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اجتماع لبحث تو�سيع التعليم التطبيقي يف القا�ش -بركة ا�ستعدادات ملكافحة دودة احل�شد

اعلن االجتماع التقييمي الذي عقد
يف مدينة بارنتو ،ان العمل جار
الدخال ا�سلوب التعليم املرتكز على
التعليم التطبيقي يف مدار�س اقليم
القا�ش  -بركة.
واو�ضح اخلرباء يف ال�رشح الذي
قدموه ان اجلهد املبذول يهدف
ادخال املعامل املتنقلة والتعليم
التطبيقي امل�سنود ب�صور الفيديو
يف املدار�س املتو�سطة والثانوية
باالقليم.
وا�شار التو�ضيح اىل اعداد ا�سلوب
التعليم باالن�شطة التطبيقية ،خا�صة

يف مواد الكيمياء واالحياء والفيزياء
والعلوم العامة.
وقال م�س�ؤول التعليم يف اقليم
القا�ش -بركة اال�ستاذ /حممد علي
ابراهيم "ان التعليم التطبيقي
له مميزات منها حتقيق الكفاءة
التعليمية ،وقد مت تنفيذ مهام
م�شجعة بالتن�سيق مع املدار�س
م�شيد ًا
واملعلمني،
الثانوية
بالقدرات والكفاءة التي اظهرها
املعلمون.
كما مت التو�ضيح يف االجتماع انه
مت تنفيذ ان�شطة فاعلة للمراقبة

املنتظمة وتنمية القدرات الب�رشية
والتقييم املنتظم للعملية التعليمية،
وان�شطة اخرى.
وذكر امل�شاركون بان نتائج العمل
الذي انطلق بد�أت تظهر على االر�ض
والتي يجب الدفع بها ،وبناء �سور
للمدار�س بامل�شاركة ال�شعبية.
وا�شاد وزير التعليم ال�سيد /
�سمري ر�ؤ�سوم يف ختام االجتماع
باملبادرات املتخذة للدفع بالتعليم
التطبيقي  ،م�ؤكدا على العمل لتو�سيع
هذا الن�شاط الذي بد�أ ب�شكل حمدود
ون�رشه اىل كافة ارجاء البالد.

اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب تعمل لتح�سني �أو�ضاع �أع�ضائها

�أو�ضح م�س�ؤول وحدة مكافحة
الآفات الزراعية املتنقلة يف
وزارة الزراعة ال�سيد /تيدرو�س
�سيوم ،ب�أن اال�ستعدادات جارية يف
الوقت احلا�رض يف كافة �أقاليم
البالد ملكافحة نوع جديد من
دودة احل�شد التي ظهرت يف دول
اجلوار.
وقال ب�أن وزارة الزراعة قد
�أكملت جميع ا�ستعداداتها مبا
املبيدات احل�رشية
يف ذلك
واملعدات والقدرات الب�رشية ونظم
تبادل املعلومات مع املنظمات
الإقليمية والدولية ملكافحة دودة
احل�شد التي �أحدثت �أ�رضارا كبرية
باملزروعات خا�صة الذرة ال�شامية
يف ع�رشين من دول �رشق وو�سط
وغرب �إفريقيا.
وقد �أو�ضح ال�سيد /تيدرو�س
ب�أن هذا النوع اجلديد من دودة
احل�شد موطنه الأ�صلي دول �أمريكا
اجلنوبية ،حيث دخل �إىل القارة
الأفريقية مع انتقال احلبوب
خا�صة الذرة ال�شامية  ،م�شريا �إىل
�أن هذه الآفة الزراعية تطري م�سافة
�ألف و�ستمئة كيلومرتا خالل ثالثني
�ساعة وتبي�ض حوال �ألف بي�ضة يف
املرة الواحدة ،وحتدث �أ�رضارا
كبرية بحوايل ثمانني نوعا من
املزروعات مثل الذرة ال�شامية

والدخن وال�شعري.
هذا وقد ذكر ب�أن خطورة هذا
النوع اجلديد لدودة احل�شد يكمن
يف حتمله للمبيدات احل�رشية
وقدرته على اكت�ساب املناعة �ضدها
� ،إ�ضافة �إىل قدرته على الدخول
يف �سيقان الأ�شجار والنباتات
 ،والأجزاء الأخرى للنباتات
وتدمريها ف�ضال عن الأوراق.
وقد دعا م�س�ؤول مكافحة الآفات
الزراعية املتنقلة عرب احلدود
ال�سيد /تيدرو�س �سيوم ،املزارعني
�إىل الإبالغ الفوري لأقرب مكتب
لوزارة الزراعة يف حال ظهور
�أي نوع من احل�رشات ال�ضارة
باملزروعات ،ل�صعوبة التعرف
على هذه الدودة غري املعروفة يف
البالد واملنطقة.

�شمال البحر الأحمر :ال�سيطرة على
الأمرا�ض الناجتة عن عدم التطعيم

�أو�ضح م�س�ؤول فرع اجلمعية
الوطنية ملعاقي احلرب يف الإقليم
اجلنوبي ال�سيد  /ت�سفالدت منق�ستو
اجلهود اجلبارة التي يبذلها الفرع
بهدف حت�سني امل�ستوى املعي�شي
لأع�ضائه يف الإقليم.
وقد ذكر ال�سيد /ت�سفالدت يف
اللقاء الذي عقده لأع�ضاء اجلمعية
ومدراء ال�ضواحي يف مدينة مندفرا
ب�أنهم ي�سعون جاهدين لإفادة
املعاقني مبختلف الو�سائل  ،منها
تنظيم دورات ت�أهيلية و�إتاحة
فر�ص للح�صول على القرو�ض
للمعاقني ،م�شريا �إىل تقدمي 56
مليون نقفة كقرو�ض يف املجاالت
والزراعية و�أن�شطة
التجارية

جتارية �أخرى.
من جانبه قال م�س�ؤول اخلدمات
االجتماعية يف مديرية مندفرا

ال�سيد/م�أكلي ت�سفاماريام "ب�أنهم
يولون ق�ضية دعم املعاقني
اهتماما �أكرب".

�أعلن م�س�ؤول ق�سم ال�صحة
الأ�رسية واملجتمعية يف مكتب
ال�صحة ب�إقليم �شمال البحر الأحمر
ال�سيد /زدنقل قريقوريو�س عن
التغلب على حاالت الوفيات
والإعاقات الناجمة عن النق�ص
يف عمليات تطعيم الأطفال ،وذلك
نتيجة لتنفيذ برنامج تطعيم
الأطفال بالكامل يف �إقليم �شمال
البحر الأحمر العام املا�ضي .
وقال "ب�أن برنامج التطعيم جنح
نتيجة حلمالت التوعية اخلا�صة
ب�أهمية التطعيم وذهاب الكادر

تنظيم دورة ت�أهيلية �صحية يف �إقليم عن�سبا
قام االحتاد الوطني للمر�أة فرع
�إقليم عن�سبا بتنظيم دورة ت�أهيلية
�صحية يف مدينة كرن  ،ح�رضتها �أعداد
كبرية من الأمهات من كل من مديريات
حلحل ،كرن ،حملمالو ،هربو وقلب
وعيالبرعد.
وقد �أو�ضحت م�س�ؤولة االحتاد
الوطني للمر�أة يف �إقليم عن�سبا ال�سيدة/
�آمنة ح�سن ب�أن الدورة التدريبية هدفت

�إىل تو�سيع الوعي ال�صحي للأمهات
ورفع م�شاركتهن يف مكافحة الأمرا�ض
املعدية عامة و�أمرا�ض الإيدز وال�سل
واملالريا خا�صة .
وقد دعا املهنيني ال�صحيني
امل�رشفني على الدورة �إىل اال�ستفادة
من التجارب والإجنازات التي حتققت
يف جمال مكافحة مر�ض املالريا
و�رضورة تكرارها يف مكافحة جميع

الأمرا�ض الأخرى.
هذا وقد مت التو�صل خالل الدورة
التدريبية �إىل تفاهم م�شرتك لتعزيز
الأمهات جهودهن ل�ضمان �صحتهن
و�صحة �أبنائهن والعمل على تقوية
العالقة بني الأمهات وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية والعمل لن�رش النامو�سيات
ب�شكل �أو�سع .

ال�صحي �إىل �أبعد و�أ�صعب املناطق
اجلبلية والوعرة للقيام بعمليات
التطعيم.
كما �أ�شار �إىل �أن ارتفاع ن�سبة
الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
من � 40%إىل  ، 54%وانخفا�ض
الوفيات �أثناء الوالدة بنف�س
املعدل.
و �أ�شار �إىل ارتفاع ن�سبة الوالدة
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية مبديرية
نقفة مب�ستوى ال�ضعف لي�صل �إىل
% 89نتيجة للأن�شطة املجتمعية
اجلارية يف املديرية ،مو�ضحا ب�أن
التجربة الناجحة يف نقفة �سيتم
العمل بها يف مديريات افعبت
و�شعب وقندع.
و �أو�ضح م�س�ؤول ال�صحة الأ�رسية
واملجتمعية يف مكتب ال�صحة
ب�إقليم �شمال البحر الأحمر ال�سيد/
زدنقل قريقوريو�س انه مت حتقيق
نتائج مر�ضية ملكافحة زواج
القا�رصات والعادات ال�ضارة
الأخرى،هذا ويجري العمل عرب
خطة متكاملة ال�ستئ�صال هذه
العادات ال�ضارة متاما.
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الأعلى الليبي يرف�ض ت�صريحات �سيالة ب�ش�أن حفرت املجل�س �إ�صابة ع�سكريني مغاربة وفقدان �آخر يف �أفريقيا الو�سطى
املجل�س
�أعلن
للدولة
الأعلى
يف ليبيا رف�ضه
ت�رصيحات لوزير
حكومة
خارجية
الوطني
الوفاق
حممد الطاهر �سيالة
قال فيها �إن اللواء
خليفة
املتقاعد
حفرت "قائد عام
للجي�ش الليبي ،وال
غبار على ذلك".
و�أ�ضاف املجل�س -يف بيان له-
�أن وزير اخلارجية تنا�سى ن�صو�ص
االتفاق ال�سيا�سي التي عاجلت
املنا�صب الع�سكرية والقرارات
ال�صادرة عن جمل�س النواب قبل توقيع
اتفاق ال�صخريات.
وحذر املجل�س الأعلى للدولة من و�أد
العملية ال�سيا�سية �إذا مل يتخذ جمل�س
رئا�سة حكومة الوفاق الوطني موقفا
حا�سما �إزاء ت�رصيحات وزير اخلارجية

املتناق�ضة مع االتفاق ال�سيا�سي.
ي�شار �إىل �أن وزير خارجية حكومة
الوفاق حممد �سيالة �رصح االثنني
املا�ضي ب�أن خليفة حفرت هو القائد
العام للجي�ش الليبي ،قائال �إنه معني
من قبل برملان منتخب.
وجاءت ت�رصيحات �سيالة خالل
م�ؤمتر �صحفي جمعه مع وزير االحتاد
الأفريقي واملغرب العربي اجلزائري
عبد القادر م�ساهل على هام�ش
اجتماع دول جوار ليبيا يف العا�صمة
اجلزائر.

الرئي�س ال�صيني ي�ؤكد التزامه اتفاق مكافحة التغري املناخي
قال الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ للرئي�س الفرن�سي املنتخب
�إميانويل ماكرون يف ات�صال
هاتفي اول ام�س الثالثاء� ،إنه
�سيلتزم اتفاق باري�س اخلا�ص
مبكافحة التغري املناخي.
ونقلت وزارة اخلارجية ال�صينية
عن �شي قوله ملاكرون �إن ال�صني،
�أكرب م�صدر يف العامل للغازات
امل�سببة لظاهرة االحتبا�س
احلراري ،وفرن�سا يتعني عليهما "حماية اجنازات احلوكمة العاملية املت�ضمنة
يف اتفاق باري�س يف �ش�أن التغري املناخي" .و�أبدى الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ت�شككه يف �ش�أن االتفاق ،وهدد باالن�سحاب منه .وقال م�س�ؤول يف البيت
الأبي�ض �إن اجتماع ًا مل�ست�شاريه كان من املقرر عقده قد ت�أجل ب�سبب تعار�ضه
مع مواعيد �أخرى .وت�أمل العديد من الدول �أال تن�سحب الواليات املتحدة من
االتفاق الذي يهدف �إىل كبح ارتفاع درجة حرارة العامل عن طريق التحول �إىل
م�صادر الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية على رغم �أن ترامب
يعتزم دعم �صناعات الفحم يف الواليات املتحدة .و�أبلغ ماكرون ترامب يف
ات�صال هاتفي �أم�س� ،أنه �سي�سعى �أي�ض ًا للدفاع عن االتفاق الذي �أبرم يف باري�س
العام  .2015وت�ؤكد ال�صني با�ستمرار التزامها اتفاق باري�س .وكان جمال
التغري املناخي ميثل واحدة من النقاط امل�ضيئة القليلة يف التعاون بني بكني
و�إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما.

برلني ت�شدد العقوبات على كوريا ال�شمالية
تعتزم �أملانيا ت�شديد العقوبات
االقت�صادية على كوريا ال�شمالية
ب�سبب برناجمها النووي متا�شيا
مع قرار �أ�صدرته الأمم املتحدة يف
نوفمرب و�إجراءات اتخذها االحتاد
الأوروبي فيما بعد.
وقالت م�صادر بوزارة اخلارجية
الأملانية �إن برلني تعتزم منع
بيونغ يانغ من ت�أجري عقارات
تابعة ل�سفارتها يف قلب العا�صمة
الأملانية م�ؤكدة بذلك �أنباء
ن�رشتها يف البداية �صحيفة
�سودويت�شه زايتونغ وحمطتا (�إن.
دي�.آر) و (دبليو.دي�.آر).
وقال ماركو�س �إديرر وزير الدولة
بوزارة اخلارجية الأملانية "علينا
زيادة ال�ضغوط لإعادة كوريا
ال�شمالية �إىل طاولة املفاو�ضات.
هذا يعني �رضورة �أن ننفذ ب�شكل
ثابت العقوبات التي فر�ضتها الأمم
املتحدة واالحتاد الأوروبي.
"ويف هذا ال�صدد من املهم ب�شكل
خا�ص �أن نبذل املزيد لتجفيف
املوارد املالية التي تُ �ستخدم يف
متويل الربنامج النووي .

"احلكومة الأملانية على اتفاق
كامل و�ستتخذ الآن ال�سلطات
امل�س�ؤولة اخلطوات الالزمة".
وقبل �إعادة توحيد �أملانيا يف
 1990كانت لكوريا ال�شمالية
عالقات دبلوما�سية مع �أملانيا
ال�رشقية ال�شيوعية ومتلك �سفارة
وعدة مبان يف برلني ال�رشقية.
وقالت تقارير لو�سائل الإعالم
الأملانية �إن ال�سفارة ا�ستمرت يف
العمل رغم حتويل �أحد املباين �إىل
فندق منخف�ض التكاليف ومبنى
�آخر �إىل مركز م�ؤمترات.
وتقول التقارير �إن ال�سفارة
حت�صل على مبالغ كبرية من ت�أجري
العقارات ل�رشكتني تقومان ب�إدارة
هذه العقارات منذ .2004
وحتظر الأمم املتحدة �رصاحة
قيام �سفارات كوريا ال�شمالية
يف �شتى �أنحاء العامل مبثل هذه
الرتتيبات من الإيجار يف �إطار
قرار جمل�س الأمن الدويل 2321
الذي �أجيز يف نوفمرب ت�رشين
الثاين  2016بعد خام�س جتربة
نووية لكوريا ال�شمالية.

�أ�صيب �ستة ع�سكريني
مغاربة يعملون �ضمن
املتحدة
الأمم
بعثة
لتحقيق اال�ستقرار يف
جمهورية �أفريقيا الو�سطى
الإثنني
(مينو�سكا)،
املا�ضي ،فيما اعترب
ع�سكري �آخر يف عداد
املفقودين� ،إثر هجوم
م�سلح بجنوب �رشق مدينة
بريا.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء
املغربية ،ف�إن دورية تابعة للقوات
امل�سلحة امللكية العاملة �ضمن

بعثة (مينو�سكا) ت�ؤمن مهمة خفر
وت�أمني فريق للهند�سة الع�سكرية من
الكمبودج ،تعر�ضت االثنني املا�ضي
لهجوم من طرف جمموعة م�سلحة

جمهولة ،عند حمور رافاي-
بانغا�سو ،على بعد  220كلم
جنوب �رشق مدينة بريا،
موقع متركز القوات امل�سلحة
امللكية.
و�أ�ضافت �أن �ستة جنود مغاربة
�أ�صيبوا بجروح يف هذا الهجوم
امل�سلح� ،إ�صابة �أحدهم بليغة،
فيما مت فقدان جندي �آخر.
و�أدانت بعثة الأمم املتحدة
يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى ب�شدة
هذا الهجوم ،الذي خلف �أي�ضا قتيال
وجريحا وثالثة مفقودين من �ضمن
القبعات الزرق الكمبوديني.

البنك الدوىل ي�ست�أنف م�ساعدته جلمهورية مالوى

ا�ست�أنف البنك الدوىل تقدمي
م�ساعداته �إىل جمهورية مالوى ،
وذلك بعد تعليق دام ثالث �سنوات
ب�سبب ف�ضيحة مدوية خا�صة
باالختال�س هزت البالد الواقعة فى
�أفريقيا اجلنوبية.
وقالت امل�ؤ�س�سة املالية فى بيان
الأحد املا�ضي مقتطفات منه – �أنها
خ�ص�صت مبلغا مليزانية مبا�رشة
يقدر بـ  80مليون دوالر (�أى ما يعادل
 72مليون يورو) ..مو�ضحة �أن هذه
الف�ضيحة �أدت �إىل تراجع م�ساعدات
العديد من الدول الأجنبية املقدمة �إىل
مالوى تقدر بنحو  150مليون دوالر ،
حيث كانت �آثار هذه الق�ضية كارثية
على البالد التى تعتمد % 40من
ميزانيتها على امل�ساعدات الأجنبية.
و�ساهمت هذه الق�ضية �أي�ضا فى
هزمية رئي�سة البالد “جوي�س باندا”

فى االنتخابات التى
جرت عام 2014
مناف�سها
ل�صالح
موثاريكا”
“بيرت
الذى تعهد مبكافحة
الف�ساد.
من جانبها� ،أعلنت
امل�سئولة املحلية
بالبنك الدوىل “لورا
كولينربج” �أن مالوى
تبنت �إ�صالحات و�صفتها ب “املهمة
للغاية”  ..م�شددة على �أهمية ا�ستمرار
هذا الزخم وتعميق هذه الإ�صالحات
لإخراج مالوى من و�ضعه احلاىل
وعودته �إىل طريق التنمية.
وتابعت قائلة �إن امل�ساعدة املقدمة
من قبل البنك الدوىل فى املقام الأول
�ستخ�ص�ص للقطاع الزراعى وتعزيز
الرقابة وال�شفافية فى امل�سائل

ال�رضيبية.
يذكر �أن الق�ضية املعروفة با�سم
“ ”Cashgateاندلعت عام 2013
مع الك�شف عن �سل�سلة من عمليات
االختال�س قام بها ع�رشات امل�سئولني
ورجال الأعمال وقادة �سيا�سيني ،
حيث مت اختال�س نحو  30مليون دوالر
من خزينة الدولة  ،وحكم على �أربعة
�أ�شخا�ص بال�سجن.

�أكرث من  100حالة �إ�صابة بـ”حمى ال�ضنك” يف كينيا
�أ�صدرت ال�سلطات ال�صحية الكينية
حتذيرا �إىل املواطنني من تف�شى حمى
ال�ضنك  /الدجن يف مدينة مومبا�سا
ال�ساحلية ,حيث ن�صحت �سلطات
املدينة ال�سكان ب�رضورة اتخاذ

�إجراءات وقائية مثل ا�ستخدام املبيدات
احل�رشية والنامو�سيات الواقية
�أثناء النوم .وكان عدد امل�صابني يف
مومبا�سا بحمى ال�ضنك و�صل �إىل �أكرث
من  100حالة ،وي�ؤكد خرباء مبنظمة
ال�صحة العاملية �أن حمى الدجن تنتقل
عن طريق �أنثى البعو�ض التي تت�سبب
�أي�ضا يف الإ�صابة مبر�ضي احلمى
ال�صفراء و”زيكا”.

وكانت حمى ال�ضنك قد ظهرت يف
مومبا�سا – لأول مرة – عام � 2013أدت
– �آنذاك – �إىل �إ�صابة � 197شخ�صا.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن مومبا�سا
تعترب من �أهم املقا�صد ال�سياحية يف
كينيا ،وي�ؤمها �سنويا �أعداد غفرية من
ال�سائحني ،وتعترب ال�سياحة امل�صدر
الثاين لدخل البالد من العمالت
الأجنبية.

