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�إفتتاح االحتفال بالذكرى الثامنة والع�شرين لعملية فنقل

قام ال�سيد  /الأمني حممد
�سعيد �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف التا�سع
من فرباير اجلاري بافتتاح
االحتفال الر�سمي لذكرى عملية
فنقل الثامنة والع�رشين حتت
�شعار " فنقل ب�شارة التحرير".
و �أو�ضح مرا�سل وكالة الأنباء
الأرترية ب�أن برنامج التا�سع

من فرباير قد ا�شتمل على �سباق
للدراجات الهوائية وال�سباحة
والبازار وعرو�ض للفرق الفنية
الرتاثية وعر�ض للأزياء .كما
ت�شتمل برامج العا�رش من فرباير
اجلاري و�ضع �أكاليل الزهور يف
الن�صب التذكاري لل�شهداء ،وكذلك
تنظيم مناف�سات يف الريا�ضة
البحرية وكرة القدم و�سباق

العدو ن�صف املاراتون ،فيما
تنظم يف الفرتة امل�سائية ،مرا�سم
االحتفال الر�سمي وعرو�ض ثقافية
وعر�ض فني ليلي.
هذا و�سوف ي�ستمر االحتفال
الر�سمي لذكرى عملية فنقل
الثامنة والع�رشين حتى يوم غد
االحد املوافق للحادي ع�رش من
فرباير .

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

كرن�:إن�شاء حمطة لتوزيع الغاز

�رصح �سكان مدينة كرن انه مت ان�شاء حمطة لتعبئة الغاز يف املدينة،
�ساعدت يف حل اال�شكالية التي كانت تواجههم يف توفري متطلبات الغاز وكيفية
توزيعه .واو�ضحوا بان عملية تعبئة ا�سطوانة الغاز يف العا�صمة ا�سمرا كانت
تت�سبب يف تاخري ا�ستالمها ال�صحابها  ،اال �أن ان�شاء املحطة اجلديدة يف كرن
�أدى اىل ت�رسيع وت�سهيل عملية التعبئة وخلق ارتياحا كبريا لل�سكان ،ا�ضافة
اىل الدور الهام الذي يلعبه للحفاظ على �سالمة البيئة.
وا�ضاف ال�سكان بان �أ�رشاف مدراء ال�ضواحي للمحطة �أدى اىل لعب دور بارز
يف تقدمي خدمات ن�شطة وفعالة.
واو�ضح م�س�ؤول املحطة ال�سيد �/أرعدوم قربي ماريام بان املحطة التي بد�أت
عملها يف عام  2017مل تكن تقدم خدمات جيدة نتيجة لبع�ض الأعطال الفنية،
اال انها تعمل يف الوقت احلايل بكفاءة عالية.
وا�شار م�س�ؤول اخلدمات االجتماعية ملدينة كرن ال�سيد /عبد الله ركا اىل ان
املحطة ظلت تقدم خدمات الغاز ل�سكان مدنيتي حقات وعيالبرعد ا�ضافة اىل
مدينة كرن.
و طالب ال�سكان ب�إيجاد حلول لنق�ص اال�سطوانات.
وقال ال�سيد /ارعدوم �إن للغاز فوائد كثرية ويف املقابل �أي�ضا له ا�رضارا
بالغة ،لذلك ينبغي على ال�سكان توخي احلذر وحفظ اال�سطوانات جيد ًا،
واالاال�ستهالك الر�شيد للغاز.

م�ؤ�س�سة الكهرباء تبدي تعاونها ل�سداد امل�ستحقات املرتاكمة بالتق�سيط
�سمنارات التوعية اجلارية
لرفع املعرفة القانونية
حتقق نتائج عالية يف عن�سبا
�أعلنت م�ؤ�س�سة الكهرباء الوطنية ب�أن
عدم �سداد فواتري الر�سوم الكهربائية
وتراكمها كان ب�سبب الق�صور يف
عملها ،لذلك قامت ب�إبداء التعاون مع
عمالئها ل�سداد امل�ستحقات املرتاكمة
بالتق�سيط.
و �أو�ضح امل�ستفيدون من خدمات
الكهرباء لوكالة الأنباء الأرترية عن
توزيع فاتورة �شهر يونيو املا�ضي
يف �شهر فرباير اجلاري عليهم لأ�سباب
غري معروفة ،وهذا يو�ضح ب�أن دفع
الديون املرتاكمة ل�سبعة �أ�شهر يقع
على عاتقهم ،مما ي�صعب عملية دفع
املبلغ دفعة واحدة ،داعني الهيئة
�إىل العودة لأ�سلوب العمل القدمي

حلل �إ�شكاليتها .و �أ�شار م�س�ؤول فرع
التجارة يف م�ؤ�س�سة الكهرباء االرترية
ال�سيد� /أنانيا ت�سفاماريام م�ستندا
�إىل �آراء الزبائن �إىل �أن امل�ستحقات
املرتاكمة التي ت�سبب ال�ضغط عليهم
حتدث يف العا�صمة �أ�سمرا فقط،
مو�ضحا ب�أنهم قد �أدخلو �أ�سلوب عمل
جديد مينح املواطنني فر�صا لدفع
م�ستحقاتهم املرتاكمة يف الوقت
الذي ينا�سبهم ،وهذا الرتاكم ح�صل
نتيجة لقلة القوى الب�رشية العاملة
يف توزيع الفواتري على الزبائن يف
�أوانها .وقال ال�سيد � /أنانيا " متنح
الزبائن فر�صة � 8أ�شهر لدفع الدين
املرتاكم � ،إذا جتاوز املبلغ الـ 1000

نقفة "،ويف حال ا�ستقبالهم فاتورتني
يف �شهر واحد فهذا ال يعني دفعها مرة
واحدة ،مطالبا ب�إبالغ امل�ؤ�س�سة يف
حال وجدت �أمور خمالفة لذلك ،من
�أجل احل�صول على امل�ساعدة.
و �أو�ضح ال�سيد � /أنانيا توقف
الغرامات التي كانت تفر�ض ب�سبب
تراكم امل�ستحقات وعدم دفعها يف
الوقت املحدد ،مو�ضحا ا�ستمرارية
العمل بالأ�سلوب اجلديد حلل
اال�شكاليات املماثلة عرب ح�ضور
الزبائن وبحوزتهم قراءة العداد.
وت�شري م�ستندات م�ؤ�س�سة
هذا
الكهرباء الأرترية �إىل وجود � 100ألف
زبون يف الإقليم الأو�سط فقط.

�رصح قائد ال�رشطة يف اقليم عن�سبا العقيد لب�سو ت�سفاميكائيل يف ال�سمنا
رالذي عقده يف اخلام�س من فرباير اجلاري لطالب مدر�سة حقات الزراعية
والفنية  ،بان ال�سمنارات وحمالت التوعية اجلارية لتعزيز املعرفة القانونية
ظلت حتقق نتائج جيدة ،ما عزز من اهمية موا�صلة تلك احلمالت ب�شكل وا�سع
لتحقيق النتائج املتوقعة.
وك�شف العقيد لب�سو ،عن انخفا�ض ظاهرة اجلرائم امل�سجلة باالقليم يف عام
 2017بن�سة % 5مقارنة بالعام ال�سابق ،كما مل توجد ظاهرة جرائم خميفة يف
االقليم حتى االن،
وقال" انه يجب على العمل املن�سق مل�ضاعفة النتيجة املحققة ،داعيا ال�شباب
لتوريث القيم املجتمعية وتعزيز م�ساهماتهم وم�شاركاتهم ل�ضمان م�ستقبل
م�رشق.
ويف التقرير الذي قدمه فيما يتعلق باحلوادث املرورية وا�رضارها ،او�ضح
وفاة � 17شخ�صا يف  439حادث مروري ،وا�صابة  235مواطن با�صابات بالغة
وطفيفة وخ�سائر مالية يف املمتلكات تقدر بـ  8مليون نقفة ،داعيا �سائقي
املركبات لتحمل امل�س�ؤولية يف كافة حتركاتهم واحرتام القوانني املرورية.
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تن�سيق تركي -رو�سي �-إيراين وقمة مرتقبة ب�إ�سطنبول الربملان الأوروبي يدعو الإحتاد الإفريقي يرف�ض اتهامات جت�س�س �صيني عليه
لإنهاء حال الطوارئ يف تركيا
اتفق قادة تركيا و�إيران ورو�سيا
على عقد قمة يف �إ�سطنبول لبحث
ال�رصاع يف �سوريا ،يف وقت يت�صاعد
فيه ق�صف قوات.
وذكر م�صدر يف الرئا�سة الرتكية �أن
الرئي�س رجب طيب �أردوغان ناق�ش
�أمر القمة يف ات�صالني هاتفيني
اخلمي�س مع نظرييه الرو�سي
فالدميري بوتني والإيراين ح�سن
روحاين، .ومن املقرر �أن يحدد
موعد القمة يف الأ�سابيع املقبلة.
واتفق �أردوغان مع بوتني على
ت�رسيع وترية �إقامة مواقع مراقبة
ع�سكرية جديدة يف منطقة �إدلب
ال�سورية مبوجب اتفاق تو�صلت
�إليه �أنقرة وطهران ومو�سكو العام
املا�ضي خلف�ض الت�صعيد بني
قوات احلكومة ال�سورية ومقاتلي
املعار�ضة.ونقل عن م�صادر يف
الرئا�سة الرتكية �أن �أردوغان قدم
لنظريه الرو�سي معلومات عن عملية
غ�صن الزيتون التي تنفذها تركيا
�ضد مواقع وحدات حماية ال�شعب
الكردية بعفرين .من جانبه ،قال
الكرملني "�إن بوتني و�أردوغان
اتفقا على رفع م�ستوى التن�سيق
بني القوات و�أجهزة الأمن الرو�سية

والرتكية يف �سوريا.
وعلى �صعيد مت�صل ،قال بيان
للرئا�سة الإيرانية �إن الرئي�س ح�سن
روحاين رحب بعقد القمة الثالثية يف
�إ�سطنبول ،وطالب ب�رضورة تو�سيع
التعاون ال�سيا�سي بني الدول الثالث
يف كل ما يخ�ص الأزمة ال�سورية.
وذكر البيان �أن �أردوغان �أبلغ
نظريه الإيراين رغبة قادة بع�ض
الدول الغربية امل�شاركة يف القمة
الثالثية املزمع عقدها ب�إ�سطنبول.
من جهة �أخرى� ،أعرب الناطق
با�سم وزارة اخلارجية الرتكية حامي
�أك�سوي عن قلق بالده من ت�صعيد
قوات النظام ال�سوري هجماتها
على الغوطة ال�رشقية يف ريف
دم�شق امل�شمولة باتفاقية �أ�ستانا
بخ�صو�ص مناطق خف�ض التوتر.
و�أ�ضاف �أن تركيا تعرب ب�شكل
دائم لكل من رو�سيا و�إيران
باعتبارهما الدولتني ال�ضامنتنيللنظام ال�سوري -عن انزعاجها من
الهجمات التي ت�ستهدف الغوطة
ال�رشقية ،ف�ضال عن الو�ضع الإن�ساين
املتدهور ،و�أنها تطالب بالإنهاء
العاجل لتلك االنتهاكات.
وعملت الدول الثالث معا يف
الأ�شهر الأخرية يف حماولة لتقليل
العنف ب�سوريا رغم م�ساندتها �أطرافا
متحاربة يف احلرب ال�سورية الدائرة
منذ ما يقرب من �سبع �سنوات.
ويف نوفمرب  2017عقدت رو�سيا
و�إيران اللتان تدعمان النظام
ال�سوري وتركيا امل�ؤيدة لف�صائل
معار�ضة م�سلحة قمة ثالثية �أوىل
مبنتجع �سوت�شي يف رو�سيا.

غارات جوية �أمريكية يف �أفغان�ستان ت�ستهدف مت�شددين مناه�ضني ل�صني
ُقتل � 4أطفال دون العا�رشة من
العمر ،خالل مواجهات بني القوات
احلكومية وم�سلحي «طالبان» يف
منطقة نائية و�سط مقاطعة «غاوين»
الأفغانية .لكن مواطنني تظاهروا
خالل ت�شييعهم ،م�شريين �إىل �أنهم
ُقتلوا يف غارة ،ال يف تبادل لإطالق
نار.
اجلو للحلف الأطل�سي
�سالح
وكان
ّ
�شن غارة على «طالبان» ،يف والية
ّ
بدخ�شان �شمال �أفغان�ستان ،على
احلدود مع طاجيك�ستان وال�صني،
ودمر قواعد تدريب لـلحركة ولـ
ّ
«احلركة الإ�سالمية يف تركمن�ستان
ال�رشقية».
اجلو الأمريكي
�سالحا
وكان
ّ
والأفغاين �شنّا غارة م�شرتكة على
موقع لتنظيم «داع�ش» يف �أفغان�ستان،
�أ�سفرت عن مقتل  25م�سلح ًا ،بينهم
�صيني و� 3أوزبكيني .وذكرت القوات
الأمريكية يف �أفغان�ستان �أنها هاجمت
جماعات مت�شددة مناه�ضة لل�صني،
يف خطوة يبدو �أنها تهدف �إىل �إر�ضاء
بكني التي دعت الغرب �إىل مزيد من
التعاون يف معركتها �ضد انف�صال ّيي
�إقليم �شينغيانغ ال�صيني .و�أ�ضافت
البعثة �أن «ال�رضبات لدعم �أفغان�ستان
يف طم�أنة جريانها ب�أنها لي�ست مالذ ًا
�آمن ًا لإرهابيني يريدون تنفيذ عمليات
عرب احلدود».
وقال ناطق با�سم ال�رشطة الأفغانية
يف مقاطعة جوازجان �إن «الغارة
�أتت بعد �إحكام داع�ش �سيطرته على
منطقتَي درازاب وكو�ش تيبا ،يف
املقاطعة» ،و�شنّه عمليات انتحارية
دامية يف كابول ومقاطعة حريات
غرب البالد.
و�أعلن اجلرنال جيم�س هيكر،
اجلو ملهمة «الأطل�سي»،
�سالح
قائد
ّ
ّ
�أن �أفغان�ستان باتت امل�رسح الأول
للعمليات اجلوية الأمريكية ،بعد
تراجع املعارك يف �سورية والعراق.
و�أ�ضاف« :بات يف �إمكان القيادة

ٍ
بعدد �أكرب من
املركزية تزويدنا
املعدات ،لتعزيز قدراتنا يف م�ساعدة
الأفغان».

ندد الربملان الأوروبي اول
ام�س اخلمي�س بتدهور و�ضع دولة
القانون يف تركيا ،مطالب ًا ب�إنهاء
حال الطوارئ التي ت�ستخدم ذريعة
لـ«اعتقال معار�ضني و�صحافيني يف
�شكل يعترب تع�سفي ًا».
وتبنى النواب الأوروبيون خالل
جل�سة عامة يف �سرتا�سبورغ برفع
االيدي قرار ًا اعربوا فيه عن «قلقهم
البالغ حيال التدهور القائم للحريات
واحلقوق الأ�سا�سية ودولة القانون يف
تركيا».
واعترب الربملان �أن حال الطوارئ
التي ُ�أعلنت منذ حماولة االنقالب
يف يوليو « 2016ت�ستخدم حالي ًا
ال�سكات املعار�ضني وتتجاوز �إىل
حد بعيد الإجراءات امل�رشوعة
للت�صدي للتهديدات التي تطاول الأمن
القومي».
و�أ�ضاف �أن «حماولة االنقالب
ت�ستخدم حالي ًا ذريعة لتجرمي
املعار�ضة امل�رشوعة وال�سلمية ومنع
و�سائل الإعالم واملجتمع املدين من
ممار�سة حرية التعبري �سلمي ًا».
وكانت وزيرة خارجية االحتاد
الأوروبي فيديريكا موغرييني نددت
الثالثاء املا�ضي �أمام النواب بتمديد
حال الطوارئ ،وقالت �إن «التوجه
ال�سلبي حول و�ضع حقوق الإن�سان يف
البالد مل يتغري».
و�إذ دان االعتقاالت الأخرية بحق
معار�ضني رف�ضوا العملية الع�سكرية
الرتكية يف عفرين ب�شمال �سورية،
�أعرب الربملان الأوروبي عن «قلقه
البالغ اي�ض ًا للتداعيات االن�سانية
لهذا الهجوم» ،حمذر ًا «من اال�ستمرار
يف �أعمال غري متكافئة».
ويلتقي قادة االحتاد الأوروبي
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
يف  26مار�س يف فارنا البلغارية
لعر�ض العالقات بني اجلانبني.

مقران جديدان حللف الناتو بهدف "ردع" رو�سيا

عر�ضت الواليات املتحدة و�أملانيا ا�ست�ضافة مقرين جديدين مقرتحني لقيادة
حلف �شمال الأطل�سي بهدف ردع رو�سيا يف �إظهار الدعم للح�شد الع�سكري للحلف
الذي يعيد للأذهان حقبة احلرب الباردة.
ويخطط احللف ،يف �إطار رده على �ضم رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم ،لإن�شاء
مركز لقيادة التخطيط واال�سرتاتيجيات لت�أمني م�سارات القطع البحرية و�سفن
ال�شحن من غوا�صات العدو وكذلك مركز لقيادة اللوجي�ستيات لريكز على نقل
القوات ب�رسعة �أكرب يف �أنحاء �أوروبا يف حالة �أي �رصاع حمتمل.
ومل يتخذ قرار بعد ب�ش�أن الأمر لكن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س �سين�ضم
لوزراء دفاع دول احللف الأ�سبوع املقبل يف بروك�سل ملناق�شة خطط �إقامة
املقرين مبا ميهد التخاذ قادة دول احللف للقرار الر�سمي يف قمة تعقد يف يوليو
متوز.
وقال دبلوما�سي بارز يف حلف �شمال الأطل�سي "عر�ضت كل من �أملانيا
والواليات املتحدة (اال�ست�ضافة) وهذه �إ�شارة جيدة على دعمهما خا�صة من
الرئي�س (الأمريكي دونالد) ترامب ...الكثري من الدول يف احللف كانت تتطلع
لتوليهما زمام املبادرة".
وقال دبلوما�سيون �إن ا�ست�ضافة مقار للقيادة يجلب معه الت�أثري واال�ستثمارات
ولذلك فهناك دول �أخرى يف احللف مهتمة باال�ست�ضافة مبا يف ذلك الربتغال
وبولندا.
لكن عر�ض �أملانيا والواليات املتحدة يحمل ثقال �أكرب لأن جي�شيهما من �أكرب
اجليو�ش يف احللف.
و�ستكون �إقامة مقرين جديدين للقيادة �أول تو�سع يف عقدين للحلف بعد تراجع
حاد يف  .2011ويقول دبلوما�سيون �إن املقرين اجلديدين �سي�ضمان ما ي�صل �إىل
 1500فرد.

انتقد رئي�س مفو�ضية االحتاد
االفريقي مو�سى فقي حممد اول ام�س
اخلمي�س من بكني تقريرا ن�رشته
�صحيفة "لوموند" الفرن�سية اوردت فيه
ان ال�صني جت�س�ست على مقر االحتاد
يف اثيوبيا ،وا�صفا املعلومات التي
اوردها بالـ"اكاذيب" ،وداعيا اىل
تعزيز التعاون ال�صيني-االفريقي.
وقال رئي�س املفو�ضية االفريقية
يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع وزير
اخلارجية ال�صيني وانغ يي "ال �أرى
م�صلحة لل�صني يف التج�س�س على
االحتاد االفريقي .انها حم�ض ادعاءات
كاذبة" .وقال فقي حممد �إن "العالقات
بني ال�صني وافريقيا را�سخة ونحن يف
طور مناق�شة تعزيز هذا التعاون"،
الذي لن تقوى "اية مناورة" على
اخراجه عن م�ساره.
ويجري رئي�س املفو�ضية االفريقية
زيارة اىل بكني ملناق�شة تعزيز
العالقات بني االحتاد االفريقي
والنظام ال�شيوعي ،وافتتاح ممثلية
دائمة لالحتاد االفريقي يف العا�صمة
ال�صينية .ويعكر التقرير الذي
ن�رشته "لوموند" �آواخر يناير ال�سياق
االيجابي للعالقات االفريقية-
ال�صينية.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر داخلية
يف االحتاد االفريقي عن ك�شف خربائه
يف تكنولوجيا املعلوماتية قبل عام
انه مت نقل حمتويات من خوادم املقر
يف ادي�س ابابا اىل خوادم يف �شنغهاي
يف ال�صني.
و�أو�ضحت ال�صحيفة باال�ستناد اىل

امل�صادر نف�سها ،ان عمليات النقل
هذه بد�أت يف  ،2012وهو تاريخ
اجناز بناء املقر اجلديد لالحتاد
االفريقي ،وهو من تقدمة ال�صني.
كذلك اكدت "لوموند" انه بعد اكت�شاف
نقل البيانات عرث اخلرباء على اجهزة
تن�صت حتت املكاتب ويف اجلدران.
اال ن رئي�س املفو�ضية االفريقية
نفى ذلك قطعيا بقوله �إن "االحتاد
االفريقي هو م�ؤ�س�سة دولية ال تعالج
ملفات دفاعية �رسية" ،م�ضيفا "ال ارى
اي م�صلحة ال�صني يف تقدمي مبنى
كهذا ومن ثم التج�س�س عليه".
من جهته كرر وزير اخلارجية
ال�صيني وانغ يي ت�أكيده ان املقر
يف ادي�س ابابا هو "عربون ال�صداقة
ال�صينية -االفريقية" ،وان بكني
تعهدت بناءه "بتفان" .وتابع وزير
اخلارجية ال�صيني ان البع�ض "يح�سدون
التعاون ال�صيني -االفريقي" ،معتربا
ان االتهامات بالتج�س�س قد تهدف اىل
عرقلة العالقات املزدهرة بني املارد
اال�سيوي والقارة االفريقية.

