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�إ�شادة بدور امل�ؤ�س�سات التي تخ�ص�ص دور ح�ضانة لأطفال العامالت ّبدا :اجتماع لبحث امل�شاركة يف التعليم

قالت م�س�ؤولة ق�سم اخلدمات
االجتماعية واالقت�صادية يف
االحتاد الوطني للمر�أة ال�سيدة/
�سنايت حماري "ب�أن تخ�صي�ص
امل�ؤ�س�سات للأمهات دور ح�ضانة

لأطفالهن يف مواقع العمل ي�سهم
يف رفع االنتاجية.
وقد ذكرت ب�أن دوراحل�ضانة
يف م�ؤ�س�سات العمل التي افتتحت
يف خمتلف الوزارات ت�ساعد كثريا
يف رفع االنتاجية  ،ف�ضال عن
عدم اعاقة الوالدة للعامالت،
ويتوجب الدفع بها م�ستقبال".
و �أ�شارت �إىل �أن هذا الربنامج
الذي بد�أ يف العام 2000
مب�ؤ�س�سات حمدودة هدف �إىل
م�ساعدة الأم لالطمئان على
طفلها اثناء العمل ،مما يلعب
دورا كبريا يف فعالية العمل.
كما دعت اىل �أهمية تو�سيع كافة
امل�ؤ�س�سات هذا الربنامج الذي بد�أ
يف وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
وخمتلف امل�ست�شفيات وم�صنع

زاير لالقم�شة وم�ؤ�س�سة الت�أمينات
الوطنية وغريها من امل�ؤ�س�سات
التي خ�ص�صت دورحل�ضانة االطفال
من عمر الثالثة �أ�شهر وحتى
الرو�ضة.
وقد �أو�ضحت م�س�ؤولة فرع
ال�سيارات يف وزارة املوا�صالت
�سابا
ال�سيدة/
واالت�صاالت
م�سفن ان ذلك ادى اىل حتقيق
�إنتاجية ملحوظة للأمهات مع
بدء الربنامج .من جانبهن
ذكرت الأمهات ب�أنهن يعملن وهن
مطمئنات على اطفالهن ويرينهم
يف الوقت الذي �شئن يف موقع
احل�ضانة يف �أماكن عملهن.
وقدعلم وجود برنامج لفتح
دارين للح�ضانة للأطفال يف كل
من م�ست�شفيي حليبت وحزحز.

دعا م�س�ؤول التعليم يف �إقليم �شمال البحر الأحمر الأ�ستاذ /ر�شيد
حممد عثمان ،لدى لقائه �سكان �ضاحية بدا �إىل تقوية اجلهود لتعزيز
م�شاركة الطالب يف التعليم.
بحث االجتماع الذي �شارك فيه الأعيان و�أولياء الأمور واملعلمون
�أو�ضاع املدار�س ومتابعة العملية التعليمية واجلهد الذي يتوجب
القيام به لرفع قلة امل�شاركة يف التعليم.
و �أو�ضح اال�ستاذ /ر�شيد ب�أنه ورغم الوعي واالهتمام امل�شجع
ل�سكان ال�ضاحية يف جمال التعليم � ،إال �أن امل�شاركة عامة والطالبات
خا�صة مل تكن بامل�ستوى امل�أمول ،داعيا �أولياء الأمور �إىل �إر�سال
�أبنائهم لتلقي التعليم .
وقال "ب�أن م�شاركة الإناث جيدة يف التعليم االبتدائي ،لكنها
تنخف�ض يف املرحلة املتو�سطة  ،م�شريا اىل ح�رص التعليم يف �أ�شهر
خم�صو�صة وا�ضعا يف االعتبار الأو�ضاع املعي�شية واملناخية من �أجل
رفع امل�شاركة يف التعليم.
و �أو�ضح امل�شاركون يف االجتماع ب�أن تدين املعرفة وبعد املدار�س
وزواج القا�رصات وغريها من اال�سباب ادت اىل قلة امل�شاركة يف
التعليم ،و�سيعملون على مكافحتها بوعي.

مندفرا :تنظيم �سمنار �صحي حول جناح عمليات التوعية للتربع بالدم يف دقمحري
امل�شكالت التي تواجه املراهقات

نظم فرع التعليم يف الإقليم اجلنوبي �سمنارا لطالبات املرحلة املتو�سطة
حول امل�شكالت الآنية التي حتدث �أثناء الدورة ال�شهرية للمراهقات.
و ذكر م�س�ؤول وحدة امل�رشفني الرتبويني الأ�ستاذ مكنن قربو ب�أنه اجريت
درا�سة حول امل�شكالت التي تواجه املراهقة يف  11مدر�سة يف البالد �شملت
الآباء واملعلمات والطالبات ،م�شريا اىل �أن نتيجة الدرا�سة �ساعدت كثريا يف
حل اال�شكالية.
و �أو�ضح ب�أن الطالبات الالتي الميتلكن معارف كافية فيما يخ�ص الدورة
ال�شهرية كن يغنب عن الدرا�سة ويبتعدن عن �صديقاتهن الطالبات �أثناء الدورة
ال�شهرية ،م�شددا على اهمية تقدمي معلومات م�سبقة لهن �سواء من قبل الآباء �أو
املعلمني.بدوره قال م�س�ؤول التعليم يف االقليم اجلنوبي اال�ستاذ هبتزقي كيداين
"ب�أن قلة دورات املياه العامة يف املدار�س وتدين املعرفة تعد من اهم التحديات
التي تواجههن  ،داعيا �إىل تعزيز دور الآباء وال�رشكاء الكمال النواق�ص املتمثلة
يف النظافة والبنية التحتيةللمدار�س.
من ناحية ثانية عقد اجتماع مل�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلبهة القادمني
من ماي مني وظرونا وعرزا وماي عيني لبحث �سبل اعادة االطفال الذين قاطعوا
الدرا�سة لأ�سباب خمتلفة اىل مائدة التعليم.
وقال م�س�ؤول الإح�صاء والبحوث يف وزارة التعليم ال�سيد  /هيلي ا�سفاو ب�أن
اال�سباب الرئي�سية ملقاطعة التعليم تتمثل يف بعد امل�سافة واملتابعة املتدنية
لأولياء االمور.
ونا�شد مدير اخلدمات يف الإقليم ا ال�سيد  /فرانكو كوبابا بت�ضافر جهود كافة
امل�ؤ�س�سات احلكومية للتعرف جيدا على معوقات العملية التعليمية والعمل
على �إزالتها.

طالب ومعلمو املدار�س
قام
املتو�سطة والثانوية ومدر�سة
دنبو�سكو الفنية مبديرية دقمحري

بالتربع بالدم.
وقال م�س�ؤول خدمات بنك الدم
ب�أن
ال�سيد/حماري �أبرهام،

عقد �سمنار يف مديرية �شامبقو حول
مكافحة وعالج مر�ض الرتاكوما.
هدف ال�سمنار الذي عقده مكتب
ال�صحة يف �إقليم القا�ش -بركة الإرتقاء
مبعارف املجتمع حول املر�ض،
وال�سيطرة على املر�ض الذي ينتقل
عن طريق النق�ص يف النظافة من
الإن�سان اىل االن�سان.
و�أ�شار م�س�ؤول متابعة ومراقبة
العمى يف املكتب ال�سيد  /هبتو ظقاي
ب�أن الدرا�سة التي �أجريت م�سبقا على
م�ستوى البالد � ،أظهرت ب�أن املر�ض
ظهر بن�سبة قليلة يف مديريتي بارنتو

و�شامبقو ،وقد نظمت حمالت التوعية
ملكافحته.
وقال اخلبري يف طب العيون
ال�سيد� /سلمون زونقيل ،الذي حا�رض
يف ال�سمنار ب�أن الرتاكوما �سببها
االهمال وعدم النظافة ،وي�ؤدي �إىل
العمى مامل يتم عالجه ب�رسعة.
كمادعا مدير مديرية �شامبقو
ال�سيد /ت�سفاي بايراي ،وم�س�ؤول
املركز ال�صحي يف املديرية املمر�ض
هيلي ابرهام ال�سكان �إىل تنفيذ
االر�شادات ال�صحية الجناح حملة
مكافحة املر�ض.

ال�شباب ب�أ�سماط يق ّيمون �أن�شطتهم مكافحة الرتاكوما يف �شامبقو

قام ال�شباب مبديرية �أ�سماط بتقييم �أن�شطتهم وبحثوا برامج العمل
امل�ستقبلية  ،م�ؤكدين على تطبيق املعارف يف جمال العلوم االجتماعية التي
اكت�سبوها يف كل من نقفة وحملمالو.
ومت التو�ضيح يف االجتماع الذي عقد يف ا�سندا ،القيام مب�ساهمات فعالة
لتقوية العملية التعليمية ومكافحة العادات ال�ضارة وبناء ف�صول �إ�ضافية يف
املدار�س التي تعاين من النق�ص يف الف�صول الدرا�سية و�إ�صحاح البيئة .
و دعا م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
يف �إقليم عن�سبا ال�سيد� /أحمد طاهر ،ال�شباب �إىل نقل القيم وروح العمل �إىل
الأجيال احلديثة.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف �إقليم عن�سبا
ال�سيد /ازازي برخت�آب ،ب�أنه ينتظر من ال�شباب القيام بدور طليعي يف برامج
التنمية والت�صدي .
هذا وي�ضم فرع االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف مديرية �أ�سماط حوايل
ثالثة �آالف ع�ضو بينهم  855من ال�شابات.

التربع جاءنتيجة للقيام بعمليات
التوعية التي قامت بها جمعية
املتربعني طوع ًا بالدم بالتعاون
مع بنك الدم الوطني.
و�أو�ضح ب�أن الهدف هو جمع 12
وحدة من الدم �سنويا وتوزيعها
على امل�ست�شفيات ،داعيا املجتمع
�إىل تعزيز دعم بنك الدم.
من جانبه �أو�ضح رئي�س جمعية
املتربعني بالدم يف مديرية
دقمحري ال�سيد /قرماي �إ�سيت
ب�أن اجلمعية التي ت�أ�س�ست يف
�شهر يونيو املا�ضي متكنت من
جمع �أكرث من  400وحدة من الدم،
وتعمل جاهدة لرفع الوعي بالتربع
الطوعي بالدم .
يف غ�ضون ذلك تربع ال�شباب
الذين تلقو دورة تدريبية مهنية
يف مدينة �أغوردات بالدم.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

 3حامالت طائرات �أمريكية االحتاد الأوروبي يوافق على عقوبات �ضد فنزويال
تقرتب من كوريا ال�شمالية

�أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية،
ام�س اخلمي�س� ،أنها �ستجري �أول
تدريب يف عقد تنخرط فيه ثالث
حامالت طائرات يف غربي املحيط
الهادئ.
وقال قائد الأ�سطول الأمريكي
الأمريال �سكوت �سويفت فى بيان ":
�إنها فر�صة نادرة للتدريب مع اثنني

من حامالت الطائرة،
وهي حتى �أكرث ندرة
لت�ستطيع �أن تتدرب مع
ثالث حامالت".
و�أ�ضاف �أن التدريبات
�ستجرى اعتبارا من يوم
ال�سبت املقبل املوافق
 11نوفمرب وت�ستمر حتى
يوم  14نوفمرب.
وذكرت وكالة رويرتز
�أن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �سيكون
يف �آ�سيا خالل الأيام الأوىل من
التدريب.
وقال �سويف �إن العمليات التي
تنخرط فيها عدة حامالت طائرت
معقدة جدا ويعد التدريب فر�صة قوية
الختبار القدرة النوعية للأ�سطول
الأمريكي يف املحيط الهادئ والتزامه
امل�ستمر ب�أمن وا�ستقرار املنطقة.

ي�ستعد االحتاد الأوروبي لإقرار
عقوبات على فنزويال من بينها
حظر توريد الأ�سلحة �إليها ،وذلك
ردا على الأزمة ال�سيا�سية اخلطرية
التي ت�شهدها البالد .كما حتظر
العقوبات على ال�رشكات الأوروبية
تقدمي معدات مراقبة �إلكرتونية ميكن
ا�ستخدامها لقمع املعار�ضني لنظام
الرئي�س نيكوال�س مادورو .وتن�ص
العقوبات �أي�ضا على و�ضع �إطار
قانوين ي�سمح لالحتاد الأوروبي ب�أن
ي�ضع على الالئحة ال�سوداء �شخ�صيات
�أو كيانات مت فر�ض عقوبات عليها
ب�سبب م�شاركتها يف قمع املعار�ضة.
و�سي�ؤدي �إدراج الأ�شخا�ص على هذه
الالئحة ال�سوداء �إىل جتميد �أ�صولهم
يف االحتاد الأوروبي ،وحظر �إعطائهم
ت�أ�شرية دخول �إليه .وقال دبلوما�سي
يف االحتاد الأوروبي �إن "املوافقة على
اخلطوات التي متت  ،مما ميهد الطريق
�أمام �إقرارها (من وزراء خارجية دول
االحتاد) االثنني القادم" ،م�ضيفا �أن
دعم الوزراء م�س�ألة �شكلية .و�أو�ضح
دبلوما�سي �آخر �أن "الهدف هو دفع

احلكومة �إىل طاولة املفاو�ضات مع
املعار�ضة ،وبالتايل امل�ساهمة
يف التغلب على الأزمة ال�سيا�سية
احلالية" .و�ستتوافق هذه الإجراءات
مع موقف الواليات املتحدة التي
فر�ضت عقوبات على فنزويال يف وقت
�سابق من هذا العام ،كما ت�شري �إىل
تغيري يف موقف االحتاد الأوروبي
الذي قاوم يف ال�سابق اتخاذ نهج
�أكرث ت�شددا جتاه كراكا�س .وتطالب
�إ�سبانيا منذ وقت طويل بفر�ض
عقوبات على املقربني من الرئي�س
الفنزويلي نيكوال�س مادورو الذي
تتهمه وا�شنطن بت�أ�سي�س دكتاتورية،

لكن االحتاد الأوروبي اختلف حول
ال�شخ�صيات التي يتعني ا�ستهدافها
بالعقوبات ،كما �أن بريطانيا تعد
م�صدرا كبريا للأ�سلحة �إىل فنزويال.
ّ
ويرى دبلوما�سيون �أن نقطة التحول
يف موقف احلكومات الأوروبية كانت
انتخابات الأقاليم التي جاءت يف
�صالح احلزب اال�شرتاكي احلاكم
بزعامة مادورو ال�شهر املا�ضي،
وكانت ا�ستطالعات الر�أي ت�شري �إىل
�أن املعار�ضة �ستفوز ب�أغلبية كبرية
بكل �سهولة ،لكنها مل حت�صل يف
نهاية املطاف �إال على عدد حمدود من
منا�صب حكام الأقاليم.

الأعمال ،وهناك �أي�ضا
برنامج القمة نف�سها".
و�أ�ضاف "لهذا ال�سبب
تعمل اجلهات املعنية
على حتديد الوقت وال�شكل
املنا�سبني" لعقد لقاء
بني الزعيمني ،و�أن
هناك "احتماال كبريا"
كهذا.
اجتماع
لعقد
بدوره ،قال امل�ست�شار الدبلوما�سي
للكرملني يوري �أو�شاكوف �إن "بوتني
وترامب �سي�شاركان يف القمة نف�سها
و�سيكونان يف غرفة واحدة ،لهذا
ال�سبب فمن املنطقي �أن يت�صافحا
ويناق�شا بع�ض الق�ضايا" .و�أ�ضاف
�أن هناك ا�ستعدادا لعقد اجتماع ثنائي
"منف�صل وم�ستفي�ض" بني الرئي�سني،
لكن الإطار الزمني لهذا االجتماع مل
يجر االتفاق عليه بعد ،م�شددا على
�أن هناك م�شاكل كثرية يف العالقات
الثنائية بني البلدين و�أنها يف حالة

من االنهيار ،بح�سب قوله.
�أما الفروف فقال "ن�سمع ت�رصيحات
دونالد ترامب ومفادها �أنه يخطط
لإجراء هذا اللقاء مع الرئي�س
بوتني" ،مو�ضحا �أن �سلطات بالده
تناق�ش حاليا �إمكانية عقد اللقاء
وجدوله الزمني.
ولفت الفروف �إىل �أن لقاءه مع
نظريه الأمريكي ريك�س تيلر�سون
قد يجري �أي�ضا �أثناء القمة،
و�أنه يخطط ملناق�شة العالقات
الثنائية التي حتتاج �إىل �إ�صالحات
"جدية" ،بالإ�ضافة �إىل الو�ضع حول
كوريا ال�شمالية و�سوريا والنزاع
الفل�سطيني -الإ�رسائيلي و�أوكرانيا.
يذكر �أن بوتني وترامب التقيا
للمرة الأوىل على هام�ش قمة
"جمموعة الع�رشين" يف هامبورغ
ب�أملانيا يف يوليو املا�ضي ،لكن
عالقات بلديهما اجتهت نحو مزيد
من التدهور الحقا.

ُ
�سمح
ي
قد
إ�سبانيا:
�
خارجية
وزير
ترجح لقاء بني بوتني وترامب بفيتنام
رو�سيا
ّ
ب�إجراء ا�ستفتاءات يف الأقاليم
تدر�س �إ�سبانيا بع�ض
التعديالت الد�ستورية التي
قد ت�سمح للأقاليم فيها
ب�إجراء ا�ستفتاءات لال�ستقالل
يف امل�ستقبل ،بح�سب ما
يقوله وزير اخلارجية.
وقال �ألفون�سو دا�ستي�س
لبي بي �سي �أنه قد يجرى
ت�صويت عام يف البالد ب�ش�أن
الق�ضية .وتعد تلك اخلطوة �إقرارا
بالأحداث يف كتالونيا ،حيث �أطيح
باحلكومة املحلية هناك عقب �إعالنها
اال�ستقالل من جانب واحد .وخرجت
م�سريات احتجاج على احتجاز قادة
الإقليم ال�سابقني .وقالت املحكمة
الد�ستورية يف �أ�سبانيا يف وقت �سابق
�إن �إعالن اال�ستقالل "غري د�ستوري
وباطل" .قال دا�ستي�س لبي بي �سي
"�شكّ لنا جلنة يف الربملان ال�ستك�شاف
�إمكانية تعديل الد�ستور ال�ستيعاب
طموحات بع�ض �أفراد ال�شعب يف
كتالونيا بطريقة �أف�ضل".
و�أ�ضاف "نحن نقر ب�أن هناك و�ضعا
�سيا�سيا ي�ستحق النظر ،لكن من
الوا�ضح ،على �أي حال� ،أن القرار
الذي �سيتخذ يجب �أن ي�شارك فيه كل
الإ�سبان" .وعرب الوزير عن �أ�سفه
لتعر�ض بع�ض الأفراد للأذى خالل

�إجراء اال�ستفتاء املحظور ال�شهر
املا�ضي ،ولكنه نفى ا�ستخدام القوة
املفرطة يف مواجهة املتظاهرين.
و�أ�شار يف وقت �سابق �إىل �أن بع�ض
�صور العنف التي ن�رشت كانت
"مزيفة" .ويبدو �أن هذه اخلطوة من
جانب احلكومة الأ�سبانية  -كما يقول
مرا�سل بي بي �سي يف بر�شلونة ،غافني
يل  -هي غ�صن زيتون تقدمه ال�سلطات
لأن�صار االنف�صال يف كتالونيا� ،إذ
�إنها تعر�ض احتمال �إجراء ا�ستفتاء
لتعديل الد�ستور الأ�سباين ،ميهد
ال�سبيل جلعل �إجراء �أي ا�ستفتاء
حمتمل ب�ش�أن ا�ستقالل كتالونيا �أمرا
قانونيا.
ولكن هذا يعني  -كما يقول املرا�سل
 �أن على �سكان �أ�سبانيا ،البالغعددهم  47مليون ن�سمة ،الت�صويت
على �إن كان يجب منح كتالونيا حق
تقرير امل�صري.