متمردون يف �ساحل العاج ي�سيطرون على الطريق امل�ؤدية لثانى �أكرب مدن البالد
قال جندى ،و�أحد ال�سكان فى �ساحل
العاج� ،إن متمردين �سابقني� ،سيطروا
على �أحد الطرق الرئي�سية امل�ؤدية �إىل
بواكيه ثانى �أكرب مدن البالد ،فى وقت
مبكر من يوم االثنني املا�ضي ،ون�صبوا
حواجز و�أوقفوا حركة املرور.

وقال اجلندى ،وهو �أحد قادة
جمموعة منف�صلة قادت �أعمال
مترد فى وقت �سابق هذا العام،
�إن املتمردين ال�سابقني يطالبون
احلكومة بدفع مبالغ لهم ودجمهم فى
قوات اجلي�ش.

ع�شرات ال�ضحايا بانفجار خمزن �ألعاب باملك�سيك
لقي � 14شخ�صا م�رصعهم و�أ�صيب
الع�رشات يف انفجار منزل ي�ستخدم
خمزنا للألعاب النارية بوالية بويبال
(و�سط املك�سيك).
ولقي ت�سعة �أ�شخا�ص حتفهم على
الفور وتويف خم�سة �آخرون بعد نقلهم

�إىل م�ست�شفيات قريبة،
وذكرت تقارير �أولية �أن
ثالثني �شخ�صا �أ�صيبوا يف
االنفجار.
وقالت حكومة بويبال
املحلية �إن االنفجار
الذي وقع الليلة املا�ضية يف �سان
�إيزيدرو �أثناء اال�ستعداد ملهرجان
حملي الأ�سبوع املقبل ،جاء نتيجة
�سقوط �أحد الألعاب التي �أ�شعلها
�شخ�ص خارج املنزل فوق الألعاب

النارية املخزنة ،مما ت�سبب يف
االنفجار وتهدم املنزل.
و�أ�شار م�س�ؤول كبري يف احلكومة
�إىل �أنه من ال�صعب منع حدوث مثل
تلك احلوادث رغم القوانني املتعلقة
بتخزين الألعاب النارية.
وكانت �سل�سلة من االنفجارات
القوية دمرت �سوقا للألعاب النارية
خارج العا�صمة املك�سيكية يف دي�سمرب
املا�ضي ،مما �أدى �إىل م�رصع 35
�شخ�صا على الأقل و�إ�صابة الع�رشات.
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ً
خادم احلرمني يدعو ملوكا ور�ؤ�ساء دول حل�ضور القمة العربية  -الإ�سالمية  -الأمريكية العاهل املغربي يجري ات�صاال هاتفيا مع ماكرون
وجه خادم احلرمني
ال�رشيفنيامللك�سلمان
عبدالعزيزملك
بن
العربية
اململكة
ال�سعودية ،دعوات �إىل
عدد من ملوك ور�ؤ�ساء
الدول
وم�س�ؤويل
العربية والإ�سالمية
القمة
حل�ضور
العربية  -الإ�سالمية
 الأمريكية ،التيت�ست�ضيفها الريا�ض
هذا ال�شهر اجلاري.
ووجه الدعوات �إىل كل من:
عاهل البحرين امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ،وملك املغرب
امللك حممد ال�ساد�س ،والعاهل
الأردين امللك عبدالله الثاين،
ور�ؤ�ساء كل من :الإمارات

اخلمي�س 2017 /5 /11

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان ،وتون�س الباجي قايد
ال�سب�سي ،والعراق الدكتور
حممد ف�ؤاد مع�صوم ،واليمن
عبدربه من�صور هادي ،وتركيا
رجب طيب �أردوغان ،والنيجر
حممدو �إي�سفو ،واجلزائر

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

عبد ا لعز يز
بوتفليقة ،ورئي�س
باك�ستان
وزراء
نواز �رشيف �صالح
العواد.
ملوك
و�أعرب
ا لبحر ين ،
و ا ملغر ب ،
والأردن ،ور�ؤ�ساء
الإمارات ،وتون�س،
والعراق ،واليمن،
وتركيا ،والنيجر،
واجلزائر ،ورئي�س
وزراء باك�ستان ،يف ت�رصيحات
ر�سمية بعد ت�سلمهم دعوات
خادم احلرمني عن �شكرهم
للملك وتقديرهم دوره وجهوده
يف حفظ الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة والعامل.

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

العدد ()145

�أجرى العاهل املغربي امللك حممد
ال�ساد�س ،ات�صاال هاتفيا مع الرئي�س
الفرن�سي اجلديد� ،إمانويل ماكرون،
اول ام�س الثالثاء ،هن�أه فيه مبنا�سبة
انتخابه رئي�سا للجمهورية الفرن�سية،
وذلك ح�سب ما �أفاد به بيان للديوان
امللكي.
و�أ�ضاف البيان �أنه خالل هذا
االت�صال جدد امللك حممد ال�ساد�س
التعبري عن تهانئه احلارة لل�سيد
�إمانويل ماكرون مبنا�سبة انتخابه

رئي�سا للجمهورية ،والذي
متيز بت�أييد وا�سع لر�ؤيته
مل�ستقبل اجلمهورية الفرن�سية
ورفاهية جميع مواطنيه".
واعترب الديوان امللكي
االت�صال الذي �أجراه امللك
حممدال�ساد�س مع الرئي�س
الفرن�سي اجلديد "منا�سبة
املتميز
الطابع
لإبراز
للعالقات التي تربط بني
البلدين يف كافة املجاالت،
وكذا الإرادة امل�شرتكة من �أجل تعزيز
و�إغناء هذه ال�رشاكة اال�ستثنائية".
يذكر �أن املغرب وفرن�سا تربطهما
عالقات �سيا�سية واقت�صادية قوية،
حيث ميثل املغرب الوجهة املف�ضلة
لال�ستثمارات الفرن�سية مبنطقة �شمال
�إفريقيا ،كما �أن فرن�سا تعد احلليف
والداعم الرئي�س للمغرب يف ق�ضية
وحدته الرتابية مبجل�س الأمن و�أروقة
منظمة الأمم املتحدة.

عبا�س م�ستعد لقمة ثالثية جتمعه برتامب ونتانياهو رئي�س جنوب ال�سودان يقيل قائد اجلي�ش
�أبدى الرئي�س حممود
عبا�س ا�ستعداده للقاء رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتانياهو حتت رعاية
الرئي�س دونالد ترامب خالل
زيارته املقبلة �إ�رسائيل
والأرا�ضي الفل�سطينية قبل
نهاية ال�شهر اجلاري،
م�شري ًا �إىل �أنه �أبلغ ترامب
بذلك خالل لقائهما يف وا�شنطن
�أخري ًا .وعلمت «احلياة» �أن حت�ضريات
تتم لعقد قمة ثالثية جتمع ترامب
وعبا�س ونتانياهو ،لكن مل يتحدد
مكانها بعد.
وقال عبا�س يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع الرئي�س الأملاين فرانك
فالرت �شتاينماير�« :أطلعت الرئي�س
على جممل التحركات التي نقوم بها،
خ�صو�ص ًا اللقاء مع ترامب الذي لبى
دعوتنا ونتطلع للقائه قريب ًا يف بيت
حلم ،و�أكدنا له ا�ستعدادنا للتعاون
معه ولقاء رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
حتت رعايته من �أجل �صنع ال�سالم،
كما �أكدنا التزامنا موا�صلة العمل
مع ًا ،ويف �إطار ال�رشاكة الكاملة
ملحاربة الإرهاب والتطرف يف
منطقتنا والعامل».
ومن املقرر �أن يزور ترامب مدينة
بيت حلم يف  23ال�شهر اجلاري بعد

�أن يزور �إ�رسائيل .وقال م�س�ؤولون
فل�سطينيون لـ «احلياة» �إن جلان ًا
م�شرتكة فل�سطينية� -أمريكية بد�أت
التح�ضري لعقد لقاء ثالثي يجمع
ترامب وعبا�س ونتانياهو .وتوقعوا
�أن يعلن ترامب يف نهاية زيارته
املقبلة �إطالق عملية �سيا�سية جديدة.
ورجح امل�س�ؤولون �أن يوجه ترامب
دعوة �إىل اجلانبني للتفاو�ض املبا�رش
ملدة ت�سعة �أ�شهر �إىل �سنة.
زود
وك�شف م�س�ؤول رفيع �أن عبا�س ّ
ترامب يف لقائهما الأخري خرائط يف
�ش�أن احلل ال�سيا�سي املمكن .وقال
عبا�س يف امل�ؤمتر« :جندد التزامنا
ال�سالم القائم على العدل ،ومرجعيات
ال�رشعية الدولية وقراراتها وفق حل
الدولتني ،دولة فل�سطني امل�ستقلة
ذات ال�سيادة على حدود عام ،1967
بعا�صمتها القد�س ال�رشقية ،لتعي�ش
جنب ًا �إىل جنب مع دولة �إ�رسائيل ب�أمن
و�سالم وح�سن جوار».

الرئي�س العراقي يدعو للتحقيق باختطاف طلبة ونا�شطني
دعا الرئي�س العراقي ف�ؤاد مع�صوم اجلهات الأمنية يف بالده �إىل التحقيق العاجل
باختطاف طلبة ونا�شطني من منطقة ال�سعدون يف بغداد ،والك�شف عن م�صريهم
و�إحالة اجلناة �إىل الق�ضاء.
وقالت رئا�سة اجلمهورية يف بيان �إن "رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم �أعرب
عن قلقه البالغ حيال �أنباء �أكدت قيام جمموعة م�سلحة جمهولة االثنني املا�ضي
باختطاف طلبة ونا�شطني مدنيني من منازلهم يف منطقة ال�سعدون ببغداد" ،مبينة
�أن مع�صوم "وجه ال�سلطات الأمنية املعنية بالتحقيق العاجل حول احلادث واتخاذ
كافة الإجراءات الالزمة للك�شف عن م�صريهم".
وكان املر�صد العراقي حلقوق الإن�سان قد �أبدى ا�ستغرابه من �صمت احلكومة
جتاه عملية اخلطف التي حدثت على بعد �أقل من كيلومرتين من املنطقة اخل�رضاء
التي ت�ضم مقار حكومية وبعثات دبلوما�سية.
و�أ�ضاف �أن اختطاف جمموعة من طلبة اجلامعات يف مركز العا�صمة بغداد ي�شري
�إىل وجود جماعات م�سلحة ميكنها التجول ب�سال�سة لتنفيذ ما تريد من عمليات رغم
الإجراءات الأمنية الكثيفة.
كما طالب املر�صد رئي�س احلكومة العراقية حيدر العبادي بالتحقيق يف احلادث
و�إنقاذ املختطفني وتقدمي اخلاطفني للعدالة وعدم ال�سماح لهم بالإفالت من
العقاب ،ف�ضال عن �إعالن نتائج التحقيق.

�أقال رئي�س جنوب ال�سودان �سلفا
كري ميارديت قائد اجلي�ش بول مالونق
وذلك بعد �أن قدم عدد من كبار اجلرناالت
ا�ستقاالتهم زاعمني وجود حتيز عرقي
وجرائم حرب.
وقال وزير الدفاع كوال منيانق جوك
�إن الرئي�س �سلفا كري عني اجلرنال
جيم�س �أجونق قائدا للجي�ش .وهون
من �أهمية �إقالة مالونق و�أ�شار �إىل �أنها
"جمرد ممار�سة عادية لتغيري �شخ�ص
وتعيني �شخ�ص �آخر".

و�أ�ضاف جوك لرويرتز �أنه مت �إبالغ
مالونق قبل �شهر ب�أنه �سيتم �إعفا�ؤه من
من�صبه .وقال �إنه ال يعلم ما �إذا كان
مالونق عني يف من�صب جديد .وكان يف
ال�سابق حاكما مدنيا منتخبا.
وقال جوك �إن التغيري لن ي�ؤثر على
مكافحة اجلي�ش للجماعات املتمردة
و�أ�ضاف "العملية �ست�ستمر".
وكانت م�صادر قد �أ�شارت �إىل حماولة
انقالبية على حكومة الرئي�س �سلفاكري،
�أدارها رئي�س هيئة الأركان بول مالونق

مقتل �سبعة جنود بهجوم �شمال مايل

�أعلنت احلكومة املالية مقتل �سبعة
ع�سكريني ماليني وجرح �سبعة �آخرين
يف "هجوم �إرهابي" على مركز للجي�ش
يف امل�سرتات �شمايل غربي البالد.
وقالت احلكومة يف بيان لها �إنه
ويف "حوايل ال�ساعة اخلام�سة �صباحا
(من الأحد املا�ضي بالتوقيت املحلي
وتوقيت غرينت�ش) تعر�ض مركز القوات
الوطنية امل�سلحة يف امل�سرتات لهجوم
�إرهابي ب�سيارة مفخخة و�صواريخ"،
وعربت عن �أ�سفها ملقتل �سبعة جنود
وجرح �سبعة �آخرين.
و�أو�ضحت �أن ح�صيلة اخل�سائر ت�شمل
�أي�ضا "تدمري ثالث �آليات ع�سكرية
و�سيارة �إ�سعاف" ،وحتدثت عن �إر�سال
تعزيزات �إىل املنطقة التي تقع على
بعد نحو  120كيلومرتا �إىل ال�شمال من
غاو.
و�أكدت احلكومة املالية �أنها "تدين
بقوة هذا العمل الهمجي واجلبان"،
وجددت "ت�صميمها على مكافحة الإرهاب
بكل �أ�شكاله".
وقال م�صدر ع�سكري لوكالة ال�صحافة
الفرن�سية �إن الع�سكريني املاليني ردوا
على املهاجمني و�أ�سقطوا "قتلى يف
�صفوف الإرهابيني" ،دون �أن ي�ضيف �أي
تفا�صيل.
وكان ت�سعة جنود ماليني قتلوا
وجرح خم�سة �آخرون يف الثاين من مايو
اجلاري يف كمني تاله هجوم بالأ�سلحة
الر�شا�شة بني بلدتي دوغوفري ونامباال
بو�سط مايل ،كما ذكرت بعثة الأمم
املتحدة يف مايل .وتبنى هذا الهجوم
حتالف م�سلح �أن�شئ م�ؤخرا يحمل ا�سم
"جماعة دعم الإ�سالم وامل�سلمني".
و�أعاد امل�سلحون تنظيم �صفوفهم منذ

طردتهم حملة ع�سكرية تقودها فرن�سا
يف  2012من بلدات �شمال مايل �سيطروا
عليها قبل ذلك بعام.
وعلى الرغم من ال�رضبات الفرن�سية
امل�ستمرة ملخابئهم ،فقد �شنوا �سل�سلة
من الهجمات يف ال�شهور القليلة
املا�ضية منها تفجري يف قاعدة ع�سكرية
يف يناير املا�ضي �أودى بحياة ما ال يقل
عن � 77شخ�صا.

�أوان مل تنجح يف الو�صول �إىل الق�رص
الرئا�سي.
ويعاين جنوب ال�سودان من حرب
�أهلية منذ عام  2013عندما �أقال
الرئي�س نائبه ريك م�شار ر.
من جهة اخرى قال م�س�ؤول حكومي
يف دولة جنوب ال�سودان �إن م�سلحني
هاجموا قافلة تعبان دينق جاي نائب
رئي�س جنوب ال�سودان ،مما �أ�سفر عن
�إ�صابة ثالثة من حر�سه ال�شخ�صي.
ون�صب الكمني على طريق �رسيع
يربط العا�صمة جوبا ببلدة بور �إىل
ال�رشق منها .من جانبه قال وزير
الإعالم جاكوب دينق �إن نائب رئي�س
اجلمهورية مل ي�صب يف الهجوم.
ونقلت االنباء عن م�س�ؤول �أمني كبري
�أن الهجوم ا�ستهدف القافلة الأمنية التي
كانت يف طريقها �إىل بور لت�أمني زيارة
النائب الأول لرئي�س اجلمهورية ،ومل
يكن تعبان دينق فيها.

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�أف�ضل  3تطبيقات �ألعاب على هاتفك الذكى

علوم وتكنولوجيا

تظهر يوميا الكثري من تطبيقات الألعاب التى ال يتمكن امل�ستخدمون من جتربتها نظرا
لعدم و�صول تنبيهات تنذر امل�ستخدمني بظهور تطبيق جديد� ،إذ ال يتم التعرف على
التطبيق �سوى بعد انت�شاره وزيادة �شهرته ،لكن ر�صد املوقع الهندى Phonearena
الألعاب املمتعة التى تتوفر جمانا.
عددا من تطبيقات
Crash of Cars
هي لعبة متعددة
الالعبني� ،إذ يكون
عدد ممكن من
هدفك هو جمع �أكرب
كما تت�ضمن  4خرائط،
التيجان قبل تدمريها،
و�أكرث من � 30شكال
�أكرث من � 30سيارات
اخلا�صة بك.
ال�سيارات
لتخ�صي�ص
Paper Wings
لعبة تعتمد على ا�صطياد الكرات يف الهواء للحفاظ على الطيور اخلا�صة بك على قيد
احلياة ،كما ميكنك ك�سب النقاط ،وتظهر خالل كل مرحلة حتديات جديدة جلعل اللعبة �أكرث
�صعوبة و�أكرث متعة.
Stellar Wanderer
لعبة ف�ضاء ثالثية الأبعاد ،والتي حتولك �إىل مقاتل� ،أو مهند�س ،فكل ما عليك اتباع
الق�صة الرئي�سية �أو اختيار البعثات اجلانبية التي تريد �أن تلعبها ،وابحث عن الألغام وا�ستمتع
باملغامرة.

ماركات مالب�س �شهرية تطلق �ساعات ذكية
جديدة بنظام Android Wear

�أعلنت جمموعة من
ماركات املالب�س
ا لعا ملية
على ر�أ�سها
Tommy
H i l fi g e r
و H u g o
 Bossعن �ساعات
ذكية جديدة تعمل مع نظام
ت�شغيل "�أندرويد وير  ،"2.0وهذا
خالل معر�ض Baselworld 2017
ال�سنوى ،وهذه اخلطوة ت�أتى ا�ستكماال
لرغبة ماركات الأزياء ال�شهرية فى تكثيف
جهودها للدخول بقوة ل�سوق الأجهزة
القابلة لالرتداء.
ووفقا ملوقع  thevergeالأمريكى،
ف�ساعة  the Touchاخلا�صة بـ
 Hugo Bossت�أتى بت�صميم �أنيق

مع خيارات جلدية ب�ألوان
هادئة ،وال�ساعة مزودة
مع تقنية ،NFC
ولكنها ال ت�ضم
�أجهزة ا�ست�شعار
معدل
لر�صد
�رضبات القلب مثل
ال�ساعات الأخرى املتاحة
حاليا فى الأ�سواق ،ومن املتوقع �أن
يتم �إطالقها فى الأ�سواق ب�سعر 395
دوالرا خالل �شهر �أغ�سط�س.
�أما �ساعة  Tommyفتحمل ا�سما
غريبا بع�ض ال�شىء وهو TH24 /
 ،7Youفهى ت�أتى مع �سوار معدنى،
و�سعرها �أرخ�ص من �ساعة Hugo Boss
وتكلف فقط  299دوالرا ،كما �أنها تفتقر
لكل من ميزة �أو  NFCوم�ست�شعر ر�صد
معدل �رضبات القلب.

�ساعة  Movado Connectت�صل قريبا بنظام �أندرويد ويري 2.0
خالل فعاليات معر�ض Basel world
التجارى ال�شهري ،ظهرت �ساعة Movado
ا لذ كية
الراقية التى
تعمل بنظام
ا لت�شغيل
Android
W e a r
 ،2.0وكانت
كة
�رش
Movado
 groupال�شهرية امل�صنعة لل�ساعات الراقية
قد �أعلنت فى وقت �سابق من هذا ال�شهر
عن التزامها بتطوير جمموعة من ال�ساعات
الذكية التى تعمل بنظام �أندرويد ووير،
مبا فى ذلك واحدة من �ش�أنها �أن حتمل
العالمة التجارية  ،Movadoومع ذلك
كان البيان ال�صحفى الذى �أطلقته ال�رشكة
خاليا من �أى �صور للجهاز.
ووفقا ملا ن�رشه موقع  GSMالهندي،
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فتك�شف ال�صور اجلديدة �أن ال�ساعة
الذكية والتى �ستحمل ا�سم Movado
� Connectست�أتى
ب�شا�شة دائرية مع
ت�صميم مميز� ،إال �أن
ال�رشكة مل تك�شف عن
املوا�صفات الداخلية
التى �ستتمتع بها
حتى الآن.
ولكن املعلومات
املعروفة حتى الآن
عن ال�ساعة الذكية هى �أنها تعمل بنظام
�أندرويد ويري ،2.0وهى ت�شبه �إىل حد
كبري �ساعة  Movado watchالتى
�أطلقتها ال�رشكة فى وقت �سابق ،كما
�ستمتلك ال�ساعة عددا من الواجهات
املخ�ص�صة املحملة م�سبقا على ال�ساعة ،ومن
املنتظر �أن ت�صبح ال�ساعة متاحة بحلول
اخلريف فى خم�سة �أمناط خمتلفة للرجال،
وب�سعر يبد�أ بـ  495دوالرا.

