اجلمعة 2016/2/26
2018/4/13

والع�رشين
والع�رشين
اخلام�سة
ال�سابعة
ال�سنة
ال�سنة

()103
()129
العددالعدد

نقفةنقفة
()2( )2
الثمنالثمن

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

فرع املر�أة بالقا�ش بركة ينظم حمالت تعبوية للعامالت يف امل�ؤ�س�سات العامة الزراعة املروية
يف بيت قربئيل
�أفاد مرا�سل وكالة الأنباء �إيرينا
ب�أن تنمية اخل�رض والفاكهة التي
يقوم بها املزارع النموذجي ال�سيد/
برهي قرب�سال�سي ،يف �ضاحية بيت
قربئيل مبديرية عدي خواال مثلت
حتوال كبريا يف املنطقة.
ويعمل املزارع برهي بجهد كبري
مدعوما بتعاون وار�شاد خرباء
الزراعة لتطوير ب�ستانه.
وقد �أو�ضح اخلبري يف جمال تنمية
النباتات يف املديرية ال�سيد /كداين
لأكي ،ب�أن وزارة الزراعة وزعت
م�ضخات املياه لع�رشة من املزارعني
لتمكينهم من تنمية الزراعة املروية،
وقد ا�ستفادوا من هذه الفر�صة بينهم
املزارع برهي يف تطوير مزارعهم.
هذا ويوجد �أكرث من  300مزارع
يعملون يف جمال الب�ستنة عرب جمعية
تعاونية يف مديرية عدي خواال.

نظم فرع املر�أة يف اقليم القا�ش بركة
حمالت تعبوية و�سمنارات للعامالت
يف امل�ؤ�س�سات العامة وع�ضوات
اجلي�ش وم�ساعدات التمري�ض وطالبات
املرحلة املتو�سطة والثانوية تركزت

حول تعزيز وعيهن يف كافة املجاالت
وتهيئة الأر�ضية املنا�سبة لإ�ستغالل
الفر�ص املتوفرة يف بيئتهن كما
يجب .وقد �أو�ضحت م�س�ؤولة الفرع
ال�سيدة /يحدقا يوهن�س ،بان

اال�ستثمار اجلاري لبناء قدرات املر�أة
ينجح مب�ساهمة املر�أة الفعالة ،داعية
املر�أة النا�شطة يف خمتلف املجاالت
�إىل تعزيز م�شاركتها الواعية.
وقد ذكَّ رت املر�أة ب�أهمية ا�ستغالل

الفر�ص التعليمية واملهنية املتاحة
لها ب�شكل جيد للمناف�سة القوية مع
�أخيها الرجل ،م�شرية اىل �أن االحتاد
الوطني للمر�أة يعمل بجدية الجناح
الربنامج بالتعاون مع �رشكائه.

�أفاد مرا�سل وكالة االنباء
االرترية ايرينا ب�أن �سكان
�أربع مناطق ببلدة انداقرقي�س
نظموا �أن�شطة نفريية فعالة
يف ارا�ضيهم الزراعية متثلت
يف حفظ املياه ومكافحة
الت�صحر.
وقد ذكر مدير البلدة ال�سيد/

�أر�أيا يعبيو ،ب�أن االن�شطة
النفريية التي نظمت يف قرى
عدي راغودي وكدو حمبا�شا
وعدي �سيابو ا�شتملت على
متهيد االرا�ضي الزراعية وبناء
احلواجز املائية ،وقد مت بناء
 21كيلومرت من املدرجات.
يف غ�ضون ذلك اتخذت

مباردة يف مديرية عدي
خواال حلل ا�شكالية املياه
ال�صاحلة لل�رشب مبنطقة
عدي خوتيو.
هذا وتقع منطقة عدي خوتيو
ب�ضاحية داعرو كونعت حوايل
كيلومرتين من مدينة عدي
خواال من الناحية الغربية.

اعلنت وزارة العمل والرعاية االجتماعية بان احلكومة قدمت مبلغ حوايل 786
مليون نقفة من عام  2003وحتى  2015العالة معاقي احلرب.
واو�ضحت ان الدعم املقدم لـ  4707معاق حرب  ،خ�ص�ص لل�ش�ؤون االجتاعية
واالدارية وال�صحة ،وا�سهم كثريا يف ن�شاطهم اليومي ومعي�شتهم.
كما قدمت احلكومة قرو�ض مببلغ  137مليون نقفة لـ  5212مواطن بينهم
 1382امراة من للمعاقني واع�ضاء اجلي�ش �سابقا لالعتماد على انف�سهم ،خ�ص�ص
حوايل  88%منه يف الن�شاط الزراعي والتجاري.
وا�شارت الوزارة اىل ان اكرث من  99%من هذه القرو�ض حققت النتائج املرجوة
منها واعيدت ،ويبني ذلك تنفيذ املعاقني فكرة االعتماد على الذات.
وذكرت عن تنظيم ال�سمنارات التنويرية يف  52مديرية لتقوية النظرة
االيجابية جتاه املعاقينوتعزيز كفالتهم ورعايتهم ومتكينهم من اال�ستفادة من
املوارد  ،وقد حققت هذه اجلهود النتائج امل�شجعة.
وا�شادت وزارة العمل والرعاية االجتماعية باالن�شطة الطوعية لعمال التاهيل
يف القرى التي مكنت ا�ستطالعاتهم من ا�ستفادة اكرث من  52الف معاق من حقوق
االرا�ضي للزراعة وال�سكن ،و 16الف معاق من خدمات العالج املجاين وا�ستفادة
 1430معاق من التاهيل املهني والتعليمي ،وجناحهم يف انتخابات ادارات
القرة واملجل�س ال�شعبي.

�أربع مناطق بانداقرقي�س تنظم حمالت حلفظ املياه ومكافحة الت�صحر  786مليون نقفة لإعالة معاقي حرب التحرير

مزارعوا منطقة دوقلي يت�أهبون ال�ستقبال خريف املرتفعات
ينظم املزارعون مبنطقة دوقلي
يف مديرية م�صوع �أعماال نفريية
وا�سعة لال�ستفادة اجليدة من
ال�سيول املنحدرة من املرتفعات
يف املجال الزراعي بفعالية ،

وكذلك لإ�صالح م�ساقط املياه.
وقد �أو�ضحوا لوكالة االنباء
االرترية ايرينا بان العمل هو
موا�صلة للجهود اجلارية مل�ضاعفة
االنتاجية وتعزيز �أن�شطة حفظ

�إجتماع تنويري زراعي يف عناقولو
عقد مدير مديرية بارنتو ال�سيد/
اوريليو جاكومينو ،اجتماعا
تنويريا ل�سكان �ضاحية عناقولو
حول مر�سوم �إعادة توزيع االرا�ضي
الزراعية .
وقد �رشح �أهداف الربنامج،
داعيا ال�سكان �إىل التعاون مع
اللجنة املقامة لتنفيذه قريبا.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول التنمية
االقت�صادية يف املديرية ال�سيد/
هينوك ظقاي ،ب�أن عملية اعادة
توزيع االرا�ضي الزراعية التي
�ستنفذ يف كافة املناطق تهدف
�إىل و�ضع حد لال�ستخدام غري
امل�س�ؤول للأرا�ضي ورفع االنتاج

واالنتاجية.
كما �أ�شار اىل �أن االرا�ضي الزراعية
التي مل تتم تنميتها ل�سنتني بعد
عملية �إعادة التوزيع هذه � ،سيتم
�إعادتها.

�إ�ست�شهاد املنا�ضل حممد علي عمر

املياه والرتبة ،منا�شدين بتدعيم
ان�شطتهم بالآليات الثقيلة من اجل
�ضمان تلك الأعمال الفعالة.
كما �أو�ضح املزارعون بان
النفري ينظم يف اال�سبوع ثالث مرات
لإ�صالح �أرا�ضيهم الزراعية البالغ
م�ساحتها �أكرثمن  80هيكتارا،
م�شريين اىل �أنهم يطالبون اجلهات
املعنية بتقدمي الدعم عاج ً
ال
لل�صيانة العاجلة للبنى التحتية
الزراعية التي باتت فوق طاقتهم.
هذا وتبعد منطقة دوقلي 25
كيلومرتا من جهة ال�شمال الغربي
ملدينة م�صوع.

�أفمبو  :ارتياح للخدمات االجتماعية

قال مدير �ضاحية �أفمبو ال�سيد /حالو ايغاحلي ،ب�أن م�ؤ�س�سات اخلدمات
االجتماعية املقامة يف ال�ضاحية �أ�سهمت يف حت�سني احلياة املعي�شية اليومية
لل�سكان وتطور املنطقة.
وقد �أو�ضح ب�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية واملدر�سة االبتدائية وكذلك املدر�سة
املتو�سطة والثانوية الداخلية وخدمات املياه ال�صاحلة لل�رشب لها دور هام يف
ا�ستقرار احلياة املعي�شية.
وقد �أ�شار �إىل اال�ستفادة اجليدة من هذه امل�ؤ�س�سات اخلدمية  ،وحتول ال�سكان
ملزاولة التجارة والرعي ،بعد �أن كان مقت�رصا على الرعي فقط.
هذا وتقع �ضاحية افمبو يف مديرية و�سط دنكاليا.

املركز ال�صحي مبديرية كرن  :حمالت التوعية ال�صحية �ساهمت يف �ضمان �صحة املواطنني

�أو�ضح مركز مديرية كرن ال�صحي
ب�أن حمالت التعبئة ال�صحية
والربامج ال�صحية املنفذة �ساهمت
كثريا يف �ضمان �صحة املواطنني
عامة ورعاية االمومة والطفولة
خا�صة.
وقالت م�س�ؤولة املركز ال�صحي
املمر�ضة� /أملاظ مربهتو ،ب�أن

و�صول عمليات التطعيم الكرث من
 95%يعك�س مدى جناح اجلهود
املتنامي
والوعي
املبذولة
لدى املواطنني ب�أهمية التطعيم
لأطفالهم ،حتى يتم التمكن من
ال�سيطرة على وفيات االمهات
واالطفال اثناء الوالدة نتيجة
واالمهات
احلوامل
ملراجعة

امل�ؤ�س�سات ال�صحية بانتظام .وقد
�أ�شارت اىل توزيع النامو�سيات
لأكرث من � 50ألف �أ�رسة ولألفني من
احلوامل جمانا ملكافحة املالريا.
وقد ذكرت ب�أن احلوامل كن
يراجعن امل�ؤ�س�سات ال�صحية
�أربع مرات �أثناء احلمل �سابقا ،
لكنهن ينتظمن حاليا يف املراجعة

ال�شهرية.
وقد �أكدت متلقيات خدمات
املركز ال�صحي بكرن ب�أن اخلدمات
ال�صحية املقدمة ت�سهم يف حت�سني
�صحتهن و�صحة �أطفالهن.
هذا ويوجد يف مديرية كرن
مركز �صحي و�أربع عيادات ت�ضم
 35من املهنيني ال�صحيني .
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

بوتني :الو�ضع يف العامل يثري القلق كارثة الطائرة اجلزائرية 257 ..قتيال واجلي�ش يحقق

�أعرب الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني اول ام�س االربعاء ،عن «امله
بان تتغلب لغة العقل يف النهاية» يف
العالقات الدولية التي ت�شهد حالي ًا
«مزيد ًا من الفو�ضى» على وقع توتر
مت�صاعد مع الدول الغربية .وقال
بوتني يف خطاب �أمام ديبلوما�سيني
�أجانب نقله التلفزيون الرو�سي ان
«الو�ضع يف العامل يثري القلق».
وا�ضاف« :ان العامل ي�شهد مزيد ًا من
الفو�ضى .على رغم ذلك ،ن�أمل بان تتغلب لغة العقل يف النهاية وان ت�سلك
العالقات الدولية اجتاها بناء وان ي�صبح النظام العاملي �أكرث ا�ستقرار ًا
وو�ضوح ًا» .وت�أتي ت�رصيحات بوتني يف ظرف من املواجهة بني الغرب وال�رشق
عززته يف اال�سابيع االخرية التوترات يف �ش�أن ق�ضية اجلا�سو�س الرو�سي املزدوج
ال�سابق وهجوم كيماوي مفرت�ض يف �سورية اتهم الغربيون اجلي�ش ال�سوري
بارتكابه .وقال الرئي�س االمريكي دونالد ترامب يف تغريدة على «تويرت» �إن
العالقات بني وا�شنطن ومو�سكو «هي اليوم ا�سو�أ من اي وقت م�ضى ،حتى اثناء
احلرب الباردة».

�أعلنت ال�سلطات اجلزائرية مقتل
نحو  257جنديا ومدنيا كانوا على
منت طائرة ع�سكرية �سقطت لدى
�إقالعها من مطار بوفاريك ( 40كلم
غرب العا�صمة اجلزائر) يف �أ�سو�أ كارثة
جوية من نوعها يف تاريخ البالدb .
وقالت و�سائل �إعالم حملية �إن طائرة
نقل ع�سكرية من طراز "�إليو�شني"
رو�سية ال�صنع �سقطت بعد حلظات من
�إقالعها نتيجة ا�شتعال النريان يف �أحد
حمركاتها مبحيط القاعدة اجلوية يف
بوفاريك ،وداخل حقل زراعي خال
من ال�سكان �أثناء رحلة من بوفاريك
�إىل تندوف ثم ب�شار .وقالت الإذاعة
اجلزائرية �إن نائب وزير الدفاع رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي الفريق

قبل �شهر على موعد الت�صويت يف
االنتخابات العراقية املزمعة يف 12
مايو املقبل ،بد�أت الأطراف ال�سيا�سية
طرح ت�صوراتها ل�شكل احلكومة املقبلة
وكيفية توزيع املنا�صب العليا،
والرئا�سات الثالث ،على املكونات
الطائفية والعرقية يف البالد .وعلى
رغم دخول تيارات �سيا�سية جديدة
االنتخابات ،ويف مقدمها «التيارات
املدنية» وان�شقاق كثري من الكتل
التقليدية ،ت�شري توقعات �إىل �أن
ت�ؤدي العملية ال�سيا�سية �إىل �إعادة
�إنتاج نظام املحا�ص�صة الطائفية
واملحافظة عليه .ورجح النائب
عبا�س البياتي يف بيان «ا�ستمرار
رئي�س الوزراء احلايل حيدر العبادي،
يف من�صبه لوالية ثانية ب�سبب الدعم

�شوارع �أ�صفهان ومدن �إيرانية عدة ت�شتعل غ�ضبا

ا�شتعلت �شوارع مدينة �أ�صفهان
الإيرانية ومناطق �أخرى ،على وقع
ا�ستمرار االحتجاجات املناه�ضة
الأو�ضاع
وتدهور
لل�سلطات
االقت�صادية واخلدمات والف�ساد،
وهي العوامل التي باتت تنذر اندالع
ثورة على نظام املاليل .ون�رش
نا�شطون مقاطع م�صورة على موقع
تويرت قالوا �إنها لالحتجاجات يف
�أ�صفهان ،وقد �أظهرت بع�ضها �إقدام
املتظاهرين على �إحراق �إطارات
ال�سيارات وقطع الطرقات ،يف حني
وثقت لقطات �أخرى االنت�شار الأمني
الكثيف .وقال موقع "�إيران احلرة"
املعار�ض �إن املظاهرات مل تقت�رص
على �أ�صفهان فقط ،بل �شملت �أي�ضا ر�شا
والأهواز وم�شهد ،حيث خرج الآالف
رغم حماوالت قوات الأمن امل�ستمرة
لقمع احلراك ال�شعبي الذي انطلق
قبل �أكرث من � 3أ�شهر .ويقول حمللون
�إن ال�سبب وراء االحتجاجات وا�سعة
النطاق التي خرجت يف دي�سمرب
ويناير ،كان الغ�ضب من ارتفاع
الأ�سعار والف�ساد ،بينما يف املناطق
الريفية كانت �صعوبة الو�صول
للماء �سببا رئي�سا �آخر لالحتجاج.

وبح�سب نائب بالربملان ،قتل ما
ال يقل عن � 25شخ�صا واعتقل ما
ي�صل �إىل � 3700شخ�ص يف �أكرب حتد
حتى الآن حلكومة الرئي�س ح�سن
روحاين ،الذي فاز بفرتة رئا�سية
جديدة العام املا�ضي ،ومن ورائه
ر�أ�س النظام املر�شد علي خامنئي.
ويف مدينة الأحواز واملناطق
مظاهرات
ا�ستمرت
املحيطة،
ال�شعب العربي ،احتجاجا على
�إهانة تلفزيون املاليل وللمطالبة
باحلرية واال�ستقالل ،رغم دفع
النظام بتعزيزات من قوات احلر�س
الثوري �إىل املنطقة .وكانت زعيمة
املعار�ضة ،مرمي رجوي ،حيت
املزارعني املحرومني واملواطنني
املنتف�ضني يف �أ�صفهان والإيرانيني
املنهوبة �أموالهم يف خمتلف املدن،
الذين يوا�صلون احتجاجاتهم رغم
الإجراءات القمعية للأمن .ودعت
رجوي كل الإيرانيني ال�سيما ال�شباب
�إىل دعم املزارعني و�ضحايا الف�ساد،
وقالت �إن الفقر والف�ساد ونهب �أموال
املواطنني ال ينتهي �إال ب�إ�سقاط نظام
والية الفقيه ،وحتقيق الدميقراطية
وال�سلطة ال�شعبية

الع�سكري ،كما �شاركت ع�رشات
�سيارات الإطفاء يف �إخماد احلريق الذي
ا�شتعل بالطائرة ،وا�ستمرت عمليات
الإخماد نحو �ساعتني .كما ذكرت �أن
وزير الداخلية نور الدين بدوي �ألغى
زيارته التي كانت مربجمة اليوم
الأربعاء �إىل والية باتنة ،وتوجه �إىل
مكان حادث �سقوط الطائرة الع�سكرية

وزير خارجية ال�صني يزور اليابان الأحد مع حت�سن العالقات

الكتل العراقية تطرح ت�صوراتها
حلكومة ما بعد االنتخابات

الدويل الذي يلقاه»،
م�ستبعد ًا «تر�شيح �شخ�صية
م�ستقلة لهذا املن�صب،
خ�صو�ص ًا �أن �شعبية العبادي
يف تزايد م�ستمر ب�سبب
�إجنازات حققها» .وير�أ�س
الأخري حالي ًا «ائتالف
الن�رص» االنتخابي بعد
خروجه من «ائتالف دولة
القانون» بزعامة نوري
املالكي الذي يدعو �إىل
ت�شكيل «غالبية �سيا�سية» ت�سيطر
على احلكومة والربملان وتنهي
نظام املحا�ص�صة .وقال البياتي
�إنه «ال ميكن �أن ينفرد حزب �أو كتلة
بحكم العراق و�إدارته ،كون املجتمع
العراقي تعددي ،وبالتايل �سيفرز
كتلة �سيا�سية تعددية ،وعليه ف�إن
احلديث عن انفراد مكون �أو طائفة
�أو كتلة �أو حزب �سيا�سي ،حديث ال
�أ�سا�س وال �صحة له» .و�أ�شار �إىل �أنه
منذ عام  2003كان لـ «التحالف
الوطني» وقبله «االئتالف الوطني»،
�أغلبية وا�ضحة يف جمل�س النواب� ،إال
�أنه مل يحكم لوحده ،بل كانت هناك
دوم ًا حكومة تت�شارك فيها كل الكتل
الفائزة يف االنتخابات ،وكانت جزء ًا
من ال�سلطة واحلكومة