الناتو يك�شف خططا لردع رو�سيا

وافقت دول حلف �شمال الأطل�سي،
على خطط لإن�شاء مقرين ع�سكريني
جديدين للم�ساعدة يف حماية �أوروبا
يف حالة ن�شوب ال�رصاع مع رو�سيا.
وقال م�س�ؤولون �إن وزراء الدفاع يف
دول احللف اتفقوا على �إن�شاء مقر
للقيادة ومقر للدعم اللوجي�ستي
وذلك �أمال يف تعزيز عامل الردع
يف مواجهة رو�سيا وللم�ساعدة على
مواجهة التهديدات يف �أوروبا ب�رسعة
�أكرب .وميهد هذا القرار الطريق
�أمام �أكرب تو�سع منذ عقود للحلف
الع�سكري الذي تقوده الواليات
املتحدة .وقال الأمني العام للحلف
ين�س �ستولتنربغ يف م�ؤمتر �صحفي
"هذا �أمر مهم حللفنا على جانبي

الأطل�سي .يتعلق الأمر بكيفية نقل
القوات عربالأطل�سي ونقل القوات عرب
�أوروبا" .و�ستناق�ش التكاليف حتى
عام  2018لكن القاعدتني الإقليميتني
اجلديدتني حتظيان بدعم وا�سع،
وت�شريان �إىل تركيز احللف على مهمته
التقليدية ،وهي الدفاع عن �أرا�ضيه
بعد حمالته خارجها يف البلقان
وليبيا و�أفغان�ستان يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية .وقال دبلوما�سيون
�إن �أملانيا تتوق ال�ست�ضافة مركز
الدعم اللوجي�ستي يف �ضوء موقعها
اال�سرتاتيجي يف و�سط �أوروبا مما
�سي�سمح بنقل �رسيع للعتاد والأفراد
عرب احلدود يف حالة ن�شوب �رصاع.
وذكر الدبلوما�سيون �أن دوال تطل

ذكر الكرملني اول ام�س الأربعاء �أن
املرجح جدا" �أن يلتقي الرئي�س
"من
ّ
الرو�سي فالدميري بوتني نظريه
الأمريكي دونالد ترامب على هام�ش
قمة التعاون االقت�صادي لدول �آ�سيا
واملحيط الهادئ (�أبيك) يف فيتنام
هذا الأ�سبوع ،كما �أكد وزير اخلارجية
الرو�سي �سريغي الفروف ا�ستعداد
بوتني للقاء ترامب .وقال املتحدث
با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف
لل�صحفيني �إن لدى كل من "بوتني
وترامب برناجما مثقال باملحادثات
الثنائية املدرجة م�سبقا على جدول

"�إ�سرائيل" تطيح بوزيرة بريطانية
�أعلنت وزيرة التنمية الدولية
الربيطانية ،بريتي باتيل ،اول
ام�س الأربعاء ،ا�ستقالتها حتت
على م�سطحات مائية مثل الربتغال
و�إ�سبانيا وفرن�سا والواليات املتحدة
قد ت�ست�ضيف القيادة الأطل�سية
م�ؤكدين على �أن القرارات مل تتخذ
حتى الآن .و�أدان الكرملني الذين
ينفي �أي نوايا لديه للعدوان على
�أوروبا اخلطوة باعتبارها حماولة
لتطويق رو�سيا .ويقول حلف �شمال
الأطل�سي �إن املناورات احلربية
التي قامت بها رو�سيا يف �سبتمرب،
وح�شدت خاللها ع�رشات الآالف من
اجلنود على اجلانب ال�رشقي للحلف
متثل �سببا �آخر يدفعه ليكون �أكرث
ا�ستعدادا لردع مو�سكو .و�سيغطي
مركز القيادة الأطل�سية اجلديد منطقة
�شا�سعة و�ستوكل �إليه مهمة ت�أمني
املمرات البحرية لنقل التعزيزات
الأمريكية �إىل �أوروبا ،و�سيكون به
خرباء يف احلرب الإلكرتونية �إىل
جانب الأ�سلحة التقليدية.

وط�أة �ضغوط تعر�ضت لها �إثر
لقائها مب�س�ؤولني �إ�رسائيليني
دون علم احلكومة يف لندن.
وقالت الوزيرة يف ر�سالة
ا�ستقالتها من املن�صب �إنها
تعتذر عما فعلت ،يف �إ�شارة �إىل
لقائها امل�س�ؤوليني الإ�رسائيليني
خالل عطلة عائلية يف �أغ�سط�س
املا�ضي.
و�أ�شارت �إىل �أن ما فعلته كان
"دون امل�ستوى املرتفع املتوقع"
من �شخ�ص يف من�صبها.
وبعد االجتماع مع رئي�سة
الوزراء ترييزا ماي ،ن�رش مكتب
ماي خطاب ا�ستقالة باتيل ،الذي
اعتذرت فيه لأنها ت�سببت يف
"الت�شوي�ش" على عمل احلكومة.
وردت ماي يف خطاب بالقول
�إنها تعتقد �أن باتيل اتخذت
القرار "ال�صائب".
ومل تف�صح الوزيرة امل�ستقيلة
عن لقاءات مع امل�س�ؤولني
الإ�رسائيليني ،يف خطوة تك�رس

الإجراءات املعتادة التي تلزم
اخلارجية
ب�إبالغ
الوزراء
الربيطانية قبل القيام ب�أعمال
ر�سمية يف اخلارج.
ومما زاد الطني بلة �أن الوزيرة
اقرتحت تقدمي متويل بريطاين
لعمليات اجلي�ش الإ�رسائيلي يف
اجلوالن املحتل ،الأمر الذي
يتعار�ض مع �سيا�سة اململكة
املتحدة التي ال تعرتف بال�سيادة
الإ�رسائيلية على اجلوالن.
واعتذرت وزيرة التنمية
الربيطانية عن هذه اللقاءات،
لكن ذلك مل يوقف موجة
الت�رصيحات ال�سيا�سية يف
بريطانيا التي تدعوها �إىل
اال�ستقالة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�سعودية :التحقيقات تك�شف جتاوز  100مليار دوالر لتجاوزات املوقوفني
�أعلن النائب العام ال�سعودي
وع�ضو اللجنة العليا ملكافحة
الف�ساد ال�شيخ �سعود املعجب،
�أم�س اخلمي�س)� ،أن التحقيقات
عن الأفراد الذين مت ا�ستدعا�ؤهم
ٍ
بخطوات �رسيعة،
مت�ضي قدم ًا
و�سنقوم بتوفري �أي م�ستجدات.
و�أو�ضح ال�شيخ املعجب �أن عدد
الأ�شخا�ص الذين جرى توقيفهم
 ،208فيما مت �إطالق �رساح �سبعة
منهم ،لعدم وجود �أدلة كافية.
و�أ�ضاف النائب العام ال�سعودي
�أن القيمة املالية لهذه املمار�سات
التي دامت عقود ًا عديدة ت�صل �إىل
مبالغ كبرية جد ًا من الأموال

وامل�ساء
العامة املختل�سة
ُ
ا�ستخدامها ،وقد تكون القيمة
املحتملة لهذه املبالغ ،تتجاوز
 100مليار دوالر �أمريكي وفق ًا ملا
تبني من التحقيقات االولية.
وبخ�صو�ص جتميد ار�صدة
االفراد الذي جرى توقيفهم قال
املعجب "ي�ستمر جمع املزيد من
الأدلة لإثبات الوقائع يف هذه
الق�ضايا ،وكما �أُعلن الثالثاء،
فقد قبل حمافظ م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي طلبي بتجميد
الأر�صدة ال�شخ�صية له�ؤالء يف
هذا التحقيق .وي�ؤكد هذا الإجراء
النتائج التي تو�صل �إليها

حتقيقنا الأويل الذي جرى على
مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية
عن حجم هذه املمار�سات الفا�سدة
والكبرية .و�أ�ضاف �أنه "نظر ًا
ل�ضخامة هذه التهم ،ف�إنه
مبوجب الأمر امللكي ال�صادر يف
 4نوفمرباحلايل ،هناك تفوي�ض
قانوين وا�ضح لالنتقال �إىل
املرحلة التالية من التحقيقات
مع امل�شتبه بهم ،وهناك قدر كبري
من التكهنات حول العامل ب�ش�أن
هويات الأفراد املعنيني وتفا�صيل
التهم املوجهة �إليهم ،لكننا لن
نك�شف عن �أية تفا�صيل �شخ�صية
يف هذا الوقت لن�ضمن متتع ه�ؤالء

باحلقوق القانونية الكاملة التي
مينحها لهم النظام يف اململكة،
ونطلب احرتام خ�صو�صيتهم خالل
خ�ضوعهم للإجراءات الق�ضائية".
وتابع النائب العام ال�سعودي
بالقول �إن الن�شاط التجاري
العادي يف اململكة لن يت�أثر بهذه
التحقيقات .فتم تعليق احل�سابات
امل�رصفية ال�شخ�صية فقط،
�أما ال�رشكات والبنوك فلديها
احلرية يف موا�صلة املعامالت
والتحويالت كاملعتاد ،وهو �أمر
�أ�شارت اليه اجلهات الر�سمية يف
اململكة وجددت الت�أكيد عليه،
و�إن عمل حكومة ال�سعودية،

بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز
وويل العهد الأمري حممد بن
�سلمان ،ي�سري �ضمن �إطار قانوين
وم�ؤ�س�ساتي وا�ضح للحفاظ على
ال�شفافية والنزاهة يف ال�سوق
ال�سعودية.
جدير بالذكر �أن جلنة مكافحة
الف�ساد برئا�سة ويل العهد
�أوقفت ع�رشات الأمراء والوزراء
وامل�س�ؤولني ورجال �أعمال
بارزين يف احلملة،
بتهم تتعلق بغ�سل �أموال ور�شوة
وابتزاز م�س�ؤولني وا�ستغالل
املن�صب العام لتحقيق مكا�سب
�شخ�صية.

جملة من الإت�صاالت لت�سهيل عودة احلريري �إىل لبنان العبادي يهدد با�ستخدام القوة �ضد «البي�شمركة»
بعد لقاءاته مع خمتلف الأطياف ال�سيا�س ّية يف لبنان،
عاود رئي�س اجلمهورية اللبناين مي�شال عون ،رف�ضه
توقيع ا�ستقالة رئي�س احلكومة اللبناين �سعد احلريري
�إال بعد عودته �إىل بريوت ،وت�ستمر احلكومة اللبنان ّية
حال ًيا بعملها كاملعتاد حلني عودة احلريري وتقدميه
اال�ستقالة ب�شكل ر�سمي يف ق�رص بعبدا.
وقد �أوجدت ا�ستقالة احلريري �أزمة �سيا�سية حادة
يف لبنان ،فما هو متوقع بعد تلك الإ�ستقالة ،وما هو
م�صري احلكومة اللبنانية هل ت�صبح حكومة ت�رصيف
�أعمال حلني ت�شكيل حكومة جديدة؟ عن كيفية مواجهة

بريطانيا تطلق «الدبلوما�سية
الثقافية» مع �شمال �أفريقيا
يناق�ش �أكرث من 90
قائدا من ال�شباب من
اجلزائر وتون�س وم�رص
واملغرب
وليبيا
املتحدة
واململكة
جمتمعات
بناء
�سلمية و�شاملة ،وذلك
يف م�ؤمتر يفتتحه
الثقايف
املجل�س
الربيطاين بني -9
  11نوفمرب احلايل مب�شاركةدبلوما�سيني بريطانيني.
ويناق�ش امل�ؤمتر الذي ت�ست�ضيفه
مدينة احلمامات يف تون�س يف �إطار عمل
"الدبلوما�سية الثقافية" الربيطانية
الذي انطلق كمن�صة دولية للحوار
والتقدم بني بريطانيا و�شمال �أفريقيا
عام  2011وت�ضم �شبكته �أكرث من 400
من القادة ال�شباب يف �شمال �أفريقيا،
حتدي القيادة امل�شرتك املتمثل يف
كيفية بناء جمتمعات �سلمية و�شاملة.
ويح�رض عدد من الدبلوما�سيني
الربيطانيني هذا امل�ؤمتر.
وقال �إدوين �سمو�أل ،املتحدث
با�سم احلكومة الربيطانية يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إنه "كمتحدث
با�سم احلكومة لو�سائل الإعالم
يق�ضي الكثري من الوقت متحدث ًا عن
ال�رصاعات يف املنطقة ،ويف الوقت
الذي تواجه فيه بلدان �شمال �أفريقيا
بع�ض التحديات اخلطرية لي�س �أقلها
يف ليبيا ،لكن �أي�ضا تظهر لنا �أي�ضا
بع�ض الأمثلة الكربى على الإ�صالح
مثل تون�س ،ولذلك نحن بحاجة �إىل
االنخراط مع النا�س ولي�س احلكومات
فقط ،فالأمن واالزدهار الدائمان

يتطلبان احلوار وي�ساعدان على
معا ،لذا ف�إن
فهم وحتقيق املزيد ً
منتديات مثل احلمامات توفر من�صة
للنقا�ش املفتوح ".ومن املحاور
الأخرى التي يناق�شها امل�ؤمتر ثقاقة
ال�سالم لي�ست فقط غياب احلرب،
بل �أي�ضا غياب العنف وكيفية بناء
�أنظمة اجتماعية تخدم كل النا�س،
كذلك تعزيز دور املر�أة ،وكيف ميكن
للقادة و�صانعي ال�سيا�سات حماية
املجتمعات املحلية وردع الآخرين
عن االن�ضمام �إىل اجلماعات امل�سلحة
مع الرغبة يف دعم و�إعادة �إدماج
املقاتلني ال�سابقني يف املجتمع
وال�سماح لهم ب�أن يكونوا جزءا من
م�ستقبل جديد� ،إ�ضافة �إىل الالمركزية
وامل�شاركة وامل�ساءلة ،ف� ً
ضال عن
تعزيز ثقافة الثقة يف امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية ،وكيف ميكن للمثقفني
دعم االنتقال نحو م�ستقبل �أف�ضل.
كما �سيتناول امل�ؤمتر على مدى الأيام
الثالثة موا�ضيع مثل االندماج وكيف
يتعني على القادة ،ب�رصف النظر عن
العمر واجلن�س والإنتماء� ،أن يعملوا
معا لتحقيق الإندماج للجميع ،مبن
ً
فيهم الفئات املهم�شة والتي يكون من
ال�صعب الو�صول �إليها.

تلك الأزمة ،ي�ؤكد النائب قا�سم
ها�شم لـ"�إيالف"� ،أننا �أمام �أزمة
كبرية ،لكنها لي�ست املرة الأوىل
التي يواجه فيها لبنان �أزمة على
غرارها ،ولكن لبنان �إ�ستطاع
دائما مواجهة الأزمات والتغلب
ً
عليها باملزيد من وحدة املوقف
الداخلي وتو�سيع م�ساحة التوافق
والتفاهم بني مكوناته حول ال�سبل
للخروج من حدود هذه الأزمة.
حول تقييم االحتواء الذي جرى
لإ�ستقالة احلريري من خمتلف
الأطراف اللبنانية ،ي�ؤكد ها�شم
�أن فريقنا مل يواجه هذه الأزمة من
منطلق فريق له موقف معني مبعزل
عن الر�ؤية الوطنية الكاملة،
بل �إننا ر�أينا �أن كل لبنان ب�أزمة
ولي�س فقط الأزمة تخ�ص فريقًا
معينًا ،وما ح�صل يعني الكل يجب
�أن ُيجمع اجلهود من كل املكونات
ال�سيا�سية لو�ضع حد لتداعيات
هذا املو�ضوع والأزمة ،ور�سم
خريطة طريق للخروج من تلك
الأزمة بتكافل اجلميع وت�ضامنهم.
عن موقف عون الذي ال يزال
ي�رص على عدم قبول ا�ستقالة
احلريري حلني عودته �إىل لبنان،
يلفت ها�شم �إىل �أن املوقف يبقى
وقادرا على �أن
حكيما وواع ًيا
ً
ً
يتعاطى مع هكذا حدث وفق ظل
اجلامعة العربية مبا يجنّب لبنان
�أي �إرتدادات �أو تداعيات �سلبية.
هل من عودة قريبة للحريري �إىل
لبنان؟ يجيب ها�شم �أن احلريري ال
بد �أن يعود مهما كانت الظروف
وهنالك جملة من الإت�صاالت
تتو�سع بكل االجتاهات لت�سهيل
عودة احلريري او �إف�ساح املجال
لتلك العودة ،واحلريري ال يزال
رئي�سا للحكومة ،وما يعنينا
ً
اليوم �أن ن�صون لبنان ونح�صنه
مطلوبا بغ�ض النظر
وهو �أمر يبقى
ً
عما ح�صل وتفا�صيله.

�أكد رئي�س الوزراء العراقي
حيدر العبادي امل�ضي يف ب�سط
�سلطة احلكومة االحتادية على
جميع �أنحاء البالد ،وهدد
القوات الكردية ب�أنها «لن تكون
يف م�أمن» �إذا ا�ستهدفت اجلي�ش،
فيما اتهم «احلزب الدميوقراطي
الكرد�ستاين» ،بزعامة م�سعود
البارزاين بال�ضلوع يف «م�ؤامرة
�ضد كرد�ستان قبل تنظيم اال�ستفتاء
على االنف�صال» يف �سبتمرب املا�ضي.
وتعرثت املفاو�ضات بني القوات
العراقية و «البي�شمركة» ،بعد هدنة
لوقف النار ،واتهمت بغداد �أربيل
بالرتاجع عن اتفاق لت�سليم املعابر
احلدودية وما تبقى من املناطق
املتنازع عليها يف نينوى .وقال
العبادي خالل م�ؤمتره ال�صحايف
الأ�سبوعي� ،إن «�سلطات الإقليم
علقت املفاو�ضات على امل�ستوى

الع�سكري ،وت�شرتط
ح�صول اتفاق �سيا�سي
ا�ستئنافها،
قبل
وهذا قد ي�ؤدي �إىل
�صدام على الأر�ض،
خ�صو�ص ًا �أن ذلك يعد
ا�ستغال ًال للوقت بهدف
ح�شد القوات» ،وهدد
«�أي جهة ت�ستهدف
القوات االحتادية لن
تكون يف م�أمن» .و�أكد
�أن ال�سلطة االحتادية «�ستطاول
اجلميع يف كل �أنحاء البالد ،ولن
نلج�أ �إىل �أي دولة �أو حمور حلل
م�شكالتنا الداخلية» .واعترب
«قرار املحكمة االحتادية ببطالن
اال�ستفتاء نافذ يف جميع مناطق
العراق» ،الفت ًا �إىل �أن «الإقليم كان
و�سع من رقعته اجلغرافية على
ح�ساب الأزمات الداخلية ،ون�ؤكد
�أن لدينا �أ�سماء من يخطط لإدخال
املناطق املتنازع عليها يف �أزمات
�أمنية ،وهناك �رشاكة بني بع�ض
الفا�سدين ومهربي نفط الإقليم».
وتعهد «العمل على حتقيق
العدالة يف توزيع الرثوات على
اجلميع ،وما زلنا نزود م�صايف
الإقليم بالنفط ،وم�ستعدون لدفع
رواتب موظفيه ،وعدد املوظفني
والبي�شمركة قيد التدقيق».