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

مل�ستخدمى جوجل تتعاون مع جامعة ل�سود لتدريب الطالب على الربجمة

الآيفون� 3 ..أدوات
لزيادة م�ساحة
تخزين هاتفك

منذ �أن طرحت �أبل هاتف �آيفون
لأول مرة عام  ،2007وتدخل
ال�رشكة تغيريات متعددة كل عام،
ولكن على الرغم من �أن �أبل �أدخلت
بالفعل العديد من التطورات وامليزات
فى �أجهزة �آيفون على مدى �أجيال
متعاقبة� ،إال �أن هناك �أمرا ال يزال
يعانى منه معظم امل�ستخدمني ،وهو
م�ساحة التخزين ،فيما يلى نقدم لك
جمموعة من الأدوات مل�ساعدتك فى
التغلب على هذا الأمر.
 File Managerهذه الأداة ال متكنك فقط من �إدارة
امللفات اخلا�صة بك ،ولكن �أي�ضا مبثابة
 virtual USB driveلكل من
الآيفون والآيباد.
 & Files: DocumentPDF Reader
ي�شبه كثريا الأداة ال�سابقة ،ومع
ذلك ،ف�إنه يوفر اثنني من الطرق
الإ�ضافية لنقل امللفات اخلا�صة بك،
�إذ ميكنك ا�ستخدام �آى تيونز �أو
و�شبكة واى يف ،وتعمل �أي�ضا مع
 Windows Explorerو فيندر.
 iMazingعلى عك�س التطبيقات ال�سابقة،
 iMazingال يتطلب منك تثبيت �أى
�شيء على هاتف الآيفون ،وبدال من
ذلك ،هو تطبيق يعمل على �سطح
املكتب كبديل عن �أى تيونز (متوفر
على ماك وويندوز).

تعد جنمة تلفزيون الواقع "كيم
كاردا�شيان" واحدة من �أ�شهر ال�شخ�صيات
على "ال�سو�شيال ميديا" ،ولها �شعبية كبرية
خا�صة على موقع تويرت ،والآن �أ�صبح
من املمكن ملحبيها التحدث معها عرب
تطبيق في�س بوك ما�سنجر وطرح جمموعة
من الأ�سئلة التى يريدونها� ،إذ مت تطوير

تكثف جوجل جهودها لتعزيز التنوع فى وادى ال�سيليكون من خالل �إطالق برنامج لتدريب
طالب من جامعة لل�سود� ،إذ �أعلنت ال�رشكة العمالقة هذا الأ�سبوع عن عقد �رشاكة مع جامعة
هوارد ،وهى جامعة لل�سود فى
وا�شنطن ،لبدء برنامج �صيفى
مدته ثالثة �أ�شهر ل�صغار املوهوبني
وكبار ال�سن الذين يدر�سون علوم
الكمبيوتر.
وقالت جوجل �إنه �سيتم اختيار
عدد يرتاوح بني � 25إىل 30
طالبا للإقامة و�سيتم تدريبهم من
قبل كبار مهند�سى جوجل ،ولن
يتطلب هذا الربنامج الذى يطلق عليه ا�سم "هوارد وي�ست"� ،أى ر�سوم �إ�ضافية ،و�سوف يح�صل
الطالب على دعم ال�سكن واملعي�شة.
وقالت جوجل �إتها تخطط �أي�ضا لتو�سيع الربنامج �إىل بع�ض الكليات الأخرى ،وقال "واين
فريدريك" رئي�س اجلامعة �إن هوارد وي�ست �سوف يتخرج منها مئات من خريجى علوم
الكمبيوتر ال�سود اجلاهزين لل�صناعة وقيادة امل�ستقبل� ،إذ �سيكون لديهم القدرة على حتويل
التكنولوجيا العاملية �إىل انعكا�س �أقوى للعامل من حولنا.

�إيه الفرق بني الـ" "Notepadو" "WordPadلتحرير الن�صو�ص على ويندوز

رغم اعتماد الكثري من امل�ستخدمني على
برنامج مايكرو�سوفت وورد لكتابة الن�صو�ص،
�إال �أن هناك العديد من الأدوات التى ت�أتى
مثبتة ب�شكل افرتا�ضى فى نظام ويندوز وتتيح
للم�ستخدمني كتابة الن�صو�ص من خاللها ،لكنها
فى نف�س الوقت ال توفر نف�س املميزات التى
يوفرها مايكرو�سوفت وورد والتى ي�أتى على
ر�أ�سها كال من "املفكرة �أو  ،Notepadوالدفرت
 ،WordPadوفيما يلى نو�ضح �أبرز الفروق
بينهما كما يلى:
املفكرة :Notepad
 تعد �أداة ب�سيطة لتحرير الن�صو�ص ،وهىخم�ص�صة للعمل على كل �أنظمة ميكرو�سوفت
ويندوز ،ومت مت�ضينها فى جميع �إ�صدارات
مايكرو�سوفت منذ الإ�صدار  1.0بداية من عام
.1985
 تتيح للم�ستخدمني حترير الن�صو�ص فقط،ويتم حفظ ملفاتها بامتداد "".txt
 ال يدعم � Notepadأ�ساليب تن�سيقالن�صو�ص ،مما يجعله غري منا�سب لتحرير ملفات
الأنظمة املختلفة ،فهو برنامج كتابة بدائى
للغاية.
 يعتمد عليه البع�ض فى كتابة ال�شيفراتامل�صدرية لبع�ض برامج الكمبيوتر.
 -يدعم  Notepadطريقتى الكتابة

ح�سب نوع اللغة فهو يدعم الكتابة
للغات التى تكتب فيها اجلمل من
الي�سار �إىل اليمني والعك�س.
 ال يتعامل " "Notepadمعال�سطور اجلديدة �أثناء عملية حترير
الن�صو�ص مثلما تتم معاملتهم على
منط يونك�س �أو ماك ،حيث يقوم
 Notepadبتقدمي الوظائف
الأ�سا�سية ملعاجلة الن�صو�ص كعملية
البحث عن الكلمات �أو اجلمل.
 يبقى  Notepadحمررا �ضعيف القدراتباملقارنة مع حمررات ن�صو�ص �أخرى تقدم الكثري
من الوظائف واخل�صائ�ص املتنوعة.
 يوجد حد �أق�صى حلجم امللف الذىي�ستطيع  Notepadالقيام بتحريره و هو
 64كيلوبايت.
 الدفرت ":"WordPad يعد من الأدوات البداية للكتابة ،حيثيتم توفريه فى كل �إ�صدارات ويندوز بداية من
.Windows 95
 يعد �أكرث تقدما من Microsoft Notepadولكنه �أب�سط للغاية من
مايكرو�سوفت وورد ،وهو يعد بديل لـ
.Microsoft Write
 يتيح تن�سيق وطباعة الن�صو�ص ،مثل اخلطاملائل والعري�ض وغريهم ،لكنه يفتقد لبع�ض
املميزات مثل املدقق الإمالئي.
 يعترب ن�سخة مب�سطة من برنامج الورد،حيث يتيح تن�سيق الفقرات واجلمل وتغيري لون
الن�ص ولون اخللفية ،ف�ضال عن نوع املحاذاة،
و�إمكانية �إ�ضافة ال�صور والر�سومات.
 يتميز بقلة ا�ستخدام موارد اجلهاز،وب�ساطته و�رسعته ،وهو يعترب منا�سب متاما
لتدوين املالحظات وكتابة الر�سائل والق�ص�ص.

درد�شة ذكاء ا�صطناعى جديدة حتمل ا�سم
"كيم كاردا�شيان" ،ميكنها الرد ب�شكل �آىل
على املعجبني حول العامل.
جانب من املحدثات جانب من املحدثات
وميكن للم�ستخدم الذى يريد بدء
حمادثة البحث عن ا�سم "كيم كاردا�شيان"
داخل �رشيط بحث ما�سنجر و�سريى الدرد�شة
الآلية اجلديدة تظهر فى املقدمة ،وميكن
للم�ستخدم معرفتها من خالل �صورة "كيم
كاردا�شيان" الكارتونية.
والدرد�شة اجلديدة التى تعمل من خالل

الذكاء اال�صطناعى قادرة على الإجابة عن
جمموعة وا�سعة من الأ�سئلة� ،سواء الب�سيطة
�أو املعقدة بع�ض ال�شىء.
�شات بوت كيم كاردا�شيان �شات بوت
كيم كاردا�شيان
ووفقا ملا ذكره موقع "مرتو" الربيطانى،
فالدرد�شة الآلية اخلا�صة بـ"كيم كاردا�شيان"
ترد ب�شكل �رسيع للغاية ،على عك�س
املحادثات مع الأ�صدقاء الذين ي�ستغرقون
فرتة طويلة للرد ،وتعد تلك امليزة جديدة
جمرد و�سيلة لت�سلية املعجبني.

الآن ميكنك التحدث مع "كيم كاردا�شيان" عرب في�س بوك ما�سنجر
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

يديك
الطريقة ال�صحيحة لإعداد ال�سرييالك للر�ضيع كفتة بال�صل�صة واخل�ضروات طرق للتخل�ص من رائحة الب�صل والثوم يف ِ

تبد�أ عادة الأم ب�إدخال الطعام �إىل النظام الغذائي للطفل الر�ضيع يف عمر من � 4إىل 6
�أ�شهر� ،إذ تو�صي الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال بالر�ضاعة الطبيعية حتى ي�صل عمر
الطفل �إىل � 6أ�شهر ،عند و�صول الطفل الر�ضيع لهذا العمر يحتاج مل�صادر �أخرى للغذاء،
حتى يكتمل منوه ب�شكل �سليم ،يف هذه املرحلة يكون �إدخال الطعام �إىل معدة الطفل ببطء
وبكميات قليلة ثم تزيد مع الوقت.
ُين�صح بالبدء ب�إدخال الأطعمة اللينة �سهلة اله�ضم ،مثل اخل�رضوات والفواكه املهرو�سة
وال�سرييالك � ً
أي�ضا.
ُيعد ال�سرييالك من املكمالت الغذائية املفيدة ل�صحة الر�ضع� ،إذ يحتوي على الفيتامينات
والأمالح املعدنية والألياف ،التي يحتاجها طفلكِ الر�ضيع يف مرحلة النمو ،وهو � ً
أي�ضا
من املواد اللينة �سهلة اله�ضم والتح�ضري.
من هنا ي�أتي ال�س�ؤال :مباذا تعدين طعام ال�سرييالك لر�ضيعكِ حتى ي�صبح وجبة
لذيذة؟هناك عدة طرق لإعداد ال�سرييالك ،هي:
املاء:يف�ضل غلي املاء الفاتر ملدة  5دقائق قبل �إ�ضافته لل�سرييالك ،اتركي املاء ليربد
ثم �ضعيه على ال�سرييالك ،وقلبي جيدًا حتى ميتزج اخلليط.احلليب:ميكنكِ تخفيف
ال�سرييالك باحلليب ال�صناعي املخ�ص�ص للر�ضع �أو حليب الأم (حليب الثدي) ،وال يف�ضل
�إعطاء الطفل احلليب العادي (حليب الأبقار) �إال بعد و�صوله لعامه الأول� ،إذ ُيعد احلليب
من الأطعمة �صعبة اله�ضم ،لأنه يحتوي على الدهون امل�شبعة وقليلاً من الألياف.
ع�صري الربتقال:يلج�أ بع�ض الأمهات لإ�ضافة ع�صري الربتقال لطعام الر�ضع لتح�سني
طعمه ،لكن ال ين�صح بتناول الأطفال دون عمر ال�سنة للربتقال� ،إذ ُيعد الربتقال من
الأطعمة احلم�ضية التي حتتوي على حم�ض ال�سرتيك ،الذي ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �صحة
الر�ضع� ،إذ يجعل عملية اله�ضم �صعبة.
ميكنكِ �إ�ضافة ع�صري الربتقال بعد و�صول طفلكِ لعمر � 12شه ًرا.
�إليكِ عزيزتي بع�ض الن�صائح عند تقدمي ال�سرييالك لر�ضيعكِ :
ال حتتفظي مبا تبقى من وجبة طفلكِ � ،إذا مل ينهيها.
اختاري نوع ال�سرييالك املنا�سب لطفلكِ ح�سب عمره .ا�ست�شريي الطبيب املخت�ص قبل
�إعطاء ال�سرييالك لطفلكِ .
ال ت�ستخدمي عبوة ال�سرييالك بعد مرور � 4أ�سابيع على فتحها.

كيف نحافظ على �أالحذية البي�ضاء؟

الأحذية البي�ضاء تعطي �شكلاً
جميلاً وتتما�شى مع غالبية �ألوان
دوما ما نبتعد
املالب�س ،لكن
ً
عنها ب�سبب �سهولة ات�ساخها
و�صعوبة تنظيفها ،ف�إذا كان
حذاء �أبي�ض ،نقدم ِ
ِ
لك
لديك
ً
اليوم �أ�سهل طرق تنظيفه.
�أنواع الكوت�شي املختلفة
الأحذية البي�ضاء الريا�ضية
هناك طرق عديدة لتنظيفها،
ومن �أبرزها ا�ستخدام معجون
الأ�سنان وتوزيعه بفر�شاة على
احلذاء مع القليل من منظف
الأطباق ،ثم �شطفه جي ًدا وتركه
ليجف.
ِ
كما
ميكنك ا�ستخدام بودرة
الأطفال مع املاء ،وفرك احلذاء
باخلليط ثم �شطفه� ،سيعيد
احلذاء ِ
لك �أبي�ض كما كان.
الطريقة
هناك
وبالطبع،
التقليدية يف تنظيف الأحذية
البي�ضاء امل�صنوعة من القما�ش
وهي ا�ستخدام ُمب ّي�ض املالب�س،
لكن عيب هذه الطريقة هو �أنها
حتول لون احلذاء �إىل الأبي�ض
ّ
امل�صفر مع مرور الوقت.
وهناك طريقة مبتكرة جلعل
ِ
حذائك القما�شي غري قابل
لالت�ساخ من خالل حتويله
حلذاء غري قابل للبلل ،من خالل
ا�ستخدام ال�شمع ومتريره على
القما�ش جي ًدا ،ما يجعله ي�شكّ ل
طبقة عازلة على احلذاء ،كما �أنه
�سيمنع دخول املياه �إىل داخل
احلذاء ،وبذلك �ستحافظني على
ِ
حذائك نظيفًا لفرتة طويلة.

الأحذية البي�ضاء اجللدية
عادة ما حتتاج اجللود ال�صناعية
�إىل عناية خا�صة ،واللون
الأبي�ض منها بحاجة �إىل عناية
م�ضاعفة ،حتى يظل نظيفًا ويبقى
�سليما لفرتة طويلة ،دون
اجللد
ً
ت�شققات �أو تلف.
ِ
ميكنك ا�ستخدامها
هناك منظفات
لتنظيف احلذاء اجللدي ،مثل
ِ
مزيل املكياج ،فبوا�سطته
ميكنك
�إزالة البقع من على احلذاء مع
احلفاظ على اجللد.
ويف حالة االت�ساخ ال�شديد،
ِ
ميكنك ا�ستخدام خلطة بيكربونات
ال�صوديوم مع بودرة الأطفال
والن�شا مع القليل من ع�صري
الليمون وفرك احلذاء اجللدي
باملزيج �سيعود اجللد الأبي�ض
نا�صع البيا�ض.
وقد تتلف الأحذية لي�س فقط
عند ارتدائها ،لكن التخزين غري
ال�صحيح للأحذية يتلفها� ،إذً ا هل
تعرفني طريقة تخزين الأحذية
ال�صحيحة للحفاظ عليها من
التلف واالت�ساخ؟
ام�سحي احلذاء اجللدي بكحول
طبي با�ستخدام قطنة ،ثم ملعي
احلذاء مبلمع �أبي�ض �أو �شفاف،

كفتة بال�صل�صة واخل�رضوات 1/5
كفتة بال�صل�صة واخل�رضوات 2/5
كفتة بال�صل�صة واخل�رضوات 3/5
كفتة بال�صل�صة واخل�رضوات 4/5
كفتة بال�صل�صة واخل�رضوات 5/5
طبق رئي�سي 90دقيقة �5أفراد
"�سوبرماما" تقدم لكِ و�صفة �شهية للكفتة
باخل�رضوات ،فجربيها معنا.
املقادير:
كيلو طماطم مع�صورة.
 3ثمرات كو�سة متو�سطة ،مقطعة
مكعبات.
 2ثمرة جزر مقطعة مكعبات.
 3ثمرات بطاط�س مق�رشة ومقطعة
مكعبات متو�سطة احلجم.
½ كيلو حلم مفروم.
كوب ماء.
 2ب�صلة متو�سطة مفرومة ناعم.
 3مالعق كبرية بقدون�س مفروم
ناعم.
 8مالعق كبرية زيت.
ملعقة كبرية بهارات �إيطالية (�أوريغانو
جمفف ،زعرت جمفف ،ريحان جمفف).
 3ف�صو�ص ثوم مفروم.
مكعب مرق حلم.
ملح وفلفل �أ�سود.
الطريقة:
يف وعاء كبري� ،ضعي اللحم والبقدون�س
وامللح والفلفل الأ�سود ون�صف كمية
الب�صل ،ثم قلبي جيدًا واتركيها جان ًبا
ملدة  30دقيقة.
�شكلي اللحم على �شكل كور متو�سطة
احلجم.
�سخني  5مالعق كبرية من الزيت ،ثم
�شوحي اللحم حتى ُي�صبح لونه بن ًّيا ،ثم
ِّ
ارفعيه من الزيت واتركيه جان ًبا.
على نار متو�سطة �سخني باقي الزيت،
ثم �أ�ضيفي الب�صل وقلبيه حتى يذبل.
�أ�ضيفي الثوم وقلبي ملدة دقيقة ،ثم
�أ�ضيفي الطماطم واتركيها تغلي على نار
هادئة ملدة  15دقيقة.
�أ�ضيفي الكو�سة واجلزر والبطاط�س،
و� ً
أي�ضا امللح والفلفل الأ�سود والبهارات
الإيطالية ،ومكعب املرق واملاء وقلبي
جيدًا ،ثم اتركيها حتى ين�ضج اخل�ضار.
�أ�ضيفي كرات اللحم ،واتركيها تغلي
مع اخل�ضار ملدة  20دقيقة.
�ضعي الكفتة واخل�ضار يف طبق
التقدمي ،وقدميها مع الأرز بال�شعريية.

