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وفد �إرتري رفيع امل�ستوى يقوم بزيارة ناجحة جلمهورية ال�صني ال�شعبية
قام وفد رفيع امل�ستوى الذي
ي�ضم وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد
/عثمان �صالح وم�ست�شار الرئي�س
ال�سيد /مياين قرب�آب بزيارة عمل
ر�سمية ناجحة جلمهورية ال�صني
ال�شعبية ا�ستغرقت ثالثة ايام.
حيث التقى الوفد بوزير اخلارجية
ال�صيني ال�سيد /وانغ يو ،وم�س�ؤول
ال�ش�ؤون اخلارجية للحزب ال�شيوعي
ال�صيني باال�ضافة اىل خمتلف م�س�ؤويل

ال�رشكات  ،واجرى مباحثات معمقة
يف لقاءاته مع اولئك امل�س�ؤولني
تركزت حول تعزيز عالقات التعاون
االقليمية
والق�ضايا
الثنائية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
كما بحث بعمق املجاالت التي ميكن
ان تعزز تطوير عالقات التعاون بني
البلدين.
ويف اللقاء الذي اجراه الوفد مع
م�س�ؤول ال�ش�ؤون اخلارجية للحزب

ال�شيوعي ال�صيني مت التباحث
حول تعزيز عالقة اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة واحلزب
ال�شيوعي ال�صيني ،وكذلك تعزيز
العالقة بني البلدين وال�شعبني.
كما التقى وفد ارتريا عايل
امل�ستوى الطالب االرتريني الذين
يح�صلون على التعليم عرب املنح
الدرا�سية يف اجلامعات املنت�رشة يف
العا�صمة ال�صينية بكني.

وفد االحتاد املهني الدويل يزور ارتريا
زار وفدا عايل امل�ستوى لالحتاد
الدويل لنقابات املهن برئا�سة نائب
رئي�س االحتاد ال�سيد /مامادو دايالو
 ،ا�سمرا من ال�ساد�س وحتى التا�سع
من مايو يف زيارة عمل ر�سمية .
والتقى الوفد الذي �ضم مدير حقوق
االن�سان والنقابات املهنية ال�سيد/
،وم�س�ؤولة
جريوين برينايريت
االعالم والعالقات االن�سة /جيما
�سوارت ،التقى خالل الزيارة مع
للكنفدرالية
التنفيذية
اللجنة
الوطنية للعمال وبحث العالقات

الثنائية.
واو�ضح م�س�ؤولو االحتاد الدويل
،ان الزيارة تهدف التعرف على فر�ص
التعاون مع الكنفدرالية ،وعلى ا�سا�س
العهد اجلديد بني ارتريا واثيوبيا ،
فانه قد مت و�ضع برامج عمل تخدم
احتادات عمال البلدين.
والتقى الوفد يف التا�سع من مايو
بوزيرة العمل والرعاية االجتماعية
ال�سيدة /ل�ؤول قرب�آب  .وزار يف نف�س
اليوم م�صنع زائري لالقم�شة وم�صنع
البرية.

وافادت الكنفدرالية الوطنية لعمال
ارتريا ،ان االحتاد الوطني لنقابات
املهن ي�ضم  207ع�ضو يف العامل ،وقد
اتخذ منذ عام  2015اخلطوات للتحقق
من االدعاءات اخلاطئة التي كانت
تردد عن ارتريا يف ال�سنوات الع�رش
املا�ضية .
جتدر اال�شارة اىل ان الكنفدرالية
الوطنية للعمال كانت لها عالقة مع
االحتاد الدويل لنقابات املهن منذ
ثمانينيات القرن املا�ضي  ،وا�صبحت
ر�سميا ع�ضوة يف االحتاد عام .1994

ور�شة عمل لوثيقة مر�سوم
املبيدات احل�شرية
عقدت وزارة الزراعة ور�شة عمل
يومي التا�سع والعا�رش من مايو
لبحث م�سودة مر�سوم املبيدات
احل�رشية.
واو�ضح املدير العام لق�سم
خدمات الت�رشيعات والرقابة
ال�سيد تخلآب م�سقنا ان امل�سودة
املعدة منذ  12عاما احتاجت
العادة التنقيحن والهدف من
الور�شة خلق او�ضاع ا�صدارها
بعد الت�صحيح واالثراء بالتعاون
مع اجلهات احلكومية املخت�صة.
وقال ان وزارة الزراعة مل يكن
لها مر�سوم املبيدات احل�رشية
ن لكنها ظلت تعمل انطالقا من
التعليمات التي ت�صدر على
فرتات واالعالنات القانونية،
وان الور�شة التي ا�ستمرت
ليومني جاءت لتنقيح املر�سوم
املو�ضوع عام  2007وجعله نافذ

املفعول.
واو�ضح ان املر�سوم �سيعمل به
متا�شيا مع القوانني العاملية
والتطورات على االر�ض ،وي�شمل
و�سائل ادخال املبيدات احل�رشية
اىل البالد وتاثريها على البيئة
و�سبل ت�سجيل املبيدات احل�رشية
واخلطوات القانونية للمبيدات
احل�رشية التي تدخل البالد
بطريقة غري قانونيةوعملية نقل
املبيدات وكيفية تدمريها.
وناق�شت ور�شة العمل بتو�سع
عرب جمموعات م�سودة املر�سوم.
وا�شار امل�شاركون يف الور�شة
اىل عملهم ال�سابق ارتكازا على
التعليمات والتوجيهات الدخال
وادارة املبيداتن وان ا�صدار
املر�سوم �سيعمل للحد من من
ادخال املبيدات احل�رشية بطريقة
غري قانونية.
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قدمت جوائز عينداما�سو لـ  133طالب
متفوق يف امتحانات ال�شهادة املتو�سطة
مبدار�س مديريات دقمحري و�سقنيتي وعدي
قيح و�صنعفي باالقليم اجلنوبي  .وقدمت
اجلوائز يف مدينة دقمحري بتعاون االحتاد
الوطني لل�شباب والطلبة ووزارة التعليم
للطالب القادمني من  12مدر�سة واحلا�صلني
على النقاط من  85اىل  .98%وقال م�س�ؤول
االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف االقليم
اجلنوبي ال�سيد قرماي قربو ان اجلائزة

تهدف لت�شجيع الطالب املتفوقني وار�ساء
املناف�سة ال�رشيفة يف او�ساط الطالب،
مو�ضحا بان تنامي اعداد الطالب املتفوقني
�سنويا هو نتاج ذلك.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول التعليم يف
االقليم اال�ستاذ هبتزقي كداين ان اجلائزة
املقدمة اىل جانب تعزيز روح املناف�سة يف
الطالب  ،تخلق دافعا مهنيا بني املدار�س
واملعلمني.
وذكر رئي�س االحتاد الوطني لل�شباب
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والطلبة ال�سيد �صالح احمدين ان ت�شجيع
الطالب املميزين جزء من برامج التنمية
الوطنية ايل جتعل ال�شباب عامال حموريا،
وان االحتاد يعمل مبنحه االهتمام الكبري.
و�ست�ستمر عملية توزيع جوائز عينداما�سو
اخلام�سة ،لطالب مديريات مندفرا وعدي
خواال ودباروا وامني حيلي وماي مني يف
االيام القادمة.
هذا وبد�أ تقدمي جائزة عينداما�سو عام
 2015وقدمت حتى الآن حلوايل الف طالب.
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جمعية منتجي االلبان يف مدفرا تقيم عملها

قيمت اجلمعية التعاونية البقار االلبان يف مديرية مندفرا ان�شطتها يف
ال�ساد�س من مايو ،مو�ضحة بان انتاجها انخف�ض يف ال�سنوات االربع املا�ضية
ملختلف اال�سباب.
واو�ضح رئي�س اجلمعية ال�سيد /ك�ستي �سبهتو يف التقرير الذي قدمه ،ان
انتاج اجلمعية انخف�ض ب�شكل ملحوظ ب�سبب العلف وت�صنيع االلبان وم�شتقاته
،و�ضعف الطلب على االلبان يف اال�سواق وا�شكاالت اخرى ،ونتيجة لذلك ا�ضطر
بع�ض االع�ضاء لبيع االبقار.
وقال "ان انتاج اجلمعية من االلبان بلغ  1.3مليون لرت عام  ، 2014وانخف�ض
عام  2018اىل  400الف لرت ،داعيا اجلهة املخت�صة لتقدمي الدعم ال�صالح
ذلك.
واو�ضح امل�شاركون يف االجتماع بان اعادة توزيع االرا�ضي الزراعية اثر على
اال�ستثمار الذي يقومون به لتنمية العلف الزراعي ،وزاد ذلك من نق�ص العلف،
كما ا�رض نق�ص الدواء و�ضعف الطلب على االنتاج بن�شاطهم.
وذكر م�س�ؤول الرثوة احليوانية يف االقليم اجلنوبي الدكتور عقبازقي كفلي
،ان عدد االبقار يف �أخذ يف االنخفا�ض باالقليم ب�سبب نق�ص العلف ،و�أثر ذلك
على انتاج االلبان ،ويتطلب بذل اجلهود امل�شرتكة حلل امل�شكلة.
وقال املدير التنفيذي الدارة مديرية مندفرا ال�سيد /ت�سفاي ظقاي" ان على
اع�ضاء اجلمعية العمل املن�سق حلل النواق�ص وامل�صاعب ،م�ؤكدا على عمل ادارة
املديرية ح�سب امل�ستطاع لتقوية انتاجية اجلمعية.

مطالبة بتو�سيع اخلدمات االجتماعية يف �أ�سماط وحلحل تنظيم �أن�شطة ا�صحاح البيئة يف عد �شوما

وجه حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد علي
حممود �سكان مديريتي ا�سماط وحلحل
لتقوية التنظيم ل�ضمان ا�ستمرارية
برامج التنمية اجلارية بامل�شاركة
ال�شعبية عامة وم�ؤ�س�سات اخلدمات
االجتماعية خا�صة .وا�شاد لدى لقائه
ال�سكان وعمال امل�ؤ�س�سات احلكومية

يومي الرابع واخلام�س من مايو يف
املديريتني ،بربامج حمماية الرتبة
وحفظ املياه اجلارية والتي لها دور
لرفع االنتاجية .وقال ان الطرق التي
يجري ا�صالحها والطرق الفرعية
اجلاري �شقها ،وكذلك ال�سدود واحلفاير
امل�شيدة يف مديرية حلحل ت�سهم بدور

كبري يف حياة املواطنني.
وا�شار ال�سكان اىل م�ساهمة الكبرية
مل�ؤ�س�سات اخلدمات االجتماعية
وم�شاريع املياه والكهرباء واملوا�صالت
واالت�صاالت ،م�ؤكدين امل�ساهمة
لتطويرها وتو�سيعها ومو�صلة مبادرات
جتميع القرى.

يقوم �سكان �ضاحية عد �شوما مبديرية قندع بان�شطة فاعلة ال�صحاح البيئة .
وافاد مرا�سل ايرينا ببناء ال�سكان  169دورة مياه ال�صحاح البيئة ونظافة
م�صادر املياه.
وا�شار مدير ال�ضاحية ال�سيد �سليمان حممد نور اىل ان االن�شطة اجلارية نتاج
التوعية املقدمة.
وذكرت م�س�ؤولة اخلدمات االجتاعية يف مديرية قندع ال�سيدة فاطمة كنتيباي
ان برنامج ا�صحاح البيئة حتتاج اىل املتابعة امل�ستمرة.

املدى"
بعيدة
بـ"�ضربة
أمر
�
ي
ال�شمالية
كوريا
زعيم
تنظيم انتخابات ق�ضاة املحاكم

�أعلن اجلي�ش الكوري اجلنوبي �أن
كوريا ال�شمالية �أطلقت �صاروخني
ق�صريي املدى فيما يبدو اليوم
اخلمي�س ،وذلك بعد مرور �أقل من
�أ�سبوع على �إ�رشاف زعيمها كيم جونغ
�أون على جتربة لإطالق عدة قذائف
و�صاروخ.
وجاءت عملية الإطالق يف الوقت
الذي يزور فيه املبعوث الأمريكي
اخلا�ص �إىل كوريا ال�شمالية �ستيفن
بيجون �سول لإجراء حمادثات مع
وزيرة اخلارجية كاجن كيوجن وها
ونظريه املبعوث النووي يل دو
هون.
وو�صف البيت الأزرق الرئا�سي يف
كوريا اجلنوبية �إطالق ال�صاروخني
ب�أنه "مقلق جدا" وال ي�ساعد جهود
خف�ض التوترات على �شبه اجلزيرة
وحت�سني العالقات بني الكوريتني
و�سط حمادثات مطولة ب�ش�أن التخلي

عن ال�سالح النووي.
و�أعلنت هيئة �أركان
القوات امل�سلحة الكورية
اجلنوبية يف بيان �إن
ال�صاروخني �أطلقا من
منطقة كو�سوجن �شمال
غرب كوريا ال�شمالية
باجتاه ال�رشق.
و�أ�ضافت �أن �أحدهما
قطع م�سافة  420كيلومرتا
بينما قطع الآخر م�سافة
 270كيلومرتا وو�صال �إىل ارتفاع
نحو  50كيلومرتا قبل �أن ي�سقطا يف
البحر .وقال حمللون �إن من ال�سابق
لأوانه حتديد نوع ال�صاروخني.
وقال الباحث يف منتدى الدفاع
والأمن الكوري يانغ �أوك" :ال نعرف
�أي نوع من ال�صواريخ هذا من جمرد
امل�سافة التي قطعها" .و�سيكون مثل
هذا املدى على الأرجح �أطول من مدى
معظم القذائف التي �أطلقتها كوريا
ال�شمالية يوم ال�سبت املا�ضي من
�ساحلها ال�رشقي باجتاه املحيط ،ما
�أدى لزيادة التوتر ب�شدة بالتزامن مع
جمود يف املحادثات بني بيونغيانغ
ووا�شنطن.
و�أ�ضاف يانغ" :عادت كوريا
ال�شمالية �إىل �أ�ساليبها الت�صعيدية
التقليدية ال�سابقة� .أعتقد �أنهم
�سيوا�صلون الت�صعيد با�ستخدام
�صواريخ ق�صرية املدى فيما يبدو..

�شيء لن يدفع الواليات املتحدة للرد
على الفور".
و�أكد اجلي�ش الكوري اجلنوبي بعد
عملية الإطالق اليوم اخلمي�س �أنه عزز
الرقابة والأمن حت�سبا لإطالق املزيد
من ال�صواريخ .و�أ�ضاف �أنه يتعاون
مع الواليات املتحدة للتو�صل �إىل
معلومات �إ�ضافية عن ال�صاروخني.
وقالت ناطقة با�سم البيت الأزرق
يف كوريا اجلنوبية �إن "ت�شونغ �إيوي
يونغ امل�ست�شار الأمني للرئي�س مون
جيه �إن يراقب الو�ضع عن كثب عرب
دائرة تلفزيونية مغلقة مع اجلي�ش".
و�أكدت وزارة الدفاع اليابانية �أنها
مل تر�صد �أي �صاروخ بالي�ستي يف
املياه الإقليمية اليابانية �أو املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة وال ترى �أي
ت�أثري مبا�رش على الأمن .و�أجرت
كوريا ال�شمالية يف ال�سابق جتارب
ل�صواريخ حلقت فوق الأرا�ضي
اليابانية.
وقال مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية يف وا�شنطن �إن كو�سوجن
تبعد نحو  40كيلومرتا �شمايل
قاعدة رودوجن لل�صواريخ متو�سطة
املدى على ال�ساحل الغربي لكوريا
ال�شمالية.
ويوم ال�سبت املا�ضي� ،أطلقت
كوريا ال�شمالية �صاروخ ًا بالي�ستي ًا
ق�صري املدى على الأقل يقول حمللون
�إن مداه قد ي�صل �إىل  500كيلومرت.

البيت الأبي�ض :ترامب يعتزم تر�شيح �شاناهان وزيرا للدفاع

قال البيت الأبي�ض اليوم اخلمي�س
�إن الرئي�س دونالد ترامب يعتزم
تر�شيح القائم بعمل وزير الدفاع
باتريك �شاناهان ،وهو مدير تنفيذي
�سابق ل�رشكة بوينغ ،وزيرا للدفاع.
ويخالف ترامب بذلك العرف
ال�سائد باختيار وزير للدفاع �سبق له
العمل يف �رشكة دفاعية كربى.
وخ�ضع �شاناهان للتحقيق من
جانب املفت�ش العام لوزارة الدفاع
يف مزاعم �أنه طلب معاملة تف�ضيلية من
بوينغ عندما كان يعمل بالبنتاغون،
لكن متت تربئته من ارتكاب �أي

خمالفات.
وزير
و�شغل �شانهان من�صب
الدفاع بالإنابة ،بعدما ا�ستقال
جيم�س ماتي�س من املن�صب يف
دي�سمرب املا�ضي غداة �إعالن ترامب
ان�سحاب القوات الأمريكية املنت�رشة
يف �سوريا والبالغ عددها نحو �ألفي
جندي ب�أ�رسع وقت ،معتربا �أن تنظيم
داع�ش قد ُهزم.
وي�شغل �شاناهان منذ يوليو 2017
من�صب م�ساعد وزير الدفاع ،بح�سب
املوقع الإلكرتوين للبنتاغون.
و�شغل �سابقا من�صب نائب

رئي�س �رشكة "بوينغ" ل�صناعة
الطائرات مكلفا ال�ش�ؤون اللوج�ستية
والعمليات ،كما �شغل من�صب نائب
رئي�س ومدير عام �أنظمة بوينغ
للدفاع ال�صاروخي.

االهلية وجلان ال�صلح يف نقفة

نظمت من الثامن والع�رشين من ابريل وحتى الرابع من مايو انتخابات
ق�ضاة املحاكم االهلية وجلان ال�صلح يف � 11ضاحية مبديرية نقفة.
وقد مت انتخاب  25قا�ضيا واع�ضاء جلان ال�صلح بينهم ثماين امراة
للعمل يف �ستة حماكم اهلية.
وقال مدير مديرية نقفة ال�سيد يعقوب ادري�س يف املنا�سبة ان االنتخابات
جاءت خللق االر�ضية حلل املواطنني ق�ضاياهم عن قرب وبال�صلح ،معربا
عن ثقته خلدمة الق�ضاة بتفان واخال�ص.
واو�ضح املنتخبون بان خدمة ال�شعب حمل كبري يتطلب التفاين ،متعهدين
لتنفيذ مهامهم مب�س�ؤولية واخال�ص ،منادين بتعاون املواطنني.

