث توجد �أنواع تعمر
كثريا جدا .فهذه الأنواع العجيبة
�إذا مل تتعر�ض حلادث فهي غري
معنية باملوت الطبيعي.
تكاثر القناديل

نظام تكاثر القناديل يتم
بطريقني ،اما بالتزاوج� ،أو
بغريه ،حيث يتكاثر يف العادة
بو�ضع البي�ض،في�ضع بي�ضه الذي
ي�سبح يف املاء حتى ي�صل �إىل موقع
ثابت ي�ساعدة على االلت�صاق .
وينمو حتى ي�صبح بوليب  .ويظل
ينمو حتى يفق�س يف جماعات
 ،وينف�صل عن الأر�ضية الثابتة
ويتحرك مكم ً
ال مراحل عمره عائما
يف املاء .ويعتمد طفوها على
ال�ضوء� ،إذ يتم ذلك يف الغالب
يف �ساعات ال�رشوق �أو الغروب.
ومبا �أن بع�ضا من تلك القناديل
لها�أع�ضاء مزدوجة ذكوري وانثوي
 ،ف�إنها تنرث البي�ض يف �سطح
املاء ،كما تنرث يف ذات الوقت
احليوان املنوي ،ويتم التلقيح

يف اخلارج.
القناديل
تتم عملية منو
مب�ستويني ،الأول البي�ض الذي
يطلق عليه بوليب ،الذي ي�سبح

يف املاء حتى ي�صل �إىل موقع
ثابت ي�ساعده على االلت�صاق .

وينمو حتى ي�صبح بوليب  .ويظل
ينمو حتى يفق�س يف جماعات.
والنوع الثاين ينف�صل عن الأر�ضية
الثابتة ويتحرك بعيدا عنها عائما
يف املاء.
النظام الغذائي للقنديل
يتغذى القنديل البحري ب�شكل
عام على بيو�ض ويرقات الأ�سماك
كما �أنه يتغذى على الهائمات
الأخرى من العوالق البحرية
احليوانية .ويف العادة يظهر
يف فرتات ال�صيف نظر ًا لوفرة
الغذاء كما �أنه يعترب غذاء لبع�ض
الكائنات الأخرى مثل ال�سالحف
البحرية وبع�ض الأنواع القليلة
من الأ�سماك مثل �سمك التونة،
وما
وال�سلمون،
والقر�ش،
�شابهها .وعلى الرغم من ذلك ف�إنه
من الأحياء قليلة الأعداء .و يذكر
�أي�ض ًا �أن قناديل البحر موجودة يف
البحار منذ ما اليقل عن  700مليون
�سنة �أو �أكرث ،مما يجعلها من �أقدم
الكائنات احليوانية .حيث تعي�ش
متجاوزة كل التغريات والظروف
والتغلبات التي مرت به .بعك�س
الدينا�سورات واحليوانات الأخرى
التي انغر�ضت .فهي حيوانات
عجيبة قادرة على الت�أقلم مع كل

الظروف والأجواء .لذا جندها
تتكاثر حتى يف املناطق امللوثة.
وقد مت التعرف على نحو 2000
نوع من القناديل البحرية حتى
الآن ،وتعي�ش قناديل البحر يف
املياه اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية
يف املحيط الأطل�سي واملحيط
الهادئ واملحيط الهندي وغريه،
ويف الطق�س العا�صف ،ويف
املناطق �ألباردة ،واحلارة ،وكذلك
يف املياه املاحلة والعذبة .ويف
�سطح املياه ،وكذلك يف الأعماق
وخمتلف م�ستويات العمق.
ومبا �أن القناديل البحرية تتميز
بقدرتها على التكاثر الطفري ،فقد
تلحق ا�رضارا بالأحياء املائية

الأخرى ،وتعترب من �أ�سباب
الرتاجع امللحوظ يف الأر�صدة
ال�سمكية بالبحار .فالتكاثر الذي
يحدث حتى م�سافة  180كيلو
مرت ،ب�سعة  2كيلو مرت .ال�سيما
كونه يف عمق  40كيلوم ،ما
ي�ؤثر تاثريا �سالبا على الأحياء
يف �أعماق البحار .كما �أن قناديل
البحر �أخذت تتو�سع يف احتاللها
ملواقع جديدة ،ما ي�ؤثر يف
النظام البيئي ،ويلحق به ا�رضارا
ج�سيمة .ويعترب ال�صيد اجلائر

امل�س�ؤول عن �إبعاد املفرت�سات
الطبيعية يف البحار ،ك�أحد
العوامل الكامنة وراء التكاثر
الطفري يف �أعداد قناديل البحر وقد
يخلق ذلك حلقة مفرغة نظر ًا �إىل
انت�شار �أعداد كبرية من هالميات
تقتات على الريقات والأ�سماك
ال�صغرية واليافعة مما ي�ؤدي �إىل
مزيد من تراجع مرونة التجدد يف
الأ�رساب ال�سمكية املت�رضرة فعلي ًا
ب�سبب الإفراط يف ال�صيد .كما �أن
ال�سفن ال�ضخمة تلغي يف اماكن
ا�سرتاحتها ما كانت حتمله من
اجل التوازن ،من مياه وغريه،
وهذا ما ي�سبب تلوثا ميكن ان
يت�أقلم معه قنديل البحر فقط.
وعند افتتاح قناة ال�سوي�س عام
1869م اندفعت �أنواع كثرية نحو
 682نوعا من قناديل البحر من
املحيط الهندي باجتاه البحر
الأبي�ض املتو�سط ،ما ت�سبب يف
الكثري من التلوث وامل�صاعب،
واحلق ا�رضارا باقت�صاديات الدول
املحيطة بتلك املنطقة .كما �أن
القناديل ومبا �أنها تعي�ش ب�شكل
جتمعات تلتف حول بع�ضها
لفرتات تتجاوز �ستة �أ�سابيع،
ف�إنها تلحق ا�رضارا ب�آالت توليد
الكهرباء ،واملفاعالت النووية،
و�آليات تنقية املياه ،لأنها
تتكد�س وتغلق الأنابيب ،وتعطل
نظم التربيد وغريها .مثال يف

ا�رسائيل تعاين نحو  7م�صانع
حتلية املياه ب�شكل كبري،
وا�صبحت ت�ؤثر على قدراتها يف
توفري مياه ال�رشب للمواطنني.
كما تلحق ا�رضارا بليغة بالن�شاط
ال�سياحي للكثري من البلدان .الن
ال�شواطئ التي تتكاثر فيها غري
مرغوبة لدى النا�س .وبالتايل
ف�إن مالك امل�ؤ�س�سات ي�ضطرون
لإغالق م�ؤ�س�ساتهم حتى زوال مثل
هذا اخلطر .كما يلحق �أ�رضارا
بال�سباحني .و ي�ؤثر �أي�ضا على
ال�صيادين .حيث ميكنه ان يدخل
يف فتحات ال�شباك ويغلقها ،كما
يتم �صيده ب�شكل غري مق�صود مع
بقية الأ�سماك ،ما يتطلب وقتا
وجهدا لف�صله عن باقي الأ�سماك.
لذا يعترب من �أكرب العوائق التي
تواجه ال�صيادين.
كما ي�ؤثر على م�شاريع الزراعة
ال�سمكية بدخوله يف �أقفا�ص
الرتبية ،وبث �سمومه ،ما يت�سبب
يف م�صاعب وامرا�ض لأ�سماك
الرتبية ،ومل يجد البحاثون
حتى الآن حال لهذه املع�ضلة .وقد
اجتمع كبار الباحثني املهتمني

ب�ألأحياء البحرية يف عام 2014م
يف مالطا .وتعهدوا للبحث عن
حلول تكون يف م�صلحة اجلميع.
تقارير منظمة
كما ت�شري
الزراعة والأغذية ،الـ ()FAO
�إىل �أن باحثني ايطاليني يقومون
ب�إجراء جتارب متكررة ،على
القناديل لإ�ستخال�ص عالج مر�ض
ال�رسطان .كما ي�ستغل يف دول
مثل اليابان ،وال�صني ،وكوريا،
وغريها كغذاء .وان دول مثل
امريكا ،وال�صني ،وماليزيا،
وتايالند ،جتني �أرباحا كبرية من
ت�صدير قنديل البحر.
ويف هذا ال�سياق ف�إن ال�شواطئ
البحرية لإرتريا بها �أنواع من
القناديل ،حيث يتم �صيدها ب�شكل
غري مق�صود مع الأ�سماك اثناء
ال�صيد� ،سواء مبراكب ال�صيد
التجاري ،مثل مراكب ال�صيد
امل�رصية .و�إذا كان بالإمكان
م�شاهدتها على مدار العام يف
�ضواحي م�صوع� ،إال �أنها تتكاثر
يف �شهري نوفمبمر ودي�سمرب من كل
عام .وتخلق اجواء غري مالئمة.
وعندما ت�صيب الإن�سان ب�سمها
ت�سبب له �أمل وحكة حادة ،وبالتايل
ف�إن ال�صيادين اكرث عر�ضة ل�سمها
لأنها تعلق ب�شباك ال�صيد .ون�سبة
لعدم وجود بحث ي�ؤكد عدد �أنواع
القناديل املتواجدة يف �إرتريا،
ف�إن وزارة الرثوة البحرية تعمل
بجد على اجناز هذه املهمة.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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ال�سفري ت�سفاميكائيل قرهتو
الإتهامات التي حيكت حتت غطاء م�سمى "حقوق الإن�سان"جز ًء من �أجندات كبرية وخفية
ترجمة :نورالدين خليفة
�إعداد� :أبرهام زر�أي