�أحمد قايد �صالح انتقل �إىل مكان
حتطم الطائرة "للوقوف على حجم
اخل�سائر واتخاذ الإجراءات الالزمة
التي يتطلبها املوقف" بح�سب بيان
لوزارة الدفاع الوطني .وعزت
و�سائل �إعالم جزائرية �أ�سباب العدد
الكبري من ال�ضحايا ووجود مدنيني
�إىل جانب الع�سكريني ب�أن الطائرة
رمبا كانت تنقل ع�سكريني �إىل جانب
عائالتهم يف الرحلة التي تعترب يومية
بني بوفاريك وب�شار وتندوف .وذكرت
�صحف جزائرية �أن ال�سلطات �أقامت
خياما لتجميع جثث ال�ضحايا فيها
بالقرب من مكان �سقوط الطائرة،
بينما جرى نقل جرحى وقتلى من
احلادث مل�ست�شفى عني النعجة

بكني :يقوم وزير خارجية ال�صني
وانغ يي يف منت�صف ابريل بزيارة
ر�سمية اىل اليابان ،وفق ما اكد مكتبه
اول ام�س االربعاء ،يف ا�شارة اىل حت�سن
العالقات بني البلدين اللذين يقرتبان
من تبادل زيارتي دولة .خالل الزيارة،
�سيلتقي وانغ نظريه كونو تارو ،وفق
ما قال املتحدث با�سم اخلارجية

ال�صينية جنغ �شوانغ لل�صحافيني.
وت�شهد العالقات بني البلدين توترا
ب�سبب خالفات مزمنة على جزر ،ولكن
طوكيو تتطلع اىل حت�سني العالقات
مع ال�صني ،خ�صو�صا انها تخ�شى
ا�ستبعادها من املباحثات مع كوريا
ال�شمالية التي يتوقع ان ت�ؤدي ال�صني
فيها دورا رئي�سيا� .سعت اليابان اىل
التقارب مع ال�صني من خالل الزيارات
الر�سمية والوفود التجارية ،لكن
البلدين مل يتبادال زيارات دولة .وقال
جنغ "هذا اجراء مهم من اجل تعزيز
اللقاءات على اعلى م�ستوى واالت�صاالت
بني البلدين" .ا�ضاف "ن�أمل بان يتمكن
اجلانبان من اال�ستفادة من هذه الزيارة
لزيادة الثقة املتبادلة ويف الوقت

نف�سه تذليل خالفاتنا" .وكانت زيارة
تارو لل�صني يف يناير الأوىل لوزير
خارجية ياباين خالل �سنتني ،والتقى
حينها وانغ وكبري الدبلوما�سيني يف
النظام يانغ جي�شي ورئي�س الوزراء يل
كه ت�شانغ ،ما قرب من احتمال تبادل
زيارات الدولة بني رئي�س الوزراء
�شينزو �آبي والرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ .لكن ال يزال على البلدين
ان يخطوا خطوات عدة قبل ان يتحقق
ذلك مبا فيه عقد قمة ثالثية مع كوريا
اجلنوية ت�أمل اليابان با�ست�ضافتها يف
طوكيو� .سيزور وانغ اليابان بني 15
و 17ابريل ،وي�شارك خالل الزيارة يف
ملتقى احلوار ال�صيني الياباين الرابع

الفيليبني :مقتل  12م�سلحا يف هجمات جوية وبرية يف اجلنوب

قال اجلي�ش الفيليبيني اول ام�س
الأربعاء� ،إن قواته قتلت حواىل 12
ع�ضو ًا يف جماعة موالية لتنظيم
«الدولة الإ�سالمية» (داع�ش) يف
هجمات جوية وبرية هذا الأ�سبوع على
جزيرة مينداناو يف جنوب البالد.
وو�صف اجلي�ش الهجمات بالتحركات
الوقائية ملنع هجمات امل�سلحني على
املدن .وقال الناطق با�سم اجلي�ش
اللفتنانت كولونيل غريي بي�سانا
�إن طائرات مروحية �أطلقت �صواريخ
بينما تقدمت وحدات من اجلي�ش
لل�سيطرة على مع�سكرين ملتمردي
جماعة «مقاتلي حرية باجن�سامورو
الإ�سالمية» يف منطقة �أهوار يف و�سط
جزيرة مينداناو .و�أ�ضاف بي�سانا:
«�شنت مروحيتان هجوميتان من طراز
�إم جي� 520رضبات جوية هذا ال�صباح
لإحباط خطط اجلماعة ل�شن هجمات».
وتابع قائ ًال �إن اجلي�ش �أراد �أن يبعث

بر�سالة للم�سلحني
مفادها �أن عليهم
اال�ست�سالم «�أو �أن
ويقتلوا».
يقاتلوا
ُ
و�أ�ضاف ،نق ًال عن
تقارير لال�ستخبارات
وروايات مدنيني
فروا من القتال،
�أن حواىل  12من
قتلوا
امل�سلحني
يف الهجوم الذي
الإثنني.
بد�أ
ونقل اجلي�ش عملياته القتالية من
ماراوي ،وهي بلدة تطل على بحرية
يف مينداناو �شهدت العام املا�ضي
�رصاع ًا ا�ستمر خم�سة �أ�شهر� ،إىل �أهوار
اجلزيرة التي ين�شط فيها م�سلحون
�آخرون موالون لتنظيم «داع�ش».
وقال بي�سانا �إن اجلي�ش �سيطر على
جيبني للمتمردين كانا ي�ستخدمان

لتجميع الأ�سلحة والعبوات النا�سفة
يدوية ال�صنع ،و�صادر نحو  20بندقية
و 100كيلوغرام من �أجزاء امل�سد�سات
ومواد �صنع القنابل .و�أ�ضاف �أن �أكرث
من  40من �أع�ضاء اجلماعة ،التي
يقودها ثالثة رجال دين متطرفون،
قتلوا منذ ال�شهر املا�ضي يف عمليات
قتالية �شنتها قوات مدعومة بطائرات
مروحية و�آليات مدرعة

مناورات ع�سكرية دولية �ضد الإرهاب يف النيجر
بد�أ حواىل  1500جندي �أفريقي و�أمريكي
و�أوروبي اول ام�س االربعاء ،مناورات
يف غرب النيجر و�شمالها ،الجراء
تدريبات على مواجهة التهديدات
االرهابية يف هذه املناطق ،بح�سب
م�صادر ديبلوما�سية وع�سكرية.
وقالت ال�سفارة االمريكية يف النيجر
ان «مناورة فلينتلوك  2018تهدف اىل
تعزيز قدرات بلدان منطقة (ال�ساحل)
على الت�صدي للمنظمات العنيفة
املتطرفة» .و�ستتيح عمليات املحاكاة
التي �ست�ستمر حتى  20ابريل اجلاري،
للدول امل�شاركة «حماية حدودها»
بح�سب البيان .وقال اجلرنال مارك
هايك�س ،قائد العمليات اخلا�صة يف
القيادة االمريكية يف افريقيا (افريكوم)
يف م�ؤمتر �صحايف اال�سبوع املا�ضي،

ان «اجلديد» الذي �أتت به «فلينتلوك
 2018هو اننا وجهنا عمليات التدريب
نحو التهديدات احلقيقية» املوجودة
يف «ال�ساحل الكبري» .وي�شارك هذه
ال�سنة يف التدريبات اجلوية والربية
التي تنظمها «افريكوم» ،ثمانية بلدان
افريقية و 12بلد ًا غربي ًا .وجتري
مناورات «فلينتلوك» يف ثالث مناطق
نيجرية هي تيالبريي وتاهوا (غرب)
القريبتان من مايل ،ويف اغاديز يف
ال�شمال ،القريبة من ليبيا واجلزائر
ومايل .ويف املقابل ،فتحت «مراكز
تدريب» يف بوركينا فا�سو التي �شهدت
عدد ًا كبري ًا من االعتداءات االرهابية،
ويف ال�سنغال التي كانت م�ستثناة
حتى االن ،وفق ًا للبيان .ويف الرابع
من اكتوبر  ،2017قتل اربعة جنود
امريكيني واربعة جنود نيجريني يف
مكمن يف منطقة تيالبريي .وحتى لو
�أن الواليات املتحدة تن�أى بنف�سها من
جمموعة ال�ساحل القريبة من فرن�سا،

فان هذه القوة التي يجرى ت�شكيلها
تبدو ابرز م�ستفيد من املناورات.
فجميع البلدان االع�ضاء يف جمموعة
اخلم�س (مايل والنيجر وموريتانيا
وت�شاد وبوركينا فا�سو) ت�شارك يف
مناورة فلينتلوك .وت�شارك فيها �أي�ض ًا
نيجرييا والكامريون اللتان �أن�ش�أتا
مع النيجر وت�شاد قوة اقليمية �أخرى
من �أجل الت�صدي ملجموعة «بوكو
حرام» يف حو�ض بحرية ت�شاد .وقال
اجلرنال مارك هايك�س ان الهدف هو
«متكني جمموعة اخلم�س» مع جيو�شها
املتوا�ضعة «من ان ت�أخذ على عاتقها
التهديدات بطريقة تت�سم مبزيد من
الفعالية ويف �شكل مبا�رش اكرث».
وا�ضاف ان «داع�ش بلغ نهايته يف
العراق و�سورية ...تبقى افريقيا
واحدة من هذه االرا�ضي اخل�صبة» اليواء
مقاتلني .ووعدت الواليات املتحدة
جمموعة اخلم�س بـ  60مليون دوالر،
على �شكل م�ساعدة ثنائية لكل بلد.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�أبو الغيط لـ «احلياة» :قمة الدمام �ستطالب بتغيري نهج طهران وتعديل االتفاق النووي

�أكد الأمني العام جلامعة الدول
العربية �أحمد �أبو الغيط� ،أن معظم
القادة العرب �سيح�رضون «قمة
الدمام» الأحد املقبل ،ولن يتغيب
عنها �سوى املري�ض �أو غري القادر
حتمل �أعباء ال�سفر« ،لأنها
على
ّ
تعقد يف دولة عربية ذات �أهمية
كبرية» .وقال �إن القمة �ستبعث
بـ»�إ�شارات وا�ضحة» �إىل �إيران،
تتعلق بتزويدها احلوثيني �صواريخ
بالي�ستية �أطلقت على الأرا�ضي
ال�سعودية �أخرياً ،ومطالبة املجتمع
الدويل بتعديل االتفاق النووي،
ف�ض ً
ال عن ر�سالة �إىل �إ�رسائيل يف

�ضوء الت�صعيد الأخري يف
غزة ونقل ال�سفارة الأمريكية
�إىل القد�س ،و�أخرى تتعلق
ب�إدانة ا�ستخدام الكيماوي يف
�سورية .و�أو�ضح �أبو الغيط
يف حوار �أجرته معه «احلياة»
يف دبي ،خالل م�شاركته يف
م�ؤمتر «فكر» ال�سنوي� ،أن
«�إيران تتحرك يف املنطقة
وك�أن الأخرية تابعة لها»،
م�شري ًا �إىل �أن «القمة املقبلة
�ستحمل �إ�شارات �إدانة �إىل طهران،
و�ستبعث بر�سائل وا�ضحة تطالبها
بتغيري نهجها ،وتدين تدخالتها
وتطالب املجتمع الدويل بوقف
هذه الت�رصفات» .ولفت �إىل «�أن
اللجنة الرباعية املعنية يف ال�ش�أن
الإيراين ،والتي ت�ضم ك ً
ال من وزراء
خارجية م�رص ودولة الإمارات
وال�سعودية والبحرين واجلامعة
العربية� ،سبق �أن تناولت هذا
الأمر ،ولكن اجلديد هو �إ�ضافة
بندين �إىل �إعالن الدمام :الأول
خا�ص باالتفاق النووي االيراين،
وين�ص على �رضورة العمل على

بد�أت وا�شنطن ولندن خطوات عملية
باجتاه اتخاذ قرار بتوجيه �رضبة
ع�سكرية للنظام ال�سوري على خلفية
هجوم كيماوي مفرت�ض �أ�سفر عن مقتل
ع�رشات يف بلدة دوما �رشقي دم�شق،
يف وقت حذر فيه الأمني العام للأمم
املتحدة انطونيو غوتريي�س من
انفالت الو�ضع .وذكرت و�سائل �إعالم
�أمريكية �إن فريق ترامب للأمن القومي
�سيجتمع التخاذ قرار ب�ش�أن �سوريا.
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب قد عقد اجتماع ًا غري جمدول،
مع وزير الدفاع جيم ماتي�س يف
البيت الأبي�ض .و�أكد ماتي�س ا�ستعداد
البنتاغون لتقدمي خيارات ب�ش�أن
�رضبات جوية على �سوريا .وكان
الرئي�س الأمريكي قد قال يف تغريده
له ردا على ت�رصيحات رو�سية ب�إ�سقاط
�أي �صواريخ تطلق على �سوريا ،ب�أن
على الرو�س اال�ستعداد لأن ال�صواريخ
قادمة وهي ذكية .وقالت متحدثة
با�سم البيت الأبي�ض يف وقت الحق �إن
اخليارات جميعها مازالت مطروحة
على الطاولة و�إن ترامب مل يحدد
جدوال زمنيا بعد� .إىل ذلك ،ذكرت
تقارير �أنه مت ر�صد طائرة ا�ستطالع
بحري �أمريكية فوق املتو�سط قبالة
�سوريا ،م�شرية �إىل �أنها من نوع
"بوينغ بيه -8بو�سيدون" ،وهو ما
ي�شري �إىل �أن �أمريكا بد�أت اال�ستعداد
لـ"تنفيذ وعدها" .وهذه الطائرة قادرة
على القيام مبهام احلرب امل�ضادة
للغوا�صات ولل�سطح ،جنبا �إىل جنب
مع قدرتها على ر�صد الغوا�صات،

وفق ما ت�شري
التقارير .وح�سب
اخلريطة املرفقة،
الطائرة
تظهر
بعد و�صولها فوق
قبالة
املتو�سط
بعدما
�سوريا،
انطلقت من مقاطعة
�سري ا كو �س ،
الواقعة يف جنوب
�رشق جزيرة �صقلية
الإيطالية .وانطلقت جمموعة من
القطع البحرية الأمريكية ،وعلى
ر�أ�سها حاملة الطائرات هاري ترومان،
من قاعدة نورفولك البحرية باجتاه
البحر املتو�سط .وقالت �صحيفة
ديلي تليغراف ،اخلمي�س� ،إن رئي�سة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي �أمرت
غوا�صات بالتحرك بحيث تكون على
م�سافة تتيح لها �إطالق �صواريخ
على �سوريا وذلك ا�ستعدادا لتوجيه
�رضبات للجي�ش ال�سوري قد تبد�أ م�ساء
اخلمي�س على �أقرب تقدير .ودعت
رئي�سة الوزراء الربيطانية حكومتها
الجتماع طارئ اخلمي�س ملناق�شة رد
فعل لندن على الهجوم الكيميائي
املفرت�ض يف �سوريا ،بح�سب متحدثة
با�سم رئا�سة احلكومة .وقالت
املتحدثة �إن ماي قررت دعوة الوزراء
�إىل لندن "ملناق�شة الرد على الأحداث
التي �شهدتها �سوريا" .وذكرت لقناة
�سكاي نيوز �أنه من املتوقع �أن تطلب
ماي من الوزراء املوافقة على م�شاركة
بريطانيا يف حترك تقوده �أمريكا

تعديل هذا االتفاق ،ليكون ملزم ًا
وغري قابل للرتاجع وال يرتبط
ب�إطار زمني» .وزاد�« :أما يف ما
يتعلق بال�صواريخ البالي�ستية،
ف�ستطالب القمة املجتمع الدويل
باحلد من قدرة طهران على تطوير
�صواريخ عابرة للقارات� ،إ�ضافة �إىل
تقييد حتركها يف م�رسح الإقليم».
و�أ�شاد �أبو الغيط بـ»حركة التغيري
التي ت�شهدها اململكة العربية
ب�أنها
وو�صفها
ال�سعودية»،
«�إيجابية للغاية» ،ومتنى النجاح
للمملكة وللقادة ال�سعوديني يف
هذا ال�صدد .وا�ستبعد الأمني العام
التو�صل �إىل حل للق�ضية اليمنية،
ّ
وقال« :ال يبدو يل �أن ملف اليمن
على و�شك حتقيق انفراج �سيا�سي».
وبالن�سبة اىل ملف فل�سطني� ،أكد �أبو
الغيط �أنه «�سيكون للقمة موقف من
�سلطة االحتالل وت�رصفاتها جتاه
الفل�سطينيني يف غزة» .وزاد« :هناك
�أفكار كثرية مطروحة ،ويبقى
القرار للقادة العرب وال�سلطة
الفل�سطينية� ،إذا ما �أرادوا �إحالة
امللف على جمل�س الأمن».