قرب�ص تندد بـ"الغزو الرتكي اجلديد"

ندد الرئي�س القرب�صي نيكو�س
�أن�ستا�سيادي�س ،بـ"الغزو اجلديد" الذي
تقوم به تركيا يف �إ�شارة �إىل التنقيب
الرتكي عن النفط يف مياه تتمتع فيها
اجلزيرة بحقوق اقت�صادية خا�صة.
وانتقد الرئي�س القرب�صي ،اخلمي�س،
تركيا ،ب�سبب "الت�صعيد غري امل�سبوق
للأعمال غري القانونية" يف �رشق
املتو�سط ،خالل اجتماع غري ر�سمي
لقادة االحتاد الأوروبي يف مدينة �سيبيو
و�سط رومانيا.وقال �أن�ستا�سيادي�س
"�إن هذا هو �أكرب انتهاك حلقوق قرب�ص
ال�سيادية خالل فرتة طويلة للغاية،
ونحن الآن نواجه ت�صعيدا غري م�سبوق
لأفعال تركيا يف �رشق املتو�سط".
و�أ�ضاف" :فعليا هذه الأفعال ترقى �إىل
مرتبة غزو جديد لقرب�ص على يد تركيا،
بعد الأحداث امل�أ�ساوية لعام ."1974

وغزت تركيا قرب�ص عام  ،1974واحتلت
ثلثها ال�شمايل ،عقب انقالب فا�شل من قبل
م�ؤيدي �ضم اجلزيرة �إىل اليونان.ودولة
قرب�ص الرتكية التي �أعلنتها �أنقرة يف
ال�شمال ال تعرتف بها �إال تركيا ،والتي
ال تعرتف بقرب�ص.
وتزعم تركيا �أن جزءا من املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة لقرب�ص يقع داخل
اجلرف القاري اخلا�ص بها.
ولدى �رشكات الطاقة� ،إك�سون موبيل
ونوبل �إنريجي وتوتال الفرن�سية و�إيني
الإيطالية ،ترخي�ص بالتنقيب قبالة
�ساحل قرب�ص اجلنوبي.
ومت العثور على كثري من الغاز
الطبيعي يف ثالث مناطق قبالة ال�ساحل.
وقالت قرب�ص �إن �أي عائدات م�ستقبلية
للغاز الطبيعي �سيتم تقا�سمها بالت�ساوي
مع القبار�صة الأتراك بعد التو�صل �إىل
اتفاق لتوحيد اجلزيرة.وقال م�س�ؤولون
قبار�صة �أي�ضا �إن الواليات املتحدة
ورو�سيا وفرن�سا واليونان وم�رص �أدانت
�أفعال تركيا .و�أ�شار �أن�ستا�سيادي�س �إىل
�أن الوقت قد حان "لعمل جماعي �ضد
هذه الأفعال اال�ستفزازية ،مبا يتجاوز
الر�سائل العادية التي �أثبتت �أنها غري
فعالة" ،مو�ضحا �أن حماولة التنقيب "قد
تزعزع ا�ستقرار منطقة غري م�ستقرة".
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قائد اجلي�ش اللبناين :لن نحبط ممن �ساندنا يف حقوق الع�سكريني وعائالتهم تغيري وزاري يف الأردن ي�شمل ثماين حقائب

اعترب قائد اجلي�ش اللبناين العماد
جوزف عون �أن "جنود امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية فخورون ب�رشف الق�سم
الذي من خالله �أعلنوا الوفاء لوطنهم
والت�ضحية من �أجله" ،م�شريا �إىل
�أنه "طاملا الواجب يقت�ضي ذلك فهم
جاهزون وم�ستعدون لبذل الدماء،
اقتناعا و�إ�رصارا وواجبا ،ال منة.
ال تنال من معنوياتهم �أ�صوات تعلو
بني احلني والآخر م�ستهدفة عزميتهم
حتت عناوين خمتلفة".
افتتح قائد اجلي�ش �أول �أم�س
(اخلمي�س) يف بلدة ر�أ�س بعلبك،
"م�ستو�صف املالزم الأول ال�شهيد
جورج بو �صعب" ،يف ح�ضور �شخ�صيات
ر�سمية و�أمنية وروحية وفاعليات من
املنطقة� ،إ�ضافة �إىل عائلة بو�صعب
وعدد من �ضباط اجلي�ش .وبعد
�إزاحة ال�ستار عن لوحة تذكارية
للم�ستو�صف ،قدم رئي�س الطبابة يف

منطقة البقاع �إيجازا
عن مهمات الطبابة يف
املنطقة ،م�شددا على
"دور هذا امل�ستو�صف،
يف التخفيف من م�شقة
الع�سكريني
انتقال
و�أفراد عائالتهم من
البقاع ال�رشقي �إىل
الطبابة يف �أبلح� ،أو �إىل
بريوت".
و�ألقى العماد عون
كلمة قال فيها" :يف ظل الظروف
االقت�صادية التي يعي�شها وطننا،
والتي تنبهت لها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
منذ �سنتني ،فتبنت �سيا�سة تق�شف
مدرو�سة تراعي احلاجات وال ت�ؤثر
يف �أداء املهمات املوكلة �إىل الوحدات
الع�سكرية .وجودنا اليوم يف منطقة
ر�أ�س بعلبك الفتتاح م�ستو�صف املالزم
الأول املغوار ال�شهيد جورج بو �صعب
يحمل دالالت ور�سائل عدة ،ويحقق
�أكرث من هدف ،يف هذه املنطقة
العزيزة علينا جميعا والتي مل تغب
عن اهتمامنا يوما".
�أ�ضاف" :لطاملا رفدت منطقتكم
وحميطها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بخرية
�أبنائها الذين بذلوا �أرواحهم يف �سبيل
الوطن ،وبينهم املالزم الأول ال�شهيد.
من هنا واجبنا جتاه ما قدمته هذه
املنطقة �أن نكون �أوفياء لأبنائها
الع�سكريني وعائالتهم� ،سواء �أكانوا

يف اخلدمة الفعلية �أم متقاعدين،
فكان هذا امل�ستو�صف".
وتابع" :توازي الطبابة الع�سكرية
ب�أهميتها وحدات اجلي�ش الأخرى،
فهي �ضمانة للع�سكري خالل خدمته
الفعلية وحتى بعد تقاعده ،كذلك
لعائلته .فاجلندي الراب�ض على
احلدود يوازي دوره رفيقه املتواجد
يف الداخل للمحافظة على الأمن،
�ش�أنهما �ش�أن من يعمل يف الوحدات
اللوج�ستية والإدارية ،فتكتمل بذلك
املنظومة الع�سكرية" .وقال" :لرمبا
غاب عن بال البع�ض �أن اال�ستثمار يف
الأمن هو ا�ستثمار يف الإقت�صاد ،لذلك
�أ�ؤكد لكم اليوم �أنه لن تثنينا ادعاءات
واتهامات من هنا وهناك عن حفظ
كرامة وطننا و�أهلنا .كما و�أننا لن
نحبط ممن �أطلق املواقف امل�ساندة
لنا خالل املعارك ،ليعود وين�سحب
عند امل�سا�س بحقوق الع�سكريني
وعائالتهم .منكم ومنا كل الوفاء
والتقدير ،وعهد باحلفاظ على كل
الإجنازات املعمدة بالدماء ،بقدر
احلر�ص على احلقوق كجزء ي�سري
يحاولون �سلبنا �إياه اليوم".
ويف اخلتام جال العماد عون يف
امل�ستو�صف مطلعا على جتهيزاته
احلديثة و�أق�سامه التي ت�شمل العيادات
والأ�شعة واملخترب وال�صيدلية
الع�سكرية والطوارئ ،ومن ثم ت�سلم
درعا من عائلة ال�شهيد بو �صعب.

احلزب احلاكم يف جنوب �أفريقيا يف طريقه لالحتفاظ بال�سلطة رغم انخفا�ض �شعبيته

ت�شري نتائج �إح�صاء ما يقرب
من ثلثي الدوائر االنتخابية يف
انتخابات جنوب �أفريقيا �إىل �أن
حزب (امل�ؤمتر الوطني الأفريقي)
احلاكم يف طريقه لالحتفاظ
بال�سلطة بعد االنتخابات التي
�أجريت الأربعاء املا�ضي رغم �أن
التوقعات تدل على �أن النتائج
�ست�شكل �أي�ضا �أ�سو�أ �أداء للحزب
يف انتخابات عامة خالل توليه
ال�سلطة منذ  25عاما.
ومل تقل نتائج احلزب الذي
�أ�س�سه نيل�سون مانديال من قبل
عن  60يف املئة من الأ�صوات منذ
توليه ال�سلطة يف �أول انتخابات
دون متييز عرقي يف  1994مما
�شكل نهاية حكم الأقلية البي�ضاء.
وحتى ال�ساعة  1840بتوقيت
جرينت�ش �أول �أم�س اخلمي�س ،مت
�إح�صاء الأ�صوات يف  64باملئة من
الدوائر االنتخابية .وت�ضع النتائج
الأولية احلزب احلاكم يف املقدمة
بنحو  57باملئة يف ال�سباق

الربملاين بينما ح�صل حزب
الدميقراطي)
(التحالف
املعار�ض الرئي�سي على
نحو  23يف املئة ونال
حزب (املنا�ضلون من
�أجل احلرية االقت�صادية)
الي�ساري نحو ع�رشة يف
املئة من الأ�صوات.
وا�ستنادا �إىل النتائج
املبكرة ،توقع حمللون
�أن يفوز حزب امل�ؤمتر يف
النهاية مبا بني  55و 59يف
املئة من الأ�صوات.
وعرب املواطنون يوم الأربعاء
خالل �إدالئهم ب�أ�صواتهم الختيار
برملان جديد وت�سعة جمال�س
�إقليمية عن �إحباطهم من الف�ساد
امل�ست�رشي وارتفاع معدل البطالة
والتمييز العرقي الذي ال يزال
م�ستمرا.
وجاءت ن�سبة امل�شاركة يف
الت�صويت وفقا ملا قدرته مفو�ضية
االنتخابات حتى الآن مبا يزيد

تطورات جديدة تطال ملف
الطيارين املرتزقة ،العاملني
مع القاعدة اجلوية يف م�رصاتة،
والتابعة حلكومة الوفاق الليبية،
حيث مت الك�شف عن حقائق جديدة يف
هذا امللف ،ومت عر�ض �أدلة جديدة
ووثائق تثبت عالقة الوفاق بهم
جمد ًدا بعد �أن اعترب رئي�س احلكومة،
فايز ال�رساج ،املو�ضوع برمته جمرد
”فربكة �إعالمية“.
واجلديد يف املو�ضوع هو ظهور
وثائق تثبت �أن جمموعة ُ
املرتزقة
تتلقى مرتباتها بالفعل من م�رصف

ليبيا املركزي يف
فح�سب
طرابل�س،
وثائق �ضوئية ن�رشتها
املر�صد،
�صحيفة
املقربة من اجلي�ش
الليبي ،ك�شفت هذه
الوثائق مرتبات 11
�شخ�صا من الأجانب،
ً
بينهم فنيون وطياران،
موجها
وكان هذا الك�شف
ً
وموقعا
بتاريخ � 24أغ�سط�س ،2017
ً
من العقيد علي �أبودية الأبي�ض،
رئي�س الأركان اجلوية يف حكومة
الوفاق� ،إىل مدير �إدارة العمليات
الدولية مب�رصف ليبيا املركزي،
لغر�ض ال�سداد بحكم �أنهم طاقم فني
للتدريب.
وتو�ضح ال�صحيفة �أن ”�أبودية“ �أ�شار
يف كتابه للمركزي �إىل �أن طلب الدفع
بناء على �أمر من وكيل وزارة
ي�أتي
ً
الدفاع ،املختطف حال ًيا� ،أوحيدة
بناء على طلب من الكلية
جنم،
ً
اجلوية يف م�رصاتة ،ب�إجمايل 810

قليال فقط عن  65باملئة من �إجمايل
الناخبني.
وح�صل احلزب احلاكم يف
االنتخابات ال�سابقة التي جرت
يف  2014على  62باملئة من
الأ�صوات.
ومن املقرر �أن تعلن مفو�ضية
االنتخابات عن النتائج من نحو
 90باملئة من الدوائر االنتخابية
ليل اخلمي�س فيما �ستعلن باقي
النتائج �صباح اجلمعة.

ك�شف وثائق ُتدين حكومة الوفاق الليبية بالتعامل مع مرتزقة �أجانب

�آالف دوالر ،كمرتبات للمذكورين،
نظري عملهم خلم�سة �أ�شهر ،وبعملية
ح�سابية على هذا الأ�سا�س يت�ضح �أن
مرتباتهم ل�سنة تقارب  2مليون دوالر.
وبينت �صحيفة املر�صد� ،أن �إجمايل
مرتبات املرتزقة وفق الك�شوفات عن
مدة � 5أ�شهر ،هو � 68ألف دوالر� ،أي
�شهريا
بواقع متو�سط � 13ألف دوالر
ً
للفنيني ،فيما بلغت مرتبات الطيار
الواحد � 130أل ًفا عن ذات الفرتة� ،أي
ا.وحملت
�شهري
بواقع � 26ألف دوالر
ً
ّ
ال�صحيفة وزير دفاع الوفاق ،املهدي
الربغثي ،الذي �أطاح به ال�رساج قبل
تاريخ هذه الوثائق ،امل�س�ؤولية،
جزءا من وقائع دارت يف فرتة
كونه
ً
عمله ،م�ضيفة ب�أن ال�رساج بات
يتولىّ منذ ذلك الوقت �صالحيات
وزير الدفاع� ،إ�ضافة ملن�صبه كرئي�س
للرئا�سي ،مما يجعل نفيه للمو�ضوع
أمرا غري
برمته واعتباره فربكة � ً
ً
انطالقا من قاعدة
منطقي ،وذلك
م�س�ؤولية الرئي�س عن مر�ؤو�سيه،
بح�سب تعبريها..

�أجرى عمر الرزاز رئي�س الوزراء
الأردين تغيريا وزاريا �أول �أم�س
اخلمي�س يف �أحدث خطوة �ضمن
�سل�سلة من الإجراءات التي اتخذت يف
البالد خالل الأ�سابيع املا�ضية و�صفها
م�س�ؤولون ب�أنها ت�ستهدف مواجهة
التحديات املتنامية يف اململكة.
و�شمل التعديل ،وهو الثالث منذ
تويل الرزاز املن�صب قبل نحو عام،
ثماين حقائب وزارية دون امل�سا�س
بالوزارات ال�سيادية ومنها املالية
واخلارجية.
وي�أتي ذلك يف �أعقاب تغيريات يف
قيادة دائرة املخابرات العامة التي
امتد نفوذها �إىل �شتى جماالت احلياة
العامة يف ال�سنوات املا�ضية.
وعني امللك عبدالله الأ�سبوع
املا�ضي اللواء �أحمد ح�سني مديرا
لدائرة املخابرات العامة بعد �أن
�أقال �سلفه و�أ�شاد بدور اجلهاز لكنه
انتقد يف ذات الوقت املخالفات التي
ترتكبها جمموعة �صغرية اتهمها
بو�ضع م�صاحلها ال�شخ�صية قبل
م�صالح الوطن.
كما �أقر العاهل الأردين قبل ذلك
ب�أيام �إعادة هيكلة فريق مكتبه يف
الق�رص و�أتى بوجوه جديدة وزاد عدد
كبار امل�ست�شارين.
وتزامنت القرارات مع تباط�ؤ يف

النمو االقت�صادي وخماوف بني �أو�ساط
امل�س�ؤولني من تداعيات حمتملة على
الأردن من خطة لل�سالم يف ال�رشق
الأو�سط ينتظر �أن تطرحها الواليات
املتحدة بعد رم�ضان يف �أوائل يونيو
حزيران.
وعرب امللك عبدالله عن تخوفه من
�أن اخلطة التي مل يك�شف النقاب عنها
بعد قد جترب الأردن على القبول بحل
ي�ضطره لقبول ت�سوية دائمة لأو�ضاع
الكثري من ذوي الأ�صل الفل�سطيني على
�أرا�ضيه.
ويقول م�س�ؤولون �إن التعديل
الوزاري الذي مت يوم اخلمي�س �سري�سخ
من التفوي�ض املمنوح للرزاز لت�رسيع
وترية الإ�صالحات االقت�صادية التي
تعترب �رضورية لدفع النمو يف البلد
املثقل بالديون.
وقال الرزاز يف ت�رصيحات بعد �أداء
الوزراء اجلدد لليمني �إن البالد متر
بظروف مليئة بالتحديات.

اجلزائر ..الق�ضاء الع�سكري يقرر حب�س لويزة حنون م�ؤقتا

�أ�صدر الق�ضاء الع�سكري يف اجلزائر
قرارا ب�إيداع الأمينة العامة حلزب العمال
لويزة حنون احلب�س امل�ؤقت بعد اال�ستماع
لأقوالها يف ق�ضية تتعلق بالت�آمر �ضد احلراك
وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،واملتهم فيها �شقيق
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة
واثنان من كبار امل�س�ؤولني ال�سابقني
يف اال�ستخبارات املوجودين قيد احلب�س
املوقت .وذكر التلفزيون اجلزائري يف وقت مت�أخر من الليلة املا�ضية �أنه "مت
ا�ستدعاء امل�سماة لويزة حنون من طرف قا�ضي التحقيق الع�سكري باملحكمة
الع�سكرية بالبليدة ل�سماعها بخ�صو�ص الوقائع يف �إطار موا�صلة التحقيق
املفتتح �ضد كل من عثمان طرطاق وحممد مدين وال�سعيد بوتفليقة".
وبث التلفزيون "�صورا ح�رصية" للويزة حنون (� 65سنة) وهي تلتحق باملحكمة
الع�سكرية ،مبفردها.
و�أ�صدر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ ت�أ�سي�سه يف  1990بالغا "�إىل
كل املنا�ضالت و املنا�ضلني و الأ�صدقاء و الر�أي العام" بخ�صو�ص ا�ستدعاء
م�س�ؤولته للمحكمة الع�سكرية.
و�أكد �أن " ال�سيدة لويزة حنون ،الأمينة العامة حلزب العمال متواجدة �إىل
غاية الآن يف املحكمة الع�سكرية بالبليدة ك�شاهدة طبقا ملا ورد يف اال�ستدعاء
الذي ا�ستلمته".
وحتدث احلزب يف بيان �سابق عن "حملة قذرة يواجهها حزب العمال و �أمينته
العامة" .وكان قا�ضي التحقيق الع�سكري �أمر ب�سجن �سعيد بوتفليقة الذي كان
م�ست�شارا ل�شقيقه الرئي�س ال�سابق ،والفريق حممد مدين املعروف بتوفيق
والذي �شغل من�صب مدير جهاز اال�ستخبارات يف اجلزائر على مدى  25عام ًا،
واملن�سق ال�سابق للم�صالح الأمنية عثمان طرطاق املعروف با�سم "ب�شري".
ّ
والثالثة مالحقون يف الق�ضاء الع�سكري بتهم من�صو�ص عليها يف قانون
الق�ضاء الع�سكري وقانون العقوبات وهي "امل�سا�س ب�سلطة اجلي�ش" و"امل�ؤامرة
�ضد �سلطة الدولة".ومل يتم �إعالن الأفعال التي ارتكبوه
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طعوم �إزقي ت�سفاي
ترجمة حممد عمر ناير
اجلزء الثاين
كان �آمر الكتيبة املنا�ضل هن�س
ت�سفاي( ودي ت�سفاي) جال�س �أمام
القطية التي كانت كائنة فوق التل ،
وكان يت�صفح بع�ض الوثائق الهامة
،وبعد برهة من الوقت حترك �إىل
داخل الغرفة وبد�أ يقر�أ الر�سالة التي
�أتته عرب جهاز الإت�صال من معاونه
يف ق�سم الإ�شارة .ومن ثم حترك وهو
على عجلة من �أمره �إىل خارج القطية
� ،إجته ناحية اجلنوب قلي ً
ال حيث
�سمع �صوته وهو يوجه النداء متجه ًا
�صوب املواقع التي كانت توجد بها
وحداته ،وكان يخاطب كل من يراه
�أمامه ب�شكل متكرر�.إن الر�سائل التي
ت�أتي عرب الراديو يف نهاية كل �إ�سبوع
كانت كثرية وحتتاج �إىل الوقت
واجلهد� ،أما الر�سائل التي كانت
ت�أتي يف ال�صباح ميكن الإعتقاد ب�أنها
طارئة وحتتاج �إىل الرد عليها يف
�أ�رسع فر�صة ممكنة ،مما كان يخلق
حالة من الربكة حل�سا�سية االمر
وعدم حتمل �إ�ضاعة مزيد من الوقت .
�إن الر�سائل ال�رسيعة واملتكررة التي
كان يبعث بها ود ت�سفاي عرب جهاز
الراديو كان يتعزر �إ�ستيعابها كما
ينبغي ،ولهذا ال�سبب ار�سل ودي
ت�سفاي على جناح ال�رسعة �أحد
معاونيه على قادة الوحدات طالب ًا
منهم احل�ضورحا ًال بعد الإطالع على
فحوى ر�سلته .تقرر يف تلك الآونة �أن
تلتحق وحدات هذا القطاع التي كانت
ترابط خلف الدفاعات يف خمتلف
املواقع �إىل اجلبهة العري�ضة التي مت
�أن�شاءها حديث ًا بعد الق�ضاء على
جبهة نادو ،وذالك �إبتداء ًا من
�شهر�أبريل ومت الإحتفاظ بكتيبة
واحدة فقط يف منطقة هزموا �أال وهي
الكتيبة رقم  . 2ومن ثم مت دمج كل
الوحدات التي �إجتهت �شما ًال �إىل هذه
اجلبهة اجلديدة  ،ومن بعد وزعت
هذه الوحدات يف الدفعات التي
�أن�ش�أت م�ؤخر ًا والتي كانت متتد على
طول �سهول منطقة جنجرين من
اجلهتني اليمنى والي�رسى.لقد غطى
نفوز و�إن�شار هذه الوحدات مناطق
�شا�سعة بحيث �شملت الدفاعات التي
كانت متتد من منطقة رورا من�سع �إىل
�ضواحي حلحل.قامت هذه الوحدات
بالتن�سيق مع بقية وحدات اجلي�ش
ال�شعبي ااملتواجدة يف هذه اجلبهة
ومن ثم �شاركت يف يوم /5 / 11
 1988م يف املبادرة الهجومية على
مدينة كرن والتي مل تكن نتائجها
بال�شكل الذي كان خمطط ًا له بالرغم
من �أن هذه العملية يف ظل الإنت�صارات
حدثت ب�سقوط جبهة نادوا و�سيطرة
اجلي�ش ال�شعبي على مدينة افعبت.
لقد كان العدو قد قام بح�شد �أعداد
هائلة من القوات مزودة مبختلف
انواع الأ�سلحة التي الح�رص لها يف
مدينة كرن و�ضواحيها حت�سب ًا من �أن
تقع مدينة كرن هي االخرى على يد
اجلي�ش ال�شعبي مما حال دون جناح
هذه العملية .كانت الكتيبتان االوىل
والثالثة التابعتان للقوات املتواجدة
يف القطاع اجلنوبي واللتني كان
يقودهما كل من املنا�ضلني جرماي
كداين (ودي ق�شي) وبرهاين
�أنطونيو�س (ودي �أنطونيو�س) قد
غادرتا هذا القطاع منذ �شهرين
متجهتني �إىل جبهة كرن ليدليا
بدلوهما يف املعارك التي كانت تدور
رحاها يف هذه اجلبهة� .أما الكتيبة
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الثانية التي كان يقودها املنا�ضل
هن�س ت�سفاي قد بقت يف اجلبهة
اجلنوبية لتنفيذ مهام �أخرى مت
تكليفها بها .لقد �إ�ستغرقت جبهة
نادو � 10سنوات حيث كان جي�ش
الدرق حينها يتكون من قوات قوامها
� 20ألف جندي بالإ�ضافة �إىل تر�سانة
من خمتلف انواع الأ�سلحة والذخائر.
لقد ترك �سقوط جبهة نادو الباب
موارب ًا لتحقيق الن�رص النهائي الذي
كان الريب انه �آتي� .إن ال�صدى
الهائل الذي �أحدثته هذه
العملية وقع برد ًا
و�سالمة على
مع
م�سا
ا لإ ر تر يني
على وجه
ا لعمو م
ينما
�أ
و جد و ا
و ب�صفة
خا�صة يف
او�ساط فئة
ال�شباب مما ادى
�إىل �إرتفاع الروح
املعنوية و�إذكاء جزوة
امل�شاعر الوطنية .تال ذالك
احلدث التاريخي تدفق اعداد �ضخمة
من ال�شباب �إىل امليدان من كل حدب
و�صووب مما �أدى �إىل �صعوبة
�إ�ستيعاب ه�ؤالء يف مع�سكرات هيئة
التدريب التابع للجي�ش ال�شعبي .لقد
توا�صلت هجرة ال�شباب من اجلن�سني
�إىل �ساحة الن�ضال حتى من تلك
املناطق التي كانت حتت ال�سيطرة
وكذا من املدن
الكاملة للعدو
الرئي�سية مثل �أ�سمرا ومندفرا
ودقمحرى وعدي قيح �إىل �آخره .كان
ال�شباب يغادرون هذه املدن عرب
خمتلف الإجتاهات و كانت قوات
الدرق يف تلك الآوىة ت�رضب طوق ًا
حمكم ًا من احل�صار حول هذه و�أن
جمرد حماولة �إجتياز هذا ال�سياج
كان يعترب درب ًا من دروب املغامرة.
و ك�أن ه�ؤالء ال�شباب يحملون
ارواحهم على �أكفهم وهم ي�سلكون هذه
الطرق املحفوفة باملخاطر حيث
كانوا �أحيان ًا مي�شون على �أم�شاط
�أقدامهم وكانهم ي�سريون يف حقول من
الألغام عندما كانوا يحاولون العبور
عن طريق بع�ض ااملواقع التي كانت