(اجلزء الثاين)
�سعادة ال�سفري ،ماهي الإتهامات الأ�سا�سية؟ وماذا
عن الإثباتات والأدلة املقدمة؟ ماهي ال�سيا�سات
واخلطط اخلفية التي حفزت على تقدمي تلك التهم،
من الأ�سا�س؟
عند النظر �إىل كل تلك العدائيات ب�شكل
عام ،جند ب�أنه مت �إفتعالها عمد ًا من �أجل
ك�رس جهودنا يف بناء الوطن ،وعرقلة
حرية امل�سرية ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع العقبات �أمام طريقنا لنكون منوذج ًا
للتحرر الإقت�صادي والإعتماد على الذات.
�إذاً ،فهذه الإتهامات التي حيكت حتت غطاء
جزء
م�سمى "حقوق الإن�سان" ،التعدو كونها
ً
من �أجندات كبرية وخفية ،ولي�س لها �أي
مغزى �آخر �سواها.
وفيما يتعلق �أي�ض ًا بق�ضية احلظر ،ومبا
�أنها بد�أت يف التال�شي مثل غريها من
الإجراءات العدائية الأخرى ،ف�إن �إحدى
تلك امل�ؤامرات التي مت تدبريها ،تتمثل يف
جعل �إرتريا ت�ستمر يف احلوم بني كل من
الأمم املتحدة وجمل�س الأمن ،ومن ثم �إعادة
النظر يف الق�ضية الإرترية لدى جمل�س الأمن
من �أجل �إحالتها بعد ذلك �إىل املحكمة
اجلنائية الدولية ،وغريها من امل�رسحيات
وال�سيناريوهات املتعلقة بها .ومع
ف�شل تلك اخلطط الرامية �إىل �إفتعال �أزمة
مفربكة ،كانت هناك خطط �أخرى بديلة.
حيث متثلت تلك اخلطط يف الولوج داخل
منظومة الإحتاد الأفريقي و�إخرتاقها  ،من
�أجل الت�أثري وال�ضغط على �أكرب عدد ممكن
من الدول الأع�ضاء فيها� .إال �أن تلك اخلطط
مل تلقى قبو ًال على الإطالق.
وبالتفكري يف مدى جناح مثل تلك
املجازفات واملخاطرات ،هناك �أي�ض ًا
املحاوالت العديدة التي متت بهذا ال�صدد
وخ�صو�ص ًا يف الآونة الأخرية .مثل �أن تتخذ
�إرتريا خطوات بديلة� ،أو �أن يتم فتح مكتب
مفو�ضية حقوق الإن�سان يف �إرتريا �...إلخ.
وحتى لو فر�ضنا �أنه مت فتح مكتب ل�ش�ؤون
حقوق الإن�سان يف �إرتريا ،ماهو العمل الذي
�سيقوم به؟ وما هي ال�صفة التي �سيحملها،
�أ�ستكون حمكمةً �أم مكتب حتقيق؟ ،ولذا ولأن
هذا الإجراء ال يعدو كونه غري قانوين،
ولأننا ال نقبل مبثل هذه الطلبات ،فلقد مت
رف�ض هذه املحاوالت ب�شكل مبكر.
لذا وعند النظر �إىل كل تلك املخططات،
جند ب�أنها حتدد �إن كانت تلك بالفعل رغبتهم
�أم �أنها جمرد خمططات قاموا ب�إفتعالها
لأهدافهم� ،إ�ضافة �إىل اجلهود التي بذلوها
من جانبهم.
وهناك نقطتان مهمتان مرتبطتان مع ما
ذكرته �سلفاً ،ويجب التنويه بهما .فالنقطة
الأوىل وهي �سلب �إنتباهنا حتت م�سمى حقوق
الإن�سان ،و�إثارة ق�ضايا وهمية ،مبا يف ذلك
ق�ضية الأرا�ضي ال�سيادية الإرترية املنتزعة
من نظام الوياين والتي مت الف�صل فيها ب�شكل
نهائي وملزم ومبا ال يدع جما ًال لل�شك .و�أما
النقطة الثانية فهي منعنا من التحدث عن
احلظر اجلائر املفرو�ض على �إرتريا والتي
فر�ضت ب�صورة مليئة بالهمجية والعنجهية
وال تتما�شى مع مبادئ احلقوق الإن�سانية
الأ�سا�سية التي ت�شدقوا بالتحدث عنها،
بالإ�ضافة �إىل الدخول يف التخبطات التي
ذكرتها ،من �أجل الدفاع عن النف�س.
عدا ذلك� ،أعتقد �أنه من الالزم مقارنة
ماي�سمى املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان
التي تتبع النظام الدويل �أو الأمم املتحدة مبا

ذكرته �آنفاً .حيث �أن تلك
املبادئ حتث على النظر
�سواء
ب�صورة مت�ساوية
ً
يف املجاالت ال�سيا�سية،
املدنية ،الإقت�صادية،
الإجتماعية ،الثقافية
ويف غريها من املجاالت
الأخرى .وحيث �أنه
الميكن التفريق والتمييز
الق�ضايا
بني
فيما
كال�سالم
الأ�سا�سية
واحلقوق
والتفاهم،
والتنمية،
الإن�سانية
�إال �أن هذه املبادئ مل
تكر�س جهود �إرتريا يف
�إحرتام حقوق الإن�سان،
وبالعك�س بد�أت حمالت
بالقول "�إن
م�ضللة
على
تعمل
�إرتريا
�إنتهاك حقوق الإن�سان
العدائيات
ب�إ�ستغالل
املوجهة
اخلارجية
�ضدها" و "�إرتريا حتاول
�إ�ستغالل م�س�ألة حقوق الإن�سان" �إىل �آخر تلك
اخلزعبالت املتقلبة.
�إن قرارات املنظمة الدولية ،تقوم على
�إ�ستهداف الدول الأخرى عرب �إتباع �سيا�سة
املعايري املزدوجة ،ويالحظ فعلي ًا ب�أنها
تدبر من �أجل �أجندات �سيا�سية �أخرى.
وهذا لي�س فقط يف �إرتريا ،بل نالحظ �أي�ض ًا
ب�أنه يتم �إ�ستخدامها يف دول عدة مبا يحقق
�أهدافهم ال�سيا�سية .وهذا هو بالتحديد الظلم
والقمع الذي كنا وال زلنا وغرينا من الدول
الأخرى نتعر�ض لهما .وب�صورة متييزية،
ومع وجود دولة جارة تعاين ب�شكل �سيء من
م�شاكل حقوق الإن�سان ،فمن الأ�سو�أ� ،إختيار
دولة ما ،والعمل على ت�صنيع وفربكة
الأزمات و�إل�صاقها بتلك الدولة من �أجل
�إتهامها الحقاً.
ومهما طر�أ جديد يف البالد ،فهم اليعبئون
بها �إطالقاً .فعلى �سبيل املثال ،ويف �إرتريا،
وبالرغم من وجود جهود ًا حثيثة وحمالت
تنمية وا�سعة ،وعلى الرغم من �أن كل هذه
اجلهود التي يتم معاينتها ،متهد الطريق
من �أجل خلق حياة كرمية ل�شعبنا� ،إال �أنها
التخ�صهم والتعنيهم ،ال من قريب وال من
بعيد .فهم بالتايل يولون جل �إهتمامهم يف
الق�ضايا التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل خلق الفنت
والنزاعات .وعليه ،لي�س هناك من خرق
و�إنتهاك �أ�شد مما ذكرته �سلفاً.
كما �أن �أية دولة يف هذا العامل ،مهما كانت
كبرية �أم �صغرية ،ومبا �أنه لي�ست هناك دولة
خالية من م�شاكل حقوق الإن�سان ،وحيث �أن
حل م�شاكلنا امل�شرتكة ب�شكل جماعي هي من
م�س�ؤوليتنا ،فال ميكن حتقيق ذلك من خالل
�شيطنة الدول ،الواحدة تلو الأخرى ،بل من
خالل التعاون والتكاتف والت�شاور وذلك
طبق ًا ملا تقرره الإطارات املبدئية حلقوق
الإن�سان .ومع ذلك ال زالت هذه الق�ضية
تواجه عراقيل م�ستمرة.
وب�شكل عام ،ف�إنه عند مقارنة هذه النقاط
مب�س�ألة حقوق الإن�سان ،جند ب�أن ذلك يعني
�إنتهاك احلقوق ال�سيادية لإرتريا و�شعبها،
وقد مت بالفعل �إنتهاكها .ففر�ض حظر جائر
على ال�شعب الإرتري يعني �إنتهاك حقه يف
التنمية ،كما �أنه �إنتهاك وخرق حلقوق
التطور والنماء والتعاي�ش ال�سلمي.
كيف تبدو اجلهود ال�سيا�سية الدبلوما�سية �أو املنطقية
املبذولة من �أجل �إف�شال تلك املخططات؟ وكيف تقيم
نتائجه على الأر�ض؟
عندما ن�أتي �إىل النتائج ،ومع تلك اجلهود

ال�سيا�سية والدبلوما�سية التي بذلت يف
�سبيل ذلك ،جند ب�أن امل�ؤثر الرئي�سي يف
كل ذلك هي العوامل الداخلية .فقوة �صمود
ال�شعب وحكومته يف الداخل واخلارج هو
املحدد واحلا�سم لكل ذلك .ويف هذا الوطن
الذي نا�ضل وبذل الكثري من اجلهود التي
الحت�صى من �أجل �صيانة و�ضمان احلقوق
الإن�سانية وال�شعبية ،والنماء الذي ت�شهده
�إرتريا ،كان والزال �ضد كل تلك املخططات
وامل�ؤمرات التي ذكرتها �سلفاً ،وبالتايل
فنحن فخورون بهذا الإجناز.
لذا ف�إننا ن�ستنتج ب�شكل �أ�سا�سي ب�أن كل
�أهدافهم املر�سومة �أ�ضحت بال جدوى .وكل
تلك املحاوالت التي ذكرناها ،مل ت�صل بهم
�إىل الهدف الذي كانوا ي�صبون �إليه .فبناء
الوطن عملية وا�سعة – وهي م�س�ألة تخت�ص
بها الأجيال .وتتطلب لإجرائها الوقت
والقدرة بالإ�ضافة �إىل التنظيم ،ونحن يف
�أول الطريق� ،إال �أننا وخالل ال�سنوات ال�سبع
والع�رشين املا�ضية ،متكنا من الو�صول �إىل
مرحلة ال ي�ستهان بها رغم كل العدائيات
التي واجهناها.
كما �أن اجلهود الدبلوما�سية بكل حماورها
ودرجاتها و�أ�شكالها ،مل تبذل فقط من جانب
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية فقط ،و�إمنا لعبت
احلكومة دور ًا �أ�سا�سيا وفاع ً
بدء من رئي�س
ال ً
الدولة ومرور ًا مبختلف الوزارات ح�سب
م�س�ؤولياتها وبراجمها� ،آخذة يف الإعتبار
كل ما ذكرناه يف هذا احلوار� .إ�ضافة �إىل �أن
كل تلك البعثات الإرترية تقوم بالإنخراط
يف كافة املجاالت ،وفوق كل ذلك ،هناك
�أي�ض ًا �شعبنا املقيم يف املهجر الذي يقوم
ببذل جهود وم�ساهمات كبرية لتعزيز
الدبلوما�سية ال�شعبية ب�صورة ميكن و�صفها
باملوفقة.
ومنذ عام 2001م وما بعده ،وعقب ف�شل
غزو الوياين على �سبيل املثال ،حاول نظام
الوياين �إدخال �إرتريا يف دوامة دبلوما�سية
ملئية بالن�صب والإحتيال ،متثلت يف
حماوالت من �شتى الأنواع لت�شكيل جبهة
حتالف ثالثي .وكما ذكرت ،ومبا �أننا
قاومنا كل تلك التحركات ب�إ�سرتاتيجية
خارجية مرنة ،فقد متكنا من �إخرتاق كل
تلك اخليوط املحاكة وو�صلنا �إىل مرحلة
الرتكيز على العمل اجلاد من دون �أن نحيد
عن طريق ن�ضالنا.
فالق�ضية �إذاً ،ويف مثل هذه التعاطي
الإ�سرتاتيجي ملجريات الأحداث ،هي �أن
جهود ًا جبارة بذلت يف هذا امل�ضمار .وعلى