بريطانيا تتهم االحتاد الأوروبي بـ «�سوء النية»

اعترب الوزير الربيطاين املكلف
«بريكزت» ديفيد ديفي�س اول ام�س
اخلمي�س يف ت�رصيح غري معهود يف
�شدته �أن م�رشوع العقوبات الأوروبي
خالل املرحلة االنتقالية بعد االنف�صال
«غري حكيم وينطوي على �سوء نية».
وقال ديفي�س يف ت�رصيحات« :اعتقد
�أن ن�رش هذه الوثيقة بلهجتها غري
الالئقة �رصاحة والتي تن�ص على
�إمكان �إنهاء الفرتة االنتقالية
تع�سفي ًا ،ال يقوم على �إظهار ح�سن
النية .هذا امر ينطوي على �سوء نية
ومل يكن من احلكمة ن�رشه» .وكان
الوزير الربيطاين يعلق على وثيقة
ك�شفها االحتاد االوروبي االربعاء
املا�ضي تت�ضمن تر�سانة من العقوبات
«لتفادي الأالعيب غري امل�رشوعة» من

جانب اململكة املتحدة �أثناء الفرتة
االنتقالية بعد االنف�صال.
وت�ضمن م�رشوع الن�ص الذي يحدد
القواعد املفرو�ضة على لندن خالل
الفرتة االنتقالية بعد خروجها من
االحتاد الأوروبي يف  29مار�س ،2019
�إمكان فر�ض عقوبات وخ�صو�ص ًا «�آلية
تتيح لالحتاد تعليق بع�ض املنافع
التي حت�صل عليها اململكة املتحدة
من م�شاركتها يف ال�سوق املوحدة».
و�أ�ضيفت هذه الفقرة يف �شكل
ر�ؤو�س �أقالم �إىل م�رشوع االتفاق
ملنا�سبة ا�ستئناف املفاو�ضات
الثالثاء املا�ضي يف بروك�سيل.
وكان �ستيفان دو رينك م�ست�شار كبري
املفاو�ضني االوروبيني لـ«بريكزت»
مي�شال بارنييه� ،أو�ضح يف تغريدة
�أن «االحتاد االوروبي رد على طلب
(رئي�سة الوزراء الربيطانية) ترييزا
ماي التمكن من اال�ستفادة من ال�سوق
املوحدة واالحتاد اجلمركي لفرتة
حمدودة يتعني خاللها �أن ميار�س
اجلميع اللعبة وفق القواعد ذاتها».
و�أ�شار �إىل �أن «احلديث عن �إمكان
فر�ض عقوبات يف حال اللعب ب�شكل
غري قانوين ،يدخل يف �أي اتفاق».

ال�سجن � 5سنوات لرئي�سة وزراء بنغالد�ش ال�سابقة يف ق�ضية ف�ساد

�صدر حكم بال�سجن خم�س �سنوات
اول ام�س اخلمي�س على رئي�سة وزراء
بنغالد�ش ال�سابقة وزعيمة املعار�ضة
خالدة �ضياء ،ما �أدى �إىل خرج �آالف
من �أن�صارها �إىل �شوارع العا�صمة داكا
للإحتجاج .وقال حمامون �إن خالدة
وابنها وم�ساعديها دينوا باختال�س 21
مليون تاكا (� 253ألف دوالر) من منح �أجنبية ل�صندوق لرعاية الأيتام ،ت�أ�س�س
عندما كانت تتوىل رئا�سة الوزراء يف الفرتة من � 2001إىل  .2006و�أ�ضاف
املحامون �أنها تعتزم ا�ستئناف احلكم ومن املرجح �أن يطلق �رساحها بكفالة
حلني النظر يف اال�ستئناف .وقال القا�ضي �أختار الزمان �أثناء تالوة احلكم�« :صدر
حكم خمفف نظر ًا حلالتها ال�صحية ومكانتها االجتماعية» .وحكم بال�سجن ع�رش
�سنوات على ابنها طارق رحمن و�أربعة �آخرين يف الق�ضية التي ظلت تنظر ع�رش
�سنوات .وتقول خالدة وحزب «بنغالد�ش الوطني» الذي تتزعمه� ،إن االتهامات
جزء من م�ؤامرة لإبعادها وعائلتها من ال�سيا�سة .وقال زعماء يف احلزب �إن �أكرث
من  3500من �أن�صارها اعتقلوا على مدى الأيام املا�ضية.
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املعار�ضة يف جنوب افريقيا تطلب التعجيل بقرار رحيل زوما م�س�ؤول :خيارات فل�سطينية ال�ستئناف حمادثات ال�سالم

طالب ابرز احزاب املعار�ضة يف
جنوب افريقيا اول ام�س اخلمي�س
حزب امل�ؤمتر الوطني االفريقي
احلاكم ب�إنهاء الغمو�ض حول تنحي
الرئي�س جاكوب زوما املتوقع،
يف حني توا�صلت ببطء مباحثات
ت�سليم ال�سلطة يف كيب تاون .والتقى
م�س�ؤولون من احلزب احلاكم بزوما
االحد الفائت طالبني منه تقدمي
ا�ستقالته� ،إال �أنه رف�ض ما دفع البالد
نحو ا�سبوع مليء بالغمو�ض ال�سيا�سي
واملفاو�ضات ال�شاقة لت�أمني رحيل
�سل�س للرئي�س البالغ  75عاما.
وقال �سرييل رامافوزا ،نائب زوما
وزعيم احلزب احلاكم واملنتظر
توليه ال�سلطة� ،إن املباحثات
"االنتقالية" حترز تقدما .ومل يقدم
رامافوزا مزيدا من التفا�صيل �إال �أنه
اقّ ر �أن الو�ضع احلايل يت�سبب يف
"غمو�ض حول من�صب رئي�س البالد".

بدوره ،حذر ممو�سي ماميان زعيم
حزب التحالف الدميقراطي ،حزب
املعار�ضة الرئي�سي يف البالد ،من �أن
جنوب افريقيا ال ميكن ان "تعلق يف
م�أزق فيما �سرييل رامافوزا وجاكوب
زوما يت�صارعان على �رشوط خروج
زوما" من احلكم .وتابع ماميان
"نحن بحاجة �إىل حل �رسيع لهذا
امل�أزق يف �أ�رسع وقت ممكن" ،داعيا
الربملان للت�صويت على �سحب الثقة
�ضد زوما  .وات�سمت رئا�سة زوما
بتباط�ؤ اقت�صادي وبطالة قيا�سية
وق�ضايا ف�ساد ،وهو يواجه عدة
ق�ضايا بينها اال�شتباه ب�أنه تلقى 783
دفعة مالية مرتبطة ب�صفقة �أ�سلحة
قبل و�صوله �إىل ال�سلطة عام .2009
و�أكد ماميان �أن زوما ال يجب �أن مينح
"ح�صانة جنائية" كجزء من اتفاق
رحيله من احلكم .ويتعر�ض زوما
ل�ضغوط كبرية لال�ستقالة وت�سليم

احلكم لنائبه وزعيم احلزب احلاكم
رامافوزا ( 65عاما) .لكن الإعالم
املحلي �أ�شار �إىل �أن زوما ينتظر
التو�صل التفاق ي�ضمن له بع�ض
املزايا .وقال ماميان �إنه "لي�س
فوق القانون" ،متوقعا �أن "جاكوب
زوما �سيتقاعد يف ال�سجن" .بدوره،
قال مبوي�سيني ندلوزي املتحدث
با�سم مقاتلي احلرية االقت�صادية
"نيوز"24
ملوقع
الراديكايل
الإخباري �إن املعار�ضة �ست�سعى
لفر�ض "�إ�رضاب وطني" لإجبار زوما
على الرحيل.

الكويت ت�ؤكد �أهمية تطوير العالقات مع بغداد
�أكد النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع الكويتي ال�شيخ
نا�رص �صباح الأحمد ال�صباح � ،أهمية
تطوير العالقات الكويتية  -العراقية
لأق�صى حد ممكن ،م�شدد ًا على �أن «ما
يجمع بني البلدين كبري جد ًا» .ودعا
ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد خالل لقائه
وفد نقابة ال�صحافيني العراقيني �إىل
«تعزيز العالقات بني البلدين لي�صبحا
�رشيكني حقيقيني يف التعاون وبناء
امل�ستقبل» .وقال �إن «ا�ست�ضافة الكويت
امل�ؤمتر الدويل لإعادة �إعمار العراق،

ي�ؤكد دعم �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح ،الدائم وامل�ستمر
للعراق وحر�صه على تعزيز العالقات بني
البلدين لتعود �إىل مكانها الطبيعي».
و�أ�ضاف ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد �أن
«هناك التزام ًا جغرافي ًا وثقافي ًا وح�ضاري ًا
بني البلدين ال�سيما و�أن املجتمعني على
قدر كبري من الوعي وامل�س�ؤولية» .و�شدد
على «�أهمية تعزيز �سبل التعاون الأمني
واال�ستثماري امل�شرتك مع العراق ليتجه
بـانطالقة جديدة �إىل العامل» .و�أ�شار �إىل
�أن «قرار تطوير املنطقة ال�شمالية يف
الكويت وفق ر�ؤية وا�سرتاتيجية (طريق
احلرير) لتكون منطقة ا�ستثمارية دولية
وعاملية وبالتعاون مع العراق وايران،
ي�أتي انطالق ًا من امل�س�ؤولية امل�شرتكة
للجميع» ،الفت ًا �إىل «�رضورة تعزير �سبل
التعاون بني الدول احرتام ًا لل�شعوب
ولتهيئة البيئة املنا�سبة للأجيال
املقبلة وازدهار م�ستقبلهم» .وح�رض

اللقاء كل من �سفري جمهورية العراق
لدى دولة الكويت ال�سفري عالء الها�شمي
والوكيل امل�ساعد للإعالم اخلارجي يف
وزارة االعالم الكويتية في�صل املتلقم
و�أمني �رس جمعية ال�صحافيني الكويتية
عدنان الرا�شد ونائب املدير العام
لقطاع التحرير رئي�س حترير وكالة
الأنباء الكويتية �سعد العلي .ويلتقي
وفد نقابة ال�صحافيني العراقني عدد ًا
من امل�س�ؤولني احلكوميني وبع�ض
امل�ؤ�س�سات املالية واالغاثية للبحث يف
مو�ضوع م�ؤمتر الكويت الدويل لإعادة
�إعمار العراق.
ومن املقرر �أن ينعقد م�ؤمتر الكويت
الدويل لإعادة �إعمار العراق بني  12و14
فرباير اجلاري ،مب�شاركة عدد من الدول
املانحة واملنظمات الدولية واالقليمية
وبرئا�سة خم�س جهات هي :االحتاد
الأوروبي والعراق والكويت والأمم
املتحدة و «البنك الدويل».

العراق:مع�صوم يطالب ب�إجراء االنتخابات قبل نهاية ال�سنة
طالب الرئي�س العراقي ف�ؤاد مع�صوم
 ،ب�إجراء االنتخابات املحلية قبل نهاية
العام احلايل ،فيما ح�ضت احلكومة
على توفري الأجواء املنا�سبة لإجناح
عملية االقرتاع .و�أفاد بيان عن رئا�سة
اجلمهورية ب�أن «مع�صوم اجتمع يف ق�رص
ال�سالم يف بغداد ،مع نوابه نوري املالكي
و�أ�سامة النجيفي ،وبحث معهم التطورات
ال�سيا�سية وعدد ًا من الق�ضايا الوطنية».
�شدد على �إجراء
و�أ�ضاف �أن «االجتماع ّ
انتخابات جمال�س املحافظات املقبلة
يف موعد �أق�صاه �أكتوبر �أو نوفمرب من
العام احلايل» .ونقل البيان عن مع�صوم
�أنه «طالب ب�رضورة تركيز االهتمام على
توفري املتطلبات القانونية والآليات
التنفيذية ل�ضمان حتقيق ذلك».

وكان مقرر ًا �إجراء انتخابات جمال�س
املحافظات (املحلية) مع االنتخابات
العامة املقررة يف مايو املقبل� ،إال �أن
خالفات يف �ش�أن قانونها ،خ�صو�ص ًا
تلك املتعلقة بكركوك �أدت �إىل ت�أجيل
موعدها.
�إىل ذلك ،قالت ع�ضو جمل�س مفو�ضية
االنتخابات نعمة املو�سوي يف بيان،
�إن «الربملان �سبق و�أ�صدر قرار ًا لدمج
االنتخابات اال�شرتاعية واملحلّية يف
عملية واحدة ،ومت العمل على هذا
الأ�سا�س» .واعتربت �أن «ف�صل انتخابات
جمل�س النواب عن جمال�س املحافظات
�سيت�سبب بهدر املال العام».
و�أعلن الأمني العام حلزب «امل�ؤمتر
الوطني العراقي» ارا�س حبيب � ،أنه

«طبق ًا ملا �أعلنته الأمم املتحدة عن عودة
حواىل  3.5مليون نازح �إىل مناطقهم،
باتت الأر�ضية لإجراء االنتخابات �أكرث
�صالبة من ذي قبل» .ولفت �إىل �أن «هذا
الأمر يتطلب �إجراءات عاجلة يف �ش�أن
عودة ما تبقى من مواطنينا والعمل اجلاد
واملثمر لتهيئة احلد املعقول واملقبول
من اخلدمات الأ�سا�سية لهم» .ودعا �إىل
�أن «تكون امل�س�ؤولية م�شرتكة بني كل
الأجهزة الر�سمية والفاعليات واملنظمات
املحلية والدولية لننتقل �إىل مراحل
بناء الإن�سان و�إعادة �إعمار ما دمرته
احلروب» ،م�ؤكد ًا �أنه «بهذه اخلطوات
مننع �أي ممار�سات خاطئة ميكن �أن ينتج
منها ت�سلل الإرهاب �أو التطرف مرة �أخرى
ب�أ�شكاله املتخلفة».

مبعوث �أمريكي ي�ؤكد للبنان عدم �سعي �إ�سرائيل �إىل الت�صعيد

قال م�س�ؤولون من لبنان و�إ�رسائيل
اول ام�س اخلمي�س �إن مبعوث ًا �أمريكي ًا
�أكد لبريوت �أن تل �أبيب ال ت�سعى �إىل
ت�صعيد بني البلدين يف �أعقاب حرب
كالمية احتدمت بينهما .وتبادل البلدان
التهديدات والإدانات يف �ش�أن جدار
حدودي تقيمه �إ�رسائيل ،وب�سبب عطاء
طرحه لبنان للتنقيب عن النفط والغاز يف
مياه متنازع عليها ،وتدفق ال�سالح على
جماعة «حزب الله» اللبنانية املدعومة
من �إيران .وقال م�س�ؤولون لبنانيون
و�إ�رسائيليون �أن القائم ب�أعمال م�ساعد
وزير اخلارجية الأمريكي ديفيد �ساترفيلد
زار �إ�رسائيل الأ�سبوع املا�ضي ولبنان هذا
الأ�سبوع يف مهمة و�ساطة .و�أكد م�س�ؤولون

�أمريكيون الزيارتني من دون ذكر جدول
�أعماله بالتف�صيل .وقال م�س�ؤول لبناين،
طلب عدم ن�رش ا�سمه� ،أنه «يف ما يتعلق
بزيارة املبعوث الأمريكي ،ف�إنه �أجرى
حمادثات تتعلق باجلدار مع �إ�رسائيل
وقال �إنه لي�س هناك ما يدعو �إىل القلق
وال يوجد اجتاه للت�صعيد .و�أكد للبنان

�أن �إ�رسائيل ال تريد الت�صعيد».
و�أو�ضح م�س�ؤول �إ�رسائيلي ،طلب كذلك
عدم ن�رش ا�سمه� ،إن «�ساترفيلد كان ينقل
ر�سائل لبريوت يف �ش�أن ق�ضايا خالفية
عدة» .و�أ�ضاف �أن دولتني �أوروبيتني
على الأقل تتو�سطان ف�ض ً
ال عن الواليات
املتحدة .وو�صف لبنان اجلدار احلدودي
الإ�رسائيلي ب�أنه «عدوان» قائ ً
ال �إنه «ميثل
تعدي ًا على الأرا�ضي اللبنانية» .وتقول
�إ�رسائيل �إن اجلدار �سيكون بكامله على
جانبها من احلدود التي ر�سمتها الأمم
املتحدة .وقال الرئي�س اللبناين مي�شال
عون �إن «االت�صاالت جارية مع دول
�صديقة ملنع الأطماع الإ�رسائيلية» ،ونقل
مكتبه عنه تعهده مواجهة �أي اعتداء على
�أرا�ضي لبنان �أو مياهه.

قال املندوب الفل�سطيني لدى الأمم
املتحدة �إن �إحياء عملية �سالم يف ال�رشق
الأو�سط متعددة الو�سطاء ميكن �أن تكون
بقيادة جمل�س الأمن الدويل �أو "رباعية"
مو�سعة لت�شمل ال�صني ودوال عربية �أو
م�ؤمتر دويل وهي كلها خيارات تنفذ
مب�شاركة الواليات املتحدة.
وطرح املبعوث ريا�ض من�صور االحتماالت بعد �أن قال الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ال�شهر املا�ضي �إنه لن يقبل �إال بلجنة مو�سعة حتظى بدعم دويل
للتو�سط يف ال�سالم مع �إ�رسائيل.
وقال من�صور لل�صحفيني "ما نقوله هو �أن اعتماد نهج جماعي ي�ضم عدة �أطراف
على الأقل �سيكون له فر�صة �أف�ضل للنجاح من نهج يعتمد على و�ساطة دولة
واحدة مقربة ب�شدة من �إ�رسائيل".
وي�شعر الفل�سطينيون بغ�ضب عارم من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�سبب
اعرتافه بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل يف دي�سمرب وب�سبب خف�ض التمويل الأمريكي
لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (�أونروا).
وقال من�صور �إن عملية ال�سالم متعددة الو�سطاء ينبغي �أن "تت�سق مع �أطر
جمل�س الأمن (التابع للأمم املتحدة) وهذا �أمر �سنبحث فيه جديا".
وتابع قائال "بو�سعنا �أي�ضا �أن نبحث يف �أمر الرباعية �إ�ضافة �إىل ال�صني
وجامعة الدول العربية ورمبا دول �أخرى  ...ورمبا تكون تلك العملية على
غرار م�ؤمتر باري�س �أو م�ؤمتر دويل".

منظمة ال�صحة العاملية تعلن اعادة
ت�شغيل مراكز يف غزة بدعم اماراتي
اعلن م�س�ؤول يف منظمة ال�صحة
العاملية اخلمي�س ان نحو ع�رشين
مركزا �صحيا يف قطاع غزة �سيعاد
ت�شغيلها يف �شكل كامل خالل
االيام املقبلة ،بعدما قدمت
االمارات العربية املتحدة دعما
ماليا ل�رشاء الوقود ملولدات
الكهرباء.
ومنذ اكرث من ا�سبوع توقفت 19
م�ؤ�س�سة �صحية يف قطاع غزة هي ثالثة م�ست�شفيات و 16مركزا �صحيا
حكوميا عن تقدمي خدماتها الرئي�سية ب�سبب عدم توافر الوقود لت�شغيل
مولدات الكهرباء ،وفق ما قال ا�رشف القدرة الناطق با�سم وزارة ال�صحة
لوكالة فران�س بر�س.
ويعاين قطاع غزة البالغ عدد �سكانه نحو مليوين ن�سمة ،ازمة حادة
يف الكهرباء ،وت�صل فيه عدد �ساعات قطع التيار اىل نحو ع�رشين �ساعة
يوميا .وقال حممود �ضاهر م�س�ؤول منظمة ال�صحة العاملية يف قطاع غزة
لوكالة فران�س بر�س "مت ابالغنا من دولة االمارات العربية بتقدمي مليوين
دوالر للوقود والتي �ست�سهم يف حت�سني الو�ضع يف اال�شهر القادمة" للقطاع
ال�صحي يف قطاع غزة.
وا�ضاف "من املتوقع ان يتم اعادة فتح املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات
يف االيام القادمة لتقدمي كامل خدماتها".

