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مهرجان الأرتريني بالريا�ض و�ضواحيها يفتتح فعالياته مدير بنك الدم :نقدم الدم للمحتاجني �إليه جمانا

افتتح مهرجان الأرتريني
يف الريا�ض و�ضواحيها
العربية
باململكة
ال�سعودية يف التا�سع
من نوفمرب اجلاري حتت
�شعار "نربا�س للتطور
امل�ستدام " بح�ضور عدد
كبري من املواطنني.
افتتح املهرجان الذي
ي�ستمر حتى احلادي
ع�رش من نوفمرب اجلاري
مبختلف املنا�شط ،الوفد
عايل امل�ستوى املمثل
الأرترية
للحكومة
واجلبهة كل من ال�سيد
 /الأمني حممد �سعيد
�سكرتري اجلبهة ال�شعبية
والعدالة
للدميقراطية
ووزير احلكومات املحلية
ال�سيد  /ولدنكئيل �أبرها.
القى �سعادة ال�سفري /
حممد عمر حممود �سفري �إرتريا يف
اململكة العربية ال�سعودية كلمة
يف منا�سبة االفتتاح ،قال فيها :ب�أن
مهرجان هذا العام يعترب ا�ستثنائيا
لكونه ينظم يف الوقت الذي حقق فيه
الت�صدي املن�سق لل�شعب واحلكومة
انت�صارات كبرية يف كافة املجاالت،
مو�ضحا ب�أن متتني الأرتريني
يف اخلارج من وحدتهم وتعزيز
م�ساهماتهم يف الربامج الوطنية من

قال املدير الطبي لبنك الدم الوطني ب�أن الدماء املتربع بها من قبل
املتربعني لتنمية حمتوى بنك الدم تقدم للمواطنني املحتاجني �إليها دون
�رشوط وجمانا بت�رصيح من الطبيب.
و �أو�ضح يف ت�رصيح له لوكالة �إرينا ب�أن متكني املواطنني املحتاجني من
احل�صول على الدم ،يعترب من الأن�شطة اجلارية منذ فرتة طويلة يف البالد ،وكان
بنك الدم قد �أن�ش�أ يف العام  2002يف مبنى له مع كا مل التجهيزات ب�أ�سمرا ،
ويعمل حاليا بتوفري الدم بجودة عالية للمواطنني املحتاجني للدم.
كما �أ�شار �إىل �أن الدم املتربع به كان يخزن يف ال�سابق كما هو ملدة  21يوما،
ومنذ العام � 2006أ�صبحت جتري عمليات الفرز خلاليا الدم مثل البالزما
وكريات الدم احلمراء و�صفائح الدم وغريها  ،ويتم حفظ اخلاليا التي حتفظ
لفرتة واال�ستفادة ال�رسيعة من اخلاليا التي ال تتحمل احلفظ لفرتة طويلة.
وقال ب�أن الدم املتربع به مير بتحاليل عدة ،و�أن الأن�شطة التي يتبعها بنك
الدم يف ذلك ت�ستويف املعايري الدولية.
و �أ�ضاف ب�أن تنظيم املتربعني بالدم ينت�رش يف جميع الأقاليم حيث ي�ساهم
بدور كبري يف تنمية حمتوى بنك الدم ،م�شريا �إىل �إقامة �إقليم القا�ش -بركة
بنكا للدم خا�ص به ،م�شددا على �أهمية ت�أطري املواطنني من ذوي ف�صائل الدم
املوحدة للمتربعني -يف جمعية خا�صة بهم �أمر جيد .
و دعا املدير الطبي لبنك الدم ال�سيد  /ابرهام مياين املواطنني �إىل القدوم
اىل البنك والتربع بالدم ،لأن الأطباء الأملان �سي�أتون �إىل البالد ويقومون
بعمليات جلراحة القلب لعدد كبري من الأطفال.

املهام املرحلية.
و ذكر رئي�س جلنة تن�سيق
االحتفاالت يف الريا�ض و�ضواحيها
ال�سيد  /قرماي مياين ب�أن املهرجان
الذي ينظم �سنويا يعترب املر�آة
العاك�سة للوحدة القوية للأرتريني
وارتباطهم بوطنهم ،وي�ساهم بدور
كبري يف نقل القيم والرتاث الوطنيني
�إىل الأجيال احلديثة.
ي�شتمل مهرجان هذا العام
يف الريا�ض و�ضواحيها خمتلف

دعوة لتوخي احلذر من ا�ستخدام امل�ضادات احليوية

مبنا�سبة
امل�ضادة
املهنيني
امل�ضادات

دعت وزارة ال�صحة
الأ�سبوع العاملي للأدوية
للبكترييا �إىل ا�ست�شارة
ال�صحيني قبل تناول
احليوية.
وقال مدير ق�سم مراقبة الأغذية
والأدوية يف الوزارة ال�سيد  /ايا�سو
بهتا ب�أن ا�ستخدام امل�ضادات احليوية
دون اتباع الو�صفات الطبية �أمرا
اعتاد عليه النا�س ،مما ي�شكل خطرا
على ال�صحة  ،وال�صحيح هو احلر�ص
على تناول الدواء ح�سب الو�صفات
الطبية التي حتدد الكمية والفرتة
الزمنية.
و �أو�ضح ب�أن اال�ستخدام غري الآمن
للم�ضادات احليوية �أو امل�ضادات
البيكتريية �أ�صبح حتديا �صحيا
على امل�ستوى العاملي ،و�أن �سوء
ا�ستخدام هذه الأدوية ي�ؤدي اىل خلق
البكترييا املقاومة للأدوية ،مما

يقلل من قدرة الأدوية على العالج.
و�أ�ضاف ب�أن اال�سبوع العاملي
لأدوية امل�ضادات احليوية �سينظم
من الثالث ع�رش وحتى التا�سع ع�رش
من نوفمرب اجلاري حتت �شعار"
لن�ست�شري الأطباء املخت�صني قبل
تناول امل�ضادات احليوية " .
ي�شتمل على �أن�شطة توعوية ومنا�شط
�أخرى بهدف مكافحة �سوء ا�ستخدام
امل�ضادات احليوية دون الو�صفات
الطبية لإحداث التغيري الإيجابي يف
عادات املواطنني ال�صحية .
كما �شدد ال�سيد � /إيا�سو على
خماطر تناول الدواء للأمرا�ض
الب�سيطة التي ميكن معاجلتها
بتقوية املقاومة الذاتية للج�سم،
ووجوب تقدمي الكادر ال�صحي الن�صح
للمر�ضى وعدم �إعطاء الأدوية وفق
طلباتهم ال�شخ�صية .
و �أ�شار �إىل �أن املقاومة التي
تكت�سبها البكترييا �ضد امل�ضادات
احليوية يف الإن�سان تكون �أي�ضا
يف احليوانات  ،ولذا يتوجب عدم
ا�ستخدام الأدوية البيطرية التي ال
يعرف م�صدرها.
هذا وت�شري الدرا�سات التي �أجرتها
منظمة ال�صحة العاملية �إىل وفاة
حوايل � 700ألف �شخ�ص �سنويا
ب�سبب �سوء ا�ستخدام الأدوية امل�ضادة
للبكترييا ،وميكن ارتفاع هذا العدد
�إىل ع�رشة مليون �شخ�ص بحلول العام
 2050ما مل يحدث تغيري يف العادات
ال�صحية .

الفعاليات التي تعك�س دور
وم�ساهمات الأرتريني عامة واجلالية
خا�صة يف بناء الوطن والدفاع عنه
من جهة وبرامج التنمية وتقدمها من
جهة ثانية.
هذا وقد ت�ضمن برنامج االفتتاح
منا�شط فنية �أعدها طالب املدر�سة
العاملية للجالية الأرترية يف
الريا�ض و�شباب اجلبهة ال�شعبية
وع�ضوات فرع االحتاد الوطني للمر�أة
الأرترية وجلنة الت�صدي ال�شعبي
وعرو�ض لل�صور والأزياء الوطنية
وحفال �أقامته الفرقة الفنية القادمة
من �إرتريا.

انعقاد ور�شة عمل �صحية بالإقليم الأو�سط

عقد مكتب ال�صحة يف الإقليم
الأو�سط ور�شة عمل �صحية يف كل من
مديريات �رسجقا وبريخ وقاال نفحي
لتقييم �سري �أن�شطته وو�ضع خطة
عمل للعام .2018
و �أ�شارت التقارير يف املديريات
املذكورة يف الور�ش ب�أن امل�صاعب
ال�صحية تتمثل يف نق�ص خدمات
التوليد وبعد امل�سافات �إىل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية وقلة �سيارات
الإ�سعاف و الكالب ال�ضالة ،حيث

قدمت �آراء عديدة حللها.
و طالب امل�شاركون ب�إدخال
وتو�سيع �أن�شطة �إ�صحاح البيئة
الأمرا�ض
ب�أ�سباب
والتوعية
ومراجعة الأمهات امل�ؤ�س�سات
ال�صحية للتعرف على �أو�ضاعهن
ال�صحية �ضمن اخلطة امل�ستقبلية
التي �سيتم و�ضعها .
وقال م�س�ؤول ال�صحة يف الإقليم
الأو�سط الدكتور /ت�سفاي �سلمون
يف الكلمة التي �ألقاها "ب�أن مناق�شة

الربامج ال�صحية امل�ستقبلية مع
املجتمع واجلهات املنفذة �ستكون
لها فاعلية �أكرب".
من جانبه �أو�ضح مدير ق�سم
اخلدمات االجتماعية يف الإقليم
الأو�سط ال�سيد /قالآب ت�سفا�سال�سي
ب�أن اخلطط املو�ضوعة ب�صورة
م�شرتكة ي�سهل تنفيذها جماعيا،
داعيا مدراء ال�ضواحي املنتخبني
امل�شاركة اجلادة لإجناح
�إىل
الربنامج.
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كندا تدفع الر�سال قوة حفظ �سالم �أممية اىل اوكرانيا بوتني يتهم �أمريكا بالتدخل يف االنتخابات الرو�سية

�أعلنت وزيرة اخلارجية الكندية
اول ام�س اخلمي�س ان حكومة
بالدها تبذل جهودا دبلوما�سية
حثيثة ل�ضمان ت�شكيل قوة حفظ
�سالم تابعة للأمم املتحدة يف
�أوكرانيا.
وقالت كري�ستيا فريالند يف
بيان "تقود كندا مباحثات مع
عدد من البلدان حول العامل حول
جدوى وجود قوة حلفظ ال�سالم والأمن يف �أوكرانيا وقابليتها لال�ستمرار".
وا�شارت فريالند اىل ان رئي�س الوزراء الكندي جا�ستني ترودو بحث هذا
املو�ضوع مع امل�ست�شارة االملانية �أنغيال مريكل.
وا�ضافت اي�ضا انها ا�ستطلعت اال�سبوع املا�ضي �شخ�صيا جدوى و�آفاق مهمة
كهذه" مع وزير اخلارجية االمريكي ريك�س تيلر�سون واملبعوث االمريكي اخلا�ص
يف اوكرانيا كريت فولكر واالمني العام للأمم املتحدة انطونيو غوتريي�ش.
وقالت فريالند "حكومتنا كانت دائما يف قلب اجلهود الدولية لدعم �أوكرانيا
ونحن نعمل بجهد لت�أمني ان ي�ضمن اي جهد حلفظ ال�سالم ال�سيادة الأوكرانية
وال�سالمة االقليمية".
ُ
وق ّدمت يف اال�شهر االخرية مقرتحات عدة يف االمم املتحدة لت�شكيل قوة حفظ
�سالم يف �رشق اوكرانيا اال انها ف�شلت يف احل�صول على اجماع حولها.
كما ان رو�سيا التي متلك حق النق�ض يف جمل�س االمن تف�ضل قوة �أممية �صغرية
حلماية املراقبني الدوليني يف منطقة النزاع.
ويتحدر حواىل  1,2مليون كندي ومنهم فريالند من �أوكرانيا ،ومنذ �ضم
رو�سيا للقرم عام  2014انحازت احلكومات االوكرانية املتعاقبة اىل كييف يف
نزاعها مع مو�سكو.
كما فر�ضت كندا كغريها من الدول الغربية عقوبات على امل�س�ؤولني الرو�س
كان �آخرها اال�سبوع املا�ضي ،ما ا�ستفز رو�سيا للقيام بخطوة مماثلة جتاه
كندا.
واعلنت اوتاوا يف بداية هذا العام متديد مهمة ع�سكرية لتدريب جنود اوكرانيني
حتى العام  ،2019ا�ضافة اىل ابرام البلدين التفاق تعاون ع�سكري.
وقال الرئي�س االوكراين برتو بورو�شينكو خالل زيارة اىل كندا يف �سبتمرب
املا�ضي انه يتوقع ا�ستقرارا اف�ضل يف �رشق اوكرانيا مع تويل كندا رئا�سة
جمموعة ال�سبع عام .2018
وتقود كندا اي�ضا قوة مقاتلة متعددة اجلن�سيات يف التفيا ،و�صفها وزير
الدفاع الكندي هارجيت �ساجان ب�أنها "ر�سالة ردع قوية" لرو�سيا.

اتهم الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني اول ام�س اخلمي�س الواليات
املتحدة باختالق ف�ضيحة املن�شطات
بحق الريا�ضيني الرو�س للت�أثري
على االنتخابات الرئا�سية الرو�سية
املقررة مطلع  2018والتي يتوقع �أن
يرت�شح ويفوز بها.
مدينة
يف
بوتني
وقال
ت�شيليابين�سك يف منطقة جبال
الأورال «ردا على تدخلنا املزعوم
يف انتخاباتهم ،يريدون اختالق
م�شكالت يف انتخابات الرئا�سة
الرو�سية».
ومل يعلن بوتني موقفه من الرت�شح
يف االنتخابات الرئا�سية املقررة
يف مار�س املقبل� ،إال �أن املحللني
يعتقدون �أنه لن يفوت فر�صة متديد
واليته يف الكرملني حتى العام
.2024
وقال بوتني �أمام عمال خالل
زيارته مل�صنع «هذا ما يقلقني:
االلعاب االوملبية تنطلق يف فرباير
ومتى جترى انتخاباتنا الرئا�سية؟
يف مار�س).
وتابع «هناك �شكوك قوية ب�أن

وا�شنطن تفر�ض عقوبات جديدة على فنزويال

�أعلنت الواليات املتحدة اول
ام�س اخلمي�س عقوبات جديدة على
فنزويال ا�ستهدفت هذه املرة ع�رشة
م�س�ؤولني متهمني ب�رضب العملية
االنتخابية يف هذا البلد ،وفر�ض
رقابة على و�سائل االعالم ،والتورط
باعمال ف�ساد يف اطار برامج
غذائية.
وقال وزير اخلزانة االمريكي
�ستيفن منوت�شني يف بيان ان
"الواليات املتحدة لن تقف
مكتوفة اليدين يف وقت يوا�صل
نظام (الرئي�س نيكوال�س) مادورو

�رضب النظام الدميوقراطي يف
فنزويال" .وت�أتي هذه العقوبات
فيما بلغ االقت�صاد يف فنزويال
و�ضعا كارثيا .واو�ضحت اخلزانة
االمريكية ان هذا القرار ي�أتي يف
اعقاب انتخابات اخلام�س ع�رش
من اكتوبر التي �شابها "العديد من
التجاوزات التي ترقى اىل م�ستوى
التزوير".
وا�ضاف البيان االمريكي انه
مبوجب هذه العقوبات "�سيتم جتميد
كل ا�صول ه�ؤالء اال�شخا�ص و�سيحرم
على املواطنني االمريكيني التعامل

التجاري معهم".
وت�ضاف هذه العقوبات اىل عقوبات
اخرى تقررت يف احلادي والثالثني
من يوليو والرابع والع�رشين من
اغ�سط�س املا�ضيني وادت اىل وقف
م�صادر التمويل لفنزويال.
وو�صفت وا�شنطن يف تلك الفرتة
نظام مادورو بانه "ديكتاتوري".

الأمم املتحدة ت�شكك مبقتل مدنيني يف غارة جوية يف �أفغان�ستان

�أفادت بعثة الأمم املتحدة يف
�أفغان�ستان ب�أن ع�رشة مدنيني رمبا
قتلوا يف �رضبة جوية على مدينة
قندوز يف �شمال البالد مطلع الأ�سبوع،
على رغم ما خل�ص �إليه حتقيق
للجي�ش الأمريكي من عدم �سقوط قتلى
مدنيني.
وقالت بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة
يف �أفغان�ستان يف �سل�سلة تغريدات على
«تويرت»� ،إن «مقابالت مع عدد من
الناجني ،بالإ�ضافة �إىل �أطباء و�شيوخ
و�آخرين منحتها �سبب ًا قوي ًا لالعتقاد
ب�أنه كان هناك مدنيون بني القتلى يف

الهجوم الذي وقع ال�سبت املا�ضي».
و�أ�ضافت «تظهر النتائج الأولية
التي تو�صلت �إليها البعثة وجود
تقارير ذات م�صداقية تفيد مبقتل
ع�رشة مدنيني على الأقل يف ال�رضبة
اجلوية على قندوز ب�أفغان�ستان يف
الرابع من ال�شهر اجلاري».
ويتعار�ض هذا الإعالن مع بيان
�أمريكي الثالثاء املا�ضي �أن حتقيق ًا مل
يجد �أي دليل على مقتل مدنيني.
وتلقي الواقعة ال�ضوء على نق�ص
�شفافية التقارير املتعلقة ب�سقوط
قتلى بني املدنيني يف �أفغان�ستان،
وهي ق�ضية �ستزداد �أهميتها على
الأرجح خ�صو�ص ًا بعد قرار الواليات
املتحدة تعزيز ال�رضبات اجلوية على
«طالبان» وجماعات متمردة �أخرى.
وقال وزير الدفاع الأمريكي
جيم�س ماتي�س خالل زيارة لكابول
يف �سبتمرب املا�ضي� ،إن «القيادات
الع�سكرية �ستح�صل على حرية �أكرب

ال�ستخدام القوة الع�سكرية الأمريكية
�ضد طالبان ،لكن مع القيام بكل
�شيء ممكن ،لتجنب �سقوط �ضحايا
مدنيني».
وادان الرئي�س الأفغاين ال�سابق
حامد كرزاي ال�رضبة اجلوية .وكان
كرزاي على خالف �شديد مع الواليات
املتحدة يف �ش�أن م�س�ألة �سقوط مدنيني
يف ال�رضبات اجلوية .ومل ي�صدر بعد
تعليق من حكومة الرئي�س �أ�رشف عبد
الغني.
وذكر بع�ض امل�س�ؤولني املحليني
�أن زهاء � 13شخ�ص ًا قتلوا يف �رضبات
جوية ال�سبت املا�ضي يف ت�شاهاردارا
على م�شارف مدينة قندوز ،بينما
ذكرت تقارير �أخرى �أن ما ي�صل �إىل 65
�شخ�ص ًا قتلوا.
لكن القوات اخلا�صة الأفغانية
وحاكم ًا �إقليميا نفوا �سقوط �أي
مدنيني يف العملية التي قتل فيها 48
من املت�شددين.

