ال�سبت 2018 /5 /12

ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()146

الثمن ( )2نقفة

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

يف ور�شة مركز البحوث حول الكتب و املخطوطات االثرية
مكافحة دودة احل�شد يف
االمني حممد�سعيد يدعو لالهتمام باملخطوطات والكتب التاريخية باعتبارها جزء من تراث يعك�س الهوية امني حيلي وافعبت

نظم مركز البحوث والتوثيق
التابع للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ،ور�شة عمل يف العا�رش من
مايو با�سمرا لتقييم االن�شطة املنفذة
ل�سبعة ع�رش عاما لرفع الوعي حول
كيفيةحفظ الكتب املكتوبة يدويا
وعلى اجللود.
وقال ال�سيد /االمني حممد
�سعيد �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف الكلمة التي
القاها " ان مركز البحوث والتوثيق
يقوم بلقاءات م�ستمرة مع املكتبات

وامل�ؤ�س�سات الدينية للحفاظ على
الآثار بطريقة متطورة ،ودعا
لالهتمام الكبري بكتبنا ،باعتبارها
جزء من الرتاث الوطني ويعك�س
الهوية االرترية.
وقدمت م�س�ؤولة مركز البحوث
والتوثيق ال�سيدة /ازيب تولدي،
االن�شطة والدرا�سات التي جرت حلفظ
الكتب املكتوبة باليدعلى الورق ،
واملكتوبة على اجللود ،م�شددة على
اهمية توعية ال�شعب للحفاظ عليها
باعتبارها ارثا وطنيا.

وذكر م�س�ؤول وثائق اللغة العربية
يف مركز البحوث والتوثيق ال�سيد /
يو�سف ادري�س االن�شطة املنفذة منذ
عام  2000وحتى  2017يف امل�ساجد
الوثائق
ال�ستك�شاف
واملقابر
التاريخية املكتوبة باليد  ،منوها
اىل وجوب العمل وبذل اجلهد
للحفاظ عليها.
بحثت الور�شة حماية ابحاث
حمتوى الكتب واملخطوطات االثرية
وا�ستك�شاف الكتب واملخطوطات
اال�سالمية ،ومهام ت�صوير اجللدية

منها ،وبحث الكتب غري املكت�شفة.
واكد امل�شاركون يف الور�شة بان
النقا�شات التي جرت ت�ساعد على
العمل امل�ستقبلي  ،مو�صني للحفاظ
اجليد بالكتب اليدوية واجللدية
والعمل ال�ستك�شافها ،والقيام بجهود
لتعريف العامل بالكتب االثرية
املوجودة يف االديرة واملواقع
االخرى.
�شارك يف ور�شة العمل املنظمة
ليوم واحد رجال الدين وممثلو
االقاليم واالفراد وخرباء االثار.

�إرتريا ت�شارك يف م�ؤمتر التنمية االقت�صادية للدول االفريقية واليابان

�شاركت اريرتيا يف الثالت والرابع
من �شهر مايو اجلاري يف م�ؤمتر
التنمية االقت�صادية للدول االفريقية
واليابان يف مدينة جوهان�سربغ ،مثل
البالد ال�سفري �صالح عمر �سفري ارتريا
بجمهورية جنوب افريقيا ودول �إقليم
اجلنوب االفريقي.
افتتح امل�ؤمتر رئي�س جنوب
افريقيا �رسيل رامافوزا  ،وركز
امل�ؤمتر على ت�أكيد اال�ستثمار
التنموي االقت�صادي وتعزيز فوائد
الدول االفريقية واليابانُ .
وقدم اىل
جانب امل�ؤمتر االقت�صادي عرو�ض
حلوايل � 100رشكة يابانية  .يف
غ�ضون ذلك ،ا�شارت املعلومات
الواردة من ال�سفارة االرترية بجنوب
افريقيا بدء املواطنني بدول اجلنوب
االفريقي املناف�سات الريا�ضية خا�صة
مناف�سات كرة القدم مبنا�سبة الذكرى
ال�سابع والع�رشين لتحرير البالد.

ظرونا :عقد �سمنار حول
�ضمان �صحة االطفال

ُعقد يف مديرية ظرونا �سمنار حول �ضمان �صحة والتاثري ال�سلبي للطب ال�شعبي على �صحةاالطفال.
ويف املعلومات التي قدمها م�س�ؤول مركز ال�صحة بظرونا املمر�ض قرماي باينو�ساي ،قال "ان �إزالة اللهاة لي�س مرغوبا
علمي ًا،مما ي�سبب ذلك النزيف و�إلتهاب احلنجرة وي�ؤثر على التنف�س ويعر�ض لال�صابة مبختلف االمرا�ض ،م�شددا على
حماربتها متاما.
و�أكد امل�شاركون يف ال�سمنار ،بالعمل ل�ضمان �صحة اطفالهم وتنفيذ املعلومات التي تلقوها يف امل�سنار على ار�ض
الواقع.

يقوم �سكان مديريتي امني حيلي
وافعبت ب�إبادة دودة احل�شد اخلريفية
املجنحة التي ظهرت يف مزارع الذرة
ال�شامية التي تنمو يف مناطق
حمدودة.
وقال خبري وقاية النباتات يف
مديرية امني حيلي ال�سيد /بينيام
عندبرهان "ان الوعي امل�سبق
للمزارعني �ساعد بفعالية يف ابادة
دودة احل�شد التي ظهرت يف م�ساحة
 48هكتارا.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول الزراعة
يف املديرية ال�سيد /منق�س طعمي عن
اقتالع جميع نباتات الذرة ال�شامية
التي يتم تنميتها يف الب�ساتني
ال�صادرة
التعليمات
مبوجب
واحراقها ،داعيا املزارعني ملوا�صلة
املراقبة واملتابعة قبل حلول مو�سم
االمطار.
كما مت اقتالع واحراق مزارع الذرة
ال�شامية يف �ضواحي قالمت وفلكت
وكبكب وقادم حليب يف مديرية
افعبت.
واو�ضح م�س�ؤول الزراعة يف
املديرية ال�سيد /حقو�س قربتن�سائي
ان ابادة دودة احل�شد يف املزارع التي
ظهرت فيها جتري مب�شاركة �شعبية
وا�سعة.
واعلنت وزارة الزراعة ان جهود
ابادة دودة احل�شد اخلريفية املجنحة
يف اماكن تواجدها حتقق نتائج
مر�ضية.
ويف ذات ال�سياق قام املزارعون
وخرباء الزراعة باحراق مزارع
الذرة ال�شامية التي ظهرت فيها دودة
احل�شد اخلريفية الطائرة يف وادي
معو مبديرية نقفة.
واو�ضح م�س�ؤول الزراعة يف
املديرية ال�سيد /جابرا �أب بخيت
ان التوعية امل�سبقة ب�شان الدودة
املدمرة �ساعدت كثريا يف االجراءات
املتخذة البادة الآفة الزراعية.
وا�شار اىل انه مت العثور على
الدودة ب�رسعة نتيجة ان�شطة املراقبة
املكثفة التي قام بها املزارعون يف
مزارعهم  ،م�ؤكدا توا�صل املتابعة
واملراقبة حتى ال�سيطرة على الدودة
وابادتها متاما .
وذكر خبري وقاية النباتات ال�سيد/
حممد حامد �صالح ،ان دودة احل�شد
اخلريفية ميكنها احداث ا�رضار
ج�سيمة باملزارع يف مو�سم االمطار
 ،مامل يتم ال�سيطرة عليها �رسيعا،
ومن املهم معرفة املزارعني على
طبيعتها وم�ؤ�رشاتها و�سبل متابعتها
وانواع الذرة التي تهاجمها ومقاومة
املبيدات التي اكت�سبتها .
وحذر من عدم ر�ش املبيدات يف
املزارع دون الرجوع خلرباء الزراعة
 ،مو�ضحا بان التغيري الدوري النواع
الزراعة واملحافظة على الزراعة
املو�سمية ينقذ من الآفات والت�أثري
اجلانبي للكيماويات.

اخبار حملية وعاملية
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م�ساهمة ال�صيادلة لتطوير اخلدمات ال�صحية اقماييت  :التعليم النظامي يحقق نتائج مر�ضية

ا�شارت جمعية ال�صيادلة اىل
م�ساهمتها يف تطوير اخلدمات
ال�صحية يف البالد ،بتقدمي املعلومات
االولية عن االدوية احلديثة للجهات
املعنية ،والتعاون مع اجلهات

ال�صحية االخرى.
وقال رئي�س اجلمعية ال�صيديل /
ابرهام اندريا�س "ان اجلمعية تعمل
يف تقدمي املعلومات القانونية
حلقوق املهنيني واملهنة ،وخلق
الفر�ص للمنح الدرا�سية لالع�ضاء
التعليمية
الربامج
وتنظيم
املهنية.
ال�صيادلة
اجلمعية
وت�ضم
العاملني يف مناطق البالد كافة،
ت�ضم اجلمعية  200ع�ضو دائم  ،وهي
ع�ضو يف االحتاد الدويل لل�صيادلة
،وتعد جملة �سنوية باللغة
االجنليزية.

من جانبه او�ضح امل�ست�شار الفني
يف وزارة ال�صحة ال�سيد /كداين
ولدي�سو�س ،ان جمعية ال�صيادلة من
اجلمعيات املهنية التي تا�س�ست بعد
اال�ستقالل  ،وتقوم بتقدمي املعلومات
عن االدوية عرب االجتماعات وو�سائل
االعالم واعداد املن�شورات التوعوية
للمواطنني.
وا�شار اىل ان اجلمعية تن�شط يف
اعمال و�ضع ال�سيا�سات وقوانني
الرقابة واعداد منهج تعليمي
لل�صيدلة.
هذا وقد تا�س�ست جمعية ال�صيادلة
يف �شهر اغ�سط�س عام .1002

جهود ل�ضمان جودة اخلدمات ال�صحية يف اعايل القا�ش

اعلن م�س�ؤول اخلدمات ال�صحية
يف مديرية اعايل القا�ش املمر�ض
ايوب زرئي ،عن تنفيذ مهام فاعلة
لتقدمي خدمات �صحية جيدة يف
املديرية .وقال "ان امل�ؤ�س�سات
ال�صحية املقامة يف تكمبيا و�شاللو
واوقارو وقرنفيت وانتوري وما
ي �شغلي تعمل جاهدة لتقدمي
اخلدمات ال�صحية اال�سا�سية ل�سكان
� 23ضاحية باملديرية.
وا�شار اىل حتقيق نتائج مر�ضية
من الربامج اجلادة املنفذة لرعاية
االمومة والطفولة واحلد من وفيات
الن�ساء اثناء احلمل والوالدة.
واو�ضح انه منح االهتمام لتطعيم
االطفال  ،حيث بلغت تغطية
التطعيم حاليا ن�سبة،100%

افادت االنباء الواردة من اقماييت بان التعليم النظامي الذي بد�أ هذا العام
يف اربعة �ضواحي مبديرية كركبت بتعاون وزارة التعليم والقيادة الغربية قد
حققت نتائج م�شجعة.
و�شكر ال�شيخ عمر حممد طاهر من االعيان يف املنا�سبة يف اخلام�س من
مايو  ،ببدء التعليم النظامي يف املنطقة التي كانت حمرومة ب�سبب البعد
وحياة الرتحال والرعي  ،داعيا ملوا�صلة وتطوير العمل الذي بد�أ ب�إمكانات
حمدودة.
من جانبه دعا �سكرتري اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة يف اقليم
القا�ش -بركة ال�سيد /برهاين كفلي جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية واالحتادات
ملنح االهتمام لتطوير برنامج التعليم الذي بد�أ  ،وامل�شاركة التعليمية دون
متييز بني اجلن�سني.
وتلقى  529طالب التعليم النظامي هذا العام 323 ،منهم يف اقماييت و 60يف
اكايديب و 100يف �أتاي و 46يف هراريب وبلغت ن�سبة النجاح اكرث من .85%
وتبعد هذه ال�ضواحي م�سافة اكرث من  300كيلومرت من مدينة بارنتو ويقطنها
اكرث من  15الف ن�سمة.

�سكان مزرت يطالبون بتقدمي الدعم االيل ل�صيانة طريق
وذلك نتيجة الوعي املرت�سخ يف
املواطنني ،وحمالت التوعية
ال�صحية اجلارية.

تنظيم ا�سبوع املدار�س يف قلعلو وحلحل وحملمالو

الثقايف والريا�ضي يف مديريات قلعلو وحلحل

نظم ا�سبوع املدار�س
وحملمالو بحفاوة كبرية.
وافاد مرا�سل ايرينا بان اال�سبوع ا�شتمل على برامج م�سابقات املعلومات
العامة واملناف�سات الفنية والثقافية والريا�ضية  ،باال�ضافة اىل احلياة
املعي�شة التقليدية واملالب�س ال�شعبية .
ويف الكلمات التي قدمها م�س�ؤويل التعليم يف تلك املديريات او�ضحوا بان
التطور املتنامي ال�سبوع املدار�س �ساعد يف �صقل مواهب الطالب وتوجيههم ،
�شاكرين اجلهات التي ابدت التعاون الجناح الربنامج.
وذكر املدراء بدورهم بان ا�سبوع املدار�س يلعب دورا كبريا يف تعريف
الطالب بثقافتهم وتقاليدهم وتو�سيع معارفهم العامة ،داعني اجلهات
احلكومية واملجتمع للعمل الد�ؤوب من اجل اجناح اال�سبوع.
ويف ختام الربنامج وزعت اجلوائز على الطالب واملدار�س املتفوقة.

لقاءات لتقوية برامج التنمية يف �شعب واغردات

عقدت اجتماعات مع ال�شباب يف �شعب واغردات لتقوية التعليم والتنمية.
ويف االجتماع الذي عقد لطالب املرحلة الثانوية يف �شعب  ،وجهت الدعوة
لل�شباب لال�ستفادة اجليدة من الفر�ص املتاحة لهم ل�ضمان م�ستقبلهم والتاثري
االيجابي على حميطهم.
ويف االجتماع الذي عقد لل�شباب العامل يف اغردات  ،مت بحث دور وم�ساهمة
التنظيم القوي لل�شباب يف الت�صدي والتنمية.
واو�ضح امل�شاركون يف اللقاءات للعمل القوي لتحقيق التفوق يف التعليم
واجناح الربامج املو�ضوعة.

وقال "ان اعمال مكافحة املالريا
حدت من خطورة املر�ض الذي كان
وباءا يف مديرية اعايل القا�ش.

لقاء لبحث التطور التعليمي
يف مديرية حقات
لقاء يف مديرية حقات حول
نظم
ٌ
كيفية تطوير اخلدمات االجتماعية
ً
خا�صة.
عامة واخلدمات التعليمية
وقال املدير العام لق�سم اخلدمات
االجتماعية يف �إقليم عن�سبا ال�سيد/
ت�سفاظيون قرماي يف التو�ضيح
الذي قدمه " ان اال�ستثمار الكبري
اجلاري لتو�سيع و�ضمان اخلدمات
التعليمية املتوازنة �ساعد الطالب
لتلقي التعليم عن قرب يف املدار�س
املنت�رشة مبناطقهم ،و�أدى اىل تطور
ملحوظ يف القطاع التعليمي.
وذكر بان امل�ساهمة يف مائدة
التعليم توجد ببع�ض املناطق يف
و�ضع جيد وتتطلب جهود من�سقة يف
املناطق االخرى ،داعيا املواطنني
الر�سال ومتابعة ابنائهم اىل مائد
التعليم والقيام مبا يتطلب منهم حلل
العوامل امل�ؤثرة �سلب ًا على العملية
التعليمية والعمل الجناح العلمية
التعليمية .وقال م�س�ؤول وحدة
املدار�س الثانوية يف مكتب التعليم
باقليم عن�سبا اال�ستاذ /تخلي �سنبت
زر�آي "ان عدم جتمع القرى املتباعدة
وزواج القا�رصات وظواهر الت�أخري
ومقاطعة التعليم من اهم التحديات
التي تواجه تقدم القطاع التعليمي،
داعيا اجلهات املعنية بالتعاون
مع املجتمع لبحث احللول لهذه
التحديات.ومن جهتها قالت م�س�ؤولة
وحدة التعليم اال�سا�س للكبار اال�ستاذة
ابرهت زرئي ان م�ساهمة الطالب يف
املناطق النائية والقرى وخا�صة
الطالبات لن حتقق الهدف املن�شود،
مذكِّ رة مدراء ال�ضواحي لتعزيز دورهم
من اجل اجناح برامج تعليم الكبار.
وت�شري امللعومات الواردة من ق�سم
اخلدمات االجتماعية يف اقليم عن�سبا
اىل اجراء لقاءات مماثلة يف ثمانية
مديريات االقليم.

طالب �سكان منطقة مزرت يف مديرية هربو لتقدمي الدعم االيل نتيجة
لل�صعوبات التي واجهتهم اثناء املبادرة التي اتخذوها ل�صيانة الطريق امل�ؤدي
اىل منطقتهم وعدم تقدميه خدمات مالئمة للموا�صالت.
و�رصحوا لوكالة االنباء االرترية ايرينا ،بان الطريق الوعر الذي ميرباجلبال
والوديان بطول  18كيلومرتا يربط بني هربو ظعدا – مزرت ،ظل خارج نطاق
اخلدمات  ،مما ت�سبب ذلك يف م�صاعب للمواطنني يف تلقي خدمات املوا�صالت
ونقل املر�ضى واحلوامل اىل املراكز ال�صحية.
وح�سب التو�ضيح الذي ادىل به مدير ادارة �ضاحية مزرت ال�سيد /حممد فرج
حممد ان املواطنني يقومون �سنويا ب�صيانة الطريق اال انه ينجرف بال�سيول.

دورة ت�أهيلية �صحية للمعلمني يف اقليم �شمال البحر االحمر

تلقى  30معلما دورة تاهيلية �صحية لتقدمي اال�سعافات االولية للطالب
البعيدين عن امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف مناطق اقليم �شمال البحر االحمر النائية.
ت�ضمنت الدورة املقدمة ملعلمني من مديريات افعبت ونقفة وقرورة وادوبحا
،اخلطوات والو�سائل التي يتوجب اتباعها النقاذ احلياة ورعاية املر�ضى.
واو�ضح م�س�ؤول التعليم يف اقليم �شمال البحر االحمر اال�ستاذ /ر�شيد حممد
عثمان ،عن جتهيز املدار�س باالدوات ال�صحية واالدوية ال�رضورية اىل جانب
التاهيل ال�صحي.
وقال" ان  120معلما على م�ستوى اقليم �شمال البحر االحمر تلقوا دورة تاهيلية
�صحية مماثلة ،داعيا ال�ستخدام جيد لالدوات ال�صحية املقدمة".
يف غ�ضون ذلك نظم �سمنار مل�س�ؤويل مدار�س افعبت ونقفة وادوبحا وقرورة
لتقوية التعليم.