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
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()94

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

من هنا وهناك

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

�أعرا�س هندية يف �أنطاليا الرتكية

افتتحت مدينة �أنطاليا جنوبي تركيا ،مو�سم الأعرا�س الهندية ،بزفاف فخم لعرو�سني من
عائالت الهند الرثية.
ونظمت العر�س �رشكة �سياحة تركية ،و�أقيمت� ،أوىل ليايل العر�س الذي ميتد لثالثة �أيام
ٍ
ليال ،يف �أحد الفنادق ذات النجوم اخلم�سة يف �أنطاليا.
وثالث
وحملت ا�سم "الليلة الرتكية"� ،إذ دخلت العرو�س قاعة العر�س على عر�ش يحمله �أربع رجال،
وح َف ِلت الليلة بالفقرات امل�ستوحاة من الثقافتني الرتكية والهندية ،وارتدى املدعوون
املالب�س الهندية التقليدية.
وقال مدير امل�رشوعات يف �رشكة "�إنفينتوم غلوبال" ال�سياحية املنظمة للعر�س م�صطفى
�أونات ،للأنا�ضول� ،إن هذا العر�س الهندي الأول الذي تنظمه �رشكته يف ف�صل ال�شتاء ،حيث
يبد�أ مو�سم الأعرا�س الهندية يف �أنطاليا عادة يف �أبريل من كل عام.
و�أ�شار �إىل �أن اليوم الثاين للعر�س �سيت�ضمن حفلة على ال�شاطئ وليلة حناء ،واليوم الثالث
مرا�سم الزفاف.
وقال "بونيات �أوزبك"� ،أحد مديري ال�رشكة� ،إن تكلفة العر�س تبلغ حوايل مليون دوالر،
وهي تكلفة متو�سطة مقارنة بالأعرا�س الهندية التي تقام يف �أنطاليا.
و�أ�شار �أوزبك �إىل �أن ال�رشكة �ستنظم عر�سان هنديان يف �أنطاليا ،يف �أبريل املقبل� ،أحدهما
�ست�صل تكلفته �إىل  15مليون دوالر ،ويتوقع �أن يحظى باهتمام الإعالم العاملي.
و�أ�ضاف �أن �أنطاليا �شهدت يف � 10 ،2017أعرا�س هندية ،ومن املتوقع �أن يت�ضاعف هذا العدد
عر�سا.
ثالث مرات يف  ،2018لي�صل �إىل 30
ً
وتبلغ قيمة قطاع الأعرا�س الهندية حوايل  60مليار دوالر ،وت�سعى تركيا الحتالل موقع قوي
يف هذا القطاع ،وخطت خطوات كبرية فيه خا�صة خالل العامني املا�ضيني.

�إن�سان غاب مهدد
باالنقرا�ض فى
�إندوني�سيا

ذكر املركز الإندوني�سى حلماية �إن�سان الغاب �أن حيوانا من هذه الف�صيلة املعر�ضة ب�شدة للإنقرا�ض،
كان قد عثرُ عليه نافقا فى مقاطعة كاليمانتان الو�سطى ،نفق قبل ثالثة �أيام من ذلك التاريخ جراء
جروح ناجمة عن طلق نارى قبل قطع ر�أ�سه.
و�سبق �أن قالت ال�سلطات �إن �أحد القردة العليا تلقى عدة طعنات فيما يبدو فى �أحدث حالة نفوق غري
طبيعية لإن�سان الغاب فى جزيرة بورنيو موطنه الطبيعى.
وقال رم�ضانى مدير حماية املواطن الطبيعية باملركز �إن ال�رشطة واملركز تو�صال بعد ت�رشيح اجلثة
�إىل �أن  17طلقة من بندقية هواء موجودة فى جيفة �إن�سان الغاب ،وهو ذكر" ،تثبت" �أنه نفق ب�سبب
الإن�سان.
و�أ�ضاف فى بيان على موقع املركز الإلكرتونى "نعتقد ب�شكل كبري �أن �إن�سان الغاب هذا نفق ب�سبب
تعر�ضه لطلقات نارية من بندقية هواء اخرتقت قلبه ورئتيه ومعدته".
ويقدر �صندوق (ورلد وايلد اليف) �أن بالعامل � 104آالف و 700حيوان من ف�صيلة �إن�سان الغاب الذى
موطنه جزيرة بورنيو واملعروفة بوجوهها العري�ضة وفرائها البنى الداكن.
وب�إندوني�سيا م�ساحات �شا�سعة من مزارع زيت النخيل �أو النب على �أرا�ضى غابات �أزيلت ،ويقول دعاة
احلفاظ على البيئة �إنها غالبا ما تتعدى على النظام البيئى وتخل به ،ويقوم العاملون فى املزارع
�أحيانا ب�أ�رس �أو قتل احليوانات.
وتظهر بيانات من مركز حماية �إن�سان الغاب �أن �أكرث من  15حيوانا من �إن�سان الغاب قتلها الإن�سان
�أو عرث عليها نافقة فى ظروف غري طبيعية منذ .2011

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

البطاطا ملعاجلة
ال�صلع

تو�صل علماء يابانيون حديثا الكت�شاف
عالج لل�صلع با�ستخدام مادة موجودة يف
وجبات البطاطا�س املقلية.
وا�ستخدم فريق العلماء املخت�ص ب�أبحاث اخلاليا اجلذعية ،من جامعة يوكوهاما الوطنية،
مادة "ثنائي ميثيل بويل �سيلوك�سان" ،لإنبات �شعر الفئران ،وهي املادة نف�سها التي ت�ضاف
للبطاطا�س ملنع ت�شكل الرغوة يف الزيت الذي تقلى به يف مطاعم ماكدونالدز ،وف ًقا ملوقع
"نيوزويك".
و�أ�شارت االختبارات الأولية �إىل �أن الطريقة اجلديدة يف عالج ال�صلع لدى الفئران ،من
املرجح �أن تالقي النجاح بالقدر ذاته لدى تطبيقها على اخلاليا اجللدية الب�رشية ،كما �أكدت
الدرا�سة التي ن�رشت يف جملة  Biomaterialsالعلمية� ،أن االنطالقة كانت عندما جنح العلماء
ب�إنتاج ما يعرف بـ"جراثيم ب�صيالت ال�شعر" للمرة الأوىل على الإطالق.
نوعا من امليكروبات التي تعمل على تعزيز كفاءة
وتعترب "جراثيم ب�صيالت ال�شعر"
ً
الب�صيالت املنبتة لل�شعر وحتفيز ن�شاطها مرة �أخرى ،لذا ف�إن ا�ستخدام مادة "ميثيل بويل
ريا يف جمال معاجلة ال�صلع.
�سيلوك�سان" لإنتاجها ،يعترب
تقدما كب ً
ً
وقال الربوفي�سور جوجني فوكودا ،من جامعة يوكوهاما الوطنية" :كان مفتاح جناح زراعة
هذه اجلراثيم ،هو اختبار املواد الأ�سا�سية التي ت�شكل بيئة الزرع" ،و�أ�ضاف" :ا�ستخدمنا ثنائي
ميثيل بويل �سيلوك�سان يف اجلزء ال�سفلي من بيئة الزرع ،وعملت ب�شكل جيد على ما يبدو".
و�ساعدت التقنية املكت�شفة على �إنتاج  5000ميكروب يف الوقت نف�سه ،زرعها الباحثون على
�شكل رقاقات يف �أج�سام فئران التجارب ،وقال فوكودا" :ت�أكدنا من �أن هذه اجلراثيم فعالة
ب�شكل كبري يف م�ساعدة ب�صيالت ال�شعر على التطور عند زراعتها يف �أج�سام الفئران".
كما �أفاد فوكودا ب�أنه مع زمالئه الحظوا يف غ�ضون �أيام ،منو �شعر �أ�سود على �أج�سام الفئران
يف الأماكن التي زرعوا فيها الرقاقات ،وقال" :ن�أمل �أن ت�ساعد هذه التقنية الواعدة يف عالج
ت�ساقط ال�شعر ،والثعلبة عند الب�رش" .و�أ�ضاف" :ت�شري البيانات الأولية �إىل �أن جراثيم ب�صيالت
ال�شعر تنتج عند الب�رش بوا�سطة اخلاليا الكرياتينية وخاليا حليمات اجللد".

�أملانيا :عقاب غريب لتالميذ غري املطيعني فى بع�ض املدار�س
ابتكرت مدار�س �أملانية
طريقة غريبة لردع التالميذ
غري املطيعني بارتداء �سرتات
حم�شوة بالرمل ،بهدف �إبقائهم
فى مقاعدهم داخل الف�صل،
ح�سبما ذكرت و�سائل �إعالم
عربية.
وت�ستعمل  200مدر�سة فى
البالد الآن ال�سرتات الرملية
املثرية للجدل ،التى تزن ما
بني  2.7و 13رطالً ،على الرغم
من �أن بع�ض الآباء ينتقدونها.
وتقول املدار�س �إن هذه
ال�سرتات ،التى تكلف ما بني
 124و 150جنيه ًا �إ�سرتليني ًا ،فعالة جد ًا فى تهدئة الأطفال املفرطني فى الن�شاط و�أولئك الذين
يعانون من ا�ضطراب نق�ص االنتباه.
وتزعم تلك املدار�س �أنها طريقة �أف�ضل ملعاجلة امل�شكلة ،من ا�ستعمال الأدوية امل�سكنة مثل
الريتالني الذى ي�ستخدم عادة لعالج ا�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�شاط ( )ADHDعند الأطفال.
وفى هذا ال�سياق ،قالت جريهيلد دى وال ،رئي�سة وحدة الإدماج فى مدر�سة غرومربي�شت�سرتا�س فى
هامبورج� ،إن الأطفال ال يجربون �أبد ًا على ارتداء ال�سرتات ،بل �إنهم يتمتعون فع ً
ال بارتدائها.
و�أ�ضافت �أن الفكرة جاءت بعد ر�ؤية املعلمني فى الواليات املتحدة ي�ستخدمون "�سرتات �ضغط"
للأطفال امل�صابني بالتوحد ،ت�ساعدهم فى الواقع على الرتكيز ب�شكل �أف�ضل.
فى حني قالت �إحدى الأمهات ،كان ابنها يرتدى �سرتة رمل بوزن  2كيلوغرام فى مدر�سته على مدى
ال�سنوات الثالث املا�ضية لعالج الن�شاط املفرط� ،إنه ال ميانع فى ارتدائها .و�أ�ضافت" :ميكنه الرتكيز
الآن ب�شكل �أف�ضل ،كما �أ�ضحى �أكرث قدرة على القيام بدور ن�شط فى الدرو�س ،لأنه لن ينفق الوقت فى
حماولة للحفاظ على ذراعيه و�ساقيه حتت ال�سيطرة".
وفى املقابل� ،ش ّبه �آخرون تلك ال�سرتات بالتى يرتديها مر�ضى العنف فى م�ست�شفيات الأمرا�ض
النف�سية.
وقال �أحد الوالدين�" :سيكون من الأف�ضل �إذا جتنبنا �أ�ساليب التعذيب هذه".
و�أ�ضاف" :كيف ميكنك �أن تقول لطفل� ،أنت مري�ض ،وكعقاب عليك �أن ترتدى هذه ال�سرتة اململوءة
بالرمال ،التى لي�ست فقط عذاب ًا ج�سدي ًا ،بل تبدو وك�أنك �أحمق �أمام بقية الف�صل".
وي�شكك الأطباء النف�سيون �أي�ضا فى هذه ال�صدريات ،قائلني �إنها جتعل النظرة �إىل اجلميع على �أنهم
يعانون من الإ�شكال نف�سه ،بدال من الرتكيز على امل�شاكل الفردية للطفل.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

االن�شطة الزراعية ....مراحل تطورها وفوائدها ! !
�إعداد :حممود عبداهلل�/أبوكفاح
الزراعة �أو الفالحة هي عملية �إنتاج
الغذاء ،العلف ،والألياف و�سلع
�أخرى عن طريق الرتبية النظامية
للنبات واحليوان .كلمة زراعة ت�أتي
َره،
من “زَ َر َع”
زرع ًا �أي َبذ ُ
ً
احلب ْ
هيئها لبذَر
وحر َث الأر�ض للزراعة �أي
َ
َ
احلب .قدمي ًا كانت تعني الزراعة
ً
“عل ُْم فالحة الأرا�ضي” فقط ولكن
كلمة الزراعة الآن تغطي كما �سبق
الذكر كل الأن�شطة الأ�سا�سية لإنتاج
الغذاء والعلف والألياف� ،شاملة يف
ذلك كل التقنيات املطلوبة لرتبية
ومعاجلة املا�شية والدواجن.
تطور الزراعة:
تطورت الزراعة التي تت�ضمن
ا�ستئنا�س النباتات واحليوانات منذ
� 10.000سنة على �أقل تقدير ،رغم
�أن بع�ض �أ�شكال الزراعة مثل ب�ستنة
احلدائق والزراعة ب�إ�رضام النار
متتد �إىل ما قبل ذلك يف ع�رص ما قبل
التاريخ.
ومرت الزراعة بتطورات بالغة منذ
ّ
عهد احلراثة القدمية .وكانت مناطق
الهالل اخل�صيب يف غرب �آ�سيا و م�رص
و الهند من �أوىل املواقع التي كانت
تبذر فيها احلبوب وحت�صد املحا�صيل
بتخطيط مل ي�شهده العامل من قبل ،
حيث كانت النباتات واجلذور جتمع
من الربية .كما �شهد �شمال وجنوب
ال�صني و�ساحل �إفريقيا وغينيا
اجلديدة وعدة مناطق من الأمريكتني
تطويرا م�ستق ً
ال لعملية الزراعة.
ً
�شهدت املمار�سات الزراعية مثل
الري والدورة الزراعية والأ�سمدة و
ريا يف املا�ضي
املبيدات
تطورا كب ً
ً
ولكنها قطعت خطوات وا�سعة يف
القرن املن�رصم .ومثلت طريقة هابر
بو�ش يف ت�صنيع نرتات الأمونيوم
انفراجة كبرية �ساعدت على �إنتاج
حما�صيل �أكرث وفرة .
يف القرن املا�ضي ،جنحت الزراعة
يف زيادة الإنتاجية واال�ستغناء عن
اليد العاملة الب�رشية بالأ�سمدة
اال�صطناعية واملبيدات احل�رشية
واال�ستيالد االنتقائي وامليكنة.
وارتبط التاريخ احلديث للزراعة
ً
ارتباطا وثيقًا بحزمة من الق�ضايا
ال�سيا�سية منها تلوث املياه والطاقة
احليوية والع�ضويات املعدلة وراث ًيا
 ،والتعريفة اجلمركية والإعانات
الزراعية .ويف ال�سنوات الأخرية،
تباينت ردود الأفعال العنيف املنددة
بالآثار البيئية اخلارجية للزراعة
املميكنة وبالدعم املتزايد للحركة
الع�ضوية والزراعة امل�ستدامة.
�أهمية الزراعة
التخ�ضري �سمة ح�ضارية و
�إن�سانية معا  ،ف�إن الأمم يف القدمي
و يف الوقت احلا�رض تت�سابق يف
التفنن يف تخ�ضري مدنها و �أرا�ضيها
احلدائق و الب�ساتني و امل�سطحات و
املواقع اخل�رضاء و ما �شابه ذلك .
�إن التخ�ضري يرتبط بقوة يف حياة
الإن�سان منذ �أن وجد على هذه الكرة
الأر�ضية و حتى الآن  ،و لذا يعترب
التخ�ضري قناة بدائيا قدميا جدا
يرجع �إىل ما قبل التاريخ .
فوائد الزراعة و جماالتها :
• تقليل ن�سبة التلوث يف الهواء و
تنقيته  ،و زيادة ن�سبة الأك�سجني
يف اجلو  ،و تهدف زراعة الأ�شجار

و ال�شجريات و امل�سطحات اخل�رضاء
�إىل حت�سني ظروف البيئة القائمة
قرب و حول املباين فالنباتات و
الأ�شجار ت�ساعد على زيادة ن�سبة
الأك�سجني يف الهواء من خالل ما
تطلق منه عملية البناء ال�ضوئي
• التحكم يف حركة الهواء و
درجات الرطوبة يف اجلو  ،تقوم
عنا�رص الت�شجري با�ستقطاب الهواء
الأقل برودة ليمر عربها و ذلك نتيجة
وجود اجلو املحيط من خالل �أوراقها
فتخفف بذلك عامل التبخر و �إ�شباع
الهواء باملاء .
• فعالية عنا�رص الت�شجري يف
تخفيف ملوثات الهواء و ال�ضو�ضاء
 ،تقوم الأ�شجار  ،و النباتات بتنقية
الهواء و اجلو املحيط يف ثاين �أك�سيد
الكربون .
• حماية املوقع من الرياح و
الغبار ،و تلعب الأ�شجار دورا فعاال
يف تخفيف حدة الرياح .
• فعالية عنا�رص الت�شجري
املختلفة من تخفيف درجات احلرارة
و انعكا�سات الأ�شعة حول املباين .
التغريات التي طر�أت علي الزراعة
– �شهد القرن الع�رشون تغيريات
�ضخمة يف املمار�سات الزراعية،
خ�صو�ص ًا يف جمال الكيمياء
الزراعية .الكيمياء الزراعية تت�ضمن
تطبيقات الأ�سمدة الكيميائية،
املبيدات احل�رشية الكيميائية
,املبيدات الفطرية الكيميائية،
تركيب الرتبة ،حتليل املنتجات
الزراعية ،واالحتياجات الغذائية
حليوانات املزرعة.
– من التغيريات احلديثة يف
الزراعة :الزراعة بدون تربة،
تربية النبات ،التهجني ،املعاجلة
الوراثية� ،إدارة �أف�ضل ملغذيات
حم�سنة.
الرتبة ،ومكافحة ح�شائ�ش
ُ
لقد �أنتجت لنا الهند�سة الوراثية
حما�صيل لها �سمات تفوق النباتات
املوجودة طبيعياً ،كاحلا�صالت
الأكرب ومقاومة الأمرا�ض .البذور
تنبت �أ�رسع ،وذلك ميكننا
املعدلة
َ
ُ
من تنميتها يف م�ساحة منو ممتدة.
للنباتات
الوراثية
الهند�سة
مو�ضوع مثري للجدل خ�صو�ص ًا يف
حالة النباتات املقاومة ملبيدات
احل�شائ�ش.
– يقوم املهند�سون الزراعيون
بتطوير خطط للري ،ال�رصف،
ال�صيانة والهند�سة ال�صحية ،وذلك
يكون ذو �أهمية �شديدة يف املناطق
اجلافة عادة والتي حتتاج لري
م�ستمر ،و�أي�ض ًا يف املزارع الكبرية.
– التعبئة ،املعاجلة ،وت�سويق
املنتجات الزراعية هي �أن�شطة
مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بالعلم.
طرق التجميد ال�رسيع والتجفيف
قامت بتو�سيع ال�سوق للمنتجات
الزراعية.
 خالل الع�صور الو�سطى ،قاماملزارعون يف �شمال �إفريقيا وال�رشق
الأدنى بتطوير ون�رش التقانة
الزراعية والتي تت�ضمن نظم الري
املبنية على مبادئ الهيدروليكي
وا�ستخدام
والهيدرو�ستاتيك،
املاكينات مثل ال�سواقي ،وماكينات
رفع املاء ،وال�سدود ،واخلزانات.
التقدم التكنولوجي يف جمال
الزراعة
�ساعد اخرتاع نظام تدوير

الع�صور
�أثناء
املحا�صيل
الو�سطى ،وا�سترياد املحراث
الذي �إخرتعه ال�صينيون ،على
حت�سني الكفاءة الزراعية مبقدار
كبري ,ومع التقدم التكنولوجي
يف هذا الع�رص اخرتعت العديد
من التقنيات احلديثة يف جمال
الزراعة منها على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 1الزراعة بامليكروويفيف الإمكان �أن تنمو الفراولة
واخلوخ ،والعديد من نباتات الزينة،
يف بيوت حممية ،تدفئها املوجات
متناهية الق�رص .Microwave
وبذلك� ،أ�صبح العامل �أمام فتح
جديد ،ميكن �أن يطبق تكنولوجيا
جديدة لزراعة ال�صحارى ،القاحلة.
وقد حقق املخرتع الربيطاين ،وليام
جون�سون ،William Johnson
الريادة يف تقنية زراعية جديدة،
ميكن �أن حتدث ثورة يف جمال زراعة
املحا�صيل والنباتات ،يف � ّأي مكان
يف العامل .ي�سمى االبتكار �أنظمة
الزراعة املتقدمة ،وعماده تغطية
�أ�سطح �ألواح البال�ستيك ،التي تبنى
بها ال�صوبة ،بطبقات ناعمة من
معادن خمتلفة .وينجح هذا النظام
عندما تكون درجة احلرارة عالية.
وبا�ستخدام تقنية امليكروويف،
ت�سخن موجاته النباتات ،من دون
اجلو املحيط بها ،ومن دون �أن
حترق النبات؛ وحتفزه على النمو.
و�سيكون التعامل مع هذه ال�صوبات
م�أمون ًا جداً.
 2اجلينات والزراعة�أ .ري القمح مباء البحر:
جنح العلماء يف ري القمح ،مباء
البحر وذلك بنقل جينات نبات
ال�شيلم عايل الربوتني �إىل نبات
القمح ،فينتج حم�صول جديد� ،أُطلق
عليه ا�سم قمحليم ،قادر على النمو
يف الأرا�ضي منخف�ضة اخل�صوبة،
ويحتاج �إىل قليل من الأ�سمدة،
ويتحمل املياه مرتفعة امللوحة.
ب .الزراعة اجلينية:
ي�ضطلع النبات بعملية التمثيل
ال�ضوئي ،للح�صول على غذائه،
فيمت�ص النبات املاء من خالل
جذوره ،وثاين �أك�سيد الكربون
وال�ضوء من اجلو ،لي�ستخدم ذلك،
بعد تفاعالت عديدة بالبال�ستيدات
اخل�رضاء يف الورقة ،لإنتاج الغذاء.
وقد �أُجرى العديد من التجارب
معملياً ،ال�ستخدام هند�سة اجلينات
يف حتقيق التمثيل ال�ضوئي امل�ستمر؛
كم �أكرب
لأن ذلك يتيح للنبات تكوين ّ
من املواد الغذائية .وكذلك تكوين
بال�ستيدات خ�رضاء يف جينيوم
الأجزاء غري املوجود بها� ،أو
التطعيم للجينات املولدة للطاقة
الكيماوية مبا�رشة ،من دون احلاجة
�إىل الطاقة ال�ضوئية .وقد حققت
التجارب ن�سبة جناح جيدة.
ج� .إنتاج غذاء متكامل والتخ�ص�ص
الغذائي:
بعد التقدم ،الذي �شهدته تقنية
اجلينات ،اجته فكر علماء التغذية
والنبات� ،إىل ا�ستخدام تقنية
احلم�ض النووي يف �إنتاج بع�ض
الثمار املحتوية على كلّ �أو �أغلب
العنا�رص الغذائية ،بد ًال من ثمار
حتتوى على نوع معني من ال�سكريات
والربوتينات والفيتامينات مثالً.