تقع بالقرب من �أماكن تواجد
البوابات اونقاط التفتي�ش التي كان
قد �أقامها العدو  .و�أحيان ًا �أخرى
كانوا يلج�أون �إىل �إ�ستخدام احليل
وو�سائل التنكر ،كل ذالك من اجل
الو�صول �إىل الهدف املن�شود �أال وهو
الإلتحاق بامليدان .ه�ؤالء ال�شباب
الذين كانوا يتوجهون �إىل مواقع
وحدات اجلي�ش ال�شعبي كل ح�سب
ا لو حد ة

هي
التي تعترب
الأقرب لقريته �أو مدينته .كان يلتحق
ب�صفوف الكتيبة الثانية املرابطة يف
اجلبهة اجلنوبية �أعداد ماهولة من
ال�شاباب ب�شكل متوا�صل حيث كانت
مع�سكرات هذه الكتيبة تنت�رش يف
�سهول منطقتي هزمو وكودوبيا  .هذه
الدماء احلارة والطقات ال�شبابية
كانت متثل دفعة قوية و�سند ًا حقيقي ًا
للجي�ش ال�شعبي يف خمتلف مواقع
العمليات الع�سكرية .على �سبيل
املثال يف العارك التي كان يخو�ضها
اجلي�ش ال�شعبي يف اجلبهات الثابتة
بالإ�ضافة �إىل الق�ضاء على جبهة نادو
وكذا يف واملع�سكرات التي كانت
توجد خلف اخلطوط الأمامية .يف
تلك الأيام �إلتحاق بامليدان عدد 500
�شاب و�شابة مبح�ض �إرادتهم يف �أقل
من �شهر باملع�سكر الرئي�سي للقطاع
اجلنوبي للجي�ش ال�شعبي يف كل من
منطقتي كودوبيا وماي عجام .كان
�أفراد الوحدة الثانية الذين كانوا
مناطق
يف
متواجدين

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

مرت�سب�،أجالحم�س ،متذانا منخرطني
يف عملية النداء الوطني ،حيث كان
قد �إلتحق بهذه الوحدة � 1000شاب
و�شابة خالل مدة زمنية التتجاوز
�إ�سبوع واحد .وقد مت حتويل ه�ؤالء
ال�شباب �إىل املع�سكر الرئي�سي يف
ماي عجام .بلغ العدد الكلي للذين
�إلتحقوا بالكتيبة الثانية  1500من
ال�شباب 200 ،منهم �إناث والبقية
ذكور .كانت الكتيبة رقم 2على �أهبة
الإ�ستعداد وكامل اجلاهزية لبدئ
عملية التدريب  ،ومل يتبقى
�شيئ �سوا �صدور الأوامر
من هيئة التدريب
الع�سكري � .إال �أن
الأمر الذي مل
يكن معروف
تلك
يف
ا لأ ثنا ء
هوما هي
ا لو حد ة
التي �سوف
ىل
تتو
تدريب ه�ؤالء
ال�شباب الذين
تقاطروا �إىل هذه
الكتيبة من خمتلف
الأماكن يف �إرتريا وما هو
املع�سكر الذي �سوف يحالون �إليه.
كان املع�سكر الرئي�سي للقطاع
اجلنوبي الذي كانت تنطلق منه
العمليات الع�سكرية كائن يف منطقة
ماي عجام .حيث كان يقوم بهمة
تدريب ال�شباب الذين كانوا يتوافدون
�إىل هذه اجلبهة من حني لآخر خالل
الفرتة ال�سابقة ،ومن ثم يقوم
بتوزيعهم يف خمتلف الوحدات
الع�سكرية .اجلدير بالذكر �أن
املع�سكر املذكور كان تابع للواء
� ،35إال �أن �أغلبية وحداته املتمثلة يف
الوحدتني  3، 1كانت قد حتولت
يف ذالك الوقت �إىل جبهة كرن للقيام
بعملية �إ�سناد لقطاع كرن  .لذالك
كان المنا�ص من �أخذ ه�ؤالء ال�شباب
�إىل مراكز تعليم �أخرى .تلقى قائد
الكتيبة هن�س ت�سفاي ر�سالة عاجلة
عرب جهاز الراديو من مركز �إت�صالت
حباين ،تلك الر�سالة كانت عبارة عن
�إجابة على ال�س�ؤال الذي ظل مطروح ًا
ومل يجد الإجابة حتى حلظة �إ�ستالم
هذه الر�سالة .كان حمتوى الر�سلة

يقول " خذوا ه�ؤالء ال�شباب وجتهوا
بهم مبا�رشة �إىل منطقة جربت" .توافد
قادة الوحات الذين تلقوا هذه
املعلومات �إىل املع�سكر الرئي�سي
للكتيبة الثانية .وبينما كان قادة
الوحات يف طريقهم �إىل مقر الكتيبة
الذي كان يبعد عن موقع جتمعهم
م�سافة ت�ستغرق دقائق معدودة ،
ذالك بعد �أن تلقوا الإ�شارة بالقدوم
�إىل هذا املوقع من قبل �آمر الكتيبة
املنا�ضل هن�س ت�سفاي  ،قال املنا�ضل
بريهون جربي هوت �أحد قادة
الوحات لزمالئه وهو �ساخر ًا " ياترى
�إىل �أي جهة يكونوا قد توجهوا اليوم
 " ،يق�صد (جي�ش الدرق) .كان العدو
يعلم متام العلم ب�أن الكتيبة الثانية
هي وحدها املتبقية يف الإقليم
اجلنوبي ،لذالك كان ي�رضب عليها
طوق ًا من احل�صار من جميع الإجتاهات
وك�أنها جزيرة يحيط بها املاء من
كل اجلهات .كان العدو يراقب
وير�صد ب�شكل متوا�صل كل �شاردة
وواردة تتعلق بتحركات الكتيبة رقم
 ، 2حيث كان يتحني الفر�ص من �أجل
الق�ضاء عليها نهائي ًا  .كان العدو
يقوم ب�شن هجمات تلو الأخرى على
هذه الكتيبة خالل فرتة تواجدها يف
منخف�ضات �أجالحام�سن و�سهول
هزمو ،حيث كانت قد �أم�ضت يف هذه
املناطق مدة زمنية تتجاوز �شهرين
بقليل� .إن املعارك لتي كان يخو�ضها
العدو �ضد الكتيبة الثانية يف هذه
املناطق مل يكن مبقدورها و�ضع حد
للأن�شطة الد�ؤوبة التي كانت تقوم
بها ،وتتمثل هذه االن�شطة يف عملية
ت�سلل ب�شكل يفاجئ العدو �إىل
املناطق التي تقع خلف وو�سط
دفاعاته والقيام بعمليات التوعية
والتعبئة والتوجيه يف او�ساط
اجلماهري لكي ت�ستجيب لعملية نداء
الوطن وغري ذالك من املهام .جي�ش
الدرق الذي كان يقوم بالعمليات
الع�سكرية املتكررة على مواقع
الوحدة الثانية املرابطة يف اجلبهة
اجلنوبية بغر�ض التخل�ص منها بل
وحمو �أثرها من الوجودكما زعم،
كان يتلقى دائم ًا در�س ًا قا�سي ًا على يد
وحدات هذه الكتيبة حيث كانت فلوله
ت�ضطر جمربة للعودة من حيث �أتت
وهي جتر �أزيال اخليبة واخل�رسان.
قال املنا�ضل ودي �سمرب كرد فعل
على قول املنا�ضل بريهون الذي �سبق
�أن اوردناه يف �سياق �آخر من هذا
املقال" ماذا �سيفعلون اليوم هل
�سيكررون هزمية تلو الأخرى �أال
يكفيهم كل هذا العويل والنواح بل
والفرار �إىل حيث تقودهم �أقدامهم،
هل ن�سيوا كل ذالك كما تن�سى �آالم
املخا�ض .يعني"( جي�ش الدرق).
�أ�ضاف ودي �سمرب قائ ً
ال "التدعوننا
مرة �أخرى للدخول يف مثل هذه
املعارك العبثية ،اللهم �إال �إذا كانت
هناك مهام �أخرى" .عندما ت�أكد
املنا�ضل هن�س ت�سفاي من جميئ
قادة كل الوحدات تناول قلم ونوتة
�صغرية ومن �إجته �إىل املكان
املخ�ص�ص للإجتماع  ،وملا �إقرتب
من احل�ضور حيا اجلميع قائ ً
ال "�صباح
اخلري  ،الكل حا�رض ،حيث قال
مالطف ًا  ،عزر ًا يا رفاق  ،لأننا
دعوناكم عل عجل .ومن ثم �إفتتح
الإجتماع ب�شكل ر�سمي قائ ً
ال " �سوف
يكون �إجتماعنا اليوم ق�صري ًا
و�ستنح�رص �أعماله يف بند واحد �أال
وهو حمتوى الر�سالة التي تلقيناها
م�ؤخر ًا".
املنا�ضل �إ�سحاق ت�سفا ماريام /الفرقة 26
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اخلطط الالزمة لتحقيق اال�ستغالل الكامل للإمكانيات الزراعية وتنميتها!!!
حممود عبداهلل �/أبوكفاح
امل�ستدامة
التنمية
تعد
واملت�سارعة للزراعة مفتاح التنمية
االقت�صادية والتخفيف من حدة الفقر
يف البلدان الأقل منو ًا .وقد �أظهرت
الدرا�سات �أن البلدان الأقل منو ًا
تتمتع ب�إمكانيات زراعية ال ي�ستهان
بها ،ولكنها مل ت�ستطع اال�ستفادة من
هذه الإمكانيات لعدد من الأ�سباب،
منها معوقات هيكلية وتكنولوجية،
وبيئة اقت�صادية خارجية غري
مواتية .ونتيجة لذلك ،كان منو
هذه االقت�صاديات بطيئ ًا ،وتزايد
عدد من يعانون من نق�ص التغذية،
وا�ستمرت هذه البلدان تتعر�ض
للتهمي�ش يف االقت�صاد العاملي.
والتحديات التي تواجهها البلدان
الأقل منو ًا متعددة �إىل درجة ت�ؤدي
�إىل تكبيل قدرتها على ت�صميم وتنفيذ
�سيا�سات وم�ؤ�س�سات فعالة للنهو�ض
بالزراعة .ومع ذلك ،فالتنمية
عملية تراكمية ،ي�ؤدي فيها النجاح
يف �أحد املجاالت �إىل فتح فر�ص يف
جماالت �أخرى .وتركز ال�سيا�سات
واخلطط الزراعية يف الغالب على
حتديد تدابري التخفيف من املعوقات
يف جانب العر�ض ،وحت�سني
الإنتاجية الزراعية وزيادة القدرة
على املناف�سة يف �إطار ا�سرتاتيجية
ت�ساعد على التخفيف من حدة الفقر،
وتكون متوازنة وم�ستدامة وتقوم
على امليزة الن�سبية.
الدرو�س امل�ستفادة من التجارب
يف هذا املجال:
نظر ًا ِ
لعظم �أهمية الزراعة يف
غالبية البلدان الأقل منو ًا ،من
املهم فهم كيف ميكن الإ�رساع بالنمو
الزراعي ،والأولويات التي تكتنف
هذه العملية ،وت�أثري �رسعة النمو
على م�ستويات الفقر.
وقد �شهدت العقود املا�ضية تنوع ًا
وا�سع ًا يف طبيعة وعنا�رص النمو
فيما بني البلدان املختلفة ،وفيما
بني القطاعات الفرعية يف الزراعة
داخل هذه البلدان .ومع ذلك ،ففي
عدد من احلاالت ،كان النمو يف
القطاع الزراعي �رسيع ًا ،وكان له
ت�أثري كبري على التخفيف من حدة
الفقر وحتقيق التنمية االقت�صادية
 ،بحيث ميكن ا�ستخال�ص بع�ض
الدرو�س املفيدة منها .ومن الدرو�س
املهمة �أن من ال�رضوري حتديد
الأولويات وترتيب الأن�شطة.
ولي�ست هناك جمموعة واحدة
من ال�رشوط املادية التي ي�ساعد
توافرها على �رسعة حتقيق النمو
الزراعي ،كما لي�ست هناك جمموعة
واحدة من الأن�شطة التي ت�ضمن
النجاح .ومع ذلك ،فمن املمكن
حتديد �أمناط ومو�ضوعات م�شرتكة
من ق�ص�ص النجاح ال�سابقة:
	�أن الأدوات الرئي�سيةالثالثة لزيادة الإنتاج (التو�سع
يف امل�ساحات املزروعة ،وتغيري
و�إدخال
املنتجات،
تركيبة
التغيريات الفنية على طرق الإنتاج)
تختلف �أهميتها كما تعد دالة على
مرحلة النمو التي بلغها البلد.

و�إمكانيات التو�سع يف امل�ساحات
املزروعة لي�ست بال حدود ,فكلما
تو�سع البلد يف فتح مناطق جديدة
للزراعة ت�ضاءلت �أمامه �أهمية
التو�سع يف امل�ساحات .ولكن �إدخال
تغيريات على تركيبة املنتجات
وعلى الأ�ساليب التكنولوجية
املطبقة يحتفظ ب�أهميته طوال
عملية التنمية (مع مراعاة �أن هذين
العن�رصين ال ينوبان عن بع�ضهما
البع�ض) وهذا يتطلب قطاع ًا ينب�ض
باحلياة واملرونة.
من ال�رضوري تقدمي
احلوافز املنا�سبة للمزارعني و�ضمان
الظروف التي ت�سمح لهم بالتجاوب
مع هذه احلوافز .وحتقيق ًا لهذه
الغاية ،البد من وجود �سيا�سات
ت�سمح بالتجارة يف املنتجات
الزراعية وت�ضمن توافر �إمداداتها
يف ال�سوق املحلية ،والبد �أي�ض ًا من
وجود بنية حتتية م�ؤ�س�سية ومادية
تعزز حتقيق التغيري على نطاق
وا�سع .
ميكن �أن تختلف القاعدة
ال�سلعية التي يقوم عليها النمو
الزراعي (فهي ميكن �أن تت�ألف ،على
�سبيل املثال ،من �صادرات تقليدية
وغري تقليدية� ،أو من الأغذية
الأ�سا�سية) ،ومع ذلك فمن الطبيعي
�أن تلج�أ البلدان �إىل تكثيف الإنتاج

الزراعي واالبتعاد عن الأغذية
الأ�سا�سية كلما ات�سعت �شبكة النمو
الزراعي ،مما يحفز الطلب املحلي
على املنتجات التي تتطلب تكثيف
الأيدي العاملة والتي يت�سم الطلب
عليها باملرونة تبعا مل�ستوى
الدخل ،مثل اخل�رض والفواكه
واملنتجات احليوانية .ولذلك،
يتعني �أن ينب�ض القطاع الزراعي
باحلياة واملرونة.
من الالزم �أن يكون التغري
التكنولوجي �أي�ض ًا عملية متوا�صلة،
ومع ذلك تعد هذه املهمة يف �إنتاج
الأغذية الأ�سا�سية مهمة معقدة ال
ي�صلح للقيام بها القطاع اخلا�ص
ومنظمات املنتجني ،رغم �أن
التجارب قد �أظهرت �أنه ال ميكن تركها
متام ًا للقطاع العام .ولذلك ،فمن
ال�رضوري وجود نظام حملي �أ�صيل
لتحقيق التغريات التكنولوجية،
لكي تتوافق التكنولوجيا اجلديدة
مع االحتياجات املحلية.
	�أن ت�أثري النمو الزراعيواملنافع املرتتبة عليه تت�ضاءل
كلما ازدادت �رسعة النمو ال�سكاين
�أو اقت�رص هذا الت�أثري على مناطق �أو
�أقاليم جغرافية حمدودة �أو على عدد
�صغري من ال�سلع .وعلى الرغم من
�أهمية الروابط والت�أثريات امل�ضاعفة
بني الأن�شطة الزراعية وغري الزراعية

ف�إنها قد ال تكون موجودة .ولتحقيق
النمو والتخفيف من حدة الفقر على
نطاق �أو�سع ،البد �أن تقوم التنمية
الزراعية على قاعدة وا�سعة ،و�أن
ت�صاحبها �صناعات ريفية �صغرية
ومتو�سطة .ويتطلب النهو�ض بهذه
ال�صناعات وجود �سيا�سات �صناعية
�سليمة ،كما �أنه يعد مبثابة تربير
�آخر لتح�سني مرافق البنية الأ�سا�سية
واخلدمات وامل�ؤ�س�سات باملناطق
الريفية.
التحديات التي تواجه التنمية
الزراعية يف اقت�صاد العوملة:
قد تكون الأو�ضاع التي تواجه
البلدان الأقل منو ًا ومزارعيها اليوم
�أ�صعب يف كثري من النواحي من
الأو�ضاع التي واجهتها البلدان
النامية التي ا�ستطاعت حتقيق النمو
الزراعي امل�ستدام خالل العقود
املا�ضية .وكما �سبق التنويه ميكن
حتديد التحديات اجلديدة التي
تواجه هذه البلدان حتت ثالثة
مو�ضوعات رئي�سية هي :التغلب على
حالة التهمي�ش التي تعاين منها
من جراء اندماج الأ�سواق نتيجة
للعوملة وحترير التجارة؛ والتكيف
مع التغري التكنولوجي؛ والقدرة على
جماراة البيئة امل�ؤ�س�سية اجلديدة.
عوملة الأ�سواق:
يتعني على اقت�صاديات البلدان
الأقل منو ًا �أن تخو�ض مناف�سة �أ�شد
�رشا�سة يف ال�سوق العاملية� .إذ �أن
التخل�ص التدريجي من احلواجز
التجارية ،وزيادة الطلب على
املنتجات ذات النوعية اجليدة
وامل�ستوى املرتفع ،والت�آكل
املتوا�صل يف الأف�ضليات التجارية،
والتقيد ُ
املكلف بالقواعد التجارية
اجلديدة  -تعد كلها من امل�شاكل
اخلا�صة التي تعوق مناف�سة املنتجني
يف البلدان الأقل منو ًا يف الأ�سواق
العاملية واملحلية .ولقد كان من
نتائج العوملة وحترير التجارة
�أي�ض ًا �أن �أ�صبحت البلدان الأقل منو ًا
�أكرث تعر�ض ًا لت�أثري التغريات يف
ِ
ل�صغر
الأ�سواق العاملية ،نظر ًا
حجم اقت�صادها واعتمادها املتزايد