كابل :ارتفاع قتلى الهجمات على مركزي �شرطة
ارتفع �إىل ع�رشة عدد قتلى هجمات ا�ستهدفت مركزي �رشطة يف العا�صمة
الأفغانية كابل ،وفق ما �أعلنت وزارة ال�صحة اول ام�س اخلمي�س ،و�أ�صيب
� 23شخ�صا على الأقل يف الهجمات .و�سارع كل من تنظيمي طالبان وداع�ش
�إىل تبني الهجمات ،لكن املخابرات الأفغانية ن�سبتها �إىل �شبكة حقاين
حليف طالبان و�إىل جمموعة ع�سكر طيبة الباك�ستانية ،ونددت باك�ستان
باالعتداء .وقالت طالبان �إن الهجوم الذي وقع �أمام مركز �رشطة يف منطقة
�شار�-إيناو يف و�سط كابل هو انتقام لغارة جوية على احتفال ديني يف
مدر�سة يف والية قندوز �أحد معاقل طالبان يف �شمال البالد يف الثاين من
�أبريل املا�ضي .ويف الهجوم الثاين ،عمد �شخ�ص �إىل تفجري نف�سه �أمام مركز
لل�رشطة يف منطقة ذات غالبية �شيعية يف غرب املدينة ،قبل تبادل كثيف
لإطالق النار بني مهاجمني �آخرين وعنا�رص من ال�رشطة ،وهو الهجوم
الذي تبناه داع�ش .وقالت طالبان يف بيان �إن هجوم الأربعاء على �أحد
مراكز ال�رشطة ي�أتي "انتقاما ملنفذي وخمططي االعتداء الذين ا�ستخدموا
هذا املركز لتخطيط وتنظيم الهجوم على حفل تخريج حفظة للقر�آن الكرمي
يف قندوز" .وقبل �أيام ك�شفت بعثة الأمم املتحدة �أن الغارة اجلوية التي
ا�ستهدفت قندوز ال�شهر املا�ضي �أ�سفرت عن مقتل � 36شخ�صا ،بينهم  30طفال،
و�أفاد قيادي كبري يف طالبان -يف
و�إ�صابة � 71شخ�صا بينهم  51طفال.
ت�رصيح لوكالة ال�صحافة الفرن�سية -ب�أن الغارة يف قندوز عززت من دعاية
احلركة .وقال امل�س�ؤول الذي طلب عدم ك�شف هويته �إن "النا�س ب�شكل عام
غا�ضبون من االعتداء على املدر�سة الدينية يف قندوز ،لقد غريت الأجواء
ل�صالح طالبان" ،م�ؤكدا �أن الأبواب مغلقة حاليا يف مباحثات ال�سالم.
وعلى مدى الأ�سابيع املا�ضية ،قتل الع�رشات يف �سل�سلة هجمات يف كابل
منها تفجري مزدوج يوم � 30أبريل املا�ضي راح �ضحيته  26قتيال منهم
ت�سعة �صحفيني .ومنذ �إعالن حركة طالبان بدء هجوم الربيع يف � 25أبريل
املا�ضي� ،شهدت العا�صمة زيادة يف عدد التفجريات والهجمات.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الربملان الكويتي يجدد الثقة بوزير النفط جمل�س الأمن ميدد العقوبات على جنوب ال�سودان

�صوت جمل�س الأمة الكويتي
ّ
 ،مل�صلحة جتديد الثقة بوزير
النفط وزير الكهرباء واملاء بخيت
الر�شيدي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
(كونا) عن رئي�س جمل�س الأمة مرزوق
الغامن� ،أن «نتيجة الت�صويت �أظهرت
عدم موافقة  34نائب ًا على حجب الثقة
عن الر�شيدي ،وموافقة  11نائب ًا من
�إجمايل احل�ضور وعددهم  45نائب ًا».
وكان ع�رشة نواب يف جمل�س
الأمة ،تقدموا يف �أول مايو اجلاري
بطلب للت�صويت على حجب الثقة
عن الر�شيدي ،بعد ا�ستجواب ا�ستمر
طوال يوم كامل تقريب ًا يف �ش�أن �إدارته
لقطاع النفط.
من جهة اخرى �أعلنت الفلبني ،اول
ام�س اخلمي�س� ،أن الكويت �ستطلق
�رساح الدبلوما�سيني الفلبينيني
الثالثة املعتقلني خالل يومني �أو ثالثة
�أيام على خلفية اتهامهم بامل�شاركة
بتهريب عامالت منازل
وقال املتحدث الرئا�سي الفلبيني
هاري روكي �إنه “التقى مع نائب وزير
اخلارجية خالد اجلارالله ،و�أن اجلار
الله �أكد �أن �إطالق �رساح الدبلوما�سيني

الفلبينيني الثالثة يجري الآن العمل
عليه مع وزارة الداخلية” ،وف ًقا
ل�صحيفة “القب�س” الكويتية.
قدمت قبل
و�أ�ضاف روكي �أن “الفلبني ّ
�أيام  5مطالب جديدة للكويت من بينها
ال�سماح للدبلوما�سيني الفلبينيني
املتهمني باالختطاف باملغادرة �إىل
بالدهم ،قبل توقيع مذكرة التفاهم
بني البلدين ”.
و�أو�ضح روكي �أن “امل�س�ؤولني
الفلبينيني التقوا � ً
أي�ضا وزيرة
ال�ش�ؤون االجتماعية هند ال�صبيح،
ومت خالل اللقاء مناق�شة �صياغة
و�إمكانية تعديل عقد توظيف منوذجي
جلميع العمال املنزليني من  91دولة
يعملون حال ًيا يف الكويت”.
ويتمتع العمال املنزليون مبوجب
العقد النموذجي بـ (يوم عطلة ،وفرتة
نوم �أو فرتة راحة ملدة � 12ساعة،
واحلماية من االعتداء اجل�سدي،
واحلق يف وجبة منا�سبة).
وحول رفع احلظر عن �إر�سال
العمالة الفلبينية �إىل الكويت ،فقد
�أعلن وزير العمل الفلبيني �سيلف�سرت
بيليو �أنه “�سيو�صي برفع حظر جزئي
على �إر�سال العمالة الفلبينية �إىل

دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة
«حما�س» �إ�سماعيل هنية �إىل «عقد
جمل�س وطني توحيدي» وفق تفاهمات
اجتماع بريوت مطلع العام املا�ضي،
واتفاقات القاهرة �أعوام 2005
و 2011و« 2017لبناء منظمة التحرير
الفل�سطينية بناء قوي ًا ي�ضم حما�س
وحركة اجلهاد الإ�سالمي ويحمي
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
كف�صيل تاريخي يف املنظمة» .وقال
هنية يف كلمة �ألقاها عرب الهاتف
خالل مهرجان احتفال الكتلة الإ�سالمية
بفوزها يف انتخابات جامعة بري زيت،
�إن «�شعبنا وطالبنا يلتفون حول خيار
املقاومة ومتم�سكون بالأر�ض والقد�س
وحق العودة ،ويرف�ضون التعاون

الأمني ومالحقة املقاومة».
وح�ض على «بناء نظام �سيا�سي
قوي من خالل االنتخابات احلرة
النزيهة والوحدة الوطنية
و�إنهاء االنق�سام وحتقيق
ال�رشاكة» ،م�ؤكد ًا �أن «احلركة مع
�إجراء انتخابات �شاملة رئا�سية
وت�رشيعية وجمل�س وطني
م�ستفيدين من التجربة الناجحة
يف اجلامعات الفل�سطينية».
ور�أى هنية �أن «االنتخابات وال�رشاكة
هي الأن�سب لبناء النظام الفل�سطيني
والأف�ضل يف مراحل التحرر الوطني»،
م�شدد ًا على �أن انتخابات جمل�س الطالب
يف جامعة بري زيت «�أثبتت �أن لي�س
يف الإمكان �إلغاء الكتلة الإ�سالمية �أو
جتاوز حما�س على رغم كل حماوالت
الطم�س واملالحقة الأمنية وحماوالت
االجتثاث من قبل االحتالل ،وحماوالت
التفرد من قبل ال�سلطة ،فهي ع�صية على
الك�رس ومتجذرة يف وعي الطالب».
واعترب �أنه «ال ميكن ف�صل االنتخابات
الطالبية التي �أجريت يف بري زيت
عن البيئة املحيطة بها ،ونحن ما
زلنا نعي�ش حال االنق�سام والتفرد

الكويت مبجرد التوقيع على مذكرة
التفاهم”.
ت�أتي ت�رصيحات امل�س�ؤول
الفلبيني ،بعد يوم واحد من موافقة
ال�سلطات الكويتية الإفراج عن
ال�سائقني الفلبينيني الأربعة الذين مت
ؤخرا ،ب�سبب م�ساعدتهم
احتجازهم م� ً
يف تهريب عامالت من منازل
الكويتيني ،الأمر الذي �أثار �أزمة
ؤخرا بني البلدين.
دبلوما�سية م� ً
يذكر �أن وف ًدا من امل�س�ؤولني
الفلبينيني يزور الكويت بينهم وزير
العمل واملتحدث الرئا�سي لالجتماع
مب�س�ؤولني كويتيني لإنهاء الأزمة بني
البلدين ،التي من املتوقع ح ّلها بعد
مرت
ت�أكيد اجلانبني على جتاوز ما ّ
ؤخرا”.
به العالقات من ت�أزم م� ً

تبنى جمل�س الأمن الدويل
قرار ًا بالإجماع يق�ضي بتمديد
العقوبات �ضد جنوب ال�سودان
أقر �أي�ض ًا متديد
�سنة �إ�ضافية ،و� ّ
والية فريق اخلرباء الذي ي�رشف
على العقوبات � 13شهر ًا .و�شملت
العقوبات حظر ال�سفر وجتميد
الأ�صول �ضد الأفراد والكيانات
«امل�س�ؤولة �أو املتواطئة» التي
تهدد ال�سالم واال�ستقرار يف البالد
التي تنزلق يف حرب �أهلية منذ عام
� .2013إىل ذلك ،قال البيت الأبي�ض
�إن الواليات املتحدة �ستبد�أ ب�إجراء
مراجعة �شاملة لرباجمها اخلا�صة
بتقدمي امل�ساعدة جلنوب ال�سودان
ل�ضمان �أال ت�ساهم هذه امل�ساعدات
يف ا�ستمرار ال�رصاع �أو ت�سهيل ال�سلوك
الفا�سد .وقالت الواليات املتحدة �إن
حكومة االئتالف يف جنوب ال�سودان
ً
م�ضيفة �أن املنفى
مل تعد �شاملة،

ا�ستقرارا ً
ً
�سيا�سيا
عون� :صحة التمثيل �ست�ؤ ّمن

هنية يدعو �إىل جمل�س وطني ي�ضم حما�س و اجلهاد ويحمي ال�شعبية

يف �إدارة ال�ش�أن الوطني وجتلى ذلك
بو�ضوح يف انعقاد املجل�س الوطني
بعيد ًا من الإجماع و�إق�صاء قوى
وف�صائل قوية ومتجذرة يف �ساحاتنا
الفل�سطينية» .وقال هنية �إن «التحدي
الأخطر هو ال�رصاع مع االحتالل الذي
ي�ستهدف القد�س والالجئني والق�ضية
برمتها بفعل �صفقة القرن ،والتواط�ؤ
الإ�رسائيلي والإقليمي مع هذه ال�صفقة».
و�أ�ضاف �أن «�شعبنا ُيحيي حراك النكبة
من خالل م�سريات العودة» على حدود
القطاع يومي الإثنني والثالثاء
املقبلني .ور�أى �أن «هذه االنتخابات
تكت�سب �أهمية تتعدى حدود اجلامعة
على رغم �أنها نقابية طالبية وهذا
�رشف للكتلة الإ�سالمية ب�أن ترت�أ�س
جمل�س الطالب للعام الرابع على
التوايل وتقدم خدماتها للطالب».
ميداني ًا ،نظمت حركة «فتح» وقفة
جماهريية غا�ضبة يف حديقة اجلندي
املجهول غرب مدينة غزة  ،احتجاج ًا
على قرارات حكومة التوافق الوطني
عدم �رصف رواتب موظفي ال�سلطة
الفل�سطينية يف القطاع

تون�س :تقدم امل�ستقلني يف االنتخابات البلدية

�أعلنت الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات فوز اللوائح امل�ستقلة
بغالبية املقاعد البلدية على امل�ستوى
الوطني متقدمة بذلك على احلزبني
الرئي�سيني يف البالد (حركة النه�ضة
ونداء تون�س) ،بينما عبرّ حزب
«نداء تون�س» العلماين عن رف�ضه لأي
حتالف مع الإ�سالميني يف املجال�س
البلدية املنتخبة الأحد املا�ضي .وقال
رئي�س الهيئة االنتخابية حممد التليلي
املن�رصي ،يف م�ؤمتر �صحايف م�ساء
�أول من �أم�س� ،إن القوائم امل�ستقلة
التي �شاركت يف االنتخابات البلدية،
ح�صلت على  32.9%من جممل الأ�صوات
( 2376مقعد ًا من �أ�صل  ،)7200متقدمة
على حركة «النه�ضة» الإ�سالمية التي
احتلت املركز الثاين بـ2135( 29.6%
مقعد ًا) ،يف حني حل «نداء تون�س»
يف املرتبة الثالثة بـ 22.7%من
الأ�صوات ( 1595مقعد ًا) .و�أظهرت
النتائج الر�سمية تقدم الإ�سالميني يف
كل املدن الكربى على غرار العا�صمة
و�صفاق�س (جنوب) �إحدى �أبرز املدن
االقت�صادية ،وبنزرت (�شمال) وقف�صة
(و�سط غرب) وقاب�س وتطاوين ومدنني
(جنوب) والقريوان (و�سط) ،يف حني
تقدم «نداء تون�س» يف مدن �سو�سة
واملن�ستري ال�ساحلية ومدن يف ال�شمال

عد معاقل
الغربي وهي تُ ّ
تاريخية للنظام ال�سابق.
وتُ عترب هذه النتائج
غري نهائية على اعتبار
�أن الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات فتحت �أم�س،
مهل الطعون يف النتائج
على �أن تعلن عن النتائج
النهائية بعد البت فيها يف
نهاية ال�شهر اجلاري.
ومل تحُ �سم م�س�ألة رئا�سة
البلديات على اعتبار �أن الأحزاب
والقوائم الفائزة مل حت�صد �أغلبية
مطلقة ما ي�ضطرها �إىل عقد حتالفات
مل تت�ضح مالحمها بعد ،وحتتدم
املناف�سة على رئا�سة بلدية العا�صمة
(�أو كما ُي�سمى من�صب �شيخ مدينة
تون�س نظر ًا �إىل قيمته املعنوية) بني
مر�شح «نداء تون�س» ومر�شحة حركة
«النه�ضة» �سعاد عبدالرحيم التي حلت
الأوىل من ناحية ح�صد الأ�صوات،
والتي �ستكون �أول امر�أة يف من�صب
�شيخ املدينة يف حال انتخابها.
وال يزال اجلدل متوا�ص ًال حول بلدية
العا�صمة خ�صو�ص ًا بعد ت�رصيحات
لقيادات يف «نداء تون�س» مفادها� ،أن
ال حتالف مع «النه�ضة» يف البلديات
على رغم �أنهما يحكمان البالد �ضمن

ائتالف حكومي منذ مطلع العام
.2015
وجاء يف بيان لـ «نداء تون�س» �أنه
�سيتحالف فقط مع القوائم امل�ستقلة
املعربة عن الطيف الدميوقراطي،
القريبة من توجهاته ،ومع الأحزاب
ال�سيا�سية التي ت�شرتك معه يف جملة
من الثوابت والأفكار.
وت�شري بيانات الهيئة العليا
امل�ستقلة لالنتخابات �إىل �أنه ُيتوقع
�أن يظفر الإ�سالميون برئا�سة 155
بلدية وامل�ستقلني بـ 96بلدية و «نداء
تون�س»  83بلدية .وميثل عن�رص
ال�شباب ثلث الفائزين باملقاعد
البلدية يف حني �شكلت الن�ساء 47.7
يف املئة من �إجمايل الفائزين يف
االنتخابات.

«الق�رسي» ملمثلي التمرد الرئي�سيني
الذين وقّ عوا على االتفاق يف 2015
يربهن يف �شكل �إ�ضايف على «نبذ
نظام جوبا ال�سافر لعملية ال�سالم».
و�أ�ضافت �أن «حكومة جنوب ال�سودان
فقدت �صدقيتها و�صرب الواليات
املتحدة بد�أ ينفد� .إن الإدارة لن
ت�ستمر يف �رشاكة مع قادة مهتمني
ب�إدامة حرب ال نهاية لها تت�سم
بالفظائع ذات الدوافع العرقية».

�أكد الرئي�س اللبناين مي�شال عون
�أن «لبنان مقبل على مرحلة جديدة
ي�ؤمل منها الكثري ،فاالنتخابات
النيابية �أنتجت جمل�س ًا نيابي ًا جديد ًا،
مت َّثلت فيه كل القوى ال�سيا�سية وفق ًا
لأحجامها ،وذلك بف�ضل القانون
االنتخابي اجلديد الذي اعتمد
الن�سبية والذي منح املغرتبني حق
االقرتاع من حيث هم موجودون».
و�شدد على �أن «�صحة التمثيل التي
يعطيها القانون الن�سبي �ست�ؤمن
ا�ستقرار ًا �سيا�سي ًا يحتاجه لبنان
ملواجهة التحديات التي تنتظره على
كل ال�صعد».
وقال عون خالل رعايته م�ؤمتر
«الطاقة االغرتابية» الذي �أطلقه
وزير اخلارجية جربان با�سيل ،يف
دورته اخلام�سة يف مركز «�سي �سايد
�أرينا» يف بريوت�« :صار لكل لبناين،
�أينما كان� ،صوته الفاعل وامل�ؤثر
يف جمريات ال�سيا�سة يف وطنه.

ويبقى� ،أن ي�ستعمل هو
هذا ال�صوت ،فال يخنقه
وي�سكته بعد اليوم كما
ح�صل مع الق�سم الأكرب من
مواطنينا يف االنتخابات
الأخرية» .ح�رض امل�ؤمتر
الرئي�س �أمني اجلميل
ووزراء ونواب حاليون
ومنتخبون وعدد من
اللبنانيني املنت�رشين.
ولفت عون �إىل �أن
«االختالف يف الر�أي واملوقف من
بع�ض الق�ضايا ،وتعار�ض املقاربات
للحلول يف بع�ض امل�شاكل� ،سيكون
م�رسحهما الندوة الربملانية حيث
تتمثل كل الآراء والقوى ال�سيا�سية
التي �ستتحمل جميعها م�س�ؤولية
العمل مع ًا ملجابهة تلك التحديات،
و�أي�ض ًا ال�ستكمال م�سرية النهو�ض
بالوطن» .ور�أى �أن «لبنان يحتاج
اليوم� ،أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل
املزيد من الت�ضامن بني �أبنائه،
و�إىل تغليب امل�صلحة الوطنية على
�أي م�صلحة �أخرى ،فردية كانت �أو
حزبية �أو طائفية».
و�أكد �أن «�أول التحديات ،ال بل
املخاطر التي تواجهنا هي الو�ضع
الإقليمي والدويل ال�ضاغط ،فلبنان
يعاين من تبعات حرب ال قرار له
فيها ،والأعباء التي يتحملها جراءها
تفوق بكثري قدرته على التحمل».