كما اجته العلماء يف �أبحاثهم على
الأغذية احليوانية� ،إىل التخ�ص�ص
الغذائي؛ فكل حيوان خم�ص�ص ب�إنتاج
نوع معني من الغذاء ،فثمة ما يخت�ص
 ،مثالً ،ب�إنتاج اللحوم و�آخر ب�إنتاج
الألبان ،وثالث ب�إنتاج الفراء؛ وذلك
با�ستخدام الهند�سة الوراثية ،التي
ت�ستثري الهرمونات املنبهة للغدد
الثديية لإفراز اللنب.
د� .إنتاج مواد النكهة والرائحة
والطعم:
ت�ستخدم تقنية احلم�ض النووي
املطعم يف �إيالج بع�ض اجلينات،
اخلا�صة بالنكهة والرائحة والطعم،
�سواء كانت طبيعية �أو م�ستن�سخة،
يف احلم�ض النووي اخلا�ص بالعديد
من الثمار والنباتات ،لتعطى رائحة
ما �أو طعما ما مف�ضلَني .وكذلك يف
�إدخال رائحة جديدة للزهرة،
ما ي�ساعد على التلقيح ،وتعديل
جينيوم الزهرة بجني مفرز للمواد
ذات الرائحة ،اجلاذبة لنوع معني
من احل�رشات الناقلة حلبوب اللقاح.
وي�ساعد ذلك على رفع ن�سبة التكوين
�ألثمري ،مبا يوفر الغذاء.
هـ .التكوين اجليني والنمو:
ميكن ا�ستخدام تقنية احلم�ض
النووي يف توجيه عمليات التكوين
اجليني والنمو؛ لتن�شيط عمليات
الأخري ،وتق�صري فرتة الأول؛ ما
ي�ؤدى �إىل ت�سارع منو النبات،
و�إنتاج الكثري من احلبوب والثمار
ذات احلجم الكبري ،ومبعدل منو
يقلّ عن نظريه الطبيعي.
و .الت�سميد الذاتي:
ت�ست�ضيف جذور بع�ض النباتات،
العقد
بكرتيا
كالبقوليات،
اجلذرية ،التي تثبت النيرتوجني
اجلوى ،لي�ستفيد منه النبات،
ب�صفته �سماد ًا �آزوتياً .وقد ا�ستطاع
العلماء ك�شف التتابع الوراثي
لبكرتيا الت�أزت ،ومن ثم �صناعة
اجلينات اخلا�صة بهذه التتابعات،
وتطعيمها يف احلم�ض النووي
للعديد من النباتات ،التي حتتاج
�إىل �سماد �آزوتي .وهناك م�رشوع بني
�رشكات الت�سميد يف العامل و�رشكات
الهند�سة الوراثية ،لإنتاج خم�صبات
ذاتية؛ �إال �أن تطبيقها على م�ساحات
�شا�سعة ،ما زال متعرثاً .وي�أمل
العلماء التغلب على امل�شاكل ،التي
تواجههم ،لتاليف ت�صنيع املخ�صبات
الكيماوية ،والتلوث البيئي الناجت
من �إ�ضافة تلك املخ�صبات �إىل
الرتبة.
ز .مكافحة الآفات:
اكت�شف علماء الهند�سة الوراثية،
�أن بع�ض النباتات ،تفرز �أن�سجتها
مواد كيماوية قاتلة للآفات� ،أو
منفرة ،مطاردة لها .وهذه املواد
تتكون حتت توجيه من جينات
حمددة ب�شفرة معينة ،جتعل
الأن�سجة تنتجها .ويف مراحل تالية،
اكت�شف تلك ال�شفرات ،وا�ستن�سخت،
ولقح جينيوم نبات �آخر باجلينات
امل�ستن�سخة؛ وبح�صول هذا النبات

على اجلني� ،أمكنه �إفراز مواد قاتلة
للآفات التي تعرتيه.
 3الزراعات املحميةاملحمية
بالزراعة
يق�صد
للخ�رضاوات �إنتاجها يف من�ش�آت
خا�صة ،ت�سمى ال�صوبات �أو البيوت
املحمية ،تقيها الظروف اجلوية غري
املالئمة؛ وبذلك ميكن �إنتاجها يف
غري موا�سمها .وتتوافر للخ�رضاوات
داخل هذه البيوت الظروف البيئية
املالئمة ،مثل :درجة احلرارة،
ويت ََحكَّ م يف جميع
و�شدة الإ�ضاءةُ .
العوامل البيئية ،وتعديلها مبا
يالئم منو النبات؛ با�ستخدام
احلا�سب الآيل ،الذي يعدل درجات
احلرارة ،تلقائياً ،لال�ستفادة
الق�صوى من �ضوء ال�شم�س؛ وي�ضبط
ن�سبة غاز ثاين �أك�سيد الكربون،
ويركز العنا�رص يف ال�سماد ،وينظم
حقنه يف مياه الري ،وير�صد الأحوال
اجلوية ،خارج البيت.
مفهوم الزراعة امل�ستدامة:
العديد من التحديات يواجها
العامل االن خا�صة املجتمعات
النامية �أولها الزيادة املطردة
فى تعداد ال�سكان وزيادة �إ�ستهالك
الغذاء والتو�سع فى الإنتاج ال�صناعى
مما يتطلب الإجتاه فى الزراعة �إىل
مفهوم جديد هو الإ�ستدامة.
�إن الزراعة هى �أكرب املهن على
وجه الأر�ض والتى متد العامل
باحتياجاته من الغذاء يوميا” التى
ت�صل �إىل  7.3مليار طن من الألبان
�سنويا” و حواىل  2.25مليار فنجان
من القهوة يوميا” و الزراعة ت�شغل
حواىل  % 40من م�ساحة الأر�ض التى
نعي�شها فى العامل وت�ستهلك حواىل
 % 70من موارد العامل املائية و 30
 %من املحميات اخل�رضاء بالعامل.
والإ�ستدامة فى الزراعة تتحقق
من خالل ثالث دعائم رئب�سية  ،الأول
مراعاة حتقيق املردود الإقت�صادى �أو
الربحية وذلك بالنظر غلى الن�شاط
الزراعى كا�ستثمار  ،والثانى هو
خلق وابتكار نظم �إجتماعية جديدة
من خالل تلك امل�رشوعات الزراعية
وت�شغيل وتنمية وتدريب الأفراد
� ،أما الثالث فهو البعد البيئى
واحلقاظ على البيئة وتنوعها ،
ويت�أتى ذلك من خالل �إ�ستغالل كل
املوارد املتاحة �أف�ضل �إ�ستغالل
وحمايتها وتنميتها من �أجل توفري
الغذاء الآمن النظيف واملنتجات
الزراعية با�ستمرار و�إىل مدى طويل
وب�أق�صى كفاية لأفراد املجتمع
الزراعى الذى ينتمى لتلك امل�شاريع
الزراعية وكذا املجتمع الغري زراعى
ويحقق �أي�ضا” الربحية املرجوه
لأ�صحاب الإ�ستثمارات  ،ويحافظ
على البيئة املحيطة على املدى
الطويل مع توفري التنوع البيئى ،
فلو مل حتافظ الزراعة على البيئة
وتنوعها فلن تتوفر البيئة لإ�ستمرار
و�إ�ستدامة الإ�ستثمار الزراعى ومن
ثم لن يتوفر الغذاء الكافى والآمن
للمجتمع.
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واحة الطفل
معلومات

ً
مل تكن نتائج الف�صل الأول مر�ضيةحتديث…:
اجعل الف�صل الدرا�سي الثاين �أكرث جن ًاحا؟

انتهاء الف�صل الدرا�سي الأول يعد
�إجنازً ا هائلاً للبع�ض ،ولكنه لي�س
نهاية املطاف ،حيث يجب على الطالب
رفع م�ستوى حت�صيله الدرا�سي ليحقق
املزيد من التفوق العلمي وال�شخ�صي
� ً
أي�ضا ،فكيف ي�ستفيد من جتربة الف�صل
الدرا�سي الأول؟.
�إليك �صديقي القارئ بع�ض الأفكار
الهامة التي من �ش�أنها تعزيز درجة
حت�صيلك العلمي ،وتهيئتك الذاتية
ال�ستقبال الف�صل الدرا�سي الثاين
بقوة.
�أولاً  :تقييم الأداء
املق�صود به هنا تقييم العنا�رص الرئي�سية يف عملية التعلم واملتعلقة بك.
تقييم الأهداف
رقما لكل هدف”
ما هي ن�سبة حتقيقك لأهدافك يف الف�صل الدرا�سي الأول؟ “�ضع ً
تقدما منا�س ًبا يف التح�صيل الدرا�سي ،يف عالقتك مبعلميك ،يف � ِ
أدائك ال�شخ�صي؟.
هل حققت
ً
تقييم االن�ضباط الذاتي ما هو مدى ان�ضباطك يف درا�ستك وواجباتك اخلا�صة ،والتزامك بكل ما
رقما من مائة � ً
أي�ضا”
يجب عليك فعله جتاه التفوق والتح�صيل اجليد؟ “�ضع ً
تقييم الربنامج الزمني
هل يعك�س برناجمك الزمني العام �أهدافك املن�شودة؟ هل تتعامل مع الوقت ب�شكل جيد �أم
�أنك تفقد الكثري من املهام ب�سبب �سوء تنظيم الوقت؟
ً
ً
وفعالية؟
فائدة
ما التغيري الذي يجب عليك فعله ليكون برناجمك الزمني �أكرث
ً
�صورة لنقاط �ضعفك وقوتك يف الف�صل الدرا�سي الأول،
الآن ،وبعد هذا التقييم �أنت متتلك
ً
ن�شاطا يف الف�صل الدرا�سي الثاين.
عليك �إذن �أن تقوم ببع�ض التعديالت لت�ستطيع �أن تكون �أكرث
ثان ًيا :تعديل الربنامج
تعديل الربنامج الزمني العام وجداول املذاكرة اخلا�ص بك.
طريقة � ِ
ً
ً
وحيوية ،عليك �أن
ن�شاطا
أدائك والتزامك بواجباتك ومهامك يجب �أن ت�صبح �أكرث
تتحلى مبزيد من االلتزام واملثابرة واجلدية.
ثال ًثا :ا�شحن نف�سك من جديد �إذا كنت تعاين من الإحباط امل�ستمر وعدم وجود رغبة يف فعل
�شيء� ،أو ال جتد العزمية الكافية لاللتزام بال�سري نحو �أهدافك ،ف�أنت بحاجة �إىل حتفيز نف�سك
من جديد ورفع معنوياتك وحما�سك للمذاكرة … وميكنك �أن تعيد حتفيز نف�سك من خالل عدة
و�سائل ب�سيطة قد ال تتعلق كلها باملذاكرة ،لكنها متنحك الن�شاط واحليوية ،وهذا يعني �أن
ً
ً
وقدرة على املتابعة
رغبة
تكون �أكرث
ا�ضحك … مهما كانت ظروفك وم�شاكلك فلن ت�صلحها تعا�ستك ،ولكن على العك�س ف� ّإن
هرمونات ال�سعادة تقوم ب�شحنك بطاقة خرافية ،ولقد ثبت بالفعل � ّأن �أكرث ن�شاط ب�رشي يرفع
الطاقة احليوية هو ال�ضحك
/1اهتم بعمل �أ�شياء حتبها
/2توا�صل مع �أ�صدقاء طموحني و�إيجابيني
 /3علّم النا�س �شي ًئا جدي ًدا
/4اهتم باجلانب الروحاين
رابعا :اكت�سب عادات درا�سية جديدة:
ً
وخ�صو�صا �إذا كانت الطريقة التي تتبعها غري
ا،
د
ج
هام
أمر
�
املذاكرة
يف
الروتني
ك�رس
ً
ً
جمدية ومل تعطيك النتيجة التي ترغب بها،

�ضحكات

معلم ي�س�أل �أحد الطالب ملاذا القلب يدق التلميذ:
عل�شان املعدة ترق�ص.
طالب امة حامل و�سالها لي�ش بطنك كبري ياماما
قالت هذة الكرة االر�ضية ...ويف املدر�سة �سال اال�ستاذ اين تقع الكرة االر�ضية
قال الطالب يف بطن امي يا�ستاذ.

حكم و�أمثال
• �/1إذا كنت خمل�ص ًا  ...فليكن �إخال�صك �إىل حد الوفاء  ،و�إذا كنت �رصيح ًا فلتـكن
�رصاحتك �إىل حد االعرتاف
/2الل�سان لي�س عظم ًا  ...لكنه يكـ�رس العـظام
• /3ي�سخر من اجلروح  ...كل من ال يعرف الأمل
�/4أكرث الرجال حكمة  ...الذي يظن �أنه �أقل حكمة
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة ق�صة جحا والفئران ت�أكل احلديد ق�صة طريفة

يحكي �أن ذات يوم �أراد جحا �أن
يتاجر باحلديد ،فما كان منه اال
ان ا�شرتي كمية كبرية من احلديد
وو�ضعها �أمانه عند احد التجار
منتظر ًا �أن يرتفع ثمنه ومن ثم
يعيد بيعه من جديد ويك�سب
بع�ض املال من هذه التجارة،
وبالفعل بعد مرور فرتة ق�صرية
�سمع جحا �أن �سعر احلديد يف
اال�سواق قد ارتفع كثري ًا ،فذهب
جحا علي الفور ايل التاجر وطلب منه �أن يعيد �إليه امانته ،ولكن التاجر رد علي جحا
بغ�ضب م�صطنع � :إال تعلم يا جحا �أن الفئران ت�أكل احلديد ؟! نظر جحا ايل التاجر يف ده�شة
وتعجب وقبل �أن يتفوه بكلمة واحده �أم�سك التاجر بجحا وطرده من متجره �رش طرده دون
حتي �أن ي�ستمع �إليه ،ذهب جحا حزين ًا �إيل منزله مهموم البال غا�ضب جد ًا ،و�أخذ يفكر يف
حيلة ي�ستعيد بها احلديد دون اللجوء ايل الق�ضاء  .بعد مرور عدة �أيام وبينما كان جحا
مي�شي وحيد ًا ،ر�أي ابن التاجر الذي يبلغ من العمر خم�سة �أعوام ،ف�أم�سك به جحا و�أخذه
معه ايل منزله ،ويف �صباح اليوم التايل وبينما كان جحا يهم باخلروج من منزله ،وجد
التاجر ي�رصخ مذعور ًا ويبحث عن ابنه ،ومبجرد �أن ر�آه ام�سك به و�س�أله متو�س ًال عن ابنه،
ف�أجاب جحا ب�إبت�سامة خبيثة  :لقد كنت مار ًا بال�سوق �سمعت زقزقة كثرية وعندما ا�ستعلمت
عن الأمر ر�أيت جمموعة من الع�صافري يحملون طف ًال �صغري ًا� ،أظنه ولدك  .رد عليه التاجر
بفزع واندها�ش  :وهل ميكن �أن حتمل الع�صافري طف ًال ؟ ف�أجابه جحا  :البلد التي ت�ستطيع
الفئران فيها �أن ت�أكل احلديد ،ت�ستيطيع فيها الع�صافري �أن حتمل االطفال ،ابت�سم التاجر وقد
هد�أ وفهم ما يق�صده جحا بكالمه  ،فاجابه  :اعطني ابني و�سوف �أرد لك احلديد كام ًال .

 10حقائق �صادمة قد ال تعرفها عن
العقل الب�شري!!

هل تعلم

 -ال ميكنك دغدغة نف�سك  ،لأن املخ يفرق بني مل�ستك ومل�سة الآخرين !