على اال�سترياد يف توفري الإمدادات
الغذائية ,مما �أدى �إىل تفاقم امل�شاكل
التي تواجهها انخفا�ض الأ�سعار
احلقيقية ل�صادراتها من ال�سلع
الأولية الرئي�سية على مدى فرتات
طويلة ،رغم حدوث زيادات م�ؤقتة
يف الأ�سعار وقد �أدى االنخفا�ض الذي
ترتب على ذلك يف معدالت التبادل
التجاري لل�سلع �إىل �إ�ضعاف احلافز
على االهتمام ب�إنتاج ال�سلع القابلة
للت�صدير ،وبالتايل �إ�ضاعة املكا�سب
وقوة الدفع االقت�صادية الناجمة عن
هذا النوع من الإنتاج.
التحديات التكنولوجية� :إن مواكبة
الطلب املحلي املتزايد على الأغذية،
وتلبية املتطلبات اخلا�صة بزيادة
القدرة على املناف�سة ،وبالتايل
رفع م�ستوى الدخل يف املناطق
الريفية ،ت�ستلزم رفع الإنتاجية
الزراعية .وكما �سبق التنويه  ،تعد
معظم البلدان الأقل منو ًا يف املراحل
الأوىل من التكنولوجيا الزراعية،
وبالتايل ف�أمامها �إمكانيات كبرية
لزيادة الإنتاجية .ومع ذلك ،ف�إن
النمو الزراعي امل�ستدام يتطلب،
يف معظم احلاالت ،مكونات تتجاوز
مكونات "الثورة اخل�رضاء"� ،إذ
هو يتطلب ا�ستثمارات م�ستدامة
يف الري ومرافق البنية الأ�سا�سية
الريفية ،وتنمية املوارد الب�رشية
وامل�ؤ�س�سات .وقد تفر�ض التطورات
وامل�ستجدات التكنولوجية اجلديدة
يف جمال التكنولوجيا احليوية
تهديدات جديدة للنمو القائم على
الت�صدير يف البلدان الأقل منو ًا �إذا
�أ�سفرت التكنولوجيات اجلديدة
املرتبطة بها عن زيادة حادة يف
الإنتاجية يف االقت�صاديات الأكرث
تقدم ًا ،وبالتايل زيادة الإنتاج،
وخف�ض الأ�سعار ،ومتكينها من ميزة
تناف�سية على املنتجني يف البلدان
الأقل منو ًا.
البيئة امل�ؤ�س�سية :تختلف البيئة
امل�ؤ�س�سية القائمة حالي ًا (على
امل�ستويني القطري والدويل) اختالف ًا
كبري ًا عما كانت عليه يف املا�ضي.
وكما �سبق التنويه تخ�ضع التجارة
الدولية لل�ضوابط التي تفر�ضها
منظمة التجارة العاملية و التي
�أ�صبحت تتم يف �سياق عاملي.
ويف مواجهة كل هذه ال�صعوبات،
هنالك بع�ض الفر�ص اجلديدة �أمام
الزراعة يف البلدان الأقل منو ًا.
فالتكنولوجيات اجلديدة ت�ساعد
كثري ًا على خف�ض تكاليف االت�صاالت،
مما �سيفيد املناطق النائية قليلة
ال�سكان التي تفتقر �إىل الطرق
اجليدة .كذلك ف�إن التكنولوجيا
احليوية تتيح فر�ص ًا لتحقيق مزيد
من التقدم التكنولوجي �إذا � ِ
أنفقت
ا�ستثمارات كافية يف تطبيقها على
املحا�صيل وامل�شاكل التي تعاين
منها البلدان الأقل منو ًا .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن قيام الأ�سواق العاملية
وتنفيذ االتفاقيات التجارية البد �أن
يعود بالفائدة على ُم�صدري البلدان
الأقل منو ًا �إذا �أمكن م�ساعدتها يف
التغلب على معوقات زيادة العر�ض
وزيادة القدرة على املناف�سة.
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واحة الطفل
عرف اجلغرافيا الفيزيائية
ُت َّ
ب�أنها فرع من فروع اجلغرافيا
الذي يدر�س ال�سمات والظواهر
الطبيعية على الأر�ض ،وتق�سم
اجلغرافيا الفيزيائية �إىل
�أق�سام خمتلفة� ،أهمها ما يلي:
اجليومورفولوجيا:
يدر�س هذا الفرع
الطبوغرافية
اخل�صائ�ص
والباثيمرتية على الأر�ض ،ويو�ضح اجلوانب املختلفة املتعلقة بالت�ضاري�س الأر�ضية مثل تاريخها
ودينامياتها .علم املحيطات :يُخ�ص�ص جمال لدرا�سة املحيطات خا�صة � َّأن املحيطات حتتوي على 96.5%
من مياه الكرة الأر�ضية ،وي�شمل علم املحيطات درا�سة اجلوانب اجليولوجية لأر�ضية املحيط ،وجبالها،
وبراكينها ،والأوقيانوغرافيا البيولوجية ،والكيميائية ،والفيزيائية .الهيدرولوجيا:
جانب حيوي من جوانب اجلغرافيا الطبيعية ،ويدر�س خوا�ص املوارد املائية للأر�ض ،وديناميكيات احلركة
يف الأر�ض .اجلغرافيا احليوية :يتناول هذه الفرع طريقة توزيع املناطق خالل فرتات زمنية جيولوجية.
علم املناخ:
يدر�س جميع اجلوانب املتعلقة باملناخ ال�صغري �أو املحلي للأماكن يف جميع �أنحاء العامل .واجبات
اجلغرافيني يقوم اجلغرافيون عادة مبجموعة من الأمور ،وهي كما يلي :جمع البيانات اجلغرافية من خالل
املالحظات امليدانية ،واخلرائط ،وال�صور الفوتوغرافية ،و�صور الأقمار ال�صناعية ،والتعدادات املختلفة.
�إجراء الأبحاث من خالل اال�ستطالعات واملقابالت واملراكز� .إن�شاء وتعديل اخلرائط �أو التمثيالت املرئية
الأخرى اخلا�صة بالبيانات اجلغرافية .حتليل التوزيع اجلغرايف للخ�صائ�ص واحلاالت املادية والثقافية .جمع
البيانات اجلغرافية ،وحتليلها ،وعر�ضها با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية "  ." GISكتابة التقارير،
وتقدمي نتائج البحث ،وربط البيانات اجلغرافية بالبيانات املتعلقة بتخ�ص�صات �أخرى مثل االقت�صاد� ،أو
البيئة� ،أو ال�صحة� ،أو ال�سيا�سة.

الترق�ص علي جرح االخرين/1.
القلق المينع �أمل الغد لكنه
ي�رسق متعة اليوم/2.
اذا ت�أملت لأمل ان�سان ف�أنت نبيل
اما اذا �شاركت يف عالج �أمله فانت
عظيم/3.

هل تعلم

ق�صة

بائع احلليب

معلومات

حكم و�أقوال

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

التبالغ يف املجاملة حتي الت�سقط
يف بئر النفاق/4.
االعتذار عن اخلط�أ اليجرح كرامتك
بينما يجعلك كبريا بعني من اخط�أت
بحقه/5.
روعة االن�سان لي�ست مبا ميلكه بل
مبا مينحه لالخرين/6.
/7قمة ال�صرب ان ت�صمت ويف قلبك
جرح يتكلم وقمة القوة ان تبت�سم وبعينك
الف دمعة

�أختالف عدد �ساعات ال�صيام يف
بع�ض الدول:
 ،تختلف عدد �ساعات ال�صيام من
دولة �إىل �أخرى ،بحيث ي�صل متو�سط
عدد �ساعات ال�صيام �إىل � 15ساعة
تقريبًا يف خمتلف الدول العربية.
لكن �ست�شهد اجلزائر �أطول عدد
�ساعات �صيام على الإطالق وي�صل �إىل � 16ساعة ون�صف بنهاية �شهر رم�ضان الكرمي ،يف حني ت�شهد
ال�صومال �أق�صر عدد �ساعات �صيام حيث يبلغ � 13ساعة ون�صف تقريبًا.
�أما ال�سعودية فيبلغ عدد �ساعات ال�صيام يف �أول �أيام رم�ضان � 14ساعة و 40دقيقة ليزداد مبرور
الأيام وي�صل بنهاية رم�ضان �إىل � 15ساعة و 12دقيقة.
يف حني يبلغ عدد �ساعات ال�صيام يف الإمارات � 14ساعة  33دقيقة �أما الكويت فت�صوم ما يقارب الـ
� 14ساعة  55دقيقة ،ليقل يف م�سقط وي�صل �إىل � 14ساعة و 31دقيقة.
لي�صوم النا�س يف البحرين � 14ساعة و 42دقيقة �أما الأردن فت�صل �إىل � 15ساعة و 12دقيقة
تقريبًا ،ليقل عدد ال�ساعات يف فل�سطني وي�صل �إىل � 15ساعة و  4دقائق كذلك بالن�سبة مل�صر التي
ت�صوم � 15ساعة و 3دقائق.
كما يبلغ الفارق بني عدد �ساعات ال�صيام يف �سوريا ولبنان دقيقتني فقط ،حيث ت�صوم �سوريا هذا
العام � 15ساعة و 17دقيقة بينما ت�صوم لبنان � 15ساعة و 15دقيقة فقط وهو نف�س عدد �ساعات
ال�صيام يف العراق.
�أما املغرب فيبلغ عدد �ساعات ال�صيام � 15ساعة و 16دقيقة ،يف حني ت�صوم اليمن ملا يقارب الـ14
�ساعة و 7دقائق

يحكي �أنه كان هناك ولد �صغري فقري يدعي فادي تويف والده قبل
�سنوات ،وكان فادي يعي�ش مع جده العجوز وكلبه باين ،وكان لدي
فادي �صديقان يقدمون له دائم ًا الدعم وامل�ساعدة يف كل املواقف
التي يتعر�ض لها ،وكانت هناك فتاة تدعي حلي وهي فتاة جميلة
ومرحة حتب اللعب مع فادي �إال ان والدها الذي هو عم فادي كان
مينعها دائم ًا من اللعب معه النها تنتمي ايل عائلة غنية �شهرية بينما
كان فادي فقري ًا ب�سيط ًا وكان من غري امل�سموح بهذه لوالدها ان يلعب
الفقراء مع االغنياء .
وكان فادي ميتلك موهبة رائعة فكان ير�سم احلي اللوحات وقد
اتخذ الر�سام روبينز مثله االعلي ،فكان دائم ًا يذهب ايل متحب الر�سم مع �صديقيه ويجل�س ل�ساعات طويلة يت�أمل اللوحات
والرومان�سية بانبهار واعجاب .
كان فادي ي�ساعد جده يف بيع احلليب لأهل قريته للح�صول علي بع�ض املال ،ويف يوم من االيام �سمع فادي عن م�سابقة
ر�سم كبرية ومن �سيفوز بهذه امل�سابقة �سوف يح�صل علي منحة جمانية للدرا�سة يف معهد الر�سم� ،شعر فادي باحلما�س ال�شديد
وقرر التقدم للم�شاركة يف هذه امل�سابقة ،وكان ينوي �أن ير�سم جده وكلبه باين �إال ان جده قد تويف فحزن فادي عليه حزن ًا
�شديد ًا وكان كلما حاول تذكر وجه جده يف�شل يف ر�سم لوحته ب�سبب احلزن فخيم االمل علي قلبه وعا�ش يف ك�آبة خا�صة بعد
ان خ�سر امل�سابقة .
خرج فادي ب�صحبة كلبه باين لريفه عن نف�سه قلي ًال ،ويف طريقه وجد كي�س ًا ملئ بالقطع الذهبية التي تعود لوالد حلي،
ف�أ�سرع فادي علي الفور ايل منزل عمه ولكنه مل يجده فقد خرج قبله للبحث عن الكي�س بعد �أن �شعر بفقدانه ،ف�أعطي
فادي الكي�س ايل والدة حلي التي فرحت كثري ًا به ثم خرج فادي متجه ًا ايل املتحف وكان مري�ض ًا من �شدة الربد القار�س
وعندما و�صل هناك جل�س يت�أمل ر�سمة لروبينز وقد حلقه باين ويف نف�س الوقت عاد عمه للبيت حزينا لأنه مل يعرث علي
الكي�س ف�أخرجته له زوجته ،ف�شعر بالفرح ال�شديد وعلم �أن فادي هو الذي اح�ضره ،فندم ب�شدة علي ظلمه لهذا الطفل
ول�شدة ق�سوته عليه  .ثم جاء احد احلكام من جلنة امل�سابقة واخرب اجلميع انه قد اعجب كثري ًا باللوحة التي ر�سمها فادي
وانه �سوف ي�سجله معه يف معهد الر�سم ولكن ذلك كان بعد فوات االوان ،فقد مات فادي مت�أثر ًا بالربد واجلوع والفقر برفقة
كلبة باين وهم يتامالن ر�سوم روبينز التي كان حلم فادي ان يراها

�ضحكات

املعلم :ملاذا التظهر لنا ال�شم�س عندما متطر ال�سماء.
التلميذ :حتى التتبلل يا ا�ستاذ.
ال�سيدة �:أنا خائفه من ان املركب �ستغرق بنا
�صاحب املركب:لو غرقت اعيد لك فلو�سك
اول  :هل تعرف ملاذا ي�ضع االطباء كمامه على وجوهم �أثناء العملية اجلراحية؟؟
الثاين :حتى اليتعرف عليهم �أحد عندما تف�شل العملية
كان احدهم يقلب قطعة ثلج بني يديه ف�س�أله �صديقه :ملاذا تفعل ذلك
قال :حتى �أرى من اين ي�سيل ما�ؤها!!
لأ�ستاذ :ما ال�شيء الذي ال يذوب يف املاء؟
يا �أ�ستاذ :ال�سمك

بريد الأ�صدقاء

يقال
�/1أجمل مايف املر�أ:الأمومة
�/2أجمل مايف الطفل:الرباءة
�/3أجمل مايف الليل:الهدوء
�/4أجمل مافب البحر:الكينة
�/5أقوىلغات العامل ال�صمت

�/6أبلغ الغات العامل الدموع
/7الإفراط يف اللني �ضعف
 /8الإفراط يف ال�ضحك خفة
/9الإفراط يف الراحة خمول
/10الإفراط يف املال تيذير
/11الإفراط يف العذر و�سوا�س
املر�سل/نعمة عبداهلل �سراج
طالبة يف ال�صف اخلام�س
معهد عن�سبا

التفكري ال�سليم �أ�سا�س النجاح
بقلم عبداهلل حممود املعلم /قندع
ال بد كل م�شروع �أو عمل �أن ي�سبقه التفكري ،ومن طبع الإن�سان وفطرته �أن يفكر ،ويت�أمل بعقله وهذا ما ميز اهلل به
الإن�سان عن عامل احليوان ف�إ�ستعمال التفكري ال�سديد من �أ�سا�س النجاح فعليك �أن تفكر جيد ًا قبل البدء يف �أي م�شروع كان
�سواء علمي ًا �أو جتاري ًا تفكري ًا مركز ًا ودرا�سته درا�سة مت�أنية ،فعندما تطر�أ عليك فكرة ما عليك تدوينها ب�سرعة قبل ان
تتال�شى وت�ضمحل ،فكما يقال �أن �أعمار الأفكار ق�صرية ،فالأفكار تولد �صغرية وفج�أة تنمو وتكرب وتتخمر يف العقل ثم تبلغ
مرحلة الن�ضوج والإ�ستواء فما الذي يجب فعله جتاه �أفكارنا.
�أو ًال :درا�سة الفكرة من جميع جوانبها الإيجابية وال�سلبية درا�سة واقعية والقيام بالإ�ستخارة والإ�ست�شارة ملن �سيقول يف
نف�س املجال والإ�ستفادة من خرباتهم وجتاربهم فال خاب من �إ�ستخار وال ندم من �إ�ست�شار.
والتفكري �أنواع قد يكون يف جانب �سلبي كالإنحراف اخللقي واللهو والإنخطاط ،والإجرام اجلنائي وقد يكون يف جانب
�إيجابي يف تطوير الذات والرقي بها يف جوانب احلياة املختلفة كاملهارات والتعليم والتجارة واملال .وهذا اجلانب هو الذي
�أق�صده فالإن�سان الناجح يفكر دائم ًا يف اجلوانب الإيجابية والنفعية  ،فيكون هو امل�ستفيد �أو ًال ثم �أ�سرته ،ثم وطنه و�أمته
وعندما نفكر يف �أي مو�ضوع قد يبدو لك يف اول الأمر �صعب جد ًا و�إذا در�سته و�شاورت فيه �أهل اخلربة والكفاءات قد يكون
االمر �أ�سهل م ال�سهل و�أي�سر من الي�سري.
وينبغي دائم ًا �أن يكون �إهتمامك بالأولويات الأهم قبل املهم ف�إن الع�شوائية تقلب الأوراق وغري مثمرة ولتكن عندك
عند ال�شروع لتنفيذ اي فكة ر�ؤية وا�ضحة ونظرة ثاقبة.
فكرة ،ثم درا�سة ،ثم تنفيذ ،و�إياك والتهو واملغامرة غري املح�سوبة ف�إن عاقبتها وخيمة ،نهايتها �سيئة.
فاهلل عز وجل �أعطى بني الإن�سان القدرة على التفكري و�إعمال العقل فقال "�إن يف ذلك لآيات لقوم يتفكرون" �سورة
الرعد ،فكلما �إ�ستعملت عقلك للتفكري زادت قدراتك للتفكري .يقول جون ر�سي ماك�سويل �صاحب كتاب "لليوم �أهميته"
"� ."TODAY MATTERSإن الأفكار هي العماد الذي ت�أ�س�ست عليه معظم البلدان ولقد �ساعدت الأفكار على �إن�شاء
�شركات �ضخمة لدفع عجلة الإقت�صاد الأمريكي ،وهو الأ�ضخم يف العامل.
ً
خطوة نخطوها للأمام...
�إن الأفكار هي �أ�سا�س كل �شيء نقوم ببنائه وكل

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()145

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

محمد علي حميدة

الرثوة
البحرية
ترجمة� /صالح ح�سن عبدالقادر
�إعداد� /أديام �أبرهام
يف ال�صباح الباكر ت�سمع
زقزقة الطيور يف �أطراف
ال�شاطئ البحري و�إ�صطدام
الأمواج بال�صخور املحيطة
بها وظهور الأ�سماك ال�صغرية
معلنة وجودها يف املياه النقية
يجعل هذا ال�صباح ممتع ذو
طعم خا�ص .ماذا لو �أبحرنا يف
�أعماق هذا البحر لنتعرف كم من
جمال يحويه؟
لإ�سرتجاع �أفكار من يتجول
على �شاطئ البحر ،وما يلفت
النظر من مناظر رائعة وجذابة
جتعلك تتمنى �أن تعي�ش يف
البحر بدال من الأر�ض ،ون�شاهد
مناظر �ألأ�سماك اجلذابة مبختلف
�ألوانها .ونحن نت�ساءل بتعجب
عن هذه الألوان و�إح�سا�سنا بها
ب�أنها م�ألوفة لدينا �سمعنا
�صوت �أحدنا �أتى ب�رسعة قائال
هذا اللون هو لون الفرا�شة.
ونحن نبدي �إعجابنا به ل�رسعة
بداهته وقبل ان نكمل جملتنا
�أردف قائال ()Butterfly Fish
ويعني بها �سمكة فرا�شة البحر.
وما زلنا منده�شني لأننا مل نكن
نتوقع ب�أن ن�شاهد يف البحر
فرا�شة البحر التي متاثل فرا�شة
الأر�ض مبظهرها اجلميل التي
نتوق لر�ؤيتها وهي تطري يف
ال�سماء الطلق ب�ألوانها الزاهية.
وبذا توالت الأ�سئلة التالية-:
منها ماهي �أ�سماك فرا�شة البحر؟
ويف �أي مكان من البحر توجد؟
وكيفية احلياة التي تعي�شها؟.
�إ�سلوب حياة �سمكة فرا�شة البحر ونظم
غذائها:
ك�أي خملوق ف�إن �سمك فرا�ش
البحر يبحث ملكان منا�سب
للعي�ش فيه حيث يعي�ش ويتوالد
يف �أماكن ال�شعب املرجانيه
 .وهذا لأن معظم عوائل �سمك
فرا�شة البحر ت�ستمد غذائها
من �أح�شاء ال�شعب املرجانية
( )Coral reefsاملتواجدة يف
املحيطات والبحار والأنهار.
ولهذا ال�سبب ف�إن تعددية
هذه الأ�سماك ت�ستند على هذه
ال�شعب املرجانية .و�إ�ستنادا
من هذا ف�إن الباحثني يف العامل
يو�ضحون وجود �أ�سماك ال�شعب
املرجانية وخا�صة �سمك فرا�شة
البحر بكرثة ي�ؤكد ب�أن �أو�ضاع
ال�شعب املرجانية يف �أح�سن

جمال �سمكة فرا�شة البحر

حال .وب�شكل عام جند �أن �سمك
فرا�شة البحر لديها خم�سة �أنواع
من النمط والنظم الغذائية
وهي-:
 .1تتغذى على ال�شعب
املرجانية فقط.
 .2تتغذى على احليوانات
()invertebrates
الالفقارية
الثابتة واملتحركة.
تتغذى على احليوانات
.3
الالفقارية املتحركة التي
تتواجد يف الأعماق.
 .4تتغذى على العوالق
احليوانية الدقيقة الطافية يف
�سطح البحر (.)Zooplanktons
 .5تتغذى على العوالق
النباتية الدقيقة الطافية يف �سطح
البحر (.)Phytoplankton
وهذه الأنواع من الأ�سماك
لي�ست كمثيالتها يف البحر �إذ
لديها فم بارز و�أ�سنان دقيقة
املرجانية
ال�شعب
تلتهم
النا�شئة .ويظهر �أنها مدركة
متاما مفهوم املعي�شة والتغذية
يف حياتهاالإجتماعية ،وتق�ضي
معظم �أوقاتها يف تناول الطعام.
وهذه الأ�سماك ت�ستطيع التعرف
عليها من بعيد ،وهي عر�ضة
لل�صيد من قبل العديد بدءا من
بني الب�رش .والإ ن�سان ي�ضع هذه
الأ�سماك يف �أحوا�ض
ز جا جية
�سو ا ء
يف

منتجات الع�سل من �أ�شجار املنغروف

البد من كد .ويختلف �سمك فرا�ش
البحر عن �أ�سماك الزينة الأخري
ب�أن دورة حياتها ق�صرية و�أن
متو�سط عمرها ح�سب ما تو�ضحه
البحوثات العلمية يرتاوح بني
�ستة �إىل ع�رشة �أعوام.
نظم توالد �سمك فرا�شة البحر:
تنرث �سمك فرا�ش البحر بي�ضها
يف مكان ف�سيح يف البحر ،وهذا
يعني �أن �أنثي ال�سمك تبي�ض يف
مرة واحدة من �ألف �إىل ع�رشة �آالف
بي�ضة تنرثها