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�سر حتول �سكان قرية �إيرانية �إىل �أقزام

�أين يعي�ش من ميلكون �أ�سرع
�إنرتنت يف العامل ..؟

الإنرتنت �أ�صبح يف ال�سنوات الع�رش الأخرية �أهم خدمة ي�سعى معظم النا�س
للح�صول عليها� ،إما للعمل �أو لال�ستخدامات ال�شخ�صية ومعرفة �أهم الأحداث
اجلارية يف العامل ،لكن لي�س اجلميع ميكنه احل�صول على خدمة �إنرتنت جيدة
رغم التقدم التكنولوجي الذي ي�شهده هذا القطاع ،وهناك  3ماليني �شخ�ص فقط
هم من ميلكون �أ�رسع و�أف�ضل �شبكة �إنرتنت يف العامل ،يعي�شون يف دولة مولدوفا،
والتي انف�صلت عن االحتاد ال�سوفيتي يف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
وي�ستطيع معظم �سكان هذا البلد والبالغ عددهم  3ماليني ن�سمة الدخول �إىل �شبكة
االنرتنت والتي ي�صل �رسعتها �إىل  1غيغابايت يف الثانية الواحدة ،وهي تعترب
�أف�ضل �رسعة يف العامل.
وكانت مولدوفا طلبت احل�صول على الكثري من القرو�ض وامل�ساعدات املادية
لتبد�أ م�رشوعاتها التنموية ،وا�شرتط البنك الدويل �أثناء منحه القر�ض �أن يتم
خ�صخ�صة قطاع االت�صاالت ،وهو ما حدث ،ف�أ�صبح هناك تناف�سية كبرية يف �سوق
االت�صاالت يف البلد بني  14مزود للإنرتنت ،حتى يف عام  2009مت ا�ستبدال ال�شبكة
القدمية ب�أخرى جديدة تعتمد على كابالت من الألياف ال�ضوئية لتقدمي �أف�ضل �رسعة
�إنرتنت.
على الرغم من ذلك ف�إن معدالت ا�ستخدام الإنرتنت يف هذا البلد مازالت حمدودة
و�ضعيفة ،نظر ًا الرتفاع �أ�سعار احلوا�سيب والهواتف ،بينما تنخف�ض �أ�سعار
ا�شرتاكات الإنرتنت ال�شهرية لت�صل �إىل  12دوالراً.

"جنم مو�سيقي" بعمر �سنتني
لفتت و�سائل
عدة
�إعالم
االنتباه �إىل الطفل
لينوك�س ،البالغ
من العمر �سنتني،
وهو يعزف الإيقاع
"طبلة"
على
مفرت�ضة.
وتظهر لقطات
الفيديو املنزيل
املعرو�ضة على
قناة اليف �أوف
على
لينوك�س
يوتيوب ،براعة
الطفل وهو يعزف على طبلة مبتكرة ب�سيطة (طاولة) ،ب�إح�سا�س عال للإيقاع املو�سيقي.
واجتذب الفيديو املن�شور على و�سائل التوا�صل االجتماعي �آالف امل�شاهدين الذين �أبدوا
�إعجابهم بعزف لينوك�س ،مف�ضلني اال�ستماع �إليه �أكرث من بع�ض العازفني الكبار ،وذلك
لرهافة �إح�سا�سه.

قبل قرن من الزمان ،كان طول �سكان قرية ماخونيك الإيرانية يقل ن�صف مرت عن متو�سط الطول
ال�سائد بني �أقرانهم من الإيرانيني يف باقي �أنحاء البالد.
يف اجلزء الأول من ق�صة "رحالت غليفر" للكاتب جوناثان �سويفت ،تقذف الأمواج ببطل الرواية
ليميول غليفر على �شواطئ دولة على �شكل جزيرة حتمل ا�سم "ليليبوت" ،ليقابل هناك �أهلها الذين ال
يتجاوز طول الواحد منهم � 15سنتيمرت ًا تقريبا.
ً
ً
وبينما ال تعدو "ليليبوت" �سوى حم�ض خيال تفتق عنه ذهن �سويفت ،ف�إن قرية م�شابهة لهذه
الدولة ُ
املتخيلة توجد بالفعل على الأطراف ال�رشقية لإيران ،وعلى بعد قرابة  75كيلومرت ًا �إىل
الغرب من احلدود مع �أفغان�ستان.
وحتى قبل نحو قرن من الزمان ،كان طول بع�ض �سكان هذه القرية  -التي يعود تاريخها �إىل حوايل
 1500عام وحتمل ا�سم ماخونيك  -يبلغ نحو مرتٍ ال �أكرث� ،أي �أق�رص بواقع خم�سني �سنتيمرت ًا تقريب ًا
عن متو�سط الطول ال�سائد يف �إيران يف ذلك الوقت.
ٍ
يف عام ُ 2005ع رِ َ
ج�سد محُ نط ال يزيد طوله على � 25سنتيمرت ًا ،وهو ما �أذكى
ث يف هذه املنطقة على
ً
االعتقاد ب�أن هذا اجلزء النائي من �إيران والذي يت�ألف من  13قرية  -ت�شمل ماخونيك � -شكل يوما ما
"مدينة للأقزام".
وبرغم �أن اخلرباء خل�صوا �إىل �أن هذه املومياء هي لطفلٍ مبت�رس فارق احلياة قبل ما يقارب 400
�سنة ،ف�إنهم �أكدوا يف الوقت نف�سه �أن الأجيال ال�سابقة من �سكان هذه القرية الإيرانية ،كانت يف واقع
الأمر �أق�رص قامة من املعدالت الطبيعية التي �سادت يف احلقب التي عا�شت فيها.
وقد �أ�سهم �سوء التغذية ب�شكل كبري يف اخللل الذي عانى منه �سكان ماخونيك ،يف ما يتعلق بق�رص
القامة.
لكن ميكن القول �إن االختالف الأكرث �إثارة للده�شة يف النظام الغذائي ل�سكان ماخونيك عن باقي
الإيرانيني ،يتمثل يف ا�ستنكافهم احت�ساء ال�شاي ،الذي ي�شكل �أحد ال�سمات املميزة لل�ضيافة يف
�إيران ،وللم�رشوبات ُ
املف�ضلة هناك �أي�ض ًا.
ً
ً
غري �أن احلياة يف هذه القرية �شهدت تغريا ملمو�سا يف منت�صف القرن الع�رشين ،بعدما �أدى �شق
الطرق وتزايد عدد املركبات �إىل متكني �سكانها من احل�صول على مواد غذائية مل تكن متوافرة لهم يف
ال�سابق ،مثل الأرز والدجاج.
ورغم �أن غالبية �سكان تلك القرية  -البالغ عددهم نحو  700ن�سمة يف الوقت احلا�رض  -قد باتوا
عالمات هنا وهناك تُ َذ ِك ُر مبا كان عليه
الآن متو�سطي الطول ولي�سوا ق�صار القامة ،فال تزال هناك
ٌ
ٍ
قامة.
الأجداد الأق�رص
فمن بني نحو  200منزل ُم�ش ّيد باحلجارة والطوب نِ
اللب تت�ألف منها القرية القدمية ،يوجد ما بني
 70و 80منز ًال منخف�ض االرتفاع ب�شكل ا�ستثنائي� ،إذ يرتاوح ارتفاع هذه املنازل بني مرت ون�صف املرت
ومرتين ،بل �إن ارتفاع �سقوف بع�ضها ال يزيد عن � 140سنتيمرت ًا.
ٍ
ً
ً
وينق�سم هذا املكان ،الذي ترتاوح م�ساحته تقريب ًا ما بني  10و 14مرتا مربعا� ،إىل جزء لتخزين
ٍ
ملوقد للطهي مبني من الطوب
القمح واحلنطة ُيطلق عليه ا�سم "كانديك" ،بجانب م�ساحة مخُ �ص�صة
اللب ُيعرف با�سم "كار�شاك" ،ف�ض ً
نِ
مهجع للنوم.
ال عن
ٍ
فقد كان من الأي�رس على ال�سكان يف املا�ضي �إقامة منازل �أ�صغر مثل هذه ال تتطلب م�ستلزمات
بناء كثرية ،نظر ًا لأنهم كانوا ي�ضطرون يف ذاك الزمن القدمي حلمل تلك امل�ستلزمات ب�أنف�سهم على
كواهلهم ،وال�سري بها لعدة كيلومرتات ملرات عديدة.
�إذ �أن احليوانات الأليفة كبرية احلجم التي ت�ستطيع �سحب العربات كانت نادرة يف ذلك الوقت ،كما
�أن عدد الطرق املالئمة ملرور تلك العربات من الأ�صل كان حمدود ًا بدوره.
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�أهمية جتفيف اخل�ضر والفاكهة
�إعداد /حممود عبداهلل �/أبوكفاح
تعترب اخل�رضاوات والفاكهة من
املواد الغذائية املرغوبة لأنها متد
الإن�سان بالفيتامينات واملعادن
واملواد الن�شوية والألياف وبقدر
من الربوتني وكمية قليلة من املواد
الدهنية .وهي مو�سمية لذلك ف�إن
�إنتاجها يبدو كبريا علي فرتات
ق�صرية وغالبا ما يزيد الإنتاج عن
اال�ستهالك ولذلك يجب العمل علي
ت�صنيعها بالتعليب �أو التجفيف
المت�صا�ص جزء من فائ�ض الإنتاج
للعمل علي توازن الأ�سعار ,وجتفف
غالبا نوعيات خا�صة من اخل�رض مثل
البامية وامللوخية وال�سلق والك�سربة
وال�شبت والبقدون�س والنعناع
وبع�ض النباتات الطبية بجانب
ال�شطة واجلزر والفا�صوليا اخل�رضاء
و�رشائح الطماطم ولفائفها .ويجب
احلد من وقت التجفيف با�ستعمال
درجات حرارية منا�سبة لأن زيادة
الوقت مع ا�ستعمال درجات حرارية
منخف�ضة ت�ؤدي �إيل منو الفطريات
علي املواد املجففة وقد تفرز مثل
هذه الفطريات �سموم توك�سينات لها
خطورتها علي �صحة الإن�سان.
وب�شكل عام ف�إن عملية جتفيف
اخل�رض ت�شتمل على اخلطوات الآتية
:
معامالت ما قبل التجفيف:يجب �أن ت�ستعمل نوعيات جيدة
من اخل�رضاوات والفاكهة �سليمة
خالية من النموات الفطرية �أو
البكتريية وذات �صفات جيدة ,كما
يجب �أن تكون خالية من الكدمات
والت�شققات.
كذلك يجب التخل�ص من الف�ضالت
�أوال ب�أول حتى التكون م�صدرا للتلوث
والبد �أن يكون هناك م�صدر من املاء
املعامل بالكلور و�أوعية بال�ستيكية
للتجهيز والغ�سيل وميزان و�سكاكني
من ال�صلب الغري قابل لل�صد�أ وحلل
وم�صايف
احلرارية
للمعامالت
وترمومرت لقيا�س احلرارة وبع�ض
املواد التي ت�ستعمل كمواد م�ضافة
وغري ذلك من املواد امل�ساعدة.
عمليات الفرز والغ�سيل:وهي عملية هامة تت�ضمن الغ�سيل
مع �إزالة الأتربة الال�صقة باخل�رض
و�إزالة الأجزاء امل�صابة �أو املعطوبة
�أو املكدومة والأعناق اخل�رضاء وفرز
اخل�رض وتق�شريها وتقطيعها �إيل
�أجزاء �صغرية ي�سهل جتفيفها (�رشائح
– مكعبات – �أجزاء التزيد عن �2سم).
ثم �إعادة الفرز والغ�سيل .وعملية
الفرز يجب �أن تتم تبعا للحجم

واللون والقوام والكثافة والرتكيب
الكيماوي ووجود الندب �أو الإ�صابة
احل�رشية ,وهذه العملية ت�ساعد علي
احل�صول علي مواد جافة ذات نوعيات
عالية .والتحجيم هام جدا �إذ ي�ساعد
علي �ضبط العمليات اخلا�صة بال�سلق
�أو الكربتة بالإ�ضافة ف�إن عمليات
التجفيف �ستكون متماثلة و�أي�ضا ف�إن
�أ�سعار املنتجات املدرجة حجميا
وكيفيا �ستكون جمزية.
عمليات التق�شري:ت�ساعد عمليات التق�شري علي �إزالة
الق�رشة اخلارجية �إال �أنه يجب �أن
يكون التق�شري حمدود ب�إزالة الق�رشة
اخلارجية و�أال ي�سبب التق�شري �إزالة
الأن�سجة الداخلية كذلك يجب �أن
تت�ضمن عملية التق�شري �إزالة الأجزاء
امل�صابة �أو اجلافة مع �إزالة الأن�سجة
املتليفة,ويجري التق�شري يف بع�ض
احلاالت با�ستعمال الآالت اخلا�صة
تعرف بالكاريورندم �إذ
والتي
ت�ستعمل يف تق�شري الدرنات �أو
با�ستعمال املحاليل القلوية.
التقطيع �إيل �رشائح ومكعبات:وتقطع الثمار الكبرية بعد التق�شري
�إيل �رشائح مثل البطاط�س �أو الب�صل
�أو مكعبات مثل اجلزر �أو �إيل �أجزاء
مثل الفا�صوليا اخل�رضاء �2سم بعد
�إزالة الأطراف.
عمليات ال�سلق:تت�ضمن عملية ال�سلق تعري�ض
اخل�رضاوات للماء علي درجة الغليان
(100م)�أو قبل عملية الغليان مبا�رشة
(90م) ملدد ق�صرية ,والغر�ض من هذه
العملية هي تثبيط عمل الإنزميات
و�أي�ضا ت�ؤدي العملية �إيل طراوة
الأن�سجة مع جعل اجلدار اخللوي
�أكرث نفاذية للماء ,ولذلك ف�إن هذه
العملية ت�ساعد علي �رسعة التجفيف
كما ت�ؤدي �إيل �رسعة ا�ستعادة اخل�رض
اجلافة لرطوبتها عند ا�سرتجاعها,
كما �أن هذه العملية تزيل الكثري من
احلمل امليكروبي.
وعمليات التقطيع هذه قد جتعل
الأن�سجة تتعر�ض للإنزميات التي
ت�ؤدي �إيل �صفات غري مرغوبة فقد
ت�ؤدي هذه الأنزميات �إيل اللون
الأبي�ض �إيل اللون البني كما يف
البطاط�س �أو تغري الطعم �أو ت�ؤدي �إيل
فقد الفيتامينات �أو تك�سري للأن�سجة
وطراوتها كنتيجة لعمل الإنزميات
البكتينية ,ولكن معظم الإنزميات
تقتل �أو تثبط كنتيجة لتعري�ض
الأن�سجة علي درجة حرارة 90م ملدة
دقيقتني �أو �أكرث .
ومن الإنزميات املقاومة للحرارة
البريوك�سيديز ويعترب هذا الإنزمي
من املعايري الالزمة لتحديد مدد

املعامالت احلرارية للخ�رضاوات
وللت�أكد من �سالمة عمليات ال�سلق
وحتدد طول مدة ال�سلق عدة عوامل
مثل حجم اخل�رض ودرجة احلرارة
امل�ستعملة وكمية اخل�رض املعاملة
يف وقت واحد بالن�سبة حلجم
املاء امل�ستعمل يف ال�سلق والبيئة
امل�ستعملة يف عمليات ال�سلق,
فال�سلق يف املاء املغلي يتطلب
مدة �أق�رص من ال�سلق يف البخار علي
نف�س درجة احلرارة ,ويجب مراعاة
عدم زيادة ال�سلق �إذ ي�ؤدي ذلك �إيل
طراوة اخل�رض و�صعوبة جتفيفها
وي�ستعمل يف عمليات ال�سلق �أ�سبته
من ال�سلك ميكن �أن يتخللها املاء
ال�ساخن �أو البخار �أو ميكن ا�ستعمال
قما�ش املو�سلني بدال من الأ�سبته
ال�سلكية,وعلي العموم ف�إن الأ�سبتة
ال�سلكية �أو غريها يجب حتريكها
يف املاء املغلي حتى ميكن �أن
تتجان�س درجة احلرارة ومينع ذلك
زيادة ال�سلق .ومن عيوب ال�سلق يف
املاء علي 100 – 90م هو فقد بع�ض
املواد الغذائية حيث تقل ن�سبة
املواد الذائبة واحل�سا�سة يف املواد
املجففة ,ولذا يف�ضل �إمتام ال�سلق
يف البخار لتاليف فقد هذه املواد
الغذائية وتتم عملية ال�سلق بالبخار
بتعري�ض اخل�رض �إيل البخار احلي
وذلك بو�ضع اخل�رض املراد �سلقها
يف م�صايف خا�صة تو�ضع علي حلل
مملوءة باملاء تنا�سبها من حيث
القطر .وعند غليان املاء يخرج
البخار لينفذ من خالل امل�صايف
�إيل اخل�رض املجهزة ثم يتكثف علي
الغطاء اخلارجي .وتعامل هذه
اخل�رض بالطريقة ال�سابقة ملدد
كافية لتثبيط الإنزميات ,بعدها
تربد اخل�رض التي �سلقت بوا�سطة
تيار من املاء البارد ملنع زيادة
ال�سلق.
ال ت�ستعمل عمليات ال�سلق يف حالة
�إعداد الب�صل �أو الثوم للتجفيف �إذ
ينتج عن ذلك فقد احلرافية كذلك
ال ت�ستعمل يف النباتات الطبية �أو
العطرية وبع�ض اخل�رضاوات الورقية
ل�سهولة فقد املادة الفعالة.
عمليات الكربتة :تعامل املواد املراد جتفيفها
بوا�سطة ثاين �أك�سيد الكربيت كغاز
بالتدخني وت�ستعمل هذه الطريقة
غالبا للفواكه� ,أما اخل�رضاوات
فتعامل مبحاليل حتتوي علي
�صوديوم ميتابي�سلفيت تغمر فيها
اخل�رضوات بعد عملية ال�سلق� ,أو
قد تر�ش هذه املحاليل علي اخل�رض
بعد ال�سلق �أو قد تذاب هذه املواد يف
ماء ال�سلق علي �أن هذه املعامالت