 2من �أف�ضل الطرق لتقوية الذاكرة هى طريقة “الإرتباطات” � ،أي ربط كل معلومة تريدتخزينها فى الذاكرة بحدث معني � ،أثناء نومك يقوم املخ بالعمل على تقوية تلك الإرتباطات
وبالتايل تقوية ذاكرتك “ ،لذلك ين�صحون مبذاكرة الأجزاء ال�صعبة قبل النوم  ،وقراءتها
مرة عند الإ�ستيقاظ” !
 3يتوقف خمك عن النمو فى عامك الـ ! 18 4املخ نف�سه ال ي�شعر بالأمل “لعدم احتوائه على م�ستقبالت ح�سية” � ،إذ ًا ما هذا ال�صداعالرهيب الذي �أ�شعر به الآن � ،أغلب �أ�سباب ال�صداع تنح�رص فى ارتفاع �أو انخفا�ض ال�ضغط
فى الأوعية الدموية �أو التهابات فى بع�ض التجاويف  ،مثل اجليوب الأنفية �أو التهابات فى
بع�ض �أغ�شية املخ  ،وكل هذا ت�شعر معه ب�أمل ولكن �أن�سجة املخ نف�سها ال ت�شعر ب�أى �أمل !
 5بع�ض العمليات اجلراحية فى املخ تطلب �أن يتحدث الدكتور اجلراح �إىل املري�ضً
مبا�رشة  ،لذلك يخدر الدكتور اجللد و اجلمجمة “فروة الر�أ�س �أو � ، ”Scalpإىل �أن ي�صل
�إىل املخ و يتحدث مع املري�ض كما يحلو له  ،فكما اتفقنا �أن�سجة املخ ال حتتوي على
م�ستقبالت ح�سية !
� 6إذا �أتيحت لأحدهم الفر�صة لكي يقوم ب�إخراج خمك من اجلمجمة وجنح يف ذلك ،ف�ستجد عينيك قد خرجت معه  ،بب�ساطة لأن العني مت�صلة �إت�صال مبا�رش بحزمة من الألياف
الع�صبية الب�رصية بف�ص الدماغ اخلا�ص مبركز الإب�صار !
 7ترم�ش عني الإن�سان الطبيعي � 20ألف رم�شة فى اليوم  ،ومع ذلك �أثناء عملية الرم�شال تكاد ت�شعر ب�أن العامل �أ�صبح �سواد ًا �أمامك  ،لي�س فقط ل�رسعة الرم�ش ولكن لأن خمك قد
حافظ على الإ�ضاءة من حولك لعدة ك�سور من الثانية  ،حتى ال تت�أذى عندما ترم�ش يف كل
مرة !
 8يتطلب ال�ضحك �أن يعمل  5مراكز فى املخ مع بع�ضهم  ،من �أجل ال�شعور بهذاالإح�سا�س
 9ي�أخذ مخ املر�أة وقت �أطول من الرجل يف اتخاذ القرارات  ،ولكن من ال�صعب قلي ًال �أنيرتاجع فى هذا القرار  ،بينما مخ الرجل ي�أخذ القرار �رسيع ًا ولكن ميكن الت�أثري على هذا
القرار ب�سهولة نوع ًا ما “ ،عك�س ال�شائع واملعروف متام ًا” !
 10ن�سبة وزن املخ �إىل وزن اجل�سم يف الإن�سان هي  ، 2%بينما فى الفيل هي !! 0.15%واجلدير بالذكر ان خم�س دقائق بدون اوك�سجني قادرة على تلف الدماغ
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ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /زولدي هيلي
الميكن تخيل وجود �أحدا ال يدرك
أهم العنا�رص
�أن املاء واحد ًا من � ِّ
التي ال ت�ستطيع الكائنات
احل َّية اال�ستغناء عنه �أبداً؛ لذا
يقال "املاء هو احلياة" يتكون
املاء من عن�رصي الأك�سوجني،
والهيدروجني ،وهو مادة عدمية
الون والطعم والرائحة .ويتواجد
املاء ب�شكل �سائل� ،أو غاز ي� ،أو
�صلب ،كجبال الثلوج املتجمدة،
يف خمتلف املواقع ،يف املحيطات
والبحار ،والأودية والواحات،
والأنهر ،ويف ال�سحب ،وعلى
�شكل رزاز يف الأجواء.
خ�صائ�ص املاء و�أثره يف خمتلف الأحياء
املادة الوحيدة التي
فاملاء هو
ّ
توجد طبيعي ًا يف حاالتها الثالثة
على �شكل �صلب و�سائل وغازي
على �سطح الأر�ض  .والتي تفيد
يف انتقال احلرارة بني املحيط
التحول
اجلوي عرب
والغالف
ّ
ّ
الطوري.
خا�صية قابل ّية الإذابة حيث
ي�ستطيع املاء �إذابة الكثري من
بكم ّيات ج ّيدة ب�شكل �أكرب
املواد ّ
مادة �سائلة معروفة وهي
من � ّأي ّ
جد ًا يف العمل ّيات
ة
مهم
خا�ص ّية
ّ
ّ
ّ
والفيزيائ ّية
الكيميائ ّية
خا�صية الكثافة
واحليوية.
ّ
وحتدد قيمة كثافة املاء
الكتل ّية:
ّ
ح�سب درجة احلرارة وامللوحة
وال�ضغط .تبلغ كثافة املاء
النقي قيمتها العظمى عند �° 4س،
التجمد
� ّأما مياه البحر ف� ّإن نقطة
ّ
تتناق�ص مع ازدياد امللوحة
خا�ص ّية تتحكّ م يف اجلريان
وهي
ّ
العمودي للت ّيارات املائ ّية يف
املحيطات ،وت�ساهم يف توزيع
التدرج
احلرارة ،وت�ساهم يف
ّ
املائي املو�سمي.
كذلك خا�صية امت�صا�ص التقلّبات
يف درجة احلرارة واحلفاظ على
اعتدال مناخ الأر�ض .وتفيد يف

التحكّ م يف احلرارة و�ضبطها ك�أثر
التجمد
النت�شار احلرارة عند
ّ
وامت�صا�صها عند االن�صهار .كذلك
ال�شفاف ّية العالية يف املجال
املرئي ،و�أخرتاق ال�ضوء ،ما
ميكن الأحياء والنباتات داخل
املاء من احل�صول على ال�ضوء.
� ّإن املاء هو �أ�سا�س وجود احلياة
على كوكب الأر�ض ،وهو يغطّ ي
 71%من �سطحها ،ومتثل مياه
البحار واملحيطات �أكرب ن�سبة
للماء على الأر�ض ،حيث تبلغ
حوايل  .96.5%وتتوزّ ع الن�سب
الباقية بني املياه اجلوف ّية
وبني جليد املناطق القطب ّية
( 1.7%لكليهما) ،مع وجود ن�سبة
�صغرية على �شكل بخار ماء معلّق
يف الهواء على هيئة �سحاب،
و�أحيان ًا �أخرى على هيئة �ضباب
�أو ندى ،بالإ�ضافة �إىل الزخات
املطرية �أو الثلج ّية .تبلغ ن�سبة
ّ
املاء العذب حوايل  2.5%فقط
من املاء املوجود على الأر�ض،
الكم ّية (حوايل
و�أغلب هذه
ّ
 )98.8%موجودة يف الكتل
اجلليدية يف املناطق القطب ّية،
ّ
يف حني تتواجد  0.3%من املاء
العذب يف الأنهار والبحريات
اجلوي .و�أن الكمية
ويف الغالف
ّ
الكلية للمياه يف عاملنا تبلغ
1.338.000.000
وعلى الرغم من ذلك ف�إن
املبادرات التي قام بها الإن�سان
على مر الع�صور من اجل معرفة
هذا اجلزء الوا�سع والعميق
من الكرة الأر�ضية� ،إال �أن ن�سب
املعرفة لهذه البيئة ال يزال
متوا�ضعا .ال �شك �أن مياه البحر
تزخر بالعديد من املوارد
املتجددة وغري املتجددة التي
حتمل اخلري للب�رشية �إذا �أح�سن
ا�ستغاللها مبا يعود بالنفع
على الب�رشية جمعاء ،ورغم
الكم الهائل لهذه الرثوات التي
مل يتمكن العامل من اكت�شاف �إال
القليل منها حتى الآن .وميكن

تناول بع�ضا من تلك الرثوات
التي يعرفها العامل يف البحار
واملحيطات� :إذ يعي�ش نحو 94
 %من الأحياء يف املاء ،و�أن ما
يعي�ش يف الياب�سة ال يتجاوز 6
 .%و�أن قلة الأحياء املوجودة
على �سطح الياب�سة دليل على
ذلك .الرثوة ال�سمكية :يعي�ش
حوايل ربع مليون نوع من الأ�سماك
يف مياه البحار واملحيطات،
ومتثل الرثوة ال�سمكية الكامنة
يف املياه املاحلة �أهمية بالغة
مبا حتتويه من بروتينات وقيمة
غذائية عالية للإن�سان.
تغطي مياه املحيطات معظم
م�ساحة الكرة الأر�ضية ،حيث
ت�صل امل�ساحة التي تغطيها �إىل
حوايل  70%من م�ساحة الكرة
الأر�ضية .وي�صل عمق مياهها اىل
 3700مرت .يف حني �أن ت�ضوء
ال�شم�س الميكنه اخرتاق عمق
 100مرت ،لذا ف�إن �أعماق البحار
تغرق يف الظالم الدام�س .و�إذا
كانت هناك حقيقة ميكن ذكرها
وهي �أن قاع البحار يف غاية
الظالم .وان �أعماق البحار حتوي
كميات هائلة من الرثوات �أ�ضعاف
ما حتويه متاحف العامل.لذا ف�إن
�أعماق املحيطات تعترب �أكرب
متحف للطبيعة يف العامل.
كما �أن  40%من �شعوب العامل
يقطنون على بعد  60كيلو مرت من
�شواطئ البحار.
و �أن ثالثة �أربعاء مدن العامل م�شيدة
على �ضفاف البحار.
مياه البحر
ماء البحر هو املاء املوجود
يف بحار وحميطات العامل،
وتبلغ ن�سبة ملوحته حوايل 35
غرام/لرت �أى �أن كل كيلوغرام من
ماء البحر (ما يقرب من لرت واحد
من حيث احلجم) يحتوي على
 35غرام من الأمالح الذائبة (يف
الغالب �أيونات �صوديوم ()+Na
وكلوريد ( .))-Clوغريه من
املعادن ،وتبلغ كثافة ماء البحر

عند �سطح املحيط  1٫025غرام /
مل يف املتو�سط .وهى كثافة �أعلى
من كثافة املاء العذب واملاء
النقي (الكثافة = 1غرام/مل عند
 4درجات مئوية ( 39فهرنهايت))
وذلك لأن الأمالح الذائبة تزيد من
كتلة املاء دون �أن تحُ ِدث تغري ذو
�ش�أن يف حجمه .وتنخف�ض نقطة
التجمد ملاء البحر بزيادة ن�سبة
الأمالح الذائبة فيه ،فماء البحر
ذو امللوحة النمطية يتجمد عند
 -2درجة مئوية ( 28فهرنهايت).
تنح�رص درجة حمو�ضة ماء البحر
بالإجمال يف نطاق بني  7٫5و
 ،8٫4و�إذا كانت �رسعة ال�صوت
يف الف�ضاء تبلغ  330-340مرت
يف الثانية �إال �أن �رسعة ال�صوت
يف داخل املياه يف املتو�سط
تبلغ ما يقرب من  1500مرت يف
الثانية الواحدة .لذا ف�إن الأحياء
البحرية تتعرف ب�سهولة على
فري�سيتها �أو مهاجميها عن بعد.
ملحوحة املاء
ن�سبة ملوحة �أغلب املياه
البحرية تقع بني � 31%إىل
 ،38%وهي غري موحدة يف
جميع �أنحاءالعامل حيث تختلط
مع مياه الأنهار بالقرب من
م�صبات الأنهار �أو مناطق ذوبان
اجلليد فتقل ن�سبة ملوحة مياه
البحار .يعد البحر الأحمر �أكرث
البحاراملفتوحة ملوحة وذلك
الرتفاع ن�سبة تبخر وانخفا�ض
هطول االمطار ،وهناك بحار
معزولة حتتوي على ن�سب ملوحة
عالية مثل البحر امليت .وت�صل
ملوحتها اىل ( ).220ppب�شكل
عام ف�إن مياه البحر املاحلة
حتتوي على معادن ذائبة �أكرث.
�إن م�صدر الأمالح وغريها من
املعادن هوانتقال مياه الأمطار
�إىل الأنهار ومن الأنهار �إىل مياه
البحار يف املحيطات وتعزى
زيادة تركيز الأمالح �إىل زيادة
عملية تبخر املياه.
�إن �رشب كميات ب�سيطة من مياه

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية

البحار �أثناء ال�سباحة �أو الغط�س
ال �سيما عندما تتناول بعدها
مياه عذبة فال ت�سبب �أي �رضر
ب�صحة الإن�سان حيث تعمل الكلى
على التخل�ص من الأمالح الزائدة
املكت�سبة من مياه البحر عن طريق
التبول� ،أما �رشب كميات من ماء
البحر للروي من الظم�أ� ،أو و�صوله
اىل جوفك بكرثة ،و مل يتم التخل�ص
من تلك الكمية فقد ترتفع ن�سبتها يف
ال�س ِم ّية مماي�ؤثر على
الدم وت�صل �إىل ُ
�ضغط الدم و�رضبات القلب .ويف
حال تناول غذاء به كميات عالية
من امللح عليك تناول مياه عذبة
بكرثة ،حيث ان التبول ي�ساعد على
�ضبط كمية امللوحة يف الدم وحتى
ال تتجاوز ن�سبة . 09%
دورة املاء
�إن دورة املاء تبني �أن املاء فوق
الأر�ض يف حركة دائمة منذ باليني
ال�سنني ما بني �سائل �أو بخار �أو
مادة �صلبة .ودورة املياه لي�س
لها نقطة بداية وت�سريها ال�شم�س.
فنجدها ت�سخن مياه املحيطات
حيث توجد معظم مياه الدنيا.
فيتبخر بع�ضها بالهواء .كما جند
ان اجلليد والثلج ميكن �أن يت�ساميا
مبا�رشة ويتحوالن من احلالة
ال�صلبة لبخار ماء مبا�رشة .فنجد
التيارات الهوائية ترفع البخار
باجلو مع ما ينتحه النبات �أو ما
يتبخر من الرتبة من بخار ماء حيث
يربد بطبقات اجلو العليا متكثفا
ومكونا �سحبا ت�سريها الرياح حول
الأر�ض لتنزل علي الأر�ض كمطر
وعرب ال�سيول والأنهار تعود مرة
�أخرى اىل البحار� ،أو جليد مكونة
القلن�سوة اجلليدية التي حتتفظ
باملياه املتجمدة لآالف ال�سنني.
وقد ين�صهر اجلليد يف املناخ
الدايفء متحوال ملاء دافق فوق
الأر�ض كمجاري و�أنهار �أو تبتلعه
الرتبة كمياه جوفية �أو ي�صب
يف املحيطات والبحريات ليعود
ل�سريته الأويل يف عملية تدويرية
منتظمة ومنظمة بحرارة ال�شم�س.
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التقييم ال�سنوي مل�س�ؤول م�صلحة الغابات واحلياة الربية
�أجرى م�س�ؤول م�صلحة الغابات واحلياة الربية يف  17من يناير للعام 2018م التقييم
ال�سنوي للعام املن�صرم وو�ضع برنامج العمل للعام احلايل ،وذلك مبقر وزارة الزراعة،
ونقدم ملخ�ص ذلك فيما يلي -:
ترجمة  /عربي حممد قيتا
�إعداد /ن�صرالدين �أدم نور
تكمن مهمة م�س�ؤول م�صلحة
الغابات واحلياة الربية يف احلفاظ
والتنمية ملنظر االر�ض والت�شجيع
على الرثوة ال�سياحية لهذا الوطن
ويركز على ذلك ،وهو يعترب فرع
لوزارة الزراعة ،ويف تلك الور�شة
التي �أجريت لتقييم العمل لوزارة
الزراعة �شارك كل من وزارة االرا�ضي
واملياة والبيئة ،باال�ضافة اىل
املدعويني من كافة االقاليم
والوكالء املعنيني للفرع.
ويف املنا�سبة قدم املدير العام
مل�س�ؤول م�صلحة الغابات واحلياة
الربية ال�سيد� /أبرها قارزا كلمته
االفتتاحية قائ ً
ال " �إن من االهداف
لدينا تنمية اال�شجار ،والقيام على
تن�شئة املحميات ،وغر�س ال�شتول
وتفعيل
امل�سطحة
باالرا�ضي
الت�شجريفيها ملكافحة فقر الرتبة،
باال�ضافة اىل القيام بالتنمية
الفعالة لتلك اال�شجار التي كانت
مغرو�سة لكي تعود تلك املنطقة
حلالتها الطبيعية ،والثراء الرثوة
احليوانية ،والقيام على احلفاظ
لتلك االماكن التي تعي�ش فيها
تلك احليوانات بال�شكل االمثل من
الت�شجري ،والقيام على حرا�ستها
بال�شكل املطلوب ،وبف�ضل تنفيذ هذه
املهام والقيام باجلهود اجلبارة فقد
مت جنى النتائج اجليدة منها ،وهذه
حقيقة دامغة التغيب عنا ،وبالرغم
من �إجراء املتابعة ال�صارمة للقطع
اجلائر لال�شجار وقتل احليوانات
الربية ،ف�إن هناك بع�ض التحديات
وامل�شاكل التي كانت ت�صادفنا،
وذلك الن �أغلب �أع�ضاءنا من كبار
ال�سن ولديهم م�شاكل �إجتماعية،
ولي�س لديهم الكفاءة الالزمة
للقيام بالعمل املنوط بهم" ،
 ،وذكر �أي�ض ًا بع�ض التق�صريات
بالعمل التي كانت موجودة بالعام
املن�رصم واال�ساليب التي �أتخذت
من �أجل حلها ،و�شكر كافة االع�ضاء
الذين تعاونوا معهم الجراء كافة
هذه املهام.
تلى عقب ذلك تقرير قدمه ال�سيد/
مو�سي روبيل م�س�ؤول فرع احلفاظ
على تنمية اال�شجار ،حيث ذكر ب�أن
العام املن�رصم �أجريت فيه العديد
من املهام الكربى واملختلفة حول
جتميع بذور اال�شجار والقيام على
بذل اجلهود لزراعتها ،حيث مت
جتميع �أكرث من  22من اال�شجار

اال�سا�سية،و�أكرث من  54نوع من
�شتول اال�شجار ،والتي مت جتميع
بذورها مبا يعادل  800كيلوغرام،
وبعد �إجراء املتابعة واالهتمام
الالزم لها مت غر�سها ،ولذكر بع�ض
هذه ال�شتول لال�شجار منها " ويبا،
و�أوح ،حان�س ،نيم ،ولو�سنيون،
وجكرندا " ،وبالعام املن�رصم
و�ضمن كافة �أرجاء �إرتريا لنقاط
برنامج �إعداد ال�شتول البالغة 37
م�شتل ،ف�إن ما يعادل  29منها فقط
هي التي كانت تقام فيها االعمال
ب�شكل ن�شط ،لذا ف�إن  8منها تخلفت
عن �إعداد ال�شتول ملختلف الظروف
واال�سباب ،وعلى هذا اال�سا�س ف�إن
 29نقطة العداد ال�شتول متكنت من
�إعداد  5ماليني �شتلة لال�شجار،
وتعترب ن�سبة  % 72منها متواجدة
يف كل من االقليم االو�سط واجلنوبي
العداد ال�شتول ،و�ضمن هذه ال�شتول
املجهزة للغر�س جند �أن منها 27
 %لال�شجار اال�سا�سية للمناطق،
و % 14لال�شجار غري اال�سا�سية
باملناطق ،باال�ضافة اىل �أن 59%
منها من �أ�شجار ال�صنوبر ،وب�صفة
عامة عند املقارنة بالعام 2016م
يف كثافة �إعداد ال�شتول ف�إنه مت
النمو مبا يعادل مليون ون�صف .
وعند النظر اىل �أعمال �صيانة
جماري ال�سيول وجتهيز احلفر
يف كافة االقاليم عرب �إعداد النفري
ال�شعبي الجراء حملة نفريية عرب
اخلدمة ال�صيفية الطالبية ل�صيانة
جماري ال�سيول ،وحفر احلفر
اخلا�صة بتلك ال�شتول وجتهيزها
ب�شكل جيد ،والتي �أجريت ب�شكل
جيد من التنفيذ واالداء ،باال�ضافة
اىل جتهيز احلواجز واحلفائر وحفر
احلفر و�إجراء كافة االعمال الالزمة
قبل �أعمال غر�س اال�شجار ،ومن
االعمال التي جرت عرب ال�شعب
بالنفري منها ب�إقليم عن�سبا وذلك
ب�إقامة احلفائر التي متتد اىل 22
كيلومرت ،باال�ضافة اىل احلواجز
املائية التي ت�سع اىل ما يعادل
 16الف مرت مربع ،باال�ضافة اىل
�أنه مت جتهيز املدرجات التي
تغطى م�ساحة  200هيكتار باالقليم
االو�سط ،ومن تلك ال�شتول التي مت
جتهيزها بهذا العام ف�إن  3.5مليون
منها �أ�صبحت جاهزة للغر�س يف
�أوانها ،ومنها  2.9مليون �أي ما
يعادل  % 82مت غر�سه ،ومن �ضمن
املع�ضالت التي ظهرت بالعام
املن�رصم والتي �إ�ضطررنا لنقل

العدد ()94

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

جزء كبري من �إعداد تلك ال�شتول
للعام القادم وذلك ب�سبب ت�أخر
هطول االمطار والتي �أثرت بدورها
بت�أخري �أعمال جتهيز الرتبة وغر�س
ال�شتول ،وباملقام الثاين مبا �أن
االعمال التي كانت جارية مبناطق
جماري ال�سيول من غر�س ال�شتول
مل تكن بال�شكل املطلوب مما كان
لذلك الت�أثري االكرب ،ويف ظل وجود
كافة هذه املع�ضالت واملقارنة بني
العامني  2017و2016م من اال�شجار
املغرو�سة ف�إن النمو والزيادة كانت
بن�سبة ت�صل اىل .% 32
وعند النظر اىل �إدارة املحميات
وحتى العام املن�رصم ف�إنه مت
حيازة املحميات لالرا�ضي مب�ساحة
ت�صل اىل  400الف هيكتار ،والتي
يتم �إدارتها ب�شكل جيد ،منها
ما يعادل ثالثة الآف هيكتار من
االرا�ضي التي مت تغيريها اىل
املحميات بالعام 2017م ،ويف
�إدارة املحميات بالرغم من �أنها
�أجريت فيها املتابعة واحلرا�سة
امل�شددة� ،إال �أنه يف بع�ض املناطق
ب�إقليمي عن�سبا واجلنوبي مت
�إخرتاق هذه املحميات ومل جتد
باال�ضافة
املنا�سبة
احلرا�سة