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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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.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أفخم ا�سطبل للخيول يف العامل

�سر �شعبية ال�شاي الكبرية يف �إجنلرتا ؟

رغم �أن معظم النا�س يعتربون ال�صني
هي امل�س�ؤولة عن هذه ال�شعبية الكبرية
لل�شاي يف الغرب� ،إال � ّأن قلة قليلة
منهم يدركون �أن �رس تعلق الربيطانيني
بال�شاي يكمن يف التاريخ الإجنليزي
نف�سه .يف الواقع ،ف�إن ال�رس كله يكمن
يف امر�أة برتغالية واحدة هي امل�س�ؤولة
عن جنون الربيطانيني بال�شاي وكونه
�أ�صبح �أحد �أهم �أ�شكال ثقافة البلد.
�سر �شعبية ال�شاي يف �إجنلرتا مرتبط بامر�أة
برتغالية!
وف ًقا لتقرير ن�رشته وكالة BBC
على موقعها الإلكرتوين ،ف�إن ال�شعبية
ُ
الكبرية لل�شاي مربتطة بابنة ملك الربتغال “كاثرين براغانزا” ،التي خطفت من الربتغال ل�صالح
ملك �إجنلرتا “ت�شارلز الثاين” يف
�سنة 1662م ،ما جعلها تُ �صبح
ملكة على �إجنلرتا و�إ�سكتلندا
و�إيرلندا.
ٌ
معروف يف ذلك
وكما هو
الوقت ،فقد كان طلب يد كاثرين
للزواج يعني دفع مهر كبري
للغاية – �إ�ضافةً �إىل ثروتها
ال�ضخمة – بالإ�ضافة �إىل �إح�ضار
�أوراق ال�شاي من مدينتي طنجة
بناء على رغبتها
ومومباي
ً
وطلبها.
فقد كان امل�رشوب ال�ساخن
الأول يحظى ب�شعبية كبرية
لدى الطبقة الأر�ستقراطية يف
الربتغال ب�سبب طريقها املبا�رش للتجارة مع ال�صني� .أما يف الوقت الذي و�صلت فيه كاثرين �إىل
�إجنلرتا ،فقد اقت�رص ا�ستعماله على الأغرا�ض الطبية.

�إال �أن ذلك مل مينع امللكة اجلديدة من موا�صلة حياتها الأوىل كما كانت يف الربتغال وطلب م�رشوب
الأغنياء املف�ضَّ ل ،حتى �إن عني ذلك �أن تتكبد اململكة الربيطانية جهو ًدا كبرية يف �إح�ضار االوراق
اخل�رضاء من مزارعه الأ�صلية يف �آ�سيا و�أفريقيا .يف نهاية املطاف� ،أُدخلت �أوراق م�رشوب امللكة
الأول �إىل اململكة الإجنليزية،
وحظي ب�شعبية كبرية مع مرور
الزمن .وانتقل من داخل ق�صور
امللوك �إىل ال�شعب الربيطاين
الذي وقع يف غرامه وارتبط
الح ًقا يف ثقافته وتاريخه.
على
وجب
لذلك،
الربيطانيني �شكر الربتغال
على تعريفهم على م�رشوبهم
جزءا من
الأول الذي �أ�صبح
ً
املائدة الربيطانية يف جميع
الأحوال!

يف ٍ
�صورا خمتلفة ملا
وقت �سابق ،تناقلت جمموعة وا�سعة من مواقع التوا�صل االجتماعي
ً
يمُ كن اعتباره �أفخم ا�سطبل للخيول على الإطالق!
فبني الرثيات الفاخرة والأرا�ضي الرخامية والتماثيل ،مت عر�ض اخليول من خمتلف
�أنحاء العامل يف هذه البيئة الفارهة التي تُ �شبه �إىل ٍ
حد كبري فنادق خم�س جنوم!
وتبي �أن هذا اال�سطبل
نَّ
هو متحف اخليول يف
مدينة جيانغ ال�صينية،
كما ذكرت �صحيفة “ديلي
ميل” الربيطانية.
وكان ُ
املتحف قد افتتح
�أبوابه �أمام الزوار يف مايو
من العام املا�ضي .وي�ضم
ُ
املتحف مرافق خمتلفة

تتنوع بني مراكز ت�سوق
ومرافق لتعليم الفرو�سية
وركوب اخليل.
على خالف ا�سطبالت
اخليول الأخرى ،يتم عر�ض
اخليول يف ا�سطبل متحف
جيانغ يف قاعات فاخرة
مزينة وك�أنها تُ طل من
َّ
�رشفات رخامية وخ�شبية
فاخرة.
وي�ضم املتحف � 43ساللة خمتلفة من اخليول مت ا�ستريادها من  30دولة .كما تُ �رشف
ال�رشكة العاملية للأزياء الرجالية “هيالن” على مرافق الفرو�سية يف املتحف ،ولعل هذا
ال�سبب الذي م َّيزه عن باقي اال�سطبالت يف العامل.
وعلى الرغم من البذخ الكبري يف هذا اال�سطبل� ،إال �أن بع�ض رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
ً
مبالغا فيه وال فائدة منه! فالبيئة الرخامية من الأر�ضيات واجلدران غري مالئمة
اعتربوه
لعي�ش اخليول على حد و�صفهم.
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حتت رعاية كرمية من ال�سيد/
الأمني حممد �سعيد ال�سكرتري
ال�شعبية
للجبهة
العام
للدميقراطية والعدالة ومعايل
وزير احلكومات املحلية ال�سيد/
ولدنكئيل ابرها وح�ضور �سعادة
�سفري دولة اريرتيا باململكة العربية
ال�سعودية ال�سيد /حممد عمر
حممود و�سعادة قن�صل عام
بجدة ال�سيد /عبدالرحمن
عثمان و�سعادة القن�صل /امان
ابراهيم و�سعادة القن�صل/
�صالح حممود �سبي م�س�ؤول
�ش�ؤون اجلماهري ورئي�س اجلالية
االريرتية مبدينة جدة و�ضواحيها
ال�سيد� /أحمد ح�سن عدوالي
واملنا�ضل( /الأمني حممد علي )
و�أع�ضاء املجل�س املركزي للجالية
ور�ؤ�ساء احتادات املراة الريا�ضة
والفنانني واملو�سيقني وجمع غفري
من املواطنني واملواطنات فقد مت
افتتاح مهرجان جدة  2017م�ساء
يوم اخلمي�س الأول من �شهر
نوفمرب من عام .2017
وفور و�صول ال�ضيوف اىل قاعة
البحر الأحمر باجلالية االريرتية
بجدة قام ال�سيد /الأمني حممد
�سعيد بق�ص �رشيط االفتتاح
ومن ثم ق�ضى ال�ضيوف وقت
ق�صري يف ركن ال�ضيافة الذي
�أعده احتاد املر�أة ومن ثم بد�أ
�ضيوف املهرجان جولتهم على
املعار�ض التي اقامتها اجلهات
امل�شاركة واولها معر�ض احلركة
ال�شبابية للجبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة واملت�ضمن
�صور للتنمية التي تنتظم البالد
بالإ�ضافة �صور للعا�صمة ا�سمرا
مبنا�سبة و�ضعها على الئحة
الرتاث العاملي اىل جانب معار�ض
لبع�ض املحالت االريرتية.
وبعد �أن اتخذ ال�ضيوف
�أماكنهم عزف ال�سالم الوطني
ثم القى �سعادة �سفري دولة اريرتيا
ال�سيد /حممد عمر حممود
كلمة بهذه املنا�سبة ا�ستهلها
قائال ( يف البدء ارحب با�سمكم
جميعا ب�ضيف مهرجاننا ال�سنوي
معايل الأخ /الأمني حممد
�سعيد ال�سكرتري العام للجبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
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ومعايل الأخ /ولدنكئيل ابرها وزير
احلكومات املحلية والذي يقام
حتت �شعار " نربا�س اال�ستقالل
للتطور امل�ستدام " وارحب �أي�ضا
باحل�ضور والفرقة املو�سيقية
القادمة من اريرتيا و�أع�ضاء وزارة
االعالم الحياء ام�سيات املهرجان
املميز  )..ووا�صل �سعادة ال�سفري
كلمته قائال (االخوة والأخوات.
ينعقد املهرجان ونحن ال زلنا
م�ستمرين يف الت�صدي والتنمية
بالعمل اجلاد يف �سبيل حتقيق
اهدافنا القريبة منها والبعيدة
�ضمن الربنامج الوطني للتغري
لالف�ضل و�أي�ضا مواجهة اجلهات
املعادية وادواتها ليل ونهار بكل
الو�سائل  ,راف�ضني القرارات
الغري قانونية �ضد وطننا من
جمل�س الأمن وغريه من املنظمات
امل�شبوهة  )..ونوه �سعادة ال�سفري
للن�شاطات املعادية قائال( �أعدا�ؤنا
يعملون من اجل �إيقاف م�سريتنا
يف بناء وطننا الغايل بالو�سائل
الرخي�صة اليقاف م�سريتنا يف
البناء م�ستخدمني املنظمات
الدولية والإقليمية لذلك علينا
بذل كل اجلهود يف البناء والتعمري
على كافة امل�ستويات كما علينا
العمل بقوة لال�ستمرار يف
براجمنا دون االلتفاف للعمالء
واخلونة اللذين يعملون للجهات
املعادية والت�صدي لكل ه�ؤالء
الأدوات وموا�صلة العمل ب�شكل
م�ضاعف للتغري والبناء ".
ويف ختام كلمته قال ال�سفري/
حممد عمر ( يف اخلتام �أتقدم
بال�شكر والتقدير لكل امل�سئولني
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اجلالية االرترية مبدينة جدة ينظمون مهرجانهم ال�سنوي
يف ال�سفارة والقن�صلية العامة
بجدة واجلبهة ال�شعبية و�إدارة
اجلالية واحتادات "املر�أة – و�شبيبة
اجلبهة ال�شعبية – وجلنة
الت�صدي -وجلنة االحتفاالت
" وكل الأخوة واالخوات اللذين
يعملون ليال ونهارا الجناح املهرجان
وللح�ضور الكرمي ".
وبعد ذلك بد�أ احلفل امل�رسحي
بن�شيد ترحيبي لرباعم املدر�سة
العاملية االريرتية بجدة ومن ثم
دخل كوكبة من طالب املدر�سة
بالزي الع�سكري وهم يحملون
علمنا اخلفاق يف عر�ض ع�سكري ,
وبعد هذا العر�ض توالت الفقرات
حيث قدم طالب املدر�سة ن�شيدين
باللغة العربية والتقرنينة وقدم
االحتاد الريا�ضي جمموعة من
الفقرات الريا�ضية �شملت
نهائيات لعبة التن�س ولعبة

التن�س الأر�ضي والباليا �ست�شني
و�شد احلبل وعدة العاب �أخرى
.وكان فلذات اكبادنا على موعد
مع العر�ض الذي قدم الكابنت
( احمد وفرقته) حيث قدموا
عر�ض م�رسحي بهلواين �شاركهم
يف بع�ض اجزائه جمموعة من
الأطفال احل�ضور  ..وتوا�صل

احلفل ليختتم مب�سابقة عر�ض
الأزياء التي اعدت فقراتها احتاد
املر�أة و�شاركت فيه جمموعة من
العار�ضات  ..ويف اخلتام مت توزيع
اجلوائز وامليداليات على الفائزين
يف م�سابقات االحتاد الريا�ضي
وم�سابقة عر�ض الأزياء  ,,وقد

نالت جميع العرو�ض املقدمة يف
اليوم الأول للمهرجان ا�ستح�سان
احل�ضور وت�صفيقهم ...
ويف ت�رصيح لبعثة االعالم قال
ال�سيد /الأمني حممد �سعيد (
�أن املهرجان كان جيد جدا بكل
املقاي�س  ..والفعاليات التي مت
تقدميها كانت قوية جدا وحقيقة
�أن العرو�ض املقدمة كانت
عرو�ض جيدة و�أمتنى للجالية
مزيد من التقدم واالزدهار) وعن
ال�شباب امل�شاركني يف املهرجان
قال ال�سيد /الأمني ( �أن لهم
م�ستقبل واعد واو�صيهم دائما
بالتدريب والتمرين وان يكون
بقدر الإمكان جزء من الفعاليات
والن�شاطات التي تنتظم اريرتيا )
ومن جهته اعرب معايل وزير
احلكومات املحلية ال�سيد/
ولدنكئيل ابرها عن �سعادته
مل�شاركته يف املهرجان للمرة
الثانية وا�سعده كثريا تطور

مهرجان هذا العام عن العام
املا�ضي وخا�صة م�شاركة ال�شباب
و�أي�ضا ح�ضور الأطفال مع
�أهاليهم وم�شاركتهم الفعالة
يف املهرجان ويف ختام ت�رصيحه
قال ال�سيد  /ولدنكئيل اهنئ
القائمني على هذا العمل اجلميل
و�أن يعملوا دائما على تطويره ..
وبد�أت فعاليات اليوم الثاين
بال�سيمنار الذي عقده ال�سيد/
االمني حممد �سعيد ال�سكرتري
ال�شعبية
للجبهة
العام
للدميقراطية والعدالة ومعايل
وزير احلكومات املحلية ال�سيد/
ولدنكئيل ابرها وتناوال فيه
الداخلية
االو�ضاع
جممل
واخلارجية ب�شكل مف�صل خا�صة
برامج التنمية التي تنتظم يف
البالد  ..ومن ثم كان احل�ضور على
موعد مع فرقة ( رمي ) القادمة
من ار�ض الوطن التي احيت
ليلة �سمر جميلة قدم فيها
املطربون اجمل االحلان وتفاعل
معهم اجلمهور ب�شكل رائع ..
واختتم املهرجان فعالياته يف
اليوم الثالث بحفل ثاين احيته
فرقة رمي  ..ومن خالل املقابالت
التي اجراها مكتب االعالم
مع بع�ض من ح�رضوا املهرجان
فقد عرب احل�ضور عن �سعادتهم
مبا �شاهدوه خا�صة امل�شاركة
الفعالة من قبل �شباب احلركة
و�شباب االحتاد الريا�ضي وما قدمه
طالب وطالبات املدر�سة العاملية
من انا�شيد وعرو�ض ع�سكرية
واي�ضا م�شاركة احتاد املر�أة التي
كان لها ح�ضور بعرو�ض االزياء
وال�ضيافة وم�شاركة حمالت
اريرتية مثل ركن الهدايا والفنون
للفنان الت�شكيلي عبدالكرمي
برهان وحمل ال�سيدة /جميلة
همد لالك�س�سوارت االريرتية
والت�صوير..

مندوب ارتريا يف مكتب االمم املتحدة ينظم ندوة يف العا�صمة النم�ساوية فيينا

نظم مندوب ارتريا
يف مكتب االمم املتحدة
يف فيينا النم�ساوية
ندوة نقا�ش ح�رضها
ا لد بلو ما �سيو ن
وامل�ستثمرون وال�ضيوف
املدعوون ب�شان تفكري
�شباب القرن االفريقي
بعيدا عن ازمة اللجوء

والهجرة غري القانونية
وا�ضح ال�سكرتري االول
يف �سفارة ارتريا مبكتب
االمم املتحدة يف جنيف
ال�سيد /ادم عثمان
جتربة ارتريا يف ال�سنوات
ال�ستة املا�ضية والدور
الباهت للمجتمع الدويل
يف ق�ضية احلدود االرترية

االثيوبية وغزو االرا�ضي
االرترية
ال�سيادية
واالو�ضاع الناجمة بعد
ذلك و�سيا�سة ارتريا يف
العالقات اخلارجية وجهد
�شعب وحكومة ارتريا
لبناء االقت�صاد امل�ستدام
والدفاع عن ال�سيادة
الوطنية.

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

تطور العدالة يف املجتمع االرتري
توطئة:
ال �شك ان احلفاظ على عادات وتقاليد
املجتمع ،واحرتام اعتقاداته و�ضبط منط
و�سلوك افراده يف اطار قيمه ال�سمحة ،تتطلب
ت�أ�سي�س وتطوير النظم االجتماعية التي ميكن
من خاللها متتني اوا�رص ال�صلة بني الفرد
واال�رسة ،وخمتلف التجمعات ،والعمل على
تن�سيق ورعاية رغباتهم وم�صاحلهم مبا
ين�سجم مع القيم والقوانني االجتماعية.
فاملجتمع االرتري مبختلف قومياته،
ظل حمتفظ ًا بالعادات والتقاليد ال�سمحة
التي تر�سخت لديه عرب ال�سنني ،وكذا
ال�سلوك ال�سوية التي ظلت متار�س يف احلياة
االجتماعية ،وار�ست نظم وقوانني خا�صة
بها ،و�شكلت يف جمملها مظلة قانونية
الدارة �ش�ؤونها .فالقوانني التي يطلق عليها
"القوانني العرفية" والتي اعتمد عليها يف
خمتلف املناطق االرترية و�سنت ودونت منذ
القرن الرابع ع�رش امليالدي �أي بعد ما يعرف
بالع�صور الو�سطى ،قد ر�سخت العادات
والتقاليد ال�سمحة لقومياتنا االرترية ا�ستناد ًا
للثقافة واللغة واالعتقاد ،وكل ما يعك�س �سلوك
احلياة االجتماعية .لذلك وجدت هذه القوانني
القبول والتطبيق من قبل افراد املجتمع،
ور�سخت قيم العادات والتقاليد .وعلى الرغم
من تعدد وتنوع قوانيننا العرفية ،اال انها
تتمحور يف عن�رص م�شرتك بينها ،يتمثل يف
اعتبار اال�رسة هى نواة املجتمع ،واال�سا�س
الر�ساء امل�صاحلة وال�سالم.
ون�ستخل�ص من هذه املقدمة ،اخللفية
والفهم العام ملعنى العدالة ،ومدى ادراك
املجتمع االرتري ان القانون فوق اجلميع،
ومدى التزامه وامتثاله به.
ما معنى العدالة ؟
العدالة تعني ب�شكل عام ،احقاق احلق
والعدل والنزاهة يف املمار�سة االدارية حلكم
القانون .مبعنى ان القرار ال�صادر عن التحكيم
بالقانون ي�أتي ا�ستناد ًا للعدالة والنزاهة
فقط .فالتنب�ؤ باحقاق احلق ي�أتي من منطلق
التطابق ال�سوي الجراءات احلكم ،والتي يكون
م�ؤداها �ضمان عدالة حكم القانون.
وت�سلك اجراءات العدالة م�سلكني-:
عندما ي�سلك
( )1امل�سلك ال�سوي-:
جميع امل�ستفيدين دون ا�ستثناء باجراءات
احلكم بالت�ساوي والتن�سيق يعترب ذلك م�سلك
�سوي .مبعنى ان اجراءات احلكم العادلة هى
التي ت�سلك من البداية وحتى النهاية بطرق
قانونية ،بعيد ًا عن االعباء املالية او غريها
من ال�ضغوط.
( )2اجناز اجراءات احلكم كاملة -:ان
تتخذ اخلطوات املتتالية يف اجراءات احلكم
وفق ًا للقانون املتبع ،ومن منطلق روح
القانون التي ال ينبغي احلياد عنها حتى
يحق احلق وت�سود العدالة .وال يجوز لرجل
القانون او اي قا�ضي ان ي�سلك وفق اهوائه،
وامنا عليه االلتزام باتباع احكام واجراءات
القانون الجناز مهامه.
على �سبيل املثال – عندما يرفع �شخ�ص ًا
ما ،دعوى �ضد �شخ�ص �آخر ،فعلى املحكمة ان
تتبع اخلطوات التالية-:
 1ا�شعار املدعى عليه بالدعوىاملرفوعة �ضده ،بار�سال �صورة من حمتوى
الدعوة.