بيته
يف
او
مكان عمله
لكي ي�ستمتع بهذا
اجلميل.
املنظر
�سمكة فر
ا
�ش
ة
ا
ل
ب
ح
ر
الأ�سماك
وبع�ض
يف البحر .ويظل هذا
لكي
خلفها
يوميا
ت�سعي
البي�ض طافيا ،وبت�أثري
تلتهمها كغذاء �شهي .و�إنطالقا الأمواج ينجرف �إجتاه النباتات
من قوانني املخلوقات البحرية البحرية وح�شائ�ش البحر
وخوفا من �أن ي�صطادوا �أو يكونوا ومواقع �أ�شجار املانغروف
طعما من قبل الآخرين يف حميط وبعد ثالثون �ساعة تخرج من
معي�شتهم يحاولون الإختباء يف بي�ضها �سمكة دقيقة وت�ستمر ملدة
�أماكن تناول غذائهم يف ال�شعب �أربعون يوما تعي�ش ك�أحياء
املرجانية بتغيري �ألوانها دقيقة طافية يف البحر ثم تنتقل
وخا�صة يف امل�ساء �أما �إذا مت �إىل مواقع تواجد �أ�سماك الزينة
حماولة �إ�صطيادهم بالنهار ومبا بكرثة .وهذه العملية ت�ؤدي
لديها من زعانف حادة يجعلها ب�أن الأ�سماك النا�شئة ترتعرع
تدخل خمبئها ب�رسعة فائقة .وتعي�ش بدون ح�ضانة .لكن من
واحلياة هي كد ،ولكي تعي�ش

مزاياها اجليدة ب�أنها تتوالد
ب�آالف الأعداد ب�شكل جماعي.
الفوائد العامة ل�سمك فرا�شة البحر:
حاله
بطبيعة
الإن�سان
يبحث دائما وب�شكل م�ستمر عن
الرفاهية واملتعة يجدد بها
عقله وبدنه ملا له دور كبري
للنمو ال�صحي .لذا ومبا يتمتع
به �سمك فرا�شة البحر من منظر
خالب ن�ستطيع جلبها يف بيتنا �أو
مكان عملنا وو�ضعها يف حو�ض
زجاجي ( )Aquariumوخلق
�أجواء مماثلة للبحر ن�ستمتع بها
ب�شكل يومي ،ويو�ضح الباحثني
�أن هذه الأ�سماك ت�ستطيع �أن
تعي�ش حياة �أطول .بالإ�ضافة
�إىل ذلك �أن �سمك فرا�شة
البحر �إذا مت ت�صديرها
ب�أ�سعار عالية تدر لنا
بعملة �صعبة وت�صبح
م�صدر دخل للدولة.
ب�إعتبار �أن البحر
الأحمر مل ي�ستغل
ب�شكله الأمثل وبهذه
الرثوة ن�ستطيع �أن
ننمي م�صدر دخلنا من
العملة ال�صعبة .لكن
على كل مواطن �أن ي�ضع بعني
الإعتبار يف ذاكرته " احلفاظ
على ثروات بحرنا!" .وهذا يتم
باحلفاظ على ال�شعب املرجانية
التي هي م�صدر الغذاء وامل�أوى
والتوالد لهذه الأ�سماك ،مبعنى
�أن ال نر�سي ال�سفينة يف مواقع
ال�شعب املرجانية و�أن ال
نقتلعها من �أجل الزينة وهذا
ي�ضمن �إ�ستمرارية هذه الأ�سماك.
 2حقائق عن �أ�شجار املاجنروفهل تعلم ب�أن -:
يف العامل يوجد ثمانني
*
نوعا من �أ�شجار املاجنروف
�أربعة منها توجد على �شواطئ

�صفحة يتم �إعدادها من قبل وزارة الرثوة البحرية

البحر الأحمر.
هذه الأ�شجار تنمو على
*
�أطراف �شاطئ البحر فقط ولديها
قدرة حتمل كبرية للأمالح ،ما
يعطيها اخل�صو�صية بذلك ،ويف
الوقت احلايل يغطي �أ�شجار
املنغروف  15%من �شواطئ
البحر الأحمر يف �إرتريا.
املاجنروف
*	�أ�شجار
ينمو يف مواقع طينية او تربة
البحر فقط.
املاجنروف
*	�أ�شجار
تنظف ما حولها من البيئة
ومتت�ص ما يقارب الـ 120,000
طن من الكربون �سنويا ،ولها
دور كبري للح�صول على هواء
نقي.
�أ�شجار
*	�أغرا�س
املاجنروف ت�ستقبل من � 70إىل
 90%من �أمواج البحر .وهذا
يعني �أن قاطني �شواطئ البحر
واجلزر حتميهم من خماطر
الأمواج ال�ضخمة.
املاجنروف
*	�أ�شجار
ي�ساهم ب�إنتاج الع�سل من 10
�إىل  14طن �سنويا �أي ما يعادل
من الع�رشة �آالف �إىل �أربعة ع�رش
�ألف كيلوجرام.
املاجنروف
*	�أ�شجار
مكان لتوالد وتكاثر الكثري من
الأحياء البحرية.
�أ�شجار
من
42%
*
املاجنروف يف العامل توجد يف
قارة �آ�سيا.
�أ�شجار املاجنروف
*
ذو اللون الرمادي (Aviccinia
 )mariniaلها دور كبري يف عالج
مر�ض الربو وتوجد هذه ال�شجرة
بكرثة على �شواطئ البحر الأحمر
يف �إرتريا .كما يوجد �أمل �أن
تكون هذه ال�شجرة دواء ملر�ض
ال�رسطان يف امل�ستقبل.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

تعريف م�ؤ�س�سات جتارة النقل واملوا�صالت يف اجلانب ال�سياحي!!!
ترجمة � /سليمان حممد �سعد
�إعداد  /عوت كنفي
اجلزء الأول
ان التطور التكنلوجي الذي ي�شهده
جمال النقل واملوا�صالت من وقت
لأخر قد ا�صبح يجعل عاملنا قرية
�صغرية حيث اخت�رص طول امل�سافات
وعامل الزمن بني القارات والدول
.وتعترب �صناعة ال�سياحة التي
ت�شهد تطور ًا م�ستمر ًا و�رسيع ًا جزء
من تلك التطورات التكنلوجية التي
تفاجئ الب�رشية حول العامل يف كل
�صباح بجديد .جند العديد من الدول
ين�صب تركيزها و�إهتمامها يف هذا
اجلانب املتمثل يف �صناعة ال�سياحة
حيث ظلت والتزال تكر�س جهدها
يف تنمية هذا القطاع الذي يتميز
بخلوه من الدخان وبقلة تكاليف
الإ�ستثمار لتح�صل بذلك على الفوائد
الإقت�صادية.
ان وكالة ال�سفريات التجارية
التي ت�شكل واحدة من اهم العوامل
التي ت�ساهم يف تنمية القطاع
ال�سياحي عرب التن�سيق امل�شرتك
مع م�ؤ�س�سات املوا�صالت والفنادق
واملواقع الرتفيهية وغريها،
تلعب دورها يف الن�شاطات التي
جتري من اجل �إ�ست�ضافة ال�سياح
والتعريف بالرثوات الوطنية.ولذا
جند العديد من ال�سياح ي�ستعينون
بوكاالت ال�سفريات التجارية قبل
للمكان الذي
قيامهم بالرحلة
يق�صدون زيارته وذلك من اجل
احل�صول على معلومات و�إر�شادادت
كافية حول االماكن ال�سياحية يف
البلد املعنى .وقد ت�ساعدهم تلك
املعلومات والإر�شادات على ان
يديروا متطلبات �سفرهم املالية
والزمنية .و�إنطالق ًا من هذا جند ان
الدور الذي تلعبه م�ؤ�س�سات وكاالت
ال�سفريات التجارية مهم جد ًا يف
حت�سني �سمعة االوطان اوت�شويهها .
ويف هذا ال�سياق ميكن ذكر احلدث
التاريخي واالهم الذي حدث يف
يوليو من عام  1841عندما قام
توما�س كوك الذي كان م�س�ؤول
جمعية �,ساوز ميدالند متربان�س
ا�سو�سي�شن،بتنظيم رحلة لأع�ضاء
اجلمعية البالغ عددهم  570ع�ضو ًا
حيث كان ال�سفر بالقطار على م�سافة
بلغت  35كيلومرت.وقد مت تنفيذ تلك
الرحلة عرب بيع التذاكر على االفراد
امل�سافرين بعد ان �إ�شرتاها توما�س
من �أحدى م�ؤ�س�سات طرق �سكك
احلديد بكمية كثرية  ،حيث حظت
تلك التجربة الناجحة ب�إعجاب
جميع امل�سافرين.وبالرغم من ان
توما�س كوك كان ميار�س يف البدء
هذا الن�شاط دون ربح يذكر �إال انه قد
ا�صدر �أخري ًا فكرة جديدة متثلت يف
تا�سي�س وكالة لل�سفريات التجارية
.
فهذا امل�ستثمر الذي يعرف ا�سمه
يف الوقت احلايل ب�صانع وكالة
ال�سفريات ا�س�س يف عام 1845م
اول وكالة �سفرعلى م�ستوى العامل
وبد�أ ينظم برامج الرحالت .وبالرغم

من ان التجربة كانت ناجحة �إال ان
الدخل الذي كان يح�صل عليه من
بيع التذاكر كان ب�سيط واليتجاوز
 5%حيث مل ي�ساعده ذلك يف تغطية
التكاليف اجلانبية .و�إنطالقا من
هذه اال�سباب قد بد�أ توما�س كوك
منذ عام  1855بتو�سيع دائرة بيع
تذاكر ال�سفر اىل البيع االجمايل بدال
من بيعها بالتجزئة كما كان يفعل
يف ال�سابق.وبالرغم من انه فارق
احلياة اثر وفاته يف عام 1892م اال
ان �رشكته التي ا�صبحت تتطور من
وقت الخر جندها يف الوقت احلايل
ت�شكل احدى وكاالت ال�سفريات
العمالقة يف العامل.
تنق�سم ال�سفريات اىل ق�سمني
يعرفان بق�سم وكالة ال�سفر وق�سم
تنفيذ الرحالت .ويف عدد اليوم من
�صفحة ال�سياحة �سنقدم لكم وكالة
ال�سفرواملهام التي تقوم بها-:
تتعرب وكالة ال�سفر واحدة من
امل�ؤ�س�سات الهامة التي ت�ساهم
بفعالية يف تطوير القطاع ال�سياحي
وتنميته .وت�ساهم هذه امل�ؤ�س�سة
ب�صورة مبا�رشة يف خدمة هذا املجال
كحلقة و�صل بني مانحي اخلدمة
وم�ستقبليها من ال�ضيوف .ولذا حتظى
وكاالت ال�سفر بالثقة وتعلق عليها
االمال النها تعترب امل�ساهم االول
يف بناء �سمعة طيبة للبالد او على
العك�س من هذا يف بناء �صورة م�شوهة
له .ومن �ضمن اخلدمات التي تقدمها
وكاالت ال�سفر للزبائن ميكن ذكر
جتهيز تذاكر الرحالت املتمثلة يف
الرحالت اجلوية والربية والبحرية
باال�ضافة اىل تقدمي خدمات اجلوازات
وت�أ�شريات الدخول واملغادرة .كما
تقوم اي�ضا بتقدمي خدمات الفنادق
واالماكن الرتفيهية وخدمات اخرى
تتما�شى مع الرحالت ا�ضافة اىل
القيام بتوفري احلماية القانونية
للم�سافرين وت�أمني ال�رصف القانوين
للعمالت االجنبية واملحلية .وعلى
ح�سب اخلدمات التي تقدمها وكاالت
ال�سفر ميكن تق�سيمها �إىل ق�سمني
تتمثل احداها يف بيع التذاكر عرب
التجزئة والثانية تتتمثل يف بيع
التذاكر ب�شكل اجمايل.
وكالة ال�سفر التي تبيع اخلدمات
عن طريق البيع بالتجزئة ت�أخذ
اخلدمات ب�شكل اجمايل من امل�ؤ�س�سات
التي تقدم اخلدمات لل�سياح ومن ثم
تبيعها بالتجزئة لتتلقى مقابل
ذلك دخل معني  .فالوكالة التي
تبيع بالتجزئة ت�شكل اخليار االول
لغالبية امل�ؤ�س�سات التي تعمل على
بيع اخلدمات املتعددة لل�سياحة.
ويرجع ذلك اىل اعتقاد امل�ؤ�س�سات
الذي ي�ؤكد ان التعرف على اخلدمات
التي تهم ال�سياحة اليتم اال عرب
التعامل مع وكالة ال�سفر التي تبيع
بالتجزئة.
اما وكالة ال�سفريات التي تتعامل
بالبيع االجمايل متار�س هذا الن�شاط
مع زبائنها من وكاالت ال�سفر التي
متار�س البيع بالتجزئة حيث يتم
ذلك عن طريق البيع الذي اليختلف
كثريا عما يوجد يف اال�سواق العامة
.
ومن خالل هذا يرتتب عمل وكالة

ال�سفر االجمالية
التفكري
على
ب�إيجاد اخلدمات
ا ال جما لية
لل�سياح اثناء
زيارتهم .
ت�شمل
و
اخلدمة
هذه
االجمالية جميع
ا ال حتيا جا ت
تهم
التي
ال�سياحة مثل
ال�سفر
تذاكر
والفنادق واماكن
الرتفيه ا�ضافة
االن�شطة
اىل
و
الريا�ضية
ا ال ر �شا د ا ت
املهنية املتعلقة
بعملية اعداد م�ستلزمات ال�سفر و�أمن
امل�سافرين.
مهام وكالة ال�سفريات:
خطوط الرحالت اجلوية ت�شهد
منو متزايد على م�ستوى العامل وقد
�ساهمت يف رفع م�ستوى الدخل املادي
ومنت انواع خدمات وكالة ال�سفريات
.ف�إن م�س�ألة حتقيق رغبات ال�ضيوف
وخلق �شعور االرتياح فيهم تعترب من
اولويات م�ؤ�س�سات وكاالت ال�سفر.
ومبا �أن مهام وكالة ال�سفريات وا�سعة
النطاق ميكن فرزها اوالتعرف عليها
عرب التفا�صيل التالية-:
 /1االر�شادات واملعلومات -:تتمثل
املهام اال�سا�سية لوكالة ال�سفر يف
تقدمي املعلومات احلقيقية واالنية
املتعلقة بتنظيم الرحالت واالر�شادات
املطلوبة والفنادق وجميع اماكن
ال�ضيافة �إ�ضافة اىل توفري املعلومات
املتعلقة باالحوال املناخية والقيم
والعادات املجتمعية بالرتكيز على
ماتنهى عنه ومات�سمح به كما يت�ضمن
هذا املجال اي�ضا تقدمي خدمات
وتقدمي
اجلوازات والت�أ�شريات
التعليمات ال�صحية والبيئية لل�سياح
.
 /2احلجز -:يعترب هذا اجلانب
الذي ي�ستعمل يف حجز اخلدمات
املتنوعة التي تهم ال�سياح ك ً
ال ح�سب
ميوله وطلبه من اهم واجبات وكالة
ال�سفريات  .ولإجناح هذه العملية
متتلك وكالة ال�سفر ال�صالحية
الكاملة يف خلق االت�صاالت امل�ستمرة
مع خمتلف امل�ؤ�س�سات اخلدماتية
التي مت ذكرها اعاله.
 /3جتهيز م�ؤ�رشات تو�ضح
ال�سفريات -:هذا اجلانب يهدف اىل
جتهيز م�ؤ�رشات تو�ضح ال�سفريات
حيث يعترب ذلك اي�ضا من املهام
ال�رضورية لوكالة ال�سفر التي
ت�ساعد ال�سياح على ان يح�صلوا
على املعلومات االنية بخ�صو�ص
�سفرهم مثل ال�شئوون املتعلقة
بتحديد مواعيد ال�سفر ومكان االقالع
باال�ضافة اىل معرفة املكان املق�صود
بالرحلة واماكن ال�ضيافة واال�سرتاحة
املتواجدة يف اخلطوط ال�سفرية.
 /4توثيق ال�سجالت التي حتتوي
على معلومات كاملة لل�سياح او
ال�ضيوف والعمل على رفع التقارير
املخت�صة
احلكومية
للجهات

حيث تعترب هذه املهمة من املهام
اال�سا�سية لوكالة ال�سفر .تخت�ص
وكالة ال�سفر بتجهيز خمتلف
العرو�ض املعلوماتية للم�سافرين.
 /5توفري اخلدمات الوقائية-:
تقوم بع�ض م�ؤ�س�سات وكالة
ال�سفريات الكبرية بتوفري الوقاية
الالزمة جلعل ال�سفر اكرث امن ًا
وممتع ًا للم�سافرين .ومتكن هذه
الإجراءت الوقائية على منع حوادث
كانت كبري ة او �صغرية كلي ًا حتى
الت�سبب ا�رضار ب�رشية اومادية
نظر ًا مل�سار رحالت ال�سفر الطويلة
للم�سافرين.ومع النمو املتزايد
للخطوط اجلوية ت�سري ال�سياحة
العاملية يف تطور م�ستمر  .ويرجع
الف�ضل يف حتقيق هذا التطور الذي
ت�شهده ال�سياحة العاملية �إىل الدور
الذي تلعبه وكاالت ال�سفر عرب
امل�شاركة الفعالة.وكما هو مالحظ
يف خمتلف بلدان العامل ظلت معظم
وكاالت ال�سفر وبالتن�سيق امل�شرتك
مع اجلهات احلكومية املخت�صة تنجز
اعمال كثرية ومهمة تتعلق بتعريف
االماكن ال�سياحية وتنميتها.ويربهن
هذا على ان م�ؤ�س�سات وكاالت ال�سفر
قد حققت اجنازات قيمة ومفيدة
خا�صة يف اجلانب الإقت�صادي.
هنالك وكاالت �سفر خارجة عن قيم
هذه املهنة حيث تعمل على النقي�ض
من تلك املعايري التي تعمل بها
الوكاالت ال�صاحلة التي مت ذكرها
اعاله  .تقوم هذه الوكاالت الفا�سدة
بتنفيذ ن�شاطات تتعار�ض مع مبادئ
عملها حيث متار�س ن�شاطات تزوير
الوثائق والعمالت وال�رصف غري
مما ا�صبح
القانوين للعمالت
يت�سبب عملها هذا يف ت�شويه �سمعة
املجتمعات والدول التي تنتمي
�إليها.
ان وكاالت ال�سفرالتجارية التي
اخلا�ص
تدار معظمها بالقطاع
وتهدف يف املقام االول �إىل حتقيق
املكا�سب توجد امامها فر�ص وا�سعة
متكنها من تنفيذ اعمال فعالة ت�سهم
يف تعزيز تنمية ال�سياحة املحلية
والتعريف بالرثوات الوطنية .فعلى
اذا انتهزت احدى
�سبيل املثال
الفر�صة وقامت
وكاالت ال�سفر
بتنظيم رحلة �إىل نقفة للإ�ستفادة من
الإحتفال بيوم حترير تلك املدينة

عرب توفري خدمات ال�سفر والإعا�شة
والإقامة ل�ضيوف الإحتفال �سي�ساهم
ذلك بالت�أكيد يف تطوير وتنمية
ال�سياحة الداخلية.
وكما يو�ضح حمتوى هذا املو�ضوع
تقوم وكاالت ال�سفر بتطوير م�ستوى
خدماتها من وقت الخر من اجل تلبية
متطلبات ال�ضيوف و�إ�شباع رغباتهم
.ويجب الإنتباه اي�ض ًا اىل فر�ص
العمل التي ا�صبحت تتوفر يف العديد
من البلدان بف�ضل ن�شاط وكاالت
توقعات تقرير
ال�سفر.وت�شري
املنظمة العاملية لل�سياحة بانه
�سي�شهد قطاع جتارة ال�سفر وال�سياحة
يف الأعوام الع�رشة القادمة مايفوق
 10ماليني من فر�ص العمل .
تلعب اي�ض ًا وكاالت ال�سفر الدور
االكرب يف حت�سني اقت�صاد االوطان
وذلك عرب الن�شاطات الناجحة التي
تنفذها تلك الوكاالت جللب وتوفري
العملة اخلارجية �.إ�ستهالك املال من
قبل ال�سياح يف البلد امل�ضيف �ستكون
له م�ساهمة جيدة يف انعا�ش الإقت�صاد
الوطني �إذا كان تركيز ال�سياح يف
�رشاء املنتجات املحلية.فعندما
جند ال�سياح ي�ستهلكون اموالهم
يف �رشاء املنتجات امل�ستوردة من
اخلارج اليفيد ابد ًا الإقت�صاد الوطني
او البلد امل�ضيف باي دعم ي�ؤدي �إىل
التطور .ولذا يتطلب من منظمي ال�سفر
و�إدارات االعمال املتعلقة مبجال
ال�سفريات ان ين�صحوا وي�شجعوا
ال�سياح الذين ي�ستهلكون اموالهم
يف �رشاء الإحتياجات امل�ستوردة بان
ي�ستهلكوا املنتجات املحلية عرب
�إعطاء ال�رشح الوايف عن جودتها.
ويرجى من وكاالت ال�سفر املحلية
ان تعمل بكل تفان و�إخال�ص ومبا
ينا�سب قيم مهنة العمل وحب
الوطن حتى تلعب دورها الرائد
وت�ضمن ال�سمعة الطيبة لللبلد
وتنمي دخله املادي بد ًال من ان
ينح�رص دورها يف الن�شاطات التي
مت ذكرها اعاله .ويجب ان يعوا
اي�ض ًا من انهم يحملون على عاتقهم
امال ومتنيات ال�شعب واحلكومة
التواقة �إىل جمهودهم الكبري من اجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة ل�صناعة
ال�سياحة .
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