جيد ،باال�ضافة اىل تنمية الغابات
واالدغال واملتواجده ب�ضفاف
البحار واالنهار و�أ�شجار الدوم،
باال�ضافة اىل تبادل اخلربات بني
االقاليم وتنظيم خمتلف الدورات
بهذا ال�ش�أن.
وقد قدم ال�سيد /فزوم حقو�س
تقريره لفرع املحافظة على الرثوة
احليوانية قائ ً
ال " قمنا بالعام
املا�ضي ب�إجراء  11درا�سة بحثية
وميدانية ،وذلك لالو�ضاع الراهنة
للحيوانات الربية ،واملحميات
والتي بف�ضل �إجراء املتابعة
واحلرا�سة امل�شددة لها ف�إنها
تتواجد بو�ضع جيد ،وقد �أجريت

اىل عدم غر�س ال�شتول بالوقت
املنا�سب ،و�أ�صبح ذلك ي�شكل �أمر ًا
�سلبي ًا وم�ؤثر ًا على الثقافة البناءة
والتي كانت متواجدة بهذا االطار،
وب�صفة عامة عند النظر اىل ما كان
يتح�سب �أن يكون �ضمن املحميات
بالعام 2017م مت تنفيذ ن�سبة 16%
منه.
وعند النظر اىل جمال ت�أ�سي�س
النوادي اخل�رضاء واملهام التي مت
تنفيذها بهذا ال�شان ،ف�إنه بالعام
املا�ضي مت ت�أ�سي�س  49من النوادي
اخل�رضاء اجلديدة والقدميه ،وعند
�إ�ضافة هذا العدد مع ما كان موجود ًا
ف�إنه بلغ ما يعادل  536من النوادي
اخل�رضاء ،وعند النظر اىل م�ستوى
ت�أ�سي�س النوادي اخل�رضاء مبنظور
بناء املدار�س ف�إنه بلغ ما يعادل 49
 ،%والذي ي�شري اىل نق�صانه
مبعدل الن�صف مبا كان ينتظر
منه ،لذا ف�إنه ينبغى �إدراك
�أن العمل الذي ف�ضل كبري،
وعلى ذات ال�صلة ف�إنه البد
من ت�أ�سي�س النوادي اخل�رضاء
وبذل اجلهود الكبرية فيها
وذلك يف كل من امل�ؤ�س�سات
الدينية واحلكومية واخلا�صة
واجلي�ش.
ويف اخلتام مت عر�ض
الربامج للعام 2018م منها
�إعداد وجتهيز ما يعادل 6
مليون �شتلة وغر�سها ب�شكل
جيد ،باال�ضافة اىل �إدارة
ومتابعة املحميات ب�شكل

الدرا�سات حول االو�ضاع الراهنة
حليوان احلمار الوح�شي ،وعلى
ذات ال�صلة ف�إنه مت التعرف على
�أنه بو�ضع جيد ،وهذه الدرا�سة
التي �أجريت �شارك فيها اخلرباء
االجانب من خمتلف البلدان ،وقد
تعهد ه�ؤالء اخلرباء على �أنهم
�سيقومون بجلب �أدواتهم املهنية
املختلفة بامل�ستقبل ،وعدا ذلك
ف�إن االمرا�ض املميته املختلفة
ظهرت باحليوانات الربية ،ولكنها
مل تكن ب�إعداد كبرية ،والكت�شاف
�أ�سباب ظهور هذه االمرا�ض مت �أخذ
عينات من احليوانات املنزلية،
وعدا ظهور هذه االمرا�ض ف�إن قلة
هطول االمطار نتجت عنها قلة
الغذاء والتي �أثرت بقتل ما يعادل
 40نعامة و 37من الغزالن ،وهذه
امل�شكالت الآنية من املنتظر �أن حتل
مع بد�أ هطول االمطار ال�صيفية،
باال�ضافة اىل �أن االرا�ضي اخلا�صة
بالفيلة مل ت�أخذ ال�صورة النهائية،
وبالعام املا�ضي مت �إخالء القرى
والب�ساتني املتواجدة باالماكن
واالرا�ضي التي تتواجد فيها الفيلة،
ومع رجوع بع�ض املزارعني اىل تلك
املناطق امل�أهولة بالفيلة يعر�ضهم
للخطورة ايزاء مهاجمة الفيلة لهم،
باال�ضافة اىل ذلك ف�إن م�شكلة جتهيز
مياة ال�رشب لتلك الفيلة مازالت
قائمة ،وب�سبب هذه امل�شكلة ف�إن
العراك قائم بينها وبني ال�شعب من
�أجل احل�صول على املاء باملنطقة،
وبالعام املا�ضي نفقت  3فيلة ،

وعند النظر اىل ذلك ب�شكل عام ف�إنه
من العام  2002وحتى 2017م نفق
ما يعادل  84فيل ،وهذه امل�شاكل
التي مت ذكرها �إذا مل يتم حلها ف�إن
�إ�ستمرارية هذه الفيلة ميكن �أن ت�صل
ملرحلة حمرجة وخطرية.
ومبناطق التعدين بزارة والتي
يتم و�ضع النفايات فيها مبوا�ضع
غري �أمنة ال�صنع ،والتي نتج عنها
موت مايعادل  60من الطيور،
ومن �أجل احل�صول على احللول
الآنية واالبدية حلل هذه امل�شكلة
مت اجراء املباحثات مع امل�س�ؤول
العام مل�رشوع التعدين املتواجد
هناك ،ومت القيام بالعديد من
الدرا�سات امليدانية والبحثية مع
خمتلف اخلرباء االجانب ،ومن
�ضمن تلك الدرا�سات �إكت�شاف العديد
من ال�سالالت اجلديدة من الطيور
واحل�رشات والتي كانت موجودة،
وب�صفة عامة ف�إنه مت �إكت�شاف ما
يعادل  23نوع من ال�سالالت االر�ضية
واملائية ومن احل�رشات وعدد كبري
من الطيور التي مت البحث فيها.
وبالعام املا�ضي كانت هناك
العديد من التحديات والتق�صريات
املختلفة ،وبذكر البع�ض منها على
�سبيل املثال الق�صور بالو�سائل،
وامليزانية ،والقدرات الب�رشية،
والقطع اجلائر لال�شجار ،وقتل
احليوانات الربية.
ومن برامج هذا العام القيام
برت�سيم احلدود للمحميات على
االر�ض ،والقيام على �ضمان تواجد
احلمار الوح�شي ،وذلك بالقيام
على ت�أ�سي�س حمميات م�صغرة
للحمار الوح�شي و�إجراء احلواجز
على االر�ض ،ورفع اخلربات
وم�ستوى القدرات الب�رشية عرب
�إجراء الدورات التدريبية ،وعدا
ذلك القيام ب�إجراء الدرا�سات،
و�إجراء احلواجز ملختلف املحميات
وغريها من الربامج االخرى.
و�أعقب ذلك تقرير لفرع متابعة
الرثوة احليوانية واال�شجار قدمه
الكولونيل قربي قرق�ش �سيوم،
والذي حتدث قائ ً
ال " باالعوام
املا�ضية مت قطع اال�شجار ب�شكل
قانوين ومت احل�صول على ما يعادل
 2.5مليون نقفة كدخل �رضيبي،
ومن اال�شخا�ص الذي يقومون
بالقطع اجلائر لال�شجار بطريقة
غري قانونية على �شكل غرامات
بلغت اىل  4.8مليون نقفة كدخل
اىل اخلزانه ،ومن �ضمن الق�صورات
التي كانت متواجدة قلة املخازن،
واملوا�صالت وقلة الكوادر الب�رشية
امل�ؤهلة .
وبالور�شة التي �أقيمت عر�ضت
من امل�شاركني العديد من الآراء
واال�سئلة حول التقارير املقدمة
والتي ح�صلت على االجابات الوافيه
من امل�س�ؤولني املعنني.
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نزالت الربد واالنفلونزا وطرق الوقاية منها يف ال�شتاء

�إىل جانب احل�صول على لقاح
الأنفلونزا ميكن لبع�ض العادات
ال�صحية �أن حتميك من نزالت

وتعليم الأطفال فعل ال�شيء نف�سه
وهو غ�سل اليدين باملاء الدافئ
وال�صابون ملدة  20ثانية.

بنزالت الربد والإنفلونزا تناول
الطعام ال�صحي ،واحل�صول على
النوم الكايف وممار�سة الريا�ضة
واحلفاظ على م�ستويات ال�ضغط
يف حدها املعقول.
ي�ؤمن لقاح االنفلونزا املو�سمية
احلماية �ضد الفريو�سات ال�شائعة
التي ت�سبب املر�ض ،ويتم حتديث
لقاح االنفلونزا �سنوي ًا ليقي �ضد
الفريو�سات ال�شائعة امل�سببة
للمر�ض يف العام اجلاري.
وميكن ل�رشب احلم�ضيات ان
ي�ساعد يف ا�ضافة الفيتامني
�سي للج�سم الذي من خوا�صه
انه ي�ساعد يف التقليل من قدرة
فريو�سات االنفلونزا من التكاثر.
ويقول موقع اخبار الطبي
ان فيتامني ج �أو حام�ض
اال�سكوربيك� ،أنه م�ضاد للأك�سدة
ولذلك ت�ساعد على احلفاظ على
الع�ضالت والعظام والأوعية
الدموية.
أنه
وبجرعات عالية ،يبدو � ُ

الربد واالنفلونزا ،فكال النوعني
من الفريو�سات ميكن التقاطها
من الأ�سطح امللوثة ،لذلك من
املهم �أن تغ�سل يديك �أكرث من مرة

تعترب تغطية الفم والأنف عند
العط�س وال�سعال من العوامل
الهامة امل�ساعدة يف احلد من
انت�شار فريو�سات االنفلونزا.
وتعقيم
تنظيف
والأدوات
الأ�سطح
التي قد تكون ملوثة
مثل
باجلراثيم
االنفلونزا.
الإ�صابة
عند
باملر�ض ،يجب احلد
من االختالط بالنا�س
لتجنب نقل العدوى
�إليهم .وكذلك جتنب
التعر�ض للأ�شخا�ص
الذين يعانون من
الربد �أو االنفلونزا،
على
واحلفاظ
الأطفال بعيدا عن
احل�شود يف الأ�شهر
الأوىل من احلياة.
الو�سائل
وت�شمل
لتقليل
الأخرى
الإ�صابة
خماطر

ي�ؤدي �إىل تقليل قدرة "الفريو�س
على التكاثر ب�شكل فعال على
امل�ستوى اخللوي.ولكن املو�صى
بها من فيتامني ج هي  90ملغ
للرجال و  75ملغم للن�ساء.
و�أخذ ُجرعات كبرية ت�صل �إىل
�أكرث من  2,000ملغ يوميا من
فيتامني ج ي�ؤدي �إىل الإ�صابة
بح�صى الكلى ،والغثيان �أو
الإ�سهال.
وي�ضيف املوقع ان التوازن
اجليد من الفيتامينات �رضوري
جد ًا يف جميع الأوقات ،ولكن
يجب �أن تكون حذرا جدا يف تناول
جرعات كبرية من فيتامني ج
بحجة الإنفلونزا ونزالت الربد،
تذكر � ّأن ذلك قد ُي�سبب �رضر ًا
�أكرث من النفع �إىل جانب �أنه �أمر
ال ي�ستحق املخاطرة حيث � ّأن
الدرا�سات ال تُ ثبت فاعليته يف
تخفيف حدة �أعرا�ض نزالت الربد
والإنفلونزا وامل�ساعدة على
ال�شفاء بطريقة �أ�رسع.

حواء �سليمان عبد القادر
اجلزء الثاين واالخري
حتدثنا يف اجلزء االول من
املقال الذي ن�رش يف الثالث من
فرباير اجلاري عن االنفلونزا
وطرق العدوي والفرق بينها
وبني نزالت الربد ،ويف هذا
اجلزء الثاين واالخري نورد ع
اللقاحات املتوفرة للتطعم
ح�سب ما اوردته املواقع
االلكرتونية وبع�ض العادات
ال�صحية ال�رضورية عند اال�صابة
باالنفلونزا ونزالت الربد.
ويورد موقع الطبي ان التطعيم
�ضد االنفلونزا مهم خا�صة
بالن�سبة للأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة
مل�ضاعفات الأنفلونزا اخلطرية.
وت�شمل هذه املجموعة :الأطفال
الذين تقل �أعمارهم عن 5
�سنوات ،وخ�صو�صا �أولئك الذين
تقل �أعمارهم عن �سنتني ،الن�ساء
احلوامل ،الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ظروف �صحية مزمنة
مثل الربو ،وال�سكري� ،أو �أمرا�ض
القلب والرئة .الأ�شخا�ص الذين
تزيد �أعمارهم عن  65عاماً،
والعاملني يف جمال الرعاية
ال�صحية.
وي�شري موقع ابو ظبي الطبي
ان لقاح االنفلونزا يحتوي على
فريو�سات ميتة (غري فعالة يف
الت�سبب باملر�ض) ،قادرة على
تهيئة اجل�سم لتوفري املناعة
�ضد املر�ض خالل مدة ت�صل
�إىل �أ�سبوعني .يقوم اجل�سم
ببناء �أج�سام م�ضادة للحماية
من الفريو�سات التي توجد يف
اللقاح.
يتم حتديث لقاح االنفلونزا
املو�سمية �سنوي ًا لتوفري احلماية
�ضد الفريو�سات ال�شائعة التي
ت�سبب املر�ض يف كل عام.
ابتداء من عمر
جميع الأ�شخا�ص
ً
� 6أ�شهر .ولكن يعترب �أخذ اللقاح
من قبل الفئات التالية �أكرث
�أهمية ،وذلك لأنهم �أكرث عر�ضة
للإ�صابة مب�ضاعفات االنفلونزا

مثل احلجاج واملعتمرون،
املقدمون للرعاية ال�صحية،
الن�ساء احلوامل ،املدخنون،
جميع البالغني من عمر  65عام ًا
فما فوق.
يجب �أخذ جرعة واحدة من لقاح
االنفلونزا املو�سمية مرة واحدة
�سنوياً� .أما بالن�سبة للأطفال
دون � 9أعوام عند �أخذ اللقاح
لأول مرة ،ف�إنهم يحتاجون لأخذ
جرعتني على ان تكون املدة
الفا�صلة بني اجلرعتني � 4أ�سابيع
او اكرث.
ملاذا ال ميكن للأطفال دون 6
�أ�شهر �أخذ لقاح االنفلونزا؟ كيف
ميكن حمايتهم؟
مت ترخي�ص لقاح االنفلونزا
املو�سمية لإعطائه للأ�شخا�ص
بدء ًا من عمر � 6أ�شهر فما فوق� .إن
�أف�ضل طريقة حلماية الأطفال دون
� 6أ�شهر من خالل �أخذ الأمهات
اللقاح �أثناء احلمل ،حيث تنتقل
الأج�سام امل�ضادة من الأم احلامل
�إىل جنينها� .إ�ضافة �إىل ذلك
يجب الت�أكد من �أخذ املحيطني
به�ؤالء الأطفال لقاح االنفلونزا
املو�سمية ،مبا يف ذلك الآباء
والأقارب والذين يقدمون الرعاية
لهم.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

اختبارات قوية للكبار
يف م�ستهل اجلولة ال�سابعة والع�شرين بالدوري الإجنليزي املمتاز
اختبار �صعب لآر�سنال �أمام توتنهام ..ومان�ش�سرت �سيتي ي�صطدم بلي�سرت يف جولة تك�سري
العظام بالكالت�شيو

�سيتذوق ثنائي �آر�سنال اجلديد بيري �أوبامياجن،
وهرنيك خميرتيان ،طعم قمة �شمال لندن مبكرا،
عندما يواجهان توتنهام هوت�سبري ،با�ستاد وميبلي
اليوم ال�سبت يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم .وا�ستهل االثنان م�شوارهما على ملعب
�آر�سنال ب�شكل جيد يف الفوز ال�ساحق للفريق اللندين
 5-1على �إيفرتون يف اجلولة ال�سابقة ،لكن املناف�س
املحلي �سي�شكل اختبارا �أقوى مع موا�صلة �سعيهما
من �أجل الت�أهل لدوري �أبطال �أوروبا .ويحتل توتنهام
املركز اخلام�س يف الرتتيب متقدما بـ  4نقاط على
�آر�سنال �صاحب املركز ال�ساد�س ،وبفارق نقطة
واحدة خلف ت�شيل�سي الرابع قبل  12جولة على
النهاية .وتفوق �آر�سنال على توتنهام يف انت�صاره
 0 2با�ستاد الإمارات يف نوفمرب ،لكن توتنهام�سيدخل املباراة بثقة عالية بعد فوزه على مان�ش�سرت
يونايتد �صاحب املركز الثاين وتعادله  2-2يف ليفربول يف �آخر مباراتني .ويلعب ليفربول يف ا�ستاد �سانت ماريز ،يوم غد الأحد
�ضد �ساوثهامبتون الذي و�ضع حدا مل�سرية بال انت�صارات يف  12مباراة يف الدوري ،وتقدم بنقطتني عن منطقة الهبوط عقب
فوزه  3-2على و�ست بروميت�ش �ألبيون يف اجلولة املا�ضية .وي�ستقبل ت�شيل�سي با�ستاد �ستامفورد بريدج يوم االثنني املقبل،
و�ست بروميت�ش عقب خ�سارته 3ـ  0مبلعبه �أمام بورمنوث و 4-1خارج �أر�ضه �أمام واتفورد .وت�سببت النتيجتان يف تكهنات وا�سعة
النطاق حول �إقالة املدرب �أنطونيو كونتي ،لكن �إدارة ت�شيل�سي تبدو م�ستعدة ملنح املدرب االيطايل الفر�صة لإنقاذ حامل اللقب
من تعرثه� .إال �أن خ�سارة �أخرى �أمام و�ست بروميت�ش ،الذي حقق ثالثة انت�صارات فقط هذا املو�سم ويبتعد بـ  4نقاط عن منطقة
الأمان� ،ستجعل كونتي قاب قو�سني �أو �أدنى من فقدان وظيفته .وميتلك مان�ش�سرت �سيتي ،املت�صدر فر�صة للعودة لالنت�صارات
عقب تعادله  1-1مع برينلي عندما ي�ست�ضيف لي�سرت �سيتي� ،صاحب املركز الثامن اليوم ال�سبت .و�أهدر فريق املدرب بيب
جوارديوال العديد من الفر�ص با�ستاد تريف مور ،وتقل�ص الفارق الذي يف�صله عن �أقرب مالحقيه �إىل  13نقطة بعد فوز مان�ش�سرت
يونايتد  0 2-على هيدر�سفيلد تاون .و�سيغيب ريا�ض حمرز عن لي�سرت ،مع ا�ستمرار خالفه مع النادي ،وي�شعر الالعب اجلزائري
بالغ�ضب من عدم ال�سماح له باالن�ضمام �إىل مان�ش�سرت �سيتي ،خالل فرتة انتقاالت يناير ،ويغيب عن مران البطل ال�سابق منذ
الأ�سبوع املا�ضي .و�سي�أمل مان�ش�سرت يونايتد يف �أن يحقق فوزه الثاين على التوايل عندما ي�ست�ضيف نيوكا�سل يونايتد ،املهدد
بالهبوط يوم غد الأحد .ويحتل نيوكا�سل املركز  16متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط ومل يحقق �أي فوز يف مبارياته الأربع
الأخرية بالدوري ،رغم �أنه تلقى دفعة بتعاقده مع كينيدي من ت�شيل�سي و�إ�سالم �سليماين من لي�سرت على �سبيل الإعارة.