 2اعطاء املدعى عليه فر�صة للرد علىالدعوة املرفوعة �ضده ،او رفع دعوى �ضد
املدعي.
 3اجلهة التي مل تقتنع او تقبل باحلكمال�صادر عن القا�ضي بامكانها ا�ستئناف
احلكم.
وعليه ميكن الت�أكد و�ضمان تطبيق العدالة
يف قرار احلكم ،اذا اتبعت اخلطوات املتوقعة
يف اجراءات احلكم الروتيتية ،والتعامل مع
كل من يتقدم للمحكمة بنظرة مت�ساوية دون
متييز ،ومن ثم ا�صدار حكم القانون يف حينه.
وان العدالة ميكن النظر اليها من عدة زوايا،
وبالتايل اخلو�ض يف تفا�صيل عديدة ب�ش�أن
العدالة .ففي هذا ال�صدد ميكننا ان نذكر انواع
من العدالة-:
 1العدالة الطبيعية-:وتعني قناعة ال�شعب والقبول باجراءات
الق�ضاء او التحكيم واحلفاظ على نظام
القانون والعمل على تطوير كل ما من �ش�أنه
تطوير العدالة .فم�صطلح العدالة الطبيعية
– م�صطلح عام ،يعني يف جانبه القانوين عدم
التمييز ،وتطبيق القانون الحقاق احلق،
و�ضمان احلكم العادل او الق�ضاء العادل.
وقد يكون ملمار�سة التمييز ا�ساليب عدة،
ولكن اهمها اثنني – وهما ما يعرف بالتمييز
املبا�رش او غري املبا�رش .فالتمييز املبا�رش
يتمثل يف انحياز احد ال�شهود او الق�ضاة اىل
احد طريف النزاع �سواء كان ذلك – املدعي او
املدعى عليه ،واتخاذ قرار �ضد احد الطرفني
من منطلق ان الطرف الذي ينحاز اليه -تربطه
به عالقة قرابة .اما التمييز غري املبا�رش،
يتمثل يف ان احد الق�ضاة او ال�شهود ،ي�ؤييد
احد اطراف النزاع ،او ي�صدر قرار ل�صالح
طرف ،من منطلق ر�ؤيته وموقفه الذاتي
وال ي�ستند اىل احكام القانون .يف حني ان
احلكم العادل مينح احلق القانوين لكل فرد
وفق ًا الحكام القانون ،ان يطلع على الدعوى
املرفوعة �ضده ،ويعطي الفر�صة للرد على
الدعوى ،او احل�ضور �شخ�صي ًا اىل قاعة
املحكمة لفهم حمتوى الدعوة املقامة �ضده.
وال يجوز ان ي�صدر قرار احلكم مبعاقبته قبل
امتام االجراءات القانونية .ويف حال حدوث
ذلك ،يعترب قرار احلكم غري مراعى الجراءات
العدالة الطبيعية ،او منافي ًا لها ،وي�ؤدي اىل
اال�رضار بحقوق وم�صالح االفراد .وانطالق ًا من
ذلك البد ان نطبق اجراءات العدالة الطبيعية،
ومن ثم يتم ا�صدار قرار احلكم.
 2العدالة االجتماعية-:وتعني ان كل اال�شخا�ص مت�ساوون امام
القانون ،ولهم فر�ص مت�ساوية يف احلياة،
وهذه املبادئ هى ركيزة للعدالة االجتماعية.
بعبارات اخرى ،ان ار�ساء العدالة ميكن ان
تقا�س فقط مبدى �ضمان النظام للم�ساوات،
واي�ض ًا بالقرارات التي تتخذ يف �سبيل ازالة
املعوقات التي حتول دون ممار�سة االفراد
او التجمعات ن�شاطاتهم من �أجل احراز
التطور والتغيري يف املجاالت االجتماعية
والثقافية واالقت�صادية والقانونية .وميكن
اال�شارة للفهم اال�سا�سي لهذا االمر وم�ضاعفاته
باالجابة على – كيفية توزيع الفر�ص ازاء
(الرثوة – االحرتام  ...الخ) و(بني اال�شخا�ص
– اال�رسة – املجتمع  ...الخ) ؟
 3-العدالة االيجابية-:

وهى احدى انواع العدالة املعروفة ،ومتر
عرب اجراءات احلكم والقانون وفق ًا الحكام
مواد القانون املدين او القانون اجلنائي.
 4العدالة االجرائية-:النظم العدلية تعني ان قرارات احلكم
العادل و�سبل تنفيذها ،متر عرب طرق
عادلة ،وباخت�صار ت�سلك عرب – اجراءات
عادلة و�سوية ،من �أجل ان ت�سود العدالة.
فبموجب االحكام القانونية ،ت�صدر قرارات
غري منحازة ،ودون متييز ،ويتم تنفيذها
ب�شكل مرتب ومنظم .ويتطلب ممن ينظرون
ويدر�سون الق�ضية ،ان ين�أوا بانف�سهم عن
التمييز بني اطراف اخلالف او النزاع .واالخذ
يف االعتبار ب�رضورة اتاحة الفر�صة للمعنيني
او وكالئهم ،ل�رشح ق�ضيتهم يف قاعة املحكمة.
وعليه ترت�سخ لديهم القناعة بان قرارات
احلكم جاءت عقب اجراءات عادلة ،وبالتايل
حتظى تلك القرارات بالقبول لديهم.
العدالة مبنظور املجتمع االرتري
اذا عدنا قلي ً
ال للوراء لنت�أمل التاريخ ازاء
نظرة املجتمع االرتري للعدالة ،جند ان القيم
الثقافية والعادات والتقاليد ملجتمعنا ،قد
تر�سخت انطالق ًا من تلك النظرة التقليدية .وان
النظم والقوانني العرفية يف املجتمع االرتري
ظل ُيعمل بها مع اجراء بع�ض التعديالت يف
املحتوى بني احلني والآخر .وقد ا�س�ست تلك
املمار�سات ،الحرتام القانون وااللتزام به،
وبالتايل �ساعدت يف ان ت�سود العدالة يف
املجتمع.
وبالنظر ل�شمولية حمتوى القوانني
العرفية ،ن�ستنتج مبا ال يدع جما ًال لل�شك،
فهم املجتمع االرتري العميق للعدالة .ويف
حال املقارنة بني القوانني العرفية القدمية
من جهة والقوانني احلديثة من جهة اخرى،
جند انها تلتقي يف مفهوم م�صطلح العدالة،
وان الفرق بينهما يكمن يف االختالف حول
ال�سبل املتبعة للو�صول اىل الهدف .فالقوانني
احلديثة تركز على حتقيق العدالة كهدف
ا�سا�سي .بينما القوانني العرفية للمجتمع
االرتري ت�شكل العمود الفقري لتحقيق "ال�سالم
والوئام" .وذلك بالرتكيز على ال�صلح بني
االخوة الفرقاء ،كطريق م�ؤدي اىل ال�سالم،
وار�ساء اال�ستقرار.
ال �شك ان املجتمع االرتري ،ي�سعى دوم ًا اىل
حل امل�شكالت وا�صالح ذات البني بني االخوة،
والتقريب يف وجهات النظر بني املختلفني،
ومن ثم خلق اجواء الود والزمالة وال�صداقة
بني الفرقاء .وانطالق ًا من ذلك ،ف�إن الوجهاء
واخلريين يف املجتمع لديهم القناعة فيما
يعربون عنه بالقول – "ان العدالة ما مل
تر�سى دعائم ال�سالم فال جدوى من ورائها".
لذا يركنون اىل امل�صاحلة وحل اخلالف
والتناق�ض بني اخل�صوم ،ويعتربونه نهج ًا
�سليم ًا من اجل ار�ساء ال�سالم .وعليه يحاولون
يف البداية ،ا�شاعة اجواء الهدوء وترديد
عبارات الود يف �سبيل تهدئة م�شاعر اطراف
النزاع والتعرف على �سبب اخلالف بينهم،
ويبذلون ق�صارى جهدهم يف متابعة خطوات
الو�ساطة وا�ستخدام ا�ساليب التهدئة والتمهيد
للم�صاحلة حتى يتم التو�صل اىل ال�صلح بني
الفرقاء.
ان م�سرية امل�صاحلة هدفها اال�سا�سي هو

التو�صل اىل ار�ساء ال�سالم ،وذلك بعد اال�ستماع
حلجة كل طرف ،والعمل على تهدئة اجلدل
بني املعنني .بينما طريقة احلكم والف�صل يف
ق�ضايا النزاع يف قاعة املحاكم ،يختلف عن
ذلك متام ًا .فالعقالء يف جلنة ال�صلح يرددون
القول – ان احلكم ي�صدر ل�صالح احد الطرفني،
بينما ا�سلوب ال�صلح ينظر للطرفني بالت�ساوي،
وي�سعى حل�سم ق�ضية النزاع بينهما .وندرك
اي�ض ًا ان قرارات املحكمة يرتتب عليها وجود
غالب و�أخر مغلوب .مع العلم ان فر�ص احالل
ال�سالم بينهما تكون �ضعيفة وحمدودة .فقرار
املحكمة قد يكون مدعاة ارتياح لطرف ،وعدم
ارتياح لدى الطرف االخر .فقدمي ًا ظل ابا�ؤنا
يختارون – ان يتقدم املذنب بالتعوي�ض
لل�شخ�ص الذي حلق به ال�رضر ،ومن ثم يعود
املذنب ل�شغل دوره يف املجتمع بد ًال من تعر�ضه
لعقويات ال�سجن واالعتقال.
ظل املجتمع االرتري منذ القدم ،ينظر
مل�س�ألة اخذ الث�أر – بنظرة غري مر�ضية
وخمالفة للقانون وكان ينبذ �سلوك االخذ
بالث�أر .ويعترب جنوح اجلانب املغلوب يف
مرافعة الق�ضية ،للتفكري ب�أخذ الث�أر ،ف�إن
هذا يدل – ان الق�ضية مل تر�سو لرب ال�سالم.
ومن هذا املنطلق ،ف�إن احد اجلوانب الهامة
لقوانيننا العرفية واملحاكم االهلية ،هو
م�سرية ال�صلح ،والتي تعتمد على الوقوف
وجه ًا لوجه بني الفرقاء ،واذعان الكل ملا
يتمخ�ض عن خطوات ال�صلح والقوانني العرفية
املتبعة ،ومن خالل ذلك يتم حتقيق االدارة
العدلية وار�ساء ال�سالم يف جمتمعنا.
ان احدى الظواهر االيجابية لطبيعة
القانون العريف وخطوات ال�صلح مبوجبه،
هى ظاهرة وقوف طريف اخل�صومة وجه ًا
لوجه بح�ضور جلنة ال�صلح ،وذلك لتو�ضيح
كل طرف موقفه ومربراته ،والتعبري بالر�ضى
والقبول ملا ي�صدر عن اللجنة امل�صلحة،
وهذا اال�سلوب ي�ؤييده ويعرتف به املجتمع
االرتري .ويرتتب عن ذلك خلق اجواء ال�صلح،
واحرتام القانون ،وار�ساء ال�سالم واال�ستقرار
يف املجتمع االرتري.
احرتام القانون لدى املجتمع االرتري
يعي�ش املجتمع االرتري يف ظل احرتام
القانون والثقافة املتعددة التي حتظى
بالتقدير ،ونظام قانوين يحت�ضن كل مواطن
بغ�ض النظر عن ا�صوله وعقيدته ،والطبقة
التي ينتمي اليها .فال�شعب االرتري ميتلك
ثقافة متح�رضة ،وعادة مهذبة ،ت�ؤهله الر�ساء
حياة اجتماعية مل�ؤها الوئام .بينما من مييل
اىل اال�ساءة والظلم من افراد هذا املجتمع
اال�صيل ،البد ان ينال عقابه وت�أخذ العدالة
جمراها بحقه .وان املجتمع االرتري على
دراية وقناعة تامة بان القانون فوق اجلميع.
�صحيح ان ال�شعب االرتري وخالل فرتة
اال�ستعماريات املتعاقبة مل ي�ستطع تطوير
االجراءات القانونية والعمل بااللتزام بها،
اال انه ا�ستطاع تر�سيخ م�س�ألة احرتام القانون.
وقد �ساعد يف ذلك العمل بالقوانني العرفية
التي �صاغها نخبة من العقالء وخرية ابناء
املجتمع يف كل مناطق ارتريا .وحافظ ه�ؤالء
اخلرييني ،على تطبيقها يف اطار امل�صاحلة
وار�ساء ال�سالم يف املجتمع ،وبذلوا اجلهود
امل�ضنية وحتملوا االعباء يف �سبيل ذلك.
وبف�ضل ا�ؤلئك اخلرييني يف جمتمعنا ،ا�ستطعنا
العمل بنظام القانون العريف وامل�صاحلة
وتر�سيخ ال�سالم ،ودون االعتماد على ال�رشطة
وال�سجون واملعتقالت.
وميكننا ان نفهم من كل ذلك ،ان القوانني
العرفية واحرتام وقبول املجتمع والعمل
بها ،ر�سخت القناعة بان يعي�ش اجلميع يف
ظل احرتام القانون وحياة الوئام وال�سالم.
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الأن�شطة الزراعية مل�شروع عيالبرعد
�إعداد /دهالك نقا�سي
ترجمة  /عربي حممد قيتا
اجلزء الثاين
تعترب تربية احليوانات جزء
اليتجز�أ من االن�شطة الزراعية،
ف�إذا مت القيام مب�ضاعفة �أعداد
احليوانات على م�ستوى الوطن،
ف�إن ذلك �سيتطلب �رصف امليزانية
العالية واجلهد االكرب ،فبقدر ما
يتم بذله من جهد �سيتم جنى العدد
املمكن منها ب�أ�سلوب ناجح ،والذي
بدوره �سي�ساهم ب�إ�ستقرار اال�سعار
باال�سواق املحلية ،وعدا ذلك ف�إن
القيام بت�صدير تلك املنتجات اىل
اخلارج ف�إن ذلك �سيكون له االثر
االكرب بالتنمية االقت�صادية ،لذا
ف�إذا كانت تلك احليوانات املنتجة
�سيت�ضاعف �إنتاجها ،البد من توفري
وجتهيز الغذاء الكايف لها ،وتوفري
الرعاية ال�صحية الالزمة وتوفري
كافة االحتياجات اال�سا�سية لها.
ومب�رشوع عيال برعد الزراعي يتم
تفعيل االن�شطة التنموية ،ومنها
تربية احليوانات وهي من املهام
التي يتم �إعطاءها االولية الكربى،
ومب�رشوع عيال برعد الزراعي والذي
يحت�ضن ما يعادل  1000ر�أ�س من
خمتلف �أنواع احليوانات التي يتم
تربيتها ،منها ما يعادل  300ر�أ�س
هي من البقر ،منها  200بقرة من
نوع اجلامو�س ،و 100بقرة من نوع
بركة ،والتي تتواجد مبرحلة زيادة
االعداد ،باال�ضافة اىل ذلك ف�أنه
يوجد من اخلنازير ما يعادل 600
ر�أ�س  ،باال�ضافة اىل  86ر�أ�س من
ال�ض�أن ،وذلك كما �أو�ضحه لنا وكيل
ق�سم الرثوة احليوانية بتلك املنطقة
ال�سيد  /برهاين نقا�ش.
" توفري الغذاء الكايف ينعك�س على
�إنتاج احليوانات ب�شكل �إيجابي،
وتلك احليوانات املنتجة �إذا �أمكن
توفري الغذاء املتنوع من الرب�سيم
والغذاء االخ�رض ب�شكل منتظم،
ف�إن ذلك وبدون اي تردد �سي�ضاعف
االنتاج الذي �سيكون وفري ًا من تلك
احليوانات  ،ففي هذه الفرتة يوجد
ما يعادل  11هيكتار من الغذاء
االخ�رض للحيوانات من الرب�سيم،
باال�ضافة اىل توفر  3هيكتارات من
الذرة ال�شامية واملجهزة لغذاء
احليوانات ،باال�ضافة اىل توفر علف
الطاف والذي مت زراعته مب�ساحة
ت�صل اىل  3هيكتارات والتي �سيتم
اال�ستفادة منها يف ف�صل ال�صيف
والذي مت تخزينه ب�شكل جيد " ،وذلك
كما �أو�ضحه ال�سيد /برهاين مبحور

حديثه عن ما مت جتهيزه وتنميته من
غذاء احليوانات.
وتعترب اخلنازير �إحدى احليوانات
التي يتم تربيتها مب�رشوع عيال
برعد الزراعي ،وقد �أو�ضح ال�سيد/
برهاين ب�أنه مت التمكن من الرعاية
واملتابعة الالزمة لها ،باال�ضافة
اىل توفري الغذاء ب�شكل منظم ،
وت�صدير منتجاتها اىل اخلارج
ف�إنها �ستعطي مردود �إقت�صادي عايل
للوطن ،فهذه اخلنازير تتعذى على
كافة �أنواع الغذاء ،لذا ف�إنه ميكن
النظر اليها كخيار منا�سب و�أف�ضل،
ونقوم يف هذه الآونه ب�إعطاءها من
الغذاء العلف وال�سكر باال�ضافة اىل
منتجات ال�صل�صة املنتهية ال�صالحية
وغريها من االطعمة واملواد الغذائية
االخرى ،وكافة هذه االغذية التي
يتم �إعطاءها يتم موازنتها بالن�سبة
املئوية عرب اخلرباء املعنني
بالتغذية للحيوانات.
" وهذه االنواع من اخلنازير هي من
�أ�صناف �سوان ،ومبا �أنها من اال�صناف
التي مل تلد ف�إن حلمها ذو رائحة
قوية ،لذلك ف�إن جودته تتال�شى
�رسيع ًا ،ولتاليف هذه الظواهر
واحلد منها يقوم االطباء املخت�صون
باحليوانات ب�إجراء العمليات
اجلراحية املختلفة ،واذا مل يتم
التمكن والتخل�ص من تلك االمرا�ض
عرب �إجراء العمليات اجلراحية،
هناك �أ�ساليب وطرق �أخرى للعالج
التي يتم �إتخاذها وكل تلك املحاوالت
هي بغية املحافظة على جودة تلك
اللحوم ورفع م�ستواها ،ولتفادي �أي
نوع من اخل�سائر قبل حدوثها ،وتقوم
�إنثى اخلنزير بالوالدة خالل � 3أ�شهر،
وميكنها �أن تلد باملرة الواحدة ما
يعادل  12خنزير ًا ،ولكن ما يعادل 8
منها فقط هي التي تكرب ب�شكل جيد،
واما البقية فتموت مبختلف اال�سباب،
وحتتاج تلك اخلنازير الثمانية اىل
الرعاية واملتابعة اجليدة ،وذلك
كما �أو�ضحه ال�سيد برهاين يف حديثه
عن �أ�ساليب تربية اخلنازير.
وب�صفة عامة ف�إن االو�ضاع ال�صحية
لتلك احليوانات جيدة جدا ،ويف
بع�ض االحيان خا�صة بف�صل اخلريف
التي تنت�رش فيه ح�رشة القراد التي
ت�صيب احليوانات ب�أمرا�ض جلدية،
فهذا املر�ض هو من �أغلب االمرا�ض
التي ت�صيبها ،فتلك االبقار التي
ت�أكل من املراعي والتي جتلب
معها االمرا�ض يتم متابعتها ور�ش
االدوية عليها ليتم احلد من �إنتقال
االمرا�ض.
وال �شك �أن توفري الرعاية ال�صحية
للحيوانات يعزز من �إنتاجها

وي�ضاعفه ،ولتطبيق هذه املفهوم
باال�سلوب العلمي والذي �أ�صبح
�رضوري ًا البد من الت�سلح باال�ساليب
العلمية ،وم�رشوع عيال برعد
الزراعي يحت�ضن اخلريجني من كلية
حملمالو الزراعية والبالغني 37
خريج باال�ضافة اىل توفر  47من
العمال واملوظفني من �ضواحي تلك
املنطقة ،و�أ�ضف اىل ذلك املوظفني

ال�سيد /برهاين نقا�ش
العاملني ب�إعداد الغذاء والبالغني اىل
 64عامل ،والذين يعملون بكل وفاء
وجهد ب�أعمال ت�سمني هذه احليوانات
كما �أو�ضحه ال�سيد برهاين.
وتقوم امل�ؤ�س�سة الوطنية للبذور
واملوا�شي ببذل اجلهود املختلفة
مل�ضاعفة �أعداد احليوانات ،وتقوم
اي�ض ًا ب�إدخال االجنا�س اجلديدة من
البقر النتاج االلبان واللحوم وتعمل
على �إ�ستخدام اال�ساليب املتطورة
املتعلقة بطرق تربيتها وتغذيتها،
والقيام اي�ض ًا بتنمية املراعي
للح�صول على الغذاء االخ�رض
للحيوانات وجتهيز الغذاء املتنوع
مبختلف العنا�رص الغذائية ،والقيام
بتجهيز االدوية وتوزيعها...
وكل ذلك بهدف م�ضاعفة االنتاج
و�إثراءه ،ونتيجة ذلك على املجتمع
واالفراد بتقدمي املنتجات الغذائية
املتوازنه والكافية وتقدميها لهم
ب�أ�سعار زهيدة ومنا�سبة ،باال�ضافة
اىل ت�صدير املنتجات امل�صنعة اىل
اخلارج ليكون ذلك من االن�شطة
اال�سا�سية التي ت�سعى لها امل�ؤ�س�سة
بالدرجة االوىل.
ويقول ال�شاب /جعفر مو�سى والذي
يعمل كطبيب وخبري للحيوانات
مب�رشوع عيال برعد الزراعي ملدة عام
واحد ،حتدث قائ ً
ال " يكمن عملنا نحن
االطباء ب�شكل �أ�سا�سي لعالج االمرا�ض
التي تظهر بهذه احليوانات وهدفنا
اال�سا�سي هو ح�صول هذه احليوانات
على ال�صحة الكاملة ،ولكي حت�صل
هذه احليوانات على الرعاية ال�صحية
الكاملة نقوم ببذل اجلهد ب�شكل �أكرب
يف نظام التغذية الذي نركز فيه،
ف�إذا متكنت هذه احليوانات من
احل�صول على الغذاء الكايف
 ،فمن ال�صعوبة البالغة �أن
ت�صاب ب�أي عر�ض مر�ضي على
االطالق ،ف�إذا �أ�صيبت باملر�ض
ف�إنها ت�شفى من املر�ض
�رسيع ًا ،ويف ف�صل ال�شتاء
ت�صاب هذه االبقار مبر�ض
امليمونيا وت�صاب البقرة
احللوب يف ثديها باملر�ض،
ونتيجة لذلك ف�إن االنتاج يهبط
ب�شكل �سلبي ،باال�ضافة اىل �أنها
ت�صاب باالمرا�ض بفرتة الوالدة
وبعد الوالدة  ،باال�ضافة اىل
ذلك ف�أنها ت�صاب بامرا�ض
ح�سا�سية اجللد وغريها من
االمرا�ض املختلفة ،كالطفح
اجللدي واملر�ض النا�شئ من
ح�رشة القراد التي تظهر يف
بع�ض االحيان ،وتظهر �أمرا�ض
اال�سهال يف كل من اخلنازير
وال�ض�أن.