ويف النهاية ر�شيه ب�إ�سرباي
ال�شعر�.أما الأحذية الريا�ضية
فلمعيها بالقليل من زيت
الزيتون ،ثم نظفيه با�ستخدام �أي
من الطرق ال�سابقة ،ثم ا�شطفيه
جي ًدا.احفظي الأحذية البي�ضاء
بعد ح�شوها بورق اجلرائد� ،أو
ال�رشابات القدمية ،على �أن تكون
نظيفة ،حتى ال تنثني ويت�شقق
اجللد ،و�ضعي كل منها وحده
يف كي�س قما�شي �أبي�ض ،وليكن
قدميا.
كي�س و�سادة �أبي�ض
ً

ِ
حت�ضريك للطعام ،قد
عند
ت�ستخدمني بع�ض الأطعمة ذات
الرائحة النفاذة ،مثل الب�صل
والثوم �أو حتى ال�سمك و�أطعمة
�أخرى قد تعلق رائحتها يف
ِ
ِ
حت�ضريك للطعام،
يديك خالل
�إذ حتتوي على ن�سبة عالية من
املياه والغازات الطيارة ،فهل
ِ
ِ
يديك لكن دون جدوى؟
جربت املاء وال�صابون لإزالة هذه الروائح من
ِ
نقدم ِ
مل�ساعدتك على التخل�ص من
لك اليوم يف هذا املقال بع�ض الطرق
هذه الروائح املزعجة.
القهوة:
ِ
يديك،
ت�ساعد رائحة القهوة النفاذة على �إزالة رائحة الب�صل والثوم من
ِ
يديك وافركيهما جي ًدا ملدة  5دقائق ،ثم
ف�ضعي قليلاً من القهوة يف
ِ
يديك باملاء فقط.
اغ�سلي
امللح والليمون:
ِ
يديك بهذا
�أ�ضيفي كمية منا�سبة من الليمون �إىل قليل من امللح ،ودلكي
اخلليط ملدة دقيقة ثم اغ�سليها مباء فاتر� ،إذ ي�ساعد الليمون وامللح
على التخل�ص من الروائح النفاذة ،لأن الليمون يحتوي على مواد م�ضادة
ِ
لديك ح�سا�سية من الليمون وامللح
للبكترييا ،فانتبهي يف حالة كانت
معا�.صودا اخلبز (البيكنج �صودا):
ً
ِ
فيمكنك و�ضع
تعمل �صودا اخلبز على منع منو البكترييا وتكاثرها،
ملعقة من �صودا اخلبز �إىل ن�صف ملعقة من اخلل �أو امللح ،واغ�سلي
ِ
يديك باخلليط ال�سابق ملدة دقيقة ثم �ضعيها يف ماء فاتر ،وانتظري
النتيجة.
اال�ستانل�س �ستيل (الفوالذ املقاوم لل�صد�أ)
ِ
ميكنك ا�ستخدام �أي �شيء م�صنوع من مادة اال�ستانل�س �ستيل يف �إزالة
ِ
يديك ،ا�ستخدمي امللعقة �أو وعاء الطبخ يف هذه
الروائح املزعجة من
ِ
يديك ب�أى من هذه القطع حتت املاء البارد� ،إذ حتتوي
العملية ،ودلكي
القطع امل�صنوعة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ على الكروم ،الذي يتحد مع
الكربيت املوجود يف الب�صل والثوم للتخل�ص من هذه الروائح.
ِ
وميكنك عزيزتي ال�سوبر ارتداء القفازات عند تقطيع الب�صل �أو الثوم
ِ
بيديك
لتفادي الت�صاق الروائح النفاذة

ع�صري الليمون وفوائده

انت�رشت يف الآونة الأخرية العديد من الو�صفات وامل�رشوبات الطبيعية لتقليل
الوزن ،ومن بينها و�صفة املياه بالليمون ال�شهرية ،فبع�ض النا�س يدعون �أنها
فعال يف عملية التمثيل
تعزز عملية اله�ضم ،بينما ي�ؤكد �آخرون �أن لها دور ّ
الغذائي ورفع معدل حرق الدهون باجل�سم ،ولكن ما مدى �صحة ذلك؟
تعرف �إىل �آراء خرباء التغذية حول م�رشوب املياه بالليمون ومدى فاعليته
لإنقا�ص الوزن.
لي�س له دور مبا�رش يف �إنقا�ص الوزن
ي�ؤكد اخلرباء �أن م�رشوب املياه بالليمون مفيد للج�سم ،فهو يرفع من عمل اجلهاز
نظرا الحتوائه على العديد من الفيتامينات واملعادن ال�رضورية ،مثل
املناعيً ،
فيتامني "ج" والكال�سيوم واملاغن�سيوم والبوتا�سيوم والألياف ،ولكن لي�س
فعال يف �إنقا�ص الوزن.
هناك ما ي�ؤكد �أن له دور ّ
املاء وحده يتوىل الأمر
ِ
كنت تريدين حتفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق املزيد من ال�سعرات
�إذا
ِ
ميكنك فعله
احلرارية ،ف�إن الإكثار من تناول املاء وحده يكفي لذلك ،و�أف�ضل ما
يف ال�صباح هو تناول وجبة �إفطار متوازنة وغنية بالربوتني ،ف�إن ذلك من �ش�أنه
ِ
ِ
�شعورك
ج�سمك بالطاقة الالزمة يف ال�صباح ،واحلد من
حتفيز الأي�ض و�إمداد
ِ
تناولك الطعام بانتظام على مدار اليوم.
باجلوع ال�شديد ،وبالتايل �ضمان
من املعروف �إن الليمون غني بفيتامني "�سي" امل�ضاد للأك�سدة ،ولكن هذا ال
ِ
ج�سمك من ال�سموم!
يعني �أنه ينقي
فاجل�سم يطهر نف�سه من ال�سموم ب�شكل طبيعي ،حيث يعمل كل من الكبد والكلى
والأمعاء الدقيقة على التخل�ص ب�شكل روتيني من ال�سموم وبقايا الطعام غري
املرغوب فيها ،دون احلاجة �إىل حمفزات خارجية.
ت�أكدي من �رشب كميات كافية من املاء ،فهو ي�ساعد �أجهزة اجل�سم على �إمتام
عملها بكفاءة ،ومنع الإ�صابة بالإم�ساك ،الذي يبطئ من عملية طرد ال�سموم من
اجل�سم.
قد يكون له ت�أثري غري مبا�رش يف �إنقا�ص الوزن
ميكن مل�رشوب املياه بالليمون �أن ي�ساعد ب�شكل غري مبا�رش يف �إنقا�ص الوزن ،يف
ِ
اعتدت
حالة �رشبه بدلاً من امل�رشوبات الأخرى عالية ال�سعرات احلرارية ،التي
ِ
نظامك اليومي ،مثل :ع�صري الربتقال �أو فنجان القهوة بالكرمية،
عليها يف
ِ
ج�سمك عدد �أقل من ال�سعرات احلرارية اليومية.
فبذلك تدخلني �إىل
ِ
ِ
يومك بكوب من املياه بالليمون كم�رشوب �صباحي
ميكنك بدء
خال�صة القول،
منع�ش ،ولي�س كم�رشوب �سحري حارق للدهون
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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.

ملاذا ال ت�ستطيع القردة الكالم؟

ميلك القردة القدرة على �إ�صدار جميع
الأ�صوات الالزمة ،ويتمثل العائق الذي
يحول دون تلفظ القردة بكلمات مفيدة يف
عدم ا�ستعداد الدماغ للقيام بهذه الوظيفة.
فقد متكن الباحثون من �إثبات �أن
احليوانات الرئي�سيات (نوع من الثديات)،
متلك الأحبال ال�صوتية التي من �ش�أنها �أن
ت�سمح لها بالتعبري من خالل الكلمات ،على
الرغم من �أنها مل تتمكن �أبد ًا من ذلك.
على مدى �أربعة عقود ،اتفق العلماء على
�أن عدم قدرة الرئي�سيات من غري الب�رش على
الكالم ،تعود �إىل �أن �أفواه هذه الكائنات،
وحبالها ال�صوتية ،وامل�سالك ال�صوتية ال
تتوفر فيها ال�رشوط الالزمة لإطالق �أ�صوات
متطابقة مع الكالم الب�رشي.
لكن� ،إذا كانت الرئي�سيات من غري الب�رش
من بينهم القردة ،متلك فع ًال العنا�رص
الالزمة للتعبري عن الكلمات ،فال�س�ؤال

الذي يبقى مطروح ًا هو ال�سبب الذي يقف
دون القيام بذلك.
و�ضعت فر�ضية بديلة تقول �إن هذه
الكائنات ال متلك القدرة على الكالم.
وح�سب هذه الفر�ضية ،ف�إنه �إذا كان القردة
غري قادرة على الكالم ،ف�إن عدم تطور
اجلهاز ال�صوتي مبا فيه الكفاية للتعبري
عن الكلمات لي�س هو ال�سبب يف ذلك� ،إمنا
العائق دون متكن هذه الكائنات من احلديث
هو عدم تواجد الآليات الالزمة يف الدماغ
للقيام بذلك.
وي�رشح الباحثون �أنه لتطور القدرة على
�إنتاج خطاب �إن�ساين ،ف�إن الأمر يتطلب
تغيريات ع�صبية بد ًال من تغيريات �صوتية،
ويف العموم ،ي�ؤكد العلماء على �أن القردة
لها جهاز �صوتي م�ستعد لإجراء حمادثات
وخطابات ،ولكن يف الوقت نف�سه ،ف�إن هذه
الكائنات تفتقر �إىل دماغ قادر على التحكم يف
هذه الأ�صوات وتن�سيق عملها.
وتو�صلت جمموعة �أخرى من الباحثني �إىل
�أنه �إ�ضافة �إىل �أن الرئي�سيات من غري الب�رش
متلك القدرة على الكالم ،ف�إن لها بع�ض
القيود يف الدماغ التي حتول دون نطقها
بكلمات مفهومة.
وقد �أظهرت عدة �أمثلة �أن هذه احليوانات
قادرة على تعلم �أنواع خمتلفة من احلروف
املتحركة واحلروف ال�ساكنة.
ويف هذا ال�صدد ،ويف يوليو  2016ن�رش
فريق من الباحثني يف جامعة دورهام درا�سة
يف جملة "�سيانتيفيك ريبورتز" �أظهروا من
خاللها �أن "روكي ،ال�سعالء� ،أو �إن�سان
الغاب البالغ من العمر  11عام ًا ،الذي
يعي�ش يف حديقة انديانابولي�س ،قادر على
تقليد بع�ض الأ�صوات التي �سبق و�أن نطق بها
الب�رش".
ومع ذلك ،على الرغم من التقدم الذي
�أحرزه روكي ،ف�إنه ال يبدو من املمكن �أن
تقوم هذه احليوانات بالتعبري عن الكلمات
وتكوين خطاب.

يلقي بوالدته امل�سنة يف ال�شارع
تداول نا�شطون على مواقع التوا�صل
االجتماعي يف املغرب  ،مقطع فيديو �صادم
ظهرت خالله �سيدة م�سنة ت�شتكي من ابنها الذي
قام بالتعاون مع زوجته برميها يف ال�شارع
العام مع �أغرا�ضها والتخلي عنها ،وذلك
مبدينة تازة الواقعة �رشق البالد.
ووفقا للفيديو الذي التقطته عد�سة هاتف
�أحد املغاربة ،بدت ال�سيدة يف حالة يرثى
لها وهي تفرت�ش �أر�ضية ال�شارع وبجانبها
�أغرا�ضها ،قرب مكان ي�شبه القمامة حتوم
حوله القطط ،وكانت حماطة مبجموعة من
النا�س الذين جا�ؤوا ل�سماع حكايتها وحماولة تهدئتها وحت�سني حالتها.
وا�ستنكر املغاربة ما قام به االبن وتف�ضيله زوجته مقابل التفريط بوالدته رغم كرب �سنها
وغياب �أي معيل لها ،معتربين �أنه ارتكب جرمية ال تغتفر ،مطالبني ال�سلطات بالتدخل
النت�شالها من ال�شارع وتوفري �سكن الئق لها ودخل مادي.
،

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

والدة طفلة بر�أ�سني وثالثة �أرجل
�شهد العامل الثالثاء  2مايو  2017ظاهرة
نادرة تتم ّثل يف والدة ر�ضيعة بر�أ�سني و3
�أرجل يف �أحد م�ست�شفيات مدينة جايبور
الهندية وهو ما يعرف علميا بـ 'التو�أم
الطفيلي' .و�أفاد الأطباء يف امل�ست�شفى �أن
عملية ا�ستئ�صال الأع�ضاء الزائدة ا�ستمرت
ملدة �أربع �ساعات،
وو�صفوا العملية بالناجحة و�أن الطفلة
تتعافى يف الوقت احلا�رض ح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية .وقال �أحد اجلراحني
�إن الر�أ�س الثاين للطفلة خايل من الأذنني والعينني ،وبرز من منطقة البطن ويعيق و�صول
املواد الغذائية للطفلة ،بالإ�ضافة لوجود رجل ثالثة .وت�شري ال�صحيفة ب�أن حاالت الأطفال
الذين يولدون مع "التو�أم الطفيلي" نادرة للغاية ،بن�سبة واحد يف املليون ،تعزى �إىل ت�شوه
يف التطور اجلنيني �أو �إىل �صعوبات �أثناء احلمل بتو�أمني .ويندر مثل هذه احلاالت يف
البلدان املتطورة ،حيث تخ�ضع الن�ساء احلوامل �إىل فحو�صات دورية لت�صوير باملوجات فوق
ال�صوتية ،وحيث تن�صح الأم بالتخل�ص من احلمل يف حال وجود ت�شوه.

ً
بعد  37عاما :من زواجهما رجل بكت�شف �أن �أم �أبنائه الـ � :6أخته

ذكرت �صحيفة عكاظ ال�سعودية �أن حمكمة الأحوال ال�شخ�صية يف جدة ال�شهر القادم موعدا
للنظر يف دعوى �سيدة �ضد زوجها اتهمته بالتخل�ص منها بتطليقها بحجة �أنه �أخوها من
الر�ضاعة ،بعد زواج دام  37عاما و�إجناب � 6أبناء منه ح�سب ما �أوردته �صحيفة عكاظ.
وكذبت الزوجة الرواية املفاجئة ت�ساءلت يف دعواها �أين كان طيلة هذه الفرتة
م�ؤكدة يف ن�ص الدعوى �أنه يرغب يف التخل�ص
وملاذا مل يفكر يف الأمر �إال اليوم
من حقوقها ال�رشعية ومن النفقة
منها بعد تقاعده ،وحرمانها
بنفقة لها ولأوالدها عن
واحل�ضانة ،مطالبة ب�إلزامه
تبلغ  4ماليني ريال.
الفرتة ال�سابقة والالحقة
ملحكمة
ا
واعترب القا�ضي ال�سابق يف
ا لد عو ى
اجلزئية الف�صل يف هذه
من
ولي�ست
لفتوى كبار العلماء
من
املحكمة
الق�ضاء ورجح �أن تطلب
حال وجود �شهود
هيئة الإفتاء تو�ضيح امل�س�ألة
كم�سائل
تعامل
يف عدد الر�ضعات ،مبينا �أن الدعوى
ينوب عنه .وقال
الطالق ،ويخت�ص بها املفتي العام �أو من
بني الزوجني حني
القا�ضي �إن املحاكم تخت�ص بالنظر يف ق�ضايا الر�ضاع
االختالف بني الزوجني يف الدعاوى احلقوقية �سواء كان املدعي الزوج �أو الزوجة ،مثل
�أن يدعي الزوج على الزوجة عدم متكينه من حقه ال�رشعي وترد �أنه ال يحل لها لوجود ر�ضاع
بينهما فينظر الق�ضاء يف ثبوت الر�ضاع من عدمه ومن ثم احلكم والتفريق بينهما ،وقد نظرت
ق�ضية مماثلة يف حفر الباطن .ون�صح القرين الزوج بالتحقق يف م�س�ألة الر�ضاعة والت�أكد
من ال�شهود وال يكون ت�رصفا مبنيا على معلومات مغلوطة �أو مكذوبة �أو غري منطقية ال�سيما �أن
مدة زواجه و�صلت �إىل  37عاما.

اكت�شاف ي�ساعد يف الق�ضاء على �آثار التدخني

تو�صل الباحثون �إىل حتديد الطريقة
التي ي�ؤثر بها التدخني على �إحدى اجلينات
امل�س�ؤولة عن حماية ال�رشايني من الت�صلب،
الذي يرفع من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
الوعائية ،وهو ما ميكن �أن يتيح التو�صل
�إىل عالجات جديدة.
وكثري من الأ�شخا�ص لديهم هذه اجلينة
"�أدامت�س  "7التي تقلل من وجود �إنزمي
م�س�ؤول عن ت�صلب ال�رشايني.
لكن التدخني ي�ضعف هذه احلماية ،بح�سب
ما تبني للباحثني الذين ن�رشوا درا�ستهم يف
جملة "�سريكوالي�شن" الأمريكية.
وقال موريداك رايلي الأ�ستاذ يف كلية الطب
يف جامعة كولومبيا يف نيويورك وهو �أحد
امل�رشفني على الدرا�سة "ت�شري درا�ستنا
�إىل �إمكانية �أن تكون عالجات تق�ضي على
هذا الإنزمي مفيدة للمدخنني ولأي �شخ�ص
لديه خطر كبري للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
الوعائية".
وت�شري تقديرات �إىل �أن التدخني م�س�ؤول
عن  20%من �أمرا�ض القلب التاجية وعن

وفاة مليون و� 600ألف �شخ�ص �سنوي ًا يف
العامل.
لكن مل يكن معروف ًا قبل الآن الطريقة التي
ي�ؤثر من خاللها التدخني على اجل�سم في�سبب
�أمرا�ض القلب.
ويف م�سعى لتو�ضيح العالقة ،حلل
الباحثون يف هذه الدرا�سة بيانات وراثية
لأكرث من � 140ألف �شخ�ص ،من خالل درا�سات
�أعدت يف وقت �سابق.
وعر�ض الباحثون �أي�ض ًا خاليا من تلك
ّ
التي ت�شكل الأوعية_الدموية ل�سائل م�شبع
بدخان ال�سجائر ،وتبني �أن اخلاليا �ضاعفت
�إثر ذلك �إنتاج الأنزمي امل�س�ؤول عن ت�صلب_
ال�رشايني.
وهذا الإنزمي على عالقة �أي�ضا بالتهاب
املفا�صل وبع�ض �أنواع ال�رسطان
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

املر�أة الإرترية ال�شريك الأهم يف م�سرية التنمية والتغيري نحو الأف�ضل
حممدعلي حميدة
ال يختلف �إثنان على �أن �شعور
املجتع باحلرمان من حقه يف تقرير
م�صريه ،والإعتداء على كرامته
وكرامة موطنه ،و�سلب مقدراته
والغائه من الوجود ،يعترب الدافع
احلقيقي لإقدامه على الت�ضحية
بنف�س را�ضية .وبذل املهج
والأوراح يف �سبيل ا�سرتداد حقوقه
ومكت�سباته ،وقربان يف حمراب
احلرية والإنعتاق .حيث ال يحلو
العي�ش وال يداعب النوم اجلفون
واحلقوق م�سلوبة .وهذه هي حقائق
التاريخ ونامو�س احلياة� ،إذ ال
ي�ضيع حق وراءه مطالب .كما �أن
هذه احلقائق ت�ؤكد �أن حتقيق الهدف
وا�سرتداد احلقوق يتطلب تكاتف
ا�صحاب احلق وتالحمهم من اجل
انتزاع حقهم من براثن املعتدين،
و�أن تتوحد كل القوى الفاعالة داخل
املجتمع وتن�سق جهدها لتحقيق
الهدف املن�شود .و�إال ف�إن �إنفراد
�رشيحة من املجتمع �أو عزل فئة عنه
ال يحقق �أي تقدم يف م�سرية التغيري
والو�صول اىل املرامي املر�سومة.
وانطالقا من هذه احلقائق ف�إن اجلبهة
ال�شعبية واميانا منها ب�أهمية وحدة
ومتا�سك املجتمع للوقوف يف وجه
�آلة العدوان والت�صدي لها ،حملت
ومنذ انطالقتها الأوىل مبادئ و�أفكار
تعزز الوحدة الوطنية ،وت�ؤمن
م�شاركة كل فئات املجتمع يف حتمل
م�س�ؤولياتها ب�شكل يتالءم وقدراتها
املختلفة ،ما حقق الن�رص و�أعاد
احلق امل�سلوب اىل �أهله .حيث
تدافعت كل �رشائح املجتمع دون �أدنى
تردد لأداء واجبها ومهامها ب�أكمل
وجه ،فكان ال�شباب وال�شيوخ،
وال�صغار والكبار ،كماوقفت املر�أة
اىل جوار �أخيها الرجل يف كل
امليادين الإجتماعية والإقت�صادية،
والع�سكرية والإدارية ،فكانت
حماربة �رش�سة ،وقائدة م�ؤهلة،
و�إدارية منا�سبة ،عالوة على كونها
�أما تربي �أبناءها على ال�شهامة
والإقدام.
احلقوق والواجبات
وعندما حتقق الن�رص وحترر
الوطن من دن�س الإحتالل ،كان
من الطبيعي �أن يتحرك كل �أفراد
املجتمع بغ�ض النظر عن العرق
والون ،واملعتقد ،واللغة� ،سواء
يف املدن �أو القرى والأرياف� ،أن
يكون �رشيكا يف خريات بالده،
وثرواتها ،وم�ستفيدا من اخلدمات
الإجتماعية من تعليم و�صحة،
وموا�صالت وات�صاالت وكهرباء،
وغريها� .أي �أن لكل فرد �أن يتمتع
بحقوقه امل�رشوعة عزيزا مكرما يف
وطنه ،مبوازاة �أدائه ملا يرتتب عليه
من واجبات جتاه �شعبه ووطنه .وقد
بذلت جهود مقدرة يف هذا امل�ضمار،
وان كان الأمر ما زال يتطلب الكثري
من اجلهد لتحقيق الأف�ضل .الذي ال