ت�أهب ع�سكري �أمريكي بريطاين وغوتريي�س يخ�شى انفالت الو�ضع ب�سوريا

وفرن�سا ي�ستهدف البنية التحتية
للأ�سلحة الكيماوية ال�سورية .من
جانبه ،نا�شد الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�س الدول
اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأمن الدويل "جتنب خروج الو�ضع
يف �سوريا عن ال�سيطرة" ،معربا عن
"قلقه العميق ب�ش�أن امل�أزق الراهن".
و�أ�ضاف "�أتابع من كثب التطورات يف
جمل�س الأمن ،و�آ�سف لأن املجل�س مل
يتمكن حتى الآن من التو�صل �إىل اتفاق
ب�ش�أن هذه امل�س�ألة" .وا�ستخدمت
رو�سيا الثالثاء حق الفيتو يف جمل�س
الأمن �ضد م�رشوع قرار �أمريكي يق�ضي
بان�شاء �آلية حتقيق حول ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا ،بينما
�أف�شلت وا�شنطن وحلفا�ؤها م�رشوعي
قرارين بديلني طرحتهما مو�سكو،
لتتعمق بذلك االنق�سامات بني �أع�ضاء
املجل�س حول النزاع ال�سوري وترت�سم
�أكرث ف�أكرث معامل �رضبة ع�سكرية
غربية و�شيكة لدم�شق

التحالف العربي يكثف غاراته على معقل احلوثيني ومقتل قادة

�شن التحالف العربي من �أجل دعم ال�رشعية يف اليمن ،غارات
مكثفة على مواقع عدة يف معقل ميلي�شيات احلوثي مبحافظة
�صعدة والعا�صمة �صنعاء .ولقي قياديان بارزان يف ميلي�شيات
احلوثي الإيرانية م�رصعهما يف غارات ا�ستهدفت موقعا يف
�صعدة .والقياديان هما �سعيدان البقعه قائد كتائب االقتحام
احلوثية يف �صعدة و كمال طلعان قائد الإمداد الع�سكري
للملي�شيات يف �صعدة .كما �شنت القوات ال�سعودية والتحالف
ق�صفا مدفعيا و �صاروخيا على مواقع متفرقة للميلي�شيات يف
مديرية رازح احلدودية يف �صعدة .كما ق�صفت مقاتالت التحالف
العربي مواقع ميلي�شات احلوثي يف كلية الطريان قاعدة الديلمي
الع�سكرية اجلوية اخلا�ضعة للحوثيني والواقعة بجوار مطار �صنعاء �شمايل العا�صمة .و�أفادت م�صادر ع�سكرية مينية
مبقتل ما ال يقل عن  12من ميلي�شيات احلوثي وجرح �آخرين يف ق�صف مدفعي لقوات اجلي�ش اليمني ا�ستهدف مواقع متفرقة
للملي�شيات بجبهة �رصواح مبحافظة م�أرب.
كما ا�ستهدفت مقاتالت التحالف عربة مليلي�شيات احلوثي يف منطقة ف�ضحة مبديرية املالجم مبحافظة البي�ضاء ،مما
�أ�سفر عن مقتل جميع من فيها من م�سلحني .وي�أتي ذلك عقب اعرتا�ض الدفاع اجلوي ال�سعودي ثالثة �صواريخ بالي�ستية
�أطلقتها ميلي�شيات احلوثي الإيرانية باجتاه الريا�ض جنران وجازان.كما �أعلن التحالف العربي �إ�سقاط طائرة حوثية من
دون طيار حاولت ا�ستهداف مطار �أبها ،وتدمري طائرة م�سرية �أخرى يف جازان .و�أكد التحالف �أن الطائرة احلوثية حتمل
الب�صمات الإيرانية ،متوعدا برد حا�سم على امليلي�شيات احلوثية
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اخلطوط الكويتية تعلق رحالتها �إىل بريوت لـ"خطورة الأجواء"
�أعلنت اخلطوط اجلوية الكويتية عرب
ح�سابها الر�سمي يف موقع تويرت عن
�إيقاف رحالتها �إىل بريوت اعتبارا من
يوم ام�س اخلمي�س� 12 ،أبريل ،وحتى
�إ�شعار �آخر .و�أرجعت ال�رشكة الأ�سباب
�إىل "حتذيرات �أمنية جادة وردت من
ال�سلطات القرب�صية بخطورة الطريان
بالأجواء املحيطة بجمهورية لبنان".
و�أ�شارت �إىل �أن القرار ي�أتي من منطلق
حفاظ ال�رشكة على �سالمة الركاب
والتزام ًا من ال�رشكة بتطبيق معايري الأمن
وال�سالمة.و�أرجعت ال�رشكة الأ�سباب �إىل
"حتذيرات �أمنية جادة وردت من ال�سلطات
القرب�صية بخطورة الطريان بالأجواء
املحيطة بجمهورية لبنان".
و�أ�شارت �إىل �أن القرار ي�أتي من منطلق
حفاظ ال�رشكة على �سالمة الركاب
والتزام ًا من ال�رشكة بتطبيق معايري
الأمن وال�سالمة.
ودعت املنظمة الأوروبية لل�سالمة
اجلوية (يوروكونرتول) ،اول ام�س

الأربعاء� ،رشكات الطريان �إىل توخي
احلذر يف �رشق املتو�سط الحتمال �شن
غارات جوية يف �سوريا خالل � 72ساعة.
وذكرت يوروكونرتول �أن من املمكن
ا�ستخدام �صواريخ جو�-أر�ض �أو �صواريخ
كروز �أو كليهما معها خالل تلك الفرتة
و�أن هناك احتماال لتعر�ض �أجهزة املالحة
الال�سلكية للت�شوي�ش على فرتات متقطعة.
وقالت املنظمة على موقعها الإلكرتوين
"ينبغي توخي احلذر عند تخطيط
العمليات اخلا�صة بالرحالت يف منطقة
معلومات الطريان ب�رشق املتو�سط/
نيقو�سيا".
و�صدر التحذير بعدما ف�شل جمل�س الأمن
الدويل يف تبني �أي من م�شاريع القرارات
الثالثة التي عر�ضت عليه ب�ش�أن �إن�شاء
�آلية للتحقيق يف الأ�سلحة الكيميائية يف
�سوريا ،بينما تتجه الأنظار �إىل وا�شنطن
حيث من املتوقع �أن يتخذ الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب وحلفا�ؤه قرارا
بتوجيه �رضبة ع�سكرية.

«�إيغاد» ت�شرتط تخلي م�شار عن العنف لرفع الإقامة اجلربية عنه

وافقت حكومة الوحدة الوطنية
االنتقالية يف جنوب ال�سودان على
قرار جمل�س وزراء الهيئة احلكومية
لتنمية دول �رشق افريقيا «�إيغاد»
بنقل زعيم املعار�ضة امل�سلحة رياك
م�شار ،من مقر �إقامته اجلربية يف
دولة جنوب �أفريقيا �إىل مكان �آخر،
حتدده الكتلة الإقليمية بحال قبول
م�شار ب�رشوطها .وقال وزير الإعالم
يف جنوب ال�سودان مايكل مكوي لل�صحافيني� ،إن تقرير اجتماع وزراء
«�إيغاد» الذي قدمه وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء ،كان جيد ًا ووافقت عليه
احلكومة االنتقالية.
و�أو�ضح مكوي �أنه ووفق ًا للتقرير ،ف�إن الكتلة الإقليمية الراعية ملحادثات
�سالم جنوب ال�سودان� ،ستبعث وفد ًا �إىل جنوب �أفريقيا لإجراء م�شاورات مع
م�شار ،على �أن يوافق على التخلي عن العنف والعمل من �أجل ال�سالم قبل
نقله �إىل بلد �آخر بخالف دول الإقليم املجاور جلنوب ال�سودان .و�أ�ضاف
�سينقَل �إىل بلد �آخر
مكوي �أنه «�إذا وافق م�شار على �رشوط الو�ساطة الأفريقية ُ
�سمح له بامل�شاركة يف حمادثات ال�سالم املقبلة» .وكانت «�إيغاد» قررت
وي َ
ُ
يف اجتماعها الأخري �إطالق �رساح م�شار من مقر �إقامته اجلربية� ،إذا وافق
على �رشوطها بالتخلي عن العنف والعمل من �أجل ال�سالم ،لكن املعار�ضة
امل�سلحة التي يقودها م�شار رف�ضت ا�ستمرار تقييد زعيمها ،وطالبت ب�إطالقه
من دون �رشوط� .إىل ذلك� ،أعلن وزير الإعالم ا�ستعداد احلكومة للتفاو�ض مع
رئي�س �أركان اجلي�ش املقال ،بول مالونق ،عقب �إعالنه ت�شكيل حركة مترد
جديدة .وقال�« :أن�صح ملونق باالنخراط يف التفاو�ض املبا�رش وعدم اللجوء
اىل خيار العنف» .و�أ�ضاف« :العنف امل�سلح لي�س الطريق الوحيد ،كما �أن
احلرب لن تكون يف م�صلحته» .وتابع« :ملونق ال ميكن �أن يتهم احلكومة �أو
الرئي�س �سلفاكري ميارديت بالف�ساد ،لأنه ُيعد من �أكرث القادة املف�سدين،
كما يتحدث �أي�ض ًا عن وقوع انتهاكات من قبل احلكومة وهو كان القائد
الفعلي للجي�ش» .وا�ستدرك�« :إذا �أراد �أن يذهب �إىل �أدي�س �أبابا يف اجلولة
املقبلة ملحادثات ال�سالم نهاية ال�شهر اجلاري لإحياء اتفاق ال�سالم ،فعليه
االت�صال بالو�ساطة الأفريقية ،و�إذا �سمحت له بامل�شاركة فهذا جيد بالن�سبة
�إلينا».
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حممد نور يحيى
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هاتف 117099
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�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
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نورة عثمان حممد
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�إعالنات

قدم ال�سيد  /حممد عامر �سعيد حممد عار�ض ًا قال فيه لقد توفى والدنا املرحوم  :عامر �سعيد
حممد عثمان  ,بتاريخ 2017 /05 /12م وترك من الورثه عدد  7وهم:
زوجته
 /1زهره حممد على منتاي
ابنته
 /2فاطمة عامر �سعيد حممد عثمان
ابنه
 /3حممد عامر �سعيد حممد عثمان
ابنته
 /4حواء عامر �سعيد حممد عثمان
ابنه
 /5من�صور عامر �سعيد حممد عثمان
ابنته
� /6سعيدة عامر �سعيد حممد عثمان
ابنته
 /7كلثوم عامر �سعيد حممد عثمان
وعلى من يدعى بالإرث �أو يعرت�ض ان يتقدم اىل املحكمة ال�رشعية بقندع بتاريخ االربعاء /09
2018 /05م.
حمكمة قندع ال�شرعيه

م�أ�ساة �أفيال "على الطريق ال�سريع"

يف حادث م�أ�ساوي،
ت�سبب انقالب �شاحنة
نقل حيوانات �سريك
يف نفوق فيل على
طريق �رسيع جنوب
�إ�سبانيا،
غربي
و�إ�صابة �أفيال �أخرى
بجروح.
وذكرت ال�سلطات
�أن
الإ�سبانية
ال�شاحنة كانت حتمل
 5فيلة ،وتدهورت
على الطريق ال�رسيع بعد ا�صطدامها ب�سيارة �أخرى.
ووفقا لـ"�سكاي نيوز" ،حاول ال�سائق تقدمي الإ�سعافات الأولية لفيل بعد �إ�صابته،
�إال �أنه نفق مت�أثرا بجروحه ،يف حني �أ�صيب اثنان �آخران بجروح بليغة.
و�أظهرت ال�صور ،الفيلة امل�صابة تتحرك ببطء على جانب الطريق وثمة جروح
قطعية كبرية يف وجوهها و�أرجلها.
و�أغلق الطريق ال�رسيع قرب مايوركا نحو �ساعتني عقب احلادث.

ورقة" تنهي م�أ�ساة عائلة �صينية بعد ربع قرن

فحو�صات احلم�ض النووي �أثبتت �أنها ابنة الزوجني املفقودة

بعد معاناة ا�ستمرت نحو ربع قرن عرث
�سائق تاك�سي من جنوب غرب ال�صني على
ابنته املفقودة ،وذلك بعدما قر�أت ق�صا�صة
ورقية وزعها والدها ،تفيد بالبحث عن
طفلة �ضلت طريقها .وفقدت الطفلة كيفينغ
قبل  24عاما ،بينما كان �أبواها يبيعان
الفواكه يف �أحد �شوارع ت�شينغداو يف جنوب
البالد .ويف  2015تخلى الزوجان عن بيع
الفواكه ،وامتهن الأب وظيفة �سائق تاك�سي
كي يتمكن من البحث على ابنته يف �أماكن
خمتلفة ،وقام بتوزيع �آالف الق�صا�صات
الورقية لذلك الغر�ض .وت�ضمنت الأوراق
�صورة الطفلة وموا�صفاتها ،وطلب الوالد
املكلوم من الزبائن ن�رش املعلومات على
مواقع التوا�صل االجتماعي .وو�صلت واحدة
من تلك الأوراق �إىل االبنة املفقودة والتي
باتت تبلغ من العمر  27عاما ،وتعي�ش يف
مقاطعة جيلني التي تبعد حوايل � 3آالف

كيلومرت عن ت�شينغداو ،حيث ن�ش�أت با�سم
خمتلف ،لكنها كانت على علم ب�أنها فتاة
متبناة .و�أكدت فحو�ص احلم�ض النووي
�أنها ابنة الزوجني املفقودة .وذكر موقع
� West China Dailyأن الفتاة �ستطري� ،إىل
ت�شينغداو ملقابلة والديها
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NOTICE

يابانية ت�ستغيث بعدما حملت "يف غري دورها"

�أفادت و�سائل �إعالم يابانية �أن �إحدى
العامالت تعر�ضت للتوبيخ من قبل رئي�سها
بتهمة "االنتهاك الأناين للقواعد" بعد �أن
�أ�صبحت حامال قبل "دورها" .ونقلت �صحيفة
تلغراف الربيطانية �أن املر�أة التي اكت�شفت
حملها املفاجئ تعمل يف مركز رعاية
الأطفال اخلا�ص يف حمافظة �أيت�شيي ب�شمال
اليابان .و�أ�صبح احلمل املفاجئ لهذه
ال�سيدة حمنة ب�سبب تعار�ض توقيت حملها
مع "الأدوار" التي ر�سمها مدير مركز رعاية
الأطفال وت�سمح للموظفات الإناث بالزواج

و�إجناب الأطفال
وفقا للأقدمية.
حمنة
وظهرت
املوظفة اليابانية
بعد �أن كتب زوجها
( 28عاما) خطابا
يوجز حمنتهما �إىل
مايني�ش �شيمبون،
ال�صحف
�إحدى
يف
الرائدة
اليابان .وو�صف
الزوج كيف �شعرت
زوجته بـ"القلق"
بعدما اكت�شفت حملها ،قائال" :كان املدير
يف مركز الرعاية حدد الرتتيب الذي ميكن
للعامالت فيه الزواج �أو احلمل ،وعلى ما
يبدو كان هناك قاعدة غري معلنة �أنه يجب
على العامالت �أال ي�أخذن (دورتهن) قبل �إحدى
كبار املوظفات" .والتقى الزوجان ر�سميا
مع املدير لالعتذار �شخ�صيا عن احلمل ،لكن
"وبخت" بعد ذلك عن
الزوج زعم �أن زوجته ُ
"�أنانيتها" ملخالفتها لقواعد مركز رعاية
الأطفال الذي تعمل به.

انت�شال طفل حي من �شبكة �صرف �صحي

انت�شل عمال الإنقاذ طفال عمره  13عاما،
�سقط يف �شبكة �رصف �صحي يف لو�س
�أجنلو�س ،بعدما ق�ضى � 12ساعة حتت
الأر�ض .وكان الطفل خي�سي هرينانديز
يلعب مع �صديقه فوق �ألواح خ�شبية
تغطي بالوعات جماري يف حديقة "لو�س
�أجنلو�س بارك" ،ول�سوء حظه حتطمت
الألواح كا�شفة عن فتحة تقود �إىل �شبكة
ال�رصف .و�سقط خي�سي يف بالوعة يبلغ
عمقها � 8أمتار ،و�سط مياه �رصف �رسيعة احلركة ،ح�سبما �أفاد املتحدث با�سم ق�سم الإطفاء يف
لو�س �أجنلو�س برايان همفري .و�أبلغ الطفل الآخر ذوي خي�سي ،الذين ات�صلوا بال�سلطات لتبد�أ
عملية بحث معقدة و�سط �شبكة �رصف �صحي عمالقة ،ا�ستخدمت فيها كامريات عائمة �ألقيت داخل
الأنابيب .وقال املدير امل�ساعد لق�سم ال�رصف ال�صحي يف لو�س �أجنلو�س عادل حاج خليل�" :أول
�شيء �سمعناه كان (�ساعدوين) .مت�سك باخلرطوم (الذي مت �إنزاله �إليه) ومت �سحبه" .وتلقى
خي�سي �إ�سعافات �أولية ،مبا يف ذلك �إخراج ال�سوائل التي �رشبها وتنظيف عينيه و�أنفه باملحاليل
املعقمة

�إعدام �آخر وحيد قرن ذكر �أبي�ض يف العامل
فوجئ مت�سوقون حني �سمعوا عرب مايكروفون
متجر �سوبر ماركيت العبارة التالية "على
جميع املت�سوقني االنتباه :هناك حفل زفاف يف
املمر  .13وعقد زوجان قرانهما يف متجر �سوبر
ماركت و�سط اجلزر والبازالء املعلبة و�ضيوف
حفل زفافهما بوالية بن�سلفانيا الأمريكية.
بح�سب �أ�سوت�شيدبر�س فقد ذكرت �صحيفة "فايل
نيوز دي�سبات�ش" �أن الري �سبريينغ ( 69عاما)
وبيكي �سميث ( 61عاما) عقدا قرانهما يوم الأحد

يف متجر يف "لوير بوريل" ،حيث التقيا قبل
ع�رش �سنوات .وقالت �سميث �إنها كانت تعمل يف
املتجر عندما جاءها �سبريينغ و�أعطاها قطعة
من الورق حتمل ا�سمه ورقم هاتفه .وقالت
�إنه كان من املنا�سب �أن يتزوجا يف املمر
الذي التقيا فيهوقال الزوجان �إنهما اختارا
يوم � 1أبريل ،وهو �أحد الف�صح ،لأنه قريب
من تاريخني مهمني �آخرين� :سبريينغ يحتفل
بعيد ميالده يوم � 2أبريل ،و�سميث حتتفل بعيد

ميالدها يف � 3أبريل.وقال القا�ضي الذي �أ�رشف
على املرا�سم� ،إنه �أول حفل زفاف له يف متجر
للبقالة .وقال جورج ثيمونز �صاحب املتجر �إنه
�سعيد با�ست�ضافة الزوجني

5

افتتح معايل ال�سيد /مياين
قرب�آب امل�ست�شار ال�سيا�سي
وم�س�ؤول ال�ش�ؤون التنظيمية
ال�شعبية
للجبهة
والعدالة
للدميقراطية
مهرجان احلركة ال�شبابية
ل�شباب اجلبهة ال�شعبية

والعدالة
للدميقراطية
بال�سعودية الذي يقام هذا

العام حتت �شعار ( الر�ؤى
بالعمل ) خالل الفرتة من 11
وحتى  13ابريل وذلك م�ساء
االربعاء  11/04/2018بقاعة
البحر االحمر للجالية االريرتية
مبدينة جدة وح�رض االفتتاح
�سفري دولة اريرتيا بال�سعودية
ال�سيد /حممد عمر حممود
والقن�صل بجدة� /أمان
ابراهيم والقن�صل بالريا�ض
 /ويني قرزقهري والقن�صل/
�صالح حممود �سبي م�س�ؤول
�ش�ؤون اجلماهري واملنا�ضل/
االمني حممد علي وال�سيد/
�أحمد عدوالي رئي�س جالية
جدة واع�ضاء القن�صليتني

اجلمعة 2018 /4 /13
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م�س�ؤول ال�ش�ؤون التنظيمية للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يفتتح مهرجان �شباب اجلبهة ال�شعبية بال�سعودية