كل ذلك يحدث من �أجل
خلق موقف مفيد للبع�ض،
موقف حمبط ملتابعي
والريا�ضيني
الريا�ضة
�سببه تدخل حكومي مزعوم
يف االنتهاكات» بخ�صو�ص
تناول املن�شطات.
وتدهورت العالقة بني
رو�سيا والواليات املتحدة
�أخرياً� ،إذ يتهم حتقيق
�أمريكي م�ساعدين �سابقني
يف حملة ترامب الرئا�سية بعقد
لقاءات �رسية مب�س�ؤولني على �صالت
بالكرملني.
وتنفي مو�سكو با�ستمرار مزاعم
تدخلها يف االنتخابات الرئا�سية

االمريكية التي جرت العام الفائت.
وت�أتي ت�رصيحات بوتني بعد ان
اعلن احتاد التزلج الرو�سي اليوم
�إدانة اللجنة االوليمبية الدولية
اربعة متزجلني رو�س وجتريدهم
من ميداليتهم التي حازوها يف دورة
االلعاب االوليمبية يف �سوت�شي يف
العام  2014كما منعوا من امل�شاركة
يف �أي دورة �أوملبية مدى احلياة.
واعترب بيتخوف �أن القرار مبثابة
«�إعالن حرب» �ضد رو�سيا .وكررت
ّ
تن�شط
مو�سكو نفيها وجود �أي نظام
ممنهج برعاية الدولة .و�أكد بوتني
اخلمي�س �أن «رو�سيا مل ،وامتنى
�أنها لن ،تنتهج نظام ّ
تن�شط ممنهج
برعاية الدولة نُ تهم بانتهاجه».

رئي�سة برملان كتالونيا متثل �أمام املحكمة
العليا مبدريد
مثلت رئي�سة برملان �إقليم
كتالونيا الإ�سباين املنحل
كارمي فوركاديل وخم�سة
من �أع�ضاء اللجنة الدائمة
للربملان �أمام املحكمة
العليا يف مدريد حيث ا�ستمعت
املحكمة لأقوالهم ردا على دعوى
النائب العام �ضدهم بتهمة التمرد
والع�صيان.
وقالت االنباء يف مدريد �إن املدعي
العام �سيطالب ب�إجراءات احرتازية
من قبيل �سحب جوازات �سفر القادة
االنف�صاليني و�إر�سالهم لل�سجن.
و�أ�ضاف �أنه من املتوقع حدوث
انفراج يف الق�ضية ب�إطالق �رساح
املتهمني ومنحهم مهلة �أخرى -بعد
املهملة الأوىل التي انتهت -لإعداد
الدفاع متهيدا لإطالق �رساحهم
خا�صة و�أنهم يتوفرون على احل�صانة
الربملانية.
و�أ�شارت االنباء �إىل ا�ستمرار
االحتقان يف كتالونيا حيث من املقرر
تنظيم مظاهرة حا�شدة ال�سبت القادم
للمطالبة ب�إطالق �رساح املعتقلني.
و�أو�ضح م�صدر ق�ضائي �أن فوركاديل

وافقت على الرد على �أ�سئلة النيابة
العامة.
و�ست�صدر املحكمة العليا قرارها
بعد اال�ستماع �إىل الأقوال التي �أدىل بها
جميع املتهمني ،وكانت املحكمة قد
�أعلنت قبولها طلبا من النيابة العامة
للتحقيق يف �أعمال قد ت�شكل "متردا
�أو انف�صاال و�صوال �إىل اختالى�س
�أموال".
وت�شتبه النيابة العامة يف �أن
فوركاديل والنواب اخلم�سة الآخرين
اتبعوا "�إ�سرتاتيجية من�سقة بغية
�إعالن اال�ستقالل".
وا�ستُقبلت فوركاديل لدى و�صولها
�إىل مبنى املحكمة مبدريد بهتافات
متظاهرين م�ؤيدين ال�ستقالل الإقليم
عن �إ�سبانيا ومعار�ضني له و�سط
�صيحات "ل�ستم وحدكم" تقابلها
هتافات "ا�سجنوا بوجدميون" يف
�إ�شارة �إىل رئي�س حكومة كتالونيا
املقال كارل�س بوجدميون.

ماي تعني موردنت وزيرة للتنمية الدولية
الوزراء
رئي�سة
عينت
الربيطانية ترييزا ماي اول ام�س
اخلمي�س بيني موردنت وزيرة
للتنمية الدولية ،وذلك خلفا
لربيتي باتيل التي ا�ستقالت
االربعاء املا�ضي بعد مقابلة
م�س�ؤولني �إ�رسائيليني دون علم
احلكومة.
وكانت موردنت ( 44عاما)
مثل باتيل من بني �أع�ضاء حزب
املحافظني الذين �أيدوا خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
وكتب النائب امل�ؤيد لالحتاد الأوروبي ت�شوكا �أومونا -وهو من حزب العمال
املعار�ض -على تويرت "هذه الوزيرة نف�سها التي زعمت خط�أ (خالل اال�ستفتاء على
اخلروج من االحتاد الأوروبي) �أن تركيا تكاد تن�ضم لالحتاد الأوروبي� ..أعجزُ عن
الكالم".
وكانت باتيل �أعلنت م�ساء الأربعاء ا�ستقالتها على خلفية اجتماعات لها مب�س�ؤولني
�إ�رسائيليني ،بينهم رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ،من دون علم احلكومة ،خالل
عطلة يف �إ�رسائيل يف �أغ�سط�س املا�ضي.
�أما الوزيرة اجلديدة فكانت قبل دخولها الربملان عام  2010عملت يف جمال
الأعمال واالت�صاالت ،مبا يف ذلك مديرة االت�صاالت ملجل�س كن�سينغتون وت�شل�سي،
وهي حاليا النائبة الوحيدة التي هي جندية احتياط يف البحرية امللكية.
ويف مايو  ،2015عني ديفيد كامريون رئي�س الوزراء ال�سابق موردنت وزيرة دولة
للقوات امل�سلحة يف وزارة الدفاع ،لت�صبح �أول امر�أة حتتل هذا املن�صب ،ويف يوليو
 2016عينتها ماي يف من�صب وزيرة دولة لإدارة العمل واملعا�شات التقاعدية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الأزمة الإثيوبية – نتاج التفرقة ال�سيا�سية

�أ�صبحت �إثيوبيا دولة مفككة
جراء ال�رصاعات الإقليمية
والقومية ،وال زالت الإ�ضطرابات
واملقاومة ال�شعبية بني احلني
والآخر ت�ستمر وبدون �أي
توقف .ويذكر ب�أنه يف الآونة
الأخرية ،ازهقت حياة املئات
من الأفراد ،وت�رشد ع�رشات
الآالف من ال�سكان من منازلهم
نتيجة ال�رصاعات التي ن�شبت
بني �إقليمي ال�صومال و�أروميا،
وتخللت تلك النزاعات م�شاركة
قوات من ال�رشطة و�إدارات
الأقاليم .وحتى الآن ،ال زالت
هذه الأزمة قائمة .حيث �أنه
وقبل عام واحد ،وجراء ن�شوب
الإ�ضطرابات ال�شعبية يف العديد
من املدن الكربى وال�صغرى
ب�إقليمي �أمهرا و�أروميا �ضد
احلكومة الإثيوبية ،ذهبت
�أرواح �أكرث من � 500شخ�ص
�ضحية تلك الإ�ضطرابات ،وبعد
جرح و�إ�صابة الآالف من الأفراد
و�إعتقالهم� ،إ�ضطر نظام الوياين
�إىل �إعالن حالة الطوارئ كما هو
معلوم .ونتيجة لذلك ،خلقت
تلك الأحداث� ،أججت النعرات
فيما بني �إقليمي تقراي و�أمهرا.
ومع �إ�ستمرار الفنت والنزاعات،
ومن دون وجود تنظيم من�سق
وقيادة وا�ضحة ،فلي�س من
ال�صعب التخمني ب�إحتمال ن�شوء
الفو�ضى و�إختالل النظام� ،إذا
مل يتم التو�صل �إىل حل حقيقي
و�صحيح حلالة املقاومة �ضد
النظام والنزاعات الأهلية.
وال يخفى عن �أي �شخ�ص حقيقة
ا�سباب هذه امل�شاكل .منها
 )1التجزئة والتفرقة ال�سيا�سية
�إن النظام القائم يف �إثيوبيا
ي�ستند على حقيقة قيام النظام
احلايل ب�إعالنه �أنه �سيكون
حامي حمى الأقليات و"احلار�س
ال�شخ�صي" لها ،من �أجل �ضمان
م�صالح �ضيقة ،والقيام بتهمي�ش
وعزل الأقليات الأخرى بغر�ض
اجللو�س على كر�سي ال�سلطة
واحلكم ،وبالرغم من �أن هذه
الظاهرة كانت موجودة يف
الأنظمة الإثيوبية ال�سابقة� ،إال
�سوء وخطورة
�أنها بد�أت تزداد
ً
مع جميئ نظام الوياين ،الذي
قام ب�إدراج مثل هذه الظاهرة
بالد�ساتري احلكومية و�إظهارها
مبظهر م�ؤ�س�ساتي ال زال يعمل
عليها حتى الآن.
وكما هو معلوم ،كان ن�ضال
�شعب تقراي ي�ستند على التحرر
من الهيمنة القومية والإثنية
وكذلك الإ�ضطهاد حيث كان
الن�ضال من �أجل حترير �شعب
م�ضطهد واحد من كافة �شعوب
�إثيوبيا .وبالرغم من ذلك ،مل
يكن نظام الوياين قادر ًا على
ال لبقية ال�شعوب
�أن يكون كفي ً
الأخرى .حيث �أن قيادة
الوياين ،قامت ب�إظهار الن�ضال
الذي خا�ضته مبظهر وطني،
ويف �أواخر عام 1980م ،وقبل
جميئ النظام �إىل �سدة احلكم،

�أعلن بالقول "ب�أنه ينا�ضل
بالوكالة عن كل �شعوب �أثيوبيا
الأخرى" و�إ�ستحدث تنظيمات
تندرج حتت م�سمى "اجلبهة
ال�شعبية الدميقراطية الإثيوبية"
"االهودق" ،وبعد �إحكامه على
مقاليد ال�سلطة ،قام بت�أ�سي�س
�إدارات �سميت بالـ "فيدرالية".
ومبا �أن الفيدرالية لي�ست
�أ�سلوب ًا �سيئ ًا للإدارة� ،إال �أنه
يجب العمل ب�أ�سلوب الفيدرالية
على النهج ال�صحيح ،ومع ذلك
وبعد ت�أ�سي�س نظام الوياين
للفيدرالية ،مل يكن للنظام �أية
نوايا ح�سنة جتاه املهام التي
ت�سلمها على عاتقه .حيث �أن كل
التنظيمات ال�صورية التي قام
نظام الوياين بخلقها يف خمتلف
�أقاليم البالد ،مل مينحها
احلرية الداخلية ،و�إ�ضطرت تلك
التنظيمات �إىل الإذعان والإنقياد
مبا�رشةً لأوامر قيادة الوياين،
من �أجل �إ�ستغاللها يف خطط
النظام اخلفية.
لذا ف�إن الفدرالية امل�ؤ�س�سة
على التجزئة ال�سيا�سية والتي
�إ�ستحدثها نظام الوياين ،مل
ت�ستند �إىل توكيل كل ال�شعوب
والأطياف الإثيوبية له ،بل
كان هدفها جعل النظام حمامي ًا
والعرقيات
ال�شعوب
عن
امل�ضطهدة من �أجل نيل قبولها
من جهة ،والقيام بت�أجيج
الفنت وال�رصاعات بني �شعوب
�إثيوبيا عرب ال�رصاعات الإثنية
والعرقية والنزاعات الأهلية،
م�ستعري ًا ب�إ�سم الفدرالية،
و�إلبا�س امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
مظهر ًا وطني ًا وقانونياً ،من جهة
�أخرى .كما �أن الهدف منه �أي�ضاً،
جعل ال�شعب م�شوب ًا مب�شاعر
الكراهية واحلقد والتهديد،
وتفكيك وحدته ،حتى ي�ضمن
النظام �إ�ستمراريته يف احلكم.
ونتيجة لذلك ،قام النظام
بطم�س الهوية الإثيوبية،
وت�أجيج النعرات القومية،
حتت م�سمى الدميقراطية.
ومع الفهم ب�أن هذا النظام
لي�س يف مقدوره خلق ال�سالم
والإ�ستقرار ،عدا ت�سببه ب�أحداث
العنف والإ�ضطرابات ،ف�إنه مع
علمه بخطورة الو�ضع وت�أزمه،
مل ولن يكون م�ستقر ًا مبثل هذه
الفدرالية.
وخالل  26عام ًا من تويل
نظام الوياين زمام احلكم ،قام
هذا النظام ب�إحكام قب�ضته على
ال�سلطة من خالل خلق مظلة
وطنية وهمية ل�ضمان م�صاحله
ال�شخ�صية وال�ضيقة ،وكتابة
حكومية
ود�ستاير
قوانني
تخدم �أطماعه اخلفية ،وقام
ب�إ�سم الدميقراطية ،ب�إ�شعال
نريان الفنت والإ�ضطرابات فيما
بني �شعوب �إثيوبيا ،من �أجل
�ضمان بقائه يف ال�سلطة .وهذه
املقاومة ال�ضخمة وال�رصاعات
الأهلية ال�شعبية وامل�ستمرة
التي ن�ش�أت م�ؤخراً� ،سببها

يف املقام الأول نظام الوياين
والتي قامت على ال�سيا�سة
الإ�ستعمارية امل�سماة بـ "فرق
ت�سد" التي تخدم م�صاحله حتت
غطاء الفدرالية مما نتج عنها
تلك الفنت والأزمات.
 )2مر�ض التو�سع
منذ بدء نظام الوياين بالن�ضال
الأطماع
كانت
التحرري،
التو�سعية من �ضمن �أهدافه،
وكما قام النظام يف البداية بر�سم
خطط تلك الأهداف� ،إال �أنه بعد
ذلك ،وللم�صالح الإ�سرتاتيجية،
قام ب�سرت و�إخفاء براجمه م�ؤقتاً.
وبعد تويل النظام زمام احلكم،
قام برت�سيم حدود �أقاليم �إثيوبيا
فعلي ًا كما كانت .وعلى هذا
الأ�سا�س ،ويف فرتة حكم نظام
الوياين ،مت تو�سيع �أرا�ضي
�إقليم تقراي ب�إجتاه اجلنوب
و�صو ً
ال �إىل نهر �أالوها يف (ولو)،
وقام ب�ضم الأرا�ضي الغربية من
�إقليم غوندر نحو مناطق ولقايت
وظلمتي �إىل �إقليمه ،وقام ب�ضم
بع�ض �أرا�ضي �إقليم العفر .وفوق
ذلك كله ،قام نظام الوياين
بخرق احلدود الدولية ،و�إنتزاع
بع�ض من الأرا�ضي ال�سيادية
الإرترية ،والتي ت�سببت يف
�إجبار ال�شعب الإرتري خلو�ض
حرب ًا دامية �ضده .والقرارات
الظاملة وغري العادلة التي قام
بها نظام الوياين داخل �إثيوبيا
حتت غطاء الإدارة اجلديدة
للأقاليم ،من �أجل الإ�ستيالء على
�أرا�ضي ال�شعوب ،لن متر مرور
الكرام ،و ي�شعل فتيل النزاعات
خ�صو�ص ًا فيما بني �شعب تقراي
وجريانه وبالأحرى مع �شعب
�أمهرا.
 )3الف�ساد
بعد قيام نظام الوياين
بالن�ضال عرب �شعب تقراي،
وو�صوله �إىل ال�سلطة ،وبعدما
قام �شعب تقراي بالكفاح املرير
ودفع ت�ضحيات ج�سيمة من �أجل
�أهدافه ونيل حقوقه القومية،
قام النظام على الفور ،ومن
باب الث�أر واجل�شع ملا تكبده
من ظلم و�إ�ضطهاد يف ال�سابق،
بالإ�ستيالء على ثروات البالد
وال�شعب و�إ�ستنزافها من �أجل
م�صاحله اخلا�صة.
وحتى يت�سنى للنظام اللعب
على �أوتاره اخلا�صة ،قام
نظام الوياين ب�إتباع ال�سيا�سة
الإقت�صادية القائلة بـ نظام
"ال�سوق احلر" ،وبالرغم من
ذلك ،مل تكن تلك ال�سيا�سة
ت�سمح بالتناف�س احلر ،بل على
العك�س من ذلك ،قام النظام
بخنق املناف�سة احلرة ،وعني
م�س�ؤولني قياديني بالإ�ضافة
�إىل عمالئه اخلارجيني على
ر�أ�س �إقت�صاد البالد من �أجل
الإ�ستحواذ و�إحتكار الإقت�صاد
مل�صلحته ،مما حرم ال�شعب من
احل�صول على ن�صيبه من ثروات
بالده وتهمي�شه على �أ�سا�س هذه
ال�سيا�سة الإ�ستيالئية .ونتيجة