هذا الأ�سا�س ،قمنا بالعمل مع خمتلف
اجلهات الإقليمية والدولية ومبختلف
ال�سبل ،مثل الإحتاد الأفريقي يف �أدي�س
�أبابا ،والإحتاد الأوروبي يف بروك�سل،
وجمل�س حقوق الإن�سان يف جنيف ،وغريها
من اجلهات الأخرى املن�ضوية حتت مظلة
الأمم املتحدة .وقد بذلت جهود �أي�ض ًا من
�أجل التن�سيق مع تلك اجلهات .حيث ميكن
القول ب�أن تلك اجلهود �أحرزت نتائج
ملمو�سة.
النقطة الأخرى والتي يجب علينا القيام
بها ،هي تو�سيع روابطنا – مع العديد من
ال�رشكاء .وذلك لأن حقوق الإن�سان ،وكما
�أ�رشنا �إليه �آنفاً� ،أ�صبحت �أداة �سيا�سية.
لذا ،تطلب ذلك �إيجاد وخلق �رشكاء يكونون
�إىل جانبنا ونكون �إىل جانبهم على �أ�سا�س
امل�صلحة امل�شرتكة� .أما النقطة الثالثة،
وهي جمل�س حقوق الإن�سان ،ف�إنه يجب
التو�ضيح ب�أن هذا املجل�س منبثق عن
مفو�ضية حلقوق الإن�سان كانت يف ال�سابق
– وبعدما �إنعدمت فعالية تلك املفو�ضية
ومت الت�أكد من عدم وجود �أية �إ�سهامات به،
ت�أ�س�س املجل�س على �أنقا�ضه �آخذ ًا طابع ًا
�سيا�سياً .حيث �أن هذا املجل�س وك�سابقه،
كان �سبب ًا يف خلق و�إثارة العديد من الفنت.
ومرة �أخرى ،هناك حماوالت وجهود كبرية
من �أجل تغيري توجهات املجل�س .لذلك،
ف�إن امل�سار الذي �إتخذناه ،ومبا �أن هناك
�أي�ض ًا دو ًال م�ستهدفة مثلنا ،مل يكن فقط
بق�ضيتنا نحن ،بل من �أجل العمل ب�شكل
م�شرتك لإ�صالح الإن�شقاقات التي ن�ش�أت وال
زالت تتنامى داخل حمكمة حقوق الإن�سان.
وعلى هذا الأ�سا�س  ،ال زالت هناك حماوالت
من �أجل تعزيز وتو�سيع قبول املوقف
الإرتري بهذا ال�صدد .فهي جهود مت�سقة
وتوافقية� ،إال �أننا ميكننا القول ب�أنها �أي�ض ًا
حتقق نتائج ناجعة.
واليوم ،ف�إن �إرتريا ،الميكن �أن تو�صف
مبا ي�صفه �أ�ؤلئك الالعبون من وراء ال�ستار،
حيث �أن بع�ض ما ذكر عنها� ،إن مل نقل
معظمها ،هي معلومات مغلوطة وبعيدة
عن �إطار احلقيقة .وو�صلت الق�ضية �إىل حد
فر�ض الآراء بالقول "لو �أنكم قمتم بعمل
كذا وكذا� "...أو غري ذلك من العبارات غري
املقبولة .حيث ميكن القول ب�أن وترية تلك
العدائيات تقهقرت وتال�شت قبل �ستة �أعوام.
وميكن �إعتبار ذلك �إنت�صار ًا مبدئياً� .أما
النقطة الثانية فهي وجود دول �أخرى كثرية
حاولت �أن تعمل معنا و�أن نعمل معها ب�شكل
متوازي .ومبا �أننا متكننا من خلق �أر�ضية
للعمل امل�شرتك مع تلك الدول ،فيمكن القول
ب�أن نتائج �أخرى ملمو�سة مت حتقيقها ،لي�س
فقط من �أجل خلق تفاهم م�شرتك ،بل �أي�ض ًا
يف بلوغ مرحلة من العمل امل�شرتك وحتقيق
الأهداف امل�شرتكة وتقريبها .واملحاوالت
التي بذلوها لإيجاد حلول بديلة� ،أي
"�إفتتاح مكتب للمفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان يف �إرتريا" بذريعة ت�سهيل �إجراءات
التحقيق ومتابعة الدعوى املرفوعة �ضد
�إرتريا ،باءت يف النهاية بالف�شل – وقمنا
على �أ�سا�س ذلك برف�ضه وعدم تقبل مثل تلك
الأفكار جملةً وتف�صيالً.
عليه ،وبالنظر �إىل ماذكرناه بالتف�صيل
ب�شكل عام ،ميكننا القول ب�أننا بلغنا
مرحلة �أف�ضل من �أي وقت م�ضى .وهناك رغبة
من املت�آمرين لإنتهاك القانون وال�سيادة،
ومن �أجل �إبقاء احلظر وعدم رفعه� ،إ�ضافة
�إىل �أمور �أخرى كثرية� .إال �أنهم الي�ستطيعون
فعل �أي �شيء ،و�أ�صبحنا بف�ضل ذلك يف �أح�سن
حال مما كانوا يت�صورونه.
يتبع
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حواء �سليمان عبد القادر
من اال�شياء غري القابلة للجدل ان
التدخني �ضار ب�صحة االن�سان وب�صحة
املحيطني باملدخن ،النها تت�سبب يف
اال�صابة بالعديد من االمرا�ض القاتلة
كال�رسطانات بانواعها وامرا�ض
القلب وال�سكتات الدماغية ولذلك
ا�صبح التوعية مبخاطر التدخني من
املوا�ضيع الرئي�سية التى تهتم دول
العامل بالتوعية مب�ضارها.
والتدخني عادة معروفة منذ �سنوات
ال�سجائر على
طويلة فقد ظهرت
الوجه املعروف به اليوم عام 1492م
تقريب ًا حيث ر�أى بع�ض البحارة
الأ�سبانيني �شجرة التبغ عند اكت�شافهم
القارة الأمريكية .حيث الحظ الرحالة
كولومب�س �أن بع�ض �سكان مدينة �سان
�سلفادور يدخنون التبغ وكانوا يحملون
جذورات النار لي�شعلوا بها الأع�شاب
التي كانت تت�صاعد منها رائحة الدخان
ليتطيبوا بها .
وي�شري موقع  alhamrajoان �أول
من �أدخل نبات التبغ اىل �أوروبا كان
الطبيب فران�شكوهر نانديز الذي �أر�سله
فيليب الثاين ملك �أ�سبانيا يف بعثة
�إ�ستك�شافية،وقد �إنت�رشت عادة التدخني
يف القرن اخلام�س ع�رش حيث �إنتقلت
هذه العادة من املك�سيك �إىل املكت�شفني
الأ�سبانيني ,وبعد �إنت�صار �أ�سبانيا
يف القرن ال�ساد�س ع�رش �إزداد �إنت�شار
التدخني حيث �أقبل النا�س عليه للتغلب
على اجلوع والتعب والربد مما �أدي �إىل
�إدمان العديد من الأفراد على التدخني.
ومن املرجح �أن يكون التبغ قد �إنتقل
�إىل بالد الإجنليز عن طريق �أ�سبانيا ,اال
�أن هناك بع�ض الأدلة التي ت�شري �إىل �أن
رالفيني �أول حكام فرجينيا وفرن�سي�س
دريك �أمري التجار امل�شهور قد �أح�رض
التبغ �إىل �إجنلرتا يف عام 1586و�أهديا
ال�سري راللي بع�ضا من التبغ ,وكان
ال�سري راللي هو �أول من دخن التبغ يف
الغليون .
وقد عرفت ال�سجائر املكونة من
الورق والتبغ ا�ضافات متزايدة ومتنوعة
منذ ال�ستينيات ،و �إجماال ،هناك ما
يفوق  4000مادة كيميائية ت�ستن�شق عرب
دخان ال�سجائر ،من �ضمنها  60م�صنفة
يف خانة املواد املحدثة لل�رسطان
من قبل اللجنة الدولية للبحث حول
ال�رسطان .وهذه بع�ض منها قد
جتعل املرء ي�شعر �إزاءها بقلق �شديد:
الأ�سيتون وهو من املذيبات؛ حم�ض
الهيدرو�سيانيك الذي كان ي�ستخدم
�سابقا يف غرف الغاز (النازية)؛ �أول
�أك�سيد الكربون الذي ينبعث من خمارج
�سياراتنا؛ مبيد احل�رشات الذي مياثل
النيكوتني؛ والزرنيخ وهو �سم فتاك.
ويف ارتريا مت �سن قانون مينع
التدخني داخل املكاتب ويف االماكن
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ان كنت مدخنا فاعلم بانك معر�ض لال�صابة بامرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية
يف اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني منظمة ال�صحة العاملية تدق ناقو�س اخلطر

العامة قبل اكرث من عقد ،وقد �ساعد
ذلك يف تقليل عدد املدخنني ال�سلبيني
داخل املكاتب واالماكن العامة اذ ي�ضطر
املدخن اىل اخلروج اىل خارج امل�ؤ�س�سة
للتدخني او االبتعاد قدر االمكان عن
املناطق التى يوجد بها الزمالء ملنع
تعري�ضهم للدخان.
و للتدخني اثار قريبة وبعيدة املدي
فمن �ضمن االثار القريبة هي ال�شعور
ب�ضيق التنف�س وزيادة معدل �رضبات
القلب و�رسعة التنف�س ويف بع�ض
الأحيان ي�ؤدي ازدياد م�ستوى �أول �أك�سيد
الكربون بالدم �إىل العقم وعدم القدرة
على الإجناب .
وهناك الأ�رضار التي حتدث نتيجة
التدخني لفرتات طويلة مثل الأزمات
القلبية والذبحة ال�صدرية وال�رسطان
الرئوي و�أي�ض ًا �رسطان باحلنجرة
وجتويف الفم والبنكريا�س واملثانة
ويف بع�ض الأحيان ي�ؤدي التدخني �إىل
�رسطان الدم وكذلك يقلل بدرجة كبرية
من كفاءة الرئة .
كما ي�ؤدي التدخني اىل احداث الأ�رضار
باملحيطني باملدخن (التدخني ال�سلبي)
خا�صة الأطفال وحديثي الوالدة .
�إن التدخني ال�سلبي كذلك له ت�أثري
فوري على نظام القلب و الأوعية
الدموية ،كما يزيد من خطورة الإ�صابة
بال�سكتة الدماغية و النوبات القلبية
و �أمرا�ض القلب
التاجية.
احلقائق
ومن
الالفتة للنظر حقيقة
�أنّ الأمرا�ض املزمنة
�ستودي بحياة نحو
 35مليون �شخ�ص مما
ّ
ي�شكل �أكرث من 60%
من جمموع الوفيات املق ّدرة
على ال�صعيد العاملي والبالغ
عددها  58مليون حالة ،وتعترب
ال�سكتات الدماغية واالمرا�ض
اكرث ا ال مر ا �ض
القلبية
ت�سببا للوفيات يف
العامل ب�سبب انت�شار
التدخني والعديد من
العوامل االخري.
تعبري
ويطلق
ُ
القلبية
الأمرا�ض
الوعائية على جمموعة من اال�ضطرابات
التي ت�صيب القلب والأوعية الدموية
وهي ال�سبب الرئي�سي للوفيات يف
العامل �أ�رضارا غري متنا�سبة بالبلدان
املنخف�ضة الدخل وتلك املتو�سطة
الدخل،حيث ميوت  80%من امل�صابني
بها وبن�سب مت�ساوية بني الرجال
والن�ساء على حد �سواء تقريبا.
والجل ذلك خ�ص�صت منظمة ال�صحة
العاملية �شعار عام  2018اخلا�ص
باليوم العاملي ملكافحة التدخني
على"التبغ و�أمرا�ض القلب"،وال�صلة
القائمة بني التبغ و�أمرا�ض القلب