بالريا�ض وجدة ورئي�س
احتاد املر�أة نورا حاج
علي ورئي�س احلركة
ال�شبابية فرع جد ة
ال�شاب /ا�سماعيل
دمريي ورئي�س احلركة
ال�شبايبة فرع الريا�ض
ا ل�شا ب /
عز ا لد ين
القا�ضي وعدد
من من االعيان
ا ملد عو ين
ووفدي ال�شباب
من فرعي جدة
كل من ا�سماعيل دمريي الكثري للقيام بحماية هذا
والريا�ض
وعلي عبده و�سقن �سندت�ش البحر االحمر وبالتايل خلق
وبد�أ احلفل بالن�شيد وبعده قدمت جمموعة من اال�ستقرار وال�سالم والوئام
الوطني ثم قدم جمموعة براعم الريا�ض ن�شيد حظي بني �شعوب هذه املنطقة
من براعم املدر�سة العاملية بت�صفيق احل�ضور وبعد ذلك  )..ويف ختام كلمته �شكر
القى �سفري دولة اريرتيا ال�سفري حممد عمر كل من
ال�سيد /حممد عمر حممود عمل الخراج املنتدى بهذه
كلمة بهذه املنا�سبة فبعد ال�صورة ومتنى �سيادته �أن
ان ر حب ب�ضيف املنتدى يكون هذا املنتدى نقلة نوعية
الكبري معايل /مياين قرب�أب ب�أجتاه تطوير وتنظيم العمل
وال�ضيوف الدبلوما�سيني اجلماهريي ..
واحل�ضور واع�ضاء املنتدى
ومن ثم القيت يف احلفل
من ال�شباب قال �سعادته:ـ كلمات ت�ضامنية القاها كل
( ان اريرتيا بقيادة فخامة من �أحمد عدوالي رئي�س اجلالية
الرئي�س ا�سيا�س افورقي بجدة عن جالية جدة وكلمة
رئي�س دولة اريرتيا تقوم بدور من جالية الريا�ض القاها
كبري فيما يتعلق مبنطقتنا عزالدين قا�ضي وكلمة احتاد
والعامل ..وخا�صة مع دول املر�أة القتها نورا حاج على
اجلوار التي يربطنا بها علي رئي�سة احتاد املر�أة وكلمة
عالقة اجلوار واالخوة �شماال مراكز اجلبهة بجدة القاها
االريرتية بجدة عر�ض ع�سكري و�رشقا وغربا وجنوبا واي�ضا نيابة عنهم كريو�س برهاين
وبعد ذلك القيت جمموعة
وتال ذلك تقرير اللجنة موقعنا على البحر االحمر
التح�ضريية للمنتدى قدمه وباب املندب خا�صة يعطينا من الق�صائد ال�شعرية
ومتثيلية من �شباب جدة
ون�شيد من براعم املدر�سة
العاملية االريرتية بجدة وتخلل
احلفل فقرات قدمتها الفرقة
الفنية امل�شرتكة للريا�ض
وجدة بقيادة املو�سيقار تولدي
قرزقهري وتبارى الفنانون يف
تقدمي االغاين واالنا�شيد
احلما�سية التي تفاعل معها
احل�ضور..
هذا و�سوف يدخل املنتدى
من اجلمعة يف اعماله
وبراجمه .
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مايرد يف هذه ال�صفحة يعرب عن
وجهة نظر كاتبها وال تعرب عن وجهة
نظر ال�صحيفة
يواجه حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)
�أزمة ثالثية الأبعاد تتمثل حالي ًا يف:
  1-تنامي قوة رو�سيا االحتاديةعلى نحو بات يهدد جدي ًا بعودة �شبح
حرب باردة كانت �سادت خالل حقبة
النظام الدويل الثنائي القطبية.
 2تراجع وزن الواليات املتحدةالن�سبي يف النظام الدويل �إىل احلد
الذي دفع ب�إدارة ترامب �إىل مطالبة
حلفائها بتحمل تكلفة حمايتهم التي
ظلت الواليات املتحدة تتحملها
نيابة عنهم ل�سنوات طويلة.
 3ف�شل كل من الواليات املتحدةو�أوروبا الغربية� ،ضلعي حلف الناتو
الرئي�سيني ،يف التعامل مع تركيا،
�أحد �أهم �أع�ضائه� ،إىل الدرجة التي
باتت تهدد بان�سحابها الفعلي من هذا
احللف �إن عاج ً
ال �أو �آجالً .كان حلف
�شمال الأطل�سي قد ولد يف �سياق ر�ؤية
ا�سرتاتيجية �أمريكية ا�ستهدفت ح�صار
االحتاد ال�سوفياتي داخل حدوده
واحليلولة دون متدد نفوذه خارج
نطاق �أوروبا ال�رشقية التي كان متكن
من �إحكام قب�ضته عليها �أثناء احلرب
العاملية الثانية ،ترجمتها «�سيا�سة
االحتواء» التي تطلب و�ضعها مو�ضع
التنفيذ حترك ًا على م�ستويني:
الأول :دفاعي� -أمني ،مت �إ�سناده
�إىل»حلف �شمال الأطل�سي» الذي ت�أ�س�س
يف  4ني�سان (�أبريل) عام ،1949
لتمكني الدول الأع�ضاء من مواجهة �أي
تهديدات ع�سكرية حمتملة.
و ا لثا ين :
ا قت�صا د ي -
تنموي ،ا�ستهدف
�أوروبا
متكني
الغربية من �إعادة
بناء اقت�صادياتها
خربتها
التي
لتقوية
احلرب
يف
مناعتها
عدوى
مواجهة
ا لأ يد يو لو جية
ا ملا ر ك�سية ،
تكفل به «م�رشوع
الذي
مار�شال»
تعهدت الواليات املتحدة مبوجبه
تقدمي م�ساعدات �ضخمة لأوروبا
الغربية .ال �شك يف �أن حلف �شمال
الأطل�سي يعد ،يف تقديري على
الأقل� ،أحد الظواهر الالفتة يف تاريخ
العالقات الدولية ،فرغم ف�شله يف
القيام مبهمته الرئي�سية ،وهي احتواء
النفوذ ال�سوفياتي وحما�رصته،
ومواجهته �أزمات داخلية كثرية،
كان �أبرزها ان�سحاب فرن�سا ديغول
من هياكله الع�سكرية� ،إال �أنه متكن
لي�س فقط من املحافظة على بقائه
حتى يومنا هذا ولكن من التو�سع

منرب القراء
�إن�سحاب تركيا من حلف الـ«ناتو» هل �أ�صبح م�س�ألة وقت؟
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�أفقي ًا ور�أ�سي ًا �أي�ض ًا ،فعلى �صعيد
التو�سع الأفقي ،ازداد عدد الدول
الأع�ضاء يف احللف من  12دولة عند
الت�أ�سي�س �إىل  29دولة حالي ًا .وعلى
�صعيد التو�سع الرا�سي ،ظل حمافظ ًا
طوال فرتة احلرب الباردة على و�ضعه
الدفاعي وحر�ص على عدم التورط يف
�أي عمليات ع�سكرية �أو القيام خارج
حدود الدول الأع�ضاء.
لكن ما �أن انتهت احلرب الباردة
ب�سقوط االحتاد ال�سوفياتي ،حتى
بد�أ ي�شارك بدور يف معظم احلروب
والأزمات الدولية ،ابتداء من «حرب
حترير الكويت» ()1991/1990
وانتهاء بالأزمة الليبية التي �أطاحت
نظام القذايف ( ،)2011مرور ًا
بحروب و�أزمات البو�سنة
والهر�سك (،)1993/1992
(،)1999
كو�سوفو
�أفغان�ستان ( ،)2001بل قام
بن�رش �سفن حربية يف خليج
عدن ملكافحة القر�صنة
(� ...)2009إلخ .ومل
ترتدد الواليات املتحدة يف
ا�ستخدام حلف الناتو كذراع
ع�سكري يف �أزمات تعذر
عليها معاجلتها يف جمل�س
الأمن �أو يف �إطار نظام الأمن
اجلماعي املن�صو�ص عليه
يف ميثاق الأمم املتحدة.
ويبدو �أن هذا الع�رص الذهبي
حللف الناتو وىل �إىل غري رجعة،
فتنامي الوزن الن�سبي لقوة ومكانة

رو�سيا االحتادية يف النظام الدويل،
بالتوازي مع تراجع الوزن الن�سبي
للواليات املتحدة ،و�ضع حد ًا لهذا
التو�سع الأفقي والر�أ�سي ،ورمبا
ي�ؤدي تنامي �أزمة تركيا مع الواليات
املتحدة ب�سبب تطورات الأزمة
ال�سورية �إىل التعجيل بانهياره .ولأن
البعد الرتكي يف �أزمة حلف �شمال
الأطل�سي يبدو حا�سم ًا ،ف�إن �إلقاء
ال�ضوء عليه يحتاج �إىل حتليل �أكرث
تف�صيالً .كانت تركيا التحقت بحلف
�شمال الأطل�سي عام  ،1952يف �أول
موجة من موجات تو�سعه املتالحقة
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ويف خطوة بدت حا�سمة على طريق
حما�رصة واحتواء النفوذ ال�سوفياتي
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،الأمر الذي
يف�رس كرثة امل�رشوعات التي طرحت
لإحاطة االحتاد ال�سوفياتي ب�سل�سلة
�أحالف ع�سكرية ترتبط يف �شكل
مبا�رش �أو غري مبا�رش بحلف الناتو،
كال�سنتو وحلف بغداد وغريها .غري
�أن الرياح راحت تهب مبا ال ت�شتهي
ال�سفن الأمريكية ،ففي اللحظة التي
كانت فيها تركيا ت�ستعد لقيادة منطقة
ال�رشق الأو�سط بالوكالة حل�ساب
الواليات املتحدة الأمريكية بالطبع،
كانت املنطقة تبدو حبلى مب�رشوع
خمتلف لنظام �إقليمي عربي �رسعان

ما حملت م�رص النا�رصية رايته
عقب اندالع «ثورة ال�ضباط الأحرار»
يف متوز (يوليو)  .1952وجاءت
م�شاركة م�رص عام  1955يف م�ؤمتر
باندونغ ثم �صمودها يف وجه العدوان
الثالثي مبثابة جر�س
�إنذار مبكر وكا�شف
ً
وا�سعة يف بنية
ثغرات
االحتواء»
«�سيا�سة
لالحتاد
�سمحت
ال�سوفياتي باخرتاق
بخا�صة
املنطقة،
عقب �إبرام م�رص ل�صفقة
الأ�سلحة الت�شيكية.
ولأن الواليات املتحدة
كانت رف�ضت عام
 1954طلب ًا �سوفياتي ًا
باالن�ضمام �إىل حلف
الأطل�سي
�شمال
للمحافظة على ال�سالم يف �أوروبا ،ورد
االحتاد ال�سوفياتي بت�أ�سي�س «حلف
وار�سو» عام  ،1955يف خطوة بدت
كا�شفة عن «توازن رعب نووي» بني
املع�سكرين املت�صارعني ،فقد كان
من الطبيعي �أن تتكر�س حالة حرب
باردة توقع كثريون �أن تكون طويلة
املدى و�أن ت�صبح منطقة ال�رشق
الأو�سط وقودها .فبعد حقبة �شهدت
تغلغل النفوذ ال�سوفياتي عميق ًا يف
هذه املنطقة ،راح هذا النفوذ يرتاجع
ب�رسعة عقب متكن �إ�رسائيل عام 1967
من �إحلاق هزمية كربى باحلركة
القومية العربية انتقلت الواليات
املتحدة على �إثرها من موقع الدفاع
�إىل موقع الهجوم.
ومع ذلك ففي اللحظة التي كانت
م�رص تتخلى فيها ر�سمي ًا عن قيادة
النظام العربي ،عقب �إبرامها معاهدة
�سالم منفردة مع �إ�رسائيل ،كانت
�إيران ت�ستعد لدخول احللبة وتطرح
نف�سها كم�رشوع بديل لي�س فقط
للم�رشوع القومي العربي و�إمنا �أي�ض ًا
للم�رشوع الأطل�سي الذي تقوده تركيا
بالوكالة .غري �أن هذا امل�رشوع ما
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لبث �أن تعثرّ حتت وط�أة حرب عراقية
�إيرانية ا�ستمرت ما يقرب من ثماين
�سنوات ،وحني توقفت كان
االحتاد ال�سوفياتي نف�سه
�أ�صبح على و�شك االنهيار
وبد�أ النظام الدويل يتهي�أ
حلقبة جديدة من الهيمنة
الأمريكية املنفردة .وقتها
ُخيل للبع�ض �أن العامل
و�صل �إىل «نهاية التاريخ»،
لكن �رسعان ما تبني �أن
هذه املقولة جمرد نكتة
�سخيفة.
ومن املثري للت�أمل �أن
تفرز ال�ساحة الرتكية،
ظن البع�ض �أنها
والتي
ّ
�أ�صبحت �أطل�سية بامتياز،
جملة من التفاعالت التي �ساهمت
يف دح�ض هذه املقولة ،فما هي
�إال �سنوات قليلة حتى كانت تركيا
الأردوغانية تطرح نف�سها كقيادة
مل�رشوع بديل وخمتلف عن امل�رشوع

الإيراين .وبالتدريج بد�أت ال�ساحة
ال�رشق �أو�سطية ت�شكل م�رسح ًا تتناف�س
فوقه ثالثة م�رشوعات خمتلفة� :إيراين
وتركي و�إ�رسائيلي .ولأن حلف �شمال
الأطل�سي بقيادة الواليات املتحدة بدا
منحاز ًا بالكامل �إىل جانب امل�رشوع
الإ�رسائيلي ،كان من الطبيعي �أن
تتيح تفاعالت الأزمة ال�سورية فر�صة
نادرة �أمام رو�سيا العائدة بقوة �إىل
ال�ساحة ال�رشق �أو�سطية لإ�ضعافه
بالتعاون مع كل من �إيران وتركيا
برغم تباين م�صالح الأطراف الثالثة،
فعندما اندلعت �رشارة ثورات
«الربيع العربي» راودت �أردوغان
�أحالم عثمانية لإحياء اخلالفة
الإ�سالمية ،بدا وا�ضح ًا �أنها تلقى
ت�شجيع ًا �أطل�سي ًا على �أمل ا�ستلهام
النموذج الرتكي كبديل من النظم
التي �أ�سقطتها الثورات العربية.
ويبدو �أن التدخل الرتكي يف انتفا�ضة
ال�شعب ال�سوري �ضد نظام ب�شار الأ�سد
يف �آذار (مار�س)  2011جاء يف �سياق
هذا التوجه العثماين اجلديد ،غري
�أن الرياح مل ت�أت مبا ت�شتهي �سفن
�أردوغان .فبعد �سقوط حكم «الإخوان»

يف م�رص عام  ،2013وتدخل قوى
دولية و�إقليمية يف الأزمة ال�سورية
التي راحت تتحول تدريج ًا �إىل حرب
�أهلية تدار بالوكالة ،و�إقدام رو�سيا
على التدخل الع�سكري �إىل جانب
نظام ب�شار ،تراجعت �أحالم �أردوغان
وبد�أت ال�سيا�سة الرتكية تواجه م�أزق ًا
على اجلبهات كافة ،خ�صو�ص ًا �أن
التدخل الع�سكري الرو�سي كاد ي�ؤدي
بعد �إ�سقاط طائرة ع�سكرية رو�سية �إىل
وقوع �صدام م�سلح وا�سع النطاق بني
البلدين.
ثالثة عوامل �أدت �إىل قلب معطيات
الأزمة ال�سورية ر�أ�س ًا على عقب
ودفعت تركيا �إىل تفكيك و�إعادة
تركيب و�صـــياغة حتالفاتها الدولية
والإقليمية:
الأول وقوع انقالب ع�سكري يف
تركيا يف  15متوز (يوليو)  2016اتهم
فتح الله غولن املقيم يف الواليات
املتحدة بتدبريه .ولأن تركيا
طالبت الواليات املتحدة بت�سليمه،
كان من الطبيعي �أن ي�ؤدي
الرف�ض �إىل تزايد ال�شكوك
بني البلدين ،خ�صو�ص ًا �أن
�أردوغان �أقدم على حركة
تطهري وا�سعة النطاق كانت
حمل انتقادات الذعة داخل
الواليات املتحدة.
الثاين :اعتماد الواليات
املتحدة املتزايد يف تثبيت
�أقدامها يف �سورية على
الف�صائل الكردية امل�سلحة
التي يعتربها �أردوغان
�إرهابية وامتداد ًا ع�ضوي ًا
حلزب العمال الكرد�ستاين
الذي يهدد وحدة الأرا�ضي الرتكية،
وتزويدها هذه الف�صائل بالأ�سلحة
الثقيلة.
الثالث :متكن نظام ب�شار الأ�سد من
تثبيت دعائمه عقب انت�صارات وا�سعة
النطاق حققها نتيجة الدعم الع�سكري
الذي ح�صل عليه من جانب رو�سيا
و�إيران و «حزب الله».
ف�إذا �أ�ضفنا �إىل هذه العوامل �أن
االحتاد الأوروبي ما زال مياطل يف
قبول تركيا ع�ضو ًا فيه ،برغم تقدمها
بطلب الع�ضوية منذ ع�رشات ال�سنني،
و�أن رو�سيا �سارعت باال�ستجابة لطلب
تركيا تزويدها ب�أحدث نظم الدفاع
ال�صاروخية ،يتبني لنا حجم الهوة
التي تف�صل بني تركيا وحلف �شمال
الأطل�سي ،وهو ما يدفعنا لالعتقاد
ب�أن ان�سحابها منه ر�سمي ًا بات م�س�ألة
وقت ،الأمر الذي قد ي�ؤدي بدوره �إىل
دوران عجلة تفكك احللف نف�سه.
ح�سن نافعة
* كاتب م�صري.
عن �صحيفة احلياة يف ن�سختها ال�صادرة
بتاريخ 2018 /4 /11م
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مديرية ظرونا حتظى بخدمات �إجتماعية حثيثة

�إعداد /فليمون تك�آبو
ترجمة  /عربي حممد قيتا

يحتاج االن�سان اىل �ضمان وجودة
جتهيز املاء والغذاء وامل�سكن ،ف�إن
جتهيز اخلدمات االجتماعية اال�سا�سية
يحتاجها ال�شعب لكي ي�ستطيع �أن
يدير حياته املعي�شية ب�شكل جيد،
وجتهيز هذه اخلدمات له دور كبري
و�أ�سا�سي بحياته اليومية ،ويف هذا
العامل الذي نعي�ش فيه ،ف�إن معيار
التقدم والتطور الي دولة يرتكز على
اال�ستثمار الذي تقوم فيه مل�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية ،وعند احلديث
عن اخلدمات االجتماعية ف�إن ذلك
يعنى به ما يتلقاه االفراد بحياتهم
املعي�شية ،من اخلدمات ال�صحية
والتعليمية ،باال�ضافة اىل البنى
التحتية ،ومن خدمات املوا�صالت
واالت�صاالت ومياه ال�رشب النقية،
وغريها من اخلدمات التي ينبغى
جتهيزها .وعلى هذا اال�سا�س ف�إنه
يف بالدنا تقوم احلكومة بال�سري
على �سيا�سة �إي�صال اخلدمات
للمناطق البعيدة ،وقد
كانت الفر�ص حم�صورة
باملدن فقط ،والي�صالها
ب�شكل عادل ومتزن
اىل كل املناطق بكافة
�أرجاء الوطن فلقد مت
تنفيذ املهام املختلفة
خالل �سنوات اال�ستقالل
املا�ضية والزالت تلك
اجلهود م�ستمرة.
فعلى �سبيل املثال بعد
اال�ستقالل بكل مديريات
االقليم اجلنوبي مت
ت�شييد م�ؤ�س�سات ال�صحة
والتعليم باال�ضافة اىل �إن�شاء البنى
التحتية ملياة ال�رشب النقية ،وقد
�سجلت بذلك معدالت كبرية للنجاح
ب�شكل �أ�سا�سي ،باال�ضافة اىل ت�شييد
الطرق املو�صلة والتي مت ت�شييده
وتعبيدها بالرتاب بامل�ستوى

الثاين وذلك بنف�س القدر من الهمة
والعزمية ،وبف�ضل هذه الطرق
املعبدة بالرتاب �إ�ستطاعت الكثري
من القرى االلتقاء مع بع�ضها البع�ض
بكل �سهولة وي�رس.
ومديرية ظرونا هي �إحدى
مديريات االقليم اجلنوبي البالغ
عددها  12مديرية �،أ�صبحت من
املديريات التي حظيت باحل�صول
على فر�ص اخلدمات االجتماعية،
ويحد مديرية ظرونا من جهة
ال�رشق مديرية �صنعفي ،ومن
جهة ال�شمال مديرية عدي قيح،
ومن جهة ال�شمال الغربي مديرية
ماي عيني ،ومن جهة الغرب مع
مديرية �إمنى حيلي ،ومن جهة
اجلنوب مع اجلارة �أثيوبيا،
وت�صل م�ساحة هذه املديرية اىل
 736,45مرت مربع ،ويغلب طق�س
هذه املديرية على اجلو احلار،
وحتت�ضن هذه املديرية على  96من
القرى التي تدار عربها ،ويقطن ما
يقارب  40الف من �سكان تلك القرى
بهذه املديرية.