�أف�ضل ف�إن ذلك �سيحميها من خمتلف
االمرا�ض االتية من ذلك ،واذا مل يتم
املحافظة على تلك االلبان ب�أ�سلوب
نظيف ف�إن ذلك �سوف يعر�ضك
خل�سائر فادحة ،لذا ف�إن العوامل
والظواهر التي ت�أتي ب�سبب عدم
توفري النظافة يتم تخ�صي�ص عمال
خم�ص�صني للنظافة والذين يعملون
ب�شكل يومي للمحافظة على جودة
ونظافة االلبان ومبتابعة عالية.
وتتلقى م�ؤ�س�سة عيال برعد لاللبان
من هذه االبقار التي يتم م�ضاعفتها
االلبان الطازجة ،حيث توجد من
�أجنا�س اجلامو�س ما يعادل ،48
والتي تنتج االلبان ب�شكل يومي مبا
يعادل  600لرت ،حيث يتم ت�صنيع
تلك االلبان بامل�ؤ�س�سة ويتم بعد ذلك
عر�ضها على اال�سواق ،ومل�ضاعفة
ذلك االنتاج لتلك االبقار يتم رعايتها
عرب املخت�صني بالتغذية وال�صحة
ب�شكل منظم وفعال ،وعلى امل�ستوى
العاملي تندرج الدول املتقدمة
وم�ضاعفة
احليوانات
برتبية
�أعدادها ،ب�إمتالكها على االدوات
املتقدمة واملتطورة واحلديثة مما
يجعل ذلك من ا�سباب جناحها،
فتلك الدول املتقدمة متتلك االليات

و�أ�ضاف ال�شاب جعفر ب�أنه جتري
اجلهود الكبرية ملعاجلة االمرا�ض
التي تظهر بهذه احليوانات ،وبف�ضل
تلك اخلتبارات املقدرة ،ف�إن �أحوالها
ال�صحية تتواجد مب�ستوى �أف�ضل،
وب�إ�ستخدام خمتلف اال�ساليب والطرق
فال توجد �أي من هذه احليوانات تكون
معر�ضه للموت ،وين�صح ال�شاب
جعفر بتوفري االدوية الالزمة بالوقت
املنا�سب ،ف�إذا مت التمكن من توفري
هذه االدوية بالوقت املنا�سب ف�إنها
ب�إ�ستطاعتها ال�سيطرة على املر�ض
بدور كبري.
وال�شابة يرقا امل تخليت هي �إحدى
الدار�سات بعلوم احليوانات ،ومت
توزيعها بفرع تغذية احليوانات
وت�ضيف قائلة " نقوم ب�أعمالنا يف
البداية مبعرفة ودرا�سة م�ستوى
تواجد تلك احليوانات ،ونقوم
بتقييم �أو�ضاعها ال�صحية ب�صفة
عامة ،ونقوم ب�إجراء برنامج خا�ص
ومنظم لتغذيتها ويف هذه االونه
يتوفر لدينا الغذاء االخ�رض والذرة
ال�شامية ،من الرب�سيم واملتوفرة
لدينا بكرثة باال�ضافة اىل الرز
والطحني الذي تتغذى عليه ،ويتم
تقدمي هذه االغذية ال�صلبة املذكورة
مع امللح وال�سكر اللذان يتم خلطهما
ب�شكل متوازن وبن�سبة مئوية ،فعلى
�سبيل املثال �إذا كانت هناك بقرة
حلوب ولكي يكون �إنتاجها م�ضاعف
نقوم ب�إعطائها الغذاء ال�صلب
واالخ�رض وخلطهما �سوي ًا وتتغذى
عليه ل�ساعات معينه.
وكما تو�ضحه ال�شابة يرقا امل ب�أن
هذه االبقار تعطى االنتاج الوفري
بح�سب ما يتم تقدميه لها من نظام
التغذية ،بالرغم من �أن تلك الوحدات
التي تتغذى فيها هذه احليوانات جزء
منها تعر�ضت للهدم وتدعوا ل�صيانتها
منذ وقت مبكر ،وتذكر ب�أنها عندما

املتطورة ،باال�ضافة اىل تفعيل نظام
تفعل كافة �أن�شطتها
التهجني  ...فهي َ
باال�ساليب املتطورة واحلديثه،
وبف�ضل توفريها االدوات املتطورة
�إ�ستطاعت �أن توفر الفرادها اخلدمات
الكافية من املنتجات الغذائية،
وتقوم بت�صدير هذه املنتجات اىل
اخلارج بكميات كبرية حيث �ساهم
ذلك بالتنمية االقت�صادية وتعجيل

بد�أت العمل بذلك الفرع كانت ت�شعر
بال�سعادة الغامرة والر�ضى ،وتقول
" �إن مادر�سته من علوم نظرية �إذا
�إ�ستطعت تطبيقه على �أر�ض الواقع
ف�سيكون ذلك �أكرب فاعليه وهذا ما
�أنا مت�أكد منه ،وعندما ت�شاهد هذه
احليوانات وهي مري�ضه وتت�أمل هناك
�أمر خمتلف ت�شاهده وحت�س فيه ،
وعندما نقوم بالتعاون مع االطباء
املعنني باحليوانات ملعاجلتها،
ونقوم بالعمل ب�شكل �أوفى فذلك
ي�شعرنا باالرتياح ال�ضمريي،
وت�ضيف بالقول ب�أن عملية اخلو�ض
بالعمل بح�سب ما تدر�سه يزيد من
االنتاجية وتكون �إيجابية بدرجة
عالية.
وتعترب النظافة عامل �أ�سا�سي
ل�صحة احليوانات ،ف�إذا مت القيام
باملحافظة على نظافتها ب�شكل

عجلة التقدم لهذه الدول.
لذا ولكي نحذو حذو تلك الدول
املتقدمة التي بلغت م�ستويات متقدمة
برتبية احليوانات البد من ت�أهيل
الكوادر الب�رشية ،وي�ستطيع ال�شباب
امل�ؤهلني باملعرفة والوفاء بلعب
دورهم وتطوير جمتمعهم ،ويتطلب
ذلك جتهيز كافة الو�سائل الالزمة
لذلك الفرد الدار�س وامل�ؤهل ،وميكن
�أن يكون جمال تربية احليوانات
م�صدر االنتاج والدخل الوفري،
وجمال تربية احليوانات يجنى
خمتلف الفوائد واالرباح ،وعلى
�سبيل املثال ميكن �أن يكون م�صدر
الغذء وال�سماد الطبيعي ،باال�ضافة
اىل ذلك ميكن اال�ستفادة من اجللود
التي يتم ت�صنيعها بامل�صانع النتاج
خمتلف منتجات اجللود التي ي�ستفاد
منها مبخلف االمور.

ال�شابة /يرق�أمل تخليت
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�إعداد /هاجر حممد نور

اختبار الدم املبكر ميكن �أن يتنب�أ بخطر الإجها�ض تلك هي �أعرا�ض نق�ص فيتامني ب 12
خل�صت درا�سة علمية حديثة �إىل �أن
�إجراء اختبار الدم يف الأ�سابيع الـ 12
الأوىل من احلمل ميكن �أن يتنب�أ بخطر
الإجها�ض �أو الوالدة املبكرة .ويعتقد
�أطباء �أمريكيون �أنهم وجدوا جزيئات
يف الدم ميكن ربطها مب�ضاعفات خطرية
للوالدة ،قبل �أ�شهر من ظهور الأعرا�ض.
وميكن �أن ت�ساعد هذه النتائج الأطباء
على اتخاذ خطوات لتجنب الوالدة
املبكرة .لكن خرباء حذروا من املبالغة
يف اال�ستنتاجات ،م�شريين �إىل الطبيعة
"ال�صغرية والأولية" للبحث .ويف اململكة
املتحدة ،تنتهي واحدة من كل خم�س حاالت
حمل بالإجها�ض ،يف حني ت�شهد بريطانيا
واحدة من �أعلى معدالت الوالدة املبكرة يف
�أوروبا .ويعمل اختبار الدم املقرتح على
فح�ص جزيئات ت�سمى "ميكرو �أر �إن �إيه" ،التي
توجد يف خاليا الدم بامل�شيمة  -غ�شاء �سميك
ق�ص�ص
يحيط بالرحم خالل فرتة احلمل.
الإجها�ض :ما بني "�شعور بالراحة" و"قلب
مك�سور" جهات طبية بارزة يف بريطانيا تدعم
تقنني الإجها�ض التنب�ؤ بامل�شاكل وقام الفريق
الطبي ،من خمترب الطب التنا�سلي واملناعة
يف مدينة �سان فران�سي�سكو الأمريكية ،بتقييم
قدرة خاليا جزيئات "ميكرو �أر �إن �إيه" على
التنب�ؤ بالوالدة املبكرة وت�سمم احلمل
والإجها�ض خالل الأ�سابيع الـ  12الأوىل من
احلمل .وفح�ص الفريق الطبي  160حالة
والدة  -يف �سل�سلة من �أربع درا�سات ن�رشت
يف دوريات علمية .وتنب�أت النتائج بحاالت
�إجها�ض وت�سمم احلمل بدقة ت�صل لنحو 90
يف املئة ،كما تنب�أت بحاالت الوالدة املبكرة
قبل � 34أ�سابيع بدقة ت�صل لنحو  89يف املئة.
وي�ؤثر ت�سمم احلمل على ما ي�صل �إىل  10يف
املئة من جميع حاالت احلمل لأول مرة وغالبا
ما ي�ؤدي �إىل الوالدة املبكرة.

وخالفا للإجها�ض ،ميكن التعامل مع
خطر الإ�صابة بت�سمم احلمل والوالدة املبكرة
بالتدخل الطبي .وقال الباحثون الذين �أجروا
الدرا�سة �إن االختبار ميكن �أن ُي�ستخدم مع
اختبارات فح�ص �أخرى' .ال�سبب اجلذري' وقال
دانييل بري�سون� ،أ�ستاذ فخري لعلم الأجنة
ال�رسيري وبيولوجيا اخلاليا اجلذعية يف
جامعة مان�ش�سرت� ،إن الدرا�سة "تبدو مثرية"
يف جمال يف �أ�شد احلاجة �إليها .لكنه �أ�ضاف:
"رغم �أن النتائج قد تبدو مثرية ومتطورة،
هناك للأ�سف خطرا كبريا لأن تكون خاطئة".
وتابع" :نحن بحاجة �إىل درا�سات متابعة �أكرب
للت�أكد مما �إذا كانت هذه النتائج �صحيحة
�أم ال" .و�أكد تيم ت�شيلد� ،أ�ستاذ م�ساعد يف
جامعة �أك�سفورد واملدير الطبي ملعهد العلوم
الإجنابية ب�أك�سفورد ،على تلك املخاوف ،لكنه
و�صف البحث ب�أنه مهم .وقال لبي بي �سي �إن
"ت�سمم احلمل والوالدة املبكرة والإجها�ض هي
ق�ضايا مهمة يف جميع �أنحاء العامل ،لذا ف�إن
�أي بحث يف هذا املجال مهم" ،م�ؤكدا �أنه "رغم
�أن عدد احلاالت التي �شملتها الدرا�سة حمدود
جدا ،ف�إن العالقة الإح�صائية بني االختبار
وامل�ضاعفات مرتفعة جدا" .و�أ�شار �إىل �أنه
ي�أمل فى �أن ت�ساعد الأبحاث اجلارية الأطباء
على فهم "ال�سبب اجلذرى" لأمرا�ض امل�شيمة.

ا�ستخدام اال�سربين ب�شكل منتظم ي�ؤدي اىل
انخفا�ض احتمال اال�صابة بانواع كثرية من ال�سرطان

�أ�شار كيلفني ت�سوي من
اجلامعة ال�صينية يف هونغ
كونغ �إىل �أن الباحثني �أظهروا �أن
تناول الأ�سربين ب�شكل منتظم،
لفرتة طويلة من الزمن ،ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض احتمال الإ�صابة
ب�أنواع كثرية من ال�رسطان،
مبا فيها �رسطان �أع�ضاء اجلهاز
اله�ضمي ب�شكل خا�ص.
واهتم العلماء يف ال�سنوات
الأخرية بالأ�سبريين وغريه من
الأدوية املح�رضة على �أ�سا�س
حام�ض ال�سالي�سيليك لأنها ،كما �أظهرت
التجارب ،تتميز مبوا�صفات فعالة �ضد
مر�ض ال�رسطان .وح�سب موقع رو�سيا
اليوم� ،أثبتت التجارب على الأ�سربين �أنه
يزيد فعالية العالج الرامي �إىل تقوية
املناعة لدى الإن�سان ،كما ي�ستطيع �أن
يقاوم �رسطان امل�ستقيم والدم وعددا من
الأورام الأخرى ،كما يزيد من احتماالت
البقاء على قيد احلياة بعد العالج
الكيميائي مبقدار .15-20%
�شمل بحث العامل ت�سوي وزمالئه �أكرث
من � 600ألف مري�ض ،تناول بع�ضهم

جرعات قليلة من الأ�سبريين ب�شكل دائم
ملدة � 8سنوات ،بينما تناوله الآخرون يف
�أثناء فرتات العالج فقط� ،أو مل يتناولوه
�إطالقا.
كما �أظهرت نتائج البحث �أن تناول
الأ�سبريين ب�شكل دائم خفّ�ض احتماالت
الإ�صابة ب�رسطان الكبد واملريء بن�سبة
 .47%ومن اجلدير ذكره �أنه ين�صح بتناول
الأ�سبريين لأولئك الذين ال يعانون من
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،ومن
الأف�ضل �أن ي�ست�شري املرء الطبيب قبل البدء
با�ستخدام الدواء.

غالبا ما ن�شعر بتغريات يف ن�شاطنا
اجل�سدي يجعلنا �أقل حركة من الو�ضع
املعتاد .وهو من دون �شك م�ؤ�رش على
نق�صان يف الفيتامينات او املعادن
الأ�سا�سية التي يحتاجها اجل�سم .
نتحدث اليوم عن م�ؤ�رشات نق�ص
فيتامني ب  ،12وكيف تبدو �أعرا�ضه
على �أدائنا اليومي.
 �ضعف يف الذاكرة:ي�ؤدي نق�ص هذا الفيتامني �إىل
م�شاكل بعمل الكريات احلمراء،
وبالتايل نق�ص كميات الأوك�سيجني الوا�صلة �إىل الدماغ ما يت�سبب مب�شاكل خطرية يف الإدراك
و�ضعف بالذاكرة.
 الوهن والتعب:يعاين الأ�شخا�ص الذين لديهم نق�ص يف كميات فيتامني " "В12من الوهن والتعب ،يرافقهما
غالبا �ضعف يف ال�ساقني و�شعور بالوخز يف �أطراف الأ�صابع ،لذا ين�صح مبراجعة الطبيب
و�إجراء التحاليل املطلوبة فورا عند ال�شعور مبثل تلك الأعرا�ض.
 االكتئاب:انخفا�ض م�ستويات فيتامني " "В12يف اجل�سم ي�ؤثر �سلبا على �آلية عمل هرموين ال�سريوتونني
والدوبامني ،الأمر الذي يرتافق مع �أعرا�ض احلزن والقلق واالكتئاب.
 ال�صداع و�ضيق التنف�س:غالبا ما يرتافق نق�ص هذا الفيتامني باجل�سم مع �صداع و�ضيق يف التنف�س ب�سبب عدم قدرة
الدم على نقل كميات كافية من الأوك�سيجني للأع�ضاء احليوية.
 م�شاكل يف النظر والأع�صاب:يلعب فيتامني " "В12دورا مهما يف ت�صنيع غالف املايلني للألياف الع�صبية ،لذا ي�ؤدي
نق�صه باجل�سم �إىل م�شاكل يف الأع�صاب ب�شكل عام ،ومنها الأع�صاب امل�س�ؤولة عن حا�سة
الب�رص.