يكتمل اىل مب�شاركة اجلميع يف هذا
اجلهد ال �سيما املر�أة .وعلى الرغم
من �أن نق�ص التعليم كان وال زال
ميثل العائق الأكرب �أمام حتقيق
م�شاركة كاملة للمر�أة يف خمتلف
امل�ؤ�س�سات التي بد�أت تعمل يف
خمتلف املجاالت .حيث كانت فر�ص
التعليم حمدودة ،خا�صة للإناث.
والتعليم هو العامل الأهم ل�ضما
امل�شاركة الفاعلة .لكن ومع تطور
وعي املجتمع ب�أهمية التعليم ،جند
م�شاركة املر�أة يف احلقل التعليمي
تتزايد ب�شكل م�ضطرد ،فبدال من
الأعداد املحدودة ،يف الكليات،
جند اليوم ما يعادل ثلث الطالب من
الإناث يف خمتلف الكليات ،وبلغت
ن�سب امل�شاركة ما يقارب الن�صف
يف املراحل الثانونية .واليوم جند
املر�أة الإرترية تتقدم للح�صول على
الدكتوارة ،التي كانت يف املا�ضي
القريب من الأمور املحالة .كما
�أ�صبح منظر الأمهات اخلريجات
وهن يحتفلن مبنا�سبة التخرج و�سط
�أفراح الأبناء والأهل .لذا جتد الفتاة
الإرترية ،حتمل �سماعتها الطبيبة
يف خمتلف امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية يف �أرجاء الوطن ،وت�شارك
بكل قوة يف اعداد جيل امل�ستقبل
املتعلم ،كما اقتحمت كل املهن
والتخ�ص�صات ،من هند�سة وق�ضاء
وغريها من املهام .لذا وعندما
جتد فتيات يعملن يف مناطق نائية
بالقا�ش بركة ،كان ينظر اليها يف
املا�ضي �سكان االو�سط مثال على �أنها
�أق�صى بالد الدنيا ،ينتابك �شعور طيب
ب�أن الو�ضع الإرتري �أ�صبح يتغري
نحو الأف�ضل ،حيث ترى كل الفتيات
ي�شغلن خمتلف التخ�ص�صات� ،سواء
الطبية� ،أوالهند�سية ب�شتى �أنواعها،
والبناء ،وتخ�ص�صات النجارة
واحلدادة ،واملكنكة ،وا�ستخدام
خمتلف الأجهزة والآليات ،مبا يف
ذلك �آليات التعدين .هذه الفر�ص
واحلقوق مل تكن متووفرة يف ا
لأجيال املا�ضية ،اال �أن جيل اليوم
جيل الثورة واحلرية ،ا�صبح �أكرث
وعيا وقدرة على التعامل مع ما
يواجهه من حتديات ،لذا انطلقت
املر�أة الإرترية دون �أن تلتفت اىل
دعاوي التثبيط والإحتقار و�أخذت
تتقدم يف كل املجاالت.
العمل فر�صة ل�ضمان
امل�ستوى
حت�سني
الإقت�صادي
وبف�ضل هذا التطور
ا�ستعطعن خلق م�صادر
للدخل ،فمن جهة ي�ساهمن
يف خدمة وطنهن ،ومن
جهة يعززن الثقة يف النف�س
والإعتماد على الذات ،مما ي�ؤمن
لهن املوقع الالئق بهن داخل
املجتمع .ويف هذا ال�سياق مل يقف
نق�ص التعليم عائقا �أمام الكثري من
الإناث لتطوير قدراتهن املادية
والأقت�صادية ،حيث متكنت من زيادة
دخلها يف الأقت�صاد الأ�رسي ،وتنظيم

الدخل الذي حت�صل عليه داخل الأ�رسة
بالتعاون بني ركني الأ�رسة .ومبا �أن
هناك فر�ص عدة متاحة هنا وهناك،
يف خمتلف �أرجاء الوطن ،ما ي�سهل
لرفع م�ستوى املعي�شي ،و�ضمان
الدخل اليومي .ويف هذا الإطار
تتجه املر�أة نحو حتقيق الكثري من
الف�ؤائد ،وهكذا يتجه و�ضع املر�أة
نحو الأف�ضل ،حيث ت�شاهد يف منطقة
البو ،وحتديدا يف م�صنع باناتوم
للتعليب ،والذي يعترب �أحد املواقع
التي وفرت فر�صا للإناث للعمل
داخل امل�صنع ،وك�سب قوتهن،
ت�شاهد مناذج من تلك الن�سوة ،منهن
على �سبيل املثال� :أ�سماء عبدالله،
و�آمنه �إدري�س ،وخديجة حممدعلي،
كلهن يعملن يف امل�صنع يف جمال
النظافظة .فامل�صنع يف مو�سم ح�صاد
الطماطم يعمل ليل نهار ،ويتوا�صل
عملهن مع عمل امل�صنع على مدار
ال�ساعة ،اما يف باقي موا�سم العام
نهن يعملن على تنظيف
ف�إ

امل�صنع ب�شكل متوا�صل .وهن يف
غاية ال�سعادة يف عملهن بامل�صنع،
وذلك حل�صولهن على دخل من
عرق جبينهن ،وبالتايل اقتناء ما
يرغنب فيه من �أغرا�ض ،ويعملن
على رعاية �أبنائهن وا�ستفادتهم من
فر�ص التعليم التي حرمن منها .كما
�أن م�شاعر الإح�سا�س بالثقة وراحة
البال التي تعزز من قدراتهن يف
ك�سب املال باجلهد والعرق.
مناذج من الإناث العامالت يف
امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع التنموية
ال�سيدة /خديجة حممد علي،
عملت ملدة � 10أعوام يف م�صنع
باناتوم لتعليب ال�صل�صة ،يف
جمال النظافة ،وتقع على عاتقها
م�س�ؤولية اعالة الأ�رسة ،حيث تويف
زوجها ،و�أ�صبحت م�س�ؤولة رعاية
الأطفال وتربيتهم ب�شكل كامل .عملت
يف البدء على �إعداد منتجات يدوية

من ال�صعف وغريه ،وذلك
بدعم من احتاد املر�أة� ،إال
�أن هذه املنتجات وان كانت
توفر لها بع�ض الأرباح،
اال �أنها غري م�ضمونة،
حيث جتد تلك املنتجات
�أحيانا زبائن ويف بع�ض
الأحيان قد ال جتد ال�سوق
بال�شكل املطلوب .لكنها
عندما بد�أ العمل يف م�صنع
باناتوم للتعليب� ،شعرت
بالإ�ستقرار �أكرث ،حيث
الراتب الثابت ،وبالتايل
فهي �سعيدة بعملها يف
امل�صنع ،وترى �أنه ي�ساعدها يف
رعاية �أبنائها وتعليمهم.
�إن اجنازات م�شاريع الإعمار التي
تنتظم الوطن هي التي جتعلنا نح�س
مبا يحدث من تغري نحو الأف�ضل،
فالبلد الذي كان يوما يعاين من
احلروب والت�رشد ،جنده اليوم
يف ظل احلرية التي انتزعت بعد
ن�ضال مرير ،يتجه نحو الإ�ستقرار
والإعمار والتنمية ،وانت�رشت
امل�صانع وامل�ؤ�س�سات
التنموية يف خمتلف
�أرجاء الوطن .من
امل�شاريع
تلك
جند برامج توطني
الأ�رس يف مناطق
والتي
الإنتاج،
اكدت مدى ا�ستعداد
الأ�رس للتكاتف يف
اجناز امل�شاريع الزارعية
يف تلك املناطق ،مثل م�رشوع
كركبت وم�رشوع قر�ست ،حيث يعمل
افراد الأ�رسة ذكورا واناثا لإجناز
التغيري وحت�سني الو�ضع املعي�شي،
عالوة على �إلإ�سهام يف �إعمار الوطن.
وهناك الكثري من الإناث ممن يعملن
يف تلك امل�ؤ�س�سات وال�رشكات،
ويعملن على ك�سب رزقهن .حيث تعمل
الإناث يف م�شاريع قر�ست وعد عمر،
يف كل املواقع الزراعية ،من ح�ش
وح�صد ،وجني املح�صول .ه�ؤالء
الن�سوة الالتي ا�سرتحن من مهمة
جمع املاء من �أماكن بعيدة ومب�شقة
عالية .ي�شعرن ب�أن ما حتقق من
خدمات جاء نتيجة جلهود اخوانهن
واخواتهن ،ما يدفعهن لبذل املزيد
من اجلهد .كما �أن ر�ؤى املجتمعات
�أخذت بالتغري نحو الأف�ضل .وذلك
بف�ضل الكثري من النتائج الإيجابية
للعلم واخلربات العملية .فعندما
ي�شاهد املر�أ ان زوجته و�ضعت يف يد
�أمراة طبيبة ،وان ابنته يف املدر�سة
تدر�سها معلمة ،ويجد حوله �إمر�أة

مديرة ،واخرى قا�ضية ،يجعله
يفكر �أكرث يف اجتاه الدفع ببناته
نحو التعليم وت�شجيعهن لتحقيق
املزيد من التقدم .كما �أن كل الإناث
يف املجتمع يرغنب يف حمو الأمية
وتطوير الذات ،وهذا بالطبع يعزز
من م�سرية الإرتقاء باملجتمع ورفع
م�ستوى وعيه ب�شكل �أ�رسع .ال �شك �أن
التطور والتحول نحو الأف�ضل قادم
ويت�ضاعف كل يوم ،وان كان ذلك
يتطلب وقتا .لكن عملية الإ�رساع
بوترية هذا التغري هي من م�س�ؤولية
اجلميع ،وال بد من التكاتف لإجناز
هذه املهام.
كذلك ال�سيدة /حليمة حممد
�أحمد ،عاملة يف �رشكة بي�شا ،من
�سكان �أغردت .كانت طالبة مميزة
يف املدر�سة ،و�صلت ال�صف الرابع،
لكن اعيقت م�سريتها بالزواج
املبكر ،دخلت اىل بي�شا ،من اجل
م�ساعدة �أخوتها ،فبدات بالعمل
مع جمموعات النظافة ،لكنها طورة
ذاتها بد�أت تدر�س قيادة �أك�س كباتر،
وبعدها انتقلت اىل �آلة ال�شبل ،التي
تعمل عرب حمركني .وقد ا�ستطاعت
امتالك فنيات العمل ،بحيث ميكنها
العمل يف خمتلف املحركات .ومن
خالل عملها يف ال�رشكة ،ح�سنت
و�ضعها الإقت�صادي .لأن رعاية
�أخوتها ،ن�سبة لعجز والدها عن
العمل.
اي�ضا ال�سيدة /عائ�شة علي حامد،
من مديرية دقي مقارايب ،من
العامالت يف �رشكة بي�شا ،بد�أت
العمل يف بي�شا يف عام ،2009
كطباخة ،لكنها الآن تعمل يف
جمال التنظيف ،وهي مقتنعة بهذه
الوظيفة و�سعيدة بها .وكدعم منها
ملهمة حمو الأمية اتفقت مع �إدارة
ال�رشكة وق�سم املحا�سبة ،ان يعلنوا
�أن كل من ال ت�ستطيع كتابة ا�سمها او
التوقيع� ،سوف متنع من املرتب.
ما �ساعد يف الإ�رساع مبحو الأمية.

8

اخلمي�س 2017 /5 /11

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()145

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

�صناعة الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية يف �إرتريا
بقلم� :إ�سماعيل حممد�سعيد
ترجمة :نورالدين خليفة

منذ الآف ال�سنني ،كان الل�ؤل�ؤ
البحري �أقدم �أالنواع التي �إ�ستعملها
بنو الب�رش لأغرا�ض الزينة ،ومنذ تلك
الفرتة ،ومع بدء الب�رش ب�إ�ستعمال
تلك اللآيلء يف خمتلف املنا�سبات،
�إ�ستطاعوا �أن يتعرفوا على �أهمية
ومنافع الل�ؤل�ؤ .حيث �أن الل�ؤل�ؤ
البحري يوجد على الطبيعة من دون
�أية مركبات �صناعية وميتاز باجلمال
والأ�صداف
واخلالب.
الطبيعي
الل�ؤل�ؤئية هي �أحد �أجمل و�أغلى
املنتجات البحرية التي تلقى رواج ًا
هائ ًال مبختلف الأ�سواق .ومنذ القدم،
كان الب�رش يتناف�سون يف جمع اللآيلء
البحرية والكائنات الأخرى ذات الدروع
والتي تعي�ش باملياه العذبة .ومن
منطلق معرفتهم بفوائد هذه اللآيلء،
بد�أت دول و�شعوب عديدة بالرتكيز
على �أماكن تواجد تلك الكائنات ب�شكل
مبا�رش .حيث يعترب �ساحل �إرتريا
على البحر الأحمر� ،أحد �أهم ال�سواحل
البحرية املنا�سبة لتواجد مثل هذه
الكائنات .وطبق ًا لل�سجالت وامل�صادر
التاريخية ،ف�إن جزر دهلك متتلك �أكرب
م�ساحة و�أكرث ن�سبة تواجد لأ�صداف
الل�ؤل�ؤ يف �إرتريا.
ولي�س من الغريب القول ب�أن العديد
من الدول والقوى اخلارجية كانت لها
مطامع �إ�سرتاتيجية من �أجل حيازة
و�إمتالك ثروات �إرتريا الطبيعية
املتعددة نظر ًا ملوقعها اجلغرايف
املتميز .ولهذا ال�سبب ،ف�إن بع�ض تلك
القوى الأجنبية امل�ستعمرة لإرتريا
ً
مبا�رشة ب�إ�ستغالل و�إحتكار
قامت
ثرواتها مل�صاحلها اخلا�صة .وتعترب
الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية �أحد الكائنات
البحرية ذات الدروع يف بالدنا ،حيث
تنتج هذه الأ�صداف الل�ؤل�ؤ الطبيعي
داخل كيانها مما جعلها �أحد الرثوات
التي مت �إ�ستغاللها من قبل احلكام
امل�ستعمرين .ويف �إرتريا توجد �أنواع
خمتلفة من الأ�صداف منها (�أ�صداف هاين
كومب)�( ،أ�صداف �شعب)�( ،أ�صداف
هدود) ،بالإ�ضافة �إىل (الأ�صداف
الل�ؤل�ؤئية) .وكما هو معروف ،ف�إن
الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية هي كائنات
بحرية ذات دروع تعي�ش بالبحر
الأحمر ،وتنتج هذه الأ�صداف اللآيلء
الطبيعية مبختلف �ألوان الطيف مما
مينحها جما ًال مميز ًا ويجعلها ثمينة
ونفي�سة .وت�سمى الطبقة الداخلية
لهذا النوع من الأ�صداف بـ (عرق
الل�ؤل�ؤ) .وت�ستخدم دورع تلك الأ�صداف
الل�ؤل�ؤئية كذلك يف امل�صانع الكبرية
مثل م�صانع �إنتاج الأزرار ،الأحجار
النفي�سة� ،أدوات الثقب ،الزينة
وغريها من الإ�ستخدامات الأخرى.
وخالل فرتة الإ�ستعمار الربيطاين يف
�إرتريا ،قدمت �إمر�أة �إيطالية تدعى
"�صوفيا لورين" مع رفاقها متنكرين
ب�صفة �سياح ،حيث قامت بزيارة
العديد من اجلزر الإرترية و�إ�ستك�شاف

مناطق تواجد �أ�صداف الل�ؤل�ؤ ،
وجمعت العديد من الأ�صداف امل�سماة
بـ "بل بل" والتي توجد بكرثة يف تلك
ً
عالوة على ت�أكدها من وجود
املناطق
عينات من الأ�صداف الأخرى.
�أنواع اللآيلء البحرية املوجودة يف �إرتريا
كما هو معروف منذ القدم ،ف�إن البحر
الأحمر وخ�صو�ص ًا ال�ساحل الإرتري
منه ،هو �أهم منطقة توجد فيها نوعان
من اللآيلء البحرية وهما-:
مارغاريتيفريا
�أ�صداف
•
رادياتا -:وي�سمى هذا النوع عادة ب�إ�سم
"ال�صدف" ،حيث يبلغ حجمه من 15-
� 20سنتيميرت .وهذا النوع من الأ�صداف
ينتج لآيلء �سوداء ويوجد حتت البحار
بعمق ي�صل ما بني � 5إىل  40مرت ًا.
�أ�صداف بينكتادا رادياتا-:
•
ت�سمى هذه الأنواع من الأ�صداف يف
�إرتريا ب�إ�سم "بل بل" .ويف البلدان
الأخرى �أي�ض ًا توجد لها م�سميات
خمتلفة .وهذه الأنواع من الأ�صداف
الل�ؤل�ؤئية ي�صل حجمها من � 7إىل 8
�سنتيمرتات ،حيث توجد بعمق � 3إىل
 15مرت ًا حتت �سطح البحر.
طرق �صيد وت�صنيع �أ�صداف الل�ؤل�ؤ يف �إرتريا
قبل عام 1970م ،كان ال�صيادون
يقومون ب�صيد هذه الأ�صداف ب�إ�ستخدام
القوارب اخلفيفة ذات �أ�رشعة ويقومون
ب�إعداد ق�صدير مثقوب وو�ضع مر�آة
بداخل الق�صدير لأجل ر�ؤية ما بعمق
البحار للت�أكد من وجود الأ�صداف
الل�ؤل�ؤئية .وبعد ذلك يقومون بجمع
الأ�صداف يدوي ًا عرب غط�سهم داخل
عمق البحر .وتتم هذه الطريقة
نظر ًا مل�شاكل نق�ص الأدوات اخلا�صة
بالغط�س لديهم وبالتايل فهي طريقة
بدائية .و�صيد الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية
مهمة تتطلب قدرات خا�صة .وال�سبب
يف ذلك يعود �إىل �رضورة �ضبط التنف�س
العميق لوقت طويل داخل �أعماق
البحار من �أجل جمع تلك الأ�صداف لذا
فهي تتطلب �شخ�ص ًا �صبور ًا قادر ًا على
�أداء هذه املهمة .بعدها يقوم الغطا�س
بجمع الأ�صداف وملئها يف �شبكة مالئمة
ثم بعد ذلك يقوم بت�سليمها للأفراد

املوجودين على �سطح القوارب �أو
يقوم كل غطا�س ب�شكل جماعي مبلأ
الأ�صداف يف �شبكة جماعية واحدة
داخل عمق البحر ثم يقوم الغطا�سون
بعدها برفعها �إىل الأعلى .وبعد �إمتام
عملية ال�صيد واجلمع ،يقوم ال�صيادون
على منت القوارب ب�إ�ستعمال �سكني حاد
لأجل فتح املحارات والأ�صداف .وبعد
العثور على اللآيلء وجمعها يف �آواين
خا�صة تتم عملية التخل�ص من الأ�صداف
الفارغة بجمعها ورميها يف البحر.
حيث �أن اللآيلء خالل فرتة تكاثرها
تن�ش�أ بعد ذلك متحدة مع تلك الأ�صداف
الفارغة مبا يعني �أنها تتج�سد داخل
تلك الأ�صداف والدروع وتنمو مع مرور
الوقت .ولهذا يقوم معظم ال�صيادين يف
كل مرة بعد القيام ب�إ�ستخراج الل�ؤل�ؤ
برمي �أ�صدافها �إىل قاع البحر وذلك
جتنب ًا لإنقرا�ض الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية
يف تلك املناطق.
�أن معظم الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية كانت
ً
موجودة بجزر دهلك وفر�سان باجلزء
اجلنوبي للبحر الأحمر .وبالرغم
من عدم توافر �أغلب املعلومات� ،إال
�أن بع�ض التقارير ت�شري �إىل �أنه يف
عام 1838م قامت قرابة  3500قارب
وزورق ب�صيد وجمع ما بني  1-50طن
من الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية كل عام .حيث
يذكر ب�أن هذه اللآيلء كانت ت�صدر

فيها تيارات بحرية قوية وثابتة .ومع
تغري وتداخل مياه البحر مع بع�ضها
ب�شكل م�ستمر حاملة معها الأك�سجني
والعنا�رص الغذائية الالزمة ف�إنها
بالتايل ت�ساعد ب�شكل مهم جد ًا على
�إزاحة الأو�ساخ العالقة فوق الأ�صداف
وتوفري الغذاء ال�رضوري لنموها.
ومعظم �سكان ال�سواحل البحرية
الإرترية يعرفون جيد ًا �أماكن تواجد
تلك الأ�صداف .حيث �أن تلك الأماكن
كانت وال زالت موروثة عن الآباء
والأجداد منذ القدم� ،إال �أننا جند كذلك
ب�أنه وبالرغم من قيام الأباء القدماء

ها�شم النهاري الذي كان يف تلك الفرتة
�أكرب جتار اللآيلء املعروفني �آنذاك.
حيث كان التجار يقومون ب�رشاء
الل�ؤل�ؤ من ال�صيادين من خالل وزنها
بوحدة اجلرام �أو من خالل �إدخال
الل�ؤل�ؤ ب�أنف �أحدهم ملعرفة حجمها،
ويف حالة دخل الل�ؤل�ؤ بكامله داخل
الأنف عندها يح�سب كن�صف جرام� ،أما
�إذا �إ�ستحال دخوله بالكامل داخل الأنف
فيح�سب بقيمة جرام كامل ويباع على
هذا الأ�سا�س .ويحكى ب�أنه خالل الفرتة
ما بني عامي 1960م وحتى 1970م،
كان �سعر الل�ؤل�ؤ الواحد يعادل ربع
كنتال من الذرة �أو بر �إثيوبي واحد.
لذا ف�إن جتارة الل�ؤل�ؤ يف تلك الفرتات
كان لها عظيم الأثر يف حت�سني معي�شة
ال�صيادين الإقت�صادية .وتختلف �أ�سعار
اللآيلء تبع ًا لأنواعها و�أ�شكالها ،حيث
�أن اللآيلء امل�ستخرجة من الأنواع
امل�سماة "�صدف" ب�ألوانها و�أحجامها
املميزة كانت تعترب من �أجود �أنواع
اللآيلء التي حتتل املرتبة الأوىل
وامل�ستهدفة من قبل الأ�سواق املربحة.
لذا ف�إننا جند ب�أن هذه الأنواع من
اللآيلء ال�صدفية كانت الأف�ضل من
بني �أنواع اللآيلء الأخرى .وبالتايل
بد�أت دول عديدة بالقدوم �إىل �إرتريا
لإ�ستجالب تلك الأنواع من اللآيلء من
�أجل تهجينها وتوليدها .حيث نتج
عن ذلك نق�ص يف �إنتاج تلك اللآيلء
ببالدنا من وقت لآخر .وعند مالحظتنا
لأ�صداف "بل بل" الل�ؤل�ؤئية ،جند ب�أن
نوعها متدين وبالتايل يكون �سعرها

متدني ًا �أي�ض ًا .وعلى الرغم من ذلك،
ميكن القول ب�أن تواجد هذه الأ�صداف
ب�أعماق قريبة هو �شيء �إيجابي.