ويعتمد �أغلب �سكان هذه املديرية
ب�شكل كبري على الزراعة والرعي،
باال�ضافة اىل �أن جزء من ال�سكان
يعتمد على التجارة،وتعترب االرا�ضي
اخل�صبة والوا�سعة واملعروفة بقلقل
هزموا ال�سلة الغذائية ل�سكان تلك
املنطقة و تقام بها االن�شطة الزراعة
الكربى  ،ومبا �أن هناك
�أنهار متر بو�سط هذه
املديرية والقادمة من
�أعايل اجلبال ،وهي
تقوم ب�إمداد الب�ساتني
باملياة الوفرية ليكون
املزارعني العاملني هناك
امل�ستفيدين من ثروات
هذه املديرية ،وبعد فرتة
اال�ستقالل قامت احلكومة
ب�إجراء جهود كبرية
بهذه املديرية لتن�شيط
اخلدمات االجتماعية التي
كانت موجودة مب�ستوى
متدين ،وقامت باال�ستثمار
ال�ضخم لت�شييد البنى
مل�ؤ�س�سات
التحتية
التعليم وال�صحة واملياة
وبناء الطرق.
وكان �سكان مديرية

زرونا قبل اال�ستقالل جزء من
�سكان بالدنا الذين حرموا من تلقي
اخلدمات التعليمية ،وهذه املنطقة
بفرتة الن�ضال التحرري كانت تعرف
باملنطقة املحررة ،وكانت اجلبهة

ال�شعبية تتحرك بهذه املناطق فكان
عدد ال�سكان الذين يعي�شون فيها
قليل ،فكان يتم �إجراء النفري لتعمري
اخلدمات التعليمية ،ويف هذه الفرتة

�أ�صبح كل ذلك من احلكايات املا�ضية،
وبف�ضل بذل اجلهود الكبرية يف هذا
املجال ف�إنه مت ت�شييد املدار�س
بد ًا من مرحلة ما قبل التعليم اىل
املرحلة الثانوية مبا يعادل 32

مدر�سة والتي مت بناءها و�أ�صبحت
منت�رشة هناك ،حيث يدخل يف هذه
املدار�س �أي فرد بلغ مرحلة التعليم
ليح�صل على الفر�ص العادلة،
وتقدم هذه املدار�س خدمات التعليم
والتعلم ب�شكل جيد.
ويف املجال ال�صحي والذي جنزم

العدد ()129

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

القول ب�أنه مل يكن هناك �أي بنى
حتتية بفرتة اال�ستقالل ف�إنه يف يومنا
هذا فقد ح�ضى ال�شعب على فر�ص
احل�صول على اخلدمات ال�صحية
وبالقرب منه ،فقد مت ت�شييدها
بح�سب م�ستوياتها ،وب�شكل عام ف�إنه
يوجد مبديرية زرونا خم�س عيادات
�صحية ،ومركز �صحي واحد ،تقوم
بتقدمي خدماتها لل�شعب ،وقد �أديل
ال�سيد قرماي باينو�ساي م�س�ؤول
املركز ال�صحي مبديرية زرونا
حديثه حول اخلدمات ال�صحية
املقدمة قائ ً
ال �إن اجلهود التي تبذل
مت�ساوية جنبا اىل جنب بني ن�رش
امل�ؤ�س�سات ال�صحية وتو�سيع م�ستوى
القدرات الب�رشية و�إدخال املعدات
املتطورة ،و�ضمان احلالة ال�صحية
لالم والطفل باال�ضافة اىل االمرا�ض
املعدية وال�سيطرة عليها وهي
�ضمن الربامج املنفذة ب�شكل جيد،
واالمرا�ض املعدية كاملالريا تعترب
من االمرا�ض التي ميكن ال�سيطرة

عليها عرب التطعيم ،و�أ�شار ال�سيد
قرماي ب�أنه بفرتة قبل اال�ستقالل يف
مديرية زرونا كانت هذه االمرا�ض من
اال�سباب اال�سا�سية للوفاة واالعاقة،
وقامت وزارة ال�صحة بالرتكيز على
هذه االمرا�ض وطرق مكافحتها
والت�صدي لها وعالجها وذلك
النها قامت بتفيذ املهام املتعلقة
بذلك ،ويف هذه الآونه ف�إن ظهور
هذه االمرا�ض هبط اىل �أدنى
م�ستوى ،والتطعيم اجلاري لالم
والطفل يف هذه الفرتة يتم �إعطاء
كم�ضاد لالمرا�ض والبالغ اىل
� 10أنواع ت�ضم خمتلف االمرا�ض
والتي كانت تقتل االطفال مثل �شلل
االطفال واحل�صبة والتيتانو�س
وغريها ،والتي �أ�صبحت حتت
ال�سيطرة الكاملة كما ي�شري
اليه ال�سيد قرماي .وعدا ذلك
ف�إنه يتم تنفيذ الربامج املتعددة
املتعلقة باملياة بهذه املديرية،
 ،فال�سكان الذي يعي�شون بالقرى
كانوا ي�سريون مل�سافات طويلة

ومتعبه ،ويح�رضون معهم املياة
الغري نقية من االحوا�ض املائية
ومن الآبار وكانوا ي�رشبون منها،
ويف ع�شية اال�ستقالل قامت احلكومة
بتقدمي هذه املهمة �ضمن �أولوياتها
اال�سا�سية ،وذلك مبختلف القرى

بت�شييد البنى التحتية لتقدمي مياة
ال�رشب النقية ،ليح�صل ال�شعب
على املياة �أمام منزله بكل �سهولة
وي�رس.
و�أ�صبحت �شبه مدينة ظرونا اي�ضا
�ضمن املناطق التي ح�ضيت بتلك
الربامج املنفذه ،حيث مت جتهيز
ثالث مراكز لتوزيع املياه بداخل
املديرية الي�صال مياه ال�رشب
النقية ،ولتغيري تلك اخلدمات التي
كانت ت�صل اىل ال�سكان عرب عربات
املياة ف�إنه يف هذه الآونة يتم �إدخال
�شبكات املياة اىل املنازل و�أ�صبحت
قيد التنفيذ.
وقد مت اجراء مقابلة بهذا
ال�سيد/تخلآب
مع
اخل�صو�ص
قربي ،مدير مديرية ظرونا والذي
حتدث قائ ً
ال �إن نهر ظرونا الي�صب
على �شبه مدينة ظرونا فح�سب بل
هو م�صدر ملياه ال�رشب ولتنمية
الب�ساتني ،فهناك �شبكة مياه تخرج
من تلك االبار املوجودة بجانب
النهر والتي يتم مدها
اىل خزان املياه ب�شكل
مبا�رش ليتم جتميعها
ويتم بعد ذلك �إي�صالها
اىل مراكز توزيع املياة
ومن ثم يتم اي�صالها
اىل ال�شعب ،وعرب عن
�أن �سكان �شبه املدينة
اليعانون من �أزمة نق�ص
املياة على االطالق،
و�أ�شار اىل �أنه تتم
تنفيذ الربامج الدخال
حنفيات املياة اىل
املنازل.
و�أ�ضاف ال�سيد تخلآب ،على ذات
ال�صلة بالقول �أنه مدينة ظرونا
وما حولها وحلل م�شكلة الطاقة
التي كانت موجودة من قبل قامت
احلكومة بنهاية العام املا�ضي،
بتد�شني مولدين للطاقة الكهربائية
ت�صل �سعته اىل  1120كيلو وات،
ويف هذه الآونه يح�صل  2300من
املنازل باال�ضافة اىل �أعمدة �إنارة
الطرق مبعدل � 6ساعات خلدمات
الطاقة الكهربائية ب�شكل جيد.
وب�شكل عام ف�إن �سكان تلك املنطقة
ومبا يجري من تنفيذ خمتلف البنى
التحتية للخدمات االجتماعية والتي
�أثرت عليهم بااليجاب بحياتهم
املعي�شية خا�صة خدمات الكهرباء
التي متثل املطلب اال�سا�سي ،والتي
حلت الكثري من م�شاكلهم االجتماعية
واملعي�شية.
ومن الن�شاطات الكربى اجلارية
باملنطقة ب�شكل وثيق جتهيز
خدمات املوا�صالت لت�صبح منظمة
و�رسيعة ،ويف هذه الآونه يعترب
�شارع دقمحري  -زرونا �رشيان
احلياة الرئي�سي ل�سكان املديرية
واملو�صل اليها ،وت�رشف �رشكة
�أ�سبيكو للبناء على املخرجات
احلكومية وقد �إقرتبت �أغلب
االعمال على النهاية للو�صول
اىل مدينة زرونا ومل يبقى منها
اال القليل من الكيلومرتات،
وماتبقى هو �أعمال ال�صيانة،
والتي �ساهمت بت�رسيع نقل
االفراد ب�شكل كبري.
�أعزاءنا القراء ،هذا املثال
الذي ذكرناه مت طرحه �ضمن
مديريات االقليم اجلنوبي
والذي مت الرتكيز فيه هو
جزء من اجلهود التي تبذلها
احلكومة بكافة �أرجاء البالد من
ن�رش اخلدمات االجتماعية ب�شكل
عادل وجيد ،وجنب ًا اىل جنب ف�إن
م�شاركة ال�شعب لتنفيذ هذه املهام
ميكن و�صفه بال�سعي امل�شكور والبد
من ذكره.
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�إعداد /هاجر حممد نور

ال�سكري :مري�ضة تتفوق على املر�ض وتق ّدم تدريبات لإدارته الربو لدى ال�صبية يزيد خطر تعر�ضهم لك�سور يف عظامهم

واملدربة على التفاعل مع
ت�شدد مري�ضة ال�سكري
ّ
املر�ض يف مركز وم�ست�شفى بلفو الطبي ،BMC
ماريا ا�سطنبوليان ،على �رضورة �إدارة مر�ض
ال�سكري على النحو ال�صحيح ،لتجنّب م�ضاعفات
املر�ض اخلطرية .وتتحدث لـ"�سيدتي نت" عن
جتربتها يف �إدارة ال�سكري لديها ،فتقول:
"�أعتمد يف عالج مر�ض ال�سكري على حقن
الأن�سولني لـ  5مرات يف اليوم� .أقوم بعمل
فحو�ص لل�سكري  5مرات يوم ًّيا قبل كل وجبة،
وقبل ح�صة الريا�ضة وقبل النوم ،ويجب الت�أكد
دائما �أنّ م�ستوى ال�سكر يف الدم بني  150و،180
ً
و�إال يت ُّم ت�صحيح هذا امل�ستوى عرب زيادة كمية
الأن�سولني ،وتعديل نوع الطعام و�إلغاء وجبة
ال�سناك .فيما منط الطعام الذي �أتّ بعه هو
كالآتي:
_ وجبة الفطور ال�صباحية� :سندوي�ش من خبز
النخالة �أو ال�شوفان مع قطعة من اجلنب الأبي�ض
ولي�س الأ�صفر� ،أو ملعقة لبنة.
_ ال�سناك :تفاحة �أو ثمرة موز _ .وجبة
الغداء :طبق عبارة عن حبوب �أو با�ستا ،بالإ�ضافة
�إىل قطعة من ال�سمك �أو الدجاج �أو اللحم امل�شوي
مع خ�رضوات.
_ ال�سناك :ثمرة فاكهة �أو كوب ن�سكافيه
مع احلليب� ،أو حفنة من املك�رسات النيئة
�أو امل�شوية� ،أو كوب من اللنب الزبادي قليل
الد�سم.

_ فرتة بعد الظهر :ح�صة ريا�ضة ملدة
 60دقيقة �أو م�شي ملدة  60دقيقة ،بالإ�ضافة
�إىل  30دقيقة من متارين احلديد.
_ وجبة الع�شاء :طبق �سلطة بالإ�ضافة
�إىل قطعة من اللحم �أو الدجاج �أو ال�سمك
امل�شوي� ،أو التونا املع ّلبة باملاء.
مع الإ�شارة �إىل �أنه عند ت�ضمني وجبة
يتم حذف هذه الأخرية
الغداء الن�شوياتّ ،
من وجبة الع�شاء.
يتم تناولها بكميات قليلة
_ احللوياتّ :
ج ًّدا ،مع ا�ستبدال الفواكه يف وجبة ال�سناك
بهذه احللويات التي يجب �أن تكون من النوع
اخلفيف (امل�صنّع منزل ًّيا للتحكم بكميات ال�سمن
والزبدة مع �سكر �ستيفيا) مثل :املهلبية ،والكيك،
والب�سكويت وال�شكوالتة ال�سوداء.
_ املاء :يجب تناول ما يزيد على ليرتين
يف اليوم ،مع االبتعاد عن امل�رشوبات الغازية.
ميكن تناول كوب من ع�صري الفواكه الطازجة،
ّ
حمل � ّأي نوع �آخر من ال�سناك".
�رشط �أن يحل
املهمة يف �إدارة
وق ّدمت ماريا بع�ض الن�صائح
ّ
املر�ض ،وهي:
_ التن ّبه جي ًدا لنظام احلياة املتّبع ،والذي
ي�شمل الطعام ،والأدوية والأن�شطة اليومية.
_ �إجراء فح�ص يومي لل�سكر ،لأنه ال ميكن
معرفة م�ستوى ال�سكر يف الدم �إال بهذه الطريقة،
من �أجل معرفة كمية الطعام ونوعه وكمية الدواء
التي يجب �أن يتلقاها مري�ض ال�سكري.
�سنويا �إذا
_ زيارة طبيب العيون مرة واحدة
ًّ
مل يكن مري�ض ال�سكري يعاين م�شاكل يف �شبكية
العني التي توجب زيارته لأكرث من مرة يف العام
من �أجل املتابعة.
�سنويا.
_ �إجراء فح�ص للكلى مرة �إىل مرتني
ًّ
نظاما حيات ًّيا نظي ًفا
_ اعتبار مر�ض ال�سكري
ً
يحمي اجل�سم.
_ عدم الي�أ�س لدى الإ�صابة ،لأنَّ مري�ض
ال�سكري ميكنه الزواج والإجناب ومتابعة حياته
كاملعتاد� ،إمنا مع تطبيق بع�ض القواعد

�إعادة ت�صنيف ال�سرطان يزيد ف ّعالية و�سائل عالجه

�أ�صبح من ال�رضوري مقارنة �أوجة الت�شابه واالختالف
بني الأورام ال�رسطانية و�إعادة ت�صنيفها بدال من االهتمام
بتحديد �أول مكان ظهر فيه الورم باجل�سم ،ح�سبما
تو�صلت درا�سة طبية .وتو�صلت درا�سة ،بقيادة علماء من
الواليات املتحدة ،حللت �أكرث من  33نوعا من الأورام
ال�رسطانية يف �أكرث من � 10آالف مري�ض� ،إىل �إمكانية
�إعادة ت�صنيف الأورام �إىل  28جمموعة ت�شرتك يف جزئيات
مت�شابهة .ويقول الباحثون ،الذين ن�رشوا درا�ستهم يف
جملة ِ
"�سل" الطبية� ،إن �إعادة ت�صنيف الأورام �سيقود يف
النهاية �إىل حتديد و�سائل عالج �أف�ضل و�أكرث دقة .وقال
�أحد الباحثني" :حان الوقت لإعادة كتابة املراجع العلمية
لل�رسطان" .عادة ما ت�صنف الأورام ال�رسطانية وتعالج
وفقا للمكان الذي ظهرت فيه باجل�سم لأول مرة ،مثل
�رسطان الثدي �أو الرئة .لكن يف الدرا�سة اجلديدة ،التي
ُن�رشت بعنوان "�أطل�س الأورام ال�رسطانية" ،حلل العلماء
 23نوعا من ال�رسطان الأكرث �شيوعا ،وكذلك � 10أنواع
نادرة ،لر�صد �أوجه الت�شابة واالختالف على امل�ستويني
الوراثي واخللوي .وتو�صلت الدرا�سة� ،إىل �أن قرابة ثلثي
جمموعات ال�رسطان التي ت�شرتك يف �أوجة ت�شابه جزيئية
رئي�سية وجدت يف �أكرث من منطقة من اجل�سم .و�أظهرت
�أن نوعا ما وجد يف  25مكانا باجل�سم ،ما يعني �أنه من
البديهي عالجه ب�صورة خمتلفة اعتمادا على املنطقة الذي
ظهر فيها.
"�أجنح و�سيلة من العالج"كما تو�صلت �إىل �أن �أنواعا
�شائعة من ال�رسطان ،مثل �رسطان الرئة والثدي ،ميكن
ت�صنيفها �إىل �أكرث من نوع واحد من ال�رسطان .قال
كري�ستوفر بينز ،من "معهد باك لبحوث ال�شيخوخة" يف
والية كاليفورنيا ،لبي بي �سي� ،إن الدرا�سة مهمة للغاية
لأنها تعني �أن املر�ضى ال يتلقون دوما العالج الأكرث
فعالية .و�أ�ضاف �أنه يف بع�ض احلاالت يتعني ا�ستخدام
�أدوية �أحد �أنواع ال�رسطانات ،مثل املثانة ،لعالج نوع
�آخر ،مثل �رسطان الرئة .وتابع بينز�" :سيتلقى املر�ضى
�أجنح و�سيلة من العالج �إذا �أمكن �أوال ت�صنيف �أوراهم وفقا
لرتكيبها اجلزيئي واجلينومي" .وقال بينز �إن العالج
املناعي ،الذي ي�ستعان فيه بالنظام املناعي باجل�سم
للم�ساعدة يف مكافحة ال�رسطان ،واحد من و�سائل العالج
التي ميكن تعميمها على نطاق �أو�سع .كما ميكن �إعادة
توظيف �أدوية بع�ض احلاالت املر�ضية الأخرى ،مثل
التهاب املفا�صل الروماتويدي ،ملكافحة ال�رسطان .وقال

بينز �إن �رسطان الرئة والقولون هو من بني تلك الأنواع
التي ميكن �أن ت�ستفيد من و�سائل العالج الأكرث دقة .لكنه
�أو�ضح �أن الأمر ميكن �أن ي�ستغرق عقدًا من الزمن لتكون
و�سائل العالج هذه متاحة ب�سبب �صعوبة املوافقة على
طرح �أدوية جديدة .وقالت جو�ستني �ألفورد ،من مركز
�أبحاث ال�رسطان باململكة املتحدة" :من خالل الك�شف
عن املجموعات اجلزيئية التي يتوقع �أن ينتمي �إليها
ال�رسطان ،تتيح هذه الدرا�سة فر�صا الحتماالت جديدة
للمر�ضى الذين يعاجلون يف العادة على �أ�سا�س مكان ظهور
ال�رسطان باجل�سم" .و�أ�ضافت �أن "االختبار احلقيقي الآن
هو و�ضع هذه املعلومات قيد التطبيق ملعرفة ما �إذا كانت
هذه الو�سيلة من عالج املر�ضى �ست�ساعد يف �إنقاذ مزيد من
الأرواح �أم ال".