املختلفة تتوقف علي نوع اخل�رض
املراد جتفيفها فال يجب مثال �سلق
الفا�صوليا اخل�رضاء يف ماء يحتوي
علي ميتابي�سلفيت ال�صوديوم �إذ ت�ؤثر
درجة احلمو�ضة علي اللون الأخ�رض
كما بينا �سابقا يف حني ميكن ا�ستخدام
هذه الطريقة بالن�سبة للجزر.
�أما عملية التدخني فهي عبارة عن
حرق الكربيت الزهر يف حيز حمدود
تتوافر فيه املواد املراد كربتتها
علي �صواين من اجلريد حتتوي
علي فتحات ت�سمح مبرور الغاز من
�أ�سفل �إيل �أعلي حيث متت�صه املواد
املو�ضوعة علي ال�صواين واملعر�ضة
للغاز وتعترب 12 – 10جم من زهر
الكربيت لكل كيلو جرام من اخل�رض
املراد كربتتها كمية كافية ,ويحرق
الكربيت يف حجرة الكربتة ويرتك
حوايل � 8ساعات.
وعمليات الكربتة هذه متنع
التغريات اللونية الناجتة عن
التفاعالت الكيماوية بعد التجفيف
و�أثناء التخزين علي �أن هذه املواد
تعترب �سامة �إذا ا�ستعملت برتكيزات
عالية.
*التغريات يف نوعية اخل�رض �أثناء
التجفيف:
قد حتدث بع�ض التغريات يف
اخل�رض كنتيجة للتعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س (ال�ضوء) وقد ي�ؤدي ذلك �إيل
�أك�سدة الدهون و�إحداث التزنخ �أو
قد يتغري اللون خ�صو�صا بالن�سبة
للخ�رضوات اخل�رضاء �أو قد يدكن
اللون كما يف البطاط�س ,كذلك
فقد ي�سبب التعر�ض لل�شم�س فقد
الفيتامينات ,وميكن التغلب علي كل
ذلك ب�إجراء عمليات التجفيف بعيدا
عن ال�ضوء.
وقد ت�ؤثر درجات حرارة التجفيف
�إيل انكما�ش املواد املجففة.
والتغري يف �شكل املواد بطريقة
غري مرغوبة ال يقبلها امل�ستهلك ,كما
�أن املواد الغذائية التي تنكم�ش كثريا
قد ال متت�ص املاء بكمية كافية عند
�إجراء عمليات اال�سرتجاع ,ودرجة
االنتفاخ والت�رشب للن�شا وطراوة
جدر اخلاليا تعد من العوامل الهامة
عند اال�سرتجاع.
�أما عملية جتفيف الفاكهة فت�شتمل
على اخلطوات الآتية :
معامالت ما قبل التجفيفللفاكهة:
حتتوي الفاكهة علي كمية من
والفيتامينات
والأمالح
ال�سكر
خ�صو�صا فيتامني ج وفيتامني (�أ)
علي �صورة بيتاكاروتني كما حتتوي
الفاكهة �أي�ضا علي الأحما�ض الع�ضوية
و�أحيانا حتتوي علي كمية متو�سطة
من فيتامني ب مثل البلح اجلاف.
Bوقد حتتوي الفاكهة املجففة علي
ن�سبة عالية من الرطوبة ت�صل �إيل 20
 %مثل العنب اجلاف (الزبيب) وبع�ض
�أ�صناف البلح اجلاف وذلك الحتوائها
علي ن�سبة عالية من ال�سكريات تعمل
علي حفظها .وهذه الفاكهة غالبا
ت�ؤكل بدون عملية ا�سرتجاع.
ومعظم الفواكه �صاحلة للتجفيف
با�ستعمال املجففات ال�شم�سية ما عدا
املوالح وعند جمع الثمار للتجفيف

يجب �أن تكون نا�ضجة ولي�ست يف
مرحلة حتت الن�ضج �أو زائدة الن�ضج
وال تعامل الفاكهة بال�سلق ولكن
�أغلب الفواكه تعامل بغاز ثاين �أك�سيد
الكربيت الذي يحافظ علي اللون
والفيتامينات يف الفاكهة اجلافة
كما يعمل علي طرد احل�رشات ومنع
منو البكترييا والفطريات ويحافظ
علي طعم الفاكهة وي�ستعمل حوايل
 4 – 3.5كيلو زهر كربيت لكل طن من
الفاكهة.
املعاملة ال�سكرية:تعامل الفاكهة قبل عملية التجفيف
مب�سحوق ال�سكر وت�ؤخر هذه العملية
التغريات اللونية كما تغطي املواد
اجلافة ب�إغلفه �سكرية ,وميكن �أي�ضا
غمر قطع الفاكهة يف حملول �سكري
مركز ي�سمح بانتقال الرطوبة من
ثمار الفاكهة �إيل املحاليل ال�سكرية
املركزة ,وبذا تفقد الثمار حوايل
 % 50من رطوبتها وبذلك ف�إن عملية
التجفيف با�ستعمال املجفف ال�شم�سي
ت�صبح �سهلة.
والفاكهة املعاملة بالأ�سموزية
تكون عالية الثبات �أثناء التخزين
نتيجة الرتفاع معدل ال�سكريات التي
�أمت�صت �أثناء فقد الرطوبة كنتيجة
للأ�سموزية ف�إن الثمار ال تتعر�ض
لدرجات حرارية عالية وبذلك حتتفظ
باللون والطعم العادي للثمار.
وارتفاع ال�سكريات يف الفاكهة مع
وجود طبقة من ال�سكر املركز حول
الثمار مينع التحوالت اللونية يف
الثمار بوا�سطة الإنزميات �أو الأك�سدة.
وخروج املاء من الثمار قد ي�صاحبه
خروج احلام�ض وانخفا�ض تركيز
احلمو�ضة مما ي�سبب حت�سن الطعم
وت�ستعمل هذه الطريقة عند جتفيف
املاجنو حيث تنقع قطع الثمار يف
حملول � 67%سكروز ملدة � 18ساعة
وت�ؤدي هذه الطريقة �إيل فقد حوايل
 % 40من رطوبة الثمار ويلي ذلك نقع
الثمار يف حملول  60%كروز يحتوي
علي  % 1ثاين �أك�سيد الكربيت و�أخريا
تنقع الثمار يف ماء بارد لإزالة
ال�سكريات ال�سطحية وبعد ذلك
ميكن كربتة الثمار وجتفيفها عاديا
وقد ت�ستعمل هذه الطريقة �أي�ضا يف
جتفيف البابايو واملوز.
التجفيف:من املعلوم �أن ثمار الفاكهة
حتتاج �إيل وقت �أطول للتجفيف
وذلك الحتوائها علي كميات كبرية
من ال�سكر الذي ي�ؤخر تبخر املاء,
والبلح الن�صف جاف يحتوي علي
كمية كبرية من ال�سكريات املحولة
خ�صو�صا الفركتوز وهو من املواد
الهيجرو�سكوبية �أي ميت�ص بخار
املاء من اجلو ,ويف اجلو اجلاف
ف�إن الفاكهة جتف �رسيعا �إال �أنه يف
اجلو الرطب ت�صبح عملية التجفيف
من ال�صعب �إمتامها حيث �إنها متت�ص
الرطوبة من اجلو بعد اجلفاف ,وعلي
ذلك ف�إن ا�ستعمال املجففات ال�شم�سية
قد ت�سهل عملية التجفيف لثمار
الفاكهة عن التجفيف ال�شم�سي العادي
ولكن يجب �أن ت�ستعمل املجففات غري
املبا�رشة للمحافظة علي لون الفاكهة
املراد جتفيفها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة اليوم

معلومات
الن�صيحة الذهبي
كيف تتغلب على الغ�ضب

اال�سرتخاء الغ�ضب هو عاطفة تدفع اجل�سم للقتال والعدوان ،وبالتايل

أي �شيء يجب �إيجاد و�سيلة لتفريغ هذه الطاقة غري املنتجة،
وقبل القيام ب� ّ

فالغ�ضب ين�شّ ط جميع ع�ضالت و�أع�ضاء اجل�سم ،ويجعلها جاهزة للقتال،

مما قد ي�ؤ ّثر على طريقة التفكري ب�شكل كبري ،وبالتايل فقدان القدرة على
ّ
ال�ضروري ا�ستعادة التوازن
مو�ضوعي على الأمور ،وعليه فمن
احلكم ب�شكل
ّ
ّ

ّ
كل �شيء ،وذلك من خالل التنف�س بعمق� ،أو اال�ستماع �إىل
العاطفي قبل
ّ
املو�سيقا� ،أو الت� ّأمل� ،أو ممار�سة اليوغا� ،أو تخيل ن�شاط مريح ،مثل امل�شي
على ال�شاطئ� ]١[،أو من خالل ممار�سة التمارين البدنية ،مثل الرك�ض �أو

امل�شي]٢[.

ت�سبب يف �إثارة
بعد الو�صول �إىل الراحة يجب �إعادة تقييم املوقف الذي
ّ
إيجابية ،فغالباً �سيكون �سبب الغ�ضب
الغ�ضب ،والنظر �إليه من زاوية �أكرث �
ّ
ناجتاً عن النظرة ال�سلبية للموقف ،ويجدر بالذكر � ّأن النظر ملوقف ما،

والعاطفة املرتبطة به تتغري بتغيرّ املزاج ،وعليه فمن املمكن �إعادة التقييم
من خالل طرح الأ�سئلة عن املوقف ،وكيفية تقييمه �سابقاً� ،إىل جانب و�ضع

يف�ضل التفكري يف ّ
ّ
حل امل�شكلة ولي�س
احتمال �سوء الفهم يف التقييم ]١[،كما
جرائها.
فقط ال�شعور بالغ�ضب ّ

حكم و�أقوال

ا�صطاد �أحد ال�صيادين ع�صفورة ا�سمها قنربة وام�سكها بيده ونظر اليها
وهي ترجتف من اخلوف فقالت له  :ماذا تريد �أن ت�صنع بي ؟ قال لها � :سوف
�أذبحك و�آكل حلمك .
قالت  :يا هذا لن ت�ستفيد من حلمي �شيئ ًا ف�أنا ال ا�شبعك ولكن �إن عفوت
عني واطلقت �رساحي ومل تذبحني فانني ان�صحك ثالث ن�صائح تفيدك يف
حياتك وهي خري لك من �أكلي ،قال  :ما هي ؟ قالت  :ال �أمي ما علمتني هكذا
�أما الن�صيحة االويل ف�أعلمك اياها وانا يف يدك ،واما الن�صيحة الثانية ف�أين
اعلمك اياها بعد ان تطلق �رساحي وا�صري علي
ال ثم نظر اليها قائ ً
فكر ال�صياد قلي ً
ال  :موفق ،هات الن�صيحة االويل ..
قالت له  :ال تندم علي ما فاتك ف�أعجبته هذه الن�صيحة ف�أطلق �رساحها
فطارت علي ال�شجرة ،قال لها  :هات الن�صيحة الثانية ،قالت  :ال ت�صدق
مبا ال ميكن �أن يح�صل انه يح�صل يف يوم من االيام ،ثم طارت ووقفت فوق
اجلبل وقالت له  :يا �شقي لو ذبحتني لأخرجت من حو�صلتي جوهرتني زنة
كل جوهرة ع�رشون مثقا ً
ال ،فع�ض ال�صياد علي �شفته و�أبدي تلهفه عليها
وح�رسته وندمه لأنه �أطلق �رساحها ،وقال  :هات الن�صيحة الثالثة .
قالت  :يا م�سكني انت قد ن�سيت االويل والثانية فكيف يل �أن �أخربك بالثالثة
؟ �أمل �أقل لك ال تندم علي ما فاتك وال ت�صدق مبا ال ميكن �أن يح�صل �أنه يح�صل
؟ انا حلمي ودمي وري�شي ايها ال�صياد الطماع ال ي�ساوي وزنة ع�رشون مثقا ً
ال
فيكف يعقل �أن يكون حو�صلتي جوهرتان كل واحدة وزنها ع�رشون مثقا ً
ال ؟
ثم طارت .

هل تعلم

* هل تعلم �أنّ ه �سيموت � 101شخ�ص ًا خالل الـ 60ثانية القادمة ،و�سيولد 216
طف ً
ال.
* هل تعلم � ّأن �شبك ّية العني حتتوي على نحو  90مليون خل ّية ح�س ّية م�س�ؤولة
ال�صور ومتييز الألوان.
عن التقاط ّ
* هل تعلم � ّأن جمموع البحريات املوجودة يف كندا وحدها يزيد عن عدد
البحريات املوجودة يف جميع
دول العامل جمتمعة.
* هل تعلم � ّأن الفلفل احلار
يحتوي على �أعلى ن�سبة ممكنة
ً
مقارنة بجميع
من فيتامني �سي
اخل�رضاوات والفواكه الأخرى.

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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التعرف على منتجات البحر من اجلمربي و�رسطان البحر
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /يو�سف ح�سني

تعترب مياه البحر الإرترية،
نظام بيئي غني ومتنوع .حيث
توجد الآلأف من �أنوع الأ�سماك
التي �سجلت يف البحر الأحمر.
والتي متثل ثروة كامنة مل
ت�ستغل حتى الآن بال�شكل
املطلوب ،وهي ثروة تتوارثها
الأجيال .يعود التنوع الغني
جزئيا �إىل امل�ساحات الوا�سعة
من ال�شعاب املرجانية على
امتداد �سواحلها ،وعمر هذه
ال�شعاب املتاخمة تعود �إىل �آلآف
ال�سنني ،وتت�شكل يف معظمها
من ال�صخرية املرجانية .ت�شكل
ال�شعاب �أر�صفة و�أحيانا بحريات
ملحية على طول ال�ساحل و�أحيانا
عر�ضية كالأ�سطوانات ،كما هو
يف البلو هول  Blue Holeيف
منتجع دهب .وتزور هذه ال�شعاب
ال�ساحلية �أي�ضا �أنواع من �أ�سماك
البحر الأحمر ،ت�شمل الكثري من
�أنواع الأ�سماك.
يحتوي البحر الأحمر �أي�ضا على
العديد من ال�شعاب ال�شاطئية
املرجانية
اجلزر
ت�شمل
العديدة .العديد من ال�شعاب
ال�شاطئية الغري عادية �شكلت
بتحدي تقليدي ملخططات �شعب
مرجانية م�صنفة ،ون�سبت
عموما �إىل م�ستويات عالية
من الن�شاط التكتوين التي
تتميز بها املنطقة .و�إذا
كانت الرثوات البحرية
ت�ستغل يف معظمها يف
جماالت الغذاء� ،إال �أن
بها الكثري مما ي�ستغل
يف الرتفية ،والزينة،
وللجذب ال�سياحي .ويف

هذه احللقة �سنتناول �أنواع من
هذه الرثوة التي ت�ستغل يف جمال
الغذاء ،وهي �سمك ،اجلمربي،
(ال�رشمب) و�رسطان البحر .و�إذا
كان �سمك اجلمربي ،وال�رسطان،
يعرفان تقليديا كجزء من منتجات
الرثوات ال�سمكية� ،إال �أنهما ال
يعدان من ف�صائل الأ�سماك .وامنا
تعترب هذه الأنواع من منتجات
ثرواتنا البحرية الغالية الأثمان
جزءا من الأحياء البحرية.
وي�ضم �سمك القمربي �إثنني من
املجاميع ال�صغرية .هما بينيادا
وكاربيد ،فنوع بنيادا هو من
الأنواع املهمة للغذاء .وي�ضم
نحو  8انواع من اجلمربي .لكن
توجد منها يف املياه الإرترية،
ثالثة �أنواع فقط .ويتم تقييم هذه
الأنواع وفق جودتها وحجمها.
وهي:
Red tail, King, -1
Green & Giant Tiger Prawn Penaeidaeهذه الأنواع كبرية،
وهي �ضمن الدرجة الأوىل.
S p e c k l e d , -2
Peregrine,
Scythe Penaeidaeويطلق عليها
الأحمر،وهي من االنواع التي
ت�صنف يف املرتبة الثانية.

Flamingo,
-3
Gondwana- Penaeopsis
ويطلق عليها الأبي�ض وذات
�أحجام �صغرية حتتل املرتبة
الثالثة.
�سمك اجلمربي� ،سمك بحري
ق�رشي رقيق ،ويعرف ب�أنه
من ا�شهر االكالت البحرية
التي تتميز باحتوائها علي
كمية كبرية من الربوتني
واليود.
والكال�سيوم
ويوجد يف طبقته الرقيقة
املغطاة بالأ�صداف ،نوع
مركز من الأ�سيد ،لذا ومن
اجل احلفاظ على �سالمته
من التلف البد من حفظه
يف موقع مغلق ومثلج� ،أي
وعاء به ثلج ،وكذلك ف�صله
عن باقي الأ�سماك .الن هذا
ي�ؤمن بقاءه لفرتة طويلة دون
�أن يلحق به �أي تلف .لذا وعند
اعداده للأكل من الأف�ضل الإ�رساع
ب�إزالة ر�أ�سه ودرعه بعد �إخراجه
من الثلج ،وطهي حلمه ب�أي
�شكل من ا�شكال الطهي .ومبا �أن
�سمك اجلمربي خايل من ال�شوك
والعظام التي ميكن �أن ت�ؤذي
�ألآكل ،وهذه اي�ضا ميزة متيزه عن
غريه من الأ�سماك .كما �أن الوقت
املف�ضل لإنتاج و�صيد اجلمربي
هو يف ف�صل خريف املنخف�ضات
ال�رشقية� ،أي يف �شهر � 11أخر
العام ،وحتى �شهر يونيو من
العام التايل� .أما الفرتة من
يوليو وحتى اكتوبر فهي فرتة
يحظر فيها ال�صيد ،بهدف منحه
فر�صة للتكاثر.
طريقة �صيد اجلمربي
ت�ستخدم يف �صيد �سمك اجلمربي
مراكب طولها  18وحتى  34مرت،
وعرب الدفع امليكانيكي ،يتم
�سحب ال�شباك الغاط�س .وهي
�شباك خا�صة بهذا النوع من
احليوانات البحرية .وهناك

انواع من الأحياء يتم �صيدها دون
ق�صد اثناء عملية �صيد اجلمربي،
�سواء من قاع البحر �أو و�سطه ،او
يف �سطح املاء.
ول�صيد اجلمربي دور كبري يف
رفع م�ستوى الإ�ستثمار والإقت�صاد
الوطني .وكما ا�رشنا ف�إن
ثرواتنا البحرية التزال بكرة
ومل ت�ستغل كما هو مطلوب ،لذا
جند الكثري من الدول تتطلع
اىل الإ�ستثمار يف جمال ال�صيد
فيها .ال �سيما رغبتهم العارمة
يف �صيد اجلمربي .ومبا �أن هذه
املنتجات تتجه يف معظمها
للت�صدير ف�إنها ت�ساهم ب�شكل
كبري يف دعم الإقت�صاد وبرامج
التنمية الوطنية.
يف�ضل اجلمربي العي�ش يف
عمق  200 50-مرت ويف الرمال،
والطني .ويوجد معظمه يف
�ضواحي جزر دهلك ،ويف �أرخبيل
م�صوع ،وجتري عملية �صيده عرب
�سفن كبرية ب�صورة فعالة.
�أ جز ا ء

اجلمربي
ج�سم
ينق�سم ج�سم اجلمربي �إىل
ثالثة �أجزاء رئي�سيية :اجلزء
الر�أ�سي ،ال�صدري والبطن،
والذيل .وي�صل متو�سط طول
اجلمربي ،من � 10-20سم ،وجند
يف احيان قليلة انثى اجلمربي
العمالقة ت�صل �إىل � 30سيم.
ال�رسطان
�أنواع
�أما
( Reptantian/crawling
 )decapodف�إنها منتجات �سمكية
�أكرب يف احليوانا الق�رشية،
ويعترب من �أغلى ما يتم �صيده
من الرثوت البحرية يف عاملنا.
ال �سيما عندما يتم عر�ضه يف
الأ�سواق حمفوظا يف ثلج .ويق�سم
ال�رسطان اىل ثالثة �أنواع:
� -1رسطان البحر احلقيقي،
وميتلك �أذرع �ضخمة لل�صيد
والدفاع عن النف�س .ويعي�ش
وحيدا يف الرمال .ويبلغ طوله
�أىل � 50 20-سم ،ويتواجد ب�شكل
مكثف يف دواحي ارخبيل زوال.
وانقل ،وطيعو ،وب�شكل اقل يف
�ضواحي دهلك وجزيرة نورة.
 -2ذو الأ�شواط املنت�رشة
يف معظم �أع�ضاء ج�سمه ،خا�صة
يف ر�أ�سه ،ولي�س له �أي ايدي �أو
خمالب �سنارية .ويلج�أ للعي�ش يف
الرمال ،والطني للتخفي ،يعترب