�إىل الهند و�رسيالنكا .ويذكر �صيادو
الأ�صداف ب�أنهم كانو يقومون كل 5
�إىل  6دقائق يف كل غط�سة بجمع ما
بني � 10إىل � 12صدف ًا �أي ما مقداره 30
�إىل  40غط�سة يف اليوم .ويف مثل هذه
الظروف ،كانت تواجه الغطا�سني
م�صاعب وتهديدات خمتلفة مثل
الإنزالق/ت�أثريات ال�سمع ،عمى العني
والأ�سو�أ من ذلك هجمات �أ�سماك القر�ش
وغريها من املخاطر الأخرى.
البيئة املنا�سبة لأ�صداف الل�ؤل�ؤ
ب�شكل عام ،ف�إن �أ�صداف الل�ؤل�ؤ هي
كائنات ال تتحرك من مكانها وتعي�ش
ب�شكل دائم يف �أماكن ن�شوئها ،مما
يعني �أولوية وجود م�صدر غذائي لها
يف تلك الأماكن .لذا ف�إن �أف�ضل مكان
مالئم لها هي �أعماق البحار التي تتوفر

باملحافظة على تلك املناطق من
الإنقرا�ض ،فقد ت�ضاءل وجودها فيما
بعد ،وحل مكانهم جمتمعات بحرية
�أخرى مع تعاقب القوى الإ�ستعمارية
الأجنبية فيها .ومن هذا املنطلق،
تقوم وزارة الرثوة البحرية ب�إجراء
بحوث وجتارب حول �إنتاجية الزراعة
البحرية من �أجل تنمية وتطوير �أنواع
الأ�صداف وخ�صو�ص ًا تلك امل�سماة بـ
"بل بل" والتي تتعر�ض حالي ًا للتدين
والإنقرا�ض.
ت�سويق �أ�صداف الل�ؤل�ؤ يف �إرتريا
من املعلوم �أن معظم �صيادي �أ�صداف
الل�ؤل�ؤ يف �إرتريا ،كانوا يقومون ببيع
اللآيلء وت�صديرها للدول العربية
والآ�سيوية عن طريق جتار �أمثال ح�سن
فر�ساين� ،أحمد ميني بالإ�ضافة �إىل

�أوقات �صيد وجمع �أ�صداف الل�ؤل�ؤ
تختلف �أوقات ظهور الل�ؤل�ؤ من
مكان �إىل �آخر ،حيث �أنه بالإمكان
�صيد و�صناعة الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية يف
�إرتريا يف معظم ف�صول ال�سنة .وتزداد
�إنتاجية الل�ؤل�ؤ خالل ال�شهور ما بني
نوفمرب �إىل الن�صف من مايو .وتتكاثر
الأ�صداف كغريها من �سائر املخلوقات
البحرية الأخرى ،خالل فرتة �إ�شتداد
بدء من يونيو
احلرارة وامللوحة،
ً
وحتى بداية �شهر نوفمرب .حيث �أن
معظم الأ�صداف بطبيعتها تتكاثر
مرتني خالل العام.
الكائنات املعادية للأ�صداف الل�ؤل�ؤئية
بطبيعة احلال ،ت�رسي قوانني
الطبيعة يف كل الكائنات احلية حيث
تقوم الكائنات القوية مبهاجمة
الكائنات ال�صغرية ،وباملثل ف�إن
الأ�صداف الل�ؤل�ؤئية معر�ضة كذلك لأن
تكون �ضحية ملثل تلك التهديدات حيث
نذكر منها .1 :خملوقات �رسومباك
البحرية � .2رسطان البحر � .3شوك
البحر  .4الأ�سماك وغريها.
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العدد ()145

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

�إعداد
املهند�س اد
ر
ي
�
س
ا
ال
م
ني

القارئ الكرمي �صفحة البيئة
تهتم بكل ما يتعلق ببيئتنا ،وما حولها ،
ومدى ت�أثريها على حياتنا ،لذلك بادر
بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع
مقرتحات ،حتى نتمكن من حماية بيئتنا ،
ومبا ي�ساهم يف بيئة خ�ضراء مفيدة لنا.
ت�أتي م�س�ألة �ضرورة كفالة تهيئة م�ستقبل
م�ستدام اقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا وبيئي ًا ل�صالح
كوكبنا ول�صالح الأجيال احلالية واملقبلة �ضمن
�أولويات ال�شعوب واملجتمعات .و تقوم العالقة
املت�شابكة ملحور الإ�ستدامة البيئية مع رفاهية
ومناء و �إزدهار الإن�سان وحياته على جمموعة
من الأعمدة واملبادئ الرئي�سية .هذا وقد �شكلت
�صحة البيئة �أو الإ�صحاح البيئي �أحد �أكرث امل�سائل
احليوية التي �إ�ستدعت �إهتمام الإن�سان وبذله
للعديد من املجهودات اجلبارة لإجناز الغايات
املن�شودة �ضمن هذا القطاع  .وحتم ًا تعتمد برامج
الإ�صحاح البيئي على مدى وعي املجتمعات املحلية
بحاجة الب�شرية �إىل �أخالق وممار�سات ع�صرية
مقرونة ب�إحرتام الإن�سان للبيئة ووعيه ملدى
�إرتباطه بها من حيث الـت�أثري عليها و الت�أثر بها
بالإ�ضافة �إىل حقوقه فيها وواجباته جتاهها.
وحتم ًا �أن برامج التوعية البيئية ال ت�ؤتي ً�أكلها
�إال من خالل املمار�سة امل�ستمرة و الرتبية البيئية
التي ترتبط بحياة و ن�شاطات الإن�سان احلالية و
امل�ستقبلية  .فما الأطر القانونية والت�شريعية التي
حتكم م�س�ألة حماية البيئة و�إدارتها يف بالدنا ؟ ما
هي التحديات والعقبات التي تواجهها وتعيقها ؟
وغري ذلك من املحاور ذات ال�صلة �سيكون م�ضمون
�صفحتنا حتت هذا العنوان ان�شاءاهلل .

�صدر يف ا�سمرا يف ال�ساد�س والع�رشين
من يناير  , 2017املر�سوم الت�رشيعي رقم
 179/2017واملعنون " املر�سوم الإرتري
حلماية و�إدارة البيئة و�إطار �إعادة ت�أهيلها
" وكذلك الإعالن القانوين رقم 2017 /127
واخلا�ص بتنظيم وحماية البيئة و �إدارتها
 .ي�ضم املر�سوم بني طياته متهيد ًا و�سبعة
ف�صول ت�شمل  42مادة وعدد ًا كبري ًا من البنود
 .يف ال�سطور التالية وكمقدمة ملو�ضوع
اليوم ال ب�أ�س عزيزي القارئ الكرمي من
�أن منر �رسيع ًا على اخلطوط العري�ضة
للمر�سوم :
الف�صل الأول وهو يتناول الأحكام العامة
وتتمثل يف التعريفات ونطاق
تنفيذ املر�سوم .
الف�صل الثاين وي�شمل �أهداف
ومبادئ �إدارة وحماية البيئة
والتي حتدد املبادئ التي
يقوم �أ�سلوب �إدارة و حماية
البيئة .
�أما الف�صل الثالث فهو ي�ضم
الرتتيبات الإدارية وال�سلطات
املخولة للجهات املختلفة
امل�س�ؤولة عن البيئة كوزارة
الأرا�ضي واملياه و البيئة
وق�سم البيئة بذات الوزارة
وكذلك مكاتب البيئة الفرعية
بالأقاليم والوحدات البيئية
يف الوزارات املخت�صة ,
بالإ�ضافة �إىل م�س�ألة كيفية
التعامل مع املناطق التي تقع
حتت اخلطر البيئي .
والف�صل الرابع يتعلق
باملجل�س الوطني للبيئة
من حيث تكوينه ومهامة و
ميزانيته .
ومن ثم ي�أتي الف�صل اخلام�س والذي يتعلق
بالأدوات الأ�سا�سية لإدارة البيئة كاخلطة
الوطنية لإدارة البيئة وخطة العمل حلماية
البيئة بالإ�ضافة �إىل الرتاخي�ص البيئية
وتقدير الت�أثري البيئي و�صندوق البيئة

تقييم الأثر البيئي والإجتماعي للم�شروعات الإ�ستثمارية

الوطنية  ,وكذلك املعلومات البيئية
والوعي العام بالإ�ضافة �إىل جودة مقايي�س
ومعايري البيئة وحماية الإرث الطبيعي
وغريها من املواد ذات ال�صلة .
�أما الف�صل ال�ساد�س فيهتم مب�س�ألة �ضبط
التلوث و�إدارة النفايات  .ليختتم املر�سوم
بالف�صل ال�سابع والذي ي�ضم بني جنباته
�أحكام خمتلفة  ,كم�س�ألة كيفية التعامل
مع الن�شاطات اجلارية وفق ًا لهذا املر�سوم
وكذلك م�س�ألة الإلتزام باملعايري وحق رفع
ق�ضية مدنية من قبل �أي �شخ�ص �أو جمتمع
حملي �ضد كل من يقوم بن�شاط يت�سبب يف
�إحداث �أ�رضار بالبيئة و�صحة الإن�سان
�أو ميتنع عن القيام بعمل ي�أمر القانون

الف�صل الثاين فيتعلق بتقييم الت�أثري البيئي
و الرتخي�ص البيئي  .والف�صل الثالث
فيهتم بالرتخي�ص واملتابعة والتفتي�ش
البيئي �.أما الف�صل الرابع والأخري فيتناول
م�سائل التحكم على التلوث  .وبغاية رفع
الوعي املجتمعي بامل�سائل ذات ال�صلة
بالبيئة و التنمية � ,س�أتف�صل �إن�شاءالله
يف �أعداد قادمة مع �أهم مواد املر�سوم
والإعالن � .أما يف �صفحة اليوم فدعنا
عزيزي القارئ نتجول بني دهاليز العالقة
بني البيئة وامل�رشوعات الإ�ستثمارية ,
مهتدين يف ذلك بع�صى �أهم العنا�رص التي
حتدد العالقة بينهما وهي عامل تقييم الأثر

القيام به من �أجل حماية الإن�سان والبيئة
وكذلك ق�ضية التعاون الدويل والإقليمي يف
امل�سائل املتعلقة بالبيئة .
�أما الإعالن القانوين املذكور �أعاله ف�إنه
يتعلق بحماية البيئة و�ضوابط �إدارية .
وهو يحوي �أربعة ف�صول ت�ضم  17مادة
 .تناول الف�صل الأول تعريفات عامة �أما

البيئي للم�رشوعات الإ�ستثمارية .
يعرف اخلرباء الأثر البيئي على �أنه "
تغيري طبيعي �أو كيميائي �أو بيولوجي �أو
ثقايف �أو �إجتماعي اقت�صادي على النظام
البيئي نتيجة للأن�شطة اخلا�صة بامل�رشوع
� .أما تقييم الأثر البيئي فهو عبارة عن

تدريب على ما �سينفذ قبل �أي م�رشوع �أو
للأن�شطة الرئي�سية �أو ملا �سيتم التعهد
به للت�أكيد على �أنه ال ميكن ب�أ�س و�سيلة
الإ�رضار بالبيئة على املدى الق�صري �أو
الطويل  .ب�إخت�صار تقييم الأثر البيئي
هو العملية التي يتم من خاللها التنب�ؤ
وو�صف الت�أثريات البيئية الناجتة عن �أحد
الن�شاطات .
وحتتوي عملية تقييم الت�أثريات البيئية
على امل�سائل التالية على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 1معلومات تقنية  ,علمية  ,هيكل و�أداءللبيئة
 2بيانات عن امليزات الإقت�صادية والتكنولوجية للم�رشوع
 3التنب�ؤ عن �سلوك البيئة والتفاعل بنيامل�رشوع و العنا�رص البيئية
 4الإجراءات التقنية و الإدارية 5م�شاركة املجتمع املحلي (ال�سكان)املخت�صني يف �صنع القرار
 6موجز ومقارنة بني تكلفة امل�رشوع ,ت�أثرياته  ,فوائده املبا�رشة وغري
املبا�رشة
وي�شري �أي�ض ًا اخلرباء وذوي الإخت�صا�ص
�إىل �أن تقييم الت�أثريات البيئية يجب �أن
ي�أخذ العوامل التالية على �سبيل املثال
ال احل�رص:
 1الكائنات احلية من الب�رش واحليواناتو النباتات
 2الرتبة ,املاء  ,الهواء  ,العواملاملناخية و املناظر الطبيعية
 3امللكية و الرتاث الثقايف�أما فوائد تقييم الأثر البيئي فتتمثل يف
الآتي:
 1تخطيط وت�صميم امل�رشوع 2الت�أكد من التقيد باملعايري البيئية 3توفري ر�أ�س املال وتر�شيد النفقات� 4إخت�صار الوقت والتكلفة للت�صديقعلى تطبيق التطوير
 5-زيادة قبول امل�رشوع من العامة

10

اخلمي�س 2017 /5 /11

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

يف �إطار �إياب ن�صف نهائي بطولة دوري �أبطال �أوروبا

يوفنتو�س ينهي مغامرة موناكو ويت�أهل للنهائي

ت�أهل نادي
يو فنتو �س
ا لإ يطا يل
نهائي
�إىل
دوري �أبطال
�أوروبا بعدما
ا�ستطاع الفوز
على موناكو
ا لفر ن�سي
بنتيجة ()2-1
يف املباراة التي
بني
�أقيمت
الفريقني �أول
�أم�س الثالثاء على ملعب "يوفنتو�س
�أرينا" يف �إطار �إياب ن�صف نهائي
البطولة.
وجنح يوفنتو�س يف تكرار فوزه
على الفريق الفرن�سي ،وذلك بعدما
حقق البييانكونريي االنت�صار يف

موقعة الذهاب الأ�سبوع املا�ضي
على ملعب لوي�س الثاين بهدفني
دون رد �أحرزهما املهاجم الأرجنتيني
جونزالو هيجواين .يدين اليويف
بانت�صار  ،لظهريه الأمين الربازيلي
داين �ألفي�س ،الذي �صنع الهدف الأول
من كرة عر�ضية ،انق�ض عليها ماريو

ماندزوكيت�ش بقدمه لرتتد من احلار�س
الكرواتي دانييل �سوبا�سيت�ش،
جمددا يف
لي�ضعها الالعب نف�سه
ً
املرمى ب�سهولة ،لي�سجل الهدف الأول
لل�سيدة العجوز بعد مرور  33دقيقة.
و�ضغط يوفنتو�س بح ًثا عن هدف ثان
متاما ،ومن ركلة ركنية،
لقتل املباراة
ً
�أخرجها �سوبا�سيت�ش �إىل خارج منطقة
اجلزاء ،لت�صل �إىل �ألفي�س الذي �سدد
كرة قوية يف ال�شباك اخلالية ،م�سجال ً
الهدف الثاين يف الدقيقة .44
ي�شار �إىل �أن يوفنتو�س �سيواجه
يف املباراة النهائية املقرر �إقامتها
يف كارديف �سيتي بويلز ،الفائز من
مواجهة �أتلتيكو مدريد وريال مدريد
املقرر �إقامتها غدا الأربعاء على ملعب
"في�سنتي كالديرون" علما ب�أن اللقاء
الأول انتهى بفوز امللكي بثالثية
نظيفة.

�ضمن اجلولة  36بالدوري الإجنليزي املمتاز.

ت�شيل�سي يقدم براهني التتويج بلقب الربمييريليج
برهن ت�شيل�سي على �أنه الأحق بلقب
الدوري الإجنليزي املمتاز هذا املو�سم،
بعد تفوقه على �ضيفه ميدل�سربه
بثالثية نظيفة الإثنني املا�ضي يف ختام
اجلولة ال�ساد�سة والثالثني.
الفوز مل يكن مفاجئا على الإطالق،
لكن �سهولته قدمت دليال جديدا على
تفوق ت�شيل�سي هذا املو�سم ،بف�ضل
الأ�ساليب اخلططية ملدربه الإيطايل
�أنطونيو كونتي الذي ترك ب�صمة قوية
يف مو�سمه الأول ب�إجنلرتا.
مل ي�أت ت�شيل�سي بجديد يف هذه
املباراة ،خ�صو�صا يف ظل احلالة
االنهزامية املبكرة التي ظهر عليها
مناف�سه ،فلج�أ كعادته لطريقة اللعب
بـ ،3-4-3مع �إجراء تغيري وحيد متثل يف
�إ�رشاك الإ�سباين �سي�سك فابريجا�س مكان
�أف�ضل العب يف الدوري الإجنليزي جنولو
كانتي الذي يعاين من �إ�صابة طفيفة.
وقدم فابريجا�س مباراة رائعة �صنع
خاللها هدفني لي�صبح �أول العب يف
تاريخ الدوري املمتاز ي�صنع �أكرث من
� 10أهداف يف  6موا�سم بامل�سابقة،
وبالت�أكيد ف�إن البلوز �سيفتقده كثريا يف
حال قرر الرحيل بنهاية املو�سم ،بعدما
فقد مكانه الأ�سا�سي يف ت�شكيلة الفريق
اللندين.
ت�ألق فابريجا�س مل يجعل غياب
كانتي ملحوظا ،و�ساعده يف ذلك ال�رصبي
نيمانيا ماتيت�ش الذي عاد �إىل الوراء كلما
تقدم الدويل الإ�سباين لدعم هجمات
الفريق اللندين ،لكن امل�صدر الرئي�سي
للهجمات جاء عن طريق ظهريي اجلنب
الإ�سباين ماركو�س �ألون�سو والنيجريي
فيكتور مو�سي�س.
�ألون�سو على وجه اخل�صو�ص قدم
مباراة رائعة ي�ستحق عليها الثناء ،وتوج
جمهوده يف الناحية الي�رسى بهدف من
زاوية �ضيقة ،ليثبت هو الآخر �أنه �أحد
�أف�ضل العبي الدوري هذا املو�سم يف
اجلهة الي�رسى
وقدم البلجيكي �إيدن هازارد

والإ�سباين بيدرو رودريجيز مباراة
هادئة ،عك�س ر�أ�س احلربة دييجو كو�ستا
الذي �شاك�س كثريا داخل منطقة اجلزاء،
فهز ال�شباك معززا ر�صيده �إىل  20هدفا
هذا املو�سم.
يف الناحية املقابلة ،قدم ميدل�سربه
�أداء ي�ستحق عليه الهبوط �إىل الدرجة
الأوىل ،فقد غابت الروح عن العبي
الفريق خالل اللقاء ،وبدا و�أنه م�ست�سلم
قبل �أن يطلق احلكم �صافرة البداية.
املدرب امل�ؤقت �ستيف �أجنيو املدير
الفني لنادي ميدل�سربه ف�شل يف تهيئة
العبيه من الناحية الذهنية ،فكانت
العواقب وخيمة ،ومل جتد طريقة اللعب
 4-1-4-1نفعا ،خ�صو�صا يف ظل عدم
فاعلية خط الو�سط بقيادة الهولندي
مارتن دي رون ،والك�سل الذي طغى
على �أداء ر�أ�س احلربة الإ�سباين �ألفارو
نيجريدو الذي بدا وك�أنه ينتظر نهاية
املو�سم حلزم حقائبه.
ولن ينم حار�س ميدل�سربه براد جوزان
اليوم ب�شكل جيد بعدما ا�ستقبل 3
�أهداف يف املباراة بني قدميه ،خا�صة �أن
الدويل الأمريكي ال�سابق ال يحبذ اللعب
على ملعب "�ستامفورد بريدج" ،فقد
ا�ستعاد ذكريات الأهداف الثمانية التي
تلقاها عام � 2012أمام الفريق ذاته
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ليجاني�س يعزز �آماله يف
الليجا برباعية �أمام بيتي�س

�أنع�ش فريق ليجاني�س،
�آماله يف البقاء يف الدوري
الإ�سباين لكرة القدم
اكت�سح
بعدما
ريال
�ضيفه
بيتي�س / 4
�صفر الإثنني
ا ملا �ضي ،
املرحلة
يف
ا ل�سا د �سة
والثالثني من
امل�سابقة.
رفع
الفوز
ر�صيد ليجاني�س �إىل
 33نقطة ليتقدم �إىل
املركز ال�ساد�س ع�رش ويتجمد
ر�صيد بيتي�س عند  37نقطة يف املركز
اخلام�س ع�رش .وحقق ليجاني�س فوزه الثامن
هذا املو�سم مقابل  9تعادالت و19
هزمية فيما خ�رس بيتي�س للمرة الثالثة

على التوايل والـ 19هذا
املو�سم مقابل ع�رشة
انت�صارات و�سبعة
تعا د ال ت .
وهبط فريقا
ا و �سا �سو نا
و غر نا طة
با لفعل
�إىل دوري
ا لد ر جة
ا لثا نية
و يتنا ف�س
�سبو ر تينج
ن
خيخو
وديبورتيفو الكورونا
على تفادي الهبوط خالل
املرحلتني الأخريتني من املو�سم.
وميتلك خيخون  27نقطة يف املركز
الثامن ع�رش مقابل  32نقطة لديبورتيفو
يف املركز ال�سابع ع�رش .