الزهامير ي�ستهدف �أي مكان يف اجل�سم غري الدماغ
قالت درا�سة �أخرية �إن مر�ض اخلرف �أو
الزهامير ال ين�ش�أ بال�رضورة يف الدماغ،
�إمنا ميكن �أن يبد�أ يف �أي ناحية من �أنحاء
اجل�سم ،فيمكن �إيقافه قبل و�صوله �إىل اخلاليا
الدماغية.
غالبا ما يو�صف مر�ض الزهامير ب�أنه
"حالة ع�صبية تنك�سية ترتبط بفقدان الذاكرة
واالرتباك" .كما تقول البحوث املر�صودة لفك
طال�سم هذا املر�ض �إنه رمبا ينتج من عوامل
عدة ،حتدث خارج اجلهاز الع�صبي املركزي.
وبح�سب تقرير ن�رشه موقع "�ساين�س �ألريت"،
حدد فريق دويل من كندا وال�صني �سل�سلة من
اال�ضطرابات يف �أنحاء اجل�سم الب�رشي ،رمبا
هي ما يحفز تلف الأع�صاب امل�س�ؤولة عن
�أعرا�ض �ألزهامير.
وفقًا للباحث ويونغ �سونغ من جامعة
كولومبيا الربيطانية" :وا�ضح �أن الزهامير
يحدث يف الدماغ ،لكننا بحاجة �إىل ت�سليط
ال�ضوء على اجل�سم كله لفهم كيفية حدوثه
والنجاح يف �إيقافه" .ويتطور املر�ض مبوت
اخلاليا الع�صبية يف مناطق رئي�سة �ضمن
الأجزاء اخلارجية من الدماغ ،ويرتبط
ذلك برتاكم بروتني "بيتا�-أميلويد" وت�شوه
ريا
الربوتني "تاو" .وقد متكن الباحثون �أخ ً
من �إحراز تقدم م�شهود يف تطوير عالج لويحات
"�أميلويد" و"تاو" املت�شابكة.
على الرغم من الفتوحات البحثية يف هذا
امل�ضمار ،ما زالت بداية ن�شوء الزهامير غري
وا�ضحة للباحثني� ،إذ وقعوا على عوامل ترتبط
باجلينات وال�سلوكيات ال�شائعة ،مثل النوم
ال�سيء ،لكن ربط العوامل بع�ضها ببع�ض ما
زال بعيد املنال.
الزهامير ال ي�ستهدف الدماغ فقط
يف الدرا�سة مو�ضوع التقرير ،ت�ساءل
الباحثون �إن كان تراكم "بيتا�-أميلويد"
املوجود يف اخلاليا الع�صبية يف من يعانون
مر�ض الزهامير ميكن �أن ي�أتي من مكان خارج
الدماغ الب�رشي .ف�إنتاج هذا الربوتني يتم عند

انق�سام الربوتني املوجود يف �أغ�شية العديد من
الأن�سجة املختلفة �إىل ق�سمني ،لذا ميكن �إنتاجه
يف �أي مكان من اجل�سم من الناحية التقنية.
والأهم من ذلك قدرتها على عبور جدران اخلاليا
التي تف�صل الأوعية الدموية عن املادة الرمادية
يف الدماغ ،بح�سب تقرير "رو�سيا اليوم".
خارج الدماغ
بر�أي �سونغ ،ي�ضعف احلاجز الدموي الدماغي
مع تقدم الإن�سان يف العمر ،ورمبا ي�سمح هذا
بت�سلل املزيد من بروتني "بيتا�-أميلويد" �إىل
الدماغ ،ما ي�رسع عملية التدهور الع�صبي.
�أجرة الباحثون جتربة على زوجني من
زوجا وراثيا لإنتاج م�ستويات
الفئران :عدلوا
ً
عالية من "�أميلويد-بيتا" ،ومت �إي�صالهما
جراح ًيا بالزوج الآخر الذي ال يحمل اجلينة
نف�سها .وبعد عام ،تطورت يف الفئران
الطبيعية حالٌ ت�شبه �ألزهامير� ،إىل جانب
ت�شوهات لويحات بروتني "بيتا�-أميلويد"
وحدوث ت�شابك بني بروتينات "تاو" يف اخلاليا
الع�صبية .جدير ذكره �أن هذه هي املرة الأوىل
التي تُ ظهر البحوث فيها �أن �ألزهامير رمبا يبد�أ
خارج الدماغ .وكانت درا�سات �سابقة اقرتحت
دورا
�أن البكترييا والفريو�سات ميكن �أن ت�ؤدي ً
يف تطور هذا املر�ض .املطلوب املزيد من
الدرا�سات لت�أكيد هذه النتائج احلديثة ،كما
ميكن الأطباء البحث عن تركيزات متزايدة
من بيتا�-أميلويد يف اختبارات الدم العادية،
ومعاجلة �ألزهاير قبل و�صوله �إىل الدماغ.
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�شبابيات

املهند�س /داويت ابرها :عا�صمتنا اجلميلة فازت باالختيار نتيجة للمحافظة عليها

جاءنا يف املوعد والزمن املحدد ،بعد التحية
واملجاملة دخلنا مبا�شرة يف املو�ضوع .
املهند�س /داويت ابرها قرباقزابهري ،ولد
عام  1984با�سمرا مبنطقة اربعتي ا�سمرا،
در�س حتى الثامن مبدر�سة ا�سحاق تولدي
مدهن ،در�س باملدر�سة الفنية ق�سم امل�ساحة
ملدة ثالث �سنوات تخرج ب عدها بدرجة
دبلوم  ،ثم جل�س لإمتحان ال�شهادة الثانوية
ومتكن من االلتحاق مبعهد علوم التقانة
مباي نفحي در�س فيها الهند�سة املدنية
ملدة خم�س �سنوات تخرج منها عام 2012
بدرجة بكالريو�س .
املهند�س داويت يعمل االن م�ساعد من�سق
�ضمن م�شروع تراث ا�سمرا .
كيف كانت م�سريتك التعليمية ؟
كنت يف املرحلة االبتدائية
من
مب�ستوى متو�سط ،وانتقلت
مدر�سة ارافيلي اىل مدر�سة اربعتي
ا�سمراحيث ا�ستوعبت ب�شكل اف�ضل
اهمية التعليم وبد�أ م�ستواي نحو
التح�سن  .وعندما انتقلت اىل مدر�سة
ا�سحاق تولدي مدهن كنت �ضمن
الطالب املتفوقني يف ال�صف الثامن
ومت منحي جائزة  ،لكن كانت
املدر�سة الفنية قد غريت حياتي
حيث بد�أ اهتمامي بالتعليم ب�شكل
اكرب  .فقد كنا قد احرزنا درجات
عالية اي اكرث من  ،80%االمر الذي
عزز لدي روح املناف�سة  ،االمر
الذي �شجعني على موا�صلة التفوق
يف م�سريتي التعليمية  .والنن�سى
بالطبع دور املعلمني وت�شجيعهم
 ،ونتيجة لذلك كنا نق�ضي اليوم
الكامل يف ا�ستذكار ومراجعة
الدرو�س.
ما الذي دفعك لإختيار الدرا�سة يف املدر�سة
الفنية؟
بطبيعتي احب الن�شاطات الفنية
واملهنية  ،خا�صة وان احد ا�صدقائي
له نف�س امليول  ،وكان يف احدى
املرات يعمل على ت�شغيل طائرة
بتو�صيلها بدينمو  ،وانا كذلك
اخذتني الغرية وبد�أت اقوم بنف�س
التجربة  ،وكذلك كنت اتعاون مع
ابي واخي اللذين يعملون يف ميدان
النجارة واخلراطة .
ومبوجب قرار وزارة التعليم كان
لزام ًا علينا ان نلتحق بالدفعة 16
ملنت�سبي اخلدمة الوطنية ب�ساوا
 ،وبعد اكمال التدريب مت ار�سايل

اىل �رشكة روداب لأ�شغال البناء ،
عملت بها يف ق�سم امل�ساحة يف الفرتة
من  2003-2007ملدة اربع �سنوات
يف طريق فلفل�-سلمونا كم�ساح
(.)servier
وكيف وجدت العمل بها ؟
اعتقد ان العمل يعد احد اكرب
امل�رشوعات يف البالد  ،كما ان
العمل يف امل�رشوع من البداية وحتى
الت�شطيبات النهائية كان موفق ًا.
حدثنا عن جهودك من اجل ترقية درا�ستك
من الدبلوم حتى البكالريو�س؟
�إنطالق ًا من فهمي ان ح�صويل
على الدبلوم هو بداية الطريق
نحواملزيد من التح�صيل العلمي
 ،دفعني ذلك ملوا�صلة درا�ستي
ملرحلة البكالريو�س  ،وا�ستفدت من
جتربتي التي ا�ستمرت لأربعة اعوام
يف جمال تخ�ص�صي والذي كان
مبثابة الزاد �ساعدين يف التمكن من
النجاح يف اكمال الدرا�سة واحراز
درجة البكالريو�س ملا كانت يل من
رغبة عارمة يف الدرا�سة .
�أال ترى ان انتقالك من العمل لفرتة اىل
مقاعد الدرا�سة ي�سبب لك بع�ض اال�شكاالت
من حيث انتقالك من مواقع عمل اىل مقاعد
الدرا�سة ؟
حقيقة يف البداية حدث يل اال�شكال
الذي ذكرته  ،وكنت اقول يف نف�سي
بعد كل ال�سنوات هل ا�ستطيع ان
اتناف�س مع ه�ؤالء الطالب  ،ولكن
بذلت جهد ًا كبري ًا يف املذاكرة
فاحرزت الدرجات الكاملة( )4يف
االمتحان الف�صلي االول،االمر الذي
�شجعني على امكانية موا�صلة الدرا�سة
 ،وحققت النجاح االمر الذي دعاين
اىل اختيار جمال الهند�سة املدنية
يف درا�سة التخ�ص�ص التي ا�ستمرت
خلم�س �سنوات  ،حيث تخرجت عام
.2012
وبعد التخرج اين مت توجيهك؟
عملت ب�إدارة االقليم االو�سط
بق�سم التنمية ،وعملت يف جمال
تخ�ص�صي.
وكيف وجدت العمل يف هذا الق�سم ؟
وجدت العمل فيه ممتع  ،لكونه
انني وجدت جمال كاف ووا�سع من
اجل تطوير امكاناتي يف الهند�سة
املدنية  ،حيث اتاح يل العمل بحرية
والتعلم ب�شكل م�ستمر  ،خا�صة بعد
مرور عام اي عام  2014بت�أ�سي�س
العمل مل�رشوع ا�سمرا الرتاثي،
حيث عملت فيه يف موقع م�ساعد
من�سق امل�رشوع  .وكنت اعمل فيه
بارتياح ،بحكم انني ارتبط برباط
خا�ص وحب لهذه املدينة ،خا�صة
وان فن املعمار هو املجال الذي

ازدادت معرفتي به ب�شكل اكرب .
ماهي اهداف م�شروع ا�سمرا الرتاثي الذي
ميكن موا�صلته؟
الهدف اال�سا�سي كان اعداد
الوثائق وامل�ستندات التي متكن
ا�سمرا من تر�شيحها اىل قائمة
الدول التي تدخل �ضمن برانامج
اليون�سكو(.)Nomination Dossier
باال�ضافة اىل االن�شطة املرتبطة
باجناح امل�رشوع  ،وخطط حفظ
املواقع الرتاثية  ،وبع�ض التوجيهات
واالعمال الفنية التي ت�صاحب ذلك
(Planing NormsAnd Technical
.)Regulations
يف هذا امل�شروع اين كان موقعك ودورك؟
كان دوري التن�سيق بني كل
الوحدات العاملة يف هذا املجال
،منها من يف جمال الدرا�سات
والبحوث وغريها من االن�شطة
االخرى.
هال �شرحت لنا واو�ضحت اكرث؟
يف مدينتنا التاريخية �أ�سمرا
( )Historic Perimeterهناك الكثري
من املباين االثرية  ،وكونت جلان
لدرا�ستها وجمع املعلومات حولها
وكذلك خرباء متخ�ص�صون للعمل
يف هذا املجال ،كانت مهمتي
التن�سيق بني كل هذه اجلهات .
وكذلك امل�شاركة يف اعداد الوثائق
املطلوبة  .كذلك
وامل�ستندات
�شاركت يف اعداد ما نطلق عليه
(.)Conservation Master Plan
باملقارنة مع �سنك كيف جتد العمل يف هذا
املجال ؟
يف هذا امل�رشوع الذي نعمل
فيه ،العمل جماعي واليوجد عمل
مقت�رص على فرد معني  ،ومبا اننا
نعمل مع ا�شخا�ص كفوئني وذوي
خربات يف هذا املجال ويعرفون
الوثائق اخلا�صة با�سمرا وميتلكون
ر�صيد ًا �ضخم ًا من املعلومات عنها
امثال املهند�س بيطرو�س �سبحت،
واملهند�س مدهني تخلي ماريام
وغريهم ممن دلونا على الطريق
وامدونا بكل ما يلزمن من خرباتهم،
وقدموا لنا كل م�ساعدة ودعم  ،لذلك
مل تواجهني م�شكلة يف العمل يف هذا
املجال  .وكذلك مرافقتنا مل�ست�شار
امل�رشوع الربيطاين الدكتور ادوارد
دن�سن والذي عمل لفرتة طويلة يف
هذا املجال  ،والذي اكت�سبنا منه
بع�ض اخلربات واملعلومات االمر
الذي �سهل لنا العمل فيه ومل جند
�صعوبة تذكر.
وفق جتاربك وح�سب تقييمك كيف تقيم
ا�سمرا ابتداء من ت�أ�سي�سها؟
رغم انه �س�ؤال كبري  ،ويحتاج اىل
الكثري من العمل واجلهد لالجابة

عليه  ،فانني اقول ان مدينة ا�سمرا
ومن خالل تخطيطها  ،ومعمارها
ف�إنها بحق مدينة متميزة ،مثال
متيز يف تاريخ الب�رشية .
وهي تعد �ضمن املدن التي
تذكر ب�شكل خا�ص يف بداية القرن
الع�رشين بتميزها من حيث التخطيط
واملعمار املتميز .لذلك اطلقنا عليها
لقب "مدينة افريقيا احلديثة" وكذلك
تعد مثال متميز من حيث الرتاث
الثقايف ولذلك اكملت كل العوامل
التي �أهلتها لأن حتتل �ضمن قائمة
الدول التي مت اختيارها واعتمادها
لدى اليون�سكو.)UNESCO(.
�صف لنا �شعورك وانت ت�سمع اعتماد ا�سمرا
�ضمن �سجل اليون�سكو؟
حقيقة كانت فرحتي عارمة ،
ونزلت دموع الفرحة من عيني دون
ان ا�شعر  ،مبا اننا بذلنا اق�صى ما
منلك من طاقة وفكر وعمل وجهد
لدرجة اننا كنا نعمل يف بع�ض
االوقات حتى منت�صف اللليل  ،لذلك
من الطبيعي �أن يكون فرحنا كبري ًا
 ،و�رسورنا عظيم ًا ل�سماع ذلك النب�أ
العظيم ونرى عائد ما قمنا به من
عمل وجهد كبريين  .ومبا انني
كنت اتابع امل�س�ألة عرب االنرتنت
وجدت االجابة .
قال (�ضاحك ًا) ومن غرائب ال�صدف

لتكون بنف�س امل�ستوى  ،ومبا اننا
نحن امل�ستفيدون مما حتقق من هذا
االجناز  ،علينا العمل من اجل ان
يظهر ب�صورة اجمل واف�ضل .
هنالك عامل �آخر مل يذكر �ساهم
يف هذا االجناز وهو نظافة املدينة
الدائم  ،لذلك علينا املحافظة على
نظافتها وجمالها .
ثم ان جمال الرتاث الثقايف جمال
كبري  ،ووا�سع لذلك او�صي ال�شباب
خا�صة من يدر�سون يف الكليات ذا
العالقة بالعمل على اجراء املزيد
من البحوث والدرا�سات وت�سليط
اال�ضواء عليها.
ماهي الفائدة التي ميكن احل�صول عليها
من ت�ضمني ا�سمرا �سجل اليون�سكو؟
ب�شكل عام يفتح املجال لدخول
بقية مواقعنا الرتاثية  ،ف�س �سجل
اليون�سكو  ،كما انه يلعب دور ًا
كبري ًا يف الت�شجيع على تطوير
اجلانب ال�سياحي واالقت�صادي
ملدينتنا هذه.
كما انه له دور يف �صيانة املواقع
االثرية والرتاثية  ،ولي�س بال�رضورة
ان تقوم اليون�سكو بهذا الدور  ،بل
ميكن القيام به عرب التن�سيق والقيام
بنفري لل�صيانة بالتعاون مع الكثري
من امل�ؤ�س�سات واملنظمات .
ما هو املجال االخر الذي ميكن ان نقول

وما زاد فرحتي ان اليوم الذي
فازت فيه ا�سمرا مبوقعها يف �سجل
اليون�سكو وهوتاريح 08/07/2017
�صادف يوم تاريخ ميالدي حيث
احتفلت بال 34عام ًا من عمري .
حق ًا انها منا�سبة جميلة ...
قال لي�س هذا فح�سب ،وحتى
تاريخ تخرجي واحرازي درجة
البكالريو�س كان يوم /07 /07
2012م.
حق ًا انه توافق غريب من حيث التاريخ؟
حقيقة انا نف�سي تفاج�أت لذلك
ما دعاين للتوقف عنده كثري ًا ،
لكنه بالعموم كان فرح ًا م�ضاعف ًا ،
وزادين اكرث بهجة و�رسور ًا.
كيف ترى ان يكون دور ال�شباب يف احلفاظ
على مدينتنا الرتاثية هذه؟
�إذا ما نظرنا ب�أفق او�سع  ،ف�إن
مان�شهده اليوم من جمال مدينتنا،
من حيث اجلمال واملحافظة على
اثارها  ،كان نتيجة جلهد ودور
االباء يف احلفاظ على ما حتقق ،
االمر الذي اهلها لتحتل مكانها
كمدينة لها تاريخها والتعريف
بها على م�ستوى العامل ،.ودورنا
ك�شباب اي�ض ًا يف احلفاظ على
ما حتقق من حب واهتمام بها ،
ونقل تلك الثقافة لالجيال القادمة

حققنا فيه اجناز ؟
حقيقة ان امل�ؤ�س�سة التي قدمت
جائزة وهي م�ؤ�س�سة اجنليزية
با�سم ريبا عام  2016لدرا�ستها
ل 72مبنى يف ا�سمرا  ،هي م�شهورة
جد ًا على م�ستوى العامل  ،وكانت
االول  ،ت�سلمنا جوائز فقد تلقى
مدهني تخليماريام يف عمل (Town
 )Plannerوانا دكتور ادواردو دن�س
كذلك .
بالن�سبة لك داويت هل لك ن�شاطات اخرى
متار�سها؟
احب القراءة  ،وكذلك م�شاهدة
االفالم .
وماذا عن و�ضعك االجتماعي؟
نعم انا متزوج وزوجتي هي ليا
قرباقز�آبهري واب لطفل واحد حتى
االن ا�سمه ايوبيد .
ماذا تقول لل�شباب ان كان هنلك كلمة توجهها
لهم؟
اقول لهم اهم عمل ومهمة هو
تطوير الذات او ًال ،ولتحقيق ذلك
يتطلب العمل وبذل جهود كبرية
جد ًا ،ومبا انه الواحد منا يقول مل
اجد عمل ينا�سبني ويقعد عاط ً
ال هذا
من جانبي مرفو�ض  ،لذلك اكرر
بالعمل على االجتهاد اكرث والعمل
من اجل تطوير كل منا لنف�سه.
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ل�شغل من�صب املدير الريا�ضي ًخلفا ملايكل �إميينالو
دروجبا يقرتب من العودة لت�شيل�سي

يقرتب الإيفواري ديديه دروجبا ،العب فونيك�س
رايزجن الأمريكي ،وت�شيل�سي ال�سابق ،من العودة
�إىل النادي الإجنليزي ،مرة �أخرى .وقالت �صحيفة
"تليجراف" الربيطانية �أول �أم�س الأربعاءَّ � ،إن دروجبا
يقرتب من العودة لت�شيل�سي يف من�صب املدير
الريا�ضي ،خلفًا مبايكل �إميينالو ،الذي رحل عن
النادي بعد � 10سنوات ،دون الك�شف عن الأ�سباب.
وقالت ال�صحيفةّ � ،إن دروجبا طاملا حت َّدث عن رغبته
يف العمل كمدير ريا�ضي بعد اعتزاله كرة القدم ،كما
� ّأن الالعب تربطه عالقة جيدة وقوية للغاية مع الرو�سي
رومان �أبراموفيت�ش ،مالك النادي .و�أ�شارت ال�صحيفة،
كثريا يف الآونة الأخرية
�إىل � ّأن ا�سم دروجبا بات يرتدد
ً
يف ت�شيل�سي ليكون خليفة �إميينالو� ،إال � ّأن البلوز مل
ر�سميا العودة �إىل الفريق .وتتوىل
يطلب من الالعب
ً
مارينا جرانوف�سكايا ،مدير النادي ،واملدير التنفيذي،
برو�س باك ،من�صب املدير الريا�ضي ب�صفة م�ؤقتة �إىل � ّأن يتم الإعالن عن خليفة �إميينالو .وقال �إميينالو ،يف بيان "هذا قرار
علي اتخاذه ،لكنني �أعتقد �أنه ي�صب يف م�صلحتي ،وم�صلحة عائلتي ،والنادي" .وتابع" :حظيت ب�رشف كبري،
�صعب ج ًدا تعني ّ
بالعمل خالل � 10أعوام ،مع بع�ض الأ�شخا�ص الأكرث نبوغً ا يف عامل الريا�ضة ،و�س�أرحل وكلي فخر بالإجنازات التي حتققت".