لهذه ال�سيا�سة ،هجر العديد
من ال�سكان �أرا�ضيهم الزراعية،
ومت بيع الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة للم�ستثمرين الأجانب،
حتت غطاء الإ�ستثمار .ويف هذا
البلد الذي ي�ضم �سنوي ًا حوايل
 20مليون فرد يف �إنتظار املواد
الإغاثية ،ف�إن الأرباح التي ال
حت�صى من مداخيل الإقت�صاد
الإثيوبي يتم �إ�ستغاللها من
قبل امل�ؤ�س�سات التجارية
والإقت�صادية التابعة لنظام
الوياين ،مما عزل �أبناء البلد
عن القيام بالأن�شطة الإقت�صادية
والتجارية  ،والقيام بد ً
ال من
ذلك بخلق عالقات مع التجار
،
الأجانب
وامل�ستثمرين
للإ�ستيالء على ثروات البالد من
قبل تلك امل�ؤ�س�سات .وقد نتج
عن هذه ال�سيا�سة الإ�ستيالئية،
تف�شي الف�ساد الكبري و�سوء
الإدارة ،بالإ�ضافة �إىل ن�شوء
الأزمات الإقت�صادية وتف�شي
البطالة يف ال�سكان ،مما �أدى
�إىل �إزدياد حالة ال�شكوى ومرارة
العي�ش ب�شكل لي�س بال�سهل.
ويف مثل هذه الظروف ،ف�إن
ال�شعب الإثيوبي الذي ت�ستنزف
ثرواته وممتلكاته ب�شكل ج�شع
وب�شع من قبل هذا النظام،
ال ميكنه ال�سكوت والت�أمل
على مثل هذه احلالة .ويف
املظاهرات التي ن�شبت العام
املا�ضي ،قام ال�شعب ب�إ�ستهداف
تلك امل�ؤ�س�سات الإ�ستبدادية لهذا
ال�سبب.
موقف �إرتريا
�إن موقف �إرتريا من �إثيوبيا ،مل
يكن متخذ ًا حالياً ،بل كان متخذ ًا
منذ وقت طويل وب�صورة وا�ضحة
وجلية يف خمتلف املراحل ومل
يتغري هذا املوقف حتى الآن.
وقد �رصح فخامة الرئي�س/
�إ�سيا�س �أفورقي يف �شهر دي�سمرب

عام 2000م �أثناء التوقيع على
�إتفاقية اجلزائر" ،ب�أن جماورة
ال�شعوب نعمة ولي�ست نقمة"،
و�أن �شعب وحكومة �إرتريا،
�إميان ًا منها وت�أكيد ًا على هذه
امل�س�ألة ،ف�إنها تنظر لعالقات
اجلوار مع �إثيوبيا على �أنها
نعمة ،و�أن �شعبي البلدين
ي�أمالن ب�أن تزدهر الأخوة
وال�رشاكة بينهما على الدوام.
واجلبهة ال�شعبية خالل فرتة
الكفاح امل�سلح ،قامت بالتعاون
مع التنظيمات الإثيوبية ودفعت
الت�ضحيات املريرة ،لي�س من
�أجل تدمري �إثيوبيا ،بل من
�أجل حترير �إرتريا ،ونه�ضة
�إثيوبيا اجلديدة مع ًا  ،واغفال
املرحلة التاريخية املا�ضية،
وفتح �صفحة جديدة من ال�رشاكة
وح�سن اجلوار الدائم من �أجل
التنمية امل�شرتكة والإزدهار،
وكان ذلك ديدنها و�أملها على
الدوام .لذا ف�إن ال�شعب الإرتري
وحكومته ،يريدان لإثيوبيا �أن
تكون �إثيوبيا لكل مواطنيها،
و�أن تكون موحدة ،وجارة قوية
ومزدهرة ،ولي�س �أن تكون
متخلفة ،و�ضعيفة وتعي�ش مليئة
بال�رصاعات والنزاعات والفنت.
و�سيا�سة التفرقة والت�ضعيف �ضد
الآخرين ،التي ينتهجها نظام
الوياين يف �سيا�ساته ال�ضيقة،
هي �سيا�سة ال�ضعفاء والأ�شخا�ص
عدميي الثقة يف تفكريهم� .إال �أن
النظرة الإ�سرتاتيجية حلكومة
و�شعب �إرتريا ،ت�ؤمن ب�أن
وجود �إثيوبيا موحدة ،قوية
ومزدهرة ،حتم ًا �ستكون لإرتريا
ذات فائدة كبرية.
لذا ف�إن الأحداث التي وقعت
يف �إثيوبيا م�ؤخراً ،قد �إزدادت
�سوء مع مرور الوقت ،ومع
ً
�إ�ستمرار امل�شاكل ال�سيا�سية
والأمنية بهذه املنطقة ،ف�إنه
من م�س�ؤولية املجتمع الدويل
توجيه عنايتهم واهتمامهم بهذه
امل�س�ألة ،و�إيجاد حل جذري
لتجنب �أية خماطر ج�سيمة
�إ�ضافية.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
قربازقابهري
�صالح علي
ا�سمال�ش
منى عبده
حممدعثمان حممد
نورة عثماننورة
قربازقابهري
حممود حممد
ا�سمال�ش
منى�أحالم
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح

عبدا

فندق من اخليزران واحلبال

دولة متتلك ن�سا�ؤها  11%من كمية الذهب يف العامل!

ثروة الهند من الذهب تبلغ مئات
املليارات!
يبلغ مقدار ثروة ن�ساء الهند من الذهب
حوايل  950مليار دوالر ،ويليها ال�صني
يف املرتبة الثانية .كما �أن جمموع ما متلكه
دول
الهند من الذهب يفوق احتياطي ما متلكه ثالث
و �أ ملا نيا
ُعظمى هي :الواليات املتحدة الأمريكية� ،سوي�رسا،
معا!
جمتمعة ً
وتعترب الهند �أكرب م�ستهلك عاملي للذهب .حيث حتتوي معابدها على �أطنان من املجوهرات
املكد�سة على مر القرون ،وتبلغ قيمتها مليارات الدوالرات .والكثري من
وال�سبائك الذهبية والعمالت
ّ
هذه املجوهرت حمفوظ يف �رساديب �رسية حتت املعابد!
�أما �رس تعلق الهنود بالذهب فيعود �إىل عدة عوامل منها
العقيدة الهندو�سية ،حيث يعترب مهرجان “دي وايل”
�أحد موا�سم �رشاء امل�صوغات الذهبية ال�سنوية .كما �أن
العادات القدمية يف الأرياف الهندية على وجه اخل�صو�ص
تعترب امل�صوغات الذهبية جزء �أ�سا�سي من مهر العرو�س،
باعتبارها م�صدر �أمان مايل م�ستقبلي للعائلة.
من يقول �أن الهند بلد فقري؟ ففي ظل وجود كل هذا
االحتياطي من الذهب ،مبقدور كل مواطني الهند �أن يتزودوا بالوقود جمانً ا على مدار مئات ال�سنني
القادمة� ،أو ي�ستقلوا القطار جمانً ا ملدة  100عام على الأقل� ،أو ي�أكلوا جمانً ا لعامني قادمني،
ومبقدور الهند �أن تبني خم�س مدن مثل دبي يف حال ا�ستخدمت خمزون الذهب لديها!

ملاذا مت اال�ستعانة ب  21فيل لعبور ج�سر بروكلني بعد بنائه؟

مت افتتاح ج�رس بروكلني واملعروف � ً
أي�ضا بج�رس
نهر ال�رشق يف  24مايو من عام 1883م ،حيث مت
�إعداد حفل مميز يليق بافتتاح هذا اجل�رس الذي
كلّفت عملية بنا�ؤه  15.5مليون دوالر �أمريكي يف ذلك
الوقت ،وح�رض حفل االفتتاح الآالف من النا�س وقام
رئي�س الواليات املتحدة يف ذلك احلني Chester A.
 Arthurهو واملحافظ  Franklin Edsonبح�ضور
�سويا .وبالن�سبة لأداء الربج يف �أول �أيامه،
االحتفال
ً
فقد عربت من خالله 1800مركبة ،و�أكرث من � 150ألف
�شخ�ص ،ولكن
مبجرد مرور � 6أيام على افتتاحه ،بد�أت �شائعة تدور
حول �ضعف اجل�رس وعلى احتمالية �سقوطه.
�صورة للإعالن الذي
�صدر يف اجلرائد عن االفتتاح.
�أهمية عبور الفيلة للج�رس
بعد قرابة العام من انت�شار ال�شائعات حول �ضعف
اجل�رس ،قام منظم العرو�ض الأمريكي “بي تي بارنوم”
بتنظيم م�سرية كبرية للفيلة اخلا�صة بال�سريك يف
�أمريكا على اجل�رس ،وذلك لت�أكيد �صالبته.
وبالفعل ،يف تاريخ  17مايو من عام 1884م
قام ما جمموعه  21فيل بالعبور من خالل ج�رس
اً
قاطعا على �أن اجل�رس الذي
دليل
بروكلني ،وكان هذا
ً
�صممه املهند�س الأمريكي  John A. Roeblingلي�س
�ضعي ًفا ،وهذا ما �أثبتته الأيام � ً
أي�ضا.

فندق م�ستقبلي م�صنوع من اخليزران واحلبال فقط يف ال�صني!
لتو�سيه النظام �إىل خارج
ا لفر يق
بحلول عام ُ ،2023يخطط
يمُ كنه �أن ي�ستوعب نحو
بكني وبناء منوذج �أ�ضخم
ال�رشكة جمموعة من ال�صور
� 20ألف ن�سمة .وقد ن�رشت
ُ
املذهلة للت�صميم.
امل�سامري باحلبال لربط
فقد ا�ستبدلت �رشكة “بيندا”
ت�شكيل الأر�ضية عرب �صف
معا .ومت
ق�ضبان اخليزران ً
جنب ،ثم ت�شكيل نظام
الق�ضبان اخل�شبية جن ًبا �إ ىل
جديدة و�إ�ضافتها �إىل
وحدات عرب بناء طبقات
الهياكل الأقدم.
وعلى عك�س ُمعظم
املباين الفندقية،
ي�سمح
الفريد
ف�إن الت�صميم اخليزراين
طبيعي .حيث ينوي
للنباتات بالنمو ب�شكل
الفريق زراعة النباتات بني كل �صف من اخليزران يف املبنى.
هذا الت�صميم الفريد مينح ع�شاق الطبيعة فر�صة للعي�ش بالقرب منها واحلفاظ على النظام
البيئي يف نف�س الوقت .ويف الفيديو �أدناه يمُ كنك �إلقاء نظرة �رسيعة على طريقة الت�صميم
والعي�ش يف هذا الهيكل اخل�شبي الفريد ،ودعنا نتعرف على وجهة نظرك فيه!

ج�سر زجاجي يف
ال�صني يبدو ك�أنه
يتحطم عند
امل�شي عليه!
ج�رس زجاجي على ارتفاع �شاهق يبدو ك�أنه
يت�صدع حتت �أقدام ال�سياح!
اجل�رس الزجاجي االذي يبلغ ارتفاعه 1180
مرتًا فوق م�ستوى �سطح البحر ويقع يف مقاطعة
“هيبي” ال�صينية ،من ُ
املحتمل �أن يكون �أكرث
جتربة �سياحية مرعبة على الإطالق.
فقد تناقلت العديد من و�سائل التوا�صل
االجتماعي مقطع فيديو يحب�س الأنفا�س
ل�سياح مروا بلحظات مرعبة بعد �أن ظنوا �أن
�أر�ضية اجل�رس تت�صدع حتت �أقدامهم .وظهر
�أحد ال�سياح يف الفيديو وهو يت�ش َّبت بدرابزين
راكعا على قدميه وي�رصخ طل ًبا للنجدة
اجل�رس
ً

ظنًا منه �أنها حلظاته الأخرية!
الدعابة القا�سية كانت بهدف �إ�ضفاء بع�ض الإثارة على رحلة ال�سياح .فقد كان بع�ض
علم بامل�ؤثرات ال�سمعية والب�رصية ،بينما البع�ض الآخر وقع يف فخ الدعابة
ال�سياح على ٍ
و�صدقها.
ّ
ُيذكر �أن �سماكة زجاج اجل�رس تبلغ حوايل � 3سم وتتحمل وزن ي�صل حتى  800كلغم للمرت
املربع الواحد.
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النخيل ....طرق زراعته وفوائده!!!
�إعداد :حممود عبداهلل�/أبوكفاح
ا�شارت العديد من التجارب
العملية �إمكانية زراعة النخيل
يف العديد من املناطق ب�إرتريا
,حيث توجد �أعداد مقدرة من
ا�شجار النخيل املغرو�سة حديث ًا
يف الوقت احلايل حول �سدقر�ست
يف اقليم القا�ش بركة ومنطقة
�شعب ب�إقليم �شمال البحر االحمر
ومنطقة �آبو مبديرية جنوب
دنكاليا يف �إقليم جنوب البحر
الأحمر ,مما ي�شري اىل �إمكانية
تو�سيع رقعة الأرا�ضي املزروعة
بهذه الفاكهة يف امل�ستقبل
القريب,ال�سيما وان وزارة
الزراعة تويل هذا االمر الأهتمام
الكبري.
فالنخيل هو �أحد �أنواع النباتات
التي تنتمي �إىل ف�صائل الفوفليات،
و�إىل �أ�رسة الكوريفاويات وقبيلة
النخالوية ،وتوجد هذه النباتات
ّ
يف مناطق متعددة كاجلزء
ال�رشقي من جزر الكناري،
والأجزاء ال�شمال ّية ،والو�سطى،
واجلنوب ّية وال�رشق ّية من القارة
الأوروب ّية ،و �رشقي تركيا،
وجنوبي ال�صني ،وماليزيا،
و�شبه اجلزيرة العرب ّية؛ حيث � ّإن
النخل ينمو يف البيئات القريبة
من املياه اجلوف ّية ،والأنهار،
بعدة طرق
والينابيع ،ويتكاثر
ّ
وهي نوى البذور ،والطريقة
اخل�رضية ،وبوا�سطة الرباعم،
ّ
والأن�سجة.
فعند زراعة النخل هنالك بع�ض
العوامل البيئية التي يجب
توافرها يف املكان الذي نريد �أن
نزرع النخل فيه مثل :
تعد احلرارة �أهم
احلرارة:ّ
منو النخل
العوامل التي يعتمد
ّ
عليها؛ حيث تنمو ا�شجار النخيل
حرارية مرتفعة
حتت درجات
ّ
حتمل
قليالً ،وال ي�ستطيع النخل
ّ
الربودة ،وال�صقيع ،والدرجة
ُ
ينمو يف ظلّها النخيل
املثلى التي
ّ

ترتاوح بني اثنني وثالثني درجة
مئوية �إىل ثمانية وثالثني درجة
ّ
مئوية.
ّ
 الري :يحتاج النخل ك�أي نبات�آخر للري بكم ّية مياه كافية،
ويتم معرفة الكم ّية ح�سب طبيعة
ّ
اجلو ،واحلالة التي يوجد فيها
النخل,حيث تعتمد فرتات
 الرتبة :ميكن زراعته يف �أينوع من �أنواع الرتبة ،والرتبة
ال�صفراء الطين ّية ذات الت�رصيف
اجليد هي �أف�ضل هذه الأنواع
لنمو النخل؛ حيث � ّإن الرتبة
ّ
ال�صفراء متتلك قدرة على مقاومة
امللوحة مبقدار اثنني وع�رشين
وخم�سمائة جزء باملليون
من امللوحة,وب�شكل عام ف�إن

زراعة ا�شجار النخيل يف الإقليم
اىل ان الإحتياجات املائية
لأ�شجار النخيل تعتمد على
الظروف املناخية والعوامل
النباتية مثل ال�صنف وعمر
الأ�شجار وكذلك على العوامل
املرتبطة بالرتبة ,مو�ضحا ب�أن
الإحتياجات املائية لأ�شجار
النخيل هي 74مرت مكعب للنخلة
الواحدة �أي مبعدل  200لرت يوميا
للنخلة املثمرة املكتملة النمو".
مواعيد الزراعة :
ميكن زراعة الف�سائل يف �أي يوم
من �أيام ال�سنة با�ستثناء الأ�شهر
الباردة ،وذلك على النحو الآتي
:
 -ف�صل الربيع خالل ثالثة �أ�شهر

الطرق املتبعة يف ري ا�شجار
النخيل تختلف ح�سب كفاتها من
طرق تقليدية اىل اخرى حديثة
ولرت�شيد ا�ستخدام املياه املتاحة
ينبغي اتباع و�سائل الري االكرث
كفاءة لري ا�شجار النخيل ولعل
من اهمها نظام الري باملحاب�س
,

وهي مار�س ،و�أبريل ،ومايو.
ف�صلي ال�صيف ،واخلريف
خالل ثالثة �أ�شهر وهي �سبتمرب،
و�أكتوبر ،ونوفيمرب.
كيف يتم غر�س الف�سائل ؟:
نحفر حفرات بحجم منا�سب،
بحيث تبعد ّ
كل حفرة عن الأخرى
م�سافة مرت واحد ،ونغر�س
الف�سائل يف املكان الذي نريده،
ويجب �أن نغر�س هذه الف�سائل
مبا�رشة بعد �إخراجها من الف�سيلة
البال�ستيك ّية؛ حيث ن�ضع كل ف�سيلة
يف منت�صف احلفرة ،ثم نحرك
الف�سيلة قلي ً
ال �إىل اجلهة ال�شمال ّية؛

وقد �أ�شار مكتب منظمة االغذية
والزراعة لالمم املتحدة "الفاو"
يف ارتريا خالل الور�شة التي
�أقامها مبدينة ع�صب للمزارعني
يف ال�شهر املا�ضي بخ�صو�ص

وذلك لكي ال يكون النخل متعامد
ب�شكل كامل مع �أ�شعة ال�شم�س،
وخا�صة خالل فرتة الظهر.
ن�ضع الرتبة يف احلفرة التي
توجد فيها الف�سيلة كي تتثبت
جيد ًا ،ثم ن�ضع كم ّية من ال�سماد
الع�ضوي مع الرتبة القريبة من
ّ
جذع الف�سيلة؛ وذلك لزيادة فر�صة
دائري
النمو اجليد .ن�صنع حو�ض ًا
ّ
ّ
ال�شكل حول الف�سيلة ،بحيث تبعد
م�سافة ترتاوح من خم�سني �إىل
�ستني �سنتيمرت ًا.
ثمار النخيل واهميتها الغذائية
وال�صحية:
تتكون احلبة النا�ضجة من ثمرة
�أ�شجار النخيل من نواة �صلبة
يغلفها القطمري وهو غالف ورقي
يف�صل النواة عن ج�سم الثمرة
اخلارجي الذي ي�ؤكل ،حيث
يعترب التمر �أحد �أنواع الفاكهة
ال�صيفية املليئة بالعنا�رص
والفيتامينات املهمة لتغذية
�صحة ج�سم الإن�سان,حيث تتمثل
فوائد التمر يف الآتي :
 ميد ج�سم الإن�سان بالطاقةحيث يحتوي على ال�سكريات
مما ي�ساعده على القيام بوظائفه
اليومية بن�شاط وحيوية.
 يعالج مر�ض فقر الدم؛الحتوائه على فيتامني ج الذي
ي�ساعد اجل�سم على امت�صا�ص
عن�رص احلديد املهم لزيادة ن�سبة
الهيموغلوبني يف الدم.
 يحافظ على �صحة القلبوالأوعية الدموية ويقيهم من
خطر الإ�صابة بالأمرا�ض العديدة
ل�سكتة
كا
الدماغية.
 يحافظ علىبقاء م�ستوى
ا لكو ل�سرت و ل
يف الدم �سليم ًا؛
ٍ
خال
حيث �إنّ ه
من �أي دهون
زائدة مما يقلل
فر�ص الإ�صابة
مبر�ض ت�صلب
ال�رشايني.
 يحافظ علىالعظام قوية
خطر
ويقلل
الإ�صابة مبر�ض
ه�شا�شة العظام
ومر�ض الك�ساح؛