وجد باحثون �أن داء الربو يزيد خطر الإ�صابة بك�سور يف
العظام لدى ال�صبية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة التي �أجراها
الباحثون يف جامعة ملبورن با�سرتاليا �أن ال�صبية الذين
يعانون من الربو بدرجة ترتاوح من متو�سطة �إىل حادة،
ويعانون من الأعرا�ض يومي ًا ،تزداد لديهم احتماالت تعر�ض
عظامهم للك�رس بن�سبة  % 30عن غريهم ممن ال يعانون
من الربو .ونقلت بهذا اخل�صو�ص �صحيفة الدايلي ميل
الربيطانية عن الباحث الرئي�سي بالدرا�سة ،دكتور �شارون
بريينان� -أول�سن ،من جامعة ملبورن ،قوله " لأن الربو
مر�ض التهابي ،ف�إنه قد ي�ؤدي �إىل �ضعف بالعظام عرب تداخله مع الآليات املتعلقة بتكوين العظام
وارت�شافها" .و�أرجع الباحثون ال�رس وراء تراجع خطر تعر�ض الفتيات امل�صابات بالربو لك�سور
يف عظامهن �إىل قلة انخراطهن يف نوعية ال�سلوكيات ذات الطبيعة اخلطرة .و�أو�صى الباحثون يف
نف�س ال�سياق ب�رضورة �أن يوا�صل ال�صبية امل�صابون بالربو ن�شاطهم و�أن ينتبهوا للمخاطر .و�أو�ضح
الباحثون �أنهم خل�صوا لتلك النتائج بعد فح�صهم وحتليلهم �أكرث من � 16ألف طالب وطالبة ترتاوح
�أعمارهم بني  3و 13عاما من  91مدر�سة ابتدائية يف والية فيكتوريا جنوب �رشق ا�سرتاليا.

م�ضادات حيوية تكافح مقاومة الدواء

يعمل باحثون من جامعة �إلينوي يف �شيكاغو
و�رشكة نو�سوفارم املتخ�ص�صة يف التكنولوجيا
احليوية ،ومقرها ليون الفرن�سية� ،ضمن
فريق دويل ي�سعى �إىل اكت�شاف فئة جديدة من
امل�ضادات احليوية .تعترب تلك امل�ضادات
احليوية اجلديدة ،التي اكت�شفها يف البداية
باحثو �رشكة نو�سوفارم ،عبارة عن م�ضادات
مميزة واعدة على �صعيدين ،هما :م�صدرها
غري التقليدي ،وكذلك طريقتها املميزة يف قتل
البكترييا ،وهو ما يعني �أن املركب قد يكون
اً
فعال يف عالج العدوى البكتريية املقاومة
للأدوية �أو التي ي�صعب عالجها ،وفق ما ذكرته
يف هذا ال�صدد جملة العلوم.
فح�ص � 80ساللة تنتج تلك الفئة اجلديدة
من امل�ضادات ،التي يطلق عليها ا�سم
� odilorhabdinsأو  ،ODLsتنتج من بكترييا
تكافلية توجد يف نوعية الديدان اخليطية التي
تعي�ش يف الرتبة وت�ستعمر احل�رشات للغذاء.
ت�ساعد البكترييا على قتل احل�رشات ،والأكرث
�أهمية من ذلك �أنها تفرز امل�ضاد احليوي للإبقاء
على البكترييا املتناف�سة بعي ًدا .و�إىل الآن،
ال تزال تلك البكترييا املرتبطة بالنيماتودا
وامل�ضادات احليوية التي تفرزها قيد الدرا�سة
ب�شكل كبري .ولتحديد امل�ضادات احليوية ،فح�ص
باحثو �رشكة نو�سوفارم � 80ساللة م�ستنبتة من
البكترييا ملعرفة الن�شاط امل�ضاد للميكروبات،

الك�شف عن �أهم �أ�سباب رائحة اجل�سم الكريهة

حدد علماء الأ�سباب التي جتعل من رائحة �أج�ساد جمموعة من النا�س �أف�ضل من الباقني ،وملاذا يعاين البع�ض
من رائحة كريهة وكيف يتخل�صون منها.
و�أكد بحث علمي �أن الرائحة الكريهة ت�صدر يف �أغلب احلاالت من �أ�صحاب الأوزان الزائدة والذين يعانون من
ال�سمنة املفرطة.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن رائحة الفم الكريهة ت�صدر ممن يعانون من الوزن الزائد .ولإثبات هذه النظرية
قام العلماء بدرا�سة �شارك فيها  88متطوعا من البدناء و�أ�صحاب م�ؤ�رشات الكتلة الطبيعية .فوجدوا �أن رائحة
اجل�سم والفم الكريهة ترتبط ب�شكل وثيق مع وزن اجل�سم.
و�أ�ضاف الأخ�صائيون �أن الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات (غالبا ما يتناولها البدناء) ،ت�سبب جفافا
للغ�شاء املخاطي يف اجلهاز التنف�سي للإن�سان.
ووفقا للمنتدى الطبي " ،"Medical Forumفقد �أكدت درا�سة �أخرى �أن البدانة جتعل اجل�سم يفرز روائح غري
م�ستحبة ب�سبب طيات اجللد املرتاكمة بع�ضها فوق بع�ض ،بحيث يتجمع فيها العرق وي�صدر رائحة كريهة.
ويعد تراكم غاز الهيدروجني وامليثان يف �أج�ساد البدناء� ،أحد الأ�سباب الرئي�سة لرائحة اجل�سد والفم
الكريهة ،بح�سب الباحثني الذين ربطوا زيادة كمية هذه الغازات بزيادة دهون اجل�سم.
وي�ضيف اخلرباء �أن ال�سمنة �سبب لرتاكم البكترييا يف اجلهاز اله�ضمي ،وت�ؤدي بدورها �إىل رائحة كريهة.
وللح�صول على رائحة زكية للج�سم ،ين�صح الأخ�صائيون باتباع نظام غذائي متوازن يعيد وزن اجل�سم �إىل
امل�ستويات الطبيعية ال�صحية.

ثم قاموا بعزل املكونات الن�شطة ،ودر�سوا
الهياكل الكيميائية ،و�صمموا هند�س ًيا املزيد
من امل�شتقات القوية.
نادرة النوع وجد الباحثان �ألك�سندر مانكني
ويوري بوليكانوف ،الذين يعمالن يف جامعة
�إلينوي و�شاركا يف الدرا�سة� ،أن م�ضادات
 ODLsتعمل على الريبو�سوم اخلا�ص باخلاليا
البكتريية .ونقلت املجلة عن بوليكانوف ،وهو
�أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم العلوم البيولوجية يف
كلية الفنون والعلوم الليربالية فيي جامعة
�إلينوي ،قوله "�ش�أنها �ش�أن كثري من امل�ضادات
احليوية املفيدة
�رسيريا ،تعمل م�ضادات ODLs
ً
وفق �آلية ت�سمح لها با�ستهداف الريبو�سوم .لكن
يف املقابل يجب لفت االنتباه �إىل �أن م�ضادات
 ODLsم�ضادات مميزة ،لأنها ترتبط مبكان
على الريبو�سوم مل ت�ستخدمه من قبل �أي م�ضادات
حيوية �أخرى معروفة".
اكت�شف الباحثون � ً
أي�ضا �أنه حني ترتبط تلك
امل�ضادات بالريبو�سوم ،ف�إن تلك امل�ضادات
احليوية تعطل قدرته على تف�سري وترجمة
ال�شفرة الوراثية .وبينما يعمل كثري من �أنواع
امل�ضادات احليوية على �إبطاء منو البكترييا،
فقد �أكد مانكني �أن امل�ضادات احليوية التي تقتل
البكترييا بالفعل ،ويطلق عليها امل�ضادات
احليوية للجراثيم ،هي م�ضادات نادرة.
قدرات خارقة �أ�ضاف مانكني "�إن �آلية �إبادة
اجلراثيم اخلا�صة مب�ضادات  ODLsوحقيقة
�أنها ترتبط مبوقع على الريبو�سوم غري م�ستغل
من �أي م�ضاد حيوي معروف هي م�ؤ�رشات قوية
للغاية �إىل �أن  ODLsقادرة على عالج العدوى
التي ال ت�ستجيب للم�ضادات احليوية الأخرى".
كما �أجرى الباحثون يف �رشكة نو�سوفارم
اختباراتهم على مركبات م�ضادات  ODLالتي
تعمل �ضد م�سببات الأمرا�ض البكتريية ،التي
من بينها الكثري من امل�سببات املعروف �أنها
تت�سم مبقاومة العقاقري .علَّق على ذلك ماك�سيم
جوالتيريي ،وهو ال�رشيك امل�ؤ�س�س وكبري
م�س�ؤويل الق�سم العلمي يف �رشكة نو�سوفارم،
بقوله "وجدنا �أن مركبات م�ضادات ODL
جنحت يف عالج الفئران امل�صابة بعديد الأنواع
البكتريية امل�سببة للأمرا�ض ،و�أظهرت بالفعل
ً
ن�شاطا �ضد كل من م�سببات الأمرا�ض �سالبة
اجلرام و�إيجابية اجلرام ،مبا يف ذلك على
وجه اخل�صو�ص البكترييا املعوية املقاومة
للكاربابينيم".
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�شبابيات

ال�شاب
قزائي قيتئوم
ا�سمه قزائي قيتئوم ،ولد مبنطقة
مد�شتو با�سمرا عام  .1996در�س املرحلة
االبتدائية مبدر�سة دوقايل  ،واملرحلة
املتو�سطة مبدر�سة ادولي�س  ،والثانوية
مبدر�سة ا�سحاق تولد مدهن.
توجه اىل �ساوى �ضمن الدفعة  26عام
 ، 2012للتدريب ودرا�سة ال�صف الثاين
ع�شر  .جل�س لإمتحان ال�شهادة الثانوية
وحقق ن�سبة جناح مكنته من االلتحاق
معهد العلوم والتقانة مباي نفحي  ،در�س
يف كلية العلوم ملدة اربع �سنوات تخرج يف
ق�سم الريا�ضيات  ،وباال�ضافة اىل عمله له
هوايات اخرى نعر�ضها فيما يلي -:

لنبد�أ بجلو�سك لإمتحان ال�شهادة  ،كيف
كانت؟
الغريب انني يف املرحلة الثانوية
مل اكن اكرتث كثري ًا باملذاكرة
والحتى بالدرا�سة .لأن اهتمامي
كان من�صب ًا يف املجال املهني ،
حيث جتدين دائم ًا من�شغ ً
ال يف فك
وتركيب بع�ض الأدوات واللوزام
امليكانيكية .لكن الغريب يف االمر
انني عندما دخلت �ساوى ،بد�أ
اهتمامي بالدرا�سة  ،وادركت انني
البد من االجتهاد واملذاكرة و�إال فان
االمر �سيكون خمتلف ًا جد ًا  ،حيث
وجدت نف�سي امام امتحان حقيقي.
ولذلك قررت ان اجتهد كثري ًا ،
حتى احقق ما اريد وما جئت من اجله
يف �ساوى .حيث جل�ست لالمتحان
الثانوي (ماتريك) و احرزت درجة
 2.6مكنتني من االلتحاق بكلية
العلوم .
ما ا�سباب اختيارك لتخ�ص�ص الريا�ضيات ؟
منذ �صغري  ،كان اهتمامي
من�صب ًا يف التعامل مع جهاز
احلا�سوب( الكمبيوتر) ،ومبا انني
مل اجد فر�صة وفرتة كافية للمذاكرة
علىامتكن من احراز درجة متكنني
من درا�سة علوم هند�سة الكمبيوتر
او علوم الكمبيوتر  ،ا�ضطررت
لاللتحاق بق�سم الريا�ضيات ،
بحكم انني احب هذا املجال اي�ض ًا،
كما انه من ح�سن حظي �صار له
ارتباط مبجال درا�سة الكمبيوتر .
مبا انك كنت ترغب يف درا�سة هند�سة
احلا�سوب (الكمبيوتر ) ودر�ست الريا�ضيات
 ،هل ذلك يحز يف نف�سك  ،كونك مل حتقق
امنياتك؟
كنت �سعيد�أ و�رسرت عندما علمت
انني جنحت واحرزت الدرجة التي
اهلتني للنجاح  ،خا�صة وانني
كما ا�سلفت كنت قد اجهدت نف�سي
كثري ًا للمذاكرة ويف وقت وجيز
كوين احرز الدرجة كان امر مقنع
بالن�سبة يل  .لكنه باملقابل كان
در�س ًا مهم ًا بالن�سبة يل  ،وهو ان
االن�سان �إذا ما اراد تغيري م�ساره
� ،أو قرر امر ًا ما عليه ان ي�أخذ
املبادرة ويتحمل تبعات ذلك،
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واالقتناع مبا قرر وعدم الندم يف ما
اخذه من قرار ،لأن الندم الي�شجع
على امل�ضي للأمام بل يت�سبب يف
الرتاجع و الي�أ�س . .
متكنك من ا�ستخدام الكمبيوتر وبرجمته (
 ) Programingوذلك ملا بذلته من جهد
حتى متكنت من اجادة ا�ستخدامه وبرجمته ،
اىل اي مدى كان االمر �صعب ًا وكيف تغلبت
على ذلك؟
حقيقة ميكنك القول انه كان
حتدي ًا  ،خا�صة تنظيم الوقت الذي
خ�ص�صته لدرا�سة الكمبيوتر  ،فكما
هو معلوم جمال الريا�ضيات يحتاج
اىل الوقت لدرا�سته ومراجعته ،
ويف نف�س الوقت برجمة الكمبيوتر
ودرا�سته يحتاج اي�ض ًا اىل ذلك
ورمبا جهد اكرب  .خا�صة اجادة
لغة اال�ستخدام للحا�سوب  ،والتمكن
من العمل فيه خا�صة يف اجلانب
العملي يحتاج اىل الوقت واجلهد
وال�صرب كذلك على حل كل ما يواجهك
يف هذا املجال .اي�ض ًا مبا انني مل
اجد من ي�ساعدين يف حل بع�ض
مع�ضالت علم احلا�سوب  ،وبع�ض
اال�ستخدامات  ،و�إ�ضطراري للمذاكرة
مع زمالئي تخ�ص�ص الريا�ضيات �أثر
كثري ًا على من جانب متابعة درا�سة
احلا�سوب  ،لأن هذا املجال كما
هو معلوم يحتاج اىل املتابعة
امل�ستمرة  ،وكذلك املناق�شات مع
من هم يف نف�س املجال وتبادل
االراء معهم واال�ستفادة من خرباتهم
وجتاربهم  .لكن مبا ان الرغبة
موجودة  ،وهي االهم والدافع
اال�سا�سي ف�إنه لي�س هنلك ماي�صعب
مادامت االرادة موجودة .
لنتعرف عن قرب على ما اجنزته حدثنا عن
اول �شيئ اجنزته وماذا كان؟
عندما كنت ادر�س يف ال�صف
العا�رش  ،قر�أت يف غوغل()Google
�إمكانية ابعاد البعو�ض عن بيئتك ،
فحاولت عملي ًا ان اقوم بذلك .فقد
قر�أت انه با�ستخدام و�سيلة IC55
مع مكثفات مع ترانز�سرت مع العمل
على ترددات كهربائية حتدث �صوت
الي�سمعه االن�سان العادي  ،ف�إن هذه
الرتددات وما ت�صدره من ا�صوات
ت�ستطيع ابعاد البعو�ض عن بيئتك
املحيطةبك ،بحكم ان اال�صوات
ال�صادرة عن الرتددات تزعج
البعو�ض كثري ًا ما ي�ضطره للهرب .
وجربت عملي ًا اخلطوات املذكورة
حيث حت�صلت على  IC 55من بع�ض
اال�شخا�ص وقمت ب�رشاء ما تبقى ،
وقمت بعمل التجربة وفع ً
ال كانت
النتيجة ايجابية  ،بل ا�ضفت اليها
انه يف حال انقطاع الكهرباء انه
ميكن تنفيذ املهمة بتو�صيلها بحجر
بطارية عادي.
حق ًا بداية جتربة رائعة ثم ماذا بعد
ذلك؟
مل اجنز عمل كثري حتى التحاقي
بالكلية  ،كنت اقوم يف املنزل
ب�إ�صالح اجهزة كمبيوتر  ،وكنت
اتعامل مع بع�ض امل�ؤ�س�سات فيما
يتعلق باالجهزة االلكرتونية .