قبل مواجهة الغرمي �آر�سنال بالدوري الإجنليزي
بوكيتينو يك�شف موقف كني من قمة �آر�سنال

حتدث ماوري�سيو بوكيتينو ،مدرب توتنهام،
عن موقف هاري كني مهاجم الفريق ،من مواجهة
الغرمي �آر�سنال� ،ضمن مناف�سات الدوري الإجنليزي
املمتاز ،يوم  18نوفمرب اجلاري .وقال بوكيتينو
خالل حفل توقيع كتابه "تلقى هاري كني �رضبة
يف ركبته خالل مواجهة كري�ستال باال�س املا�ضية،
لكن الأمر ال يدعو للقلق� ،سيكون متاحا يف املباراة
املقبلة" .وعانى كني من الإ�صابة ومت ا�ستبداله مع
بداية ال�شوط الثاين يف اللقاء الذي فاز فيه توتنهام
�1صفر على كري�ستال باال�س ،مطلع الأ�سبوعاحلايل .وان�سحب كني من ت�شكيلة �إجنلرتا خلو�ض
املباراتني الوديتني �أمام �أملانيا والربازيل ،لكن
بوكيتينو قال �إن الالعب البالغ من العمر  24عاما
�سيكون جاهزا للتوجه لإ�ستاد الإمارات للم�شاركة
يف لقاء �آر�سنال .ويحتل توتنهام حاليا املركز
الثالث يف جدول ترتيب الدوري املمتاز ،و�سجل
كني � 8أهداف يف  10مباريات خا�ضها بالبطولة.

�أم ًال يف ذهابه �إىل نهائيات كا�س العامل املقبلة
زيدان وكري�ستيانو رونالدو يدعمان عودة بنزمية ملنتخب فرن�سا
عرب كري�ستيانو رونالدو ،العب ريال مدريد،
ومدربه ،زين الدين زيدان ،عن دعمها لعودة مهاجم
املريينجي ،كرمي بنزمية� ،إىل املنتخب الفرن�سي.
وثائقيا
فيلما
و�ستبث قناة (كانال  )+الفرن�سية،
ً
ً
عن بنزمية ،الأحد املقبل ،حيث يظهر فيه العديد
من ال�شخ�صيات ال�شهرية ،يف عامل كرة القدم
وال�سيا�سة .ويظهر رونالدو خالل الفيلم ،قائلاً :
"�آمل �أن يذهب (بنزمية) �إىل ك�أ�س العامل ،لأنه
العب رائع"� .أما زيدان فقال" :لقد كان املنتخب
الفرن�سي يف ر�أ�سه دائما ً ،هناك فو�ضى ،وعلينا �أن
أي�ضا
نرى ما ميكن �أن يقدمه للمنتخب" .و�سيظهر � ً
يف الفيلم كل من� :أن�شيلوتي ،وفرانك ريبريي،
و�سمري ن�رصي ،ويوهان جوركوف ،وكاباي ،وجريارد
هولييه ،وبول لوجوين ،وجونينيو ،وجان مي�شيل
�أوال�س ،وجريجوري كوبيه ،و�سيدين جوفو ،حيث
جميعا عن �آرائهم حول ق�ضية بنزمية .ويعلق
عربوا
ً
بنزمية ،يف الفيلم ،على واقعة اعتقاله ،قبل عامني� ،إثر اتهامه بابتزاز فالبوينا ،حيث قال" :عندما اعتقلت �شعرت بالوحدة،
مثل املجرمني" .ومل يتم ا�ستدعاء بنزمية لتمثيل املنتخب الفرن�سي ،منذ �أكرث من عامني ،على خلفية ق�ضية االبتزاز.

�أزمة ديباال حتفز ريال مدريد القتنا�صه
يعي�ش الأرجنتيني
باولو ديباال ،العب
الإيطايل،
يوفنتو�س
�أ�صعب فرتاته خالل
املو�سم احلايل ،بعد
�أن �ساءت العالقة
بينه ومدرب الفريق،
�أليجري.
ما�سيمليانو
�صحيفة
وذكرت
ديبورتيفو"
"موندو
الإ�سبانية� ،أن م�ستوى
ديباال يف تراجع م�ستمر،
رغم البداية القوية� ،إذ انخف�ض معدل الالعب التهديفي ،منذ ان�ضمامه ملع�سكر املنتخب
الأرجنتيني ،ال�شهر املا�ضي ،كما �أن عالقته مع �أليجري �صارت �أ�سو�أ ،وظهر ذلك بو�ضوح يف
مباراة �سبورتينج ل�شبونة الأخرية ،بدوري �أبطال �أوروبا .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن الالعب �أظهر
غ�ضبا كبريا من �أليجري ،بعد تغيريه يف املباراة ،الأمر الذي دفع بيب ماروتا ،املدير التنفيذي
للبيانكونريي ،وال�سكرتري الفني ،فابيو باتري�سي ،لتوجيه ن�صيحة لديباال ،بعدم الدخول يف
�أي م�شكلة مع املدرب .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن �إدارة يوفنتو�س ،حتاول احلفاظ على الالعب،
ولذلك جددت عقده حتى  ،2022كما منحته القمي�ص رقم  ،10الذي ال يرتديه �سوى �أ�ساطري
الفريق ،مثل عمر �سيفوري ،وروبرتو باجيو ،ومي�شيل بالتيني ،و�ألي�ساندرو ديل بيريو.

كافالريز يهزم باك�س يف دوري ال�سلة الأمريكي
تعافى كليفالند
من
كافالريز،
�سل�سلة النتائج
وفاز
ال�سلبية،
 124-119على
ميلووكي باك�س،
يف دوري كرة
ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني� ،أول
الأربعاء.
�أم�س
و�سجل كيفن الف
 32نقطة ،وهو
�أعلى عدد نقاط له هذا املو�سم ،و�أ�ضاف زميله جيه �آر �سميث  20نقطة ،بف�ضل
 5رميات ثالثية ،يف �أف�ضل �أداء له �أي�ضا باملو�سم ،ليحقق كافالريز االنت�صار
الثمني .واجتاز �سميث الالعب را�شارد لوي�س الذي �أحرز  1787رمية ثالثية،
وبات يحتل املركز الـ  14يف قائمة �أكرث الالعبني ت�سجيال للنقاط من خارج
القو�س .و�أحرز ليربون جيم�س  30نقطة ،ومرر  9كرات حا�سمة ،وا�ستحوذ على 8
كرات مرتدة ،ليفوز كافالريز الذي خ�رس خم�س مرات يف �آخر �ست مباريات.

�سريينا وليامز تبد�أ التح�ضري لبطولة �أ�سرتاليا املفتوحة

ظهرت العبة
التن�س الأمريكية،
�سريينا وليامز،
�أول �أم�س الأربعاء،
اللياقة
بقاعة
البدنية لأول مرة،
بعد �أن رزقت
مبولودتها الأوىل،
يف�إطاراال�ستعداد،
يف
للم�شاركة
بطوالت مو�سم
التن�س ،وخو�ض
منا ف�سا ت
بطولة �أ�سرتاليا
املفتوحة .وقال املعد البدين للم�صنفة الأوىل عامليا �سابقا ،الإ�سباين
روبن ماتيو "�سريينا تتدرب يف قاعة اللياقة البدنية لت�ستعيد لياقتها
تدريجيا" .ومل ت�شارك وليامز ( 36عاما) ،يف �أي بطولة منذ �أن فازت
يف يناير املا�ضي ببطولة �أ�سرتاليا املفتوحة ،حمققة اللقب رقم 23
يف م�سريتها بالبطوالت الأربع الكربى "جراند �سالم" .وو�ضعت الالعبة
الأمريكية ،طفلتها الأوىل ،اليك�سي�س �أوملبيا �أوهانيان جونيور ،يف الأول
من �سبتمرب املا�ضي ،وت�ستعد حاليا للعودة �إىل مالعب اللعبة البي�ضاء.
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يف مواجهة  21فريقا عامليا

فريق االت�صاالت يطلق �شعار التحدي الإرتري يف طواف فوزهو ال�صيني

�إنطلقت �أول �أم�س االربعاء جمريات
الن�سخة ال�ساد�سة من طواف فوزهو
ال�صيني للدراجات الهوائية مب�شاركة
 22فريقا من �ضمنهم فريق االت�صاالت
االرتري.
وجاءت املرحلة االوىل للطواف الذي
يحظى بدرحة ( )2.1يف ت�صنيف الطوافات
� ،صعبة للغاية وحفلت بت�ضاري�س �شاقة
ومرتفع من الفئة الأوىل وهو مات�سبب يف
�إنق�سامات عديدة على م�ستوى املجموعة
الكبرية  ،وتعر�ض بع�ض الدراجني

مل�صاعب يف �إنهاء ال�سباق.
وحاز الدراج االوكراين متخ�ص�ص
�سباقات ال�رسعة �ضد ال�ساعة ميكايلو
كونانينكو على املركز االول يف املرحلة
التي �إمتدت مل�سافة ( 107كيلومرت)
وربطت بني ما ويي وجو لينج  ،بعدما
جتاوز اخلط النهائي لل�سباق يف ظرف
زمني قدره (�ساعتني و 32دقيقة و53
ثانية)  ،ومبعدل �رسعة و�سطي بلغ (42.1
كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة).
وتفوق الدراج االوكراين ع�ضو فريق

كلو�س �سايلكينج على �صاحب املركز
الثاين الدراج النم�ساوي �ستاني�سال�س
بازخو من فريق مين�سك الو�صيف
واال�سرتايل دريو موري من فريق
ترينجانو الثالث يف الرتتيب.
وذهب �أف�ضل ترتيب للدراجني
االرتريني مل�صلحة الدراج مليون �أمانئيل
الذي احتل الرتتيب ال�ساد�س مت�أخرا عن
االول بفارق  49ثانية .
فيما حجز مريون ابرهام ع�ضو فريق
االت�صاالت الرتتيب الع�رشين باملرحلة
بعدما ت�أخر بفارق دقيقة واحدة و33
ثانية � ،أما زميله دانئيل هبتي مكائيل
فكان مركزه الثامن والثالثني � ،أمام
مكئيل هبتوم الذي نال املركز احلادي
واالربعني فيما تبواء زمنف�س �سلمون
املركز الثامن وال�ستني.
ويف ترتيب الفرق بعد املرحلة االوىل
 ،تبواء فريق االت�صاالت املركز ال�سابع
بفارق  5دقائق و 45ثانية عن املت�صدر
للقائمة فريق كول�س االوكراين من �أ�صل
 22فريقا م�شاركا بالطواف.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات
الطواف اليوم اجلمعة باقامة املرحلة
الثالثة التي متتد مل�سافة  114كيلومرت
بني جويي �أن و�ساحة ال�شعب.

اال�صابة تبعد �إيكاردي عن مباراتي املنتخب الأرجنتيني

مي�سي يثري التكهنات حول م�ستقبله الدويل ..واال�صابة تبعد �إيكاردي

حتدث الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،جنم
نادي بر�شلونة الإ�سباين ،عن م�سريته
الدولية مع منتخب التاجنو ،وموعد
اعتزاله اللعب مع منتخب بالده.
وقال مي�سي يف حديث ل�شبكة
" "ESPNالعاملية" :ب�رصاحة ،مل �أتخذ
قرارا ب�ش�أن م�ستقبلي الدويل ،لكن �أعتقد
ً
�أنها من املمكن �أن تكون النهاية لهذه
املجموعة من الالعبني يف حال مل نت�أهل
لك�أ�س العامل ،ب�رصاحة ال �أ�ستطيع تخيل ما
مرعبا
كان �سيحدث ،كان �سيكون �شيئًا
ً
للجميع".
وعن �إمكانية �أن يكون مونديال رو�سيا
الأخري يف م�سرية مي�سي قال" :ال �أعرف،
�أنا �أحاول �أال �أنظر للم�ستقبل والرتكيز
فقط على الأهداف اليومية الآن وحتديد
الأهداف يف امل�ستقبل القريب".
و�أكمل :ال �أعرف ما �سيحدث بعد

ك�أ�س العامل� ،سوف نحاول اال�ستمرار يف
النمو خالل الأ�شهر املقبلة� ،سنحاول �أن
ن�ستفيد من الوقت ال�ضئيل الذي لدينا
وبعد ذلك �سرنى".
وتابع" :كان من امل�ستحيل �أن نت�صور
عدم و�صولنا لك�أ�س العامل ،ال �أ�ستطيع
التحدث عن الآخرين ولكني �أعتقد �أن
معظمهم ظنوا ال�شيء نف�سه (االعتزال
الدويل) ،كان علينا �أن نكون يف رو�سيا،
كنا نفعل كل �شيء من �أجل الت�أهل ولكننا
مل ن�صل لذلك ب�سهولة".
واختتم" :الآن نحن نعمل ب�شكل �أف�ضل
مع موظفي التدريب من الناحية النف�سية،
عدم القدرة على ت�سجيل الأهداف يف
الت�صفيات كان �شيئًا قاتلاً بالن�سبة لنا".
ويف �أخبار ذات �صلة مبع�سكر املنتخب
االرجنتيني � ،سيغيب قائد �إنرت ميالن
الإيطايل ماورو �إيكاردي عن املباراتني

العدد ()41

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

الدوليتني الوديتني يف كرة القدم
اللتني تخو�ضهما بالده الأرجنتني �ضد
رو�سيا ونيجرييا ،وذلك ب�سبب ا�صابة يف
ركبته بح�سب ما �أعلن فريقه.
وتعر�ض املهاجم البالغ  24عاما ً
للإ�صابة يف مباراة الدوري الأحد بني �إنرت
وتورينو ( ،)1-1و�سيتمرن وحيداً لأربعة
�أو خم�سة �أيام ولن ي�سافر مع رفاقه يف
املنتخب الأرجنتيني خلو�ض مباراتي
ال�سبت يف مو�سكو �ضد رو�سيا التي
ت�ست�ضيف نهائيات مونديال ،2018
والثالثاء يف كرا�سنودار �ضد نيجرييا.
ويقدم �إيكاردي �أدا ًء مميزاً يف بداية
املو�سم احلايل من الدوري الإيطايل� ،إذ
�سجل  11هدفا ً يف  12مباراة خا�ضها مع
�إنرت الذي تراجع من املركز الثاين �إىل
الثالث مل�صلحة يوفنتو�س حامل اللقب،
بتعادله الأحد مع تورينو.

الربتغايل ي�سعى لرتميم دفاعه من بر�شلونة

مورينيو يتجه ل�صدام مع �إدارة مان�ش�سرت يونايتد
قالت تقارير �صحفية �إجنليزية� ،إن
الربتغايل جوزيه مورينيو ،املدير الفني
ملان�ش�سرت يونايتد ،يتجه ل�صدام مع �إدارة
النادي ،خالل الفرتة املقبلة.
وذكرت �صحيفة "ذا �صن"� ،أن على الرغم
من �رصف النادي  300مليون �إ�سرتليني،
خالل فرتة مورينيو� ،إال �أنه ال زال يريد املزيد
من املال ،لإبرام عدد �آخر من ال�صفقات،
خا�ص ًة بعد �إ�صابة بول بوجبا ،وغياب زالتان
�إبراهيموفيت�ش ،بالإ�ضافة للإ�صابات
الأخرى.
وكان مان�ش�سرت يونايتد يريد احل�صول
على الالعب الدويل الكرواتي� ،إيفان
ميال ن
بريي�سيت�ش ،من �إنرت
الإيطايل ،لكن ال�صفقة
ال�صيف
ف�شلت،
املا�ضي ،ب�سبب عدم
دفع ال�شياطني احلمر
للمبلغ املطلوب.
وعلى الرغم من تقدم
الفريق يف خمتلف امل�سابقات ،هذا
املو�سم� ،إال �أن مورينيو ال يزال ي�شعر بالقلق،
�إزاء �إ�صابة بوجبا ،والإ�صابات املتكررة ملروان
فياليني� ،إ�ضاف ًة للأنباء التي ترتدد عن رغبة
الالعب يف الرحيل ،ال�صيف القادم .وبح�سب
ال�صحيفة ،ال يريد جمل�س �إدارة مان�ش�سرت
يونايتد دفع �أي �أموال ،قبل بيع بع�ض العبي
الفريق ،وح�صد املال ،الذي �سيتم �ضخه يف
�صفقات جديدة .وت�أتي هذه الأنباء ،و�سط
تقارير ت�شري لرغبة باري�س �سان جريمان ،يف
التعاقد مع املدرب الربتغايل ،لقيادة م�رشوع
النادي الطامح للمجد الأوروبي والعاملي.
ويف �سياق مت�صل  ،ذكرت �صحيفة "مريور"
الإجنليزية �أن مورينيو و�ضع ا�سم الفرن�سي
�صامويل �أومتيتي ،مدافع فريق بر�شلونة
الإ�سباين احلايل ،ك�أحد الأهداف لتعزيز

دفاعات مان يونايتد.
و �أ �شا ر ت

جو ز يه
يفتقر
يف

ال�صحيفة �إىل �أن
ا لرب تغا يل
مو ر ينيو
للثقة
املدافع

ا لإجنليزي
ي�س
كر
�سمو لينج ،
م�ؤ كد ة :
" ر غم

تعاقده مع فيكتور لينديلوف من بنفيكا
ال�صيف املا�ضي �إال �أن الربتغايل ال يزال
ي�سعى لتعزيز دفاعات الفريق للمو�سم
املقبل" .وان�ضم �صامويل �أومتيتي لنادي
بر�شلونة الإ�سباين يف �صيف عام 2016
قادما من نادي ليون الفرن�سي ،وميلك عق ًدا
ً
مع الفريق حتى عام  2021وب�رشط جزائي
يبلغ  60مليون يورو .من ناحية �أخرى ،ف�إن
ملورينيو هدف طويل الأمد وهو الفرن�سي
رافائيل فاران ،العب فريق ريال مدريد،
ولكن ريال مدريد يرف�ض التفاو�ض حول
مدافعه الدويل خا�صة بعد رحيل بيبي عن
امللكي.

ب�سبب املخاوف االمنية املحدقة

رايل داكار لن يعود �إىل الأرا�ضي االفريقية

يحاول �ساوثجيت ال�ستعرا�ض قدرات ومهارات العبيه ال�شبان

مدرب �إجنلرتا يتحدى �أملانيا والربازيل بالوجوه اجلديدة

يخو�ض منتخب �إجنلرتا لكرة القدم
مباراتني وديتني ،كانتا من املفرت�ض �أن
متثال فر�صة للمدرب جاريث �ساوثجيت
ال�ستعرا�ض قدرات ومهارات العبيه
ال�شبان.
لكن وبدال من ذلك ،د�أبت و�سائل
�إعالم بريطانية على "ال�سخرية" و"�إثارة
االرتباك" ب�ش�أن منتخب �إجنلرتا يف ظل
توايل االن�سحابات من ت�شكيلة �ساوثجيت،
قبل ا�ست�ضافة �أملانيا والربازيل على
�إ�ستاد وميبلي.
وب�سبب غياب العديد من الالعبني
امل�ؤثرين عن ت�شكيلة �إجنلرتا املت�أهلة
لك�أ�س العامل ب�سبب �إ�صابات متفاوتة
اخلطورة ،زاد اجلدل حول �أن املباراتني
�أمام �أملانيا اليوم اجلمعة والربازيل يوم
الثالثاء املقبل� ،أ�صبحتا �أ�شبه بتجارب
غري جمدية بالن�سبة ل�ساوثجيت.