ب�سبب احتوائه على عن�رصي
املغني�سيوم والبوتا�سيوم.
 يعالج مر�ض الإم�ساك حيث�إنّ ه يحتوي على ن�سب عالية من
الألياف.
 يفيد التمر احلامل وجنينها.يقوي ع�ضالت الرحم مما
ّ
يجعل الوالدة �أ�سهل.
 يحارب الآثار ال�سلبيةالناجتة عن �رشب امل�رشوبات
الكحولية.
 يخلّ�ص من ال�سموم املرتاكمةيف اجل�سم.
ينظم معدل خفقات القلب. يحافظ على بقاء �ضغط الدميف امل�ستوى ال�سليم.
يقوي اجلهاز الع�صبي يف
ّ
اجل�سم كما يعزز قيامه بوظائفه؛
حيث � ّإن التمر يحتوي على عن�رص
البوتا�سيوم.
 يحافظ على �صحة و�سالمةالدماغ.
 يخفف ويعالج التهاباتاملفا�صل والروماتيزم؛ نظر ًا
الحتوائه على مواد م�ضادة
للأك�سدة.
 يحافظ على �صحة و�سالمةالأ�سنان واللثة ومينع ت�سو�سه فهو
ي�ساهم يف امت�صا�ص الكال�سيوم.
 يزيد الوزن ملن يعاين منمر�ض النحافة املفرطة ويعالج
مر�ض فقدان ال�شهية.
 يعزز الرغبة اجلن�سية. يحد من �رسطانات البطنويقي منها ب�شكل عام الحتوائه
على عن�رص ال�سيلينيوم.
يح�سن الب�رص كما ي�ساعد علىّ
ال�شفاء من مر�ض العمى الليلي.
 يحافظ على �صحة الب�رشةونعومتها ،كما يعالج م�شاكلها
ويجعلها لينة ون�رضة ورطبة
ّ
ويخل�ص من التجاعيد املبكرة.
 يجدد خاليا اجللد يق�ضيعلى خالياه امليتة واجلافة.
يعالج م�شاكل ال�شعر كاخل�شونة
والت�ساقط.
يقلل فر�ص ت�شكل ح�صواتاملرارة .يعالج ال�ضعف العام
املعروف مبر�ض الإ�سقربوط.
 يخل�ص اجل�سم من ال�سموم. يقتل الديدان التي قد توجديف الأمعاء.
 يقي التمر من خطر الإ�صابةب�أمرا�ض البوا�سري.
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واحة الطفل

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

العدد ()42

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

معلومات عامة غريبة
الع�صر احلجري

هو فرتة ما قبل التاريخ ،وقد اعتمد الإن�سان فيها على احلجارة ل�صنع الأدوات،
فا�ستخدم خمتلف �أنواع احلجارة ،وقطّ عها ،ونحتها ،و�صنع منها العديد من الأ�سلحة،
ويق�سم الع�رص احلجري �إىل ثالثة �أق�سام ،وهي :الع�رص احلجري القدمي ،والع�رص احلجري
الأو�سط ،والع�رص احلجري احلديث،
 ،ففي �أوائل الع�رص احلجري القدمي الأدنى ظهر منط بدائي من الب�رش عرف با�سم الإن�سان
ثم ظهر الإن�سان منت�صب القامة ،والذي عرف با�سم
املاهر ،الذي ُعرث عليه يف �أفريقياّ ،
ثم ظهر منط جديد من الب�رش يف الع�رص
هومو �إريكتو�س ،والذي �صنع احل�ضارة الأ�شول ّيةّ ،
احلجري القدمي الأو�سط ،وقد عرف با�سم الإن�سان النياندرتال� .أق�سام الع�رص احلجري
الع�رص احلجري القدمي بد�أ الع�رص احلجري ال ّأول مع ظهور الإن�سان على �سطح الأر�ض،
وا�ستمر حتّى العام  10000قبل امليالد ،وقد اعتمد الإن�سان فيه على التن ّقل من مكان لآخر،
كما اعتمد على ال�صيد للح�صول على غذائه ،وتعلّم �إ�شعال النار بعد �رضب الربق لع�صا
املتخ�ص�صة،
خ�شبي ،فا�شتعل ،ويف نهاية هذه الفرتة تعلّم �صنع العديد من الأدوات
ّ
مثل الرماح ،والإبر ،بالإ�ضافة �إىل الر�سم على جدران الكهوف التي يعي�ش فيها .الع�رص
احلجري الأو�سط بد�أ الع�رص احلجري الأو�سط من عام  10000حتّى عام  4000قبل امليالد،
ا�ستقر الإن�سان فيه على دجن احليوانات ،وا�ستخدام الأدوات امل�صنوعة من احلجر
حيث
ّ
امل�صقول ،كما ظهرت فيه العديد من ال�صناعات ،مثل �صناعة اخلزف ،والن�سيج،
والنجارة ،وغريها ،وال بد من الإ�شارة �إىل � ّأن هذه الفرتة مت ّيزت مبناخها املعتدل الذي
�ساهم يف توفري الطعام .الع�رص احلجر احلديث هو الع�رص الذي بد�أ بعد العام  4000قبل
تعرف الإن�سان فيه على املعادن ،وطرق �صهرها ،ويعد اخلنجر من �أقدم
امليالد ،وقد
ّ
َ
ّ
احلديدية امل�شكلة بالطرق ،حيث �صنع قبل �سنة  1350قبل امليالد ،وقد مت ّيز
الأدوات
ّ
الع�رص احلجري احلديث باكت�شاف الزراعة ،واال�ستقرار ،و ظهور الدول ذات املدينة
ّ
الفخار.
الواحدة ،والأنظمة ال�سيا�س ّية املع ّقدة ،واخرتاع

�ضحكات

حرامي

..

د خل

و�س�أل

على

احلرمه

�شيبان

 :اي�ش ا�سمك ؟  ..قالت  " :رقيه " قال :

ايه � ..أنا ا�سم �أمي رقيه ع�شان كذا ما راح �أ�ضرك "

ثم �س�أل الرجل  " :و�أنت  ..اي�ش ا�سمك ؟ " قال � " :أنا
ا�سمي �صالح  ..لكنهم يدلعوين  ...رقيه "

مرة واحد بخيل بيوكل ف�ستق قالتلو زوجته طعميني حبة اعطاها
حبة و اكلتها قالتلو كمان حبة قالها ال واهلل كلهم
نف�س الطعم

"

ق�صة القرد املنحو�س
كان هناك قردين ا�صدقاء احدهما حمظوظ واالخر مت�شائم و�سىء احلظ دائما ,قرر االثنني الذهاب
ليقطفوا املوز من احدى املزارع واتفقا على ان يبقى القرد املحظوظ فوق ال�شجرة يقطف املوز
ويبقى القرد املنحو�س باال�سفل ليلتقط املوز وبال�صدفة مر �صاحب املزرعة فوجدهما فقام باخذ
القرد املنحو�س وقام ب�رضبة وفى هذة االثناء هرب القرد املحظوظ عرب اال�شجار.
وفى كل مرة يذهبان اىل املزرعة يقب�ض الرجل على القرد املنحو�س ويهرب القرد املحظوظ,
فقرر القرد املنحو�س انا يبقى هو فوق ال�شجرة فوافق القرد املحظوظ على ذلك وجاء �صاحب
املزرعة هو وا�صدقائة فقب�ضوا على القرد املحظوظ ولكن �صاحب املزرعة منعهم قائ ً
ال لهم اتركوة
النني �أ�رضبه كل يوم و اقب�ضوا هذه املرة على القرد الذى باالعلى ,فح�صل القرد املنحو�س على
ال�رضب مرة �أخرى بدال من القرد املحظوظ.
ق�صة املهند�س والطبيب
يف يوم من الأيام كان هناك مهند�س وطبيب يجل�سون جن ًبا �إىل جنب يف رحلة طويلة بالطائرة،
واثناء هذه الرحلة �شعر الطبيب بامللل ال�شديد ومل يجد ما يفعله من �أجل الرتفيه والت�سلية ،فطلب
الطبيب من املهند�س �أن يلعب معه لعبة م�سلية للغاية وهى �أن ي�س�أله �س�ؤا ًال �إذا مل يعرفه يعطيه 10
مو�ضحا �أنه ال يريد اللعب واغم�ض املهند�س عيناه
دوالر والعك�س �صحيح ،فاعتذر املهند�س له
ً
ا�ستعدا ًدا للنوم ،مما جعل الطبيب ي�شعر بالغ�ضب ال�شديد ،فكيف ال يهتم به املهند�س ويرتكه
هكذا دون �أن ينظر �إليه ،فانتظر الطبيب الكثري من الوقت حتى ي�صحو املهند�س من نومه ولكن
كان ذلك دون جدوى.
ويف هذه االثناء قرر الطبيب �أن يلفت نظر املهند�س �إليه مرة �أخرى فقال له� :أنها لعبة م�سلية
للغاية بالت�أكيد �سوف تنال �إعجابك ،ما ر�أيك �إذا �س�ألتك �س�ؤال ال تعرفه تعطيني  10دوالرات و�إذا
�س�ألتني �س�ؤال مل �أعرفه �سوف اعطيك  100دوالر ،فواق املهند�س على الفور و�س�أل الطبيب �س�ؤا ًال
قائالً :ما هو ال�شئ الذي ي�ستطيع �صعود جبل مرتفع على ثالثة �أقدام والنزول على �أربعة �أقدام
فقط؟
ريا ولكنه مل يعرف الإجابة مما ا�ضطره لإعطاء املهند�س مائة دوالر ،وجاء دور
فكر الطبيب كث ً
الطبيب الذي �س�أله قائالً :ما هو ذلك ال�شئ الذي ي�ستطيع �صعود اجلبل على ثالثة �أقدام والنزول
على �أربعة �أقدام �إذن؟
وهنا �صمت الهند�س ومل يجيب ومل يفعل �شئ �سوى �أنه �أخرج  10دوالرات من جيبه ثم اعطاها
للطبيب مرة �أخرى وعاد لي�ستكمل نومه من جديد.

طفلة �أملطر

الغيم يف بالدي هطول
وبدرها ال يعرف االفول
كجنة �أطيارها
من ف�ضة ولول
ازهارها ...
حلن طيف ي�سامر الف�صول
�أنا طفلة املطر
من ذاك اجلمال
ا�صوغ ب�شا�شتي
�سحر�آ يده�ش عني الف�صول
بالدي ً�أن�شودة
مابني كافه والنون
رب الوجود فطرها
غيداء ٍ
�شط وعيون
انا طلفة املطر
ثغري الو�ضاء
يلهم الع�شاق �شعرا
يا�رس �ألباب الفنون
طفلة الفتون
�أنا من املاء..

�أيل ال�سماء �أقرب
من علٍ االم�س النجوم
ا�ستمد‘ها �شدوِ الطرب
حورية بحرٍ �أنا
�أ‘�رشق �شم�س�آ م�صوع
اغم�ض جفني ع�صب
حق يل الزهو...
�إبنة �شهيد ح�سبي
وكل دم ..
رهني مبا �إكت�سب
طفلة املطر
بحرف من ذهب �سطرت‘
�أم�سي !!..
وغدي!!..
مده�ش ملخيلة االعاجم والعرب..
حممدنور �أدم
2017 \11 \5م
�أ�سمرا
اهداء
(( واحة الطفل)) �صحيفة _ �إرتريا احلديثة

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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�أ�سماك �أعماق البحار

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /م�سقنا ت�سفو
بالنظر �إىل طبقات �أعماق
البحر فهناك عدة طبقات� .إذ
جند ثالث طبقات رئي�سية ،وهي
الطبقة العليا ،والطبقة الو�سطى
والطبقة الأعمق .ف�ألطبقة الأعلى
والتي ميكنها احل�صول على
ال�ضوء بكل �سهولة ،ما يجعلها
بيئة مالئمة لنمو كثري من
النباتات ،لأنها ت�صبح قادرة
على �إعداد غذائها ذاتيا.
املنطقة الو�سطى ،وهي التي
تلي املنطقة العليا ،وبالتايل
يقل فيها ال�ضوء .تليها املنطقة
الأعمق ،والتي ال ي�صل اليها
�ضوء ال�شم�س مطلقا .ويف هذه
ال�سانحة نركز حديثنا حول
الطبقتني الأعمق يف طبقات
البحر� .أي �أعماق البحار و�سمات
الأحياء التي تعي�ش فيها.
�إن �سمك �أعماق البحار هو نوع
الذي يعي�ش يف �أعماق البحار
بعيدا عن و�صول �أ�شعة ال�شم�س.
حيث يعي�ش يف مناطق �شديدة
الظالم .وباملقارنة مع الطبقات
الأخرى جند �أن هذه الأ�سماك التي
تعي�ش يف �أعماق �سحيقة ،ف�إنها
مل ت�ستغل بال�شكل املطلوب،
ن�سبة لقلة الو�سائل التقنية
املتطورة .كما يتميز عمق
البحر بارتفاع م�ستوى ال�ضغط
فيه حيث ي�صل عمق كل  10مرت
اىل �ضعف �ضغط املنطقة
العليا ،وهذا يعني
1000مرت ،فيه
�أن عمق
م�ستوى � 100ضعف �ضغط جوي
ال�سطح .وميثل هذا ال�ضغط
حتديا لكل اجلهود البحثية،
�أو ا�ستغالل تلك الرثوات.
كما ان درجة احلرارة �شديدة
االنخفا�ض والتي ت�صل من 3
�إىل  8.1درجة مئوية ،ت�ضاعف
من تلك التحديات .هذه الأعماق
ذات الظالم الدام�س لي�ست البيئة
املالئمة للنباتات ،لأنها ال
تتمكن من ايجاد غذئها املعتمد
على �ضوء ال�شم�س.
�إال ان هذه املناطق
غنية بالإحياء البحرية
الأخرى.
لذا ف�إن الأ�سماك التي
تعي�ش يف هذه البيئة
لديها مميزات متكنها من الت�أقلم
مع تلك الأجواء .مثلها يف ذلك
مثل روبيان �أعماق املحيط،
بخا�صية التف�سفر الأحيائي.
فال�سمكة ذات ال�ش�ص (�أبو �صنارة)
لها ع�ضو مولد لل�ضوء فوق فمها
الجتذاب الفري�سة .والع�ضو
موجود على �شوكة طويلة مرنة
ت�شبه ق�صبة ال�صيد .كذلك �سمكة
الأنقلي�س املزدرد ،التي يكاد
فما.
ج�سمها ب�أكمله �أن يكون ً
وبا�ستطاعة �سمكة الأنقلي�س
املزدرد مط فمها على ات�ساعه

بحيث ت�صبح قادرة على ابتالع
�سمكة تفوقها يف احلجم� .إذ تتميز
ال�سمكة ذات ال�ش�ص ،بالإ�ضافة
�إىل �إحدى �أ�سماك �أعماق البحر
املفرت�سة الأخرى ،املعروفة
با�سم ال�سمكة الأفعى ،ب�أن لها
�أفواه مليئة ب�أ�سنان طويلة
وحادة للإم�ساك بالفري�سة� .إال
�أن تلك الأ�سماك وعلى الرغم من
منظرها املخيف ف�إنها ال ت�سبب
�أي �أذى للإن�سان.
كان الإعتقاد ال�سائد قبل القرن
 19بعدم وجود �أي نوع من انواع
الأ�سماك يف تلك الأعماق� .إال
�أن رحلة الإ�ستك�شاف البحرية
التي قادها اخلبري " ت�شارل�س
تومب�سون" يف عام 1870م �أكدت
وجود �أحياء يف تلك الأعماق.
كما جرت عدة �أبحاث يف تلك
الأعماق ،منها يف عام 1875حيث
�أجرت بعثة ا�سكت�شافية على منت
�سفينة ت�شالنجر ابحاث عدة
يف خمتلف املحيطات .حيث
غط�ست غوا�صة يف منطقة مريانا
املوجود من جزيرة غوام ،يف
عمق  8184مرت والتي تعترب
من �أعمق النقاط ا ملو جو د ة
يف املحيطات ،كما قامت
يف �سنة 1960م
غو ا �صة
تر ي�ست
بهمة
م�شابهة،

وقد متت
م�شا هد ة
�سمك �صغري فيه،
يتحرك بعيد ًا عن
الأ�ضواء املوجودة يف
الغوا�صة .ثم تقاعدت ال�سفينة.
و�أ�صبحت يف عام 1995م مركبة
كايكو اليابانية
هي

ال�سفينة الوحيدة
التي تقدر على
عمق
�إىل
الو�صول
ويف
ا ملحيطا ت  .بعدها
31مايو  .2009مت بعث مركبة
هروف �إىل �أعماق البحر ،من
م�ؤ�س�سة "وودي�س هول �إوفيانو
قرافيك" والتي و�صلت �إىل عمق
10.971مرت .ف�أكدت على وجود
حياة يف �أعماق البحار.
كما �أ�سفل منطقة ي�صل عمقها

اىل  4300مرت.
و�أن منطقة ال�سطح
اال�صغر
هي
م�ساحة .ومبا
�أن هذه املنطقة
حت�صل على ن�سبة
كافية من ال�ضوء
لذا متثل بيئة
مالئمة لتكاثر
خمتلف الأحياء
فيها .وبالتايل
ف�إن �أعماق البحار حتتل ن�سبة
 90%من ن�سبة م�ساحة املياه

البحرية
ككل .و�أن
التي
الأ�سماك
تعي�ش يف هذه
البيئة لها القدرة
على العي�ش ،يف
عالية
م�ستويات
من ال�ضغط وانعدام
ال�ضوء ،والهواء .وملقاومة
هذه امل�صاعب .جند مظم
�أ�سماك املياه
لعميقة
ا