املر�أة العاملة ومهام اجناز اعمال املطبخ يف املنا�سبات الدينية كال�صوم الكبري و�صيام �شهر رم�ضان ب�أ�سهل و�أ�رسع طريقة

�أطعمة ل�صائمي �شهر رم�ضان يف لل�سحور متنع ال�شعور بالعط�ش خالل اليوم
حواء �سليمان عبد القادر

ت�شكو ربات البيوت من االرهاق
والتعب يف ا�شهر ال�صيام يف بالدنا
خا�صة املر�أة العاملة حيث ترتبط
مبهام عمل بدوام كامل اي يف ال�صباح
وامل�ساء يف العمل ثم العودة لدخول
دوام اخر يف املنزل وهو املطبخ ،
ويف ا�شهر ال�صيام مثل �شهر رم�ضان
ت�ضطر اىل ق�ضاء �ساعات طويلة
يف املطبخ لتح�ضري وجبات مائدة
االفطار ،وقبل ان ت�أخذ كفايتها
من النوم تقوم جمددا لتح�ضري
ال�سحور واجللو�س على املائدة واداء
ال�صلوات لتجد ان اليوم قد انتهى
وا�رشق �شم�س يوم جديد لتدخل يف
دوامة العمل امل�ؤ�س�سى الذي متتهنه
ثم العودة للدخول يف جدول تنظيف
املنزل وغ�سل االوانى والتجهيز
لوجبة افطار اليوم .وو�سط كل هذا
العمل املتوا�صل تكون االمهات يف
غاية التعب ،ولذلك نقدم اليكم يف
هذا املقال بع�ض االفكار التى ميكن ان
تخفف عبء العمل عن ربات البيوت
وت�ساعد يف ت�سهيل العمل يف املطبخ
واعداد الوجبات يف وقت اق�رص.
من بني االفكار واال�ساليب املتبعة
يف بع�ض ال�شعوب املجاورة مثل
ال�سودان وم�رص تقوم ربات البيوت
واملر�أة العاملة ب�شكل خا�ص الالئي
الميتلك الثالجات يف بيوتهن و
قبل حلول �شهر ال�صيام بتقطيع
كميات كبرية من الب�صل والطماطم
وحتمي�صيها يف قليل من الزيت او
تخزينها يف اكيا�س بالفريزر  ،اما
البع�ض االخر فيقمن بتقطيع الب�صل
والطماطم وجتفيفه يف ال�شم�س
ال�ساخنة ثم تعبئته يف اكيا�س
وتخزينه يف مكان جاف.
حتى امللوخية والبامية ميكن
غ�سلها وجتفيفها وتخزينها يف
حاويات حمكمة االغالق وا�ستخدامها
عند احلاجة بو�ضعها يف ال�شوربة
او ال�صل�صة املعدة مبا�رشة و�سوف
تعود طازجة و�شهية.وت�ستخدم هذه
الطريقة لدي بالد ال�شام وفل�سطني
واملناطق التى تكرث فيها اوقات
الربودة حيث ت�ساعدهم يف تخزين
احتياجاتهم من اخل�رضوات عن طريق
التجفيف.
والبع�ض يقوم بطحنه وو�ضعه
يف حاويات وا�ستخدامه يف اعداد
االطعمة.
وي�شري موقع البوابة كوم ان من
�أهم التح�ضريات التي توفر اجلهد
خالل نهار رم�ضان تنظيف املطبخ
قبل بداية ال�شهر ،والبدء بتنظيف
الثالجة وترتيبها لتخزين احتياجات
رم�ضان من حلوم وم�أكوالت حتى ال
ت�ضطري للت�سوق كثريا خالل ال�شهر،
كذلك تنظيف خزائن و�أرفف املطبخ
والتخل�ص من كل ما هو قدمي غري
�صالح لال�ستعمال .
حت�ضري قائمة م�شرتياتك
لال�ستعمال خالل ال�شهر الكرمي ويف
حدود ميزانتك ودون �إ�رساف ،ثم
توزيع اللحوم والدواجن وتتبيل
بع�ض منها وتفريزه
وخالل االيام االويل من �شهر
رم�ضان على �سبيل املثال ميكن ع�رص
الطماطم الذي �سي�ستخدم يف الطبخ
بكميات وتخزينه يف الفريزر،
كذلك اخل�رضوات التى ت�ستخدم
يف ال�شوربات مثل الكو�سة واجلزر
والبطاط�س ميكن بر�شها باملب�رشة
وتخزينها يف اكيا�س حلني ا�ستخدامها
يف الطبخ .و ميكن فرم الثوم بكميات
كبرية وتخزينها يف اكيا�س �صغرية
وو�ضعها يف الفريزر.
وحتى ال�شوربة ميكنك تخزينها
و�ستعطي نف�س الطعم الطازج

لل�شوربة حديثة التح�ضري .اذ ميكن
ان تنتهي من �إعداد �أنواع ال�شوربة
التي تنوين تقدميها على �سفرة
رم�ضان ،مثل �شوربة اخل�ضار و�شوربة
البطاط�س و�شوربة العد�س وغريها
واتركيها حتى تربد متاما ثم �ضعيها
يف الفريرز الخراجها قبل الوقت مبدة
و القيام بعملية الت�سخني.
وملحبي عمل البيتزا واالكالت
االيطالية ميكن اعداد �صل�صة الطماطم
بكميات وتخزينها،كذلك الرافيويل،
والكانيلوين من الأكالت التي ميكنك
�أي�ضا حت�ضريها وحفظها يف الفريرز
لفرتة طويلة .انتهي من طهيه دون
�إ�ضافة �صو�ص الطماطم واحفظيه
يف الفريرز،ومكرونة البا�شاميل
اي�ضا ميكن تخزينه،ومعظم االكالت
االيطالية ميكن تخزينها بعد �سلقها
يف الفريزر حلني احلاجة ،اما
البيتزا ميكن اعدادها ن�صف ا�ستواء

ومن ثم تخزينها يف اكيا�س اي�ضا.
اما لل�سمبو�سة ميكن ح�شو
ال�سمبو�سك باحل�شوات املختلفة
�سواء جنب �أو �سبانخ �أو حلم،
وو�ضعهم يف طبق من الفوم وتغيلفه
جيد ًا قبل و�ضعه يف الفريرز لقليه
عند احلاجة.
جتهيز البقول اخلا�صه برم�ضان
مثل الفول واحلم�ص والعد�س
وحفظها يف �أكيا�س بالفريزر بالكمية
املنا�سبة لكل وجبة .
حفظ بع�ض �أنواع من الفاكهة
بالفريرز لإعداد الع�صائر الطازجة
مثل الفراولة واملاجنو ،واجلوافة .
طحن كمية كافية من البهارات
والتوابل اخلا�صة بك وحفظها يف
�أوعية حمكمة الغلق لت�صبح يف
متناول يدك .
�صواين الرقاق واجلال�ش املح�شوة
باللحم ميكنك حفظها يف الفريرز �أي�ضا
�إذا مت ت�سويتها جيد ًا يف الفرن .قطعي
�صينية الرقاق �إىل مكعبات و�ضعيها
يف الفريرز حلني ا�ستخدامها،
فيمكنك بب�ساطها ت�سخينها يف الفرن
وتقدميها على الفطور.
ولعمل الرقاق نقدم لكي ا�سهل
طريقة العدادها من موقع ف�ستاين.
كوم.
مقادير عمل �صينية الرقاق باللحمة
املفرومة:
 1/2كيلو حلم مفروم
 1لفة رقاق
 1/2كوب �سمنة
� 3-4أكواب �شوربة دجاج �أو حلمة
ملح وفلفل
 2ب�صلة متو�سطة احلجم
ابد�أي بعمل اللحم وذلك بان
ت�شوحي الب�صل يف مقدار من الزبدة
النباتية اوالزيت �إىل �أن ي�صري لونه
�أ�صفرا ثم �ضعي اللحم املفروم وغطي
الوعاء واتركيه على نار هادئة مع
التقليب امل�ستمر حتى تن�ضج اللحم.
ا�ضيفي البهارات التى حتبينها مثل
الفلفل اال�سود ،والكمون والقرفة اىل
اللحم والتن�سى ان ت�ضيفي ثوم مقطع
والقليل من امللح املنا�سب للحم.

لتح�ضري ال�شوربة �ضعي كمية من
العظام مع املاء على النار وا�ضيفي
البهارات كالكمون والفلفل اال�سود
والك�سربة والقرفة والهيل اىل الوعاء
مع ا�ضافة �رشائح من الب�صل وثوم
مفروم ناعم ،وترك الكمية تقلي
حتى ت�صل اىل ن�صف كميتها وتت�سبك
متاما.
اعدى الرقاق بعجن كمية من
الدقيق باملاء بعد ا�ضافة امللح
وت�سخني مقالة على النار مم�سوحة
بقليل من الزيت ثم القيام باعداد
لكمية العجني كلها على �شكل دائري
حتى انتهاء الكمية .
ثم قومي بتجميع االكلة مع بع�ضها
على النحو التايل:
 5قومي بتدفئة ال�شوربة (ولي�س
غليها) قليال على النار ثم قومي ببل
كل ورقة بال�شوربة �إىل �أن ت�صبح
لينة نوع ًا ما.
ملحوظة :عند بل �أوراق الرقاق
باملرقة راعي تدفئة ال�شوربة من

حني لآخر ـ فالرقاق لن يلني مع
ال�شوربة الباردة.
 6اختاري �صينية مقا�سها منا�سبحلجم ورقة الرقاق ثم ادهنيها
بال�سمن.
 7ر�صي ن�صف كمية ورق الرقاقاملبلل بال�رشوبة يف ال�صينية تباعا
مع دهن �سطح كل ورقة مبقدار قليل
من ال�سمن بالفر�شاة.
 8افر�شي اللحم املح�رض يفاملنت�صف ووزعيه جد ًا ثم اكملي ر�ص

طبق الفول املدم�س
�ضروري يف ال�سحور
ملنع العط�ش

ف�إن العد�س له فوائد هائلة .فهو
يبطئ عملية اله�ضم ويعمل على
ا�ستقرار م�ستوى ال�سكر فى الدم
مما يجعل �شوربة العد�س من �أهم
الأكالت ال�صحية .لذا تعريف على
طريقة عمل �شوربة العد�س:
مقادير �شوربة العد�س:
 1كوب عد�س2،ملعقة كبرية
الزيت 1،ملعقة �صغرية الكمون1،
ب�صلة متو�سطة مفرومة 3،ف�صو�ص
كبرية ثوم مفروم� 2،رشائح جزر
متو�سطة 2،حبات طماطم كبرية
مق�رشة 1،حزمة كرف�س مقطع1،
ملعقة �صغرية ملح 1/4،ملعقة
�صغرية فلفل 1/4،ملعقة �صغرية
زعفران 2،كوب �شوربة دجاج
او مكعبان مرقة ماجي بنكهة
الدجاج 2،.كوب ماء
طريقة عمل �شوربة العد�س:
 -١قومى بغ�سل العد�س جيد ًا ثم
اتركيه يف امل�صفاة.
� 2ضعى الزيت فى �إناء متو�سطوقومي بت�سخينه على درجة حرارة
متو�سطة ثم �ضعي الكمون وحركي
ملدة دقيقتني حتى ت�شمي رائحته
ثم �ضعي الب�صل وقومي بالتقليب
ملدة  6 - 4دقائق حتى ي�صبح لونه
ذهبي.
 3ا�ضيفي الثوم وقلبي ملدةدقيقة.
 4ا�ضيفي اجلزر ،الطماطم،الزعفران ،امللح ،الفلفل والكرف�س
وقومي بتقليبهم حتى ت�أخذ
اخل�رضاوات طعم البهارات.
� 5-ضعي العد�س و�شوربة الدجاج

مائدة عامرة بوقت اقل

الن�صف املتبقي من الورق بنف�س
الطريقة التي �أ�رشنا �إليها م�سبق ًا.
 9ادهني �سطح ال�صينية بال�سمنو�ضعيها يف فرن متو�سط احلرارة.
 10عندما ي�صري وجه ال�صينيةوردي �أو �أحمر قليال ،ر�شي ال�صينية
بقليل من ال�شوربة لت�صبح لينة
و�سهلة الأكل ثم �ضعيها مرة �أخرة يف
الفرن ملدة خم�س دقائق.
وملحبي العد�س نقدم لكم طريقة
عمل �شوربة عد�س ل�شهر رم�ضان :
طريقة عمل �شوربة العد�س
�شوربة العد�س معروفة �أنها
�أف�ضل �شيء ميكنك تناوله على معدة
خاوية ،وبعد ال�صوم الطويل يف
رم�ضان ،كل ما حتتاجينه هو �شيء
خفيف لكي تبد�أي به وجبتك الأوىل.
هذا بالإ�ضافة �إىل قيمتها الغذائية
العالية و�سعراتها احلرارية القليلة

واملاء ثم قومي بتحريك املزيج
حتى تختلط مكونات ال�شوربة
متاماً.
 6اجعلى املزيج ي�صل �إىل درجةالغليان بعد ذلك اخف�ضي درجة
احلرارة واتركيه ملدة ٢٥ - ٢٠
دقيقة حتى ي�صبح العد�س وباقي
املكونات كاملة الن�ضوج .تذوقي
ال�شوربة وا�ضيفي املزيد من امللح
�إذا احتاجت.
� 7ضعي �شوربة العد�س فى طبقالتقدمي وا�ستمتعي بها مع عائلتك.
وجند يف احد مواقع التوا�صل
�شخ�ص ي�سمى الناظر ي�ضع تو�صيات
جميلة لل�صائمني خالل �شهر رم�ضان
نوردها هنا لتعم الفائدة  :عند
دائما ب�شوربة دافئة
االفطار نبد�أ
ً
ولي�ست �شديدة ال�سخونة وممنوع
نهائ ًيا البدء ب�رشب ماء بارد او

مياه غازية باردة.
جتنب تناول املخلالت خلطورتها
على �صحة اجللد وال�شعر و�أهمية
احلر�ص علي تناول ال�سلطة
يوميا .
اخل�رضاء ً
احلر�ص علي �رشب ثالثة لرتات
وجبتي الإفطار
ماء ما بني
وال�سحور موزعني ومبعدل حوايل
كوب ماء كل �ساعة تقري ًبا.
يجب جتنب الإكثار من احللويات
خلطورتها علي �صحة اجللد واجل�سم
ب�صفة عامة والعك�س ،ويف�ضل تناول
البطيخ بكرثة لأهميته الكبرية علي
�صحة اجل�سم بالكامل.
وهناك بع�ض االطعمة التى
ت�ساعد يف منع العط�ش يف رم�ضان
مثل تناول الفول املدم�س والزبادي
وال�سلطة اخل�رضاء والربتقال،
فقد �أ�شتهر الفول املدم�س كوجبة
�أ�سا�سية ل�سحور �صحي وذلك لأنه
مينع ال�شعور بالعط�ش و�أي�ضا
ال�شعور باجلوع .لذلك يف�ضل تناول
طبق من الفول املدم�س ي�ضاف عليه
ملعقة واحدة من زيت الزيتون.
ال�سلطة اخل�ضراء
ميكننا احل�صول على نظام غذائي
�صحي �سواء كان يف ال�سحور �أو
الإفطار بطبق من ال�سلطة اخل�رضاء،
حيث �أنها حتميك من ال�شعور
بالعط�ش �أثناء ال�صوم .ن�صيحتنا
لك �أن تتجنبي و�ضع امللح فيها
وا�ستبداله بقطرات من الليمون،
حيث �أن امللح يزيد من جفاف الفم
وقد ي�سبب لك العط�ش ال�شديد.
الزبادي
تناويل يف ال�سحور كوبان من
الزبادي وميكنك �إ�ضافة بع�ض قطع
الفاكهة �إليه لتزيد من كمية املاء
يف اجل�سم ،وبالتايل جتنب ال�شعور
بالعط�ش يف رم�ضان.
الربتقال
تعترب الفاكهة هي امل�صدر املثايل
لتوفري املياه للج�سم ،لذلك ميكنك
�أن تتناويل بع�ض �رشائح البطيخ �أو
الربتقال بجانب وجبة ال�سحور.
ومينع خرباء تغذية ياك�ستانيني
�رشب امل�رشوبات الغازية يف االفطار
او ال�سحور خلطورتها ال�شديدة على
ال�صحة واحل�سم .فقد ن�رشت �صحيفة
تقريرا
(�أوردو بوينت” الباك�ستانية
ً
حول خطر امل�رشوبات الغازية يف
�شهر رم�ضان� ،أو كما �أطلقت عليه
(ال�سم احللو).
وذكرت ال�صحيفة �أن اخلرباء
ي�ؤكدون �أن � 8أكواب من املياه
الغازية وقت الإفطار ،حينما تكون
املعدة والأمعاء خاوية ،ميكن �أن
ت�سبب م�شاكل كربى وقد تعر�ض
ال�شخ�ص خلطر الوفاة ،ال�سيما
و�أنها تعطل الإنزميات اخلا�صة
بعملية اله�ضم.
ون�صح اخلرباء بتجنب هذه
امل�رشوبات قدر الإمكان وتناول
التمر الهندي والفواكه الطازجة
والع�صائرالطبيعية ،الفتني �إىل
�أنه رغم احتواء هذه امل�رشوبات
الغذائية على � 140سعر حراري لكل
كوب� ،إال �أنها تفقد الفوائد الغذائية
املبا�رشة.
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من �أجل الت�أهل ملناف�سات دوري �أبطال �أوروبا:

يف اجلولة الـ  38والأخرية من عمر الربمييريليغ املمتاز:

مان�ش�سرت �سيتي ينتظر تتويج جهوده ..وليفربول يحلم مبعجزة جديدة بوليتانو يحذر �إنرت ميالن من "فاقد الأمل"

بعدما جتاوز كل �شيء فعله ليفربول خالل �رصاعهما
املثري� ،سي�ضمن مان�ش�سرت �سيتي لقب الدوري الإجنليزي،
�إذا فاز على م�ست�ضيفه برايتون �آند هوف �ألبيون ،يوم غد
الأحد .ورمبا يحافظ ال�سيتي على لقبه لو خرج متعادال،
�أو حتى يتعر�ض لهزمية مفاجئة� ،إذ يدخل اجلولة
الأخرية متقدما بنقطة على ليفربول ،لكن فريق املدرب
بيب جوارديوال يعلم �أنه ال ميكن االعتماد على هدايا من
مناف�سه القادم من منطقة مري�سي�سايد .ومن املرجح �أن
يحقق �سيتي فوزه  14على التوايل يف الدوري ويتغلب
ليفربول على وولفرهامبتون لينت�رص للمرة التا�سعة
على التوايل ،وهو ما �سريفع ر�صيد �سيتي �إىل  98نقطة
مقابل  97لفريق املدرب يورجن كلوب .ومن �أجل و�ضع
الأمور يف ن�صابها ،فهذا الإجمايل �سيكون ثاين وثالث
�أكرب عدد من النقاط لفريق يف الدوري املمتاز ،خلف رقم
�سيتي القيا�سي بر�صيد  100نقطة ،الذي حققه يف املو�سم
املا�ضي ،عندما نال جوارديوال لقبه الأول يف الدوري .ولو
كانت هناك و�سيلة القت�سام اللقب هذا املو�سم فال يوجد �أف�ضل من هذين الفريقني .و�أنهى ليفربول املو�سم املا�ضي مت�أخرا
بفارق  25نقطة عن �سيتي لكنه ارتقى مل�ستوى املناف�سة وجتاوز الفارق وقدم �أداء تفوق يف بع�ض الأحيان على �أف�ضل
ما فعله فريق املدرب جوارديوال .وخ�رس ليفربول مرة واحدة هذا املو�سم مقابل �أربع ل�سيتي ،وكان يتقدم بفارق �سبع
نقاط يف يناير لكنه وجد �أنه بالإ�ضافة �إىل الأداء ففريق املدرب جوارديوال لديه �أ�سا�س من ال�صلب .وظهر هذا بو�ضوح
يوم الإثنني املا�ضي عندما ظل لي�سرت �صامدا ب�إ�ستاد االحتاد ،قبل �أن ي�سدد القائد فين�سن كومباين كرة من  30مرتا يف
املرمى ،ليدخل �سيتي اجلولة الأخرية وم�صريه بني يديه .واعرتف جوردان هندر�سون قائد ليفربول ب�أن فريقه بحاجة
�إىل "معجزة" حل�صد اللقب ،لكن يف �أ�سبوع انت�رص فيه �4-صفر على بر�شلونة ليتجاوز خ�سارته �3-صفر يف الذهاب وي�صعد
�إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،ف�سيكون من "احلماقة" ا�ستبعاد �إمكانية �أن يرفع ك�أ�س البطولة ،لي�ضع حدا لغياب اللقب
عن ليفربول منذ  29عاما .وقال هندر�سون "�سيتي فريق رائع ونحن �أي�ضا ،تناف�سنا حتى النهاية ،من �سيح�صد اللقب
�سي�ستحقه ،من وجهة نظرنا ال منلك املزيد لنقدمه" .و�ستكون املرة الثامنة يف ع�رص الدوري املمتاز التي يح�سم فيها
اللقب يف اجلولة الأخرية .وعلى غري املعتاد فهي املناف�سة الوحيدة الباقية حتى الآن .وت�أكد هبوط كل من هيدير�سفيلد
تاون وفولهام وكارديف �سيتي ،بينما �ضمن ت�شيل�سي مكانه يف املربع الذهبي و�سيكون �آر�سنال بحاجة �إىل �سيناريو
جمنون من �أجل حرمان توتنهام من الت�أهل لدوري الأبطال .ويحتاج �آر�سنال �إىل الفوز يف برينلي وهزمية توتنهام� ،أمام
�ضيفه �إيفرتون بالإ�ضافة �إىل جتاوز فارق � 8أهداف .وحتى املناف�سة على "الأف�ضل بني الآخرين" ح�سمها وولفرهامبتون
باملركز ال�سابع يف املو�سم الأول لعودته �إىل دوري الأ�ضواء .لذا ال يوجد �أي �شيء ي�شتت االنتباه عن �أقوى مناف�سة
على اللقب يف �أوروبا يف ال�سنوات الأخرية� ،إذ تتوقف نتيجته على ما �سيحدث يف ال�ساحل اجلنوبي ومري�سي�سايد.