و�سواها من �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،ومنها ال�سكتة الدماغية،
والتي مت ّثل جمتمعة الأ�سباب الرئي�سية
للوفاة يف العامل
ففي عام  2012كان عدد الذين ق�ضوا
نحبهم جراء الإ�صابة بالأمرا�ض القلبية
الوعائية بنحو  17.5مليون ن�سمة،
بالرغم من ان  80%من هذه اال�صابات
كان ميكن جتنبها يف �سن مبكرة.
وي�شري احد املواقع ان للتدخني
ت�أثري على اجلهاز التنف�سي النه مبرور
الوقت تفقد الرئتني قدرتها على ت�صفية
املواد الكيمياوية ال�ضارة ،وما اال�صابة
بال�سعال لدي املدخنني و�سماع �صفري
عند التنف�س وكذلك اال�صابة بالربو اىل
البداية المرا�ض اخطر.
كما ي�ؤثر على القلب و الأوعية
الدموية اذ ي�ؤدي التدخني اىل �إتالف
جهاز الدوران الداخلي .فعندما يدخن
ال�شخ�ص يقوم بادخال ال�سموم اىل دمه،
فيقوم النيكوتني و �أول �أك�سيد الكربون
املوجود يف التبغ بت�ضييق الأوعية
الدموية .مما يحد من تدفق الدم املحمل
بالأوك�سيجني �إىل الأع�ضاء و كافة �أنحاء
اجل�سم .و بالتايل حتدث الإ�صابة
بالأمرا�ض خا�ص ًة �أمرا�ض ال�رشايني
و الأوعية الدموية كت�صلب ال�رشايني
(تراكم الرت�سبات الدهنية على جدران
ال�رشايني) .مما ي�سبب ال�ضغط على
القلب و يتطلب العمل ب�شكل �أ�رسع و
بحاجة لبذل جهد �أكرب لت�أدية وظائفه.
كما يقوم التدخني بخف�ض م�ستوى

الكول�سرتول اجليد و رفع
�ضغط الدم .مما ي�ؤدي لتمدد ال�رشايني
و تراكم م�ستويات الكول�سرتول ال�ضار
يف اجل�سم .كما ي�سبب التدخني زيادة
�سماكة الدم و بالتايل زيادة خطورة
ت�شكل اجللطات الدموية .نتيج ًة لذلك،
ف�إن اجللطات الدموية و �ضعف الأوعية
الدموية ت�ؤدي لزيادة خطورة الإ�صابة
بال�سكتة الدماغية و النوبات القلبية
بالن�سبة للمدخنني .كما ي�ؤدي التدخني
�أي�ض ًا لزيادة خطورة الإ�صابة ب�رسطان
الدم.
وي�شري نف�س املوقع ان هناك اعرا�ض
تنتاب ال�شخ�ص الذي يرغب يف التوقف
عن التدخني .
اعرا�ض االقالع عن التدخني
ان اتخاذ قرار التدخني هو قرار
�شجاع للغاية النه من ال�صعب جدا ان
يلتزم االن�سان يهذا القرار لفرتات طويلة
خا�صة انه عند االقالع عن التدخني
ي�شعر ال�شخ�ص ببع�ض االعرا�ض ،اذ
ت�سبب �أعرا�ض ان�سحاب النيكوتني
من اجل�سم حدوث االحتقان امل�ؤقت
و �آالم يف اجلهاز التنف�سي� ،إىل �أن
تنتهي رئتيك من التخل�ص من ال�سموم
املوجودة و تنظف متام ًا .كما ميكن
�أن ت�ؤثر على �أدائك املعريف و ت�سبب
ال�شعور بالقلق و الغ�ضب و االكتئاب
و ال�شعور بالغثيان و ال�صداع و م�شاكل
يف النوم .لكنها �أعرا�ض م�ؤقتة و ميكن
التغلب عليها �إىل �أن يتم التخل�ص من
التدخني نهائي ًا.
التغريات التي حتدث يف ج�سمك عند �إيقاف

التدخني و الإقالع عنه:
�إذا امتنعت عن التدخني
الآن� ،سوف يقوم ج�سمك
بتغريات مذهلة و التي
تبد�أ مبا�رشة بعد �إنهاء
�سيجارتك بع�رشين دقيقة
فقط .و �إليك ما يحدث
بالتف�صيل و التغريات
التي تطر�أ على ج�سمك
مع الزمن بعد تركك
للتدخني:
خالل ع�رشين دقيقة
بعد التدخني ،ينخف�ض
�ضغط الدم و معدل �رضبات القلب و
تزداد درجة حرارة اليدين و القدمني.
بعد مرور � 8-12ساعة ،تنخف�ض
م�ستويات �أول �أوك�سيد الكربون يف
اجل�سم و تعود لو�ضعها الطبيعي و
ترتفع ن�سبة الأوك�سيجني يف الدم �إىل
م�ستوياته الطبيعية.
بعد � 24ساعة ،ينخف�ض خطر الإ�صابة
بالنوبة القلبية ب�شكل كبري.
بعد � 48ساعة ،تبد�أ النهايات
الع�صبية بالنمو جمدد ًا و تتعزز قدرتك
على ال�شم و ال ّتذوق.
خالل �أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�شهر ،تتح�سن
دورتك الدموية و ي�صبح امل�شي �أ�سهل و
معاناتك لل�سعال و ال�صفري ت�صبح �أقل
كما ّ
يقل �إنتاج البلغم لديك .و عند مرور
الثالثة �أ�شهر ،تتح�سن الوظيفة الرئوية
ب�شكل ملحوظ.
خالل �شهر �إىل ت�سعة �أ�شهر ،تالحظ تغري
وا�ضح يف حالتك
ال�صحية ،حيث
تنخف�ض حاالت
احتقان اجليوب
الأنفية و ال�شعور
بالتعب و �ضيق يف التنف�س .كما تعاود
الأهداب (التي تقوم بتنظيف الرئتني من
املفرزات املخاطية) ن�شاطها و ت�ستعيد
وظيفتها الطبيعية ،مما ي�سمح بتنظيف
الرئتني متام ًا.
بعد مرور �سنة ،يكون قد انخف�ض
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية
و النوبات القلبية مبقدار الن�صف عما
كانت عليه عندما كنت مدخن ًا.
خالل 5-15
خطورة
�سنة،
الإ�صابة بال�سكتة الدماغية قد
زالت و عادت ملا كانت عليه
قبل �أن تكون مدخن ًا.
بعد مرور الع�شر �سنوات ،تزول خطورة
الإ�صابة مبختلف �أنواع ال�رسطانات
الناجمة عن التدخني و تعود لو�ضعها
الطبيعي كما كانت قبل �أن تكون
مدخن ًا.
ويعطى احد املواقع افكار جميلة
للتخل�ص النهائي من التدخني منها :
 ال�صيام عن تناول الطعام والتدخني�3أيام.
 وتناول ع�صائرالفواكه �أواخل�رضوات �أو ع�صائر كوكتيل.
 كف عن التدخني يف ال�سيارة ثمباملنزل ثم بالعمل ثم بالطريق .
ف�سي�صبح اليوجد مكان لتدخن به .
 حاول الأبتعاد عن الأماكن التييتواجد فيه التدخني.
 ا�ستعمال �أوراق نبات اللوبيليا �أوخال�صتها Lobelia Tincture
فيمكن تناول الأوراق كم�رشوب �شاي
�أو و�ضع نقط من خال�صتها على ال�شاي
قبل تدخني ال�سيجارة ف�ست�شعر بطعم
غري م�ست�ساغ .
الإلتحاق مبجموعة حتاول الإقالععن التدخني من باب الت�شجيع اجلماعي
 ممار�سة الريا�ضة اليومية لإفادةاجل�سم والتغلب علي �أ�رضار التدخني،
واحلد من الرغبة فيه والعمل علي
الإقالل منه .
والعرق مع الإكثار من تناول املاء ،
يخل�ص اجل�سم من ال�سموم ال�ضارة.
 مناق�شة امل�شكلة مع �أ�صدقائك الذيناليدخنون .

و�سجل �أحاديثهم عندما يبلغونك كيف
كنت �سيئا �أثناء التدخني .وكيف كنت
ت�ضايقهم برائحتك .
 حاول بعد بدء يرنامج الإقالعب�شم طفاية بها �أعقاب �سجائر �أو �إدخل
غرفة بها هذه الطفاية  ،ف�سوف التطيق
الرائحة  ,وهذا ما كنت تفعله ب�أطفالك
والآخرين من حولك .
 عندما ت�شعر باحلنني للتدخني� ،ضع نقطة من زيت القرنفل وادعكها
حتت ل�سانك لتزيل هذا احلنني كفعل
ال�سحر .
 م�ضغ ال�شمندر والنعناع وال�سيماالنعناع الربي �أو اجلبلي ملنع الرغبة
يف تدخني �سيجارة يف  30ثانية .
 عند الرغبة امللحة خذ حمام ماءللحد منها ب�رسعة .
 قم زيارة واحدة ملري�ض ال�رسطانبالرئة �أو الإنتفاخ الرئوي وم�شاهدة
�صعوبة التنف�س لديه  .ف�ستكفي هذه
الزيارة جلعلك �أكرث ت�صميما علي الإقالع
عن التدخني.
 �ضع �صور الأ�صابات ب�سبب التدخنييف كل مكان باملنزل �أو ال�سيارة او
املكتب لتتذكر م�ساويء التدخني.
للأقالع النهائي:
اح�رض ثالثة قوائم و �أقر�أها كلما
�شعرت بالرغبه بالتدخني  :قائمة
الدوافع التي �أ ّدت بك للإقالع ،قائمة
الإجراءات املتخذة للمقاومة عند
وجودك يف و�ضعيات م�شجعة على
التدخني و قائمة الأجوبة التي تق ّدمها
حني ت�شك يف قدرتك على الإقالع .
�صحتك و نف�سيتك بعد التوقف عن
التدخني:حت�سن �رسيع يف �صحتك مع
معنويات مرتفعة  ،تنف�س جيد و
تطور يف القدرات الريا�ضية ،عودة
ال�شهية ،زوال الرائحة الكريهة من
الفم و املالب�س،هدوء الأع�صاب و غياب
االنفعاالت الع�شوائية.
وخال�صة القول �إن تعاطي التبغ
من �أكرب الأخطار ال�صحية العمومية
التي �شهدها العامل على مر التاريخ اذ
ي�ؤدي �سنويا بحياة �ستة ماليني ن�سمة
تقريب ًا ،منهم �أكرث من خم�سة ماليني
ممن يتعاطونه �أو �سبق لهم تعاطيه
ّ
و�أكرث من  600000من غري املدخنني
املعر�ضني لدخانه غري املبا�رش.
ّ
ويق�ضي �شخ�ص واحد نحبه كل �ست ثوان
مما مي ّثل ُع�رش
جراء التبغّ ،
تقريب ًا من ّ
وفيات البالغني .واجلدير بالذكر �أنّ
نحو ن�صف من يتعاطون التبغ حالي ًا
�سيهلكون ،يف �آخر املطاف ،ب�سبب
مر�ض له عالقة بالتبغ .التبغ ت�سبب يف
 100مليون وفاة يف القرن الع�رشين.
يف � 2004شكل االطفال  28%من
الوفيات الناجمة عن دخان التبغ غري
املبا�رش.
وعليه فان االمر بنوط بنا نحن الب�رش
من اجل املحافظة على �صحتنا و�صحة
املحيطني بنا.
جدير بالذكر هناك �أكرث من مليار
�شخ�ص �أو ن�سبة  16%من �سكان العامل
يتمتعون بحماية القوانني الوطنية
ال�شاملة اخلا�صة بالأماكن اخلالية من
دخان التبغ ،وباملقابل هناك ماليني
اخرين يفتقدون اىل تلك اخلا�صية
 .فالنقم باتخاذ اخلطوات االويل
ون�شجع املدخنني لالقالع عن التدخني
الننا بذلك نحافظ على �صحة االجيال
القادمة.
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�إعداد
نورالدين خليفة
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نبذة عن تاريخ بطوالت ك�أ�س العامل  :اجلزء الرابع