تكو ن
ال�صغر
بالغة
بحيث ال يتجاوز
25
طولها
�سنتميرت .وتتميز
املياه
�أ�سماك
العميقة ،مثل العديد
من الالفقاريات ،بجلد هالمي
ميكنها من ال�صمود لل�ضغط يف
�أعماق املحيط ،وتكون مهاراتها
يف ال�سباحة عادة �ضعيفة.
وتنجرف معظم
ه
هذ
ا لأ �سما ك
ببطء عرب
تيارات �أعماق
البحر ال�ضعيفة،
م�ستهلكة �أدنى
قدر ممكن من
الطاقة .وتكون
�أ�سماك
عيون
دائما
البحر
�أعماق
ً
�شديدة ال�صغر ،وبع�ضها يكون
متاما.
�أعمى
ً
�إذ �أن م�ستويات ال�ضغط يف
الأعماق ت�صل من � 20إىل 1000
�ضعف الأجواء املحيطة .لذا
ف�إن م�ستوى انت�شار الأحياء يف
تلك الطبقات يختلف باختالف
م�ستويات ال�ضغط .ف�ألأ�سماك
التي ال تطيق م�ستويات �ضغط
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عالية تعي�ش بالقرب من
ال�سطح ،يف الطبقة العليا� ،أما
تلك التي لها قدرة على حتمل
م�ستويات ال�ضغط العالية

فتعي�ش
يف الأعماق وتتعمق على قدر
ما لديها من امكانات حتمل.
وعلى الرغم من املبادرات
العديدة التي ترمي اىل درا�سة
�أحياء االعماق املختلفة� .إال
�أن قلة ن�سبة الأك�سجني يف تلك
الأعماق يجعل معظم الأ�سماك
التي تعي�ش يف هذه البيئات غري
قادرة على العي�ش يف املختربات
املعتادة ،لذلك ال يعرف عنها
العلماء الكثري .لأن لبع�ض
�أ�سماك املحيط لها حاوية
للإحتفاظ بالهواء ،والإ�ستفادة
منه يف �أجواء انعدام الهواء.
ف�إذا ما تعر�ضت لأجواء تهوية
عالية قد تنفجر تلك احلاوية.
بالإ�ضافة اىل ت�أثر �صحة تلك
الأ�سماك بكم الهواء التي حتتفظ
بها داخل ج�سمها ،ال �سيما غاز
النيرتوجني ،نتيجة اختالف
م�ستويات ال�ضغط .وانطالقا
من هذه الوقائع ف�إن الباحثني
ميار�سون هويتهم يف البحث
والدرا�سة ،و�سط �أجواء من
ال�ضغط العالية.
كما �أن �أعماق البحار تعي�ش يف
اجواء مظلمة �شديدة الربودة،
وال ي�صل �إليها ال�ضوء .وان
عر�ض امل�ساحة التي تلتقي فيها
املياه الباردة واملياه احلارة،
ت�صل اىل مئات ورمبا �آالف
املرتات .هذا التداخل بعيد عن
قعر البحر ،ف�إذا كانت م�ستويات
احلرارة يف �سطح البحر ت�صل
اىل  25درجة مئوية ،ف�إن ما
حتتها حتى عمق  1000مرت

تنخف�ض فيه احلرارة اىل  5درجة
مئوية .وبالتايل ف�إن عمق 3000
�إىل  4000مرت هذه امل�سافة
مت�ساوية يف درجات احلرارة يف
جميع ف�صول العام .وهي باردة
على مدار العام .وهذه املنطقة
هي الوحيدة على كوكب الأر�ض
التي ال تتغري �أجوائها على
مدار العام .ب�إلإ�ضافة اىل ذلك
ف�إن طبقة الأعماق �أكرث ملوحة
من مياه ال�سطح ،وبالتايل ف�إن
الأ�سماك التي تعي�ش فيها لها
قدرة لتحمل تلك امللوحة.
م�صدر غذاء �أ�سماك الأعماق
تعي�ش كائنات هذه الطبقات
يالقرب من البيئات البحرية
الر�سوبية بداية من برك
املد واجلزر وبطول ال�شاطئ
الأمامي ,وحتى اجلرف القاري,
ثم نزو ً
ال �إىل الأعماق ال�سحيقة.
وب�شكل عام تعي�ش �أحياء �أعماق
املحيط فيما يرت�سب من اخ�شاب
مهرتئة وغريها من الأغذية،
والتي تت�رسب اىل �أعماق البحار
من اجلهات العليا ،الغنية
ب�أنواع كثرية من الأغذية .حيث
يعترب الفتات القادم من الطبقات
العلي م�صدر غذاء �أ�سا�سي لهذه
الأحياء .وعلى الرغم من �أن
رحلة هذا الفتاة اىل �أعماق البحر
قد ت�ستغرق مئات ال�سنني� ،إال
�أن �سطح البحر يبقى امل�صدر
الأهم لغذاء �أ�سماك الأعماق .كما
ان الأ�سماك واحليتان الكبرية،
عندما تنفق ومتوت تتدحرج اىل
�أ�سفل القاع ،ولأنها تزن مئات
الأطنان فهي �أي�ضا م�صدر غذاء
لأ�سماك الأعماق.
وهكذا ف�إن احليتان ال�ضخمة
ت�صبح م�صدر غذاء مهم لأ�سماك
الأعماق .عرب ثالث طرق:
ميثل احلوت والأ�سماك
ال�ضخمة امليتة غذاء مبا�رشا
للأ�سماك من قبيل عقرب البحر،
وما �شابهها .وذلك اثناء �سقوطها
باجتاه القاع.
كما ان تعفن �أج�سام
والأ�سماك
امليتة
احليتان
ال�ضخمة ،فالديدان التي تعي�ش
عليها متثل م�صدر غذاء �آخر
لأحياء تلك الطبقة من الأ�سماك.
كذلك بكترييا الأعماق
التي تت�سبب يف تعفن العظام
وتخلق نوعا من الغذاء ت�ستفيد
منه �أحياء الأعماق.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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تبا�شرياحل�صاد -:عن�سبا :بذرة دخن (كوانا) ونتائجها امل�شجعة!!!..
�إعداد:يو�سف �إدري�ساي
ترجمة :جمال بحالياي

مديرية عيالبرعد � ،إحدى مديريات
�إقليم عن�سبا الت�سع  ،وتت�شكل يف جمملها
من �أربعة قطاعات �إدارية و 32قرية ،ويبلغ
عدد �43,732سكانها ن�سمة .و�إذا كان
�أغلب �سكان هذه البلدات والقرى ميار�سون
يف حياتهم الزراعة والرعي كحرف رئي�سية
 ،متار�س القلة منهم التجارة يف نطاق
حمدود.
من الناحية الزراعية متتلك املديرية
م�ساحة تقدر  500هكتار من االرا�ضي
الزراعية املروية ،وكذلك م�ساحة تقدر
 15000هكتار لرعي البهائم  ،باال�ضافة
اىل ان املنطقة تتمتع بجو معتدل ،اذ
اليتجاوزمعدل حرارتها  28درجة  .ويبلغ
�إرتفاعها عن م�ستوى �سطح البحر 1420مرت.
وترتاوح معدالت �أمطارها ال�سنوية بني
 350ملم �إىل 450ملم .حما�صيلها عبارة عن
خليط من حما�صيل املرتفعات واملناطق
الو�سيطة ،واملحا�صيل الأ�سا�سية الدخن
والذرة.
ولإ�ستغالل وتطويع هذه الإمكانات
الزراعية واملناخية ت�أ�س�ست يف املنطقة
جمعية زراعية ت�ضم ه�ؤالء املزارعني ،و�إن
�سبق التفكري يف ت�أ�سي�س هذه اجلمعية منذ
ٍ
وقت طويل� ،إال �أنها بد�أت ن�شاطاتها يف
العام 2016م .
ركزت اجلمعية ن�شاطاتها
يف جماالت زراعة احلبوب،
تربية احليوانات وزراعة
�شتول الفواكه وتخ�صيب
بذور (كوانا) الدخن الأبي�ض
وت�ضم هذه اجلمعية 30
�شخ�ص ًا بينهم �ستة من
الفالحات.
يف اخلام�س والع�رشين
من �سبتمرب املا�ضي مت
لقاء ًا مو�سع ًا يف م�ؤ�س�سة
عيالبرعد الزراعية .يف هذه
امل�ؤ�س�سة الوطنية للبحوث
الزراعية �ضم اللقاء �أع�ضاء
فرع الزراعة ب�إقليم عن�سبا
،و�أع�ضاء جمعية "ماحاب�ش" عيالبرعد
لتقييم ن�شاطات هذه اجلمعية .ك�شف
هذا الإجتماع التقييمي التجارب الأولية
لزراعة دخن (كوانا) والذي وزع �إليهم من
قبل وزارة الزراعة  ،ون�شاطاتهم احلثيثة
يف تربية احليوانات وكل ذلك يعترب
متهيد ًا و�إر�ساء ًا لعمل زراعي م�ؤ�س�س وذو
عائد ومنتوج جيد.

م�س�ؤول مركز البحوث الزراعية يف
وزارة الزراعة ال�سيد /نقو�سي �أبرها
�أ�شار يف كلمته (�إن العمل يف جمال البذور
املخ�صبة �سيمدد ويتوا�صل من �أجل م�صلحة
املزارع،وجناح العمل الزراعي وتن�شيطه
مع ال�رشكاء لعمل متوا�صل ي�ضم جميع
الفالحني.
وذلك لتح�سني البذور حتى يتح�صل
املزارع على بذور جيدة ،وذلك حتى يتمكن
ه�ؤالء املزارعون من �إكتفائهم ذاتي ًا من
هذه البذور املح�سنة وتوزيع الفائ�ض على
�سائر املزارعني .كما �أ�شار يف كلمته �إن
اجلهود التي بذلت يف جتارب بذور كوانا
كانت موفقة وناجحة كما �أ�شار يف كلمته
�إىل ان من �أوىل �أولويات مركز البحوث
الزارعية رفع كفاءة م�ستوى املزارع ،وذلك
ب�إقامة دورات ت�أهيلية ،و�إ�ستخدام البذور
املح�سنة لزيادة الإنتاج ،وجتهيز و�سائل
تنظيف الأرا�ضي الزراعية من احل�شائ�ش
،وتوفري املبيدات احل�رشية و حفظ املياة
وحمايةالرتبة.
امل�ؤ�س�سة الوطنية للبحوث الزراعية
بوزارة الزراعة ومنذ العام 2000م و
بالتعاون مع املزارعني ن�شطت يف �أقاليم
عن�سبا ،اجلنوبي ،قا�ش -بركة بتوزيعها
على املزارعني بذور ًا حم�سنة من (الدخن،
الذرة ،القمح ،ال�شعري ،الذرة ال�شامية،
و�سائر الغالل)  ،حيث وزع حتى الآن من

البذور املح�سنة ما يعادل  6680كنتال.
و�إن من �أهداف جمعية (حماب�ش) الزراعية
�إن ي�ستخدم الفالحون بكرثة بذور "كوانا
"الدخن الأبي�ض املح�سن ،و�أ�شار �إىل ذلك
م�س�ؤول ق�سم الزراعة يف �إقليم عن�سبا
خبري تطوير احلبوب الزراعية ال�شاب /
يونا�س �أبرهام ،كما �أ�شار �إىل اهمية حفظ
املياه و حماية الرتبة وجتهيزها بال�سماد

الطبيعي.
قامت اجلمعية ب�إجراء جتارب لزراعة
الدخن الأبي�ض (كوانا) يف م�ساحة تقدر
 9,2هكتار وبد�أت مبنح كل مزارع من
�أع�ضاء اجلمعية بقرة واحدة وخم�سة
وع�رشين دجاجة وكنتال ون�صف من
البذور املح�سنة .كما وزعت لهم الأ�سمدة
ال�صناعية واملبيدات احل�رشية .و�إن
ن�سبة  % 95من املزارع و�صلت �إىل مراحل
احل�صاد بالرغم من قلة ن�سب الأمطار

يف بدايات مو�سم اخلريف .كما �أ�شار
رئي�س اجلمعية ال�سيد /يو�سيف ت�سفا
يوهن�س،قائالً :كانت الفكرة منذ العام
(2014م) ولظروف عدة مل تبا�رش اجلمعية
عملها يف العام 2016م ح�سب اخلطة التي
قدمتها لق�سم التنمية الإقت�صادية ووحدة
الدعم الكايف ،لأنهم با�رشوا عملهم بتنظيم
دقيق و�إن�سجام يف جماالت تربية الدواجن،
الفواكه واخل�رضوات ،كما ح�صلوا على
مداخيل جيدة من هذا الإنتاج ،وكان ر�أي
املزارعني يف بذور كوانا الدخن الأبي�ض
وا�ضح ًا  ،وقالوا (يف الأول تخوفنا منه،
لكن مع مرور الوقت �أدركنا بالتجارب
�إن �إنتاجه وفري و�أعواده قوية ويتميز
ب�رسعة يف الإثمار و مبقاومة الأفات
الزراعية لكن م�س�ألة �شح املياه مب�ؤ�س�سة
عيالبرعد �أ�صبحت هاج�س ي�ؤرق مزارعو
اجلمعية .وحتى ت�ضمن جناح (امل�شاريع
الزراعية ال�صغرية) البد من رفع م�ستوى
الوعي بالن�سبة للمزارع و�إجراء البحوث
الزراعية امل�ستمرة وخا�صةً يف البذور
التي تتحمل الآفات واجلفاف .وقالت
م�س�ؤولة ق�سم البذور يف وزارة الزراعة
ال�سيدة /كربى قربي م�سقل :لقد �أ�سهمت
اجلمعية يف ت�أطري وجتميع  150مزارع
منوذجي للعمل بن�شاط لي�صبحوا نواة

حقيقة خلاليا (امل�شاريع ال�صغرية
الناجحة) بالإ�ضافة �إىل ذلك برزت ن�شاطات
زراعية يف مديرية قلب بعد ت�شييد ال�سدود
بها يف العام 2013م ،ولعب ذلك دور كبري
يف تغيري م�ستوى معي�شة ال�سكان نحو
االف�ضل ،و�أدى �إىل التو�سع الزراعي بالرعي
وزراعة �أ�شجار الفواكه وكذلك اخل�رض ،وا
�سهم يف تربية الأبقار والدواجن .يف غ�ضون
ذلك �أ�شار م�س�ؤول ق�سم الرثوة احليوانية
يف وزارة الزراعة بالإقليم :اىل �إن تخزين
املياه وحده ال يكفي ،بل علينا �إن�شاء
م�شاريع الري بالقرب من هذه ال�سدود
،و�إن املزارعني يف قلب يقومون بن�شاطات
كبرية يف جماالت الزراعة وتربية وعناية
كافية للأبقار الـ  25التي وزعت لكل منهم
،و�أنهم يعطون العجول ملزارعني �آخرين
ح�سب اخلطة كما ين�شطون يف �صناعة
تربية النحل .كما ذكر يف اللقاء �أنه ال
تنح�رص يف توفري مياه ال�رشب النقي فقط،
بل يجب ت�سخري هذه الإمكانات املائية
الهائلة يف �ضمان توفري الغذاء للمواطن
يف �شتى املجاالت الزراعية واحليوانية..
و�إن يتم زراعةم�ساحة  3,299هكتار
�سنوي ًا باحلبوب واخل�رض والفاكهة ،و�إن
لهذه ال�سدود دور ال ي�ستهان به يف التنمية
والإقت�صاد الوطني ،كما ان لها دوركبري
لإثراء املياه اجلوفية..
وقال مدير املديرية ال�سيد� /أحمد عثمان
فروج� :إن ال�سدود اخلم�س يف �ضواحي
(قربت ،وقروح وقلب) لعبت دور كبري يف
الزراعة املروية ،و�إن الزراعة املروية
تتطور ب�إ�ستمرار من وقت لآخر .و�إن وزارة
الزراعة تن�شط يف توزيع البذور واملبيدات
والأدوية وتقدم الن�صائح للمزارعني،
واو�صى �إن ي�ستفيد املزارعني من كل
الفر�ص املتاحة وتوفر املاء والو�سائل
املعدة.
ويف مديريات هربو ،حملمالو ،قلب،
عيالبرعد ،عدتكليزان ومنذ العام 2016
-2017م مت توزيع  133بقرة ،لعدد
 161مزارع و�أنتجت يف العام املا�ضي
 18من العجول ويف العام احلايل ع�رشة
عجول .و�أكد ذلك ق�سم الرثوة احليوانية
بالإقليم .بهذه الوترية وهذا النهج ت�سري
وزارة الزراعة لرفع مفهوم وثقافة الزراعة
ورفع الإنتاج حتى يتحقق احللم الأخ�رض
والآمال الكبرية التي تنطلق من �ضمان
الغذاء وتوفري املواطن قوته بطاقاته
و�إعتماده على ذاته وبني هذا وذاك ي�أتي
الرفاه والرخاء وبناء وطن عزيز وتطوره
و�إزدهار...
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أ�سبوع التوعية مبخاطر الإ�ستخدام املفرط
للم�ضادات احليوية واملقاومة الناجتة عنه
حواء �سليمان عبد القادر
خالل الع�صور القدمية  ،ا�ستخدم
القدماء مثل الإغريق و الهنود و القدماء
امل�رصيني و اليونانيني و غريهم بع�ض
النباتات و فطر العفن مثل عفن اخلبز و
احلليب احلام�ض  ،الخ  ،يف عالج بع�ض
�أنواع العدوى.
اما يف الطب احلديث  ،فبعد عدة
حماوالت اجنليزية و فرن�سية  ،قام عامل
االحياء اال�سكتلندي �ألك�سندر فليمينغ ،
يف �صباح الثالث من �سبتمرب عام 1928
 ،مبفاجئة العامل ب�أجمعه ب�آفاقا
جديدة للم�ضادات احليوية احلديثة
مع اكت�شافاته لليزووزمي الإنزميي
عام ""1921والتى توجد يف الأن�سجة و
الإفرازات مثل املخاط و الدموع و بيا�ض
البي�ض  ،و لكن مل يكن لها ت�أثري كبري
على البكرتيا ال�ضارة ب�شدة،كما اكت�شف
امل�ضاد احليوي البن�سلني عام " 1928
" وذلك لعالج العدوى البكتريية مثل
ال�سل و الزهري و الغرغرينا و الدفرتيا
و ت�سمم الدم و االلتهاب الرئوي و غريها
 .كما �ساهم يف الكثري من العلوم الطبية
مع كتاباته حول موا�ضيع علم اجلراثيم
 ،و علم املناعة  ،و العالج الكيميائي.
لكنه اكد يف الوقت نف�سه اىل ان لديه
خماوف كبرية من ان ي�أت اليوم الذي يبد�أ
فيه االن�سان باخذ االدوية مثل البن�سلني
من نف�سه دون الرجوع اىل طبيب او ذوي
اخت�صا�ص ،ماي�شري اىل خطورة ا�ستخدام
هذه االدوية دون رو�شتة طبية.
وامل�ضادات احليوية هي املواد التي
تقاوم الكائنات احلية الدقيقة وحيدة
اخللية "مبا يف ذلك البكترييا" ويكون
عمل امل�ضاد بقتل �أو تثبط منو البكترييا