يف اجلولة الثالثة والع�شرين من الدوري الإ�سباين (الليجا)
اخلط اخللفي ي�ؤرق قطبي �إ�سبانيا قبل مواجهة خيتايف وريال �سو�سيداد
يعاين بر�شلونة املت�صدر وريال مدريد حامل اللقب
�أزمات دفاعية خمتلفة ،يف الأ�سبوع  23من الدوري
الإ�سباين .وي�ست�ضيف بر�شلونة الذي مل يتعر�ض لأي
هزمية فريق خيتايف يوم غد الأحد ،حيث يتطلع النادي
الكاتالوين للحفاظ على فارق النقاط الت�سع ،التي تف�صله
عن �أقرب مالحقيه اتلتيكو مدريد ،ولكن الفريق يعاين يف
اخلط اخللفي .ويقدم بر�شلونة �أداء قويا على امل�ستوى
الدفاعي ،حيث ا�ستقبلت �شباكه  11هدفا فقط خالل
 22مباراة بالدوري الإ�سباين ،ولكن الفرن�سي �صامويل
�أومتيتي الذي يعد �أحد �أف�ضل مدافعي النادي الكتالوين
هذا املو�سم ،يعاين الإيقاف ،فيما تعر�ض توما�س
فريمايلني للإ�صابة .ورجحت و�سائل الإعالم الإ�سبانية غياب جريارد بيكيه لنحو �شهر ب�سبب الإ�صابة يف الركبة ،لكن
املدافع ان�ضم لقائمة الفريق خالل املباراة �أمام فالن�سيا �أول �أم�س اخلمي�س ،يف �إياب املربع الذهبي لك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
وبالتايل قد يكون جاهزا للم�شاركة .ومن املتوقع �أن يدفع بر�شلونة يف خط الدفاع �أمام خيتايف بالكولومبي ياري مينا
القادم حديثا من �صفوف باملريا�س ،والظهري الأي�رس لوكا�س ديني بجانب العب الو�سط �سريجيو بو�سكيت�س الذي يجيد
�أي�ضا اللعب يف الدفاع .وجنح خيتايف يف تدعيم خط دفاعه عرب �ضم ماثيو فالميني هذا اال�سبوع يف �صفقة انتقال حر .ويحتل
خيتايف املركز  11ويقدم م�سرية جيدة ،لكن الفريق مل ي�سبق له الفوز على ملعب كامب نو حيث خ�رس  11مرة يف  15مباراة
بني الفريقني .ولكن الأزمة الدفاعية التي يعاين منها بر�شلونة قد ت�شكل الفر�صة الأف�ضل بالن�سبة خليتايف لتحقيق الفوز
�أخريا .وي�ستعيد ريال مدريد جهود �سريجيو رامو�س ورافاييل فاران من الإ�صابة ،لكن الفريق يعاين من م�شاكل دفاعية
خمتلفة .وف�شل النادي امللكي يف ال�صمود �أمام املناف�سني هذا املو�سم ،ويف اجلولة الأخرية ف�شل يف احلفاظ على تقدمه
مرتني ليتعادل مع ليفانتي  ،2 / 2كما ف�شل يف احلفاظ على نظافة �شباكه يف �آخر  6مباريات .ويت�أخر ريال مدريد حامل
اللقب بفارق  19نقطة عن بر�شلونة حمتال املركز الرابع ،وفقد الأمل يف احلفاظ على لقب البطولة .ويلتقي الريال اليوم
ال�سبت مع �ضيفه ريال �سو�سيداد �صاحب املركز الرابع ع�رش والذي يعاين كثريا يف املو�سم احلايل .وبعد خروجه من ك�أ�س
ملك �إ�سبانيا وت�ضا�ؤل �آمال الفوز بالدوري ،مل يعد هناك �أي �أمل للريال هذا املو�سم �سوى من خالل دوري �أبطال �أوروبا
ولكن الفريق �سيواجه عقبة �صعبة للغاية يوم الأربعاء املقبل ،عندما ي�ست�ضيف باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف ذهاب
دور الـ 16للبطولة القارية .ويخرج �أتلتيكو مدريد �صاحب املركز الثاين ملالقاة ماالجا اليوم ال�سبت .وتنطلق اجلولة 23
من الدوري الإ�سباين يوم اجلمعة ،مبباراة �أتلتيك بيلباو مع ال�س باملا�س .ويلتقي اليوم ال�سبت فياريال مع �ضيفه
ديبورتيفو �أالفي�س ،وليجاني�س مع �ضيفه �إيبار .ويوم غد الأحد يلتقي �إ�شبيلية مع جريونا و�سيلتا فيجو مع �إ�سبانيول
وفالن�سيا مع ليفانتي .وتختتم اجلولة  23يوم الإثنني املقبل مبباراة ديبورتيفو الكورونيا مع ريال بيتي�س.

تنطلق مناف�سات اجلولة  24من بطولة
الدوري الإيطايل مبباراة قمة منتظرة بني
يوفنتو�س وفيورنتينا ،يوم اجلمعة على ملعب
أي�ضا
�أرتيميو فرانكي .كما �ست�شهد هذه اجلولة � ً
مواجهات يف غاية الأهمية لبقية املناف�سني،
�سوا ًء على املراكز الأوىل من جدول الرتتيب،
�أو الأندية التي ت�أمل باالبتعاد عن منطقة
اخلطر .وي�أمل نادي ميالن يف ا�ستمرار توهجه
و�صالبته عندما يالقي �سبال على ملعب باولو
موتزا اليوم ال�سبت ،وذلك بعد �صموده يف �آخر
 5جوالت ،حمققًا  3انت�صارات وتعادلني وعدم
تكبد �أي خ�سارة .ويتوقع �أن يغيب املهاجم
نيكوال كالينيت�ش عن تلك املواجهة ،لذا
ف�إن املدرب جينارو جاتوزو قد ُيعيد باتريك
كوتروين للت�شكيلة الأ�سا�سية ،بينما كان اخلرب
ال�سعيد للمدرب ال�شاب هو عودة ال�سوي�رسي
ريكاردو رودريجيز للتدريبات بقوة ،وجاهزيته
للعودة بعد غيابه عن �آخر مباراتني .ولن
يكون الأمر �سهلاً بالن�سبة مليالن يف مواجهة
فريق �سبال بقيادة مدربه �سيمبليت�شي ،حيث
�أنه جنح يف �إيقاف �إنرت ميالن والتعادل معه
وغالبا ما ُيقدم مباريات قوية
قبل جولتني،
ً
على �أر�ضية ميدانه يف بلدة فريارا� .أما الإنرت
الغائب عن االنت�صارات يف �آخر  8جوالت،
ف�إنه ي�أمل يف �أن ُينهي تلك ال�سل�سلة ال�سلبية
�أمام بولونيا على ملعب "�سان �سريو" يوم غد
الأحد .و�سي�سرتجع املدرب لوت�شيانو �سباليتي
مهاجمه وهدافه الأرجنتيني ماورو �إيكاردي
يف تلك املواجهة بعد غيابه عن اللقاء الأخري
�أمام كروتوين ،لكن هناك الكثري من القلق
وال�شك يف ظل تدهور م�ستوى بع�ض الالعبني
مثل �أنطونيو كاندريفا و�إيفان بريي�سيت�ش.
ويحتاج "النرياتزوري" لتحقيق النقاط الكاملة
�أمام فريق املدرب روبريتو دونادوين كذلك يف
ظل اقرتاب �أندية �سامبدوريا� ،أتاالنتا وميالن
من �رصاع املركز الرابع ،حيث يف�صل بينه وبني
�سامبدوريا �صاحب املركز ال�ساد�س  7نقاط
فقط .على جانب �آخر ف�إن روما الذي يطارد �إنرت
على املركز الرابع ،والذي ي�أتي خلفه بفارق
نقطة واحدة فقط �سيكون �أمام اختبار �سهل
نظريا �أمام بينيفنتو �صاحب املركز الأخري يف
ً
جدول الرتتيب .ويف قمة اجلولة الأخرى ،بعد
قمة فيورنتينا ويوفنتو�س يوم اجلمعة ،يلتقي
نابويل مع الت�سيو اليوم ال�سبت على ملعب
"�سان باولو" يف لقاء حامي الوطي�س .فاخل�سارة
الأخرية التي تكبدها الت�سيو على �أر�ضية

مباريات
الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز
ال�سبت  10فرباير
توتنهام هوت�سبري * �آر�سنال 15:30
18:00
�إيفرتون * كري�ستال باال�س
و�ست هام يونايتد * واتفورد 18:00
�ستوك �سيتي * برايتون 18:00
�سوانزي �سيتي * برينلي 18:00
مان�ش�سرت �سيتي * لي�سرت �سيتي 20:30
الأحد  11فرباير
15:00
هيدير�سفيلد تاون * بورمنوث
نيوكا�سل يونايتد * مان�ش�سرت يونايتد 17:15
19:30
�ساوثهامتون * ليفربول
الإثنني  12فرباير
ت�شيل�سي * و�ست بروميت�ش �ألبيون 13:00
الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
ال�سبت  10فرباير
فياريال * ديبورتيفو �أالفي�س 15:00
ماالجا * �أتلتيكو مدريد 18:15
20:30
* �إيبار
ليجاني�س
ريال مدريد * ريال �سو�سييداد 22:45
الأحد  11فرباير
14:00
* جريونا
�إ�شبيلية
18:15
* خيتايف
بر�شلونة
20:30
* �إ�سبانيول
�سيلتا فيغو
22:45
ليفانتي
*
فالن�سيا
الإثنني  12فرباير
ديبورتيفو الكورونا * ريال بيتي�س 13:00
الدوري الإيطايل للدرجة A
ال�سبت  10فرباير
* ميالن
�سبال
* �أتالنتا
كروتوين
* الت�سيو
نابويل
الأحد  11فرباير
* كالياري
�سا�سولو
انرت ميالن * بولونيا
كييفو فريونا * جنوى
* �أودينيزي
تورينو
�سامبدوريا * هيال�س فريونا
* بينفينتو
روما

17:00
20:00
22:45
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
22:45

ميدانه �أمام جنوى ،2/1
�ستجعله يدخل برغبة �أكرب
لتحقيق نتيجة �إيجابية �أمام
مت�صدر الرتتيب ال�ستعادة
الثقة ،ويف حالة اخل�سارة
ف�إن مركز الت�سيو الثالث
�سيكون ُمهد ًدا بقوة يف
حالة فوز �إنرت على بولونيا.
�أما فريق نابويل والذي
يوا�صل حتقيق النتائج
الإيجابية ب�صورة الفتة
للنظر ،في�أمل يف �أن يتعرث
يوفنتو�س يف ملعب �أرتيميو
فرانكي و�أن ينت�رص هو على البيانكو�شيل�ستي لتو�سيع الفارق بينه وبني البيانكونريي .كما
يلتقي كروتوين �أحد االندية املُهددة بالهبوط ب�أتاالنتا على ملعب �إيزيو �سكيدا� ،إ�ضافة
ملباريات �أخرى مهمة لأجل االبتعاد عن �شبح الهبوط ما بني �سا�سوولو وكالياري ،كييفو
فريونا وجنوى .بينما ي�ست�ضيف �سامبدوريا فريق هيال�س فريونا بغر�ض ت�أكيد تواجده يف
املركز ال�ساد�س امل�ؤهل للدوري الأوروبي ،وي�ست�ضيف تورينو فريق �أودينيزي على امللعب
الأوليمبي يف مدينة تورينو ،يف مباراة فيها الكثري من الندية حيث ي�سعى الفريقان لتح�سني
موقعهما التا�سع والعا�رش بجدول الرتتيب ،وميلك كل منهما نف�س الر�صيد ( )33نقطة.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

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

ال�صدارة بقت على حالها

الدراج االيطايل كولربيلي يح�سم املرحلة الرابعة من طواف دبي للدراجات

توج الإيطايل �سوين كولربيلي ،من
فريق ماريدا البحرين ،بطلاً للمرحلة
الرابعة من طواف دبي الدويل للدراجات
الهوائية.
وقطع كولربيلي ،م�سافة املرحلة
التي �أطلق عليها "بلدية دبي" ،وامتدت
رتا ،يف زمن قدره 3
مل�سافة  172كيلو م ً

�ساعات و 40دقيقة و 50ثانية.
و�أل املركز الثاين مل�صلحة الدراج
ماجنو�س كورت نيل�سون دراج فريق
�أ�ستاين الكازاخي  ،اما الرتتيب الثالث
فكان من ن�صيب تيمو رو�سني دراج فريق
لوتو ال جامبو .

وكان �أف�ضل مرتبة من النجوم االرتريني
الثالثة بقب�ضة خم�سب دب�ساي الذي حاز
على املركز اخلم�سني  ،مت�أخرا بفارق
دقيقتني و 38ثانية  ،واحتل دانئيل تخلي
هيمانوت املركز ال�ستني � ،أل املركز ().
وبحلوله �ساد�سا يف املرحلة  ،حافظ
الدراج االيطايل اليا فيفياين على �صدارة
الرتتيب العام والقمي�ص اال�صفر بعدما
و�ضع توقيت زمني قدره (� 16ساعة
و 28ثانية)  ،متقدما بفارق ثانيتني عن
الو�صيف ماجنو�س كورت نيل�سون.
من ناحية �أخرى� ،شهدت قرية طواف
دبي الدويل ،والذي ميلكه جمل�س دبي
�سنويا ،حتت رعاية
الريا�ضي ،وينظمه
ً
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،ويل عهد دبي ،رئي�س جمل�س دبي
الريا�ضي ،وي�ستمر حتى غ ًد ال�سبت� ،إطالق
ن�سخة جديدة من الدراجات الهوائية حتمل
ا�سم "كولناجو".
ومت الك�شف عن الدراجة اجلديدة� ،أم�س
اجلمعة ،و�صنعت مبوا�صفات حديثة،
بتوقيت واحد بني دبي و�إيطاليا ،وذلك
تزام ًنا مع تنظيم الطواف.

"ال�سالم" و"امل�صاحلة" ،ال�شعارين الرئي�سيني للأوملبياد

بيونغ ت�شانغ  - 2018حفل افتتاح مميز للألعاب الأوملبية ال�شتوية
جرت �أم�س اجلمعة يف ملعب بيونغ
ت�شانغ الأوملبي ،مرا�سم حفل افتتاح الألعاب
الأوملبية ال�شتوية  -بيونغ ت�شانغ ،2018
حتى  25فرباير
التي ت�ست�ضيفها كوريا اجلنوبية ّ
اجلاري.
حفل افتتاح بهيج
�أعلن الرئي�س الكوري اجلنوبي "مون
جاي �إن" ر�سميا انطالق دورة الألعاب
الأوملبية ال�شتوية التي حتت�ضنها كوريا
اجلنوبية يف بيوجن ت�شاجن اعتبارا من �أم�س
اجلمعة وحتى  25فرباير اجلاري.
وانطلقت فعاليات الن�سخة الثالثة
والع�رشين من الدورة ،مع بدء حفل افتتاح
الدورة،وا�ستمر حفل االفتتاح ملدة
�ساعتني ،و�شهد �إلقاء ال�ضوء ،على مزيج
من ال�سمات التقليدية ،وال�سمات احلديثة
لكوريا.
كما �شهد احلفل ح�ضور وفد رفيع
امل�ستوى ،من كوريا ال�شمالية ،ي�ضم كيم
يو جوجن� ،شقيقة زعيم البالد ،كيم جوجن
�أون.
ويتناف�س �أكرث من  2900ريا�ضي على
 102لقبا ً يف �سبع ريا�ضات و 15م�سابقة،
يف �أول حدث ريا�ضي عاملي كبري عام
 2018قبل مونديال رو�سيا يف كرة القدم
ال�صيف املقبل.
و�أطلق على هذا الأوملبياد ت�سمية
"�أوملبياد ال�سالم" و�سط تقارب بني
الكوريتني ،بعد قرار الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ�-أون امل�شاركة،
و�صوال �إىل حد �إر�سال �شقيقته كيم يو-
جونغ لرت�ؤ�س الوفد ال�شمايل.
و�أر�سلت بيونغ يانغ  22ريا�ضيا �إىل
اجلنوب �سيلعب ع�رشة منهم حتت راية
كوريا ال�شمالية و 12يف فريق م�شرتك
(مع كوريا اجلنوبية) للهوكي الن�سائي،
�إىل جانب العديد من املدربني وم�س�ؤويل
اجلهاز التدريبي.
وكان مايك بين�س ،نائب الرئي�س
الأمريكي ،من بني ال�شخ�صيات
البارزة ،احلا�رضة يف اال�ستاد الأوملبي
ببيوجنت�شاجن ،والذي ي�سع � 35ألف
متفرج.
هذا ويف �أخبار مت�صلة � ،أعرب الكرملني
عن "�أ�سفه" ام�س اجلمعة لقرار حمكمة
التحكيم الريا�ضي رف�ض ا�ستئناف 47
توجه �إليهم الدعوة
ريا�ضيا ً رو�سيا ً مل
ّ

العدد ()94

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

العلم االرتري يرفرف خالل حفل االفتتاح

مع بداية املو�سم املقبل

حماوالت يف �آر�سنال لتغيري وجهة انريكي عن ت�شيل�سي

ينوي نادي �آر�سنال الإجنليزي ،الدخول
يف مناف�سة مع جاره اللندين ت�شيل�سي على
�صفقة جديدة خارج اخلطوط ،مع بداية
املو�سم املقبل.
وك�شفت العديد من التقارير ال�صحفية
يف الفرتة املا�ضية �أن لوي�س �إنريكي
املدير الفني ال�سابق لرب�شلونة ،مر�شح
لتدريب ت�شيل�سي مع بداية املو�سم
اجلديد ،ولكن �آر�سنال دخل على اخلط
خلطف املدرب الإ�سباين.
ومن املحتمل �أن يكون املو�سم احلايل
هو الأخري للفرن�سي �آر�سني فينجر يف
تدريب �آر�سنال ،وذلك بعد �سنوات من
تذبذب النتائج.

ووفقا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو"
ف�إن را�ؤول �سانليهي مدير الكرة احلايل
ب�آر�سنال والذي �سبق له العمل برب�شلونة
حموريا يف �إقناع لوي�س
دورا
�سيلعب
ً
ً
�إنريكي بالقدوم مللعب الإمارات.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن �إنريكي مرتبط
�أي�ضً ا بتدريب البلوز يف املو�سم املقبل،
خلفًا للإيطايل �أنطونيو كونتي الذي رمبا
يعود للكالت�شيو �أو يتوىل تدريب منتخب
بالده� ،أو يرحل �إىل باري�س �سان جريمان
الفرن�سي .يذكر �أن بع�ض التقارير ربطت
�أي�ضً ا ما�سيمليانو �أليجري املدير الفني
احلايل ليوفنتو�س بتويل مهمة تدريب
�آر�سنال �أو ت�شيل�سي املو�سم املقبل.

بعد ف�شل �صفقة انتقاله للمان �سيتي

حمرز يتغلب على �إحباطه ويتمنى امل�شاركة �أمام مان�ش�سرت �سيتي

انتهت �أزمة ا�ستمرت ع�رشة �أيام بني
لي�سرت �سيتي وجناحه ريا�ض حمرز �أم�س
اجلمعة بعودة الالعب اجلزائري الدويل
لتدريبات فريقه ،بعد ف�شل �صفقة
انتقاله �إىل مان�ش�سرت �سيتي يف يناير
املا�ضي.
وظهر حمرز يف �صور �أثناء و�صوله ملركز
تدريب فريقه �صباح اجلمعة بعد �أقل من
� 24ساعة من منا�شدة املدرب كلود بويل
له بالعودة للت�شكيلة.
و�أملح بويل �إىل عدم م�شاركة حمرز يف
مباراة ال�سبت يف مواجهة فريق ال�صدارة

لكن و�سائل �إعالم بريطانية قالت �إن حمرز
يرغب يف اللعب �أمام الفريق الذي حاول
التعاقد معه يف �آخر �أيام فرتة االنتقاالت
ال�شتوية املا�ضية.
ومل يلعب حمرز �أو يتدرب مع لي�سرت
منذ �إغالق باب االنتقاالت ال�شتوية بعد
رف�ض فريقه العر�ض املقدم من مت�صدر
الدوري املحلي الذي يقوده املدرب
الإ�سباين بيب جوارديوال.
ونقلت و�سائل �إعالم بريطانية عن
بع�ض �أ�صدقاء الالعب اجلزائري �إن حمرز
�شعر بالإحباط بعد تعرث ال�صفقة.

م�ستعد لدفع ال�رشط اجلزائي ال�ضخم للنجم الأرجنتيني

للم�شاركة يف دورة الألعاب الأوملبية
ال�شتوية يف بيونغ ت�شانغ.
ورف�ضت حمكمة التحكيم الريا�ضي
من مقرها احلايل يف بيونغ ت�شانغ خالل
االلعاب املقررة من  9اىل  25فرباير
احلايل اال�ستئناف املقدم يف  6فرباير
من قبل  32ريا�ضيا رو�سيا �ضد قرار
اللجنة االوملبية الدولية لعدم دعوتهم
للم�شاركة يف االلعاب ،وا�ستئنافا من 15
ريا�ضيا ومدربا رو�سيا قدم يف  7فرباير،
ي�شتبه بتورطهم بنظام من�شطات ممنهج
وا�سع النطاق يف رو�سيا واكت�شفته
الوكالة العاملية ملكافحة املن�شطات
مب�ساعدة ا�شخا�ص ابلغوا عن املخالفات.
ومن بني الـ 47ريا�ضيا ً رو�سيا ً الذين
رف�ضت املحكمة ا�ستئنافهم فيكتور
�آهن ،املولود يف كوريا اجلنوبية والذي
�أ�صبح رو�سيا قبل �أوملبياد �سوت�شي
 .2014وكان وجوده يف دورة الألعاب
الأوملبية � 2018سيجعله واحداً من
النجوم الكبار للمناف�سات.
العلم االرتري يرفرف بجدارة
وحمل املتزلج �شانون �أبيدا العلم
االرتري يف حفل االفتتاح �أم�س اجلمعة ،
ليفتح �صفحة جديدة وواعدة يف تاريخ
الريا�ضة االرترية.
املتزلج االرتري ال�شاب من �أ�صل
كندي والبالغ ( 21عاما)  ،كان يف الرواق
رقم ( )51بطابور الدول التي بلغت (91
دولة).