هذا النوع من الأنواع التي لها
جاذبية خا�صة مبا له من الوان
زاهية ،عالوة على ما يحويه من
مواد غذائية مهمة .لذا يعترب
من املنتجات البحرية الأكرث
غالء .وتف�ضل هذه الأنواع العي�ش
منفردة بجوار النباتات البحرية،
والرتاب اللني ،والورود البحرية
وال�صخور .وي�صل طولها اىل 45
�سنم ،وباملقابل ي�صل وزنها اىل
نحو  4 2.5-كيقم .ويوجد بكرثة
يف �ضواحي ع�صب ،وبرع�سويل،
ونادرا يف �شمال �رشق جزر دهلك،
وميكن م�شاهدة �أنواع منه ت�صاد
�ضمن عملية ال�صيد التجاري
ملراكب الرتوليك.
البحر
� -3رسطانات
املنزلقة (-:)Slipper Lobster
لها �أج�سام خمتلفة الأحجام،
و�ألوان بنية ،و�أجزاء �صلبة .ومبا
�أن معظم �أجزائها هي يف الر�أ�س
ويف الدرع الذي يغطي ج�سدها.
لذا ف�إن ما بها من م�ضمون لي�س
كثريا ،وبالتايل ن�سبة الغذاء فيه
لي�ست كما ينبغي .ويعي�ش
يف الطني والرمال
املائلة لل�سواد يف
جنوب
�ضواحي
وطيعو.
دهلك،
ال�رسطان
ويف�ضل
العي�ش منفردا يف
اجواء خا�صة به .لذا
ال توجد �أ�ساليب حمددة
ل�صيد ال�رسطان .وامنا يتم
جمع ما مت �صيده يف عملية �صيد
�شاملة .كما ميكن �صيده من خالل
التعرف على مواقع تواجده،
ومن ثم اغراق �شباك ال�سحب يف
تلك املنطقة بحيث يتم �سحبه
من معاقله .لأنه قد ينجر لتناول
الطعم الذي حواله� ،أو الإقرتاب
من ال�شبكة للعي�ش فيها ،وقد
يخرج منها كذلك ،لذا يتم �سحب
�صندوق ال�شبكة التي دخل اليها
اىل اخلارج .كما �أن ال�رسطانات
ومبا �أنها غري �رسيعة الهروب،
فيمكن �أن جتدها يف املواقع التي
�شاهدتها فيها ومن ثم �صيدها.
هذه الأ�سماك الق�رضوفية التي
تناولناها لها طبيعة فطرية
مت�شابهة .لها ق�رشة �صلبة وياب�سة
وتغطي كامل ج�سمها .والطريقة
الوحيدة لنموها التخل�ص من
الق�شور القدمية واال�ستعا�ضة عنها
بق�شور جديدة .حيث تتخل�ص من
ق�شورها عدة مرات خالل مراحل
النمو ،حيث تتكون ق�شور �صلبة
حجما يف كل مرحلة.
جديدة� ،أكرب
ً
ويف حالة فقدانه ل ّأي من �أع�ضاء
ج�سمه ،ي�ستعي�ض عنه جمد ًدا
خالل مراحل منوه . .وحتمل
بع�ض الإناث البي�ض يف الزعانف
حتى موعد الفق�س وبع�ضها الآخر
ت�ضع البي�ض وت�سبح بعي ًدا عنه.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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منطق القوة والأ�ضرار املرتتبة عليه
يف الثالث ع�رش من مايو ، 1998
اعلن جمل�س الوزراء والربملان
االثيوبي احلرب على ارتريا .واتخذ
ذلك ذريعة حلرب حدود ا�ستمرت
من  1998وحتى عام  ،2000ادت
بظاللها ال�سيئة التي ا�ستمرت
ملدة ع�رشين عام ًا  ،واثرت �سلب ًا
على عالقات اجلوار بني ال�شعبني
االرتري واالثيوبي  ،دفع �أثناءها
ال�شعبني الكثري من الت�ضحيات
وبذلت الدماء وازهقت ارواح غالية
وعزيزة ،وا�رضت بال�سالم واال�ستقرار
يف املنطقة  ،وعطلت برامج التنمية
والكثري من اخل�سائر الناجتة
عنها.
ففي عام  1991وبعد كفاح مرير
ا�ستمر لثالثني عام ًا من حرب التحرير
 ،توجت بحرية ارتريا وا�ستقاللها،
ما ادى اىل انتقال ال�شعبني االرتري
واالثيوبي من ع�صور الظالم اىل
ا�ست�رشاف امل�ستقبل الواعد مع ًا.
فكما هو معلوم ان االنظمة املتعاقبة
يف اثيوبيا  ،ارتكبت جرائم حرب
بحق ال�شعب االرتري  ،يف حربهم
من اجل قمع ثورة ال�شعب االرتري ،
وما قاموا به من ابادة جماعية .
ورغم ان تلك اجلرائم ت�ستحق
االعتذار الر�سمي لل�شعب االرتري
وبالتايل يرتتب عليه دفع تعوي�ضات
عما امل به وبدياره من خراب ودمار
� ،إال ان ال�شعب االرتري وحكومته
�آثروا اغالق ملف تلك املرحلة
البغي�ضة ،و اختاروا االنطالق اىل
االمام  ،وذلك رغبة منهم يف ان
ما ميكن ان ينجزه ال�شعبان مع ًا
اكرب � ،آملني يف �أن م�صالح ال�شعبني
وعملهما مع ًا ميكن ان تعو�ض تلك
اجلراح ،وطاحمني يف ا�ستبدال
املا�ضي ال�سيئ الذي ات�سم بالعداوة
بح�سن جوار وتعاي�ش اخوي يف
�سالم وتعاون و تكامل  ،ب�إعتبار ان
ذلك احد اهداف الن�ضال التي دفع
االرتريون من اجل حتقيقها اغلى
االثمان .
بتلك الروح مت طي تلك املرحلة
التي متيزت باملعاناة ،ويف وقت
وجيز عم ال�سالم الدولتني  ،ومبوجب
ذلك ا�ستفادت اثيوبيا من خدمات
املوانئ االرترية  ،بل مت اقامة
جلنة وزارية عليا م�شرتكة  ،يف
املجاالت ال�سيا�سية والدبلوما�سية
واالقت�صادية والتجارية
واالمنية
وغريها من املجاالت املختلفة ،
وذلك لتهيئة االر�ضية و مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني.
ومتكن ال�شعبان من التحرك على
امتداد البلدين بالبطاقات ال�شخ�صية
بد ًال من اجلوازات وت�أ�شريات الدخول
 ،االمر الذي �سهل الكثري من

حركة املواطنني وحتقيق امل�صالح
امل�شرتكة  .نتيجة لل�سالم الذي �ساد
تلك الربوع  .ومل يقت�رص التعاون
بني البلدين على امل�صالح الثنائية
وتطورها  ،بل انعك�س هذا التطور
على عموم منطقة القرن االفريقي
 ،فمنظمة ايقاد التي كان تركيزها
على مكافحة اجلفاف  ،مببادرة من
ارتريا وتعاون دول املنطقة حولت
مهمتها اىل برامج التنمية والتعاون
بني دول املنطقة  ،وبالتايل متكن
القرن االفريقي من الرتكيز على
برامج النماء اجلماعي والولوج اىل
مرحلة حديثة .
وكانت ال�سنوات ال�سبع االوىل من
ا�ستقالل ارتريا فرتة مت فيها حتقيق
العالقات اجليدة بني البلدين ،
والكثري من االيجابيات  ،لدرجة
نالت االعجاب من الكثريين ملا
حتقق يف وقت وجيز ،وكانت تطرح
كمثال يحتذى  ،لكن لال�سف انتك�ست
كل تلك اجلهود وانقلبت العالقات
اىل عدواة ،ادت اىل احلرب.
ان االعالن عن احلرب يف الثالث
ع�رش من مايو  ،1998وان كان
مفاجئ ًا للكثريين � ،إال ان هذه
الروح العدائية كان قد بد�أها نظام
الوياين منذ عام  ،1996فقد بد�أ
نظام وياين يف التحر�ش باملواطنني
االرتريني يف املناطق احلدودية ويف
ارا�ضي �سيادية ارترية  ،كما بد�أ
مب�ضايقة املواطنني يف كل من بادمي
وعد مروق وبوري  ،واال�ستيالء على
تلك االرا�ضي بالقوة ونزعها من
املواطنني والتو�سع فيها لدرجة
واملناو�شات
ادى اىل االحتكاك
الع�سكرية يف تلك املناطق .
ويف �أغ�سط�س من عام 1997م،
بعث فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
بر�سالتني �إىل رئي�س الوزراءاال�سبق
مل�س زيناوي مفادها� ،أنه �إذا كانت
هناك �أية م�شكالت فيما يخ�ص م�س�ألة
ينبغي حلها بالطرق
احلدود،
ال�سلمية والقانونية عرب ت�شكيل
جلنة م�شرتكة من البلدين� .إال �أن
نظام الوياين وحلفائه اخلارجيني،
كانت لديهم �أهداف �إ�سرتاتيجية
�أخرى تتعدى م�س�ألة احلدود ،ومل يتم
بالتايل �إختيار امل�سار ال�سلمي يف
هذه الق�ضية.
ويف �صبيحة �إعالن الربملان الإثيوبي
للحرب ،عقد �إجتماع طارئ ملجل�س
الوزراء الإرتري يف الـ  14من مايو
عام 1998م ،حيث مل يقم املجل�س
وكعادته بالرد على �إعالن احلرب على
�إرتريا و�شعبها .وذلك وعي ًا منه ب�أن
احلرب ال ت�أتي �إال باخلراب والدمار،
و�أنه ال طائل ي�أتي من ورائها ،و�رصح
جمل�س الوزراء الإرتري بكل هدوء
و�ضبط نف�س ،ب�أنه لي�س هناك �أي

دافع خلو�ض احلرب ،وقدم املجل�س
على �إثره م�شاريع احللول التالية-:
�	)1أن الق�ضية احلدودية ينبغي
حلها ب�صورة �سلمية وقانونية ،و�أنه
ال يجب وال ميكن حلها عن طريق
�إ�ستخدام القوة الع�سكرية ،بالتايل
يتحتم الكف عن �إ�ستخدام منطق
القوة ،و�أن يتم عقد حمادثات ب�شكل
�رسيع ب�إ�رشاك طرف ثالث من �أجل
حل الق�ضية.
 )2القيام ب�إخالء حدود البلدين
من الوجود الع�سكري لكال الطرفني
حتى يت�سنى للمراقبني دخولها،
من �أجل جتنب �أعمال العنف غري
املربرة.
 )3قيام وحدة اخلرائط التابعة
للأمم املتحدة برت�سيم احلدود �إ�ستناد ًا
�إىل الإتفاقيات الإ�ستعمارية.
لقد ظلت احلكومة الإرترية تنادي
ب�إيجاد حل �سلمي لق�ضية احلدود بني
البلدين رد ًا على �إعالن احلرب التي
�صدح بها نظام الوياين واحللول
املرافقة لها ومنذ عام 1997م ،وظلت
ارتريا تنا�شد مرار ًا وتكرار ًا بالعمل
بهذا اخليار ،فلو كان الطرف الآخر قد
قبل تلك النداءات يف حينها ،لكان قد
جنب كال البلدين العديد من اخل�سائر
والأ�رضار يف الأرواح واملمتلكات.
ولكان ب�إمكان ال�شعبني ال�سري نحو
طريق التنمية ل�ضمان �سالمة و�إ�ستقرار
منطقتنا.
لذا ماهي الفائدة التي جنيت من كل
تلك اخل�سائر؟ وماذا �إ�ستفاد ال�شعب
الإثيوبي ب�شكل عام ،و�شعب تقراي
ب�شكل خا�ص من هذه احلرب؟ �أمل يكن
من الأف�ضل لل�شعب الإثيوبي العي�ش
�إىل جانب ال�شعب الإرتري يف �سالم
و�إحرتام؟ �أمل يتوجب على ال�شعب
الإثيوبي الذي دفع الغايل والنفي�س،
�أن يتعلم در�سه من الأنظمة الإثيوبية
ال�سابقة التي حاولت يف املا�ضي
ب�إركاع و�إخ�ضاع ال�شعب الإرتري؟ �أمل
يخربهم العامل من خرباته ال�سابقة،
ب�أن العنجهيني الذين ي�صدحون
بقولهم من قبيل "لقد �أخ�ضعنا
ال�شعوب مبنطق القوة" "ن�ستطيع �أن
نفعل كل ما نريد " ،لي�سوا قادرين �أو
�أكفاء على فعل ذلك؟ ولو مل يكن مقدر ًا
�أن تن�شب تلك احلروب مرة �أخرى،
فكيف كان �سيكون و�ضع كال ال�شعبني؟
ً
فائدة؟ الفائدة التي
ف�أيهما �أكرب
جتنى من احلروب �أم الفائدة التي
تكمن يف ال�سالم وح�سن اجلوار؟ لذا،
ومبنا�سبة مرور ع�رشين عام ًا على
ذكرى "مايو" ،ينبغي على ال�شعب
الإثيوبي وقواه ال�سيا�سية التفكري يف
هذه الأ�سئلة بعمق.
وك�إحدى الإجراءات التع�سفية التي
�صاحبت هذه احلرب ،قام نظام الوياين
ب�إنتهاج نظام الف�صل العن�رصي ،و�أوقع

الظلم والإ�ضطهاد بحق الإرتريني
املقيمني يف �إثيوبيا ،مبا يف ذلك
الإ�ستيالء على ممتلكاتهم وطردهم ،كما
قام النظام ب�إجالء �سكان املناطق من
قراهم وبلداتهم ،وتدمري منازلهم ،ومل
يتوانى حتى عن نب�ش مقابر ال�شهداء
وغريها من الأفعال املقيتة ،التي ال
زالت تاركة ب�صمة واثر ًا �سيئ ًا ال ميكن
تخيله  .ويف الوقت الذي كان فيه نظام
الوياين يقوم مبثل هذه الإجراءات
القمعية ،وبالرغم من �أن نظام الوياين
كان يرتقب �أن تقوم احلكومة الإرترية
ب�إتخاذ �إجراء مماثل� ،إال �أنه و�إنطالق ًا
من وعيه ونظرته البعيدة  ،عقد
املجل�س الوطني الإرتري �إجتماع ًا يف
الـ  26من يونيو عام 1998م ،و�أ�صدر
ت�رصيح ًا او�ضح فيه الت�أكيد على �أن
حقوق الإثيوبيني املقيمني يف �إرتريا
�سوف لن تنتهك ب�أي �صورة كانت.
�إن نظام الوياين والذي حاول جاهد ًا
�رضب �أهدافه عرب منطق القوة مدعوم ًا
مب�ساعدات البلدان الكربى،
�إ�صطدم بال�صمود القوي لل�شعب
الإرتري ،ويف النهاية مل يتمكن من
حتقيق �أهدافه تلك.
وتال�شت قوته بعد تلك الغزوات
الثالثة الكربى التي مل يجني منها �أية
فائدة على الإطالق .وقد مت �إ�صدار
قرار دويل فيما يتعلق بق�ضية احلدود
التي �أثريت ب�سببها كل تلك احلروب،
ومت �إحتواء الق�ضية �إ�ستناد ًا �إىل القانون
الدويل.
�إال �أنه وبعد كل تلك اخلربات املدمرة،
ومع العلم ب�أنه مت تنفيذ القرار ،كان
متوقع ًا من كل من ين�شد
ال�سالم والتنمية ،هو �أن تعود الأمور
�إىل ن�صابها .وعليه مت خنق عملية تنفيذ
القرار ،وتوا�صلت عملية
ن�سج امل�ؤامرات وحياكتها �ضد
ال�شعب الإرتري وحكومته� ،إال �أن كل
تلك الإجراءات مل تفلح يف ذلك.
وقد ت�أثر كال ال�شعبني الإرتري
والإثيوبي وحتى منطقتنا عنوم ًا ،
جراء تلك املمار�سات ب�شكل بالغ
وعميق .وخالل الع�رشين �سنة
املا�ضية ،الميكن تقدير اخل�سائر التي
نتجت عن ذلك  ،والتي التقدرباملال
�أو حتى ب�أية معايري �أخرى .لذا وبعد
كل تلك اخل�سائر الفادحة الناجتة عن
احلروب ،ينبغي لل�شعب الإثيوبي
وقياداته العودة اىل منطق احلكمة
والعقل.
وكما مت ذكره مرات عدة ،ومبا �أن
تقبل احلق يتطلب ال�شجاعة ،ف�إن حل
هذه الق�ضية تكمن يف �شيء
واحد ب�سيط فقط� .أال وهو �إتخاذ قرار
ح�ضاري و�شجاع ب�إحرتام القانون على
�أ�سا�س قرار مفو�ضية تر�سيم احلدود،
و�إنهاء �إحتالل الأرا�ضي ال�سيادية،
و�إعادة العالقات فيما بني البلدين �إىل
�سابق عهدها ،والتعوي�ض عن كل الزمن
والفر�ص التي مت �إهدارها .عدا ذلك،
ينبغي التو�ضيح �إىل �أن كل الإ�ستفزازات
التي يتم القيام بها ،جمدد ًا �سوف تذهب
حماوالتها �سدى وتكون بال فائدة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

هل �سمعت باحلمي ال�سوداء التى تنت�رش يف  90بلدا حول العامل؟؟

كيف ي�صيب االن�سان وهل هو مر�ض معدى؟؟؟
حواء �سليمان عبد القادر
احلمي ال�سوداء او كما يعرف اي�ضا
بداء اللي�شمانيا او داء " كاال زار" هو
مر�ض طفيلي معدي خطري ،غالبا
ما ي�ؤدي اىل املوت يف غياب العالج
املبكر حيث ان (حوايل 90%من
اال�صابات تنتهي بالوفاة).
ان مر�ض احلمى ال�سوداء وي�سمى داء
«كاال زار» �أو املر�ض املميت ويطلق
عليه �أي�ض ًا داء اللي�شمانيات احل�شوي،
من الأمرا�ض الطفيلية التي تنت�رش على
نطاق وا�سع يف الكثري من دول العامل،
ويعد من الأمرا�ض القدمية والتي
ا�ستمرت حتى الآن ومل تنفع اجلهود
العاملية املبذولة يف مكافحته،
وينتقل هذا املر�ض عن طريق ذبابة
الرمل التي ت�سمى الفا�صدة وي�ضم هذا
اجلن�س ما يقرب من � 610أنواع ،ومن
بني هذا العدد حوايل  75نوع ًا �أثبتت
الأبحاث �أنها ناقلة للمر�ض،يف حيث
ت�شري منظمة ال�صحة العاملية ان عددها
يفوق  90نوع ًا،كما اثبتت ان اكتُ�شف
�أن هناك نحو  70نوع ًا من احليوانات،
مبا فيها الب�رش ،تُ عد م�ستودع ًا طبيعي ًا
لطفيليات اللي�شمانيات.
وتعترب ذبابة الرمل من احل�رشات
املا�صة للدم وتنتقل �إليها العدوى عن
طريق ال�شخ�ص �أو احليوان امل�صاب،
وذلك عن طفيل وحيد اخللية من
جن�س الل�شمانيا ،وهذا الطفيل مير
املر�ض مبرحلتني الأوىل الطور عدمي
ال�سوط ،وله �شكل بي�ضاوي ،ويوجد
هذا الطور يف خاليا امل�ضيف �إذا
كان �إن�سان ًا �أو حيوان ًا ،ويعي�ش يف
الطحال والكبد ويتكاثر فيها ويحدث
الإ�رضار ،والطور الثاين �أمامي ال�سوط
ويعي�ش داخل �أمعاء �أنثى ح�رشة ذبابة
الرمل ،فعند وقوفها على جلد �إن�سان
م�صاب �أو حيوان من ذوي الفقاريات،
ينتقل الطور عدمي ال�سوط �إىل الذبابة
ويتحرر يف اخلاليا البلعمية للذبابة،
ثم ينتقل بعد من � 10إىل  15يوم ًا �إىل
فم الذبابة ولعابها ومنه �إىل امل�ضيف
مرة �أخرى ،وهكذا ت�ستمر دورة حياة
الطفيليات امل�سببة للمر�ض ،وكثري من
الأبحاث تقول �إن مر�ض اللي�شمانيات
يعترب حيواين املن�ش�أ.
وينت�رش داء اللي�شمانيا ب�صورة
كبرية يف حوايل  90دولة حول العامل،
ومنها دول يف �آ�سيا و�إفريقيا و�رشقي
الربازيل ،وو�صلت �إىل جنوب �أوروبا
�أي�ض ًا ،ويف بع�ض املناطق الأخرى من
العامل.
كما ينقل عدد من احليوانات الطفيلي
(لي�شمانيا) امل�س�ؤول عن الداء ،مثل
الكلب ،الثعلب ،ف�أر احلقل ،الغرير..
الخ ،وباحتكاكهم باالن�سان ينقلونه
اليه او باالحتكاك بان�سان م�صاب.
خا�صة اذا كان هناك جرح �أو �رضر
جلدي ي�سمح مبرور الطفيلي داخل
اجل�سم �أو �أي�ضا بنقل دم �إن�سان م�صاب
بالداء اىل �إن�سان �آخر.
هناك ثالثة انواع من دائ اللي�شمانيا
ح�سب منظمة ال�صحة العاملية وهي
ثالثة �أ�شكال رئي�سية لداء اللي�شمانيات
 داء اللي�شمانيات احل�شوي (املعروف�أي�ض ًا بالكاالزار وهو �أ�شد �أ�شكال
املر�ض خطورة) ،واجللدي (الأكرث
�شيوع ًا) واملخاطي اجللدي.
وت�شري �سجالت منظمة ال�صحة
العاملية ان هناك ما يقدر بنحو
700الف اىل  -مليون حالة ا�صابة
جديدة �سنويا  20الف �إىل  30الف
وفاة �سنوي ًا .ي�ؤثر املر�ض يف
الفئات اال�شد فقرا من املجتمعات
يف العامل ،ويرتبط ب�سوء التغذية،
ونزوح املجموعات ال�سكانية ،ورداءة
ال�سكن ،و�ضعف اجلهاز املناعي،
ونق�ص املوارد املالية.وح�سب منظمة