داخل اجل�سم.
وتنتمي امل�ضادات احليوية �إىل جمموعة
�أو�سع من املركبات امل�ضادة للأحياء
الدقيقة ،وت�ستخدم لعالج الأخماج
التي ت�سببها الكائنات احلية الدقيقة
مبا يف ذلك الفطريات والطفيليات،
وتنح�رص مهمتها الرئي�سية يف قتل
البكرتيا �أو �إيقاف منوها وتكاثرها مما
يتيح للج�سم فر�صة �أكرب لتقوية جهاز
املناعة ،لكنها التقتل الفريو�سات مما
ي�شري اىل اخلط�أ الذي يقوم به العديد
من النا�س عندما يقومون بتناول
امل�ضادات احليوية مثل االموك�سيلني
وغريها يف عالج نزالت الربد والتهابات
احلنجرة وغريها دون الذهاب اىل طبيب
والقيام بالفحو�صات الالزمة لذلك ،الن
اال�ستخدام املفرط للم�ضادات احليوية
دون احلاجة اليها ي�ؤدي اىل ن�شوء انواع
من البكترييا مقاومة للم�ضادات احليوية
وهي امل�شكلة التى ا�صبحت ت�شكل هاج�سا
عامليا مبا يف ارتريا حيث ان اال�ستخدام
غري املمنهج والع�شوائي للم�ضادات

ال�صيدالين /فلمون ت�سفاي

ال�سيد /ملوقيتا رئ�سوم
احليوية ي�ؤدي اىل خلق مقاومة لتلك
االدوية وبالتايل ف�شلها يف عالج امرا�ض
�صنعت تلك االدوية من اجل عالجها يف
اال�سا�س.
ومن اجل رفع الوعي يف هذا االمر قامت
وزارة ال�صحة وق�سم ال�صيدلة و�رشكاءهم
من الوزارات" وزارة االعالم " ومنظمة
ال�صحة العاملية بتنظيم ا�سبوع التوعية
ملخاطر اال�ستخدام غري املنظم للم�ضادات
احليوية وتبعاتها،ويف هذا االطار
قام مركز مراقبة ومتابعة الت�أثريات
الدوائية بوزارة ال�صحة ورئي�س ق�سمها
ال�سيد /ملوقيتا رئ�سوم وال�صيدالين
فيلمون ت�سفاي بتقدمي �سمنار الع�ضاء
وزارة االعالم يوم االربعاء املوافق
للثامن من ال�شهر اجلاري بقاعة هقر
مبقر وزارة االعالم للتعريف مبخاطر
اال�ستخدام اخلاطئ للم�ضادات احليوية
واملقاومة التى بد�أت تظهر �ضده حول
العامل .
ويف هذا ال�صدد قدم اخلبريان ورقتان
حول التطور التاريخي للم�ضادات
احليوية والكيفية التى تظهر فيها
مقاومة اجل�سم للم�ضادات ،حيث
اكدا ان عدم اللجوء اىل االطباء
واملخت�صني يف طلب اال�ست�شارة
الطبية وعدم اكمال جرعة امل�ضاد
احليوية او حتى ا�ستخدامه يف
غري مايحتاجه اجل�سم من امرا�ض
ي�ؤدي على املدى الطويل اىل خلق
مقاومة لتلك امل�ضادات احليوية.
ت�شكل م�شكلة مقاومة البكترييا
للم�ضادات احليوية تهديد ًا حقيقي ًا
ل�صحة الإن�سان وللتنمية وهي �آخذة
ٍ
م�ستويات خطرة يف
يف االزدياد �إىل
جميع �أنحاء العامل ،حيث ُيق ّدر
عدد حاالت الوفاة املتعلقة بهذه
امل�شكلة مئات االالف من الوفيات
�سنوي ًا ومن املقرر ان ترتفع ن�سبة
الوفيات اىل  10ماليني �شخ�ص يف
 2050ح�سب تقرير اخلبريان.
وك�شفت �إح�صاءات �صادرة عن
منظمة ال�صحة العاملية �أن «نحو
� 700ألف �شخ�ص على م�ستوى العامل
ميوتون �سنوي ًا ،لأن امل�ضادات احليوية
مل تعد ت�ؤثر يف نوعيات معينة من
البكترييا ،كما �أن اال�ستخدام الع�شوائي
لها ي�ؤدي �إىل �أوبئة ،ما مل يتم التدخل
و�إيجاد حلول جذرية لها.
وكان تقرير من احلكومة الربيطانية
قد حذر ِمن �إمكانية وفاة ع�رشة ماليني
�شخ�ص �سنوي ًا على م�ستوى العامل
بحلول عام  ،2050ب�سبب م�شكلة مقاومة
البكترييا للم�ضادات احليوية.وان ذلك
�سيكلف العامل  100تريليون دوالر
�أمريكي.
يف الواليات املتحدة الأمريكية
وحدها هناك حوايل مليوين �إ�صابة
بعدوي ميكروبية مقاومة للم�ضادات
احليوية ،والتى ت�ؤدي �إىل وفاة �أكرث من
� 23ألف �سنويا.
�أما يف االحتاد الأوربي ،في�سجل نحو
� 25ألف حالة وفاة �سنويا ،نتيجه
الإ�صابة مبيكروبات مقاومة للم�ضادات
احليوية ،وتكلف دول االحتاد �أكرث من

 1.5مليار دوالر �سنويا "رعاية �صحية
وفاقد يف الإنتاجية.
ي�شار �إىل �أن درا�سات وحتقيقات
ميدانية عاملية �أثبتت� ،أخري ًا� ،أن بني
 50%و 80%من اجلراثيم �أ�صبحت،
حالي ًا ،لديها مقاومة عنيفة للم�ضادات
احليوية ،ما ي�ؤدي �إىل ارتكا�س اجلهاز
املناعي ،وبالتايل �إطالة مدة املر�ض
و�صعوبة عالجه ،وزيادة خماطر
امل�ضاعفات التي قد ت�ؤدي �إىل الوفاة،
و�أي�ض ًا ارتفاع ن�سبة النفقات ال�صحية.
ولذلك اقرت دول العامل بو�ضع خطة
عاملية للق�ضاء على هذه الظاهرة،
والتى مت اقرارها من قبل املنظمة يف
مايو 2015م .وتهدف هذه اخلطة يف
�ضمان ا�ستمرار العالج الفعال والآمن
للأمرا�ض ولها خم�س اهداف ا�سرتاتيجية
وهي زيادة الوعي والفهم مل�شكلة مقاومة
البكترييا للم�ضادات احليوية ،تعزيز
البحث العلمي حول هذه الق�ضية ،تقليل
ن�سب الإ�صابة وانت�شار العدوى ،تقليل
ن�سبة ا�ستخدام امل�ضادات احليوية،
وا�ستخدامها ب�شكل �صحيح و�أمثل� ،ضمان
ُ
اال�ستثمار امل�ستدام يف مكافحة هذه
امل�شكلة.
ولتقليل حدة املخاطر الناجمة
عن اال�ستخدام غري املر�شد للم�ضادات
احليوية تقوم احلكومات وال�سلطات
املخت�صة بكل دول العامل يف التجاوب
مع هذه الإ�شكالية والعمل على احلد من
الظاهرة وتقليل خماطرها بالتن�سيق
مع منظمة ال�صحة العاملية ،حيث يتم
تن�سيق اجلهود مع املنظمة العاملية
من خالل خطة العمل العاملية ملكافحة
م�ضادات امليكروبات بالإ�ضافة اىل درا�سة
اال�ستهالك الزائد للم�ضادات احليوية يف
الأدوية الب�رشية.
واكد ال�سيد /ملوقيتا يف ورقته ان
اال�ستخدام غري املمنهج ودون ا�ست�شارة
طبية للم�ضادات احليوية هى التى ادت
اىل ن�شوء مقاومة له يف البكترييا يف
ج�سم االن�سان وهذا يعنى ان االدوية التى
لعبت دورا كبريا يف انقاذ ارواح املاليني
منذ اول اكت�شاف للبن�سلني يف 1928
وحتى الوقت الراهن �سي�أتي يوم نتحول
فيه اىل عامل دون م�ضادات حيوية،
مبعنى اخر اي العودة اىل الوراء الن
تلك امل�ضادات �ستكون غري ذات فائدة
لالن�سان ولن تعالج االمرا�ض التى كانت
تعاجله يف بادئ االمر.
جديرا بالذكر ان علماء يف بريطانيا
قد تو�صلوا �إىل الك�شف عن كيفية قيام
البكرتيا املقاومة للعقاقري ببناء
دفاعاتها واحلفاظ عليها وهو اكت�شاف
من �ش�أنه �أن ميهد ال�سبيل البتكار عقاقري
حديثة ميكنها اجتياز احلواجز لتقتل
هذه الكائنات الفتاكة.

ال�صيدالين /مرهوي دب�ساي

ومن اجل احل�صول على معلومات
اوفر عن هذا االمر التقت �صحيفة ارتريا
احلديثة مع ال�صيدالين مرهوي دب�ساي
من مركز مراقبة ومتابعة الت�أثريات
الدوائية بوزارة ال�صحة من اجل التعرف
على املخاطر التى ت�شكلها اال�ستخدام
اخلاطيئ للم�ضادات احليوية  ،حيث
ا�شار انه خالل العقود الأخرية تزايدت
�أنواع البكرتيا املقاومة للعقاقري مثل
بكرتيا "�ستافيلوكوكا�س �أوريو�س"وهذا
النوع من البكرتيا واالمرا�ض الذي ي�سببه
غري منت�رش يف بالدنا ،و"كلو�سرتيديوم
ديفي�سيلي" ،وهي من اول انواع
البكترييا التى اظهرت مقاومة للم�ضاد
احليوي،وامل�ضادة لعقار ميثي�سيللني،
لتمثل خطرا بالغا على ال�صحة العامة،
فيما �صارت �سالالت �أخرى معدية منها،
ما ي�سبب االلتهاب الرئوي وال�سيالن غري
قابلة للعالج.
واكد ال�صيدالين مرهوي دب�ساي ان
البكترييا عندما تتعر�ض للم�ضاد احليوي
بطريقة غري �صحيحة تعمل عند انق�سامها
اىل خلق مقاومة للم�ضاد احليوي الذي
مل ي�ؤخذ بطريقة �صحيحة،ولتقريب
الفكرة يقول" فالن�أخذ كمثال اللقاحات
التى تعطي لالطفال ،هذه اللقاحات هي
عبارة عن م�سبب للمر�ض قد مت ت�ضعيفه
يف ادين م�ستوى له وحقنه يف اجل�سم
فيقوم هذا االخري بتعزيز مناعته �ضد هذا
النوع من املر�ض،وهذا يعنى ان اللقاح
قد ادي النتيجة التى من اجلها حقن يف
ج�سم الطفل.
وا�شار ان معظم النا�س يتناولون
ادوية امل�ضادات احليوية المرا�ض
ب�سيطة مثل نزالت الربد لكن اال�صابة
بنزالت الربد وامرا�ض ال�شتاء ناجت
عن فريو�سات ولي�س البكترييا ولذلك
الن�ستخدم لعالجه امل�ضادات احليوية.
واو�ضح انه يف الوقت احلا�رض
هناك عدد قليل جدا فقط من امل�ضادات
احليوية الفعالة يف العامل الن العدد
االكرب قد خرج من اال�سواق لعدم جدواه
يف عالج االمرا�ض.
واالمر نف�سه يف عالج مر�ض ال�سل
فمن املفرت�ض ان مدة تعاطي الدواء
املطلوبة هي �ستة ا�شهر يقوم خاللها
املري�ض بتناول نوعني من الدواء لكن
يف الوقت احلا�رض ظهر نوع مقاوم
للدواء وا�صبح بدال من ان يتعايف يف
�ستة ا�شهر وبنوعني يتناول �ستة نوع
دواء يف عامني.
وكانت منظمة ال�صحة العاملية قد
حذرت من �أن الكثري من امل�ضادات
احليوية باتت غري ذات فائدة خالل هذا
القرن ،ما يجعل املر�ضى عر�ضة لعدوى

تهدد م�ستقبل الطب والعالج  .وقال
الباحثون يف درا�سة ن�رشت نتائجها يف
دورية "نيت�رش" �إن التعرف على الآلية
التي ت�ستخدمها البكرتيا للحفاظ على
دفاعاتها جتعل العلماء قاب قو�سني �أو
�أدنى من حل م�شكلة مقاومتها للعقاقري،
لأن العالجات اجلديدة م�صممة بحيث
ت�ضعف هذه الدفاعات بدال من مهاجمة
البكرتيا ذاتها .وقالوا �إن ذلك من �ش�أنه
�أن مينع البكرتيا متاما من �إبداء مقاومة
للعقاقري.
لكن هذا المينع من ان نقوم
باالحتياطات ال�رضورية حتى النخ�رس
اي ان�سان جراء اال�ستخدام اخلاطئ
لهذه االدوية النه حتى ي�صل العلماء
اىل مرحلة يق�ضون فيها على مقاومة
البكترييا نهائيا فاننا من ال�رضوري
ان نقي انف�سنا وا�رسنا من اال�ستخدام
الع�شوائي ودون ا�ست�شارة طبية ويف
غري االمرا�ض التى يعاجلها ،الن درهم
وقاية خري من قنطار عالج
امل�ضادات احليوية والزراعة
يتم ا�ستخدام حوايل ن�صف كمية
امل�ضادات احليوية املنتجة يف
العامل يف القطاع الزراعي و�أكرثية
هذه الكميات ت�ستخدم لت�رسيع منو
احليوان ومنع ولي�س عالج الأمرا�ض.
وت�شري تقارير و�أبحاث املنظمات
العاملية املهتمة بهذا اجلانب �إىل �أن
هذا اال�ستخدام اخلاطئ يت�سبب يف منو
وتكوين بكرتيا �أكرث مقاومة للمر�ض
وهذه البكرتيا املقاومة التي حتملها
حيوانات املزارع قادرة بالفعل على
الو�صول للإن�سان من خالل ا�ستهالكه
للمنتجات احليوانية امللوثة �أو عرب
التوا�صل املبا�رش مع احليوانات
امل�صابة بهذا الداء �أو بوا�سطة االنت�شار
البيئي يف الهواء �أو املاء على �سبيل
املثال .ويف جميع الأحوال ف�إن اخلطر
يحدق بالإن�سان من خماطر امل�ضادات
احليوية امل�ستخدمة يف القطاع الزراعي
ب�شقيه النباتي واحليواين الذي ي�شكل
اخلطر الأكرب.
وقد خل�ص اخلبري ملوقيتا وال�صيديل
فلموم وكذلك ال�صيديل مرهوي اىل ان
اخلطوات التالية �ست�ساعد ب�شكل كبري
يف عدم اال�صابة بااللتهابات واالمرا�ض
وبالتايل اال�ضطرار اىل اللجوء اىل
اال�ستخدام اخلاطيء واملفرط للم�ضادات
احليوية وهذه اخلطوات ت�ستطيع ان
متنع حدوث مقاومة للم�ضادات احليوية
وهي:
 1بالغ�سل اجليد لاليدي. 2اعداد الطعام مع املحافظة علىاعلى �رشوط النظافة.
 3جتنب االختالط باالخرين عندتعر�ضك الي مر�ض منعا من نقل العدوى
اليهم.
 4انتهاج �سيا�سة العالقات الزوجيةالأمنة.
 5اخذ جميع اللقاحات ال�رضورية�سواء لك او الطفالك.
 6عدم م�شاركة ادوية امل�ضاداتاحليوية التى قررت لك من الطبيب مع
املقربني اليك او ا�رستك.
 7اتبع دائما ن�صائح ذوي االخت�صا�صعند تناول جرعات امل�ضادات احليوية.
و�سوف يكون الثالث من نوفمرب
وحتى التا�سع ع�رش منه ا�سبوعا
خم�ص�صا للتوعية مبخاطر اال�ستخدام
اخلاطئي للم�ضادات احليوية وذلك على
م�ستوى الوطن وال�رشائح االجتماعية
وحتى العاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
واملدار�س الثانوية واملر�ضي الذين
ياتون اىل امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية ملختلف اال�سباب من اجل رفع
وعي املواطنني يف هذا االمر وبالتايل
خلق فهم م�شرتك ملخاطر اال�ستخدام
اخلاطيء للم�ضادات واملقاومة التى
تنتج عنه ،الننا يف االخري نريد ان
يكون لدينا جمتمع يتمتع ب�صحة
متكاملة ،وكما يقال على الدوام درهم
وقاية خري من قنطار عالج.
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العدد ()42

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

على �سبيل الإعارة يف ال�شتاء املقبل
�رصاع رباعي مثري على جنم ت�شيل�سي

بد�أت معظم الأندية الأوروبية ،يف و�ضع اخلطط
لتعزيز �صفوفها ،خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية،
يف ينايراملقبل .وك�شفت تقارير �إجنليزية ،غ�ضب
الإيطايل �أنطونيو كونتي ،مدرب نادي ت�شيل�سي ،من
العبه الربازيلي ديفيد لويز ،الذي غاب عن املباراة
الأخرية للبلوز �أمام مان�ش�سرت يونايتد .وقالت
�صحيفة �إك�سربي�س� ،إن نادي ت�شيل�سي قد ي�سمح
عاما ،بالرحيل عن البلوز يف فرتة
لالعبه �صاحب الـ ً 30
االنتقاالت ال�شتوية املقبلة .و�أو�ضحت ال�صحيفة،
�أن �أندية ريال مدريد وباري�س �سان جريمان وميالن
والإنرت ،تهتم باحل�صول على خدمات لويز ،على
�سبيل الإعارة يف ال�شتاء املقبل .و�أ�شارت �إىل �أن
كونتي يريد الإبقاء على ديفيد لويز ،للن�صف الثاين من املو�سم� ،إال �أن التقارير ت�شري �إىل �أن الالعب قد يفكر
يف الرحيل ،حال ا�ستمرار �إبعاده عن الت�شكيلة الأ�سا�سية للبلوز .وت�شري التوقعات �إىل �أن لويز �سوف يف�ضل
مدربا للفريق الإجنليزي ،خالل الفرتة املقبلة.
الرحيل عن �صفوف ت�شيل�سي ،حال ا�ستمر الإيطايل كونتي
ً

مع عر�ض راتب ي�صل �إىل  10ماليني يورو � ًسنويا
عمالق جديد ين�ضم لل�رصاع على �ضم �أوزيل

ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية ،عن دخول ٍ
ناد جديد يف ال�رصاع على التعاقد
مع الدويل الأملاين ،م�سعود �أوزيل ،العب فريق �أر�سنال احلايل .ووفقًا ملا
نقلته �صحيفة "�أ�س" الإ�سبانية ،عن و�سائل �إعالم الإجنليزية ف�إن نادي �أتلتيكو
مدريد� ،أحدث املن�ضمني لل�رصاع على النجم الأملاين ،م�سعود �أوزيل .و�أو�ضحت
ال�صحيفة �أن �أوزيل يطالب برفع راتبه مع �أر�سنال ،مع احل�صول على الرقم 10
قريبا عن الفريق
حاليا ،وهو ما قد يجعل رحيل الالعب
والذي بحوزة جاك ويل�رش
ً
ً
اللندين .و�سوف يقدم نادي �أتلتيكو مدريد ،مكاف�أة لالعب م�سعود �أوزيل قدرها
 5ماليني يورو ،على �أال يتفق مع �أي ٍ
ناد يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة ،مع
�سنويا على الالعب .ومن حيث املبد�أ ف�إن
عر�ض راتب ي�صل �إىل  10ماليني يورو
ً
نادي �أر�سنال قد يتجه ب�شكل كبري لبيع الالعب خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة ،وذلك ب�سبب انتهاء عقده ال�صيف املقبل ،واخلوف من رحيله جما ًنا.