عند تغيريك ملهنة ما عليك اتخاذ القرار وحتمل كل تبعاته

وعندما در�ست ال�سنة الثانية
يف الكلية  ،قررت ان ان ادر�س
هذا املجال واتعمق فيه اكرث
واجلهد
بتخ�صي�ص الوقت
الكبريين  ،ولذلك ام�ضيت الفرتة
من ال�سنة الثانية وحتى نهاية
ال�سنة الثالثة يف الدرا�سة
املكثفة ،حيث متكنت من
االملام بلغة احلا�سوب ب�شكل
كبري  ،مع اجراء التجارب يف
كل وقت وحني .
وكيف كانت نتيجة الدرا�سة املكثفة
التي قمت بها؟
نعم  ،اقول انني متكنت من
املعرفة واالملام التام به  .يف
نهاية ال�سنة الثالثة  ،اتفقت مع
احد اال�صدقاء من امل�صورين  ،ب�أن
انتج له �صور يف جهاز احلا�سوب
بنظام ()Applicationواحولها على
املوبايالت وجنحت الفكرة بل
متكنت من تطوير الفكرة اكرث ،
لكن فيما بعد مل امتكن من موا�صلة
ذلك  ،لذلك حولت االمر اىل حفظ
االغنيات القدمية يف املوبايالت.
حدثنا عن كيف متكنت من تطوير نظام
( )Applicationوماذا كان الهدف من
ذلك؟
حملنا االغنيات القدمية بنظام
( ، )Applicationوكان الهدف
منها حفظ االغنيات القدمية القيمة
لالباء من الفنانني.فباال�صل نظام
( )Applicationمت اعداده لبع�ض
االلعاب ،من نوع تورد لك اغنية
لفنان ثم ت�س�ألك عن ا�سمه بتحديد
موقع لذلك  ،ف�إذا اجبت اجابة
�صحيحة حت�سب لك درجة وان
اخط�أت الت�سجل لك �شيئ .وتقدم
لك خيارات ،من �شاكلة ذكر احرف
من ا�سم الفنان  ،وهكذا ت�ستمر يف
ايراد االغنيات امل�شحونة كلها ،عرب
تقدمي املعلومة ال�صحيحة ويف نف�س
الوقت تقوم بدور الرتفيه.
كم من الزمن ا�ستغرق برجمتك هذه؟
مبا انني متكنت فيال�سابق من
التمكن من لغة احلا�سوب وكل ما
يتعلق با�ستخداماته ،مل ي�ستغرق
االمر عندي زمن ًا كثري ًا لو�ضع
ال�شفرة  ،وغريها من املهام لإجناز
ذلك والتي ا�ستغرق العمل بها
ثالثة ا�شهر اعددت فيها البيانات
املطلوبة وا�سماء االغنيات وكيفية
ت�صنيفها وهو امر يحتاج اىل
االنتباه والكثري من احلذر .كما
انني جمعت املعلومات واالغنيات
بالتجول يف مواقع مو�سيقية عدة
ا�ستخدمتها كم�صادر جلمع االغنيات
 ،وهو ا�ستغرق الكثري من الوقت
واجلهد  ،لكني تعبي مت تعوي�ضه
مبا وجدته من ت�شجيع.
ثم كيف كانت م�سريتك يف هذا املجال بعد
تلك التجربة؟
ثم كان برنامج( )Application
�آخر با�سم املو�سيقى القدمية.
الذي كنت قد �شاركت فيه يف
الدورات ال�صيفية التي مت متويلها
من قبل الفنلنديني  .وهو برنامج
وا�سع هدفه تن�شيط البحوث مباي
نفحي  .امل�رشوع كان يديره طالب

هند �سة

الكمبيوتر
وعلوم
،
طالب الهند�سة
الكمبيوتر ،
االلكرتونية � ،سمعت عن امل�رشوع
عرب �صديق يل ا�سمه �رسافيل .
فعندما حدثني عن امل�رشوع ،
قررت االلتحاق بامل�رشوع ،
وذهبت فور ًا وقابلت القائمني
واو�ضحت لهم رغبتي
عليه
بامل�شاركة فيه  ،مع تعريفهم
مبا اجنزت  ،فوفقوا على
م�شاركتي وقد كان .و�شاركت مع
زمالئي وقدمت ا�سهامات جيدة ،
لكن كانت فائدتي اكرب مما وجدته
من افكار و�آراء من قبل املا�رشكني
 ،وجنحت يف ك�سب �صداقاتهم ،
واكت�سبت جتارب عميقة وا�ستفدت
منهم كثرياً.
بعد اكمالك للأعمال مباي نفحي قمت
باعمال لها عالقة بعرو�ض ن ما الهدف من
ذلك وكم ا�ستغرق ذلك من وقت؟
يف احلقيقة ،هي مبادرة وبطلب
يف هذا
احد النا�شطني
من
املجال ،وكان الهدف منها تعريف
اجلمهور بالت�صاميم  ،وكان ال
 ))Applicationقد حوى ا�سماء كل
امل�صممني وعر�ض كامل لآنتاجهم
 ،كما انها �شملت ادخال نظام
الت�صويت ل�صالح احد املتناف�سني
يف مناف�سات االغاين باملوبايل،
والت�سمح بالتالعب بالت�صويت مرة
اخرى .
كما ان نظام ال ))Application
ي�سمح لل�شخ�ص
يف املوبايل
بالدخول يف ال�شبكة واالدالء
ب�آرائه بكل �سهولة .
كنت يف الفرتة القريبة قد �أجنزت عمالً
بالتعاون مع ا�صدقائك يقدم خدمة للطالب
هال حدثتنا عنه؟
هذه الفكرة انا الذي بد�أتها ،
واجنزتها بالتعاون مع ا�صدقائي
 ،وتنبع الفكرة من تقدمي خدمة
للطالب متكنهم من الدرا�سة يف
منزلهم مع تهيئة منا�سبة تتيح
لهم ذلك بكل �سهولة  .ووتلخ�ص
يف جهاز كمبيوتر �صغري ي�شحن
بدجيتال اليربري من نوع"
را�سربيبوي" ،يتم تركيبها يف

ركن وي�ستفيد منها عدد كبري من
الطالب يف التعلم ،وت�ساعد الطالب
كذلك يف اداء االمتحان مبا�رشة عرب
برنامج ".)On Line Testingكما
انها ت�ساعد اولياء امور الطالب
من متابعة ابنائهم وادائهم عرب
ذلك اجلهاز.ومتابعة النتائج
والدرجات التي يحرزها ابناءهم ،
كما انها الحتتاج لت�شغيلها اىل
كهرباء بل ميكن ان تعمكل بالطاقة
ال�شم�سية وي�ستفيد منها كل �شخ�ص
بحوزته موبايل يف اي موقع .
كل عمل واجناز تنبع قيمته  ،من كونه
ي�سهم يف حل م�شاكل املجتمع  ،خا�صة اذا
كانت قيمته ال�شرائية اقل  ،كيف تقيم عملك
هذا بالنظر اىل �سعره؟
هي رخي�صة جداً ،خا�صة اذا
نظرنا ملا تقدمه من خدمة كبرية
 .فكرتكيبها اليكلف اكرث من الف
نقفة فقط ،،لذلك تقييمي لذلك انه
باملقارنة ملا تقدمه من خدمة ف�إن
ال�سعر يعترب رمزياً.
الفر�صة لك ان كان لك ماتقوله؟
يف البدء اتقدم بال�شكر اجزله
لوالدي وا�رستي كما ا�شكر عمي
تخلي ولدماريام بامريكا الذي قدم
يل كل ما احتاجه من مواد ولوازم
وت�شجيعه امل�ستمر يل  ،كما ا�شكر
ا�صدقائي ومن كانوا ي�شاطروين
االفكار واالراء  ،وهم حدقو وابيل
وم�رست وروبيل واالخرين ممن مل
ت�سعفني الذاكرة يف ايراد ا�سمائهم
 ،كما ا�شكركم على اتناحة هذه
الفر�صة يل .
( مكئيل برهي " ودي برهى")
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�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

مان�ش�سرت �سيتي يفتح خزائنه
يف �إياب ربع النهائي لدوري �أبطال �أوروبا
لهداف يوفنتو�س
ت�أهل ريال مدريد وبايرن ميونخ لن�صف النهائي
يف املبارتني اللتني �أقيمتا �أول �أم�س الأربعاء ،جنح فريق

ريال مدريد الإ�سباين ،يف الت�أهل �إىل ن�صف نهائي دوري �أبطال

�أوروبا ،رغم اخل�سارة من يوفنتو�س الإيطايل ،)3-1( ،يف �إياب
ربع نهائي ت�شامبيونز ليج ،الذي �أقيم يف ملعب "�سانتياجو
برنابيو" .و�سجل ثالثية يوفنتو�س ،ماريو ماندزوكيت�ش يف
الدقائق " "2و" ،"37و�أحرز بليزي ماتويدي ،يف الدقيقة 61

الهدف الثالث ،بينما �أحرز لريال مدريد كري�ستيانو رونالدو

يف الدقيقة الثامنة من الوقت البديل من ال�شوط الثاين.

وبهذه النتيجة

ي�صعد امللكي مبجموع املواجهتني ( ،)4-3بواقع الفوز

إيابا( .)1-3كما ح�سم بايرن ميونخ
ذهابا ،)3-0( ،واخل�سارة � ً
ً

�سلبيا
ت�أهله �إىل ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا بعدما تعادل
ً

مع �ضيفه �إ�شبيلية الإ�سباين ،يف املباراة التي جمعتهما على
ملعب "�أليانز �أرينا" يف �إياب دور الثمانية .وا�ستفاد الفريق

البافاري من انت�صاره على الفريق الأندل�سي يف مباراة الذهاب

على ملعب رامون �سان�شيز بيزخوان بهدفني مقابل هدف.

برف�ضه �أي عر�ض ُيقدم لالعبه الدويل
مان�ش�سرت يونايتد يح�سم م�صري ماركو�س را�شفورد

ك�شفت تقارير �صحفية �أول �أم�س الأربعاء ،عن �أن �إدارة مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي ،ح�سمت م�صري الالعب الدويل جناح الفريق خالل الفرتة املقبلة .وقالت
�صحيفة "ذا �صن" الإجنليزية� ،إن نادي مان�ش�سرت يونايتد يرف�ض �أي عر�ض ُيقدم
لالعبه الدويل الإجنليزي ،ماركو�س را�شفورد خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة .وتابعت ،ويحر�ص النادي الإجنليزي على احلفاظ على �أحد �أبرز مواهبه،
الذي ان�ضم للفريق الأول قاد ًما من الأكادميية ،ورغم الإحباط الذي ي�شعر به
ؤخرا �إىل
ؤخرا� ،إال �أنه غري م�سموح له بالرحيل .وكانت تقارير قد �أ�شارت م� ً
الالعب م� ً
�أن الالعب يفكر يف الرحيل عن الفريق ،حال ا�ستمرار املدرب الربتغايل مورينيو
على ر�أ�س القيادة الفنية ،املو�سم املقبل .وي�شعر الالعب الإجنليزي ال�شاب
كثريا مع مورينيو ،رغم من �أنه �شارك يف  97مباراة من
بالإهمال ،لأنه ال ي�شارك
ً
�أ�صل  112مباراة ملورينيو مع ال�شياطني احلمر .وتقول التقارير �إن الالعب �شعر
أ�سا�سيا يف املباراة الأخرية �أمام مان�ش�سرت �سيتي وم�شاركته بديلاً يف �آخر  8دقائق من اللقاء.
بعدم �أهميته يف الفريق ،بعدما مل ي�شارك �
ً

بعد خروج بر�شلونة الإ�سباين من ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا
فالن�سيا يخ�رس ماليا ب�سبب بر�شلونة

ت�سبب خروج بر�شلونة الإ�سباين من ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،الثالثاء املا�ضي،
على يد روما الإيطايل ،يف خ�سارة مالية لفريق
فالن�سيا .وتقول �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية،
�إن فالن�سيا اتفق مع بر�شلونة خالل انتقال
�أندريه جوميز ل�صفوف البار�سا مقابل 35
مليون يورو منذ عامني ،على  20مليون يورو
كحوافز يح�صل عليها اخلفافي�ش ،خالل عقد
الربتغايل رفقة الفريق الكتالوين .و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن احلوافز تن�ص على ح�صول
فالن�سيا على ن�صف مليون يورو ،يف حالة بلوغ
بر�شلونة ربع نهائي ت�شامبيونزليج ،ومليون
يورو لن�صف النهائي ،ومليون �آخر �إذا و�صل
البار�سا لنهائي ت�شامبيونزليج ،و 3ماليني
�إذا توج الفريق الكتالوين باللقب ،خالل
عقد جوميز مع البار�سا املمتد ملدة  5موا�سم .و�أبرزت ال�صحيفة يف تقريرها ب�أن فالن�سيا ح�صل على  11مليون
يورو كحوافز من بر�شلونة خالل عامني للربتغايل رفقة البار�سا ،منها مليونا بعد �سقوط بر�شلونة يف ربع نهائي
ت�شامبيونزليج املو�سم املا�ضي ،وهو ما �سوف يتكرر العام اجلاري بعد خروج البلوجرانا �أم�س .ي�شار �إىل �أن جوميز
�شارك كبديل يف لقاء روما �أم�س ،يف الدقيقة  81بدال من �أندري�س �إنيي�ستا ،وانتهى اللقاء بفوز الطليان .3-0

مبكرا ،يف التفكري بفرتة االنتقاالت ال�صيفية
بد�أ مان�ش�سرت �سيتي،
ً

املقبلة ،بعد خروجه من ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بو�ضع عينه

على مهاجم يوفنتو�س الإيطايل .وح�سب �صحيفة "ال جازيتا ديلو
�سبورت" الإيطالية ،ف�إن املدير الفني الإ�سباين بيب جوارديوال ،طلب

من �إدارة مان�ش�سرت �سيتي التعاقد مع مهاجم فريق يوفنتو�س باولو
ديباال .و�أ�ضافت ال�صحيفة ،ب�أن ال�سيتي جاهز لتقدمي عقد ُمغ ٍر للغاية
للنجم الأرجنتيني ،يح�صل فيه على  18مليون يورو كراتب �سنوي،
لإقناعه باخلروج من نادي ال�سيدة العجوز .و�سجل ديباال ،خالل املو�سم

احلايل من الدوري الإيطايل 21 ،هدفً ا ،احتل بها املركز الثالث يف
قائمة ترتيب الهدافني بـ"الكالت�شيو" ،بفارق � 6أهداف فقط عن

مهاجم الت�سيو �شريو �إميوبيلي �صاحب ال�صدارة .وعلى �صعيد ال�سيدة
العجوز ،ف�إن النجم الأرجنتيني يت�صدر قائمة الهدافني لفريقه .وف�شل
فريق جوارديوال ،يف الت�أهل لن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بعد

إيابا 1ـ.2
خ�سارته �أمام ليفربول خارج ملعبه
ذهابا 0ـ ،3ومبلعبه � ً
ً

مواجهة ث�أرية للجزيري يف
بطولة مراك�ش

يواجه الالعب التون�سي،
مالك اجلزيري ،امل�صنف 91
عامليا ،يف الدور الثاين لبطولة
ً
مراك�ش املفتوحة ،الأملاين
مي�شا زفاراف ،امل�صنف 55
عامليا .وتغلب اجلزيري على
ً
الالعب املجري ،مارتون
فيزفيت�ش ،امل�صنف 61
عامليا ،مبجموعتني ملجموعة
ً
واحدة ،بواقع ( ،)6 1-و(- 6
 ،)4و( ،)2 - 6و�أزاح زفاراف
يف الدورالأول الإيطايل باولو
لورانزي ،مبجموعتني دون
رد ،بواقع ( ،)3 - 6و(- 6
 . )4و�سبق للبطل التون�سي
�أن تقابل مع زفاراف يف
منا�سبتني يف  ،2017وكانت الغلبة للأملاين يف بطولة �شتوتغارت مبجموعتني
دون رد ،بواقع ( )3 - 6و( ،)1 - 6ويف بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة بثالث جمموعات
ملجموعة واحدة ،ما يعني �أن مالك اجلزيري �سيكون �أمام مواجهة ث�أرية.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

ب�إحت�ضان �ساحة مدر�سة ا�سمرا لل�صم والبكم

العدد ()129

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

�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

االحتاد الإجنليزي ي�شعل �سباق الهداف بني �صالح وكني

�أ�سبوع الثقافة والريا�ضة باالقليم االو�سط يتوا�صل بفعاليات متنوعة احت�ساب هدف �إ�ضايف يف ر�صيد كاين و�صالح يعلقّ
بد�أت فعاليات �أ�سبوع الثقافة والريا�ضة
ملعاقي الإقليم الأو�سط يف الثالث من �إبريل
اجلاري والذي ي�ستمر حتى اخلام�س ع�رش منه حتت
�شعار "ر�ؤ�آنا تكمن يف تطوير مناف�سة وكفاءة
املواطنني املعاقني يف الثقافة والريا�ضة" وذلك
عرب تنظيم مواطنني �أكفاء الب�رص من مدر�سة �أبرها
بهتا وكذلك ال�صمم من مدر�سة �أ�سمرا لل�صم
ملناف�سات خمتلفة.
و�ضمن املناف�سات التي نظمت لأكفاء الب�رص،
مت �إجراء مناف�سة يف الريا�ضة املعروفة بالبول
جول والتي تناف�س فيها فريق ت�سفا لأول مرة
يف الوطن وحازت على �إعجاب اجلمهور .وهذه
الريا�ضة ت�ضم �ستة العبني مق�سمني على ثالثة
فرق حيث يقومون برمي الكرة �أمام بع�ضهم
البع�ض ،وقد �أجريت هذه املناف�سة لكال اجلن�سني.
ففي مناف�سات الإناث حقق فريق دندن الفوز
على فريق رمي بهدفني مقابل هدف واحد .يف حني
تفوق فريق كوخوب على فريق �سقن بثمانية
�أهداف مقابل �سبعة �أهداف يف املناف�سات التي
�أجريت للذكور .ويف مناف�سات �شد احلبل للذكور،
�إ�ستطاع فريق �سقن التغلب على مناف�سه والتا.
ويف مناف�سات العدو خم�سني مرت بلم�س احلبل
التي �أجريت للكبار وال�صغار من كال اجلن�سني ،فاز
روفتاليم �أمل من فئة الذكور ال�صغار يف املجموعة
الأوىل ،بينما حل ثانيا ً �إ�رسوم ر�ؤ�سوم و�أتى يف
املركز الثالث مو�سائيل يعبيو .ويف املجموعة
الثانية لفئة الذكور ال�صغار ،حل عبده �إبراهيم
يف املرتبة الأوىل ،ثم توايل على املركزين الثاين
والثالث على التوايل كل من يافيت عندي برهان،
ثم وقحي كح�ساي.
ويف مناف�سات الإناث ،حازت يور�ساليم �أبرهام
على املركز الأول ،تليها يو�سان �أبرهام ثانية ،ويف

املركز الثالث حلت �أنق�ست �أمل يف املجموعة الأوىل.
�أما يف املجموعة الثانية فقد نالت هيلني �أرقاي
على املرتبة الأوىل ،ثم �أتى كل من فاطمة �صالح
و�سهمر ت�سفاي يف املركزين الثاين والثالث .ويف
املناف�سات الكربى للذكور ،نال يوناتان قويت�ؤم
املركز الأول من املجموعة الأوىل ،و�أتى قال �آب
عندوم يف املركز الثاين ،وبينهور قربهيويت
ثالثا ً .ويف املجموعة الثانية� ،إحتل مراد �أحمد
املرتبة الأوىل ،ثم تعاقب على املركزين الثاين
والثالث كل من ،تخالي حقو�ص وعثمان �إبراهيم.
ويف مناف�سات كرة القدم و�ألعاب القوى ،التي
�شارك فيها املتناف�سون ال�صمم ،والتي �أجريت
يف احلادي ع�رش من �إبريل اجلاري ،وتناف�ست
فيها ثالثة فرق هي حنب� ،سالم وكوخوب ،يف
جولتني متتاليتني ،حاز فريق حنب على املركز
الأول مبجموع ع�رشة نقاط ،ثم �أتى فريق �سالم يف
املركز الثاين مبجموع �ستة نقاط ،وفريق كوخوب
يف املركز الثالث مبجموع نقطة واحدة فقط .كما
�أجريت ت�صفيات �سباق العدو �سبعني مرتاً ،لكال
اجلن�سني وبني جمموعتني منف�صلتني ،حيث

حازت كل من ميكال �أببي ،يون�آب ف�سهايي ،هانا
يونا�س ورابا جمع على املراكز الأربعة الأوىل،
من املجموعة الأوىل ،ويف املجموعة الثانية ،حلت
�أر�سيما مربهتو �أوالً ،وديانا ت�سفو ثانيا ً ،وفورتونا
مو�سي ثالثا ً ،بالإ�ضافة �إىل هريمون عقباميكائيل
يف املرتبة الرابعة� .أما يف مناف�سات املئة مرت
للذكور ،ف�إحتل من املجموعة الأوىل فتحاوي عندي
يف املركز الأول ،ثم �ساميون قرماي يف املركز
الثاين ،و�إليا�س �أبرهام يف املركز الثالث ،ثم
ر�ستوم �شي�شاي يف املرتبة الرابعة .ويف املجموعة
الثانية� ،أتى فانئيل �إفرمي �أوالً ،وتوايل على
املراكز الثالثة املتبقية كل من ،هياب برهاين،
�أبرهام ياقوب وبرخت �أبرهام.
اجلدير بالذكر �أن هذه املناف�سة تقام لأول
مرة بالتعاون مع فرع مفو�ضية الثقافة والريا�ضة
بالإقليم الأو�سط وفرع وزارة التعليم بالإقليم
الأو�سط بالإ�ضافة �إىل تن�سيق نادي ت�سفا قجرت
الريا�ضي .و�سوف ي�سدل ال�ستار على هذه
املناف�سات يف الرابع ع�رش من �إبريل اجلاري يف
منت�صف اليوم ب�أ�ستاد العا�صمة �أ�سمرا.