ال�صحة العاملية ال يظهر املر�ض
�إال على ن�سبة �صغرية من امل�صابني
بالعدوى بطفيليات داء اللي�شمانيات.
ي�سبب داء اللي�شمانيات واحد من
طفيليات اللي�شمانيات الأولية التي
يزيد عدد �أنواعها على  20نوع ًا
 .وهناك ثالثة �أ�شكال رئي�سية
للمر�ض:
داء اللي�شمانيات احل�شوي املعروف �أي�ض ًا
بالكاالزار :وهو مر�ض مميت يف 95%
من احلاالت �إذا تُ رٍ ك دون عالج .ويتميز
بنوبات غري منتظمة من احلمى ،وفقدان
الوزن ،وت�ضخم الطحال والكبد ،وفقر
الدم .ويتوطن هذا املر�ض �شبه القارة
الهندية و�رشق �أفريقيا ب�شدة .ويحدث
ما يق َّدر بنحو من  500الف �إىل 900
الف حالة جديدة من داء اللي�شمانيات
احل�شوي �سنوي ًا على �صعيد العامل.

ويف عام  ،2015حدث ما يفوق 90%
من احلاالت اجلديدة يف  7بلدان،
وهي :الربازيل� ،أثيوبيا ،الهند،
كينيا ،ال�صومال ،جنوب ال�سودان،
وال�سودان .وتحُ رز برامج الق�ضاء على
الكاالزار يف جنوب �رشق �آ�سيا تقدم ًا
م�ستمر ًا �صوب التخل�ص من املر�ض،
وترتاجع حاالت الإ�صابة يف البلدان
الرئي�سية التي يتوطنها املر�ض،
وهي :بنغالد�ش والهند ونيبال.
داء اللي�شمانيات اجللدي :وهو �أكرث
�أ�شكال داء اللي�شمانيات �شيوع ًا وي�سبب
�آفات جلدية ،وال�سيما القرحات يف
الأجزاء املعر�ضة من اجل�سم ويخ ّلف
كذلك ندوب ًا دائمة وعجز ًا خطري ًا.
ويحدث حوايل  95%من حاالت داء
اللي�شمانيات اجللدي يف الأمريكتني
وحو�ض البحر املتو�سط وال�رشق
الأو�سط وو�سط �آ�سيا .ويحدث ما يفوق
ثلثي حاالت داء اللي�شمانيات اجللدي
يف  6بلدان ،وهي� :أفغان�ستان واجلزائر
والربازيل وكولومبيا وجمهورية
�إيران الإ�سالمية واجلمهورية العربية
ال�سورية .ويحدث ما يق َّدر بنحو من
� 0.6إىل مليون حالة جديدة �سنوي ًا
على �صعيد العامل.
داء اللي�شمانيات املخاطي اجللدي،:
وي�سبب التلف اجلزئي �أو الكلي

للأغ�شية املخاطية للأنف والفم
واحلنجرة .ويحدث نحو  90%من
حاالت داء اللي�شمانيات املخاطي
اجللدي يف دولة بوليفيا متعددة
القوميات والربازيل وبريو.
اماكن انت�شار املر�ض
ت�شري الدرا�سات �إىل �أن هناك �أماكن
ودو ًال تعد الأكرث �إ�صابة مبر�ض احلمى
ال�سوداء مقارنة بغريها من الدول
الأخرى ،فمث ًال حتتل �شبه القارة
الهندية �أعداد ًا ون�سب ًا كبرية من
امل�صابني بهذا املر�ض؛ حيث ت�صل
الن�سبة بهذه املنطقة �إىل ما يقرب
من  63%من �إجمايل �أعداد امل�صابني
يف العامل ،كما ينت�رش يف �رشقي
�إفريقيا ،ون�سبة كبرية من هذا املر�ض
تنت�رش يف الدول النامية ،كما ينت�رش
يف منطقة حو�ض البحر املتو�سط
و�أمريكا الالتينية ،ويعد هذا املر�ض

ثاين �أكرب �أ�سباب الأمرا�ض الطفيلية،
وغالب ًا ما ي�صيب املجتمعات الفقرية
وتكلفة عالجه غالية بالن�سبة لهم،
واملر�ض قاتل دون عالج ،لكن يف
حالة تناول الأدوية ينجو املري�ض
من املوت ،وت�صنف منظمة ال�صحة
العاملية مر�ض احلمى ال�سوداء من
الأمرا�ض التي مل حتظ باهتمام عاملي
ويعد من الأمرا�ض املهملة.
اعرا�ض املر�ض
تبني العديد من الدرا�سات �أن هناك
بع�ض الأعرا�ض التي ي�سببها مر�ض
احلمى ال�سوداء ،ويختلف الوقت الذي
تظهر فيه هذه الأعرا�ض من بعد لدغة
الذبابة �إىل ظهور �أول عر�ض ،فبع�ض
الأبحاث تقول �إن الأعرا�ض تظهر بعد
مرور �شهرين �إىل � 7شهور ،وهي مدة
ح�ضانة الطفيل وقد ت�صل هذه املدة
�إىل � 3سنوات يف بع�ض احلاالت ،ومن
هذه الأعرا�ض الإ�صابة بارتفاع حاد يف
درجة حرارة اجل�سم ب�شكل غري منتظم،
و�ضعف كبري يف �شهية امل�صاب يتبعه
فقدان ملحوظ يف الوزن و�شحوب يف
لون اجللد والوجه ،نتيجة الإ�صابة
بالأنيما وفقر الدم احلاد ،ويظهر
انتفاخ كبري ووا�ضح يف البطن ب�سبب
ت�ضخم الطحال والكبد ،و�أمل ب�سبب
حالة الطحال ،وتنتاب املري�ض

حالة من ال�سعال احلاد و�أي�ض ًا الإ�سهال
املختلط ببع�ض الدماء ،كما ي�ضعف
اجلهاز املناعي وتتدهور حالته لدى
ال�شخ�ص املري�ض ،وي�صبح عر�ضة
لهجوم الأمرا�ض املعدية الأخرى.
يف احلاالت التي يتطور فيها املر�ض
�سلبي ًا حتدث م�ضاعفات خطرية،
وي�صاب املري�ض ب�أمرا�ض �أخرى
ج�سيمة ،وتظهر �أعرا�ض جديدة،
ومن هذه الأمرا�ض التهاب �شغاف
القلب� ،أي التهاب الغ�شاء �أو البطانة
الداخلية للقلب ،ومن املمكن �أن ينتقل
االلتهاب للقلب ،وهي حالة مر�ضية
خطرية ت�ستدعي الرعاية الطبية،
وكذلك الإ�صابة �أي�ض ًا بحالة تبول
الدم �أو البولينا �أو اليورمييا؛ حيث
ي�صل ت�سمم الدم �إىل درجات مرتفعة
من اليوريا نتيجة ق�صور وا�ضح يف
الكليتني ،ومن امل�ضاعفات الأخرى
الو�صول �إىل حالة الزحار ،وهو
م�شاكل والتهابات يف الأمعاء ،خا�صة
القولون ،ت�سبب الإ�صابة بالإ�سهال
احلاد الذي يختلط بالدم واملخاط،
ما ي�ؤدي �إىل زيادة فقر الدم والإ�صابة
بالأنيميا احلادة ،كما ي�سبب املر�ض
حالة من ت�سمم الدم وتعفنه ،ويف
نهاية الأعرا�ض اخلطرية التي تقود
�إىل املوت يتوقف القلب متام ًا عن
العمل وهذه النهاية لأغلبية احلاالت
التي تهمل يف العالج املبكر.
العالج
يجري ت�شخي�ص داء اللي�شمانيات
احل�شوي عن طريق العالمات ال�رسيرية
واالختبارات الطفيلية �أو االختبارات
امل�صلية (مثل االختبارات الت�شخي�صية
ال�رسيعة) مع ًا .ويف داء اللي�شمانيات
اجللدي واملخاطي اجللدي ،تكون
االختبارات امل�صلية ذات قيمة حمدودة.
ويف داء اللي�شمانيات اجللدي ،تتيح
املظاهر ال�رسيرية مع االختبارات
الطفيلية ت�أكيد الت�شخي�ص.
ويتوقف عالج داء اللي�شمانيات على
عوامل عديدة مبا يف ذلك نوع املر�ض،
والباثولوجيات امل�صاحبة و�أنواع
الطفيليات واملوقع اجلغرايف .يعترب
داء اللي�شمانيات من الأمرا�ض القابلة
للعالج والتي ميكن ال�شفاء منها ،وهو
ما يتطلب نظام ًا مناعي ًا م�ؤه ًال لأن
الأدوية لن تخل�ص اجل�سم من الطفيل،
وبالتايل يظل خطر االنتكا�س قائم ًا �إذا
حدث كبت للمناعة .ويلزم عالج جميع
املر�ضى الذين ُ�شخ�صت �إ�صابتهم بداء
اللي�شمانيات احل�شوي عالج ًا �رسيع ًا
وكام ًال .وترد معلومات تف�صيلية عن
عالج خمتلف �أ�شكال املر�ض ح�سب
املوقع اجلغرايف ،يف �سل�سلة التقارير
التقنية ملنظمة ال�صحة العاملية رقم
" ،949مكافحة داء اللي�شمانيات".
واوردت �صحيفة اخلليج انه تتوفر
العديد من الأدوية لعالج املر�ض ،فما
زال الكثري ي�ستخدم �أدوية االنتيمون
خما�سية التكاف�ؤ مثل الربازيل ودول
حو�ض البحر املتو�سط ،وعلى الرغم
من توافر خيارات متعددة �إال �أن
هذه العالجات غري مكتملة وبع�ضها
له �أ�رضار جانبية؛ حيث ت�ستخدم
االنتيمونات خما�سية التكاف�ؤ كعالج
�رسيع وخط دفاع �أ�سا�سي يف كثري
من الدول ،وي�ؤخذ على �صورة حفنة
ع�ضلية كل يوم ملدة ت�صل �إىل 30
يوم ًا ،وهذا العالج مازال الأقوى يف
البالد التي ينت�رش وي�ستوطن فيها
املر�ض ،وبالرغم من ذلك ف�إن له
�آثار ًا جانبية م�رضة ،وال ت�ستطيع �أن
تتحمله ال�سيدات احلوامل وال املر�ضى
كبار ال�سن وال امل�صابون مبر�ض
نق�ص املناعة ،وترتفع ن�سبة الوفاة
يف مر�ضى الإيدز ب�سبب هذا املر�ض،
و�أعلنت بع�ض �رشكات الأدوية العاملية
�أنها ب�صدد تطوير عالج جديد �سوف يتم
الإف�صاح عنه يف امل�ستقبل القريب.

الوقاية
وح�سب منظمة ال�صحة العاملية
تتطلب الوقاية من داء اللي�شمانيات
ومكافحته مزيج ًا من اال�سرتاتيجيات
اخلا�صة بالتدخالت لأن انتقال املر�ض
يحدث يف نظام بيولوجي معقد ي�شمل
الثوي الب�رشي ،والكائن الطفيلي،
وذباب الرمل الناقل ،وقد ي�شمل �أي�ض ًا
يف بع�ض احلاالت م�ستودع ًا ثوي ًا من
احليوانات .وترد ا�سرتاتيجيات
الوقاية �أدناه:
الك�شف املبكر والتدبري العالجي
الفعال للحاالت يحدان من انت�شار
املر�ض ويقيان من حاالت العجز
والوفاة .وي�ساعد الك�شف املبكر
والعالج الفوري للحاالت على احلد من
انتقال العدوى ور�صد انت�شار املر�ض
وعبئه .وتوجد حالي ًا �أدوية فعالة
جد ًا وم�أمونة م�ضادة لداء اللي�شمانيات
وخ�صو�ص ًا داء اللي�شمانيات احل�شوي.
وقد حت�سنت �إمكانية احل�صول على
هذه الأدوية حت�سن ًا كبري ًا بف�ضل نظام
الأ�سعار الذي تفاو�ضت املنظمة ب�ش�أنه
وبرنامج التربع بالأدوية من خالل
املنظمة.
مكافحة النواقل ت�ساعد على احلد
من انتقال هذا املر�ض �أو �إيقافه عن
طريق مكافحة ذباب الرمل ،وال�سيما
يف الظروف املنزلية .وتت�ضمن
�أ�ساليب املكافحة ر�ش مبيدات
احل�رشات ،وا�ستخدام النامو�سيات
املعاجلة مببيدات احل�رشات ،والإدارة
البيئية واحلماية ال�شخ�صية.
الرت�صد الفعال للمر�ض �أمر هام،
ويعد الإبالغ الفوري عن البيانات
عن�رص َا �أ�سا�سي ًا يف الر�صد واتخاذ
الإجراءات �أثناء الأوبئة واحلاالت التي
تكون فيها معدالت وفيات احلاالت
التي تخ�ضع للعالج مرتفعة.
مكافحة امل�ستودعات الثوية
احليوانية �أمر معقد وينبغي �أن يكون
م�صمم ًا خ�صي�ص ًا ملواءمة الو�ضع
املحلي.
التعبئة االجتماعية وتعزيز
ال�رشاكات �إن التعبئة والتوعية
املجتمعية عن طريق التدخالت
الفعالة الرامية �إىل تغيري ال�سلوك
يجب �أن ت�ستخدم دائم ًا ا�سرتاتيجيات
التوا�صل امل�صممة خ�صي�ص ًا .وتعد
ال�رشاكة والتعاون مع خمتلف �أ�صحاب
امل�صلحة وبرامج مكافحة نواقل
الأمرا�ض الأخرى� ،أمر ًا حا�سم ًا.
وح�سب �صحيفة اخلليج تن�صح
الأبحاث للوقاية من مر�ض احلمى
ال�سوداء باتخاذ الالزم بالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين ي�سافرون �إىل
املناطق املوبوءة بهذا املر�ض،
وعلى احلكومات و�ضع خطة للق�ضاء
على ذبابة الرمل لك�رس حلقة من
دورة حياة الطفيل املعدي ،وبذلك
ال تكتمل حياته وال ينتقل للإن�سان،
وكذلك البد من تقدمي كافة الرعاية
ال�صحية للمناطق الفقرية امل�صابة
بهذا املر�ض ،حتى ال تت�سع دائرة
انت�شاره ،فهذه الطريقة نوع من
الوقاية امل�ستقبلية بعدم �إ�صابة
�أ�شخا�ص جدد ،كما �أنه للوقاية من
هذا املر�ض البد من الق�ضاء على الفقر
واجلهل اللذين ميثالن عام ًال كبري ًا يف
الإ�صابة بهذا املر�ض ،وقد الحظت
بع�ض الأبحاث عدم انتظام املر�ضى يف
بع�ض البلدان للعالج فرتات طويلة،
فالبد من رفع حالة التثقيف ال�صحي
لدى ه�ؤالء ،والأهم عالج امل�صابني
الذين تطور لديهم املر�ض �إىل العدوى
اجللدية �شديدة العدوى ،ون�سبة
ه�ؤالء ت�صل �إىل  12%من املر�ضى وهذا
املر�ض ميكن �أن ي�ستمر عدة �سنوات
وال ي�شعر به املري�ض ،وميتنع عن
�إمتام العالج ،ما ي�شكل خطورة انت�شار
العدوى بني الآخرين.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