بعد تراجع امل�ستوى والظهور الباهت يف الليجا
مار�سيلو يلعب دو ًرا يف �صفقة املو�سم لريال مدريد

يفكر نادي ريال مدريد الإ�سباين ،يف
تعزيز �صفوفه ب�صفقة مميزة ،خالل
الفرتة املقبلة ،بعد تراجع امل�ستوى
والظهور الباهت يف الليجا .وتتزايد
الأنباء ،التي تتحدث عن اهتمام ريال
مدريد ،باحل�صول على خدمات الربازيلي
نيمار ،جنم فريق باري�س �سان جريمان
الفرن�سي .ووف ًقا ملا نقلته �صحيفة
"�آ�س" ،نقلاً عن "اجلارديان" ،ف�إن الالعب
الربازيلي مار�سيلو ،ظهري ريال مدريد،
�أبلغ �إدارة ناديه ،بحزن مواطنه نيمار
مع �سان جريمان .و�أو�ضحت التقارير
ال�صحفية� ،أن الالعب الربازيلي ال تعجبه
�أ�ساليب املدير الفني �أوناي �إميري ،مما
و�ضعه يف خالفات مع مدربه الإ�سباين
خالل الفرتة الأخرية .و�أ�شارت التقارير،
�إىل �أن مار�سيلو� ،سوف يدعم و�صول
مواطنه نيمار �إىل ريال مدريد ،خا�صة �أن الالعبني تربطهما عالقة �صداقة قوية .وقال نيمار ،يف ت�رصيحات �سابقة
له ،عندما كان يف بر�شلونة "الالعب الذي �أود جلبه من ريال مدريد هو مار�سيلو ،لأنه �صديقي" .يذكر �أن �سريجيو
رامو�س ،قائد الفريق امللكي ،قد رحب ب�إمكانية ان�ضمام الربازيلي نيمار ،لقلعة الربنابيو ،خالل الفرتة املقبلة.

يوفنتو�س يخطط لتعزيز �صفوفه
نادي
ي�سعى
يوفنتو�س الإيطايل،
�إىل تعزيز �صفوف
العجوز،
ال�سيدة
خالل الفرتة املقبلة،
ل�ضمان
وذلك
التقدم الثابت يف
جدول الكالت�شيو،
ومناف�سات دوري
�أوروبا.
�أبطال
وذكرت �شبكة "توتو
مريكاتو ويب"� ،أن نادي يوفنتو�س ،يحلم بالتعاقد مع هيكتور بيلريين،
ظهري فريق �أر�سنال الإجنليزي .كما �أن النادي الإيطايل ،ي�سعى بقوة
للتعاقد مع اجلناح الأرجنتيني �أنخيل ديل ماريا ،من باري�س �سان جريمان،
يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة .ويخو�ض يوفنتو�س ،معركة حقيقية
مع نابويل وبقية الفرق مثل �إنرت ميالن وروما ،يف �رصاع قوي على ح�سم لقب
الكالت�شيو .وعلى الرغم من �إبرام بع�ض التعاقدات خالل ال�صيف املا�ضي،
�إال �أن املدرب �أليجري يريد املزيد من ال�صفقات ،ملوا�صلة فر�ض الهيمنة
على �إيطاليا ،والتقدم يف �سلم الأف�ضل يف امل�سابقة الأوروبية.

ديرتويت يهزم �إنديانا بي�رسز بدوري ال�سلة الأمريكي
�سجل
َّ
تو بيا �س
ها ر ي�س ،
نقطة،
23
ليقود فريقه
د يرت و يت
بي�ستونز للفوز
�إنديانا
على
بي�رسز (114-
� )79أول �أم�س
ا خلمي�س ،
بدوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني .و�أ�ضاف �أندريه دروموند،
 14نقطة ،و 21متابعة لبي�ستونز ،الذي حقق انت�صار هو ال�ساد�س يف
و�سجل
�آخر  7مباريات ،فيما خ�رس �إنديانا للمرة الرابعة على التوايل.
َّ
فيتكور �أوالديبو 21 ،نقطة ،لفريق �إنديانا ،لكن فريق �إنديانا تلقى
 100نقطة يف  10مباريات من �أ�صل  12خا�ضها هذا املو�سم.

ت�شوجن يتقدم يف البطولة اخلتامية ل�شباب التن�س
انت�رص الكوري
اجلنوبي هيوجن
ت�شوجن ،ليت�صدر
يف
جمموعته
الن�سخة الأوىل
البطولة
من
اخلتامية ل�شباب
التن�س� ،أول �أم�س
اخلمي�س ،لريافق
الرو�سي �أندريه
روبليف ،للدور
النهائي.
قبل
ت�شوجن
وواجه
مناف�سة قوية من
الإيطايل جيانلويجي كوين�سي ،قبل �أن يتفوق عليه بنتيجة  1-4و4-1
و 4-2و 3-4و .4-3وعانى �أندريه روبليف� ،أمام الكندي �شابوفالوف
عندما احتاج للعالج من جروح .لكن الالعب البالغ عمره  20عاما ،ح�سم
الفوز  4-1و 3-4و 4-3و 0-4و ،4-3ليقتن�ص املركز الثاين يف مباراة
�أخرى باملجموعة الأوىل ،ا�ستغرقت �أكرث من �ساعتني .وتغلب الرو�سي
دانييل ميدفيديف على الأمريكي جاريد دونالد�سون ،بنتيجة 3-4
و 4-2و 4-3و ،4-0ليحقق انت�صاره الثاين يف املجموعة الثانية.
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بقيادة الثنائي �سام�سوم �سلمون وت�سفوم عقباماريام

طواف رواندا الدويل يفتح زراعيه �أمام منتخبنا الوطني ذو خم�س جنوم

غادرت بعثة منتخبنا الوطني االول
للدراجات الهوائية �أم�س اجلمعة (10
نوفمرب) لدولة رواندا بهدف امل�شاركة يف
اال�ستحقاق ال�سنوي الهام بالقارة ال�سمراء
وهو (طواف رواندا .)2017
البعثة التي تت�ألف من  5دراجني ومدير
فني باال�ضافة اىل ميكانيكي دراجات
و�إخت�صا�صي العالج الطبي  ،توجهت اىل
العا�صمة كيغايل لتكرار �إجنازات الن�سخ
املا�ضية والعودة بنتائج راقية.
ويف مرا�سم وداع البعثة الذي ح�رضه
اع�ضاء االحتاد العام للدراجات الهوائية
 ،حث مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري
 /زمدي تخلي �أع�ضاء البعثة لل�سري على
درب امل�شاركات ال�سابقة وتقدمي روح
تناف�سية عالية و�إبراز العمل اجلماعي
وال�سلوك احلميدة من اجل قطف نتائج
ومكت�سبات ترتقي بلعبة الدراجات
الهوائية االرترية.
وت�سلح منتخبنا الوطني لهذا
اال�ستحقاق ال�رشق افريقي بخم�سة جنوم
غالبيتهم من ال�شباب اجلدد يتقدمهم
بطل افريقيا يف منا�سبتني ت�سفوم
عقباماريام اىل جانب �أرون دبرظني ،
�ساميون مو�سيي  ،امانئيل ظقاي والوجه
اجلديد جدا ناتنائيل مربهتو الذي يدافع
عن �ألوان املنتخب الوطني للمرة االوىل.

و�رشح املدرب الدائم للمنتخب الوطني
الكابنت �/سام�سوم �سلمون ب�أن الطواف
الرواندي �سينطلق مبرحلة �إ�ستهاللية
مل�سافة ( 3.3كيلومرت)  ،قبيل دخول
املعرتك الذي ميتد ل�سبع جوالت متتالية
م�سافتها ( 819كيلومرت)  ،م�ؤكدا ثقته
التامة بالعنا�رص ال�شبابية التي �ضمها
لت�شكيلة املنتخب وقدرتها الكبرية على
حتقيق الهدف املن�شود.
و�ستعرف الن�سخة التا�سعة من طواف
رواندا الدويل الذي يقام يف الفرتة من
( 12ولغاية  19من نوفمرب )  ،م�شاركة 17
فريقا قاريا وعامليا .
و�سوف ت�شارك فرق دامين�شن داتا
من جنوب افريقيا وتريلو �سايكلينج
النم�ساوي و�إليمونيت االمريكي وبايك
�إيد االملاين ودوكاال ال�سلوفاكي و�إنرتبرو
�سايلكينج الياباين  ،لو�سرتيت�س من كندا
 ،هوتي �سافوي من فرن�سا و�سفاري كوم
من كينيا يف اال�ستحقاق.
ومن قارة افريقيا � ،سوف ت�صطف
منتخبات �إرتريا – موري�شو�س – �إثيوبيا –
املغرب – اجلزائر يف خط البداية .
�أما البلد امل�ضيف رواندا ف�سيكون
ممثال عرب ثالثة فرق حملية.
وكان لقب العام املا�ضي قد ذهب

مل�صلحة الدراج الرواندي فالن�س
ناديا�سينجا متفوقا على الدراج االرتري
متكل �إيوب الو�صيف  ،بينما كان املركز
الثالث من م�صلحة ت�سفوم عقباماريام.
وللم�صادفة �سيعاود املت�سابقان
االرتريان متكل �إيوب وت�سفوم عقباماريام
الذهاب اىل العا�صمة كيغايل للم�شاركة يف
ن�سخة عام  ، 2017حيث �سيكون االول رفقة
فريقه دامين�شن داتا بينما الثاين كالعادة
يف قيادة منتخب جمال البحراالحمر.
�أما حامل لقب العام املا�ضي فالن�س
ف�سيكون مع فريق تريلو �سايلكينج
النم�ساوي.
مراحل الطواف
املرحلة اال�ستهاللية  -:كيغايل –كيغايل
( 3.3كلم)
املرحلة االوىل  -:كيغايل – هويي (120
كلم)
املرحلة الثانية  -:نيانزا – روبافو (180
كلم)
املرحلة الثالثة  -:روبافو – مو�سانوا (95
كلم)
املرحلة الرابعة  -:مو�سانزا – نياماتا (121
كلم)
املرحلة اخلام�سة  -:نياماتا – رواماجانا
( 93.1كلم )
املرحلة ال�ساد�سة  -:كايونزا – كيغايل
( 86.3كلم)
املرحلة ال�سابعة  -:كيغايل – كيغايل (120
كلم)

بعد تفوقهما على اليونان و�إيرلندا ال�شمالية يف امللحق االوروبي للمونديال

ً
كرواتيا و�سوي�سرا ت�ضعان قدما يف نهائيات ك�أ�س العامل برو�سيا
و�ضع منتخب كرواتيا قدما يف نهائيات
مونديال رو�سيا  ،2018بعدما �أكرم وفادة
�ضيفه اليوناين ،ب�أربعة �أهداف لواحد ،على
ملعب ماك�سيمري بالعا�صمة زغرب ،يف ذهاب
امللحق الأوروبي.
تقدم العب و�سط ريال مدريد ،لوكا
مودريت�ش ،لأ�صحاب الأر�ض من عالمة اجلزاء
ثم �ضاعف مهاجم ميالن ،نيكوال كالينيت�ش،
النتيجة .

وقل�ص مدافع بورو�سيا دورمتوند،
�سوكراتي�س ،الفارق �إال �أن العب و�سط �إنرت
ميالن� ،إيفان بريي�سيت�ش� ،أعاده ملا كان عليه،
بعدها بثالث دقائق فقط.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،وقع العب و�سط
هوفنهامي� ،أندري كراماريت�ش ،على الهدف
الرابع  ،لينتهي اللقاء بفوز �أ�صحاب الأر�ض
(.)4-1

كذلك اقرتب منتخب �سوي�رسا من بلوغ
مونديال رو�سيا  ،2018بعد فوزه م�ساء
اخلمي�س ،يف امللحق الفا�صل ،على مناف�سه
�أيرلندا ال�شمالية يف عقر داره ،بهدف نظيف.
�سجل هدف اللقاء الوحيد ،الظهري الأي�رس
ريكاردو رودريجيز ،وذلك من ركلة جزاء
احت�سبها احلكم  ،ونفذها الالعب بنجاح يف
�شباك �أيرلندا ال�شمالية.
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على هام�ش طواف فوزهو للدراجات الهوائية

الإت�صاالت يث�شبث باملركز الثالث مع ختام ثالث اجلوالت

�ألت �صدارة املرحلة الثالثة لطواف
فوزهو ال�صيني للدراجات الهوائية التي
�أقيمت �أم�س اجلمعة مل�صلحة الدراج
اال�سرتايل كيدن جروفي�س من فريق �سان
جورج .
وقطع الدراج اال�سرتايل م�سافة املرحلة
التي �إمتدت مل�سافة ( 114كيلومرت)  ،يف
ظرف زمني قدره (�ساعتني  52دقيقة
و 21ثانية)  ،مبعدل �رسعة و�سطي ناهز
( 39كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة).
وتفوق اال�سرتايل على الدراج الرنويجي
ماري�س باجدونافيك�س الثاين واالوكراين
ميطاليلو كوناينكو الثالث يف املرحلة.
وذهب املركز الثاين والع�رشين لنجم
فريق االت�صاالت مريون �أبرهام وهو
�أف�ضل مركز لفريقه يف املرحلة حمققا
�إياه دون �أن يفقد �أي زمنا يذكر  ،وعلى
منواله �سار زمنف�س �سلمون احلائز على
املركز ال�ساد�س والثالثني  ،فيما حجز
مكئيل هبتوم املركز التا�سع واخلم�سني
ومليون امانئيل املركز اخلام�س وال�سبعني
و�سرياك ت�سفوم املركز ال�سابع وال�سبعني
بنف�س توقيت الفائز باملرحلة .

وعلى �ضوء هذه املرحلة  ،باتت ال�صدارة
يف قب�ضة الدراج النم�ساوي �ستاني�سال�س
بازخو  ،ويبتعد مليون �أمانئيل عنه بفارق
دقيقة و 9ثواين يف املركز اخلام�س ع�رش .
فيما جاء مريون �أبرهام باملركز الثامن
ع�رش بفارق دقيقة  47ثانية  ،ومكئيل
هبتوم باملركز االربعني بفارق  4دقائق
و 6ثواين  ،ويحتل دانئيل هبتي مكائيل
و�سرياك ت�سفوم املركزين التا�سع
واالربعني واخلم�سني تواليا.
ويف �رصاع �أ�سد العقبة  ،ظفر الدراج
ال�شاب زمنف�س �سلمون ب�أربعة نقطة يف
املرحلة االخرية جعلته يحتل الرتتيب
التا�سع يف هذه الفئة التي يت�صدرها
الدراج النم�ساوي �ستاني�سال�س بازخو .
ويف ترتيب الفرق  ،يت�شبث فريق
االت�صاالت باملركز ال�سابع يف جدول
الرتتيب الذي ي�ضم  22فريقا ويقبع يف
هرمه فريق كلو�س �سايكلينج االوكراين .
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات الطواف
اليوم ال�سبت باقامة املرحلة الرابعة التي
متتد مل�سافة ( 130كيلومرت ) وتربط بني
يوجن تاي ويون دينج.