ك�أ�س العامل لكرة القدم هي �أهم م�سابقة لريا�ضة كرة القدم تقام حتت �إ�رشاف االحتاد الدويل لكرة القدم .وتقام بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم كل
�أربع �سنوات منذ عام 1930م ،ما عدا بطولتي عام  1942و 1946اللتني �ألغيتا ب�سبب احلرب العاملية الثانية .ي�شارك يف النظام احلايل للبطولة  32منتخبا
وطنيا ،منذ  ،1998مق�سمني على ثماين جمموعات ،يتناف�سون للظفر بلقب البطولة ل�شهر كامل على مالعب البلد امل�ست�ضيف .تت�أهل هذه املنتخبات
�إىل البطولة عن طريق نظام للت�صفيات يقام على مدى ثالث �سنوات .وقد �شهدت الن�سخ الع�رشون ال�سابقة من بطوالت ك�أ�س العامل فوز ثمانية
منتخبات خمتلفة باللقب .كما ي�سجل للمنتخب الربازيلي ح�ضوره يف كل البطوالت ،فهو مل يغب �أبداً عن �أي بطولة ك�أ�س عامل حتى الآن وهو الأكرث تتويجا
بالك�أ�س حيث فاز بها خم�س مرات �أعوام ،1958 :و ،1962و ،1970و 1994و .2002يليه املنتخب الإيطايل الذي �أحرزها �أربع مرات يف �أعوام،1934 :
و ،1938و 1982و ،2006مع املنتخب الأملاين الذي �أحرزها اربع مرات �أي�ضا ً �أعوام ،1974 ،1954 :و ،1990و .2014فاز كل من املنتخب الأرجنتيني
واملنتخب الأوروغوياين باللقب مرتني ،بينما فازت منتخبات �إجنلرتا و�إ�سبانيا وفرن�سا بلقب البطولة مرة واحدة� .أ�ستطاع منتخبني فقط �إحراز لقب
البطولة مرتني متتاليتني ،حيث كان املنتخب الإيطايل �أول منتخب يحرز البطولة مرتني متتاليتني يف ن�سختي عام  1934و ،1938ثم الربازيل بطل
�أعوام . 1962 ،1958 :بطولة ك�أ�س العامل من �أكرث الأحداث الريا�ضية م�شاهدة على م�ستوى العامل ،ففي نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  ،2006الذي
�أقيم يف �أملانيا ،قدر عدد من تابع املباراة النهائية ب  715مليون �شخ�ص .حامل اللقب احلايل هو منتخب �أملانيا لكرة القدم ،والذي فاز بالن�سخة الأخرية
يف  ،2014و التي �أقيمت يف الربازيل .و�سوف تبد�أ البطولة املقبلة يف  15يونيو عام  2018يف رو�سيا .وخالل فرتة بطولة ك�أ�س العامل يف ن�سختها احلادية
والع�رشين لعام 2018م� ،سوف ن�ستعر�ض معكم �أعزائنا القراء تاريخ هذه البطولة الكروية الأغلى يف تاريخ الب�رشية مع �إطاللة على �أبرز هدافيها و�أبطالها.

ك�أ�س العامل 1966
�أقيمت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  1966يف �إجنلرتا،
والتي ا�ستطاعت خطف �رشف تنظيم مناف�سة ك�أ�س العامل لكرة
القدم من �أملانيا و �إ�سبانيا ،فتم �إعالن �إجنلرتا كم�ست�ضيف
يف � 22أغ�سط�س من عام  1960يف العا�صمة الإيطالية روما.
�أقيمت البطولة وهي البطولة الثامنة يف تاريخ ك�أ�س العامل
لكرة القدم يف الفرتة ما بني  11يونيو �إىل  30يوليو� .شهدت
هذه البطولة مقاطعة جميع منتخبات قارة �أفريقيا و�آ�سيا
للت�صفيات امل�ؤهلة (فيما عدا منتخب كوريا ال�شمالية) ب�سبب
ما ر�أروه ظلما ً من االحتاد الدويل لكرة القدم يف توزيع املقاعد
حيث خ�ص�صت مقعدا واحدا فقط لأفريقيا و�آ�سيا جمتمعتني
(�أي ن�صف مقعد لكل منهما) ،بينما �أعطت �أوروبا  9مقاعد
و�أمريكا اجلنوبية  4مقاعد� .شهدت بطولة ك�أ�س العامل ،1966
الإعالن عن �أول متيمة لك�أ�س العامل ،والتي �أطلق عليه الأ�سد
جانب من لقاء بني الأرجنتني و �أملانيا.
ويلي� .أي�ضا ً وقبل البطولة ب�أ�شهر ،و حتديداً يف  20مار�س
� ،1966رسق ك�أ�س جول رمييه من قبل ل�ص خالل املعر�ض العام يف قاعة من�ستري املركزية ،ثم مت العثور عليه بعد �أ�سبوع من
�رسقته ملفوفا يف �صحيفة� ،أ�سفل �سياج حديقة يف �أحد �ضواحي نوروود جنوب لندن  ,وعرث عليه كلب م�سمى ببيكلز .مل تخلو البطولة
من املفاجئات املدوية ،فخرجت الربازيل حاملة اللقب من الدور الأول ،بعدما ت�أثرت ب�إ�صابة جنمها بيليه ،حيث خ�رست �أمام املجر
والربتغال بالنتيجة ذاتها  3-1بينما فازت على بلغاريا  ،2-0بينما ا�ستطاع املنتخب القادم من ال�رشق منتخب كوريا ال�شمالية من
التغلب على املنتخب الإيطايل بهدف نظيف� .أي�ضا ً ،متيزت هذه البطولة ب�إخفاق منتخبات �أمريكا اجلنوبية حيث ودعت الربازيل
حاملة اللقب من الدور الأول ،بينما خرجت كل من من الدور الثاين .فخ�رس منتخب الأوروغواي من منتخب �أملانيا بنتيجة  ،4-0يف
مباراة �شهدت جدالً حتكيميا ً ،عندما مل يحت�سب احلكم هدفا ً �صحيحا ً للأوروغواي بداية املباراة بعندما جتاوزت الكرة خط املرمى،
بعدها وقعت �أحداث خ�شنة من العبي �أملانيا ت�سببت يف �إ�صابة جنوم الأوروغواي هيكتور �سيلفا و الآخر هورا�سيو .يف اجلهة الأخرى،
ودع الأرجنتني البطولة بخ�سارته من املنتخب الإجنليزي بنتيجة  ،1-0يف �شهدت هي الأخرى جدالً حتكيميا ً عندما �سجل الإجنليزي
جيوف هور�ست هدفا ً لبالده من و�ضعية الت�سلل ،مع طرد الغري امل�ستحق لقائد الأرجنتني �أنطونيو راتني بعدما تلفظ ب�ألفاظ باللغة
الإ�سبانية ،يف حني احلكم الأملاين الذي كان يقود اللقاء كان ال يتكلم بالإجنلزية ،فقرر احلكم طرده ب�سبب تعابيري وجهه الذي
ا�ستنتج من خاللها على �سوء ت�رصف الالعب .بينما �رصح �أنطونيو راتني �أنه طلب من احلكم الأتيان مبرتجم ليرتجم لنا ما تقوله .و
ا�ستمرت املفاجئات �أي�ضا ،عندما تقدمت كوريا ال�شمالية على الربتغال بنتيجة  3-0خالل  25دقيقة من ال�شوط الأول ،لينتف�ض
بعدها جنم الربتغال �أوزيبيو بت�سجليه � 4أهداف مع �صنعه للهدف اخلام�س ،لينتهي اللقاء بنتيجة � .5-3أقيم نهائي ك�أ�س العامل
لكرة القدم  ،1966على ملعب وميبلي يف العال�صمة الإجنليزية لندن و بح�ضور  96,924متفرج ،يف �أكرب حمفل ريا�ضي يف تاريخ
بريطانيا ،يف لقاء جمع بني املنتخبني الإجنليزي والأملاين الغربي بتاريخ  30يوليو عام  .1966و ا�ستطاع املنتخب الإجنليزي الفوز
على منتخب �أملانيا الغربية بنتيجة  4-2يف الوقت الإ�ضايف ،بعد انتهاء الوقت الأ�صلي بالتعادل  .2-2يف بداية ال�شوط الإ�ضايف
الأول �سجل جيوف هور�ست هدفا ً �إجنليزيا ً يف مرمى حار�س املنتخب الأملاين ،ولكن م�ساعد احلكم اخرب حكم املباراة �أن الكرة قد
جتاوزت اخلط ،و�أعلن احلكم عن �صحة الهدف الذي �سجله جيوف هور�ست مما �أغ�ضب الالعبني الأملان واحتجوا على القرار .ثم �سجل
جيوف هور�ست هدف الرابع يف �آخر دقائق اللقاء و الثالث له بالنهائي ،م�ؤكداً فوز منتخب بالده بلقب ك�أ�س العامل للمره الأوىل يف
التاريخ .و دخل جيوف هور�ست التاريخ باعتباره الالعب الوحيد الذي �سجل ثالثة �أهداف(هاتريك) يف مباراة نهائي ك�أ�س العامل .يذكر
�أن التقنية احلديثة ا�ستخدمت لت�أكيد �صحة الهدف ،لكن التحليل �أظهر عدم �صحة الهدف ،حيث مل تتجاوز الكرة كامل حميطها.
ك�أ�س العامل 1970
ا�ست�ضافت املك�سيك بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم 1970
يف ن�سختها التا�سعة من مناف�سات ك�أ�س العامل لكرة القدم يف
الفرتة ما بني  31مايو �إىل  30يونيو ،و فازت املك�سيك ب�رشف
ا�ست�ضافة البطولة بعدما تغلبت على الأرجنتني يف الت�صويت
الذي �أقيم يف العا�صمة اليابانية طوكيو .و ت�صبح بذلك �أول
بطولة تقام خارج قارتي �أوروبا و �أمريكا اجلنوبية ،و الأوىل
التي تقام يف قارة �أمريكا ال�شمالية .ت�أهلت املك�سيك كدولة
م�ست�ضيفة و �إجنلرتا كبطل للن�سخة ال�سابقة ،بينما تناف�ست
 75دولة على  14بطاقة ت�أهل .و ا�ستجاب االحتاد الدويل لكرة
القدم ملطالب قارتي �آ�سيا و �إفريقيا بعدما ان�سحبوا من الناف�سة
يف بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  ،1966وقام مبنح كل القارتي
بطاقة كاملة ،بينما امتلكت �أوروبا  8بطاقات و �أمريكا اجلنوبية
 3بطاقات ،و بطاقة لقارة �أمريكا ال�شمالية� .شهدت البطولة
م�شاركة منتخب املغرب و ي�صبح ثاين املنتخبات العربية
م�شاركة بك�أ�س العامل بعد منتخب م�رص الذي �شارك يف ك�أ�س
العامل لكرة القدم � .1934شهدت البطولة ف�شل العديد