وبهذه اخلطوة تكون البالد قد د�شنت
�أول م�شاركاتها الر�سمية ب�أوملبياد ال�شتاء
 ،مع كثري من االمل �أن ترتقي النتائج اىل
ماهو �أبعد من ذلك.
"كا�س حتت ال�ضغط"
بدورها اعربت اللجنة االوملبية
الرو�سية يف بيان لها عن ا�سفها ،وقالت:
"�إن غياب ه�ؤالء الريا�ضيني النظيفني
عن االوملبية ال يخف�ض فقط م�ستوى
املناف�سة وم�صلحة امل�شاهدين ،ولكنه
يقو�ض �أي�ضا �أ�سا�س امل�ساواة".
ونقلت وكالة �أنباء "�أنرتفاك�س" عن
نائب رئي�س الوزراء الرو�سي فيتايل
موتكو قوله "�إنه من ال�صعب على املحكمة
اتخاذ القرارات بعد تعر�ضها لل�ضغط"،
م�ضيفا ً �أنه لو �سمحت املحكمة له�ؤالء
الريا�ضيني الرو�س الـ 47بامل�شاركة
يف دورة االلعاب االوملبية ال�شتوية ف�إن
"ذلك كان �سيحدث �صدمة".
وي�شارك يف الوقت الراهن168 ،
ريا�ضيا ً رو�سيا ً اعتربوا "نظيفني" من قبل
اللجنة االوملبية الدولية وبالتايل �سمحت
لهم بامل�شاركة يف االلعاب حتت العلم
الأوملبي ب�صفة "ريا�ضي �أوملبي حمايد"،
وذلك ب�سبب ايقاف اللجنة الأوملبية
الرو�سية .وتقرر االيقاف يف  5دي�سمرب
عقب الك�شف ن نظام من�شطات ممنهج
وا�سع النطاق للدولة الرو�سية على مدى
عدة �سنوات ،وخا�صة خالل دورة الألعاب
الأوملبية ال�شتوية يف �سوت�شي .2014

فريق �صيني ي�ضع خطة ذكية ال�ستدراج مي�سي ل�صفوفه

يخطط ناد �صيني لدخول �سوق
االنتقاالت ال�صيفية القادمة بكل قوة
و�صنع احلدث العاملي بالتعاقد مع
النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،الهداف
التاريخي لنادي بر�شلونة الإ�سباين.
وك�شفت �صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإ�سبانية �أن �إدارة نادي هيبي ت�شاينا
فورت�شن ال�صيني قد �ضمت يف
"املريكاتو" ال�شتوي املا�ضي ،مدافع
بر�شلونة ،االرجنتيني خافيري ما�سكريانو،
وقبل عامني مواطنه ايزكييل الفيتزي ،من
نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،وذلك
�ضمن خطة ال�ستدراج و�إقناع "�أف�ضل العب
يف العامل" ليونيل مي�سي باالن�ضمام اىل
�صفوف الفريق يف امل�ستقبل القريب.
و�أو�ضحت ال�صحيفة املقربة من نادي

بر�شلونة �أن ليونيل مي�سي قد تلقى
بالفعل عر�ضا ً من الدوري ال�صيني يف
ال�صيف ال�سابق� ،إال النجم الأرجنتيني
ف�ضل اال�ستمرار مع بر�شلونة وجدد عقده
�إىل غاية  2021مع �رشط جزائي يبلغ حوايل
 700مليون يورو .
ولفتت ذات ال�صحيفة الكاتلونية �أن
نادي هيبي ت�شاينا فور�شن م�ستعد لدفع
ال�رشط اجلزائي للنجم الأرجنتيني وا�ستغالل
�صداقته مع خافيري ما�سكريانو و�إيزيكييل
الفيتزي للقدوم للدوري ال�صيني.
ُي�شار �أن هيبي ت�شاينا فور�شن يعد من
بني �أثرى الأندية يف الدوري ال�صيني،
حيث جعل من �إزيكييل الفيتزي �صاحب
�أعلى راتب يف العامل بنحو � 585ألف يورو
�أ�سبوعيا ً .

12

ال�سبت 2018 /2 /10

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

عادات �سيئة يف دول و مرغوبة يف اخرى  !.ا�صطباحة

ٍ
دولة �إىل �أخرى .فما نعتربه عادات �سيئة
تختلف ثقافات ال�شعوب من
ومذمومة ،يجدها �آخرون يف ٍ
دول �أخرى من العادات اجليدة والأخالق احلميدة!
ويف هذا املقال ،نُ �س ِّلط ال�ضوء على بع�ض هذه العادات الغريبة!
التج�ش�ؤ على مائدة الطعام
يف ال�صني وتايوانُ ،يعترب التج�ش�ؤ
�أثناء تناول الطعام �شكلاً من �أ�شكال
الإطراء والتعبري عن حب الطعام! كما �أن
�أكل �شعريية النودلز مع �إ�صدار الأ�صوات
من طرق التعبري عن االحرتام لدى هذه
ال�شعوب!
تق�سيم الفاتورة يف املطعم
يف فرن�ساُ ،يعترب تق�سيم فاتورة احل�ساب
من العادات ال�ساذجة غري املرغوبة .لذلك،
ٍ
ل�شخ�ص
ف�إما �أن تدفع املبلغ كاملاً � ،أو ت�سمح
�آخر ب�أن يدفع.

عدم �إنهاء الوجبة ب�أكملها يف الطبق
يف العديد من البلدان الآ�سيوية،
ُيعترب �إنهاء الطعام بالكامل يف الطبق
من العادات ال�سيئة لأنه يعني �أنك
مل ت�شبع بعد .هذا الت�رصف �سيجعل
ُ
امل�ضيف ميلأ الطبق كلما فرغ ،لذلك،
ُي َّ
ف�ضل ترك القليل من الطعام فيه داللة
على ال�شبع.
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جنحت هيئة الف�ضاء اليابانية ب�إطالق ال�صاروخ " ،"SS-520الذي ُي َعد �أ�صغر
�صاروخ يف العامل� ،إىل الف�ضاء ،ويبلغ وزنه  3كيلوغرامات فقط.
وانطلق ال�صاروخ من مركز "يو�شينورا" للف�ضاء مبقاطعة كاجو�شيما (جنوب
غربي اليابان) عند ال�ساعة  05:03بتوقيت غرينت�ش ،وفق هيئة الإذاعة
والتلفزيون اليابانية (�إن �إت�ش كيه).
وقالت هيئة ا�ستك�شاف الف�ضاء اليابانية �إن ال�صاروخ الذى �أطلقته هو �أ�صغر
�صاروخ حامل يف العامل ،وكان يحمل قمر ًا ا�صطناعي ًا �صغري ًا ،م�ضيفة �أن
ال�صاروخ و�ضع القمر اال�صطناعي ال�صغري يف مداره املحدد.
وذكر موقع وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا)� ،أن اليابان عاودت ،ال�سبت،
�إطالق ال�صاروخ هذه املرة ،بعد ف�شل �إطالقه العام املا�ضي.
مرت كل مراحل الإطالق بنجاح ،ف�إن ال�صاروخ
و�أ�ضافت الوكالة �أنه يف حال َّ
"� "SS-520سيكون الأ�صغر بني كل ال�صواريخ احلاملة للأقمار اال�صطناعية.
ِ
معادلة ل�رسعة
و�أ�ضافت �أنه من املفرت�ض �أن تكون �رسعة ال�صاروخ ""SS-520
ال�صوت؛ لينقل الأدوات الالزمة لتنفيذ الدرا�سات �شبه املدارية �إىل ارتفاعات ال
تتعدى  800كيلومرت.
وكان �إطالق ال�صاروخ الأول من هذا النوع �إىل الف�ضاء مت يف فرباير عام
 ،1998وجرت عملية الإطالق الالحقة منذ عام ،و�أعلنت اليابان حينذاك ف�شل
املحاولة ،بفقدان االت�صال بال�صاروخ بعد مرور  20ثانية على الإطالق.

وح�ش غريب من دون
عيون على �ساحل �أ�سرتاليا
عرثت مواطنة �أ�سرتالية على حيوان غريب ال�شكل من دون عيون على �ساحل
ماالمبني بوالية كوينزالند ب�أ�سرتاليا.
وتفيد �صحيفة ذي �صن� ،أن �شريي �سيمون�س اعتقدت يف البداية �أن ما تراه هو
جزء من �شجرة ،لكنها حينما اقرتبت من الكائن� ،أدركت �أنه ج�سم كائن حي
ورخو وبدون عيون.ويفرت�ض خمت�صون يف جمال "عامل البحار"� ،أن هذا الكائن
قد يكون بقرة البحر ،بيد �أن خرباء البيئة من والية كليفالند ال يتفقون مع هذه
النظرية ،وي�رصون على �أن هذا الكائن لي�س �سوى كبد �سمكة القر�ش ،لكنهم لن
يتمكنوا من �إثبات نظريتهم ،لأن هذا اجل�سم بد�أ بالتحلل.

"عندما تتعر�ض ل�صدمات يف حياتك
ت�أكد ان
عقلك �سي�صبح �أكرب من �سنك بكثري

انطالق مهرجان الثلوج
مبدينة �سابورو �شمايل
اليابان
انطلق �أكرب مهرجان �سنوي للثلوج
مبدينة �سابورو �شمايل اليابان مع
عر�ض �أكرث من  200متثال ثلجي
وجليدي.
وكانت �أبرز املنحوتات التي
ت�ضمنها املهرجان هذا العام
ل�شخ�صيات كارتونية يابانية،
وكذلك �شخ�صيات من �سل�سلة �ألعاب
الفيديو "فاينل فانت�سي".
وي�ستمر املهرجان ثمانية �أيام يف
ثالثة مواقع بجزيرة هوكايدو.
ويتوقع منظمو املهرجان م�شاركة
�أكرث من مليوين زائر ياباين و�أجنبي
يف املهرجان.

يابانيون ينجحون فى �إنتاج
موز بدون ق�شر
التليجراف
�صحيفة
ك�شفت
الربيطانية ،عن جناح مزارعون
يابانيون ،فى �إنتاج نوع من فاكهة
املوز ميكن �أكله ب�شكل كامل ،مبا فى
ذلك الق�رشة اخلارجية.
وقالت ال�صحيفة الربيطانية فى
تقرير لها� ،إن �إنتاج هذا النوع الفريد
من املوز يعتمد على تقنية جتميد مت
تطويرها فى مزرعة مبنطقة �أوكوياما
غربى البالد بدون �أى مواد كيماوية،
كما تعتمد طريقة عرفت خالل الع�رص
اجلليدى ،ب�إبقاء الفاكهة فى حرارة
متدنية تقل عن  60درجة مئوية.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إىل �أن الربودة
البالغة ت�ؤدى �إىل حتفيز النمو
ال�رسيع للفاكهة ،وهو ما يجعل
نبتة املوز تنبت فى قرابة � 4أ�شهر
فقط عو�ضا عن مدة عامني املتعارف
عليها ،ولكن �إنتاج هذا النوع من
املوز ما يزال حمدودا فى املنطقة،
�إذ ال تباع منه �سوى ع�رش حبات فى
الأ�سبوع ،و�سعر كل واحدة منها يفوق
�أربعة جنيهات �إ�سرتلينية.
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�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

�إ�صابات الر�أ�س تزيد احتمال الإ�صابة باخلرف!

تو�صل علماء من جامعة
�أوميو ال�سويدية �إىل �أن
الإ�صابات �أو الكدمات
التي يتعر�ض لها ر�أ�س
الإن�سان ترفع من احتمال
�إ�صابته باخلرف يف
غ�ضون مدة ت�صل �إىل 30
�سنة.
وللت�أكد من �أخطار
�إ�صابات الر�أ�س املختلفة على املدى الطويل ،قام علماء من جامعة �أوميو
ال�سويدية بدرا�سات حللوا خاللها البيانات الطبية لنحو  3.3مليون �شخ�ص ،مت
ت�سجيلها وجمعها يف م�شايف البالد على مدى  40عاما تقريبا ،حيث ركزوا على
التاريخ الطبي له�ؤالء الأ�شخا�ص والإ�صابات التي تعر�ضوا لها وحالة جهازهم
الع�صبي.
وبيت نتائج الدرا�سات �أن �إ�صابات الر�أ�س ،وخ�صو�صا تلك التي ت�ؤثر على
املنطقة القحفية يف الدماغ ،تزيد من احتمال اخلرف مبعدل ملحوظ ،فاحتمال
الإ�صابة باخلرف يف ال�سنة الأوىل بعد حدوث الإ�صابة كان مرتفعا مبعدل
 ،80%ويف ال�سنوات الـ  15الالحقة كان احتمال الإ�صابة باخلرف نحو ،45%
وو�صلت تلك الن�سبة �إىل  25%على مدى ال�سنوات الـ  30من تعر�ض النا�س لتلك
الإ�صابات.

برجك اليوم!..

برج احلمل  /كل ال�شواهد ت�شري �إىل �أن امل�شروع
اخلا�ص بك لي�س على و�شك ال�سري قدمًا يف الوقت القريب
� ،سي�ستوجب عليك قريب ًا  ،مواجهة عدد من العقبات
والإخفاقات �أكرث من ذي قبل  ،ولن حترز �أي تقدم .حتل
بال�صرب  ،ف�سوف متر بفرتات م�شرقة  ،انتهز هذه الفر�صة
لتتعلم قدر الإمكان من الإخفاقات التي وقعت بها و�أعمل
على عدم الوقوع يف نف�س الأخطاء مرة �أخرى � ،إذا حتالفت الظروف �ضدك مرة �أخرى  ،فتذكر ب�أنه
ال معار�ضة للقدر  ،قد تتح�سن الظروف معك عن قريب وت�ضحك لك الدنيا من جديد.
برج الثور  /تتزايد امل�شاكل التي ت�صادفها يف م�سارك  ،ولذلك احر�ص على عدم نفاذ مواردك
البدنية والنف�سية  ،ت� َأن يف حتديد امل�شاكل التي متثل حق ًا �إعاقة يف م�سارك وت�ستحق التفكري فيها
وتكري�س طاقتك يف مواجهتها .يف هذا ال�ش�أن � ،إن �إ�ساءة تقدير الأ�شياء قد ي�ؤدي بكل �سهولة �إىل
م�شاكل �صحية.
َ
ال�صعيدين اجل�سماين والعقالين � ،أنت ت�شعر ب�أنك �صحة جيدة و�أنك متفق
برج اجلوزاء /على
مع ذاتك � ،أنت ت�ستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقت�سام هذه التجارب مع من هم قريبون منك.
هذا �شيء جذاب ومثري لل�سعادة ملن هم حولك  ،ومن �ش�أنه تعزيز العالقات القدمية واجلديدة على
حد �سواء � ،سوف تتيح لك هذه العالقات الت�أييد الذي �ستحتاجه عند �شعورك بعدم الثقة.
برج ال�سرطان  /لقد و�صلت �إىل حائط �سد يف الوقت احلايل  ،ويبدو �أن ال �شيء يحرز تقدم ًا و�أنت
على و�شك اال�ست�سالم  ،اعترب مثل هذه الأوقات اختبار ًا لقوة �إرادتك  ،و�سوف يت�ضح لك قريبًا
�أهمية امل�ضي قدم ًا يف خططك .عندئذ � ،سوف جتد الطاقة الالزمة لال�ستمرار ب�صرف النظر عن
العقبات  ،يجب �أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبد�أ مرة �أخرى مبنظور خمتلف.
برج الأ�سد  /روح الفريق التي تتمتع بها وا�ضحة اليوم لأنك ت�ضع االحتياجات �أو ًال  ،وهذا ما
يالحظه زمال�ؤك � ،إذا ا�ستمريت هكذا  ،ف�سوف يعتربونك القوة الدافعة  ،اعنت ب�أ�سرتك �أي�ض ًا ،
فالآن وقت منا�سب حلل النزاعات .و�سوف ي�سهل عليك البدء يف ذلك �أي�ض ًا  ،قد يكون االت�صال
بالأ�سرة مفيد ًا ل�صحتك مبا �أن الو�صفات املنزلية والأمان الأ�سري من الأمور املفيدة عند املر�ض.
برج العذراء � /سوف يتعر�ض عملك لالختبار اليوم  ،ولكن ال داعي للتوتر �إذا كنت قادر ًا على
�إظهار املعرفة ال�سليمة � ،ستخترب � ً
أي�ضا يف حياتك اخلا�صة  ،ويف هذه احلالة  ،يجب عليك الدفاع
عن وجهة نظرك.ال تفقد تركيزك على الهدف احلقيقي  ،حتى مع وجوب اتخاذ قرارات �صعبة ،
ميكنك التغلب على �أي م�شكلة �صحية بالراحة  ،فاحلياة لي�ست مناف�سة  ،ال يجب �أن حتارب جاهد ًا
لكي تفوز.
ً
ً
برج امليزان  /هذا احلما�س املكت�شف حديثا كان يتم التعبري عنه يف املا�ضي برتدد �أخريا  ،ميكنك
ترك املا�ضي وراء ظهرك والتطلع �إىل امل�ستقبل  ،ال تخف من التخل�ص من كل ما يعوقك.ميكنك
�أي�ض ًا حتفيز الآخرين و�أن ت�صبح منوذج ًا لهم بف�ضل احليوية الكبرية التي تتحلى بها يف الوقت
احلايل  ،لديك �إ�صرار على �إمتام تنفيذ خططك.
ً
ً
ً
برج العقرب � /أنت متفق مع ذاتك  ،ف�أنت واثق بنف�سك وتظهر �سالما داخليا وا�ضحا  ،كما �أنك
مفع ًما باحليوية واحلما�س  ،ونتيجة لهدوئك اخلارجي  ،ي�شعر جميع من حولك بالراحة يف وجودك.
ثقتك و�سعادتك باحلياة تعني �أن زمالئك و�أ�صدقائك يثقون بك ويطلبون منك الن�صح.
برج القو�س  /حما�سك ميكنك من العمل بنجاح من خالل فريق  ،كما ميكنك ترك عالمتك بهدوء
�إذا قمت ب�إجناز املهام مع الآخرين .لكن تذكر �أن جناح املجموعة هو الأهم  ،ولي�س الأنا اخلا�صة بك
�سوف ينتج عن ذلك �أي�ض ًا مناخ ًا جيد ًا يف املنزل  ،قد ي�ؤدي ال�سلوك الأناين �إىل الإ�ضرار بعالقاتك
الأ�سرية على املدى البعيد.
برج اجلدي � /أنت حتمل حم ًال ثقي ًال من امل�شكالت  ،ابد�أ بتخفيف الأثقال عن كاهلك  ،و�إال
ف�سوف ت�ستمر امل�صاعب يف الزيادة .يجب �أن ت�صل �إىل ا�سرتاتيجية يف التعامل مع التحديات املهنية
واخلا�صة بدون �إ�ضاعة الكثري من الطاقة يف نف�س الوقت .لكن ال ت�ضيع الكثري من الوقت يف التفكري
 ،فكل يوم مير هو يوم مفقود من العمر  ،لقد حان الوقت ملواجهة الأمور مبا�شرة دون ت�أجيل.
برج الدلو  /يف املجمل � ،أنت متر بفرتة ا�ستقرار  ،وب�إمكانك الآن البدء يف �أعمالك بذهن �صايف
و�صحة جيدة  ،يف نف�س الوقت � ،سوف ت�ستمتع بيوم حيوي .لكن يجب التفكري يف �أن الأ�شياء لن تظل
هكذا �سهلة بال نهاية  ،يجب �أن تعمل على ت�أمني جناحك الآن حتى تقوي موقفك يف امل�ستقبل.
برج احلوت  /يـتنب�أ باقرتاب وقوع م�شاكل غري متوقعة وحتفيزك على حلها �أ�صعب من املعتاد  ،فال
تي�أ�س و�أعرث على بدائل .ت�ساءل �أي�ض ًا �إىل �أي درجة �ست�أثر تلك امل�شاكل �سلبي ًا عليك �شخ�صي ًا  ،من
الأف�ضل االنتظار وال�سماح ب�أن جتد امل�شاكل طريقها �إىل احلل مبفردها.
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