يف اجلولة الثامنة والثالثني من الدوري الإجنليزي املمتاز

�سوانزي يحلم مبعجزة بطلها مان�ش�سرت �سيتي

ميكن لواحدة من الأمور غري املنطقية �أن
تنقذ �سوانزي �سيتي ،من الهبوط يف اجلولة
الأخرية للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم،
لكن مان�ش�سرت �سيتي ،هو الفريق الذي ميكن
�أن ي�ساعد يف تنفيذ هذه املهمة امل�ستحيلة.
وبينما يتناف�س ليفربول وت�شيل�سي على
املقعد الأخري امل�ؤهل لدوري �أبطال �أوروبا،
�ستتم�سك جماهري �سوانزي ب�أمل �ضئيل يف
البقاء .وميكن �أن ينجو �سوانزي لو انت�رص على
�ستوك �سيتي ،الذي ت�أكد هبوطه ،وفاز �سيتي
البطل على �ساوثهامبتون يف ملعب �سانت
ماري وجاء جمموع املباراتني بفارق ع�رشة
�أهداف ،فحينها �سيهبط �ساوثهامبتون بدال
من �سوانزي .ويبقى الأمر �صعبا لكن �سيتي
ما زال يبحث عن ك�رس الأرقام القيا�سية هذا
املو�سم والو�صول �إىل  100نقطة .وقال مارك
هيوز ،مدرب �ساوثهامبتون" :يجب �أن نكون
حذرين ..لو ميلك �أي فريق القدرة على ت�سجيل العديد من الأهداف فهو مان�ش�سرت �سيتي" .والفوز والو�صول �إىل  100نقطة �سيكون
�أمرا جيدا للإ�سباين جوارديوال الذي �أكد بعد االنت�صار  3-1على برايتون �آند هوف �ألبيون �أم�س الأربعاء �أن فريقه "�سينهي املو�سم
�شبه املثايل" .حتدث جوارديوال مرة �أخرى عن "كتابة �صفحة جديدة يف تاريخ" كرة القدم الإجنليزية باتباع خطوات ليفربول يف
�سبعينات وثمانينيات القرن املا�ضي وكذلك مان�ش�سرت يونايتد يف حقبة الت�سعينات .وقال" :لكي نكون الأف�ضل والو�صول �إىل
هذه الفرق يجب �أن نفوز �أكرث ..لكن هذا املو�سم قمنا بعمل �أف�ضل من الآخرين ال ميكننا �أن ننكر ذلك" .وبالت�أكيد �سيجعل الفوز
على �ساوثهامبتون مو�سم �سيتي على الأقل من الناحية الإح�صائية الأف�ضل يف تاريخ كرة القدم يف �إجنلرتا .وكان ميكن لليفربول
بقيادة املدرب بوب بيزيل يف مو�سم � 1978-1979أن ينهي املو�سم بر�صيد  98لو كان الفوز بـ  3نقاط ولي�س بنقطتني كما كان
يف ذلك الوقت لكن هذا املو�سم كان مكونا من  42مباراة ولي�س  38لذا ف�سيتي كان ا�ستثنائيا بحق .وي�أمل كارلو�س كارفالياو
مدرب �سوانزي �أن ميلك �سيتي  90دقيقة ا�ستثنائية �أخرى .وقال" :حتى هذه اللحظة مل نهبط ..ال ميكننا االعتماد على �أنف�سنا وال
نحب ذلك ،يجب علينا حتقيق الفوز وانتظار معجزة" .لكن "املعجزة" لن تكون يف انت�صار �ساحق ل�سيتي فقط بل يف ت�سجيل �سوانزي
الذي مل يحرز �أي هدف يف �آخر � 6ساعات و 15دقيقة من اللعب يف الدوري -عددا كبريا من الأهداف �ضد �ستوك .لكن النب�أ اجليدل�سوانزي هو �أن �ستوك يف �أ�سو�أ و�ضع ممكن بعد اعرتاف مالكيه بيرت وجون كوت�س ب�أن النادي بحاجة �إىل تغيري �شامل .ويف �رصاع ح�صد
املكان الأخري يف املربع الذهبي بجانب �سيتي ومان�ش�سرت يونايتد وتوتنهام هوت�سبري ميلك ليفربول الأف�ضلية �إذ يحتاج �إىل نقطة
واحدة �أمام برايتون لتوجيه اللكمة القا�ضية �إىل ت�شيل�سي .وال ميلك ت�شيل�سي �سوى طريقة واحدة حل�صد املركز الرابع بالفوز على
م�ست�ضيفه نيوكا�سل يونايتد والأمل يف ت�شتت ليفربول بالتفكري يف خو�ض نهائي دوري الأبطال �أمام ريال مدريد واخل�سارة مبلعبه
يف ا�ستاد �أنفيلد للمرة الأوىل هذا املو�سم .ومن املتوقع �أن يكون االحتفال الأكرب يف اجلولة الأخرية من قبل هيدر�سفيلد تاون �إذ
�ستحتفل جماهريه بنجاته ب�صعوبة من الهبوط بعد التعادل �أمام �سيتي وت�شيل�سي يف �آخر مباراتني .وي�أمل فريق املدرب ديفيد
فاجرن ،يف �إنهاء م�سرية �آر�سني فينجر يف الدوري املمتاز دون �أن يحقق املدرب الفرن�سي انت�صار الوداع بعد  22عاما يف املن�صب.

يف اجلولة الـ 37من الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
�رصاع مقاعد الدوري الأوروبي ي�شعل ما تبقى من الليجا
بدا منذ عدة �أ�سابيع �أن �إ�شبيلية �سيغيب عن
امل�شاركة الأوروبية لأول مرة يف �ستة موا�سم ،لكن
املدرب خواكني كابارو�س �أنع�ش �آمال الفريق،
ورمبا ي�ضمن اليوم ال�سبت الت�أهل للدوري
الأوروبي ،عندما يواجه غرميه ريال بيتي�س .وبعد
فوز بر�شلونة باللقب وح�سم �أ�صحاب املربع
الذهبي وهبوط ثالثة فرق قبل جولتني من النهاية
�سي�سلط ال�ضوء على الأندية التي �ستت�أهل للدوري
الأوروبي باحتالل املراكز من اخلام�س وحتى
ال�سابع .وي�أتي بيتي�س يف املركز اخلام�س بر�صيد
 59نقطة و�ضمن الت�أهل على الأقل لت�صفيات
الدوري الأوروبي ويتقدم بنقطتني على فياريال
وخم�س على �أ�شبيلية و�سبع على خيتايف ثامن
الرتتيب .ويتفوق �إ�شبيلية على غرميه بيتي�س يف
�آخر خم�سة موا�سم �إذ نال لقب الدوري الأوروبي
ثالث مرات متتالية وبلغ �أدوار خروج املغلوب يف دوري �أبطال �أوروبا يف �آخر مو�سمني .لكن هذا املو�سم �ضمن بيتي�س
العودة للمناف�سة القارية و�سيكفيه التعادل �أو الفوز لإنهاء املو�سم فوق جاره للمرة الأوىل منذ  .2013و�سي�ضمن
�أ�شبيلية املركز ال�سابع على الأقل لو انت�رص وث�أر لهزميته القا�سية على �أر�ضه � 5-3أمام بيتي�س يف يناير وف�شل خيتايف
يف الوقت ذاته يف الفوز على �أتلتيكو مدريد .وكان من امل�ستبعد �أن يت�أهل �إ�شبيلية لبطولة �أوروبية عندما تراجع �إىل
املركز الثامن يف  2018بعد الهزمية � 2-1أمام م�ست�ضيفه ليفانتي املتعرث يف نهاية �أبريل وبعد �أقل من �أ�سبوع
من خ�سارته املذلة �5-صفر �أمام بر�شلونة يف نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا .وقاد الإيطايل فين�شنزو مونتيال �إ�شبيلية
�إىل دور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الأوىل بعد الفوز على مان�ش�سرت يونايتد لكن الهزمية �أمام ليفانتي �أدت �إىل
�إقالته بقرار من خو�سيه كا�سرتو رئي�س النادي .وتوىل كابارو�س امل�س�ؤولية حتى نهاية املو�سم يف فرتته الثانية مع
الفريق وجنح يف ترك ب�صمة �رسيعة والفوز �1-صفر على ريال �سو�سيداد يف مباراته الأوىل ثم  3-2على ريال مدريد،
غي احلالة العامة
الأربعاء الأربعاء .وقال جابرييل مركادو مدافع �إ�شبيلية "كابارو�س مل يعمل معنا لفرتة طويلة لكنه رّ
يف الفريق الذي كان يرتاجع ب�شكل حاد" .وميكن لفياريال �أن يقطع خطوة �أخرى نحو الت�أهل للدوري الأوروبي عندما
يحل �ضيفا على ديبورتيفو الكورونيا الذي هبط بالفعل .ويخرج بر�شلونة ،الفائز باللقب ،ملواجهة ليفانتي وي�سعى
لالقرتاب خطوة �أخرى من �إنهاء املو�سم بدون هزمية فيما يلعب ريال مدريد على �أر�ضه �ضد �سيلتا فيجو.
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موقف �ساري
يقرر م�صري
نابويل

بينما �أ�صبح الفوز بلقب الدوري الإيطايل
�شبه م�ستحيل ،بالن�سبة لفريق نابويل ،ف�إن
امل�شجعني يت�ساءلون ما �إذا كان املدرب،
ماوريت�سيو �ساري ،والعبوه� ،سيبقون بالنادي
ملحاولة جديدة� ،أم �أن فريقهم املف�ضل
على و�شك التفكك .وتعتمد �آمال نابويل يف
الفوز باللقب ،على االنت�صار يف �آخر مباراتني
باملو�سم اجلاري ،وخ�سارة يوفنتو�س املت�صدر
ملباراتيه �أي�ضا ،وتعوي�ض فارق الأهداف
الـ ،16وهي مهمة �شبه م�ستحيلة .وبخالف
ذلك� ،سينهي نابويل املو�سم باملركز الثاين،
للمرة الثانية يف ثالثة موا�سم ل�ساري ،على
ر�أ�س الفريق ،ومع ذلك يحظى املدرب ب�شعبية
جارفة .فقد حول املدرب الإيطايل الذي
يدخن ب�رشاهة ،فريق مدينته الأم �إىل �أف�ضل
الفرق الالفتة للنظر ،بدوري الدرجة الأوىل،
حيث يقدم كرة �رسيعة الإيقاع� ،أثنى عليها
عدد من املدربني ،ومنهم بيب جوارديوال
مدرب مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي .لكن
انت�رشت تكهنات يف الأ�سبوع الأخري ،حتدثت
عن احتمال رحيل املدرب ،البالغ من العمر 59
عاما ،يف نهاية املو�سم .وت�سببت التكهنات يف
حدوث م�أزق ،لأنه �إذا �شعر كبار الالعبني ،ب�أن
�ساري يدر�س م�س�ألة رحيله ،فمن املحتمل �أن
يرتكوا النادي ،وقد يدفع ذلك �ساري نف�سه
للمغادرة .فقد �أعلن حار�س املرمى بيبي رينا،
الذي ينتهي عقده يف يوليو ،رحيله بالفعل.
وذكرت �صحيفة "الجازيتا ديللو �سبورت" �أن
عددا من الالعبني ،املرتبطني بقوة باملدرب
�ساري� ،سيبقون فقط �إذا ا�ستمر بالفريق.
ومن ه�ؤالء الالعبني دري�س مريتنز ،الذي �سجل
جمموعة من �أروع الأهداف ،منذ �أعاد املدرب
اكت�شافه يف مركز املهاجم ،و�أي�ضا العب
الو�سط جورجينيو ،الذي ذكرت تقارير �أن
مان�ش�سرت �سيتي مهتم بالتعاقد معه .وخل�ص
قائد الفريق ماريك هام�شيك ،ما بدا �أنه �شعور
وا�سع االنت�شار يف النادي ،بعد التعادل 2-2
مع تورينو .وقال الالعب ال�سلوفاكي "�أرغب
حقا يف ا�ستمرار �ساري ،لأنه �ساهم يف حت�سن
الفريق ،وكل فرد حول نابويل" .و�أ�ضاف
"ا�ستمراره �أمر �أ�سا�سي ،لأنه �شكل جمموعة
مده�شة ،وامل�شجعون يعرفون ذلك ،وهذا هو
�سبب ح�ضور � 50ألف (م�شجع) يف كل مباراة".
لكن �ساري �أو�ضح �أن م�ستقبله لي�س بيده.
وقال املدرب "الأمر مرتوك للنادي ليحدد هل
هذه نهاية فرتة �أم ال� ..إن مل ي�ستطع النادي
احلفاظ على �ستة �أو �سبعة من ه�ؤالء الالعبني،

مباريات
الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز
الأحد  13مايو
* برايتون
ليفربول
مان�ش�سرت يونايتد * واتفورد
نيوكا�سل يونايتد * ت�شيل�سي
�ساوثهامتون * مان�ش�سرت �سيتي
توتنهام هوت�سبري * لي�سرت �سيتي
و�ست هام يونايتد * �إيفرتون
كري�ستال باال�س * و�ست بروميت�ش
* بورمنوث
برينلي
هيدير�سفيلد تاون * �آر�سنال
�سوانزي �سيتي * �ستوك �سيتي

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

الدوري الإ�سباين للدرجة الأوىل
ال�سبت  12مايو
ديبورتيفو �أالفي�س * �أتلتيك بيلباو 19:30
ديبورتيفو الكورونا * فياريال 19:30
ريال مدريد * �سيلتا فيغو 19:30
ريال �سو�سييداد * ليجاني�س 19:30
ريال بيتي�س * �إ�شبيلية 19:30
خيتايف * �أتلتيكو مدريد 19:30
19:30
* ال�س باملا�س
�إيبار
19:30
* فالن�سيا
جريونا
الأحد  13مايو
17:15
�إ�سبانيول * ماالجا
21:45
* بر�شلونة
ليفانتي
الدوري الإيطايل للدرجة A
ال�سبت  12مايو
* جنوى
بينفينتو
انرت ميالن * �سا�سولو
الأحد  13مايو
بولونيا * كييفو فريونا
* كالياري
فيورنتينا
هيال�س فريونا * �أودينيزي
* �سبال
تورينو
كروتوين * الت�سيو
* ميالن
�أتالنتا
* يوفنتو�س
روما
* نابويل
�سامبدوريا

19:00
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
19:00
21:45
21:45

�إذن فمن الوا�ضح
�أن هذه الفرتة قد
انتهت" .وتابع "هذه
جمموعة من الالعبني
لديهم ثقافة العمل
اجلاد ،وهم م�ستعدون
لال�ستمرار يف حتدي
و�أجرى
�أنف�سهم".
رئي�س النادي� ،أوريليو
لورينتي�س،
دي
�سل�سلة من املقابالت
الأ�سبوع
خالل
املا�ضي ،انتقد فيها
علنا املدرب �ساري،
خا�صة لتقليله من
�ش�أن امل�سابقات الأوروبية ،ولعدم �إ�رشاكه كل الالعبني .وكان دي لورينتي�س هو من منح
�ساري� ،أول مهامه يف تدريب فريق كبري ،حني تعاقد معه من �إمبويل املتوا�ضع .وقال
لل�صحفيني "نتمنى �أن يبقى ..كنت من اختار �ساري على خالف ن�صائح الآخرين ،و�أعتقد �أنه
�أم�ضى ثالثة �أعوام مهمة للغاية هنا ،وال �أعتقد �أنه فقد احلما�س ،وقد قدم الكثري لنابويل،
ونابويل قدم له الكثري".
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

البطولة الوطنية الكروية لل�شباب تتوا�صل اليوم ال�سبت وغدا االحد
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عقب �إ�صابته يف مباراة فريقه باري�س �سان جرمان

ً
فريقا �شمال البحراالحمر واملعاهد العليا ي�سلكان �سكة االنت�صارات يف اليوم الثاين ر�سميا  ..الربازيلي �ألفي�س خارج مونديال رو�سيا
تلقى املنتخب الربازيلي� ،رضبة
قوية ،بعدما ك�شفت و�سائل الإعالم يف
الربازيل� ،أم�س اجلمعة ،عن غياب الظهري
الأمين ،داين �ألفي�س ،عن املونديال.
وقالت �صحيفة"ماركا" الإ�سبانية �إن
و�سائل الإعالم يف الربازيل �أكدت �أن
الالعب املخ�رضم لن يتواجد مع منتخب
بالده يف املونديال القادم يف رو�سيا،

من مواجهة �أم�س اجلمعة بني القا�ش بركة و�شمال البحراالحمر

ب�سبب الإ�صابة التي تعر�ض لها �أمام
ليزيريبيي ،يف نهائي ك�أ�س فرن�سا.
و�أكدت ال�صحيفة �أن �أطباء االحتاد
الربازيلي ،قاموا بزيارة �ألفي�س ،و�أكدوا
ا�ستحالة تواجده مع ال�سامبا يف رو�سيا.
و�ستلعب الربازيل يف املجموعة
اخلام�سة بك�أ�س العامل مع منتخبات
�سوي�رسا و�رصبيا وكو�ستاريكا.

جنح يف ت�سديد الكرة مل�سافة �أكرث من  75م ًرتا

حار�س مان�ش�سرت �سيتي يدخل مو�سوعة جيني�س القيا�سية

لليوم الثاين على التوايل توا�صلت
مباريات البطولة الوطنية الكروية
ملادون ( 20عاما)  ،ب�إقامة مواجهتني يف
�إطار املجموعة الثانية �إحت�ضنهما ملعب
�ضاحية براديزو (ت�شيت�شريو) بالعا�صمة
ا�سمرا.
وتقابل يف املواجهة االوىل فريقا
املعاهد العليا للتعليم واالقليم اجلنوبي
�شمال البحراالحمر  ،فيما �إفتتح فريق
االقليم اجلنوبي م�شاركته بالبطولة من
خالل املواجهة الثانية التي جمعته مع
اقليم القا�ش بركة.
ويف املواجهة االوىل � ،أثبت فريق
املعاهد العليا للتعليم ب�إنه رقم �صعب ،
وقادم اىل �أجواء املناف�سة بهدف امل�ضي
قدما حتى االمتار االخرية  ،بتحقيقه
نتيجة م�ستحقة وح�صده �أول ثالثة نقاط
له بالبطولة بتفوقه على مناف�سه بثالثة
اهداف لهدف واحد.
وجاءت املواجهة متوازنة ن�سبيا ً
ومتقاربة يف جميع اخلطوط دون فوارق
وا�ضحة بينهما  ،لكن فريق العاهد العليا
خرج منت�رصا من اللقاء بف�ضل قدرته على
ترجمة الفر�ص التي �سنحت �أمامه اىل
�أهداف.
ودون الهدف االول لفريق املعاهد
العليا للتعليم الالعب دانيئل نقو�سي
بحلول الدقيقة احلادية والع�رشين ،
ثم �أ�ضاف نا�ؤود هبتي مكئيل هدفني
متتالني عند الدقيقتني ال�ساد�سة
والثالثني والثالثة والثمانني .
فيما احرز هدف فريق االقليم اجلنوبي
باملباراة ارميا�س تاديل بالدقيقة
التا�سعة واالربعني.

هذا ويف اللقاء الثاين  ،حقق فريق
اقليم �شمال البحراالحمر مفاجاة �سارة
متثلت يف فوزه العري�ض على غرميه
القا�ش بركة بثالثة اهداف لهدف واحد
يف اللقاء الذي اقيم عند الرابعة ع�رصا ً.
و�سجل ثالثية �أبناء �شمال البحراالحمر
كل من ا�سماعيل �سلطان الذي زار
ال�شباك يف منا�سبتني بالدقيقتني
اخلام�سة والثالثة والثمانني تباعا ،
بينما دون الهدف الثالث كربوم �أراجاي
بالدقيقة ال�ساد�سة وال�ستني.
فيما خطف الالعب مريون عندوم
هدف حفظ ماء الوجه لفريق القا�ش بركة
الوحيد يف اللقاء بحلول الدقيقة الثالثة
والع�رشين.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات
البطولة اليوم ال�سبت باقامة مواجهتني
�ضمن املجموعة االوىل  ،حيث يتواجه

الفريقان الفائزان يف اجلولة املا�ضية
اقليم عن�سبا واالقليم االو�سط عند
الثانية ظهرا  ،يف م�سعى من كالهما
لف�ض ال�رشاكة يف �صدارة املجموعة بعد
ان جمعتهما النقاط الثالثة وفرقتها
االهداف التي دانت ل�صاحب االر�ض
واجلمهور.
اما املباراة الثانية ف�ستقام بني
فريقا مركز التدريب العايل (�ساوا) مع
فريق جنوب البحراالحمر عند الرابعة
ع�رصا وكالهما يبحثان عن نتيجة ايجابية
لت�صحيح امل�سار والعودة جمددا اىل
درب االنت�صارات.
�أما يوم االحد ف�سي�شهد مباراتني جتمع
االوىل بني �شمال البحراالحمر واالقليم
اجلنوبي يف اللقاء االول  ،يليه لقاء فريق
املعاهد العليا للتعليم بنظريه فريق
القا�ش بركة.