متثال لالعبي منتخب �إجنلرتا ،و يظهر بوبي مور و
جيوف هور�ست و راي ويل�سون و مارتن بيرت�س

من املنتحبات الكبرية
الت�أهل مثل منتخب
يف
الأرجنتني ،منتخب فرن�سا،
منتخب �إ�سبانيا و منتخب
الربتغال� .أي�ضاً ،وكما �شهدت
البطولة تغيريات يف بطاقات
الت�أهل نتجت عنها م�شاركة
 16منتخبا ً من كل القارات،
طال التغيري لي�شمل بع�ض
القواعد و القوانني .حيث مت
�أي�ضا ً ال�سماح ب�إجراء تبديلني
لكل منتخب للمرة الأوىل يف
منتخب الربازيل الفائز بلقب ك�أ�س العامل
تاريخ البطولة ،كما منح
لكرة القدم 1970
احلكام حق رفع البطاقتني
ال�صفراء واحلمراء .بعد �أن
�شفهيا ،ومل يتم ا�ستخدام البطاقة احلمراء يف تلك البطولة .ومع
كانت من قبل
ً
التقدم يف جمال االت�صاالت الف�ضائية ،جذبت ك�أ�س العامل  1970رقم قيا�سي
جديد جلمهور املتابع ملناف�سات البطولة .فكانت املرة الأوىل التي ي�شاهد
فيها اجلمهور املباريات على الهواء مبا�رشة ،وعرب ال�شا�شات امللونة عن طريق
البث التلفزيوين امللون� .شهدت البطولتني مبارتني مت ت�صنيفهما من �أف�ضل
 10مباريات يف تاريخ ك�أ�س العامل لكرة القدم �أولها نهائي ك�أ�س العامل لكرة
القدم  1970بينما الثانية كانت يف الدور قبل النهائي بني املنتخب الإيطايل
ونظريه الأملاين ،والتي ُع ِرفَ ت فيما بعد با�سم مباراة القرن .ففي الدور القبل
النهائي التقى منتخب �إيطاليا مع منتخب �أملانيا يف مباراة �صنفها االحتاد
الدويل لكرة القدم ب�أنها ب�أنها الأف�ضل تاريخيا ً بني املنتخب الإيطايل ونظريه
الأملاين .فبعد انتهاء الوقت الأ�صلي بالتعادل  1-1بتوقيع كل من روبريتو
بونين�سيغنا و �صاحب الهدف يف الدقيقة الت�سعني كارل هينز �شنيلينجري.
ليلعب املنتخبان الوقت الإ�ضايف ،والذي �شهد خاللها � 5أهداف متتالية ،ابتد�أها
الأملاين جريد مولر ،ثم ترد �إيطاليا بهدفني من تار�شيزيو بورغنيت�ش و لويجي
ريفا .ثم يرجع جريد مولر الأمور لن�صابها بت�سجيله التعادل و ت�صبح النتيجة
 ،3-3اختتم جاين ريفريا الأهداف اخلم�سة بهدف قاتل ،لي�صبح الن�رص حليف
منتخب الإيطايل بنتيجة � .4-3أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  1970على
ملعب �أزتيكا� ،أمام  107,412متفرج ،والتي جمعت منتخب الربازيل و منتخب
�إيطاليا .و كان كل من املنتخبني يطمح للفوز للمرة بك�أ�س العامل للمرة الثالثة
يف تاريخه ليمتلك ك�أ�س جول رمييه للأبد .تقدمت الربازيل �أوالً عن طريق بيليه،
ثم عادلت �إيطاليا النتيجة بوا�سطة روبريتو بونين�سيغنا و ينتهي ال�شوط الأول
بالتعادل  .1-1يف ال�شوط الثاين،
�سجلت الربازيل ثالثة �أهداف
متتالية عن طريق كل من غري�سون و
جارزينيو و كارلو�س �ألربتو توري�س،
لينتهي اللقاء بفوز الربازيل بنتيجة
 .4-1و بهذا الفوز �أ�صبحت الربازيل
�أول بلد يفوز بالك�أ�س لثالث مرات و
ميتلك ك�أ�س جول رمييه ،بعدما
ح�صل على البطولتني عامي 1958
و .1962دخلت الربازيل التاريخ
بهذا الفوز ،ف�أ�صبح ماريو زاغالو
�أول �شخ�ص يفوز بك�أ�س العامل
كالعب (عامي  1958و  )1962و
كمدرب (عام  .)1970و �أ�صبحت
الربازيل �أول منتخب يحرز ك�أ�س
العامل و يفوز بجميع اللقاءات التي
لعبها ،و �أ�صبح جارزينيو
كرة القدم امل�ستخدمة يف مناف�سات
�أول العب ي�سجل يف كل
ك�أ�س العامل لكرة القدم  1970و املعروفة
مباريات البطولة التي لعبها.
با�سم تيلي�ستار
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املانيا يف �صدارة الت�صنيف العاملي

دندن يوا�صل زحفه نحو القمة  ...و�سمبل يتجاوز قزاباندا بالأربعة رو�سيا وال�سعودية الأقل ت�صنيفا يف مونديال رو�سيا

�إ�ست�ضاف ا�ستاد ا�سمرا الدويل
�أوىل ام�س اخلمي�س ثالث مباريات
�ضمن مواجهات اال�سبوع احلادي ع�رش
من دوري الدرجة االوىل لكرة القدم
باالقليم االو�سط .
قمة اجلولة واال�سبوع جمعت بني
فريقا دندن و�صيف الرتتيب باملو�سم
احلايل ومناف�سه فريق م�صنع البرية
�صاحب املركز الرابع.
ومع وفرة الفر�ص املهدرة
واملحاوالت الهجومية التي كانت تتاح
امام كال الفريقان  ،اال ان ذلك مل مينع
من �إنتهاء جمريات ال�شوط االول على
وقع التعادل ال�سلبي دون �أهداف.
يف ال�شوط الثاين �سعى العبو كال
الفريقان �شتى الطرق للو�صول اىل
ال�شباك  ،لكن الكلمة االخرية كانت من
م�صلحة فريق دندن الذي �إ�ستفاد من
ب�صمات مهاجمه املخ�رضم لي�ضعه على
امل�سار ال�صحيح للنقاط الثالث ب�إحرازه
هدف الفوز الغايل يف �أخر خم�س دقائق

من عمر املواجهة التي �إنتهت بهدف
دون مقابل.
قبل ذلك  ،كانت لقاء فريقي �رشكة
�سمبل وقزاباندا يف م�سعاهما حل�صد
النقاط الثالث واالرتقاء اىل مراكز
املقدمة.
 13دقيقة من �إنطالق �صافرة احلكم
االوىل  ،كانت كافية ليهدي الالعب
�سرياك قربمدهن التقدم لفريقه
�سمبل والتي تعززت بالهدف الثاين
الذي حمل ب�صمة بنيام قرب�إذقابهري
من كرة خطفها من دفاع قزاباندا عند
الدقيقة ال�ساد�سة والع�رشين.
وفيما كانت املباراة تتجه اىل
ا�سرتاحة مابني ال�شوطني  ،تكللت
جهود قزاباندا بهدف تقلي�ص النتيجة
الذي دونه الالعب �سامئيل ا�ستيفانو�س
 ،لينتهي ال�شوط االول بهدفني لهدف.
يف ال�شوط الثاين  ،مل يدع فريق �سمبل
جماال للعودة جمددا اىل اجواء املباراة
و�ضاعف تفوقه بالهدف الثالث الذي

�سجل عن طريق بنيام قرماي بالدقيقة
الثالثة واخلم�سني  ،قبل �أن يختتم نف�س
الالعب رباعية فريقه قبل ربع �ساعة من
نهاية الوقت اال�صلي للمواجهة  ،ويعلن
عن حتقيق فريق �سمبل فوزا كبريا
برباعية .
�أما اللقاء االول الذي �إنطلق منت�صف
الظهرية  ،فدار بني التحرير وغرميه
فريق �رشكة �سقن للبناء.
وخطف الالعب �أبيل ولد�إي�سو�س
هدف االنت�صار لفريق التحرير الذي
احرزه بالدقيقة ال�ساد�سة ع�رش  ،لي�ؤمن
العالمة الكاملة لفريقه.
هذا و�سوف ت�ستكمل مناف�سات
البطولة غدا االحد حيث يقابل فريق
�سمبل مناف�سه التحرير بداية من الثانية
ظهرا  ،على �أن يتوجه البحراالحمر
مت�صدر الرتتيب العام خ�صمه فريق
�سقن للبناء يف بحثه عن النقاط الثالث
التي �ستمكنه من تو�سيع الفارق مع
�أقرب مطارديه.

منتخبا فرن�سا و�إجنلرتا يف مقدمة القائمة

بالأرقام ..جتديد الدماء ي�شتعل بني العظماء ال�سبعة يف املونديال

تت�صدر عدة منتخبات تر�شيحات
التتويج بلقب الن�سخة  21من ك�أ�س العامل
التي �ست�ست�ضيفها رو�سيا خالل الفرتة
من  14يونيو �إىل  15يوليو املقبل.
ور�شحت �صحيفة (ليكيب) الفرن�سية
 7منتخبات النتزاع الك�أ�س الذهبية يف
رو�سيا ،هم �أملانيا و�إ�سبانيا حامال لقب
�آخر بطولتني يف  2014و 2010ومعهما
�إجنلرتا ،الربازيل ،الأرجنتني ،فرن�سا
والربتغال بطلة �أوروبا .2016
ون�رشت ال�صحيفة الفرن�سية تقريرا
مطوال تربز فيه عملية جتديد الدماء بني
املنتخبات ال�سبعة ومقارنة قوائمهما يف

مونديال  2018بالقوائم التي خا�ضت
ك�أ�س العامل يف الربازيل قبل � 4سنوات.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن املنتخب
الإجنليزي قام ب�إ�ضافة  18العبا جديدا
على قائمته يليه فرن�سا  17العبا ،ثم
الأرجنتني والربازيل والربتغال  16العبا،
ثم �أملانيا  13و�إ�سبانيا .12
وب�ش�أن الت�شكيلة الأقل خربة ،يت�صدر
منتخب �إجنلرتا مبعدل  19.2مباراة
دولية يليه فرن�سا  25.3والربازيل 28.4
والأرجنتني  35.9و�أملانيا  36.4والربتغال
 ،37.3و�أخريا �إ�سبانيا  40.6مباراة.