روما يتلقى �صدمة قبل مواجهة
يوفنتو�س
�أعلن نادي روما� ،أول �أم�س الثالثاء،
�أن البو�سني الدويل ادين دجيكو هداف
الدوري الإيطايل لكرة القدم �سيغيب

عندما كان حار�سا لأ�ستون فيال.
هبوط ميدل�سربه �إىل الدرجة الأوىل
كان �أمرا متوقعا بعدما قررت الإدارة
التخلي عن املدرب الإ�سباين �إيتور
كارانكا يف مرحلة حا�سمة من املو�سم
�إثر م�شاكل من العبيه ،ليكتب نهاية
حزينة مل�شواره يف امل�سابقة رغم �رشائه
 10العبني يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املا�ضية.

عن املواجهة املرتقبة �أمام املت�صدر
يوفنتو�س ،يوم الأحد املقبل ب�سبب
�إ�صابة ع�ضلية .و�سجل دجيكو هدفني
خالل املباراة التي فاز فيها روما على
م�ضيفه ميالن  1/ 4الأحد املا�ضي ليعزز
موقعه يف �صدارة قائمة الهدافني بر�صيد

احتاج �سان �أنطونيو �سبريز �إىل وقت �إ�ضايف
قبل �أن يفوز  110-107على هيو�ستون
روكت�س يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني �أول �أم�س الثالثاء.
و�أ�صبح �سبريز يتقدم  3-2يف ال�سل�سلة
التي حت�سم على �أ�سا�س الأف�ضل يف �سبع
مباريات .وتقدم روكت�س يف النتيجة طويال
بف�ضل ت�ألق جيم�س هاردن الذي �أحرز 33
نقطة وا�ستحوذ على ع�رش كرات مرتدة ومرر
ع�رش كرات حا�سمة .لكن �سبريز فر�ض رقابة
قوية على هاردن يف الوقت الإ�ضايف ومتكن
املخ�رضم مانو جينوبيلي من منع مناف�سه
املت�ألق من حماولة ت�سجيل رمية ثالثية يف
الثانية الأخرية ليتحقق االنت�صار لأ�صحاب
الأر�ض .وت�صدر كواهي ليونارد قائمة م�سجلي

النقاط يف �سبريز بر�صيد
 22نقطة وا�ستحوذ على 15
كرة مرتدة لكنه خرج م�صابا
قرب النهاية و�أ�ضاف زميله
باتي ميلز  20رمية منها
خم�س رميات ثالثية .و�إذا فاز
�سبريز باملباراة ال�ساد�سة
غدا اخلمي�س ف�إنه �سي�ضمن
الو�صول �إىل نهائي الق�سم
الغربي ومواجهة غرميه
جولدن �ستيت وريورز
الذي حقق �أربعة انت�صارات
متتالية وتفوق �4-صفر
على يوتا جاز.

 27هدفا ،لكنه خرج من امللعب قبل �سبع
دقائق من النهاية .ويعاين دجيكو من
التواء يف الكاحل الأي�رس و�سيغيب لنحو

ع�رشة �أيام .ويحتل روما املركز الثاين
بفارق �سبع نقاط خلف يوفنتو�س ،الذي
�سيكون ب�إمكانه �أن يتوج باللقب ال�ساد�س
على التوايل عرب التعادل فقط يف روما،
حيث �سيتبقى حينذاك مباراتني فقط
على نهاية املو�سم.

�سبريز يتقدم على روكت�س يف الأدوار الإق�صائية
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

تواجد م�ؤثر لدانئيل تخلي هيمانوت يف مقدمة مراكز االقم�صة ال�رشفية

ناتنائيل برهاين يقود قافلة دامين�شن داتا يف الطواف الإيطايل

لثاين مرة يف الن�سخة املئوية من طواف
�إيطاليا للدراجات الهوائية (جريو دي
�إيطاليا)  ،يحقق الكولومبي جافرييا
فرناندو لقب املرحلة  ،حينما توج باملركز
االول يف ختام املرحلة اخلام�سة التي �أقيمت
�أم�س االربعاء مل�سافة  159كيلومرت .
و�أهدى دراج كويك �إ�ستيب فريقه ثاين
تتويج بعدما قطع امل�سافة التي ربطت
بني بيدارا ومي�سينا يف ظرف زمني ناهز
(� 3ساعات و 40دقيقة و 11ثانية)  ،ب�رسعة
و�سطية قدرها  43كيلومرت يف ال�ساعة.
وح�سم الدراج ال�شاب املرحلة يف االمتار
االخرية بعد بلوغ الكوكبة الكبرية التي
ت�ضم ( 110دراجا) اىل خط النهاية يف كتلة
واحدة.
وحاز الدراج االيطايل جاكوب ماري�زسكو من
فريق �سيلي ايطاليا على املركز الثاين
 ،وبتواء �سام بينيت من فريق بورا على
املركز الثالث � ،أما االملاين املخ�رضم �أندريه
جريبل فكان املركز الرابع من ن�صيبه.
وحاز الدراج اجلنوب افريقي ال�شاب ريان
جيبونز من فريق دامين�شن داتا على �أف�ضل
مركز لفريقه يف هذه املرحلة .
وذهب املركز االربعني لدائنيل تخلي
هيمانوت دون �أي يفقد ظرف زمني مع
الفائز باملركز االول  ،وهو االمر نف�سه الذي
�سار عليه ناتنائيل برهاين الذي مل يرتاجع

بفارق زمني رغم �إنهاءه ال�سباق باملركز
الثاين بعد اخلم�سني.
وعقب هذه املرحلة  ،مل تطر�أ الكثري من
املتغريات على االقم�صة ال�رشفية واملراتب
االمامية  ،حيث �إحتفظ الدراج الهولندي
بوب ياجنل�س بال�صدارة والقمي�ص الوردي
اخلا�ص بالطواف  ،بعدما �سجل زمنا قدره
� 23ساعة و 22دقيقة و�سبع ثواين يف جممل
مراحل ال�سباق.
ويبتعد الربيطاين جرييانت توما�س بفارق
 6ثواين عن جنم فريق كويك ا�ستيب
املت�صدر للرتتيب العام لالزمنة  ،بينما
ب�أتي ع�ضو فريق �أوريكا الدراج الربيطاين
ال�شاب �أدم يات�س باملركز الثالث مبتعدا
بفارق  10ثواين عن مركز املقدمة.
وحافظ دراج منتخبنا الوطني ناتنائيل
برهاين على املركز الثامن والع�رشين الذي
ي�ضعه بفارق  3دقائق و 6ثواين عن الريادة
 ،لي�صدر ترتيب عنا�رص الفريق االفريقي
الوحيد يف خارطة ال�سباقات العاملية.
بينما يحتل دانئيل تخلي هيمانوت املركز
(� ، )165إثر مرور  5جوالت من الطواف
االيطايل.
و�صافة ترتيب القمي�ص اخلا�ص ب�صعود
املرتفعات كانت من ن�صيب بطل ارتريا
(دانئيل) مع ر�صيد نقاطي بلغ ( 23نقطة
)  ،خلف املت�صدر ال�سلوفاكي يان بوالنك

من فريق االمارات الذي ميتلك يف جعبته
( 43نقطة).
هذا ويف الرتتيب النقاطي و�رصاع القمي�ص
االخ�رض  ،يحتل دانئيل تخلي هيمانوت املركز
الرابع وبحوزته ( 76نقطة)  ،فيما يتواجد
فريقه دامين�شن داتا باملركز ال�ساد�س ع�رش.
هذا و�سوف تتوا�صل فعاليات الطواف اليوم
اخلمي�س ب�إقامة املرحلة ال�ساد�سة التي متتد
من ريجيو كاالبري و�صوال حتى لويجياين
مل�سافة قدرها ( 217كيلومرت).
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بتعاون مفو�ضية االقليم االو�سط واحتاد الكرة

�إختتام دورة ت�أهيلية ملدربي كرة القدم

بهدف االرتقاء بالكفاءات التدريبية يف
من�شط كرة القدم � ،أقام مكتب املفو�ضية
ال�ش�ؤون الريا�ضية باالقليم االو�سط
بالتعاون بينه واالحتاد العام لكرة القدم
 ،دورة ت�أهيلية للمدربني يف امل�ستوى
االول.
الدورة التي حا�رض فيها خبريا اللعبة
جنا�ش تخليت وامانئيل ماتيو�س بال�شقني
النظري والتطبيقي �إ�ستغرقت �أ�سبوعني
كاملني مب�شاركة ( 116متدربا).
وت�ضمنت الدورة املبادئ اال�سا�سية
ملهنة التدريب يف كرة القدم و�أ�ساليب
التعامل مع النا�شئني ()grassroots
،والطرق الناجعة ل�صقلهم باملواهب
واملهارات.
ويف احلفل اخلتامي للدورة الذي ح�رضه
حاكم االقليم االو�سط  ،اللواء /رم�ضان
عثمان �أولياي  ،وم�س�ؤول اجلبهة ال�شعبية
باالقليم االو�سط  ،ال�سيد  /يو�سف

�صائغ وعدد من امل�س�ؤولني � ،أكد اللواء
 /رم�ضان �أولياي �أن الدورة تهدف
اىل تفريخ مدربني وم�رشفني �أكفاء
با�ستطاعتهم قيادة م�سرية كرة القدم
االرترية اىل االمام.
لي�ضيف قائال " الرتكيز من قبل املدربني
اجلدد يجب �أن يكون يف املقام االول على
تر�سيخ حب الوطن والوطنية يف نفو�س
املتدربني اجلدد والنا�شئني "  ،قبل �أن
ي�ؤكد ب�أن �إدارة االقليم االو�سط تقف دوما
اىل جانبهم وتدعمهم يف كافة اجلوانب.
من جهته �أ�شاد م�س�ؤول مكتب مفو�ضية
ال�ش�ؤون الريا�ضية باالقليم االو�سط ،
ال�سيد� /أندريا�س ا�سمروم  ،بالدورة
املقدمة للريا�ضيني ال�سابقني  ،ما�شدا
�إياهم اىل ترجمة ماتلقوه اىل ار�ض الواقع
واىل �رشيحة �أكرب.
ويف اخلتام وزعت ال�شهادات التقديرية
من قبل �ضيوف ال�رشف واملدعوين.

مان�ش�سرت يونايتد يخ�شى انتفا�ضة �سلتا فيغو

يوروبا ليغ :احلذر مطلوب من يونايتد لتخطي �سيلتا فيغو

�سيكون مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
مطالبا ً باحلذر من �ضيفه �سيلتا
فيغو الإ�سباين �إذا ما �أراد بلوغ
نهائي م�سابقة الدوري
الأوروبي "يوروبا ليغ"
للمرة الأوىل يف
تاريخه ،واحل�صول
على فر�صة انقاذ
مو�سمه.
وعلى غرار �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي
الذي يحل �ضيفا ً على
ليون الفرن�سي وهو
متقدم بفارق
مريح بعد
فوزه

ذهابا ً بني جماهريه
 ،4-1قطع يونايتد �شوطا ً
نحو بلوغ املباراة النهائية بفوزه ذهابا ً
خارج قواعده بهدف �سجله ماركو�س
را�شفورد من ركلة حرة.
وبعد ت�ضا�ؤل �آماله بالت�أهل �إىل دوري
الأبطال املو�سم املقبل من خالل حلوله
يف �أحد املراكز الأربعة الأوىل يف الدوري
االنكليزي املمتاز (يتخلف بفارق �أربع
نقاط عن مان�ش�سرت �سيتي الرابع قبل
مرحلتني من نهاية املو�سم)� ،سيكون
لقب امل�سابقة القارية الو�سيلة الوحيدة
للم�شاركة يف دوري الأبطال املو�سم
املقبل.
اال �أن فريق املدرب الربتغايل جوزيه
مورينيو �سيواجه اليوم اخلمي�س على ملعبه
"�أولد ترافورد" ،فريقا ً متيز هذا املو�سم
خارج قواعده حيث حقق ثالثة انت�صارات
مقابل تعادلني وهزمية.
واملفارقة �أن االنت�صارات الثالث ل�سيلتا
فيغو خارج ملعبه كانت بنتيجة �2-صفر،
وهي النتيجة التي �ستكون كافية لبلوغه
�أول نهائي قاري.
واخترب �سلتا فيغو �سيناريو م�شابها ً يف
الدور الثاين حني خ�رس على �أر�ضه �أمام
�شاختار دانييت�سك الأوكراين �صفر -1ثم
عو�ض ايابا ً بفوزه  2-0بعد التمديد.
وي�سعى يونايتد الذي مل يخ�رس �أيا ً من

مبا ر يا ته
ا لأوروبية
الـ 1 7

ا لأخرية
يف معقله،
�إىل بلوغ �أول
نهائي قاري له منذ خ�سارته �أمام بر�شلونة
الإ�سباين  1-3على ملعب "وميبلي" يف
دوري الأبطال عام .2011
ورغم �أن الفوز بلقب "يوروبا ليغ" �سيكمل
جمموعة الك�ؤو�س يف خزائن النادي الإنكليزي
الذي مل ي�سبق له الفوز بهذه امل�سابقة بكل
�صيغها ال�سابقة ،ف�إن احلافز الأ�سا�سي
لفريق مورينيو هو �إحراز اللقب للم�شاركة
املو�سم املقبل يف دوري الأبطال.
وبدا وا�ضحا ً يف مباراة ال�سبت �ضد ار�سنال
(�صفر� )-2ضمن الدوري املحلي ،تخلي
مورينيو عن طموحه بالت�أهل �إىل دوري
الأبطال عرب الدوري املمتاز ،من خالل اجراء
ثماين تغيريات على ت�شكيلته الأ�سا�سية
ما لعب دوراً يف انتهاء م�سل�سل املباريات
املتتالية لفريقه دون هزمية يف الدوري
عند  25مباراة.
ومن املتوقع �أن يعود �إىل ت�شكيلة يونايتد
يف مباراة اخلمي�س �ضد الفريق الإ�سباين
كل من را�شفورد والفرن�سي بول بوغبا
والهولندي دايل بليند واالكوادوري
�أنطونيو فالن�سيا والعاجي ايريك بايي.
ولعب االلتزام التام ل�سلتا فيغو مب�سابقة
"يوروبا ليغ" دوراً �سلبيا ً على م�ستواه
يف الدوري املحلي لأن مدربه الأرجنتيني
ادواردو برييت�سو عمد كثرياً �إىل اراحة العبيه

يف املباريات املحلية ،و�آخرها يف عطلة نهاية
الأ�سبوع املا�ضي �ضد ملقا حيث خ�رس العبوه
بثالثية نظيفة وتلقوا هزميتهم ال�ساد�سة
يف مبارياتهم ال�سبع الأخرية.
و�إذا كان باب الت�أهل �إىل النهائي ما زال
مفتوحا ً على م�رصاعيه بالن�سبة �إىل يونايتد
و�سيلتا فيغو ،ف�إن �أياك�س بد�أ يفكر بلقبه
القاري الأول منذ  1995حني �أحرز دوري
الأبطال للمرة الرابعة يف تاريخه ،وذلك
بف�ضل الفوز الكبري الذي حققه العبو
املدرب بيرت بو�س ذهابا ً.
اال �أنه كما يونايتد ،يجب على الفريق
الهولندي الفائز بلقب امل�سابقة ب�صيغتها
القدمية عام  ،1992احلذر من ليون لأن
معدل �أهداف الفريق الفرن�سي يف املباريات
التي خا�ضها يف امل�سابقة على �أر�ضه هذا
املو�سم يتجاوز �أربعة �أهداف.

عقب ت�سلمه مفتاح منتخب الطواحني

�أدفوكات النقاذ هولندا املتعرثة

�سيتوىل املدرب املخ�رضم ديك �أدفوكات
قيادة منتخب هولندا لكرة القدم لثالث مرة
يف حماولة النقاذ م�سرية الفريق املتعرثة يف
ت�صفيات ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا.
و�سي�ساعد رود خوليت املدرب البالغ
عمره  69عاما الذي �أ�صبح �أكرب مدرب يف
تاريخ منتخب هولندا .و�سيرتك �أدفوكات
فناربخ�شه الرتكي يف نهاية املو�سم احلايل
ليقود املنتخب الوطني لأول مرة منذ ت�أهله
�إىل قبل نهائي بطولة اوروبا .2004
و�سيحل �أدفوكات حمل داين بليند الذي
�أقيل يف مار�س عقب الهزمية �/2صفر يف
بلغاريا لترتاجع هولندا للمركز الرابع يف
جمموعتها.
ويواجه املنتخب الهولندي ،و�صيف بطل
العامل ثالث مرات ،خطر الغياب عن نهائيات
رو�سيا بعدما ف�شل �أي�ضا يف الت�أهل لبطولة
اوروبا .2016
و�أثار تن كات ،مدرب اجلزيرة بطل الدوري
الإماراتي ،عا�صفة من اجلدل ال�شهر املا�ضي
عندما وافق يف البداية على تويل امل�س�ؤولية
قبل �أن يبدل ر�أيه .

بدوري الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط

قزاباندا وقجرت يعزفان حلن الإنت�صار

�إ�ستعاد فريق قزاباندا لكرة القدم نغمة
االنت�صارات مرة �أخرى بعد طول �إنتظار
على هام�ش دوري الدرجة االوىل باالقليم
االو�سط لكرة القدم اول �أم�س اخلمي�س
 ،فيما �أنزل قجرت هزمية ثقيلة على
�سمبل.
جمريات اجلولة الثالثة ع�رش  ،و(الثانية يف
مرحلة الذهاب) � ،إنطلقت مبواجهة اوىل
عند الثانية ظهرا جمعت فريقا قجرت
و�رشكة �سمبل على �إ�ستاد ا�سمرا الدويل.
التقارب البني يف النقاط وامل�ستويات
بني الطرفان � ،أجج من حدة ال�رصاع بينهما
ورفع من من�سوب التناف�س  ،وكان قجرت
�صاحب املبادرة التهديفية بوا�سطة العبه
متكل تارقي الذي �إنتظر ن�صف �ساعة
فقط الفتتاح النتيجة  ،وحتقيق اليد
العليا لفريقه مع نهاية ال�شوط االول.
يف ال�شوط الثاين  ،مل تنق�ضي �سوى 13
دقائق عن �صافرة احلكم حتى رجع الالعب
يوناتان �أ�سفاو الكفة بني الفريقان .
وماهي اال اربع دقائق حتى عاد متكل
تارقي من جديد مهديا التقدم التهديفي
لفريقه بالهدف الثاين الذي ب�صم عليه ،

لياتي زميله البديل هريمون قربقرقي�ش
وي�ضيف الهدف الثالث لقجرت يف
الدقيقة  ، 87قبل �أن يق�ضي ناهوم هبتي
على �أمال فريق �سبمل للعودة جمددا اىل
اجواء املباراة بعدما �أحرز الهدف الرابع
يف اخر �أنفا�س اللقاء  ،ليقود فريقه اىل
حتقيق نتيجة كبرية ا�ستقرت عند اربعة
اهداف مقابل هدف .
هذا ويف لقاء ثاين جرى بنف�س اليوم
 ،تقابل فريقا قزاباندا وعدولي�س يف
مواجهة قوية  ،ح�سمها �أبناء املدرب
�إرميا�س تولدو بهدفني نظيفني.
ويدين قزاباندا بهذا الفوز الثمني اىل
عبللوم تخلزقي وناهوم يارق�أمل اللذان
دونا الهدفني عند الدقيقتني اخلام�سة
ع�رش وال�سابعة والثمانني على التوايل.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة
العا�صمية اليوم اخلمي�س  ،حيث �ستتاح
الفر�صة �أمام دندن املت�صدر لتو�سيع
الفارق مع �أقرب منا�سيه و�إعادته
اىل �سابق عهده  ،وذلك عندما يواجه
عداقاحمو�س  ،فيما يتبارى يف الثانية
م�صنع البرية و�سقن للبناء.