على خلفية اعتدائه على حكم يف الدقائق الأخرية

�إيقاف الرتكي �أردا توران  16مباراة بعد اعتدائه على حكم

�أوقف االحتاد الرتكي لكرة القدم �أبرز
الالعبني املحليني �أردا توران املعار من
نادي بر�شلونة �إىل با�شاك �شهري 16 ،مباراة
على خلفية اعتدائه على حكم يف الدقائق
الأخرية من مباراة لفريقه �ضمن الدوري
املحلي.
وت�شمل العقوبة القا�سية التي فر�ضت
على الالعب البالغ من العمر  31عا ًما ،االيقاف
ع�رش مباريات ب�سبب مهاجمة احلكم امل�ساعد،
وثالث مباريات ب�سبب توجيه �إهانات له،
وثالث مباريات ب�سبب توجيه تهديدات.
و�أو�ضح االحتاد الرتكي يف بيان �صادر
عقب اجتماع للجنة الت�أديبية التابعة له،
�أن توران "�أوقف ملا جمموعه  16مباراة"،
وفر�ضت بحقه غرامة مالية تبلغ قيمتها 39
�ألف لرية تركية ( 9,200دوالر �أمريكي).
وبح�سب و�سائل االعالم الرتكية ،تعد
عقوبة االيقاف هذه الأق�سى التي تفر�ض
على العب يف امل�سابقات املحلية.

ووقعت احلادثة خالل املباراة التي
�أقيمت يف الرابع من مايو بني با�شاك �شهري
و�سيفا�سبور .وكان الأول الذي يناف�س على
لقب الدوري هذا املو�سم ،متقدما فيها
بنتيجة �1-صفر ،قبل �أن يتلقى هدفا ً يف
اللحظات الأخرية ،لتنتهي املباراة بالتعادل،
ما ي�ضعف فر�صه ب�إحراز اللقب.
و�أظهرت لقطات م�صورة للمباراة ،توران
وهو يحتج على قرار للحكم امل�ساعد ،ويقوم
بال�رصاخ يف وجهه ودفعه بيديه .ورفع احلكم
الأ�سا�سي البطاقة احلمراء مبا�رشة يف وجه
توران الذي غادر �أر�ض امللعب غا�ضبا ً.
ويعد توران الذي عرف بطباعه احلادة،
من �أبرز الأ�سماء يف التاريخ احلديث للكرة
الرتكية .ن�ش�أ يف غلطة �رساي ،وانتقل منه
يف �صيف العام � 2011إىل �أتلتيكو مدريد
الإ�سباين ،ومنه �إىل بر�شلونة يف �صيف
.2015

ويف يناير املا�ضي ،عاد �إىل تركيا معاراً من
النادي الكاتالوين حيث مل يتمكن من فر�ض
نف�سه يف الت�شكيلة� ،إىل با�شاك �شهري .ويعد
الأخري ،ومقره مدينة ا�سطنبول ،من مفاج�آت
الدوري الرتكي هذا املو�سم� ،إذ ناف�س ب�شكل
جدي على اللقب� ،إال �أن تعادله يف املباراة
الأخرية جعله يبتعد يف املركز الثالث بفارق
ثالث نقاط عن املت�صدر غلطة �رساي.
وي�أتي �إيقاف توران لي�ضاف �إىل �سل�سلة
من الأحداث يف كرة القدم الرتكية خالل
الفرتة املا�ضية� ،آخرها قيام االحتاد الرتكي
يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل ،ب�إق�صاء
نادي ب�شيكتا�ش من ك�أ�س تركيا ومنع
م�شاركته يف ن�سخة املو�سم املقبل ،بعد
امتناعه عن احل�ضور ال�ستكمال مباراة يف
الدور ن�صف النهائي �ضد غرميه فرنبهت�شه،
احتجاجا ً على قرار االحتاد با�ستئناف املباراة
بدالً من اعتباره فائزاً بها.

دخل الربازيلي �إيدير�سون موراي�س،
حار�س مرمى مان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي ،مو�سوعة جيني�س للأرقام
القيا�سية.
وقال موقع "توك �سبورت"
الإجنليزي� ،إن موراي�س جنح يف ت�سديد
رتا.
الكرة مل�سافة �أكرث من  75م ً
و�أو�ضح املوقع �أن احلار�س البالغ من
العمر منح  3حماوالت لت�سديد الكرة
مل�سافة �أكرث من  75مرتا ،و�أنه جنح يف

املحاولة الثالثة.
رقما
حقق
قد
�سيتي
مان�ش�سرت
وكان
ً
تاريخيا يف الدوري الإجنليزي املمتاز
ً
ؤخرا ،وو�صل للهدف رقم  ،105وهو
م� ً
�أكرث فريق ي�سجل �أهدافً ا يف الدوري يف
مو�سم واحد.
كما ي�ستعد الفرق للو�صول �إىل
النقطة رقم  100يف م�سابقة الدوري
لهذا املو�سم ،وذلك يف حال فوزه يف
املباراة املقبلة �أمام �ساوثهامبتون.

بعدما ح�صد  4جوائز خمتلفة

جائزة رابعة تختتم يوم �صالح التاريخي

عا�ش حممد �صالح ،جنم ليفربول،
حلظات ال تن�سى ،على مدار �أول �أم�س
اخلمي�س ،بعدما ح�صد  4جوائز خمتلفة.
وت�سلم �صالح جائزة �أف�ضل العب يف
الدوري الإجنليزي ،املقدمة من رابطة
نقاد كرة القدم يف �إجنلرتا ،خالل حفل
ع�شاء يف العا�صمة لندن.
وقبلها كان قد ت�سلم جائزة �أف�ضل
العب ب�صفوف فريقه ،يف املو�سم
اجلاري� ،إىل جانب جائزة الأف�ضل بنا ًء
على ت�صويت اجلمهور ،وذلك خالل
احلفل الذي �أقامه ليفربول يف مقره.
وا�ستهل النجم امل�رصي �سل�سلة
جوائزه ،اليوم ،بح�صد جائزة �أف�ضل
العبي الريدز ،يف �شهر �أبريل املا�ضي.
ومن جانبه ،مازح حممد �صالح
جماهريه ،عرب ح�سابه على "�إن�ستجرام"،
عندما ن�رش �صورته بجائزتي ليفربول،
مع وجه يعرب عن احلب ،وعلق بقوله:
"ثنائية ،والهاتريك يف الطريق" ،يف
�إ�شارة �إىل جائزة رابطة النقاد.
هذا وو�ضع حممد �صالح ،جنم ليفربول
الإجنليزي ومنتخب م�رص ،حدا لل�شائعات
التي ربطته باالنتقال �إىل �صفوف ريال
مدريد الإ�سباين ،عقب نهاية املو�سم
اجلاري.
وب�س�ؤاله عن �إمكانية رحيله ،بعد مو�سم
مبهر بقمي�ص ليفربول ،رد �صالح ،عرب
�صحيفة اجلارديان "�أنا �سعيد للغاية
هنا ،وكل الأمور ت�سري على ما يرام".
و�أ�ضاف "لدي طموحات كثرية �أ�سعى

لتحقيقها يف امل�ستقبل مع ليفربول،
لقد قدمنا مو�سما رائعا ،وت�أهلنا لنهائي
دوري الأبطال ،كل من ينتمي لليفربول
�سعيد للغاية مبا حتقق".
وتابع "�إنها جمرد بداية ،هذا مو�سمي
الأول مع ليفربول ،ونف�س احلال بالن�سبة
لالعبني �آخرين ،مل �أتابع كل مباريات
ليفربول املو�سم املا�ضي ،ولكن �أعتقد
�أن ما حققناه هذا املو�سم ال ي�صدق".
و�أو�ضح "�أثق �أننا �سنلعب يف دوري
�أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،ففي
طريقنا �إىل املباراة النهائية ،تخطينا
�أندية قوية مثل مان�ش�سرت �سيتي
وروما".
و�أمت "�إنها جمرد بداية ،ن�سعى للت�أهل
لدوري الأبطال املو�سم املقبل ،كما
نتطلع �أي�ضا حل�صد اللقب القاري،
�سنلعب من �أجل الفوز على ريال
مدريد".
وقال �صالح� ،إنه �سعيد بح�صد جائزتي
العب املو�سم من الريدز ،و�أف�ضل العب،
بناء على اختيار اجلماهري.
و�أ�ضاف �صالح ،يف ت�رصيحات ن�رشتها
�صحيفة ليفربول �إيكو "قمت مبو�سم
جيد مع ليفربول ،لكنه مل يكن كذلك،
لوال م�ساعدة رفاقي ،نحن نحاول
م�ساعدة البع�ض يف الريدز".
و�أو�ضح "�أمامنا مباراة برايتون يف
الدوري الإجنليزي ،ومواجهة ريال مدريد
يف نهائي دوري الأبطال".
و�أمت "نرغب يف
الفوز باملباراتني،
املو�سم
و�إنهاء
جيد،
ب�شكل
املباراتني
لأن
حا�سمتان بالن�سبة
لنا ،لذلك الفريق
يف حالة من الرتكيز
ال�شديد".
ي�شار �إىل �أن
ليفربول� ،سيواجه
نظريه ريال مدريد،
يف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا26 ،
مايو اجلاري.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�إ�صطباحة

العربة لي�ست بكرثتهم
حولك ..العربة بفائدتهم
عندما حتتاج �إليهم,,

�أرقام قيا�سية عاملية غريبة

قد يفعل النا�س �أي �شيء من �أجل ت�سجيل �أرقام قيا�سية يف مو�سوعة
جيني�س العاملية ،لدرجة �أنّ هناك �أرقام قيا�سية مات النا�س وهم يحاولون
“تعرف عليها من هنا“.
ك�رسها
ّ
هنا ن�ستعر�ض جمموعة من �أكرث الأرقام القيا�سية غرابة على الإطالق ،كانت
قد ُ�س ِّجلت يف مو�سوعة جيني�س!
ك�سر الرقم القيا�سي لأكرب عدد �سيدات حوامل مُيار�سن ريا�ضة اليوغا قبل الوالدة بعدد 553
م�شرتكة.

�أكرب جتمع ل�شخ�صيات �أين�شتاين .حيث جتمع �أكرث من � 300شخ�ص من لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا،
يف منطقة واحدة لك�سر الرقم.

�شاحنة تعمل بالطاقة ال�شم�سية من �شل ت�ستغيث بالإ�سعاف
لإنقاذها من “بي�ض مك�سور”!

يف ال�سنوات الأخرية  ،ظهرت
الكثري من ال�سيارات الهجينة
والكهربائية ولكن م�ؤخرا بد�أت
تتحول اي�ضا ال�شاحنات حيث
ظهرت واحدة من هذه الأ�شياء
الغري املتوقعة للجميع من
قبل �رشكة بدت �أقل اهتمام ًا
بت�شجيع مثل هذه التقنيات
حيث مت �إن�شاء جرار جديد
مبجموعة رائعة من التقنيات االقت�صادية وقد مت ان�شاء ال�سيارة حتت رعاية �شل
 ،واحدة من �أكرب منتجي النفط والغاز مت تطوير ال�شاحنة من قبل خمت�صني من
 ، AirFlow Truckوهي لي�ست املرة الأوىل التي يقومون فيها ب�إن�شاء �شيء
كهذا .ومع ذلك  ،ف�إن ال�شاحنة التى حتمل ا�سم “� ”Starship Class 8أ�صبحت
بالت�أكيد تاج الت�صميم الت�صوري.

تقع جزيرة “ينجيالب” يف املحيط الهادئ،
تتمتع مبناظر جمالية خالبة ،يعي�ش بها 700
�شخ�ص فقط ،لكن بعاين �سكانها من عدم ر�ؤية
الألوان ،فهم يرون فقط الأ�سود والأبي�ض فقط،
كما ال ي�ستطيعون متييز �ألوان جزيرتهم مبا
حتلمه من مناظر جميلة ،لأنهم ببا�سطة يرون
العامل بالأبي�ض والأ�سود� ،أما علميا فرمبا يرجع
�إىل الوراثة والزواج الق�رسي املفرو�ض على �شباب
اجلزيرة ،وفق موقع “..”nmisr
يف التفا�صيل ،يرجع �سبب �إ�صابة �سكان
اجلزيرة بهذا املر�ض� ،إىل عام  1775عندما ق�ضى
�إع�صار كبري على معظم �سكان اجلزيرة ،حيث قتل  % 90من �سكان اجلزيرة،
ودمر اجلزيرة ،هذا الإع�صار �أدى �إىل جماعات ووفيات حتى مل يتبقى من
�سكان اجلزيرة �سوى � 20شخ�صا ،وكان من �ضمن الناجني امللك “نامناركي
موانينيزد” ،والذي كان يعانى من عمى الألوان..
وعلى الرغم من عدد الناجني القليل �أال �أنه كان كايف لأعمار اجلزيرة ،فقد
�أقر امللك الزواج الق�رسي بني الناجني ومنع الزواج من الأجانب ،وهذا الذي
�أدى �إىل انت�شار عمى الألوان بني �سكان اجلزيرة حتى �أ�صبح عدد امل�صابني
بعمى الألوان طاغيا على كل �سكان اجلزيرة..
اجلدير بالذكر ،هذا املر�ض ال يعترب املر�ض الوحيد امل�صاب به �سكان
اجلزيرة ،فيعتربون من الأ�شخا�ص الذي يعانون من ح�سا�سية �أ�شعة ال�شم�س،
فهم فال ي�ستطيعون العمل خالل النهار ب�سبب ال�شم�س ،وعلى الرغم من هذا فهم
ي�ستطيعون الر�ؤية ليال ب�شكل وا�ضح..

اتَّ �صلت امر�أة بالإ�سعاف،
ٍ
بي�ض مك�سور
ب�سبب
يف مقاطعة �إي�ست
ميدالندز الربيطانية،
خلدمات
ووفق ًا
الإ�سعاف باملقاطعة
هذه املر�أة هي واحدة
من بني ُم�ض ِّيعي الوقت ،الذين ا�ضطرت
الهيئة للتعامل معهم خالل الأ�شهر ال�ستة
الفائتة.
�إذ ن�رشت اخلدمة بع�ض ًا من املكاملات
ٍ
كجزء
الغريبة وغري الالئقة التي تلقَّتها
ٍ
حملة لن�رش الوعي العام ،ب�ش�أن ما
من
يجب ا�ستخدام خط الطوارئ لأجله.
وقالت خدمات �إ�سعاف مقاطعة �إي�ست
ميدالندز� ،إنَّ ه من بني  2500مكاملة
طوارئ تتلقَّاها يومي ًا ،ف�إنَّ هم ا�ضطروا
ٍ
ٍ
ثعلب
طلبات ب�ش�أن
�أي�ض ًا للتعامل مع
ٍ
و�شخ�ص �أراد منهم حت�ضري الفطور،
ميت،
وحتى �شخ�ص اتَّ �صل بالإ�سعاف من عيادة
ٍ
طبيب عام لأنَّ ه مل يرد االنتظار ملدة 30
دقيقة حتى ي�أتي موعده.
و�ش َّدد �ساميون توملين�سون املدير
العام ملراكز عمليات الطوارئ اخلا�صة
باخلدمة� ،أنَّ ه على النا�س االتّ �صال
بالإ�سعاف فقط يف حاالت الطوارئ
احلقيقية ،وقال“ :عندما تت�صل بالإ�سعاف
ل َّأن �أحدهم قد غاب عن الوعي� ،أو ال
آالم يف ال�صدر� ،أو
يتنف�س� ،أو
م�صاب ب� ٍ
ٌ
تظهر عليه �أعرا�ض الإ�صابة بجلطة ،ف�إنَّ ك
ٍ
عندئذ تجُ ري االت�صال ال�صحيحُ ،عمالء
دربون لإعطاء
م
لدينا
االت�صاالت
تل ِّقي
ُ
َّ
تعليمات من �ش�أنها �أن تُ ِ
ٍ
�شخ�ص
نقذ حياة
عرب الهاتف ،و�سن�أتي لك بالعون ب�أ�رسع
ما ميكن”.
ٍ
حلظة يق�ضيها متلقُّو
وقال �إنَّ كُ ل
املكاملات يف التعامل مع املكاملات غري
هي حلظة �أخرى ال يمُ كنهم فيها
الالئقة َ
م�ساعدة �شخ�ص يحتاجهم بالفعل.

و�أو�ضحت املجلة �أن الكلب دخل �إىل
ال�شجرة عام  1960من فتحة موجودة
ب�أ�سفلها رمبا ملطاردة �شيء ما و�صعد
نحو ثمانية �أمتار يف جوفها ،وف�شل
عندما حاول العودة وظل ينه�ش
مبخالبه فيها حتى املوت.
وقالت عاملة الأنرثوبولوجيا
البيولوجية يف جامعة غرب فلوريدا،
كري�ستينا كيلغروف �إن الإن�سان �أو
احليوان عندما ميوتون ويتحللون
تقوم الكائنات احلية الدقيقة ب�أكل
بقايا اجلثة ،وهو مال م يحدث مع
الكلب ،وذلك لأن ال�شجرة حتتوي
على مادة التانني وهي مادة طبيعية

متت�ص الرطوبة وت�ستخدم يف �صناعة
الأحذية واحلقائب ودبغ اجللود
ومكافحة ت�سو�س الأ�سنان.
و�أ�شارت كري�ستينا �إىل �أن هذه املادة
امت�صت الرطوبة من الكلب و�أوقفت
الن�شاط امليكروبي ،وبالتايل منعت
حتلل وتعفن اجلثة وحنطتها.

�سكان جزيرة ممنوعون من ر�ؤية الألوان

كلب علق يف جوف �شجرة منذ  60عام ًا !!..

حتطيم الرقم القيا�سي ب�أ�سرع عملية زراعة �شتالت �أرز يف تايوان .حيث قام  1215مزارع
تايواين بزراعة �أر�ض م�ساحتها  20638مرت مربع خالل  16دقيقة و 20ثانية فقط.

�أكرب رق�صة  ،Thrillerمت حتطيم هذا الرقم القيا�سي يف املك�سيك بذكرى وفاة املغني الأمريكي
مايكل جاك�سون .حيث قام راق�ص متنكر بهيئة مايكل جاك�سون بالرق�ص مع �أكرث من � 13ألف م�شجع.

عرث قاطعو الأ�شجار يف �إحدى
الغابات بوالية جورجيا على كلب
�صيد داخل جذع �شجرة �سنديان،
حيث دخل الكلب فيها عام ،1960
ومل ي�ستطع اخلروج منها ولكنه مل
يتعفن �أو يتحلل بل حنطته ال�شجرة
يف �أح�شائها فظل كما هو.
ووفقا ملجلة “نيوز ويك”
الأمريكية ،ف�إن عمال قطع الأخ�شاب
قرروا تقدمي جذع ال�شجرة وبداخله
الكلب �إىل متحف “�ساثرن فور�ست
وورلد” للحياة الطبيعية املوجود
يف جورجيا وعرف الكلب يف املتحف
با�سم “�ستوكي”.

كلمات متقاطعة

افقي و ر�أ�سي
 .1عك�س تنافر _ ِ ربح (م)
�َ .2شعب _ يرتب
 .3حروف
مت�شابهة _ قمر _
زاوية (م)
 .4غادر _
ابناء االبن
� .5صحراء _
دق
� .6أعتق (م)
_ حيوان غري
اليف
 .7حمارب

�شجاع (م)
 .8من برامج قناة اجلزيرة يقدمه

�إعداد /حافظ حممد الآمني
االعالمي حممد كري�شان
 .9وحيد القرن _ غري واع او
مدرك
 .10دولة عربية _ ي�ستحوز
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