ويت�صدر منتخب بنما قائمة الالعبني
الأكرث �شبابا مبعدل  24.9عاما مت�ساويا
مع نيجرييا� ،أما بالن�سبة لل�سبعة الكبار
ي�أتي الأملان �أوال ويف املركز الثالث
بالقائمة الإجمالية بني جميع املنتخبات
امل�شاركة مبعدل  25.7عاما يليه املنتخب
الإجنليزي  25.9عاما ،فرن�سا  26.4عاما،
الربتغال  27.7عاما والربازيل 27.8
عاما� ،إ�سبانيا  28عاما و�أكربهم الأرجنتني
مبعدل  28.4عاما.
ويحل خلف الأرجنتني  4منتخبات
يف معدل الأكرب �سنا وهم� :أوروجواي
وال�سعودية  28.7عاما ،ويتذيل القائمة
الإجمالية منتخبا كو�ستاريكا و�آي�سلندا
مبعدل  29عاما.
كما يعد املنتخبان الأملاين والفرن�سي،
الوحيدان بني املر�شحني ال�سبعة اللذان
احتفظا مبدربهما منذ مونديال 2014
وهما ديديه دي�شامب ويواخيم لوف.
�أما منتخب �إجنلرتا كان يقوده روي
هود�سون و�سيحل مكانه جاريث �ساوثجيت،
بينما �سيحل خورخي �سامباويل مكان
�أليخاندرو �سابيال يف الأرجنتني ،وتيتي
مكان لوي�س فيليبي �سكوالي يف الربازيل،
وجولني لوبيتيجي مكان في�سنتي ديل
بو�سكي يف �إ�سبانيا ،وفرناندو �سانتو�س
مكان باولو بينتو يف الربتغال.

االحتاد ي�أخذ م�س�ألة التمييز بجدية تامة

الفيفا يتخذ �إجراءات �صارمة �ضد العن�صرية يف املونديال

�أكد االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا)،
جمددا� ،أن حكام مباريات نهائيات
ك�أ�س العامل التي تنطلق هذ اال�شهر يف
رو�سيا ،ميلكون �صالحية �إلغاء املباريات،
�إذا وقعت حاالت متييز متوا�صلة من
امل�شجعني.
وتعهدت رو�سيا بفر�ض �إجراءات
�صارمة على �أي ممار�سات للعن�رصية ،مع
مواجهة البالد لتدقيق متزايد قبل وخالل
النهائيات التي تقام يف الفرتة بني 14
يونيو  ،وحتى  15يوليو  ،يف  11مدينة
منها العا�صمة مو�سكو و�سان بطر�سربج
و�سوت�شي.
لكن ال يزال يوجد قلق ب�ش�أن املوقف،
وقال داين روز مدافع املنتخب الإجنليزي
يوم الأربعاء� ،إنه طلب من �أ�رسته عدم
ح�ضور النهائيات خ�شية تعر�ضهم

لإ�ساءات عن�رصية.
وقالت فاطمة �سامورا ،الأمني العام
للفيفا� ،إن االحتاد ي�أخذ م�س�ألة التمييز
بجدية تامة.
وقال الفيفا �إنه ولأول مرة يف تاريخ
النهائيات املمتد  88عاما� ،سيوجد نظام
خم�ص�ص ملراقبة �أي ت�رصفات عن�رصية يف
كل مباراة.
و�سيتابع فريق من  3مراقبني يتبعون
�شبكة (فري) ملناه�ضة التمييز� ،سلوك
امل�شجعني من كال الطرفني يف كل
مباراة.
وذكر البيان� ،أن مراقبي كل مباراة
�سيتمتعون بدراية بلغتي الفريقني،
وخ�صائ�صهما الثقافية.
وقال الفيفا �إن احلكام �سيتدخلون
�أي�ضا وفقا ملا ي�سمى بنظام املراحل

الثالث.
وميلك حكم املباراة �صالحية �إيقاف
اللعب ،ثم يطلب من مذيع اال�ستاد
�إبالغ اجلماهري ب�رضورة وقف �أي ت�رصفات
عن�رصية.
وبو�سع احلكم بعد ذلك وقف املباراة
و�إلغائها يف النهاية� ،إذا ا�ستمر ال�سلوك
املخالف.
وقال بيارا باور ،املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة فري� ،إن نظام املراقبة كان
"فعاال للغاية" يف مباريات الت�صفيات
امل�ؤهلة لك�أ�س العام.
وقال فيدريكو �أديكي ،مدير جلنة
اال�ستدامة بالفيفا� ،إن جميع امل�شاركني
يف �أي مباراة ومنها �أطقم التدريب
واملتطوعون والفرق واملراقبون و�أفراد
الأمن ،مدربون التخاذ الإجراءات الالزمة.

�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) ،الت�صنيف ال�شهري للمنتخبات،
قبل �أيام من انطالق بطولة ك�أ�س العامل،
التي �ستحت�ضنها رو�سيا خالل الفرتة من
 14يونيو حتى  15يوليو.
و�شهد الت�صنيف ،تراجع املنتخب
الرو�سي  4مراكز ،ليحتل املركز الـ
 70بني منتخبات العامل ،والأخري بني
املنتخبات امل�شاركة يف املونديال.
بينما احتفظ املنتخب ال�سعودي
باملركز ال.67
وذكرت �صحيفة "ماركا"� ،أن املباراة
االفتتاحية للبطولة التي �ستجمع

املنتخبني� ،ستكون بني الفريقني الأقل
ت�صنيفا يف البطولة.
و�ستبد�أ �أملانيا يف الدفاع عن لقبها
وهي حمتفظة ب�صدارة الت�صنيف
العاملي ،متفوقة على منتخب الربازيل
�صاحب املركز الثاين ،وبلجيكا التي
احتلت املركز الثالث.
ومتثل التغيري الوحيد بني املنتخبات
الع�رش الأوائل ،يف �صعود بولندا �إىل املركز
الثامن ،فيما احتلت �إ�سبانيا املركز
العا�رش .وبات ت�شيلي ،املنتخب الوحيد
من بني الع�رش الأوائل الذي لن ي�شارك يف
املونديال.

مقابل  55مليون جنيه �إ�سرتليني

ليفربول يقرتب من التعاقد مع جنم ليون

ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية ،عن
اقرتاب نادي ليفربول الإجنليزي ،من
التعاقد مع جنم فريق ليون الفرن�سي،
خالل ال�ساعات املقبلة.
وقالت �صحيفة "مريور" الإجنليزية� ،إن
ليفربول من املقرر �أن ي�ستكمل �صفقة
الدويل الفرن�سي نبيل فقري خالل الـ 24
�ساعة القادمة ،ومن املنتظر �أن يوقع
الالعب العقد مقابل  55مليون جنيه
�إ�سرتليني باملكاف�آت.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن مايكل �إدواردز،
املدير الريا�ضي لليفربول� ،أ�رشف على
املفاو�ضات بعد �أن ك�شف جان مي�شيل

�أوال�س ،رئي�س ليون ،عن رغبة الالعب يف
الرحيل.
و�أ�شارت �إىل �أن فقري كان قد �أبلغ �أوال�س
�أن ليفربول �سيكون وجهته املقبلة ،رغم
العرو�ض الأخرى التي ميتلكها من بايرن
ميونخ و�أتلتيكو مدريد .وكان �أوال�س
يريد االنتظار حتى نهاية ك�أ�س العامل
من �أجل بيع الالعب بثمن �أعلى ،لكن
ليفربول يرغب يف �إبرام ال�صفقة يف �أ�رسع
وقت ممكن .يذكر �أن ليفربول كان قد
�أعلن عن �أوىل �صفقاته ال�صيفية ،وذلك
بالتعاقد مع الالعب الربازيلي فابينيو،
قادما من نادي موناكو الفرن�سي.
ً

غانا تنتف�ض �أمام �أي�سلندا

�إجنلرتا ت�ستعد للمونديال بفوز معنوي على كو�ستاريكا

حقق املنتخب الإجنليزي فوزا معنويا
مهما على نظريه الكو�ستاريكي،2-0 ،
ّ
م�ساء اخلمي�س ،على ملعب "�إيالند رود"،
�ضمن حت�ضريات املنتخبني خلو�ض
مناف�سات ك�أ�س العامل .2018
و�س ّجل ماركو�س را�شفورد ( ،)13وداين
ويلبيك ( ،)76هديف اللقاء.
و�سيلعب املنتخب الإجنليزي يف
املقررة يف رو�سيا،
النهائيات العاملية
ّ
�ضمن املجموعة ال�سابعة التي ت�ضم �أي�ضا
كل من بلجيكا وبنما وتون�س.
�أما املنتخب الكو�ستاريكي ،فحل يف
املجموعة اخلام�س�سة التي ت�ضم الربازيل
و�سوي�رسا و�رصبيا.
كبريا
ا
ز
فو
الربتغال
منتخب
كما حقق
ً
ً
على اجلزائر ،بنتيجة  ،3-0يف �إطار
اال�ستعدادت النهائية للم�شاركة يف ك�أ�س
العامل منت�صف ال�شهر اجلاري يف رو�سيا.
�أحرز �أهداف املنتخب الربتغايل كل من
جونزالو جويدي�س ،هدفني يف الدقيقتني
( )17و( ،)55وبرونو فرينانديز يف
الدقيقة (.)37
و�أخفق منتخب �أي�سلندا لكرة القدم ،يف
حتقيق فوز معنوي كان يف حاجة �إليه قبل

التوجه �إىل رو�سيا للم�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س العامل.
وفرط املنتخب الآي�سلندي ،يف تقدمه
� ،2-0أمام �ضيفه منتخب غانا ،لي�سقط
�أمامه يف فخ التعادل  ،2 2-يف مباراتهما
الودية التي جرت ،بالعا�صمة الأي�سلندية
ريكيافيك.
انتهى ال�شوط الأول بتقدم �أي�سلندا
بهدفني نظيفني حمال توقيع كاري
�أران�سون و�ألفريد فينيوجا�سون يف
الدقيقتني ال�ساد�سة و.40
وانتف�ض املنتخب الغاين ،الذي عجز عن
الت�أهل لك�أ�س العامل ،يف ال�شوط الثاين،
بعدما �أحرز جنماه كا�سيم نوهو ،وتوما�س
بارتي هدفني يف الدقيقتني  66و.87
ووا�صل املنتخب امللقب بـ(النجوم
ال�سوداء) عرو�ضه القوية �أمام املنتخبات
املت�أهلة لك�أ�س العامل ،بعدما �سبق له
التغلب على م�ضيفه املنتخب الياباين
 ،0 /2ال�شهر املا�ضي.
يذكر �أن منتخب �أي�سلندا ،الذي ي�شارك
للمرة الأوىل يف ك�أ�س العامل ،يلعب يف
املجموعة الرابعة التي ت�ضم منتخبات
الأرجنتني وكرواتيا ونيجرييا.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()162