لكن ذلك لن يدفع املدرب ال�شاب
لالعرتاف باخلوف علنا ،ورغم الت�أهل
لك�أ�س العامل �إال �أن املباراتني املقبلتني
كانتا مثار اهتمام �ساوثجيت خا�صة على
�صعيد الأداء �أكرث من النتائج.
وا�ستغنى �ساوثجيت عن جمموعة
من الالعبني الأ�سا�سيني ودفع بدماء
�شابة يثق يف �أنها �ست�ساعده على بناء
فريق يقوم على التمرير ال�رسيع ويت�سم
باملغامرة واحليوية.
وقال مدرب �إجنلرتا "ميكننا ر�ؤية ما
ميكن القيام به هنا وكيف ميكننا االرتقاء
بالفريق ودفعه للتقدم".
لكن �ساوثجيت �سيفتقد بالفعل
خلم�سة ركائز �أ�سا�سية كانت �ستحدث
الفارق �ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية اليوم
اجلمعة.
فقد ان�سحب القائد هاري كني مهاجم

توتنهام ،وزميله هاري وينك�س من
الت�شكيلة يوم الإثنني املا�ضي ،بينما
خرج ثنائي مان�ش�سرت �سيتي املت�ألق
رحيم �سرتلينج و فابيان ديلف� ،إىل
جانب جوردان هندر�سون العب ليفربول
يف اليوم التايل.
وكذلك �سيفتقر الفريق جلهود العب
توتنهام امل�ؤثر ديلي �آيل ،بينما كان جنم
ليفربول �آدم الالنا وزميله ناثانيال كالين
ومهاجم �آر�سنال دانييل ويلبيك بني
جمموعة كبرية من املر�شحني املحتملني
لالن�ضمام للمنتخب ،لكنهم غابوا �أي�ضا
ب�سبب الإ�صابة.
ولذلك �ستكون الفر�صة �سانحة
لالعبني �شبان مل ي�شاركوا من قبل مع
املنتخب ،مثل روبن لوفتو�س ت�شيك
وجو جوميز وتامي �أبراهام ،وجاك كورك
وجاك ليفرمور.

�أكد منظمو رايل دكار الذي تنطلق ن�سخة
 2018منه يف ال�ساد�س من يناير من عا�صمة
البريو ليما ،الأربعاء �أنه ال ميكنهم "تخيل"
عودة �سباق الطرق الوعرة �إىل �أفريقيا يف
الوقت الراهن.
وقال مدير ال�سباق �إتيان الفينيي
"�أعتقد ب�أنه من امل�ستحيل تخيل العودة
للعمل هناك (يف �أفريقيا) ،هذه لي�ست
الفكرة حاليا" ،وذلك يف ت�رصيحات من ليما
حيث ي�ضع اللم�سات الأخرية على �إجراءات
تنظيمية مع ال�سلطات البريوفية.
و�أ�ضاف "يف �أفريقيا ،الو�ضع معقد جدا ال
�سيما جلهة الأمن ،احلرب الأهلية ،الإرهاب.
الأمر م�ؤ�سف لكن الو�ضع هو هكذا".
وحتمل الن�سخة املقبلة من الرايل الذي
كان يعرف �سابقا با�سم رايل "باري�س
دكار" ،يف �إ�شارة �إىل العا�صمة ال�سنغالية،
ويعد �أبرز �سباقات الطرق الوعرة يف العامل،
الرقم � .40إال �أن عدد الن�سخ التي �أقيمت
هو عمليا �أقل� ،إذ �أن املنظمني ا�ضطروا

�إىل �إلغاء ن�سخة  ،2008والأخرية التي
�أقيمت يف �أفريقيا ،ب�سبب خماوف �أمنية يف
موريتانيا.
ومنذ � ،2009أقيم ال�سباق يف �أمريكا
اجلنوبية .و�ستكون مراحل البريو الأوىل يف
هذا البلد بعد غياب خم�سة �أعوام .و�ستقام
عرب البريو مرحلة تت�ضمن �صعودا نحو
بحرية تيتيكاكا يف جبال الأنديز على
ارتفاع  3800م عن �سطح البحر ،على
احلدود بني البريو وبوليفيا.
وا�ستثمرت البريو �ستة ماليني دوالر
�أمريكي لتنظيم هذه املرحلة ،علما ب�أن
ال�سباق �سيعرب �أي�ضا بوليفيا والأرجنتني.
ويت�ضمن ال�سباق فئات عدة منها
ال�سيارات والدراجات النارية وال�شاحنات.
و�أحرز الفرن�سي �ستيفان بيرتهان�سل
�سائق بيجو العام املا�ضي ،لقبه ال�سابع يف
فئة ال�سيارات ،علما ب�أنه يحمل �أي�ضا �ستة
�ألقاب يف فئة الدراجات النارية.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()41

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�صدى
احلروف

الإعالم امل�س�ؤول
�صوت ال�شعب  -كلمة اجلماهري

�إذا قلنا �إن االعالم هو فن و�صناعة ،ف�إن
ال�صناعة واملنتوج واملح�صل يختلف متام
االختالف من �صانع و مهني وحمرتف� .إن �إعالمنا الثوري والوطنى مل
يفربك وي�صنع فى الغرف اللولبية الطويلة ويخ�ضع لقوانني الزيادة
والنق�صان واملناق�صات بكل انواعها� .إن هذا ال�صوت احلق كانت وراءه
اجلماهري و كان وراءه ال�ضمري وكان وراءه الهدف االن�ساين النبيل
هدف الن�ضال والكفاح ورفع �ستار الظلم والظالم من �أحداق املعذبني
و�صدور املظلومني الذين يرتقبون �شم�س احلرية ونور العدل وروعة
ٍ
خيمة �صغرية بني اجلنادل
اال�ستقالل� .إن اعالمنا و�صوتنا انطلق من
وال�صخور وبني الغيم والهجري .كان الإن�سان الكادر كان املحارب
احلق هو كل �شئ (املراجع -االدوات -االداء -املعلومة  -الت�ضحية-
االبداع) حتى ي�صل �صوت (اريرتيا) و�صوت الثورة اىل كل جماهري
�شعبنا يف ال�صفوف االمامية واجلبهات ،وخلف خطوط العدو -واىل
كافة ابناء �شعبنا حتت االحتالل وخارج الوطن(-الفربكة – لتزييف
– التهويل)..مل تكن من ادوات اعالمنا و تكتيكه منذ انطلقنا� .صحيح
ان اعالمنا الوطني تطور تقنيا من (اخليمة  -واالنفاق)  ...يف مراحل
الثورة -اىل املبنى الوا�سع ال�شاهق يف قلب ا�سمرا (فورتو)...لكن
القاعدة -والنهج(-و�رس العمل) مل تتغري البتة..خدمة (احلق)
..ون�رش(احلقيقة) هو تقليد ثوري وادب وطني ونهج ن�ضايل تتبعه
ثورتنا منذ �إنطلقنا وحتى �إنت�رصنا ..ومبثل هذ النهج نطمح ان ن�صل
اىل كل ما ن�صبوا اليه من تقدم وازدهار� .إعالمنا �شعاع مبادئنا هو
�صوت ال�شعب وكلمة اجلماهري و نربا�س التنمية وامل�ستقبل.

�إ�صطباحة

جمال بحالياي

�أن يف اجلامعات واملدار�س يعاين الأ�شخا�ص الأذكياء
من ت�شتت الإنتباه ب�رسعة �أكرث من غريهم ذلك لأنهم
ي�صابون بامللل ب�رسعة .ت�شتت الإنتباه يق�صد بها
ال�رسحان والتفكري خارج نطاق الق�سم حيث يدل ذلك
علمي ًا على �إن�شغال الدماغ والذاكرة ب�شكل م�ستمر

ربات بيوت ير�سمن �أ�شكا ًال
جللب احلظ

كالم عن الثقة

هي �أن يكون الإن�سان مت�أكد ًا من
حدوث �أمر معني �أو �أن يكون مت�أكد ًا من
�إح�سا�سه جتاه �شخ�ص فيعطيه م�ساحة
من احلرية يف الت�رصف،وميكن �أن
تكون يف النف�س ك�أن يكون الإن�سان
املتعدددة ،فتعريف
موقن ًا من قدراته
ّ
متعدد وال ميكن ح�رصه ،لكننا
الثقة
ّ
هنا لن�ضع بع�ض ما قيل يف الثقة
بالآخرين� ،أمتنى �أن حتتوي على
الفائدة.
ال�شجاعة و�سيلة للخوف والثقة.
�إن الواثق بنف�سه يقود الآخرين.
الناجحون يثقون دائما يف قدرتهم
على (النجاح).
الثقة بالنف�س والتفا�ؤل باخلري
معديان ،ويا لنعم العدوى.
�شعور الثقة بالنف�س املطلق
يت�ساوى ب�شعور �إنعدام الثقة
بالنف�س.
ال�شخ�ص الواثق بنف�سه يقول  :يبدو
الأمر �صعب ًا ولكنه ممكن� ..أما غري
الواثق فريدد  :الأمر ممكن ولكنه يبدو
�صعب ًا.
مهما فكرت يف نف�سك ،فانت �أقوى
مما تخيل.
�إذا كان لديك م�شكله ف�إنها لن حتل
�إذا �أنكرت وجودها.
التقليل من قيمة الآخرين يت�سبب يف
حتطيم نف�سك.

ا�شرتك الع�رشات من ربات
البيوت الهندو�سيات والأطفال
يف والية راجا�ستان �شمال غربي
الهند ،يف ر�سم "رانغويل" بطول
 6كيلومرتات ،للرتحيب بزيارة
زعيم هندو�سي للمدينة.
والـ"رانغويل" نوع من الفن الفلكلوري ال�شعبي ،والذي ير�سم على الأر�ض
با�ستخدام الأرز امللون ،والدقيق اجلاف والدهانات امللونة وامل�ساحيق �أو
الزهور.
وتعد هذه الت�صاميم املر�سومة ب�شكل
جزءا من االحتفاالت
هند�سي ومن�سق،
 �إذا مل ينتقدوك ب�شدة ،ف�أنت ال تفعل �شيئا يُذكر .الطموح ثمنه ال�سخرية ...روبنً
الهندية املختلفة مثل الزواج ،وبع�ض �شارما
الطقو�س واملنا�سبات اخلا�صة ،ويعتقد
 "تدرك مت�أخر ًا �أن الراحة �أحيان ًا �أهم من املال و �أن ال�ضمري املطمئن خري من النجاحالهنود �أن هذا الرانغويل ي�ساهم يف جلب
والإجنازات على ح�ساب مبادئك"  -م�ساعد اجلارد
احلظ اجليد.
 �إعلم �أن حاجتك �إىل �أجر ال�صدقة �أ�شد من حاجة من تت�صدق عليه �إىل ال�صدقة...و�شوهد ع�رشات من ال�سكان ،معظمهم
 ال نعرف الأ�شياء اجلميلة يف حياتنا �إال �إذا غابت ،فال نعرف �أهمية ال�صحة �إال عندمن الن�ساء والأطفال ،يعملون يف نوبات
املر�ض والقيمة الأ�سرة �إال عند الوحدة ا�ستمتع بكل جميل بحياتك
لأكرث من � 24ساعة على الرانغويل ،الذي
 بني ال�سطور " �أ�شياء" و بقلبي �أ�شياء و �إللي بـ قلبي  ..ما ت�شيله " ر�سالة "اكتمل يوم ال�سبت.
 "لن يتوقف الكون لأنك قد ُك�سرت ،ولن تقام طقو�س العزاء لأنك حزنت ،اجلميعومت تقدمي الرانغويل للرتحيب برئي�س
قادر على ت�أمل حلظة �سقوطك ،لذا قف و انه�ض و رمم نف�سك بنف�سك !"
منظمة "را�شرتيا �سوايامزيفاك �سانغ"
الهندو�سية املت�شددة ،موهان بهاغوات،
 ينك�سر الزجاج فينتهي ال�صوت ب�سرعة ،وتبقى قطع الزجاج جترح من يلم�سها كذلكالذى كان من املقرر �أن يخاطب جتمعا
الكالم اجلارح ينتهي ،ويبقى القلب يت�أمل طويال - . .جنيب حمفوظ
عاما يف املدينة ،الأحد.
 من مراتب الرب العالية � :أن ال تخرب والديك بهمومك و�أحزانك و�آالمك �إال عند�ساكنة
نيثاين،
وقالت براتيما
ال�ضرورة ؛ لأنهما �سيحزنان ويت�أملان �أ�ضعاف ما حتزنه وتت�أمله �أنت
حملية� ،إن معظم امل�شاركات كن من
ربات البيوت

اقوال عظيمة

بكني :حتذير من ال�ضباب الدخانى قبل ال�شتاء

�أ�صدرت بكني حتذيرها الأول
من ال�ضباب الدخانى باللون
الربتقاىل ،وذلك قبل حلول ال�شتاء
�إذ تنب�أت بتلوث كثيف للهواء خالل
الأيام الأربعة القادمة.
والتحذير هو ثانى �أعلى حتذير
فى النظام ال�صينى لال�ستجابة
للطورائ املكون من �أربعة
م�ستويات.
وبح�سب تنويه ن�رش على موقع
ويزر دوت كوم وهو موقع �إلكرتونى
تابع للإدارة القومية للأر�صاد اجلوية فى ال�صني ،ف�إن املركبات من الفئة
الأوىل والثانية لالنبعاثات ،وفقا للمعايري الوطنية وكذا ال�شاحنات الناقلة
ملخالفات البناء �سيحظر �سريها على الطرق خالل الفرتة من � 4إىل  8نوفمرب.
وتعانى �أجزاء كبرية ب�شمال ال�صني من ال�ضباب الدخانى املزمن خالل برد
ال�شتاء القار�س ،نظرا ال�ستخدام الفحم فى الكثري من �أغرا�ض التدفئة.
والتحذيرات من التلوث خالل ف�صل ال�شتاء �شائعة فى �شمال البالد وهى م�شكلة
تواجه احلكومة �صعوبات من �أجل حلها رغم جهودها على مدار �سنوات.
وحثت ال�سلطات فى الأقاليم ال�شمالية التى تعانى من ال�ضباب الدخانى مثل
خبى وخنان و�شاندونغ و�شان�شى مدنها ال�صناعية الرئي�سية على خف�ض �إنتاج
ال�صلب قبل ال�شتاء ،وذلك �ضمن خطة وزارة احلماية البيئية للحد من ملوثات
الهواء ب�أكرث من الربع بنهاية  2017فى منطقة بكني-تياجنني-خبى مقارنة
مب�ستويات عام .2012
ومل يكن للإجراءات التى اتخذت حتى الآن �أى ت�أثري �إذ ظلت م�ستويات ملوثات
الهواء فى املنطقة عند حواىل  52ميكروجراما فى �سبتمرب وهو امل�ستوى ذاته
فى العام املا�ضي.
و�أقر وزير البيئة ال�صينى ىل قاجنى ال�شهر املا�ضى ب�أن جهود احلكومة
للوفاء ب�أهداف جودة الهواء لهذا العام تواجه "�صعوبات هائلة" ودعا النا�س
للتحلى بال�صرب.

برجك اليوم!..

برج احلمل� /أدا�ؤك مميز فى العمل
لكن �إيقاعك البطىء ي�ضعك دائ ًما
م�أزق ب�سبب ت�أخر ت�سليم موعد تنفيذ املهام
املنوط بها .يتوقع علماء الفلك فى املرحلة
املقبلة �أن يعي�ش فرتة من التوتر ب�سبب تذبذب
م�ستواه فى العمل واخلالفات املتتالية مع �شريك
حياته التى ت�سبب له حالة نف�سية �سيئة.
برج الثور  /لتوا�صل النجاح فى عملك عليك �أن تطبق قاعدة العدل �أ�سا�س امللك فى كل كبرية
و�صغرية فى جمال عملك .التغلب على عديد من العقبات التى تواجهك فى هذه الأيام.
برج اجلوزاء /االعرتاف ب�أخطائك فى العمل جتعل ر�ؤ�ساءك يغفرون تلك الأخطاء كما �أن
عليك التح�سني من نف�سك والتطوير من �أدائك .لك مواجهة بع�ض التحديات التى ت�صادفك فى
جمال العمل وكل ما عليك فعله هو ح�سن الت�صرف فى الأمور.
برج ال�سرطان  /اختالفك مع الزمالء ب�سبب ت�شبثك بوجهة نظرك ينتج عنه كثري من القرارات
التى قد ت�ضطرك لرتك العمل ،لكن عليك التمهل فى التفكري .يتوقع علماء الفلك ملولود برج
ال�سرطان �أن يدرك حقيقة الأ�شخا�ص حوله وي�سعى لتحقيق ذاته ب�أكرث من طريقة لكن بع�ض
العراقيل �ستعيقه فى البداية.
برج الأ�سد  /البد �أن تتوقف عن �أخذ �إجازات كثرية من عملك ،وذلك لأن هذا �سيعر�ضك
مل�شاكل فى العمل .احلديث عن م�شاريع جديدة �أمر مبكر وقد ي�ضرك كثريًا فاحذر ذلك.
برج العذراء  /ت�ستعيد ن�شاطك الذهنى بعد فرتة طويلة من الركود والك�سل وامليل �إىل
العزلة ،ويلقى مولود العذراء دعم كبري من ر�ؤ�سائه وزمالئه� ،.أن يعي�ش فرتة مليئة بالتفا�صيل
التى ترهق تفكريه وت�ضطره �إىل ال�سفر �إىل �أحد الأماكن الهادئة ليعرف كيف ي�سيطر على زمام
قراراته من جديد.
برج امليزان  /عليك �أن تكون �أكرث �صربًا وحكمة فى التعامل مع الأمور وذلك لتخرج من �أى
�أزمة ب�سالم وحتافظ على تقدمك ،فالهدوء يليق بك .قاومة الأ�شياء التى تثري غ�ضبك.
برج العقرب  /تطور وا�ضح فى م�ستوى �أدائك فى العمل ور�ضا تام من ر�ؤ�سائك عن املهام
التى تتوىل �إدارتها .احذر نفاق املحيطني بك اليوم وابحث عن �صديق وفى وال تنظر ل�سنوات
معرفتك به ،الرتدد مينعك من اتخاذ خطوات مهمة اليوم فانتبه لت�أثري ذلك على طريق حتقيق
�أحالمك.
برج القو�س  /خطوات ناجحة فى طريق حتقيق �أحالمك املهنية ،ين�صحك مديرك اليوم
باال�ستمرار على هذا املنوال .ال جتعل �آراء الآخرين ترجعك عن قراراتك املهمة ،عائلتك تهتم
بتفا�صيل حياتك وا�ست�شارتهم فى خطواتك املهمة يعود بالنفع عليك.
برج اجلدى  /عليك �أن تبذل جمهودا �أكرث من ذلك فى عملك حتى ال ي�ضطر مديرك لعقابك.
ا�ست�شر من حولك فى �أدق �أمورك لأن هذا ي�شتتك كثري ًا ،رتب �أوراقك اليوم وا�سمع �صوت
�أحالمك وطموحاتك ال �صوت من حولك.
برج الدلو  /رمبا يكون هناك بع�ض امل�صاعب فى العمل ولكنها �سرعان ما حتل ،ولكن عليك �أن
ت�صرب قلي ًال� .أ�سرتك فى انتظارك عند امل�ساء فال تت�أخر ،قد حت�صل على هدية من �شخ�ص جمهول
ولكنها حتتوى على ر�سائل مهمة ،عند امل�ساء احذر االنفعال والتعر�ض للمواقف امل�سببة للتوتر.
برج احلوت  /انتبه اليوم ل�ضرورة ترتيب �أوراقك واتخاذ القرارات املهمة حيال ا�ستكمالك
للوظيفة احلالية �أو البداية فى طريق جديد .برج احلوت على ال�صعيد العاطفى :ال تنتظر �أن
ت�أتى لك الفر�صة الذهبية وابحث �أنت عنها بنف�سك و�سط الظروف ال�صعبة ،حياتك ال�شخ�صية
تتطلب منك بع�ض الرتتيبات والقرارات املهمة فانتبه لذلك.
فى
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