ماتيو
�شدد
بوليتانو ،جنم
�إنرت ميالن ،على
رغبة فريقه يف
�إىل
الو�صول
هدفه من املو�سم
اجلاري ،بالت�أهل
ملنا ف�سا ت
�أبطال
دوري
�أوروبا .ويحتل
ا لنري ا تز و ر ي
الثالث
املركز
ترتيب
بجدول
ا لكا لت�شيو ،
بر�صيد  63نقطة ،بفارق نقطة وحيدة عن املركز الرابع ،و 4نقاط عن املركز
اخلام�س .وقال بوليتانو يف ت�رصيحات ل�شبكة "�سبورت ميديا�ست"" :ال تزال هناك
 3مباريات متبقية باملو�سم ،ونحن لدينا ميزة ب�سيطة بجدول الرتتيب ،لذا
يجب �أن نكون م�ؤهلني لبلوغ هدفنا يف �أقرب وقت ممكن" .و�أ�ضاف" :كييفو فريونا
بالرغم من هبوطه� ،إال �أن الفوز عليه لي�س م�ضمونً ا� ،سي�أتي �إىل ميالن ولي�س
لديه ما يخ�رسه" .وتابع بوليتانو" :يف بع�ض الأحيان ،نحن نفتقد للم�سة الأخرية
للت�سجيل ،لكننا ن�ؤدي ب�شكل جيد� ،أنا واثق من �أننا يف املباريات الثالث املتبقية
�سنعود � ً
أي�ضا لت�سجيل العديد من الأهداف" .و�أكمل جناح الإنرت�" :إيكاردي ولوتارو
مهاجمان قويان ،كالهما ي�أتي يف حلظات مهمة ،لذلك لوت�شيانو �سباليتي،
ٍ
را�ض عن
مدرب الفريق ،على حق يف اختياراته بناء على ذلك" .ووا�صل�" :أنا
مو�سمي مع الفريق بالرغم من �أنني كنت �أرغب يف ت�سجيل �أهداف �أكرث مل�ساعدة
الفريق� ،س�أحاول فعل ذلك يف املباريات املتبقية" .وختم" :عندما تكون يف
دائما حتقيق الفوز ب�شيء ما ،حتى
فريق رائع مثل �إنرت ،ف�أمر طبيعي �أن حتاول
ً
لو مل يكن الأمر �سهالً ،لكن يف العام املقبل� ،سنحاول جاهدين من �أجل ذلك".

يف الأ�سبوع الـ  37وقبل الأخري من دوري الليجا الإ�سبانية:

طموح خيتايف ي�صطدم بجراح بر�شلونة

�سيحل خيتايف ،الذي يحلم بالت�أهل ب�شكل مفاجئ �إىل دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل� ،ضيفا على بر�شلونة يف دوري
الدرجة الأوىل الإ�سباين لكرة القدم ،يوم غد الأحد ،حماوال ا�ستغالل معاناة �صاحب الأر�ض بعد خروج م�ؤمل من البطولة
القارية �أمام ليفربول .وكان الفريق القادم من مدريد �سي�شعر بالر�ضا لإنهاء املو�سم يف منت�صف الدوري لكنه �ضمن الت�أهل
لبطولة �أوروبية املو�سم املقبل بعد م�سرية فاقت كل التوقعات .ويحتل خيتايف املركز الرابع بر�صيد  58نقطة ،وبفارق
ثالث نقاط عن فالن�سيا ،و�سي�ضمن الت�أهل �إىل دوري الأبطال املو�سم املقبل �إذا ح�صد �أربع نقاط من �آخر جولتني .وقال
خو�سيه بورداال�س مدرب خيتايف "هذا �شيء تاريخي .هذا رائع ومذهل .هدفنا كان البقاء ويدرك اجلميع ذلك" .و�أ�ضاف "يف
م�سابقة مثل الدوري الإ�سباين ف�إن وجود خيتايف باملراكز الأوروبية يعترب ا�ستثنائيا ونحتاج �إىل �أن نقول �شكرا للجميع
على ذلك� .أنا فخور باجلميع" .ولن تكون مهمة خيتايف �سهلة على الإطالق لأن بر�شلونة البطل �سيحاول م�صاحلة م�شجعيه
بعد اخل�سارة �4-صفر �أمام ليفربول يوم الثالثاء املا�ضي خا�صة �أن هذه املباراة �ستكون الأخرية للفريق على �أر�ضه هذا
املو�سم .و�ستزداد �صعوبة مهمة خيتايف لأنه �سيفتقد هدافه خيمي ماتا ،الذي �سجل  14هدفا بالدوري هذا املو�سم،
ب�سبب الإيقاف .وقال �إرن�ستو فالفريدي مدرب بر�شلونة "عندما تتعر�ض ملثل هذه ال�رضبة ف�إنك متر ب�أيام �صعبة كما
�سيحدث مع م�شجعينا" .و�أ�ضاف "نحن يف حاجة �إىل التعايف و�إعادة اكت�شاف �أنف�سنا وبكل ت�أكيد نحن ن�شعر بالأمل الآن".

و�سيلعب �أتلتيكو مدريد دون ثالثة العبني �أ�سا�سيني يف خط الدفاع �أمام �إ�شبيلية
�ساد�س الرتتيب الذي يتم�سك ب�آماله ال�ضعيفة يف دخول املربع الذهبي يف حال
تعرث خيتايف وفالن�سيا يف �آخر جولتني .و�ستكون هذه املباراة الأخرية لدييجو
جودين قائد �أتلتيكو على �أر�ضه �أمام م�شجعيه بعدما �أعلن هذا الأ�سبوع �أنه
�سريحل يف نهاية املو�سم بعد � 9سنوات يف النادي .ويف قاع اجلدول �سي�ست�ضيف
جريونا� ،صاحب املركز  ،18ليفانتي يوم الأحد ويدرك �أن الفوز �سيجعله ميلك
نف�س ر�صيد نقاط مناف�سه .و�سيبحث بلد الوليد� ،صاحب املركز  17والذي
يتقدم بنقطة واحدة على جريونا ،عن دفعة هائلة للبقاء يف دوري الأ�ضواء
عندما يحل �ضيفا على رايو فايكانو الذي ت�أكد هبوطه �إىل دوري الدرجة الثانية.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
		
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:الأحد  12مايو)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:الأحد  12مايو)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  11مايو)

			�أتالنتا  -- : --جنوى 16:00
		�أتلتيك بيلباو � -- : --سيلتا فيغو 19:30
لي�سرت �سيتي  -- : --ت�شيل�سي 17:00
كالياري  -- : --الت�سيو 19:00
				
بر�شلونة  -- : --خيتايف 19:30
ليفربول  -- : --وولفرهامبتون 		 17:00
فيورنتينا  -- : --ميالن 21:30
			
رايو فاليكانو  -- : --بلد الوليد 19:30
		
مان�ش�سرت يونايتد  -- : --كارديف �سيتي 17:00
(الأحد  12مايو)
ريال �سو�سييداد  -- : --ريال مدريد 		19:30
		
�ساوثهامتون  -- : --هيدير�سفيلد تاون 17:00
تورينو � -- : --سا�سولو 13:30
			
فالن�سيا  -- : --ديبورتيفو �أالفي�س 19:30
			
توتنهام هوت�سبري � -- : --إيفرتون 17:00
�سامبدوريا � -- : --إمبويل 16:00
فياريال �	-- : --إيبار 		 19:30
			
كري�ستال باال�س  -- : --بورمنوث 17:00
فرو�سينوين � -- : --أودينيزي 16:00
			
ريال بيتي�س  -- : --هوي�سكا 19:30
واتفورد  -- : --و�ست هام يونايتد 17:00
�سبال  -- : --نابويل 19:00
			
			�أتلتيكو مدريد � -- : --إ�شبيلية 19:30
فولهام  -- : --نيوكا�سل يونايتد 17:00
روما  -- : --يوفنتو�س 21:30
				
جريونا  -- : --ليفانتي 19:30
				
برينلي �	-- : --آر�سنال 17:00
ليجاني�س � -- : --إ�سبانيول 				19:30
			
برايتون  -- : --مان�ش�سرت �سيتي 17:00
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على �صفقة راكيتيت�ش

ت�شيل�سي و�أر�سنال بعد ليفربول وتوتنهام وهيمنة �إجنليزية على نهائيات البطوالت الأوروبية �إنرت ميالن وبر�شلونة ي�ضعان اللم�سات الأخرية

هيمنت الفرق الإجنليزية على البطوالت
الأوروبية بعد ت�أهل ت�شيل�سي و�أر�سنال
لنهائي الدوري الأوروبي ملتحقني
بليفربول وتوتنهام اللذين تر�شحا
لنهائي دوري �أبطال �أوروبا.
و�ستكون تلك املرة الأوىل التي �ستلعب
فيها �أربع فرق �إجنليزية يف املباريتني
النهائيتني لأهم بطولتني �أوروبيتني.
وقد ت�أهل ناديا ت�شيل�سي و�أر�سنال
لنهائي الدوري الأوروبي بعد فوزهما
على ناديي �أينرتاخت فرانكفورت الأملاين
وفالن�سيا الإ�سباين.
و�سيلتقي الفريقان الإجنليزيان يف
املباراة النهائية يف  29من ال�شهر اجلاري
يف العا�صمة الأذربيجانية باكو ،يعقبهما
بعد �أيام لقاء ليفربول بتوتنهام هوت�سرب
يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا يف العا�صمة
الإ�سبانية مدريد.
ركالت ترجيحية
وقد تغلب ت�شيل�سي على �أينرتاخت
فرانكفورت اخلمي�س بركالت الرتجيح
 4-3بعد �أن �أحرز الالعب �إيدن هازارد
هدف الفوز يف الركلة الأخرية.
وكانت املباراة انتهت بالتعادل بني

الفريقني بهدف واحد لكل واحد منهما.
وقد افتتح ت�شيل�سي التهديف
بتمريرة من الالعب هازارد �إىل الالعب
روبن لوفتو�س ت�شيك الذي �أودعها يف
مرمى الفريق الأملاين يف الدقيقة  28من
املباراة.
وظل ت�شيل�سي م�سيطرا على امللعب
يف ال�شوط الأول من املباراة ،بيد �أن
�أينرتاخت متكن من �إدراك التعادل يف
الدقيقة الرابعة من ال�شوط الثاين بعد �أن
تبادل لوكا يوفيت�ش مترير الكرة مع ميات
جات�شينوفيت�ش قبل �أن يودعها يف مرمى
كيبا �أريزاباالجا.
ووا�صل الفريق الأملاين ال�ضغط على
ت�شيل�سي ،الفائز بلقب البطولة يف عام
 ،2013حماوال حتقيق هدف حا�سم يف
املباراة ولكن من دون جدوى.
وظل التعادل قائما بني الفريقني يف
ن�صف ال�ساعة الإ�ضايف ما قاد �إىل اللجوء
�إىل الركالت الرتجيحية.
وقد متكن حار�س مرمى ت�شيل�سي
�أريزاباالجا من �إنقاذ مرماه من ركلتي
ترجيح من الالعبني مارتن هينرتغر
وغونزالو با�سين�سيا ،وباملقابل �أهدر قائد

فريق ت�شيل�سي �سيزار �أزبيليكويتا ركلة
ترجيح واحدة.
وكان الفريقان قد تعادال يف مباراة
الذهاب يف فرانكفورت بهدف لكل واحد
منهما.
�أر�سنال وفالن�سيا
ويف مباراة الإياب بني نادي �أر�سنال
وفالن�سيا الإ�سباين على ملعب م�ستايا
اخلمي�س ،قاد املهاجم بيار �إميرييك
�أوباميانغ فريقه �إىل املباراة النهائية
للبطولة بثالثية نظيفة �أنهت �آمال النادي
الإ�سباين لتنتهي املبارة بتفوق الأر�سنال
ب�أربعة �أهداف مقابل ثالثة لفالن�سيا.
وقد افتتح العب فالن�سيا كيفن غامريو
ت�سجيل الأهداف عندما هز �شباك ت�شيل�سي
يف الدقيقة  11من املباراة من متريرة
عر�ضية �إثر هجمة مرتدة �رسيعة بد�أت
بتحويلة من حار�س مرمى فريقه نيتو.
بيد �أن �أوباميانغ حقق هدف التعادل يف
الدقيقة  17من املباراة بطريقة مماثلة،
بعد �أن �أر�سل حار�س مرمى �أر�سنال بيرت
ت�شيك كرة �أمامية طويلة متكن الالعب
الك�سندر الكازيت من حتويلها ب�رضبة
ر�أ�سيه �إىل �أوباميانغ الذي �أودعها يف مرمى
نيتو.
ومتكن الكازيت من حتقيق هدف ثان
لأر�سنال يف الدقيقة  50من املباراة،
بيد �أن غامريو عاد لي�سجل هدفا ثانيا يف
الدقيقة  50مدركا التعادل لفالن�سيا.
وقد ح�سم �أوباميانغ نتيجة املباراة
بهدفني نظيفني �آخرين يف الدقيقة 69
والدقيقة  88من املباراة.
وهذه هي املرة الأوىل التي ي�صل فيها
نادي الأر�سنال لنهائي �إحدى امل�سابقات
الأوروبية منذ خ�سارته �أمام بر�شلونة 2-1
يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا عام .2006
وكان ار�سنال فاز �أي�ضا على فالن�سيا
يف مباراة الذهاب على ملعبه الأ�سبوع
املا�ضي بثالثة �أهدف مقابل هدف
واحد.

بغ�ض النظر عن رحيل املدير الفني �إرن�ستو فالفريدي من عدمه

كارثة �أنفيلد تدفع بر�شلونة نحو �صفقتني من العيار الثقيل

يتجه م�س�ؤولو بر�شلونة الإ�سباين لدعم
الفريق الكتالوين ب�صفقتني �ضخمتني،
عقب توديع ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا بهزمية �ساحقة �أمام ليفربول
برباعية دون رد ،مبلعب �أنفيلد ،رغم
التفوق ذهابا بثالثية نظيفة.
ووفقة ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الإ�سبانية ،ف�إن بر�شلونة ،ا�ستقر على
التعاقد مع الثنائي ماتيا�س دي ليخت
مدافع �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي،
و�أنطوان جريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد
الإ�سباين ،بغ�ض النظر عن رحيل املدير
الفني �إرن�ستو فالفريدي من عدمه.
وي�سعى البار�سا لعقد �رشاكة جديدة
بني دي ليخت وزميله يف �أياك�س
فرينكي دي يوجن  ،لكن هذه املرة
بقمي�ص بر�شلونة ،بعدما تعاقد مع
الأخري يف يناير املا�ضي يف �صفقة بلغت

قيمتها  75مليون يورو  11 +مليونا
كمتغريات.
عاما)
ويعترب ان�ضمام دي ليخت (ً 19
إ�سرتاتيجيا من املقام
توقيعا �
لرب�شلونة
ً
ً
الرفيع ،حيث يعد املدافع الهولندي
حاليا ،واح ًدا من بني الأف�ضل يف العامل
ً
مبركزه ،و�سيعطي تواجده بجوار جريارد
بيكيه يف اخلط اخللفي للبلوجرانا الثقة
لزمالئهم وجماهري الفريق يف �إمكانية
�إعادة بطولة دوري الأبطال من جديد.
ال�صحيفة الإ�سبانية �أكدت �أن دي
ليخت يرغب يف االن�ضمام لرب�شلونة،
وبالفعل هناك ات�صاالت متقدمة بني
الناديني ،لكن ال تزال هناك بع�ض
الأمور التي يجب االتفاق عليها مع وكيل
الالعب مينو رايوال.
�أنطوان جريزمان
مهما للغاية
خيارا
ويعترب جريزمان
ً
ً

يف املريكاتو ال�صيفي املقبل

لرب�شلونة منذ العام املا�ضي ،وبالفعل
قريبا من �ضمه يف ال�صيف
كان النادي
ً
املا�ضي ،لوال تراجع الالعب و�إبداء رغبته
يف اال�ستمرار مع �أتلتيكو مدريد.
لكن بر�شلونة ي�سعى هذه املرة لعقد
ال�صفقة ب�أي طريقة ممكنة ،خا�صة بعد
تقدم لوي�س �سواريز يف العمر ،وعدم
وجود بديل له على نف�س امل�ستوى،
وبالفعل تغري موقف جريزمان و�أبدى
ترحيبا �شدي ًدا باالنتقال للفريق
ً
الكتالوين ،بح�سب ال�صحيفة.
وكان بر�شلونة ي�سعى ل�ضم البو�سني
لوكا يوفت�ش العب �آينرتاخت فرانكفورت
الأملاين� ،إال �أن ال�رشوط املالية ال�ضخمة
لناديه �أوقفت ال�صفقة.
ومن املقرر �أن تتم �صفقة جريزمان
مقابل  120مليون يورو ،ال�رشط اجلزائي
يف عقده مع �أتلتيكو مدريد.

مان�ش�سرت يونايتد يحدد �سعر انتقال جنمه �إىل �آر�سنال

�أكد تقرير �صحفي بريطاين ،اليوم
اخلمي�س� ،أن مان�ش�سرت يونايتد حدد �سعر
انتقاله جنمه �إىل �صفوف �آر�سنال يف
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
ووفقًا ل�صحيفة "مريور" الربيطانية،
ف�إن اليونايتد �سيوافق على انتقال مدافعه
الإيفواري �إريك بايلي �إىل �آر�سنال� ،إذا قبل

الأخري دفع  30مليون �إ�سرتليني كقيمة
لل�صفقة.وال يعد بايلي �ضمن اهتمامات
الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير ،املدير
الفني ملان�ش�سرت يونايتد ،خالل املو�سم
املقبل بجانب عدد �آخر من الالعبني الآخرين
مثل ماتيو دارميان و�أنطونيو فالن�سيا.
وف�شل بايلي يف احتالل مقعد �أ�سا�سي

يف ت�شكيل اليونايتد خالل املو�سم احلايل،
ال�سيما بعد تعر�ضه لعدد من الإ�صابات
مبكرا.
التي انتهت مو�سمه
ً
يذكر �أن اليونايتد ي�ستهدف �ضم �أكرث من
مدافع مميز يف املريكاتو ال�صيفي املقبل،
لتعوي�ض املو�سم احلايل ال�سيئ لل�شياطني
احلمر على امل�ستوى املحلي والأوروبي.

�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين� ،أم�س
اجلمعة� ،أن �إنرت ميالن وبر�شلونة،
ي�ضعان اللم�سات الأخرية على �صفقة
انتقال الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش �إىل
النرياتزوري ،يف املريكاتو ال�صيفي
املقبل.
ووفقًا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو"

الإ�سبانية ،ف�إن بر�شلونة والإنرت ،على
و�شك التو�صل التفاق يق�ضي بانتقال
راكيتيت�ش �إىل النرياتزوري مقابل 50
مليون يورو.
و�أ�شارت ال�صحيفة الإ�سبانية �إىل
�أنه يتبقى �أمام �إنرت ميالن فقط �إقناع
راكيتيت�ش باالنتقال �إىل قلعة "�سان
�سريو" يف املو�سم املقبل.
ومل يوافق النجم الكرواتي على
مغادرة بر�شلونة خالل ال�صيف املا�ضي
رغم امتالكه عدة عرو�ض ،ب�سبب
ح�صوله على وعد من النادي الكتالوين
بتح�سني عقده� ،إال �أن ذلك مل يتم.
وي�سعى بر�شلونة �إىل بيع راكيتيت�ش
يف ال�صيف املقبل ،لال�ستفادة من
ثمنه يف ظل �سعيه لإبرام �صفقات
جديدة ،بجانب تعاقد النادي مع العب
الو�سط الهولندي فرينكي دي يوجن،
من �صفوف �أياك�س.