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

اقوال ديل كارينجي
م�ؤلف �أمريكي ،و�صاحب الدرو�س ال�شهرية يف حت�سني الذات ،ولد عام 1888
وتويف عام 1955
* يتحقق كثري من الأ�شياء املهمة يف هذا العامل ملن �أ�رصوا على املحاولة
بالرغم من عدم وجود �أمل.
* �أجنز مهامك ال�صعبة �أولاً ؛ �أما ال�سهل منها ف�سوف يتم من تلقاء نف�سه.
*تذكر �أن اليوم هو الغد الذي كنت قل ًقا عليه بالأم�س.
* ت�ستطيع �أن تك�سب من الأ�صدقاء يف �شهرين �أكرث مما تك�سبه يف عامني �إذا
ركزت على �أن تهتم بالآخرين ،بد ًال من �أن تركز على �أن يهتم بك الآخرون.
فعدد ما بك من نعم ولي�س
*�إذا �أردت التخل�ص من القلق وبدء حياة هانئةّ ،
متاعبك.
*�أي �أحمق ميكنه �أن ينتقد ويدين وي�شتكي ،فمعظم احلمقى يفعلون ذلك.
* كل �أمة حت�س �أنها �أرقى من الأمم الأخرى ،وذلك ما يولد الوطنية
واحلروب.
* ال تخف ممن يجادلون ،بل ممن يتمل�صون.
* �إذا �أردت قهر اخلوف فال جتل�س يف املنزل وتفكر يف الأمر ،بل اخرج و�أ�شغل
نف�سك.
* �إذا �أردت جمع الع�سل فال تركل خلية النحل.
نادرا ما ينجح املرء� ،إال �إذا كان ي�ستمتع مبا يفعله.
*
ً
*النجاح هو حتقيق ما تريده؛ �أما ال�سعادة فهي الرغبة يف ما حت�صل عليه.
*جوهر كل الفنون اال�ستمتاع بالإمتاع.

ق�صة حتول فنان غرافيتي �إىل مليونري قوانني غريبة

ح�صل فنان الغرافيتي ديفيد كو على �أجر عن جداريات ر�سمها على جدران
املركز الرئي�س ل�رشكة في�سبوك عام  ،2005على �شكل �أ�سهم ،حيث مل يتخيل
تتحول قيمتها اليوم �إىل  200مليون دوالر� ،إليكم الق�صة كاملة:
�أحد وقتها �أن
ّ
خيرّ فنان الغرافيتي ديفيد كو �سنة � 2005أن يح�صل على نقود �أو �أ�سهم مقابل
عمله املتمثل بالر�سم على جدران املركز الرئي�سي ل�رشكة "في�سبوك" يف "بالو
�ألتو" بوالية "كاليفورنيا"� ،إال �أنه قرر احل�صول على �أ�سهم.
وبعد �أن تقدمت في�سبوك مبلف لطرح �أ�سهمها يف البور�صة يف �إطار ما يعد
�أكرب عملية من نوعها يف جمال اقت�صاد الإنرتنت وتقدر قيمتها بخم�سة مليارات
دوالر� ،أ�صبحت قيمة �أ�سهم الفنان ديفيد ت�ساوي  200,7مليون دوالر �أمريكي،
�أي ما يعادل  753مليون ريال �سعودي تقريب ًا ،وهو ما جعل �أعماله تعترب
�صاحبة "�أغلى مقابل مادي" على حد و�صف ديفيد عرب مدونته اخلا�صة.
املبلغ الكبري الذي �سيح�صل عليه ديفيد كفيل بتغيري ر�أيه ال�سابق حول مواقع
ً
"�سخيفة وعدمية القيمة" ،فهاهو الآن يعمل
التوا�صل االجتماعي والتي كان يعدها
على م�رشوع �آخر لذات ال�رشكة مبكاتبها اجلديدة يف "مينلو بارك" بكاليفورنيا،
علم ًا �أنه �سبق له ر�سم غالف للفنان جي زي ،وكذلك لوحة للرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما وهي معلّقة الآن على جدران البيت الأبي�ض.

ق�صة النجاح
�أخربه معلمه �أنه غبى جد ًا لكى
يتعلم �أى �شئ و طرده من املعمل و
هو ال�شئ الذى �آمله جد ًا لأنه كان
يع�شق اجلانب العملى و التطبيق و
لي�س العلوم النظرية.
مل يي�أ�س و قام ببناء معمله اخلا�ص
ال�صغري باملنزل فكان والده ي�رضبه
و يحرمه منه .توفت والدته فى وقت
قاتل و مهم جد ًا فى حياته .ف�شل فى �أكرث من � 20ألف جتربة !!! عن من نتحدث
�أيها ال�سادة ؟
الف�شل بداية النجاح
�إنه م�سرت توما�س �أدي�سون �شخ�صي ًا !!!
خمرتع امل�صباح الكهربى.
خمرتع �آلة الت�صوير ال�سينمائى.
خمرتع التلغراف.
ميلك اكرث من  2000براءة اخرتاع !!!
ماذا كنت تظن عزيزى القارئ.
هل تعتقد �أن �أدي�سون كان نائم ًا و ا�ستيقظ من نومه فقرر عمل م�صباح كهربى
ف�صنعه و عاد لغرفته لينام مرة اخرى … بالطبع ال و �ألف ال.
هل تتخيل الآن ماذا كان �سيحدث لو قرر �أدي�سون الرتاجع بعد ف�شل �أو اثنني
�أو ثالثة على الأكرث كما يفعل الكثريون.

تر�سم �شروق ال�شم�س طوال � 7سنوات

مل ت�ست�سلم الأمريكية ديبي واغرن بعدما اكت�شفت يف � 2002أنها م�صابة بورمني
خبيثني يف الدماغ ،ومل تدع احل�رسة متلأ قلبها بل حاولت جاهدة �أن جتد ما
يجعلها تت�شبث باحلياة ب�شكل �أكرب ،فابتكرت الطريقة الآتية:
فبالرغم من �إجرائها لعمليتني
جراحيتني ناجحتني لإزالة
الورم ،ف�إنها فقدت القدرة على
ممار�سة الكثري من هواياتها
املف�ضلة و�أ�صبحت تنام قليالً،
ويف �أحد �أيام عام  2005ا�ستيقظت
واغرن مل�شاهدة �رشوق ال�شم�س،
وعندما �أدركت �إعجابها ال�شديد
بامل�شهد قررت �أن حتاول ر�سم
لوحة له ،ومنذ ذلك احلني
وواغرن ت�ستيقظ فجر كل يوم
لرت�سم ما تراه من تناغم رائع
يف الألوان �أثناء حلظات �رشوق
ال�شم�س.
ت�ستغرق ديبي ،البالغة من
العمر  56عام ًا ،لإنهاء اللوحة
الواحدة مدة ترتاوح من – 30
 45دقيقة تقريب ًا .ويذكر �أنها
منذ � 2005إىل 2012متكنت من
ر�سم نحو  2200لوحة مل�شهد �رشوق ال�شم�س ،ونتيجة للجمال الرائع وال�صدق
الذي تتمتع به لوحات واغرن فقد تلقت دعوات كثرية للم�شاركة يف العديد من
املعار�ض الفنية ،كما ذاع �صيتها بني �سكان قريتها يف والية كان�سا�س الأمريكية
مما جعلها تتلقى طلبات من الكثريين �أن تر�سم لهم لوحات فنية كهدايا يف
املنا�سبات واالحتفاالت.

مطعم يجهز م�أكوالته على فوهة بركان

يف قلب جزيرة النزروت الربكانية
ذات الطبيعة اخلالبة ،حيث ابتكر
طريقةً مميزةً يف �إعداد امل�أكوالت
التي يقدمها ملرتاديه.
تتميز اجلزيرة التي يقع عليها
املطعم ب�أنها ذات طبيعة بركانية
ن�شطة ،حيث تظهر فوهات بركانية
�صغرية ومتو�سطة بالإ�ضافة �إىل
�سخانات مياه حارة تنفث املياه
الكربيتية احلارة يف �أماكن متعددة
من هذه اجلزيرة بطريقة ملفته
للنظر.
هذه الطبيعة الربكانية كانت من
ما �شجع م�ؤ�س�سي هذا املطعم يف

�إن�شاءه �إعتمادا على طريقة مبتكرة
يف طهي وتقدمي الطعام وذلك عن
طريق �شوي وطبخ امل�أكوالت التي
يقدمها املطعم على احلرارة التي
ت�صدرها فوهة بركانية �صغرية من
ما يقدم لزوار املطعم جتربة فريدة
يف تناول طعام مت طبخه بالكامل
على احلرارة الطبيعية للأر�ض.
وميكن لزوار املطعم �أي�ض ًا �إىل
جانب تذوق �أ�صناف الطعام ،زيارة
مكان املوقد الربكاين و�أخذ ال�صور
التذكارية بجانبه يف رحالت �سياحية
منظمة مقابل  66دوالر لل�شخ�ص
الواحد.

ا�شطب احرف الكلمات من ال�شبكة
يف جميع االجتاهات وعندما تنتهي
�سيبقى لديك احرف غري م�شطوبة

تكون بالرتتيب كلمة ال�رس.
كلمة ال�سر هى:
(جزيرة _ يف _ البحر  -االحمر _ كان
_ يُ�سجن _ فيها _ االرتريني
_ املناوئني _ لال�ستعمار _

كلمة ال�سر

القوانني القوانني والت�رشيعات،
جزء ال يتجز�أ من نظام �أي دولة،
ٌ
�شيء روتيني ،ال يختلف
وهي
ٌ
عليه اثنني ،فالدولة التي تخلو
من وجود القوانني والت�رشيعات ال
ميكن �أن تكون منظّ ً
مة �أبد ًا ،وعلى
الرغم من اتّ فاق معظم دول العامل
على �سن القوانني املت�شابهة
التي تتعلق بال�رضائب ،و�أمور
االقت�صاد ،والق�ضاء ،والتعليم،
والعمل ،وغريها� ،إال � ّأن هناك
بع�ض القوانني الغريبة التي تثري
اال�ستغراب يف النفو�س ،تفر�ضها
بع�ض الدول على مواطنيها ،ك�أي
ٍ
قانون �آخر ،وعليهم االلتزام
تعر�ضوا للم�ساءلة
به ،و�إال
ّ
القانونية.
يف والية مي�سوري الأمريكية،
يوجد قانون مينع تخويف الأطفال
ال�صغار �أو بث الرعب يف قلوبهم
حتى ولو باملزاح.
قانون حظر التعبريات امل�ضحكة
والقبيحة للكالب يف �أوكالهوما.
يف بر�شلونة الإ�سبانية ،يحظر
الب�صق يف ال�شوارع.
ويف اليونان ،مينع منع ًا بات ًا
زيارة الأماكن الأثرية والتجول
فيها �أثناء ارتداء الكعب العايل،
خوف ًا من تلف الآثار ب�سببه.

�إعداد /حافظ حممد الآمني
االيطايل)
علم ًا ب�أن كلمة ال�سر تتكون من 6
احرف.
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