عقب �سل�سلة من النتائج املخيبة

�إنرتميالن يق ّرر التخلي عن مدربه بيويل

قرر �إنرت ميالن الإيطايل التخلي عن مدربه
ّ
�ستيفانو بيويل قبل ثالث مراحل على
انتهاء الدوري املحلي ،وذلك بح�سب ما
�أعلن.
وقال �إنرت يف موقعه على �شبكة االنرتنت
"يعلن �إنرت ميالن ب�أنه افرتق عن مدربه
�ستيفانو بيويل وطاقمه الفني .يريد �إنرت
�أن ي�شكر �ستيفانو وفريق عمله لتفانيهم
وعملهم الد�ؤوب يف النادي خالل الأ�شهر
ال�ستة الأخرية يف هذا املو�سم الذي كان

�صعبا للغاية".
و�أكد �إنرت �أن "مدرب فريق ال�شباب
�ستيفانو فيكي �سي�ستلم الإ�رشاف على
الفريق الأول مبفعول فوري لقيادة
املباريات الثالث الأخرية .النادي يبد�أ الآن
التخطيط للمو�سم املقبل".
وكان بيويل ( 51عاما ً) ان�ضم �إىل �إنرت يف
نوفمرب املا�ضي بعد �أن كان مدربا لالت�سيو
حتى الثالث من �أبريل  2016قبل �إقالته
�إثر اخل�سارة �أمام اجلار اللدود روما.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

�إ�صطباحة

ب�شائر اخلريف!!!

ت�شهد العا�صمة �أ�سمرا وبع�ض املدن الأرترية هذه الأيام بداية هطول �أمطار
اخلريف ..وهي حتمل معها الب�رشيات مبو�سم زراعي وافر ينتظر البالد...فاملطر
يف بالدنا له مذاق خا�ص يعجز املرء عن و�صفه ال�سيما يف العا�صمة �أ�سمرا
التي تت�سم فيها الأمطار بالهدوء الن�سبي ...امل�صحوب بن�سائم اخلريف العليلة
...لتختتم بزخات ت�ستمر ل�ساعات طويلة...تدعو املرء وتدفعه للخروج
وال�سري حتت ظاللها وهو ي�شتم رائحة الدعا�ش املنبعثة من كل الإجتاهات .
الفواحة ،ي�شعرنا
فللمطر رونق خا�ص بداوخلنا ،بقطراته العذبة ورائحته
ّ
بالأمل ويخربنا ب� ّأن اخلري �أتي ،فتجدنا ننتظره بفارغ ال�صرب لين�رش على وجه
خا�ص� ...إن �سقوط املطر يوحي لنا بان احلياة الزالت
الأر�ض تفا�ؤل من نوع
ّ
م�ستمرة وما زال الأمل موجود ًا يف م�ستقبل م�رشق وو�ضاء ...فاملطر ير�سم
ّ
الإبت�سامة يف �شفاهنا وين�سينا همومنا ولو للحظات ب�سيطة ...ي�شعرنا باحلنني
�إىل كلّ �شيء ال�سيما طفولتنا التي يحتل اخلريف م�ساحة كبرية من ذكرياتها التي
الت�ضمحل مهما طال الزمن .
ال�سماء من املوىل عزوجل  ،وقُ بلة دافئة تعطي اخلري الكثري للب�رش،
املطر هبة ّ
ال�سخاء ،واخ�رضار الأ�شجار واحلدائق العامة ,وتفتّح الرباعم ،والأمل
فهو يعني ّ
تجدد يجعل احلياة �أكرث �إ�رشاق ًا وجماالً....املطر هو مبعث الفرحة
بخريف ُم ّ
احل�صادين مبو�سم خري وبركة تتحقق فيه الآمال
يف قلوب و�أفئدة الأطفال ،و�أمل
ّ
واالمنيات الطيبة  ،وتكت�سي فيه الأر�ض برداء �أخ�رض جميل يفرح به الإن�سان.
ّ
وال�شفافية
والرقة،
ا ملطر يعطيك الإح�سا�س بفي�ض من امل�شاعر ،والأحا�سي�س،
ّ
التي تت�رسب اىل دواخلك مع كل قطرة ماء ت�سقط على الأر�ض  ،فهو من اهم
امل�صادر التي ي�ستلهم منها ّ
احلب ،واجلمال ،والعطاء،
ال�شعراء ق�صائدهم يف
ّ
هو النّور الذي ُي�ضيء الأر�ض ،وي�شعرك بنقاء و�صفاء كلّ �شيء حولك ،فيجعل
الوردية ،فيتخ ّيل ُ
ُ
حب نف�سه ممُ �سك ًا بيد
املح ّبني يعي�شون يف عاملٍ من الأحالم
ّ
امل ّ
حبيبته وي�سريان يف عامل جميل حتت قطراته العذبة ...يتجاذبان �أطراف احلديث
 ...تاركني كل مايعكر �صفوهم من ق�ضايا او خالفات ظلت عالقة فيما بينهم
ردح ًا من الزمان  ....يتبادلون الإبت�سامات ال�صادقة وعالمات الب�رش والتفا�ؤل
تك�سي وجوههم الن�رضة ...يتحدثون بكل �صدق و�شفافية لين�سجوا معامل م�ستقبل
حياتهم القادمة .
ان املطركما يقال يت�ساقط فيغ�سل �شوائب القلوب كما يغ�سل �أدمي الأر�ض ,لأنه
ُ
ي�سقط املطر تُ زال الأ�صباغ عن الوجوه فيعود كلّ �شيء لأ�صله دون تزوير
عندما
�أو خداع ...ان قطرات املطر تتناثر بهدوء ورقّ ة وك�أنها تهم�س ،يف �آذاننا ب�صوت
خافت تفاءلوا ما زالت احلياة جميلة وما زال امل�ستقبل م�رشقاً ...فلنجعل من
مو�سم اخلريف فر�صة للأ�ستمتاع بجمال الطبيعة ورونقها ....ولنفرد م�ساحة
كبرية من التفا�ؤل يف قلوبنا و�أفئدتنا ..حتى ن�ساهم يف ان جنعل العامل من
حولنا بيئة مالئمة للمزيد من العطاء والإبداع ...مع متنياتي للجميع مبو�سم
خريفي مليئ بالإجنازات .

ر�ضيعة قتلها والدها يف
"بث مبا�شر"
�شيعت يف تايالند جنازة ر�ضيعة عمرها 11
�شهرا قتلها �أبيها يف مقطع م�صور بث على الهواء
على في�سبوك ،ثم �شنق �أبيها نف�سه بعد ذلك.
ودفن امل�شيعون الر�ضيعة �إىل جانب بع�ض
من �ألعاب الأطفال اخلا�صة بها يف �أر�ض معبد،
ال�سبت  29ابريل ،يف جزيرة بوكيت جنوب
البالد.
و�أظهر مقطع م�صور بث على الهواء م�ساء
االثنني ووتي�سان وونغتاالي� 20 ،سنة ،وهو
يقتل طفلته �شنقا يف فندق مهجور قبل قتل
نف�سه .وبقى املقطع امل�صور متاحا على ما يبدو
لنحو � 24ساعة حتى حذفه موقع في�سبوك.
وي�سعى في�سبوك لتطوير طرق ل�سرعة وقف
املقاطع امل�صورة ل�سل�سلة من الأحداث ال�شنيعة،
التي بثت على الهواء مبا�شرة.
وجاءت احلالة التايالندية بعد �أقل من
�أ�سبوعني من ن�شر رجل يف والية �أوهايو
الأمريكية مقطعا م�صورا على في�سبوك لنف�سه
وهو يقتل رجال �آخر.

التمارين الريا�ضية حت�سن �أداء دماغ كبار ال�سن مت�ساح يقتحم املنازل!
وجدت درا�سة جديدة
�أن ممار�سة التمارين
بانتظام
الريا�ضية
ين�شط الدماغ ويقويه
خا�صة لدى البالغني
 50عاما من العمر �أو
�أكرث.
وقام الباحثون بجمع
بيانات من  39درا�سة
�شملت الذين اختربوا
قدرات �أدمغتهم قبل
ال�رشوع يف ممار�سة �أنواع خمتلفة من التمارين الريا�ضية ملدة � 4أ�سابيع ،حيث
ت�ضمنت التمارين رفع الأثقال ومتارين الأيروبيك ومتارين بريبي ،والريا�ضات
الروحية مثل التاي ت�شي واليوغا.
ومت االعتماد على نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،والنتائج اجلديدة لك�شف العالقة
بني الريا�ضة وتعزيز الذاكرة ووظائف الدماغ.
ومت اختبار امل�شاركني يف عدة وظائف دماغية ،مبا يف ذلك التفكري واليقظة
ومعاجلة املعلومات ومهارات الذاكرة وغريها ،ووجدت الدرا�سة �أن ممار�سة
التمارين الريا�ضية بانتظام ي�ساعد على "حت�سني الوظائف املعرفية للدماغ
لدى البالغني  50عاما من العمر �أو �أكرث".
وقال امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة ،جوزيف نورثي� ،إن "ممار�سة الريا�ضة
ليوم �أو يومني �أ�سبوعيا تبدو فعالة ،لكن الأهم �أن كثافة التمرين هي الأكرث
فعالية".
و�أثبتت نتائج الدرا�سة �أن مهارات التفكري والذاكرة تتح�سن كثريا مبمار�سة
مترينات ريا�ضية منتظمة ،مثل تاي ت�شي �أو رفع الأثقال ،وتن�شط حركة الدم
والأوك�سيجني وي�ستفيد منها القلب والع�ضالت على حد ال�سواء لدى ال�شباب
وكبار ال�سن ،كما �أنها حتفز اجل�سم على �إفراز هرمون ي�ساعد يف تكوين �أع�صاب
جديدة.
وقال الدكتور� ،أنطون بور�ستين�سون ،مدير مركز رعاية مر�ضى �ألزهامير لدى
كلية الطب يف جامعة روت�ش�سرت� ،إن الدرا�سات ال�سابقة حول ا�ستفادة الدماغ من
ممار�سة التمارين الريا�ضية ،ف�شلت يف التو�صل �إىل �إجماع فيما يتعلق بت�أثري
التمارين الريا�ضية اليومية على القدرات الذهنية ،م�ؤكدا �أن نتائج الدرا�سة
اجلديدة ميكنها امل�ساعدة يف "تغيري منط احلياة لدى كبار ال�سن ب�شكل �صحي
قبل فوات الأوان".

 بعد �أن اقتحم مت�ساح �ضخم كراج منزلرجل �أمريكي من والية تك�سا�س ،ا�ستطاع �أن
يتلقى امل�ساعدة من فتاة خمت�صة بال�سيطرة
على التما�سيح.
وقال �ألكي�ش باتيل ب�أن ابنه خرج من منزله
متجه ًا �إىل املدر�سة ،ليجد مت�ساح ًا �ضخم ًا ي�سد
مدخل كراج املنزل اخلارجي ،وما كان من
ال�صبي �إال �أن ا�ستنجد بوالده الذي قام بدوره
باالت�صال بق�سم ال�شرطة التي لبت النداء على
الفور برفقة فريق �إنقاذ خمت�ص بال�سيطرة على
التما�سيح.
وتفاج�أ احلا�ضرون عندما بد�أت فتاة من
فريق الإنقاذ تدعى كري�ستي كروبوث ب�سحب
التم�ساح بحبل �إىل احلديقة الأمامية للمنزل
و�أقفلت فمه مب�ساعدة �شرطيني ،قبل �أن تغطي
عينيه بقطعة قما�ش.
وقال باتل "فوجئت عندما قامت كروبوث
بال�سيطرة على التم�ساح بهذه ال�سهولة ،كانت
تعرف بال�ضبط ما يجب �أن تفعله ،لقد قامت
بعمل رائع".
�أما كروبوث فع ّلقت على ما حدث" :ال بد و�أن
التم�ساح كان يتجول لي ًال يف املنطقة بحث ًا عن
الطعام ،ف�شعر بالربد وقرر �أن يلج�أ �إىل كراج
املنزل" .يذكر �أن كروبوث معروفة بلقب "فتاة
التما�سيح" ب�سبب خربتها الوا�سعة يف التعامل مع
التما�سيح وال�سيطرة عليها وفق ما ورد يف موقع
"يو بي �آي" الإلكرتوين.

العدد ()145

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

�إعداد/
ر حممد نور
هاج

و�ضع نف�سه داخل ّ
غ�سالةوحترر من قيوده!
 لإثبات قدرتهعلى حترير نف�سه
من القيود واخلروج
على قيد احلياة،
و�ضع مغامر نف�سه
داخل �آلة لغ�سيل
املالب�س.
ريك
ويحمل
ماي�سل لقب "رجل
الغ�سالة" ،كما �أنه
مغامر متخ�ص�ص يف تنفيذ احليل اخلطرة ،وهو الوحيد يف العامل الذي
ميلك القدرة على حترير يديه وقدميه من الأ�صفاد وهو داخل الغ�سالة،
بح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وبعد �أن دخل ماي�سك �إىل الغ�سالة ،قام م�ساعده بت�شغيلها ،وراح
يدور يف الداخل متام ًا كما يحدث مع قطع املالب�س ،وقد غطته املياه
وم�سحوق الغ�سيل.
ا�ستمرت هذه املغامرة لأقل من دقيقة ،قبل �أن ي�سارع امل�ساعد �إىل
فتح باب الغ�سالة من جديد ،ليخرج ماي�سك منها وقد فك قيوده.

برجك اليوم!..

برج احلمل� /ست�صبح �صدقاتك �أكرث عم ًقا
و�سوف ت�سرتجع مع �أ�صدقائك �أحداث وذكريات
ما�ضية ال تن�سى .يف و�سط املجموعات التي تنتمي
�إليها بالأخ�ص� ،سوف تت�شابك �سل�سلة �إجراءات
جماعية حيوية و�إيجابية ً
جدا و�سوف تقودك
ب�سرعة مذهلة �إىل هدفك .يجب �أن تتقبل كل
فرد على ما هو عليه ودع الطاقة ت�سري !
برج الثور /جتد �سهولة يف التعامل الإيجابي مع
الأ�شخا�ص يف الوقت احلايل ،فالكل يبدو منجذبًا �إليك ،كما �أن ال�صالت التي قد يكون لها ت�أثريًا
�إيجابيًا على م�ستقبلك تظهر يف كل مكان .ت�أكد من �أنك ُت َق ِدر ه�ؤالء الأ�شخا�ص حق تقديرهم
وذلك للفوائد التي ت�أتي من خاللهم وكذلك لقيمتهم ال�شخ�صية.
برج اجلوزاء /طريقك يزداد �صعوبة �أكرث مما ت�صورت يف بادئ الأمر ،ورمبا هناك �شخ�ص
يحاول �إثنائك عن خطتك �أو حتى �إحباطك .ال تي�أ�س انظر �إىل الأمر ك�أنه عقبة واخترب �إرادتك.
دافع عن خططك وام�ض �إىل الأمام� ،أو حاول تكييف �أفكارك بحيث تتما�شى مع الظروف احلالية.
�إي من اخليارين �سوف يظهر ما �إذا كان هدفك واقعي وي�ستحق عناء الو�صول �إليه.
برج ال�سرطان� /أنت ناجح يف كل ما يخ�ص العمل ،والقرارات الهامة التي اتخذتها �أثبتت
�صحتها .لكن يجب �أن ت�أخذ الوقت الذي حتتاجه دائ ًما عند التفكري يف امل�شروعات� .أنت مفعم
باحليوية ،فا�ستمتع بوقتك اخرج �أو اكت�شف �أماكن جديدة .اطلب من الأ�صدقاء االن�ضمام �إليك
و�سف ي�ؤدي هذا �إىل رفع روحك املعنوية .يف املجمل� ،أنت ت�شعر بالقيادة والهدوء؛ ا�ستغل هذا يف
احلفاظ على م�ستوى �صحتك املمتاز.
برج الأ�سد /يبدو وك�أنك تقف �أمام م�شكالت ال ميكن التغلب عليها ،فال تي�أ�س! فقط عليك
تغيري منظورك للأ�شياء وعندئذ �سوف تبدو احللول وا�ضحة .ال تخف من طلب الن�صيحة! حياتك
اخلا�صة متقلبة ب�شدة يف الوقت احلايل .يجب �أن تتعامل مع التقلبات غري املتوقعة بهدوء .حتتاج
�إىل ا�سرتخاء �أكرث .خذ ا�سرتاحة ً
بعيدا عن م�سئولياتك وا�ستمتع ببع�ض الوقت اخلا�ص بك .اقر�أ
كتابًا ً
جيدا �أو ا�ستمتع بحمام مريح.
ً
برج العذراء /اليوم �أنت مفعم باحليوية ،على الرغم من �أن هذا يرهقك بدال من �أن يدفعك
نظرا لقلقك الداخلي ،ي�صبح من ال�سهل ا�ستثارتك و�أنت الآن تف�ضل �أن تخبط ر�أ�سك
�إىل الأمامً .
يف احلائط� .إذا كنت ال ت�ستطيع كبت هذا االندفاع ،فقد جتد �أنك تتجادل مع اجلميع اليوم .حاول
�أن تتحمل ال�ضغوط الداخلية حتى متر هذه املرحلة.
برج امليزان /ال ميكن التغلب على العقبات التي تراها �أمامك يف الوقت احلايل �إذا حاولت
تغي مدخلك والتو�صل �إىل ا�سرتاتيجية جديدة و�أن
حلها بالطرق القدمية املعروفة .يجب �أن ِ رّ
ال ت�سمح للآخرين بتغيري ر�أيك �أو خططك كثريًا .يكمن احلل بداخلك ،فببع�ض الثقة بالنف�س
ت�ستطيع التغلب على هذه امل�شكالت والإم�ساك بزمام الأمور مرة �أخرى.
برج العقرب /الأمور اليوم تقع يف مكانها ال�سليم ،فمن حولك ال ي�ستطيعون جتاهل حما�سك
وحيويتك .يف العمل �أنت تنجز كل ما حتتاج �إليه ،ويكون با�ستطاعتك مترير الكثري من الأفكار
اجلديدة .حتى يف حياتك ال�شخ�صية ت�ستطيع اال�ستمتاع ب�أوقات �سعيدة نتيجة لالنطباع اجليد
الذي ترتكه على كل من تقابلهم .ا�ستمتع بهذه املرحلة من الإجناز ال�سهل والنجاح قبل �أن
تنتهي.
برج القو�س /يجب �أن ت�ستعد ملواجهة م�شكالت جديدة ،فالأمور لي�ست جيدة يف مكان العمل
و�أنت ال ت�ستطيع �إجناز �سوى القليل .ال جتعل ذلك يخيفك ،فهذه املراحل جتيء ثم تذهب .يف
حياتك اخلا�صة� ،أنت بحاجة �إىل دافع جديد ،ف�أنت ت�شعر �أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.
اك�سر قيود الروتني وافعل ً
�شيئا غري تقليدي.
برج اجلدي� /أنت مفعم باحليوية والن�شاط البدين والذهني؛ ا�ستخدم �إمكاناتك يف اتخاذ
القرار ال�سليم لتنفيذ خمططاتك والتقدم �إىل الأمام يف م�شروعاتك .لن يفيدك االكتفاء
بالأجماد املا�ضية وال�سلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها
وتتعر�ض لها ،فت�أكد من ا�ستغاللك لها بقدر الإمكان!
برج الدلو /حاليًا� ،أنت قادر على االندماج بكل �سهولة �ضمن فريق ،دون نزاع ،وت�سود الأجواء
تناغم وتوافق من حولك .ب�إمكانك اال�ستفادة من هذا الت�أثري الإيجابي يف ن�شاطات ترفيهية
مذهلة �أو يف العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.
برج احلوت /هناك حلم ت�ضمره يف انتظار حتوله �إىل حقيقة ملمو�سة .انتهز الفر�صة لتحقيق
احللم الذي �سيغري من م�سار حياتك ب�شكل �إيجابي ولفرتة طويلة� .سيكون لأقاربك و�أ�صدقائك رد
فعل �إيجابي جتاه التغيري الذي ت�سعى �إليه و�سوف ي�ساندونك على طول اخلط.
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