يف ت�صفيات القارة االفريقية لك�أ�س العامل

املغرب على بعد نقطة واحدة من بلوغ العر�س العاملي

يبدو املنتخب التون�سي االقرب اىل حجز
بطاقته اىل نهائيات ك�أ�س العامل املقررة
يف رو�سيا ال�صيف املقبل خالل ا�ست�ضافته
اجلارة ليبيا  ،فيما يبحث املغرب يف اليوم
ذاته عن نقطة يف ابيدجان للحاق بركب
املت�أهلني عندما يحل �ضيفا على �ساحل
العاج.
وت�أهل منتخبان حتى االن عن القارة
ال�سمراء هما نيجرييا بطلة املجموعة الثانية،
وم�رص بطلة اخلام�سة ،وتبقى  3بطاقات
للمجموعات االوىل والثالثة والرابعة.
وحتتاج تون�س اىل التعادل فقط يف
مباراتها مع ليبيا لبلوغ النهائيات للمرة
اخلام�سة يف تاريخها واالوىل منذ  2006بعد
غيابها عن الن�سختني االخريتني يف جنوب
افريقيا والربازيل.
كما ان اخل�سارة قد ت�سمح لـ"ن�سور
قرطاج" بالتواجد يف املونديال الرو�سي
يف حال تعرث الكونغو الدميوقراطية امام
�ضيفتها غينيا ال�سبت اي�ضا.
وتت�صدر تون�س املجموعة االوىل بر�صيد
 13نقطة ،بفارق  3نقاط امام الكونغو
الدميوقراطية ،فيما حتتل ليبيا املركز
االخري بر�صيد  3نقاط بفارق االهداف خلف
غينيا.
واكد مدرب تون�س نبيل معلول ان
منتخب بالده ي�ستعد يف ظروف مثالية
ملواجهة ليبيا ،حمذرا العبيه من االفراط
بالثقة يف مواجهة منتخب فقد كل احلظوظ
يف الت�أهل.
من جانبها ،حتتاج الكونغو الدميوقراطية
اىل الفوز باكرث من هدف وخ�سارة تون�س
امام ليبيا.
يذكر انه يف حال ت�ساوي منتخبني او اكرث

يف النقاط يتم اللجوء اىل فارق االهداف يف
جميع املباريات لتحديد املت�أهل.
اىل ذلك يخو�ض املنتخب املغربي
قمة م�صريية امام م�ضيفه العاجي على
ملعب هوفويت بوانييه يف ابيدجان �ضمن
املجموعة الثالثة.
ويت�صدر املغرب املجموعة بر�صيد 9
نقاط بفارق نقطة واحدة امام �ساحل العاج،
ويحتاج ال�ضيف اىل التعادل فقط لبلوغ
النهائيات للمرة اخلام�سة يف تاريخه واالوىل
منذ عام  ،1998بيد ان مهمته لن تكون
�سهلة امام �ساحل العاج املطالبة بالفوز
لبلوغها للمرة الرابعة تواليا ويف تاريخها.
وما يزيد من �صعوبة مهمة املغرب
ان مواجهة اليوم ال�سبت �ستكون ث�أرية
بالن�سبة اىل ا�صحاب االر�ض كون "�أ�سود
االطل�س" جردوا "الفيلة" من لقب ك�أ�س
االمم االفريقية يف الن�سخة االخرية يف
الغابون مطلع العام احلايل عندما تغلبوا
عليهم بهدف وحيد يف الدور ربع النهائي.
يف املقابل ،يعول املغرب على قوة خط
دفاعه الذي مل تهتز �شباكه حتى االن يف
الت�صفيات ،ا�ضافة اىل مدربه الفرن�سي
هريفيه رينار الذي يعرف جيدا كرة القدم
العاجية بعدما قاد الفيلة اىل احراز ك�أ�س
االمم االفريقية عام .2015
وت�شهد اجلولة االخرية مباريات هام�شية
يف املجموعتني الثانية واخلام�سة بعد ح�سم
نيجرييا وم�رص لبطاقتيها.
ويف املجموعة ذاتها ،تلعب زامبيا
مع الكامريون .ويف اخلام�سة ،حتل م�رص
التي حجزت بطاقتها للمرة االوىل منذ
عام � ،1990ضيفة على غانا ،فيما تلعب
الكونغو مع اوغندا.
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ا�سرع ان�سان و ا�سرع حيوان  ...ايهما ا�سرع ؟

من هو ا�رسع ان�سان يف العامل ؟
ومن هو ا�رسع حيوان يف العامل؟
و ايهما ا�رسع ؟
�إذا �أردنا �أن نعقد مقارنة بني العداء اجلامايكي �أو�ساين بولت و هو ا�رسع
رجل يف العامل ،والفهد ال�صياد «�شيتا» ( )Cheetahك�أ�رسع حيوان ثديي يف
العامل على الأر�ض ،ف�إنه ميكن القول ،ووفقا ملا ن�رش على املوقع الإلكرتوين
حلديقة حيوان «�سين�سيناتي» يف �سين�سيناتي بوالية �أوهايو الأمريكية ،يف 2
�أغ�سط�س احلايل ،فقد �أعلنت :
�أن �أنثى فهد �صياد يف حديقة «�سين�سيناتي» وت�سمى «�ساره» وعمرها ()11
عاما ،قد متكنت من ت�سجيل رقم قيا�سي عاملي جديد يف ال�رسعة ك�أ�رسع حيوان
ثديي يف العامل على الأر�ض ،بعدما متكنت من قطع م�سافة  100مرت يف زمن
مقداره  5:95ثانية� ،أي �أنها كانت �أ�رسع بنحو  3:68ثانية ،من العداء بولت
الذي قطع نف�س هذه امل�سافة ولكن يف  9:63ثانية.
حيث ر�صدت الكامريات الرقم القيا�سي الذي حققته �أنثى الفهد ال�صياد خالل
املحاولة الأوىل لها ملطاردة دمية على �شكل كلب مت ت�سيريها ب�رسعة على م�سار
�صمم خ�صي�صا وم�صادق عليه ،ويذكر �أن �أنثى الفهد «�ساره» كانت قد ح�صلت على
لقب �أ�رسع حيوان ثديي على الأر�ض عام  2009عندما متكنت من قطع م�سافة 100
مرت يف زمن قدره  6:13ثانية بعد �أن حطمت الرقم القيا�سي ال�سابق ومقداره
 6:19ثانية والذي حققه عام  2001فهد �صياد ذكر يف جنوب �أفريقيا ي�سمى
«نيانا».
ويذكر �أن �شكل وتركيب ج�سم الفهد ال�صياد ي�ساعده على �رسعته الكبرية،
فعموده الفقري املرن ي�سمح مبد الرجلني الأماميتني �إىل الأمام لأق�صى ما ميكن
يف كل خطوة ،الأمر الذي ميكنه من قطع نحو من � 20إىل  22قدما يف كل خطوة
واحدة ،كما �أن �أرجل الفهد ال�صياد تكون لن�صف وقت العدو بعيدة عن الأر�ض،
ومتلك خمالب حادة و�صلبة متنحها قوة �سحب كبرية خالل اجلري.
هل التدريب فقط من يجلب القوة و ال�رسعة ؟
تقول الكاتبة العلمية الدكتورة كيت رافيليو�س ،يف مقال لها بعنوان «ما وراء
�أو�ساين بولت» يف عدد �شهر �أغ�سط�س احلايل مبجلة « »FOCUS BBCاملهتمة
ب�ش�ؤون العلم والتكنولوجيا� ،إنه« ،ميكن القول ب�أن �أهم عامل لتحديد الأداء
الريا�ضي هو العامل الوراثي .لقد جنح العلماء يف حتديد اجلينات املرتبطة
بقدرة الفرد على العدو ب�رسعة .على �سبيل املثال مت العثور على اجلني
( )ACTN3 geneيف نخبة من الريا�ضيني الذكور والإناث وكان �أكرث �شيوعا
لديهم مما كان عليه يف بقية الأفراد .واالختبارات اجلينية لديها احتمال يف
القدرة على اكت�شاف املزيد من الأفراد ممن لديهم اجلينات املنا�سبة .والعداء
بولت لديه كثري من اجلينات املنا�سبة».

حقائق �صادمة  10 ..معلومة غريبة عن العامل

مهما حاولنا �إكت�شاف العامل ومهما كنا محُ بني لالطالع على ما يدور
بداخله� ،إال �أن �أ�رساره تبقى م�سيطرة ،فهذا العامل مليء بكل �شيء ،وهناك
�أ�رسار �ست ِ
ُده�ش �أي �شخ�ص حينما ي�سمع عنها لأول مرة.
�أ�رسار العامل كثرية ،لكن اخرتنا لكم � 10أ�رسار غريبة عنه ،تعرفوا
عليها1:
ٍ
ثوان2.
اليوم لي�س � 24ساعة ..بل � 23ساعة و 56دقيقة و4
ُيكت�شف كل �سنة  2000نوع بحري جديد3.
 % 10.90من الرباكني التي تقع فوق الكرة الأر�ضية حتدث يف �أعماق
املحيطات4.
�أبعد �شيء التقطت به �صورة يف العامل هو جنم يف الف�ضاء يبعد
عن الأر�ض مب�سافة  6مليارات كيلومرت ،وقد ظهر على �شكل نقطة زرقاء
باهتة5.
كمية اجلليد املوجودة يف القارة القطبية اجلنوبية تعادل كل املياه
املوجودة يف املحيط الأطلنطي6.
يعرف العامل كل يوم  8ماليني و� 600ألف عا�صفة برقية7.
يوم ًيا ي�سقط على الكرة الأر�ضية جزء من الأقمار ال�صناعية التي مت
تركيبها يف الف�ضاء كقمامة ..فانتبه!
ي�سقط على الكرة الأر�ضية من الف�ضاء كل يوم ما كتلته  100طن من
غبار النيازك8.
 % 7.3من مياه العامل فقط هي العذبة فيما  97%منها مالح9.
ُ .يعتقد �أن مليون كائن بحري يعي�ش يف املحيطات ،ومل ُيكت�شف منها
�إىل الآن �سوى  33يف املائة؟10.

ا�صطباحة
�أكرب حا�سوب حممول يف العامل

sssهل ميكن ان ن�سميه “، ”laptopفالهدف منه و�ضعه على احلجر.فالأجدر
�أن ن�سمي هذا اجلهاز ال�ضخم “. ”floortop
متت �صناعة اكرب حا�سوب يف العامل من قبل �رشكة  fujitsu-siemensوعر�ض
خالل  cebit showيف مدينة  hannoverاﻻملانية.
يجل�س الرجل براحة على لوحة املفاتيح،ال�شيء الذي يف�رس الكثري عن
متانة هذا احلا�سوب.
انها �أملانيا �أم ال�صناعات احلديثة ..

فندق اربيز ادخل من
�سوي�سرا واخرج يف فرن�سا برجك اليوم!..
فندق �أربيز تدخل اليه من �سوي�رسا
وتخرج يف فرن�سا هل خطر ذلك يف
بالك يوم ًا ؟ �أن تنام لي ً
ال يف فرن�سا
وتغ�سل وجهك �صباح ًا يف �سوي�رسا ؟؟
رمبا هي فكرة خيالية �شيئ ًا ما ولكن
يف فندق �أربيز مل تعد كذلك �أبد ًا
فهذا الفندق حدودي يجمع يف
جنباته بني البلدين الأجمل يف �أوربا،
�سوي�رسا وفرن�سا ،فهو يقع على بعد
خم�سة �أميال �شمال جنيف ويف املنطقة
احلدودية بني الدولتني ،واملميز فيه
�أن الزائر يدخل من بوابته من �سوي�رسا
ويخرج من بوابة �أخرى �إىل فرن�سا.
يعود تاريخ الفندق �إىل القرن
التا�سع ع�رش ،حيث كان منز ًال مت
حتول
بنا�ؤه عام  ، 1863ومن ثم
ّ
�إىل فندق بعد موافقة احلكومة
ال�سوي�رسية والفرن�سية على توقيع
معاهدة ببنائه.
يطل هذا الفندق على الكثري
من املناظر الطبيعية الفرن�سية
وال�سوي�رسية  ،حيث حتيط به
اّ
اخللبة
اجلبال والبحريات والغابات
التي متتع الزائرين بالهواء الطلق
واملناظر الطبيعية املده�شة يف
الف�صول الأربعة.
يحتوي الفندق على العديد من
الغرف ففيه غرف لغري املدخنني
 ،كما ميكن طلب غرفة ب�رسير واحد
كبري �أو �رسيرين منف�صلني و�رسير
خا�ص للأطفال ف� ً
ضال عن غرف خا�صة
بذوي االحتياجات اخلا�صة وتتميز
هذه الغرف ب�إطالالتها الطبيعية
الرائعة واملريحة للنظر.
ال�شهي
يتميز هذا الفندق بطعامه
ّ
اللذيذ  ،حيث يوجد فيه املطعم الذي
يقدم الطعام الفرن�سي وال�سوي�رسي
عايل اجلودة كما يتميز برتابته
و�أناقته وب�ساطته ف� ً
ضال عن �إ�ضاءته
املبهجة للروح
كما توجد فيها �أعالم معلقة
للبلدين ،تذكّ رك �أنك تقيم على احلدود
هذه املرة ..

برج احلمل/الفر�ص املنا�سبة هي اخليار االف�ضل املتاح
حاليا ،لذا ي�ستح�سن ان ت�ستغل الفر�ص .من حقق ان
تقلق من ت�صرفات ال�شريك ،لكن تو�ضيح االمور هو احلل
الأن�سب .الوقت الذي مت�ضيه يف ممار�سة الريا�ضة� ،سيكون
غد �أف�ضل.
منا�سبا من �أجل ٍ
ّ
ً
ً
برج الثور/عليك حتفظا �شديدا يف حياتك املهنية ،كما يطلب منك احاطة نف�سك بالأمان
واال�شخا�ص املحبني .ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبري من قبل ال�شريك للم�ضي يف ما �أنت عازم
على حتقيقه مل�صلحة الطرفني .جميل �أن تقوم بن�شاطات ريا�ضية مع جمموعات ،وخ�صو�ص ًا ممار�سة
امل�شي يف نهاية الأ�سبوع مل�سافة طويلة.
برج اجلوزاء /يتدخل عن�صر من املا�ضي ويجعلك ّ
تعدل يف وجهة نظر معيّنة .ال حتاول الت�ضييق
على ال�شريك يف الأيام املقبلة ،وخ�صو�ص ًا �أنه يعاين �ضغوط ًا عائلية قوية .االهتمام بال�صحة يحتل
الأولوية يف �ش�ؤونك وم�شاغلك ،وهذا ما يح�سدك عليه الآخرون.
برج ال�سرطان/ال ت�ستخف بالتفا�صيل ال�صغرية ،لأنها غالب ًا ما تكون �أ�سا�سية وم�ؤثرة .ارتباكك
يثري قلق ال�شريك ،ويرفع من�سوب ال�شك عنده يف خمتلف الأمور .يجب ان تكون الريا�ضة �أولوية يف
حياتك ،فهي الطريق االن�سب ل�صحة اف�ضل.
ً
ً
برج الأ�سد/ال ت�ستعجل البوح بكل احلقائق وكن متكت ّما جدا .ينتقل \”فينو�س\” اىل برجك
وي�ستقر فيه حتى الثالث من ت�شرين الأول املقبل ،في�ضفي عليك �سحر ًا خا�ص ًا ويجمع حولك املحبني
واملعجبني .متيل اىل منح ال�شريك املزيد من الثقة ،وربمّ ا تعرتف له ب�س ٍّر دفني� ،أو تطلعه على ما
يدور يف خلدك من �أفكار وهواج�س� .أترك م�شكالت املهنية يف املكتب ،واحزم حقائب ال�سفر وانطلق
يف رحلة ترفيهية.
برج العذراء/خطط منذ مدة اليجاد �شيء جديد ومما يلون حياتك الرتيبة وي�ضفي عليها
الت�شويق واملتعة ولكن احذر االندفاع وال تنب الق�صور على رمال متحركة .راقب جيد ًا ما يدور
حولك فقد تكت�شف حقائق حريتك طويال هذه الآونة .كن مت�أني ًا وحري�ص ًا على خطواتك وتنقالتك،
وال تكرث من االعتماد على ال�سيارة يف تنقالتك الق�صرية.
برج امليزان/تتواىل الأخبار والنتائج .يحمل هذا اليوم ارتياحً ا �أو مواجهة مه ّمة تثري فيك
بع�ض القلق ،فحاول متالك الأع�صاب وال ت�سمح لأحد بالت�أثري يف معنوياتك .قد يحمل هذا اليوم
ب�شرى �سا ّرة تكون بداية �صفحة جديدة يف حياتكّ � .
أحذرك من اجلدال وا�ستمع اىل �صوت العقل
واملنطق� .أنت قابل للبدانة يف �أي وقت ،ومع هذا ال تتحا�شى تناول امل�أكوالت التي ت�سبب ال�سمنة.
انتبه قبل فوات الأوان.
برج العقرب/تعيد بع�ض ح�ساباتكّ .
�شدد على �إجناز بع�ض الأعمال .ثمة من يحذرك من
مواجهة مع �أحد ال�شركاء قد تولد حالة جديدة جتعلك مربك ًا يف اثناء لقاء او اجتماع .قد ت�ضع
ا�ستقرارك العائلي قبل �أي �أمر �آخر ،وتبحث عن م�صادر �أرباح �إ�ضافية .يحالفك احلظ فاطمئن.
تواظب على عملك وال تتوقف قبل احل�صول على �أف�ضل النتائج ،لكنك يف املقابل تهمل �صحتك،
وهذا غري مقبول.
برج القو�س/ال حتكم �سريع ًا على الأمور ،فقد تكون خمطئ ًا يف بع�ض النقاط ،وهذا ميكن معاجلته
�سريع ًا .ل�ست مرغم ًا على ك�شف �أوراقك ،فقد يخبّىء لك الغد ما مل يكن يف احل�سبان �أو التوقعات.
جدد ا�شرتاكك يف النادي الذي كنت تق�صده ثالثة �أيام يف الأ�سبوع ،وال تقل يكفيني ر�شاقة.
برج اجلدى/متتلك طاقة كبرية لتخطي العقبات ،وهذا ي�ش ّكل حافز ًا لتفر�ض نف�سك بني الزمالء.
طرح اخلالفات على طاولة البحث ،يوفر الكثري من العراقيل امل�ستع�صية .النوم ل�ساعات �إ�ضافية
ي�ساعدك على تن�شيط الذاكرة ،والعمل ب�شكل �أف�ضل.
برج الدلو تعطي انطباع ًا �أنك تريد لفت الأنظار والإعجاب ب�أي ثمن ،ما قد ي�شوّ�ش �صورتك
قلي ًال .ال توجّ ه االنتقادات وال ت�صغ اىل مالحظات او تفا�صيل مقلقة .ان�سحب من املكان وال تتورط
يف �صخب �أو �ضجيج .حاول ان تعمل من دون �أ�ضواء .يحمل هذا اليوم تراجعًا يف الثقة بالنف�س
وكذلك باحليوية واحلما�سة الذهنية ،ول�ست م�ؤه ًال فيهما خلو�ض جتارب عاطفية جدية .التخفيف
من حدة ع�صبيتك ،واخلروج من روتني احلياة العائلية يفيدك �صحي.
برج احلوت/يف جمالك املهني فت�شعر باالنتعا�ش وباحليويّة .ارتياح وان�شراح ،قد تعود الأمور
اىل ن�صابها بعد جل�سات حوار هادئة وحميمة مع ال�شريك .الوقت مالئم ال�ستعادة الثقة وت�صحيح
الأخطاء .قد يتفاقم الو�ضع ال�صحي يف حال �أفرطت يف التقاع�س عن ممار�سة الريا�ضة وتركت
احلبل يفلت على غاربه.
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