املقرر �إنطالقها عام 2024

الك�شف عن التعديالت اجلديدة لدوري �أبطال �أوروبا
التغيري الأكرب الذي �ستعرفه
امل�سابقة يتعلق بتوقيت املباريات
ك�شفت تقارير �إعالمية عن �أبرز
التعديالت اخلا�صة بتنظيم م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا يف ن�سختها اجلديدة
املقرر �إنطالقها عام .2024
وبح�سب تلك التقارير ،ف�إن االحتاد
الأوروبي لكرة القدم  ،ورابطة الأندية
الأوروبية يعكفان على و�ضع اللم�سات
الأخرية على تطوير البطولة قبل �إقرارها
و�إعالنها  ،حيث �ستكون الن�سخة احلالية
خمتلفة عن احلالية من حيث العديد من
اجلوانب التنظيمية.
و�ستنطلق امل�سابقة القارية بن�سختها
اجلديدة يف عام  ، 2024حيث �ستعرف
م�شاركة �أف�ضل واقوى الأندية الأوروبية
والبالغ عددها  16ناديا ً هي بر�شلونة
وريال مدريد و�أتلتيكو مدريد من
�إ�سبانيا و مان�ش�سرت يونايتد ومان�ش�سرت
�سيتي وليفربول و�أر�سنال وت�شيل�سي
من �إنكلرتا و باري�س �سان جريمان
واوملبيك ليون من فرن�سا وبرو�سيا
دورمتوند وبايرن ميونيخ من �أملانيا و
يوفنتو�س و�إنرت ميالن و �أي �سي ميالن
و روما من �إيطاليا.
و�ستح�صل الأندية ال�ستة ع�رش على
مكاف�أة �سنوية قدرها  900مليون يورو

من عائدات حقوق البث التلفزيوين
ملباريات دوري �أبطال �أوروبا .
اما التغيري الأكرب الذي �ستعرفه
امل�سابقة فيتعلق بتوقيت املباريات،
والتي �ستنتقل من منت�صف الأ�سبوع �إىل
نهايته ،حيث �ستلعب يومي ال�سبت و
الأحد عك�س ما هو معمول به منذ �سنوات
طويلة ب�إقامتها يومي الثالثاء و الأربعاء
 ،مما يجرب االحتادات الأهلية على
التكيف مع هذا التغيري و�إجراء مباريات
ّ
م�سابقاتها بنهاية الأ�سبوع .
هذا ويتوقع ان تلج�أ بع�ض االحتاد
الأهلية �إىل تقلي�ص عدد �أنديتها
يف دورياتها ،مثلما هو حال االحتاد
الإ�سباين الذي قلل عدد �أنديته يف بطولة
الدوري املحلي من � 20إىل  16ناديا ً من
اجل تقلي�ص الروزنامة وفق ما يتما�شى
مع الأجندة القارية والدولية اجلديدة.
ويبدو ان م�ساعي االحتاد القاري
لإعادة �إطالق م�سابقة �أبطال الك�ؤو�س
مرتبطة بالتعديالت املقرتحة على نظام
دوري �أبطال �أوروبا  ،خا�صة يف ما يتعلق
بعدد الأندية امل�شاركة  ،حيث �سيتم
تقلي�صها من  32اىل  16ناديا ً� ،أي �أن
الأندية ال�ستة ع�رش �ستنتقل للمناف�سة
على لقب امل�سابقة اجلديدة بدال من
لقب "�صاحبة الأذنني".

بعد ا�ستفزاز وكيله لزيدان

�إنذار �شديد اللهجة للويلزي غاريث بيل
وجه ريال مدريد الإ�سباين �إنذارا �شديد
اللهجة ملهاجمه الويلزي غاريث بيل،
عقب ت�رصيحات لوكيله ا�ستفزت مدرب
الفريق زين الدين زيدان و�أزعجته.
وكان جوناثان بارنيت ،وكيل بيل،
�أو�ضح ل�شبكة �سكاي �سبورت�س� ،أم�س
الأربعاء� ،أن النجم الويلزي يريد البقاء مع
الريال ،م�ضيفا" :لكني غري مت�أكد فيما
�إذا كان ال�سيد زيدان يريد منه البقاء �أم ال،
ولكن يف الوقت احلايل ي�أمل غاريث بيل
يف اال�ستمرار مع الفريق امللكي".
و�أو�ضح بارنيت �أن "عقد بيل ممتد
حتى عام  ،2022و�سيكون �سعي ًدا للغاية
بالتواجد مع الريال حتى هذا الوقت ،لقد
كان وال يزال يف ر�أيي �أحد �أف�ضل ثالثة �أو

�أربعة العبني يف العامل".
وقالت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية
�أن �إدارة الريال جتري ات�صاالت مع �أندية
يف ال�صني و�أوروبا لإقناع �أحدها ب�رشاء بيل،
مقابل �أن ي�ساهم "البالنكو�س" يف دفع جزء
من راتبه الكبري ،وقدرت ال�صحيفة املبلغ
الذي �سيدفعه الريال بنحو � 600ألف
يورو .ويف ال�شهر املا�ضي ،ذكرت �صحيفة
�سبورت الإ�سبانية �أن زيدان كان م�ستعدا
لبيع مقابل  70مليون يورو ،عو�ضا عن
 100مليون.جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ستوى
بيل �شهد الكثري من الرتاجع يف املو�سمني
املا�ضيني ،كما �أنه ف�شل ،يف ملء الفراغ
الذي تركه رحيل النجم الربتغايل الدويل
كري�ستيانو رونالدو يف ال�صيف املا�ضي.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:

يف �سطور
م�صطفى �صادق الرافعي
(1937 – 1880م)

ولد م�صطفى �صادق الرافعي يف بيت جده لأمه يف قرية بهتيم مبحافظة القليوبية يف �أول وعا�ش
حياته يف طنطا .ينتمي �إىل مدر�سة املحافظني وهي مدر�سة �شعرية تابعة لل�شعر الكال�سيكي لقب
مبعجزة الأدب العربي .توىل والده من�صب الق�ضاء ال�شرعي يف كثري من �أقاليم م�صر ،وكان �آخر
عمل له هو رئا�سة حمكمة طنطا ال�شرعية� .أما والدة الرافعي فكانت �سورية الأ�صل ك�أبيه وكان
�أبوها ال�شيخ الطوخي تاجر ت�سري قوافله بالتجارة بني م�صر وال�شام ،و�أ�صله من حلب ،وكانت
�إقامته يف بهتيم من قرى حمافظة القليوبية.
ولد م�صطفى �صادق الرافعي يف يناير �سنة 1880م� .أرادت �أمه �أن تكون والدته يف بيت �أبيها
يف قرية بهتيم .يعود ن�سبه �إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب[ .]5دخل الرافعي املدر�سة االبتدائية
يف دمنهور حيث كان والده قا�ضيا بها ،وح�صل على ال�شهادة االبتدائية بتفوق ثم �أ�صيب مبر�ض
يقال �أنه التيفود �أقعده عدة �شهور يف �سريره وخرج من هذا املر�ض م�صابًا يف �أذنيه ،وا�شتد به
املر�ض حتى فقد �سمعه نهائيا يف الثالثني من عمره .مل يح�صل الرافعي يف تعليمه النظامي على
�أكرث من ال�شهادة االبتدائية ،مثله مثل العقاد يف تعليمه ،فكالهما مل يح�صل على �شهادة غري
ال�شهادة االبتدائية .كذلك كان الرافعي �صاحب عاهة دائمة هي فقدان ال�سمع ،ومع ذلك فقد
كان الرافعي من �أ�صحاب الإرادة احلازمة القوية فلم يعب�أ بالعقبات ،و�إمنا ا�شتد عزمه و�أخذ
نف�سه باجلد واالجتهاد ،وتعلم على يد والده وكان �أكرث عمل عائلته يف الق�ضاء.
مل ي�ستمر الرافعي طويال يف ميدان ال�شعر ،فقد ان�صرف عنه �إىل الكتابة النرثية لأنه وجدها
�أطوع .و�أمام ظاهرة ان�صرافه عن ال�شعر ،يتبني �أنه كان على حق يف هذا املوقف؛ فعلى الرغم
مما �أجنزه يف هذا امليدان الأدبي من جناح ،ورغم �أنه ا�ستطاع �أن يلفت الأنظار� ،إال �أنه يف الواقع
مل يكن ي�ستطيع �أن يتجاوز املكانة التي و�صل �إليها ال�شعراء الكبار يف ع�صره ،وخا�صة �أحمد
�شوقي وحافظ �إبراهيم ،فقد عرب هذان ال�شاعران عن م�شاعر النا�س وهمومهم يف هذا اجليل.
ولعل الرافعي هو من �أطلق �أول �صرخة اعرتا�ض على ال�شعر العربي التقليدي يف �أدبنا ،فقد
كان يقول�" -:إن يف ال�شعر العربي قيودًا ال تتيح له �أن ينظم بال�شعر كل ما يريد �أن يعرب به عن
نف�سه" وهذه القيود هي الوزن والقافية .كانت وقفة الرافعي �ضد قيود ال�شعر التقليدية �أخطر
و�أول وقفة عرفها الأدب العربي يف تاريخه الطويل ،و�أهمية هذه الوقفة �أنها كانت يف حوايل
�سنة  1910وقبل ظهور معظم الدعوات الأدبية الأخرى التي دعت �إىل حترير ال�شعر العربي
جزئيًا �أو كليًا من الوزن والقافية.
ً
امليدان الأول الذي انتقل �إليه الرافعي ،الذي كان مقيدا بالوزن والقافية ،هو ميدان النرث
ال�شعري احلر يف التعبري عن عواطفه العتيقة التي كانت متلأ قلبه وال يتعداها �إىل ت�صرفات
تخرج به عن حدود االلتزام الأخالقي والديني كما كان يت�صوره� .أما امليدان الثاين الذي خرج
�إليه الرافعي فهو ميدان الدرا�سات الأدبية و�أهمها كان كتابه عن تاريخ �آداب العرب ،وهو كتاب
بالغ القيمة ،ولعله كان �أول كتاب يف مو�ضوعه يظهر يف الع�صر احلديث ،لأنه ظهر يف �أوائل
القرن الع�شرين وبالتحديد يف �سنة 1911م ،ثم كتب الرافعي بعد ذلك كتابه امل�شهور حتت راية
القر�آن وفيه يتحدث عن �إعجاز القر�آن .ويرد على �آراء الدكتور طه ح�سني يف كتابه املعروف
با�سم يف ال�شعر اجلاهلي.
ي�أتي امليدان الأخري ،الذي جتلت فيه عبقرية الرافعي وو�صل فيه �إىل مكانته العالية يف
الأدب العربي املعا�صر والقدمي ،وهو جمال املقال ،والذي �أخل�ص له الرافعي يف اجلزء الأخري
من حياته و�أبدع فيه �إبداع ًا عجيب ًا ،وهذه املقاالت جمعها الرافعي فكانت كتابه وحي القلم.
يف يوم الإثنني العا�شر من مايو لعام 1937م ا�ستيقظ الرافعي ل�صالة الفجر ،ثم جل�س يتلو
القر�آن ،ف�شعر بحرقة يف معدته ،تناول لها دواء ،ثم عاد �إىل م�صاله ،وم�ضت �ساعة ،ثم نه�ض
و�سار ،فلما كان بالبهو �سقط على الأر�ض ،وملا هب له �أهل الدار وجدوه قد �أ�سلم الروح ،وحُ مل
جثمانه ودفن بعد �صالة الظهر �إىل جوار �أبويه يف مقربة العائلة يف طنطا .تويف م�صطفى �صادق
الرافعي عن عمر يناهز  57عاما.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف احلادي ع�شر من مايو عام 330م -:افتتاح الق�سطنطينية كعا�صمة للإمرباطورية الرومانية،و�سميت "روما اجلديدة".
 يف احلادي ع�شرمن مايو عام 1904م -:الأتراك يقتلون � 900أرمني يف �صدامات عرقية. يف احلادي ع�شر من مايو عام 1874م -:فتح خط للقطار بني كوبه و�أو�ساكا مب�سافة 32.7كيلو مرت.
 يف احلادي ع�شر من مايو عام 1949م -:تغري ا�سم �سيام لت�صبح تايالند. يف احلادي ع�شر من مايو عام 1953م -:رئي�س وزراء اململكة املتحدة ون�ستون ت�شر�شل يوجهانتقاد حاد لنظرية الدومينو التي كانت �إدارة الرئي�س الأمريكي دوايت �أيزنهاور تروج لها لتربير
التدخل الع�سكري الأمريكي يف دول العامل.
 يف احلادي ع�شر من مايو عام 1989م -:دول العامل تعلن من كينيا عن فر�ض حظر دويل علىجتارة العاج وذلك حلماية الأفيال من الإباده اجلماعية على �أيدي ع�صابات جتارة العاج التي تقتل
�آالف الأفيال �سنويًا.
 يف احلادي ع�شر من مايو عام 1998م -:الهند تقوم بتفجري نووي حتت الأر�ض �ضاربة عر�ضاحلائط جميع الإحتجاجات الدولية.
 يف احلادي ع�شر من مايو عام 2014م %89 -:من امل�شاركني يف ا�ستفتاء دونيت�سك يختاروناال�ستقالل عن �أوكرانيا ،وقادة اجلمهورية املعلنة من طرف واحد يقدمون طلبًا لالن�ضمام لالحتاد
الرو�سي.

اقوال ماثورة

حكم واقوال

 ما �أروع الإن�سان الذي ال يتكلم كثري ًا لكنه�إذا تكلم �أ�سكت اجلميع .
 الإهمال ال ي�أتي �إال من اثنني � ،إمّا �شخ�صلديه بديل �أو �شخ�ص ال يريدك �أ�سا�س ًا.
ً
مرحلة �صعبة من حياتك،
 عندما تتخطىكناج ولي�س ك�ضحية.
�أكمل احلياة ٍ
مرا مُعيّناً
 الرجال احلقيقيون ال ينتظرون عُ ًحتى يُ�صبحوا رجالاً � َمّإنا تلدهم �أمهاتهم ِرجا ًال.
 �سئل �أحد احلكماء  :ممن تعلمت احلكمةقال  :من الرجل ال�ضرير ؛ ل َّأنه ال ي�ضع قدمه
على الأر�ض �إال بعد �أن يخترب الطريق بع�صاه
.
 ذلك الثقب الذي تركوه يف �صدرك هوذاته الذي �سيدخل منه النور يوم ًا.
 قال �أحد احلكماء -:اكتب مايقوله النا�س�ضدك يف اوراق و�ضعها حتت قدميك فكلما
�أزادت االوراق ارتفعت انت اىل االعلى .
 ال ت�شحذ ود ًا بارد ًا  ،ال ت�س�أل و�صلاً متكلف ًا ،ال تنتظر جميء من ال يجيء  ،تقدم بعقلك و
تراجع بقلبك .
 ال�صمت هو النقطة الأخرية لكل الأ�شياءاملوجعة.
 كل �شئ تك�شفه بتقادم العمر هو موجودقبال ولكنك كنت ا�صغر من ان تراه
 اذا اردت ان تعرف خلق االن�سان فانظراىل كيفية تعامله مع من هو اقل منه ولي�س
تعامله مع ر�ؤ�سائه.
 املغرور كالطائر كلما ارتفع فى ال�سماء�صغر فى �أعني النا�س.
 الذين يحملون فى نفو�سهم �شرارة املعرفةوحنينا كبريا اىل رف�ض احلياة الروتينية  ،هم
دائما الذين ير�سمون للحياة م�ستواها اجلميل
رغم ما يالقونه من تعب.
 الذين ي�شتكون قلة الرزق وقلة احلظو�سوء احلياة خزائنهم مليئة وغنية ولكنهم
فقدوا مفاتيح كنوزهم وهى التفا�ؤل وال�صرب
واالميان
 ال�شئ يجعلنا كبار كالتجربة وال �شئ يجعلنااكرث �صمتا كخيبة االمل.
 تذوق كالمك قبل ان تخرجه من فمكوت�ؤذى به االخرين.
 ا�ستمع لكثريين وتكلم مع قليلني. احلياة كالبيانو هناك ا�صابع بي�ضاء وهىال�سعادة وهناك ا�صابع �سوداء وهى احلزن
ولكن ت�أكد انك �ستعزف باالثنيني لكى تعطى
احلياة حلنا.
 الدنيا ثالثة ايام  ،االم�س -:ع�شناه ولنيعود  ،اليوم -:نعي�شه ولن يدوم  ،الغد-:
الندرى اين �سنكون ف�صافح و�سامح ودع اخللق
للخالق ف�أنا وانت وهم ونحن راحلوون  ،فمن
اعماق قلبك �سامح من ا�ساء اليك.
 العمر حلظات لكن بع�ض اللحظات عمر. حياة يقودها عقلك �أف�ضل بكثري من حياةيقودها كالم النا�س.
 حتى االطفال حني حت�ضنهم ت�شعر انك انتاملحتاج اىل احل�ضن ولي�س هم.
 يقولون كن ح�سن املظهر ولن تن�ساكالعيون  ،لكن كن ح�سن اخللق ولن تن�ساك
القلوب.
 -داخلي �شئ ال ين�سى مهما ادعيت الن�سيان.

عادل �صالح

ب�سبب "تنورة" ممر�ضة تخ�سر لقب مو�سوعة غيني�س

قالت املمر�ضة
الربيطانية التي
�شاركت يف ماراثون
لندن بزي العمل،
�إن مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية
رف�ضت �ضم ا�سمها
لأنها مل تكن ترتدي
تنورة.
جي�سيكا �أندر�سون
م�سافة
قطعت
املاراثون الأ�سبوع
املا�ضي يف زمن بلغ ثالث �ساعات وثماين دقائق واثنتني وع�رشين ثانية م�سجلة
رقما قيا�سيا جديدا �أقل من الزمن امل�سجل يف املاراثون ل�سيدة ترتدي زي
ممر�ضة ،بن�صف دقيقة .وقالت �أندر�سون �إنها �أبلغت �أن زيها الطبي الذي ي�شمل
بنطاال يخالف قواعد غيني�س لزي املمر�ضات :ثوب �أبي�ض �أو �أزرق ومئزر وقبعة
ممر�ضات تقليدية .وقالت �أندر�سون ملجلة "رانرز ورلد" �إن هذه القواعد بالية
وتر�سخ " قوالب التمييز اجلن�سي التقليدية" .وقالت مو�سوعة غيني�س ال�سبت
"من الوا�ضح للغاية �أن هذا اللقب ت�أخرت مراجعته كثريا وهو ما �سنقوم به
ك�أولوية خالل الأيام املقبلة".

"البقر ال�ضاحك" يجذب الآالف يف مراعي ال�سويد

بعد �شتاء طويل ،انطلق قطيع من
الأبقار �إىل املراعي اخل�رضاء التي
ُحرموا منها لأ�شهر ،يف م�شهد ا�ستقطب
�آالف الأ�شخا�ص �أمام �إحدى مزارع
الأبقار املخ�ص�صة لإنتاج الألبان يف
ال�سويد ،ال�سبت.
وقالت كارين ليندغرين ،التي تدير
مع زوجها املزرعة الواقعة يف بلدة
فالنتونا على بعد نحو  50كيلومرتا

�شمايل العا�صمة ال�سويدية
�ستوكهومل� ،إن املوعد
ال�سنوي لإطالق الأبقار "يعد
�أحد �أهم �أيام العام بالن�سبة
لزوار املزرعة" ،ح�سب ما
ذكرت وكالة رويرتز.
ورغم �أن بع�ض العجول
التي ت�شهد هذه املنا�سبة
للمرة الأوىل بدت غري
�سعيدة على الإطالق ،ف�إن
ال�سعادة كانت تغمر رفاقها
الأكرب عمرا ،وهي تنطلق يف
الأجواء امل�شم�سة.
ولدى فتح �أبواب احلظائر ،بدت
الأبقار يف بداية الأمر مرتبكة ومتلكئة،
لكنها �رسعان ما انطلقت �إىل املراعي
وهي تقفز وتتمرغ فرحا باحلرية،
التي وجدتها �أخريا ،والتي قد ت�ستمر
حتى حلول ف�صل اخلريف املقبل يف
�سبتمرب و�أكتوبر املقبلني.

تعرف على �صاحب �أكرب عدد �أ�صابع يف العامل
�صور
انت�رشت
جديدة للرجل الذي
�سجل رقما قيا�سيا
عامليا بامتالكه �أكرب
عدد من �أ�صابع اليدين
والقدمني يف العامل.
ويعاين ديفيندرا
�سوثار من ت�شوه
ج�سدي
خلقي
ُيعرف با�سم "كرثة
يحدث
الأ�صابع"،
عند ت�شكل الكثري من
الأ�صابع يف رحم الأم خالل الأ�سبوع ال�ساد�س �أو ال�سابع من احلمل .ودخل الرجل
البالغ من العمر  46عاما ،يف مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية المتالكه 28
�إ�صبعا موزعة بالت�ساوي بني يديه وقدميه .ويرف�ض ال�سيد �سوثار ،املقيم يف
غوجارات غرب الهند ،ال�سماح حلالته بال�سيطرة على حياته .ولكنه يعرتف
ب�شعوره بالقلق من فقدان �أحد �أ�صابعه �أثناء عمله يف النجارة ،كما يكافح من
�أجل العثور على �أحذية منا�سبة .و�أثرت هذه احلالة على املري�ض الهندي،
�أك�شات �ساك�سن ،الذي ُولد بـ � 7أ�صابع يف كل يد و� 10أ�صابع يف كل قدم ،وفقا
ملو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية .ومع ذلك� ،أجرى �ساك�سن عملية جراحية
لإزالة الأ�صابع الإ�ضافية ،لذا ف�إن ال�سيد �سوثار ،يحتفظ ب�سجل "التعاي�ش مع"
احلالة الأكرث تطرفا لـ "كرثة الأ�صابع" .وميكن للحالة املر�ضية ،التي ال يوجد
لها عالج� ،أن جتعل من ال�صعب على املر�ضى ا�ستخدام �أيديهم ،كما يحدث مع
ال�سيد �سوثار مع تقدمه يف العمر.
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