رفقة فريقه دامين�شن داتا اجلنوب افريقي

ً
�أمانئيل قرب�إذقابهري طرفا يف �سباق دي برابانت�سي البلجيكي

�شارك الدراج االرتري املت�ألق �أمانئيل
قرب�إذقابهري يف �سباق دي برابانت�سي البلجيكي
للدراجات الهوائية (DE BRABANTSE
)PIJL – LA FLECHE brabanconne
 ،الذي �أقيم �أول �أم�س االربعاء .
�سباق الن�سخة الثامنة بعد اخلم�سني الذي

يحظى بدرجة ( )2.0بت�صنيف ال�سباقات
العاملية واقيم ملدة يوم واحد  ،ح�سمه
الدراج البلجيكي تيم ويلين�س من فريق لوتو
البلجيكي.وح�سم الدراج املخ�رضم م�سافة
املرحلة التي امتدت لـ ( ) 202كيلومرت يف
ظرف زمني قدره � 4ساعات و 42دقيقة و48

بعدما حفلت مباريات �إياب ربع النهائي باملفاج�آت وال�سيناريوهات املثرية

�إياب ربع نهائي الأبطال ين�سف  4معتقدات

بعد جولة الذهاب من ربع نهائي
ت�شامبيونزليج ،طغت معتقدات و�أفكار
حول بع�ض الفرق والنتائج ،يف عامل كرة
القدم الذي ي�صعب توقع �أي �شيء ،يف
ظل الإثارة واجلنون الذي تتميز به اللعبة
ال�شعبية الأوىل يف العامل.
وثبت خط�أ بع�ض هذه املعتقدات
اخلاطئة ،بعدما حفلت مباريات �إياب
ربع النهائي باملفاج�آت وال�سيناريوهات
املثرية.
املعتقد الأول :بر�شلونة ال يقهر

اجلميع امتدح بر�شلونة خالل املو�سم
اجلاري حتت قيادة �إرن�ستو فالفريدي ،بعد
النتائج الرائعة للفريق الكتالوين الذي مل
يتكبد �أي خ�سارة �سواء يف الليجا بعد 38
مباراة على التوايل ( 31هذا املو�سم) �أو
دوري الأبطال ،لتطفو العديد من الآراء
التي ت�ؤكد �أنه الفريق الذي ال يقهر.
لكن زمالء املخ�رضم دانييلي دي رو�سي
�أثبتوا للجميع �أن بر�شلونة قابل للهزمية،
بعدما �أطاحوا به من دوري الأبطال بثالثية
تاريخية ،ليقتلوا �أحالم �إرن�ستو فالفريدي

ثانية  ،مبعدل �رسعة و�سطي ناهز (42.86
كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة.
وحاز االيطايل �سوين كولبرييلي على املركز
الثاين � ،أما املركز الثالث فكان من ن�صيب
تي�سج بينوت  .وكان �أف�ضل مركز لعنا�رص
فريق دامين�شن داتا الفريق االفريقي الوحيد
يف حارطة الطوافات العاملية  ،من م�صلحة
الدراج البلجيكي �سريجي بول�س الذي �أنهى
ال�سباق يف املركز الثالث ع�رش .
وتبواء الدراج االرتري �أمانئيل قرب�إذقابهري
املركز ( )90يف ال�سباق بعد �أن ت�أخر بفارق 9
دق عن املتوج باملرحلة.
هذا ويف طواف املغرب الدويل الذي يعرف
م�شاركة ارترية وحيدة جاءات عرب مريون ت�شمي
 ،جرت �أول �أم�س االربعاء املرحلة ال�ساد�سة
وعرفت تتويج الدراج ميمي تيبري باملركز
االول  ،فيما كان املركز التا�سع واخلم�سني من
ن�صيب مريون ت�شمي.
بهذا النتيجة  ،عزز دراج فريق بايك ايد
االملاين تواجده مع الع�رشة االوائل يف الرتتيب
اخلا�ص بالنقاط امل�سجلة .

يف حتقيق ثالثية الدوري والك�أ�س والأبطال
مثلما فعل بيب جوارديوال ولوي�س �إنريكي
يف �أول موا�سمهما رفقة الفريق الكتالوين.
املعتقد الثاين :نهاية الطليان
بعد خ�سارة روما برباعية مقابل هدف من
بر�شلونة يف كامب نو ،وهزمية يوفنتو�س
الثقيلة يف عقر داره من ريال مدريد بثالثية
نظيفة ،نال الثنائي الإيطايل موجة من
االنتقادات واللوم من ال�صحافة املحلية،
و�ساد اعتقاد بابتعاد الكرة الإيطالية عن
املناف�سة وعدم قدرة فرق الكالت�شيو على
الوقوف يف وجه "جربوت" عمالقي الليجا
الإ�سبانية.
لكن جولة الإياب دمرت كل تلك
املعتقدات ،بعدما �أطاح روما بالعمالق
بر�شلونة بثالثية نظيفة ،الأمر الذي مل
ي�ستطع من قبل �أن يفعله �أحد ،بينما كاد
يوفنتو�س �أن يطيح بحامل اللقب ريال

�أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة
القدم الأربعاء �إ�ضافة هدف �إىل ر�صيد
مهاجم توتنهام الدويل هاري كاين كان
احت�سب للدمناركي كري�ستيان �إريك�سن
خالل فوز فريقه على �ستوك �سيتي ،2-1
وذلك بعد قبول ا�ستئناف بهذا ال�ش�أن.
و�أكد كاين �أنه كان �صاحب اللم�سة
الأخرية لكرة من ركلة حرة �سددها
�إريك�سن ،ولكن الهدف احت�سب يف حينها
مل�صلحة الدمناركي.
وقال كاين ال�سبت بعد املباراة "�أق�سم
بحياة ابنتي �إنني مل�ست الكرة" ،يف حني
علق �إريك�سن على الأمر بقوله "احتفل
(كاين) وك�أنه هدفه ،ولذلك يجب �أن
�أحرتم كلمته".
واعتربت جلنة اال�ستئناف يف رابطة
الدوري الإنكليزي �أنه بعد �إعادة م�شاهد
املباراة تبني �أن كاين حول م�سار الكرة
باجتاه املرمى.
وجاء يف بيان لرابطة الدوري "احت�سب

هدف توتنهام الثاين يف مرمى �ستوك
�سيتي ال�سبت لهاري كاين ،بعد �أن قبل
ا�ستئناف النادي والالعب �أمام جلنة
اال�ستئناف".
وارتفع ر�صيد كاين بالتايل �إىل 25
هدفا ،وهو �صاحب املركز الثاين يف
ترتيب هدايف الدوري الإنكليزي املمتاز،
بفارق �أربعة �أهداف خلف امل�رصي حممد
�صالح مهاجم ليفربول.
وخا�ض كاين �أمام �ستوك �سيتي مباراته
الأوىل ك�أ�سا�سي منذ �إ�صابته يف الكاحل
منت�صف مار�س.
من جهة �أخرى علّق النجم امل�رصي حممد
�صالح ،الذي يعي�ش �أف�ضل الأوقات مع
ليفربول باحتالله ل�صدارة ترتيب هدايف
"الربمير ليغ" وقيادته للـ"حمر" �إىل ن�صف
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،ب�شكل طريف
على احت�ساب هدف �إ�ضايف يف ر�صيد كاين
مما �أثار العديد من ردود الأفعال على
موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت".

لدعم خط دفاع الفريق الأحمر

مدافع جديد على رادار مان�ش�سرت يونايتد

ك�شفت تقارير �صحفية ،عن ظهور
ا�سم جديد يف قائمة املطلوبني يف
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،لدعم
خط دفاع الفريق الأحمر قبل املو�سم
املقبل.
ووفقا ل�صحيفة "ذا �صن" ف�إن جوزيه
مورينيو ،املدير الفني لليونايتد،
ي�ستهدف التعاقد مع �ألفي ماو�سون،
من �سوانزي �سيتي ،لدعم مركز قلب
الدفاع ،وذلك بعد �أن ف�شل الثالثي
كري�س �سمولينج ،فيل جونز وماركو�س
روخو يف �إقناع املدرب الربتغايل.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن مورينيو
معجب مباو�سون �صاحب الـ 24عاما،

والذي كان مبثابة النقطة امل�ضيئة يف
م�شوار �سوانزي هذا املو�سم رغم معاناة
الفريق يف الربمييريليج.
ومن املتوقع �أن ي�سمح �سوانزي
لنجم دفاعه بالرحيل �إذا تلقى عر�ضا يف
حدود  40مليون جنيه �إ�سرتليني ،وهو
مبلغ لن ي�شكل عقبة لليونايتد الذي من
املتوقع �أن يح�صل على �أموال كثرية
من بيع عدد من جنومه هذا ال�صيف.
يذكر �أن تقارير كانت قد ربطت
اليونايتد �أي�ضا بالفرن�سي �صامويل
�أومتيتي ،قلب دفاع بر�شلونة
الإ�سباين.

بعدما �أ�صيب بك�رس يف �إ�صبع يده الي�رسى

بر�شلونة يعلن �إجراء جراحة لالعبه راكيتيت�ش

�أو�ضح بر�شلونة مت�صدر الدوري
الإ�سباين لكرة القدم �أن جنم و�سطه
الكرواتي �إيفان راكيتيت�ش خ�ضع لعملية
جراحية بعدما �أ�صيب بك�رس يف �إ�صبع يده
الي�رسى �أمام روما الإيطايل الثالثاء يف
دوري �أبطال �أوروبا.
وخرج بر�شلونة من ربع نهائي امل�سابقة
الأوروبية بعد خ�سارة ثقيلة �أمام م�ضيفه
روما  0-3يف �إياب الدور ربع النهائي،
بعدما ك�سب موقعة الذهاب على �أر�ضه
.4-1
مدريد يف عقر داره بعدما �سجل � 3أهداف،
لكن هدف كري�ستيانو رونالدو من �رضبة
جزاء يف الدقيقة  ،97منع فريق ال�سيدة
العجوز من "عودة تاريخية" يف �سانتياجو
برنابيو.
املعتقد الثالث :رميونتادا ال�سيتي
بالرغم من خ�سارة مان�ش�سرت �سيتي
بثالثية نظيفة يف ميدان ليفربول ،لكن ثقة
جماهري ال�سيتزنز يف فل�سفة املدرب بيب
جوارديوال ،دفعتها للحلم بقيادته الفريق
لعودة تاريخية يف ملعب "االحتاد".
تلك الأحالم انتهت بعد هدف امل�رصي
حممد �صالح يف �شباك �إيدر�سون يف
ال�شوط الثاين ،فبالرغم من البداية القوية
ملان�ش�سرت �سيتي بهدف يف الدقيقة الثانية
جلي�سو�س ،لكن ليفربول �شق طريقه
لن�صف نهائي ت�شامبيونزليج بتكرار
فوزه بثنائية مقابل هدف.و�أنهت ثنائية
ليفربول يف ملعب"االحتاد" معتقدات

ووفقا ً للموقعني الإلكرتونيني
و"موندو
"�سبورت"
ل�صحيفتي
ديبورتيفو" ،ف�إن الهدف من جراحة
راكيتيت�ش هو ان يكون جاهزا ً خلو�ض
نهائي الك�أ�س املحلية �ضد �إ�شبيلية يف
� 21إبريل احلايل.
وي�ست�ضيف بر�شلونة قبل نهائي
الك�أ�س ،فالن�سيا ال�سبت ثم يحل �ضيفا ً
على �سلتا فيغو يف  17احلايل يف الدوري
املحلي الذي يت�صدره بفارق  11نقطة
عن �أتلتيكو مدريد �أقرب مناف�سيه.
جماهري مان�ش�سرت �سيتي بقدرتهم على
حتقيق لقب ت�شامبيونزليج هذا املو�سم
والفوز بثالثية مع بيب.
املعتقد الرابع :فري�سة �أندل�سية �سهلة
مثل �إ�شبيلية فخرا للفرق الإ�سبانية يف
جولة الإياب من ربع نهائي ت�شامبيونزليج
هذا الأ�سبوع ،بعدما قدم مباراة رائعة
يف ميدان بايرن ميونخ الأملاين و�أجرب
الكثريون على احرتامه ،بالتعادل ال�سلبي
مع حامل لقب البوند�سليجا يف ال�سنوات
ال�ست املا�ضية.
واعتقد الكثريون �أن هزمية كبرية يف انتظار
�إ�شبيلية يف ميدان بايرن ميونخ ،بعد فوز الأخري
يف لقاء الذهاب  2-1مبلعب "رامون �سان�شيز
بيزخوان" ،بالإ�ضافة �إىل خ�سارة الفريق
الأندل�سي من �سيلتا فيجو  4-0يف الليجا هذا
الأ�سبوع ،لكن رجال املدرب الإيطايل مونتيال
قدموا مباراة رائعة يف معقل الفريق البافاري
وك�سبوا احرتام اجلميع.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()129

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�صدى
احلروف

الأغنية ال�شعبية
"قيتارة �شعب ووجدان ثورة"
جمال بحالياي

م�ساء ربيعي تهتز �أغ�صانه مع ن�سائم امل�ساء التي هبت من دعارى وطباب.
بعد هطول املطر �إجتهت عد حباب حا�ضرة الفن وحقيبة الأغنية ال�شعبية
الإرترية باملدينة� ..إىل �صالة الإحتاد الوطني للمر�أة ..لإحياء �سهرة (فادقا)
و�إ�ستقبال الفرح الإرتري القادم مع هبات املوا�سم و�سعادات الربيع ،حتلق
احل�ضور حول امل�سرح الذي كان يف �إنتظار �إنطالقة (قعدة �سهرة) ت�ضم �أفراح
املدينة وتقلب �صفحات ذاكرتها من الأغنية ال�شعبية ..جل�س �أمام احل�ضور �أباء
كرام عا�شوا الأغنية ال�شعبية �أيام زمان وعا�شت يف �ضمائرهم وحتلق ك�أ�سراب
الفرا�ش يف خواطرهم.
الآباء (حامد عافة� ،إدري�س بخيتاي ،حممد�سعيد فرج ،رم�ضان �إ�سماعيل،
حممد ميه )..حكوا عن جمال الأغنية ال�شعبية وروادها الأوائل مبدينة احلب
واللحن و�أريج الربتقال (باعي�سى ود زبري ،عبي عبداهلل ،عجت حنة)..
كلهم غنوا يف �أفراح املدينة و�إيقاعات (�سوميا وقوليا )..وكل مدارات الفرح
والتطريب ال�شعبي .قال العم حامد عافة ر�أيت ود�أمري و�أنا �صغري يف زواج الأخ
(�أحمد �شهابى) �سطا عليه بع�ض ال�شباب امل�شاغبني مل يكرتث وطلب من احل�ضور
�أن يرتكوهم و�ش�أنهم وجلجل �صوت العا�شق اجلريح بني (عد حباب وعد عقب
وحلة وربا) حتى طلوع الفجر وبزوغ �شم�س ال�صباح ويف هذه الليلة الكرنية
كتب رائعته
وديت لإال وديكوم
وديب كلئوتكوم عقورا
�إنا�س �أمعل قتلواي تقتلوين مورا..
التحية لكرن حقيبة للأغنية ال�شعبية والتحية لود�أمري رمزاً من رموز
�إبداعنا الأ�صيل!!..

مقهى لل�صم والبكم مب�صر

على الرغم من عدم
تلقي العاملني يف
مقهى علي الهندي ،يف
الإ�سكندرية �شمال م�رص،
تدريبا ر�سميا على
التعامل بلغة الإ�شارة
ف�إنهم يعرفون جيدا
كيف يقدمون خدماتهم
ال�صم
لعمالئهم من
ُ
وال ُبكم.
ومن هنا ا�شتهر املقهى بكرثة رواده
من ال�صم والبكم الذين يح�رضون له
خ�صي�صا للعب الطاولة والدومينو
واال�ستمتاع بتدخني الأرجيلة حتى
�ساعة مت�أخرة من الليل.
وعلى الرغم من �أن مقهى علي الهندي
افتُتح للزبائن منذ خم�سينيات القرن
املا�ضي فقد ذاع �صيته خالل العقد
املا�ضي ب�أنه مكان مريح وممتع
لل�صم والبكم.
فالعاملون باملقهى �أتقنوا على
مر الزمن التوا�صل مع هذه الفئة من
النا�س ويعملون بتفان على خدمتهم
وتوفري ُ�سبل الراحة لهم.
و�أ�صبح الآن لزبائن املقهى
والعاملني به لغتهم اخلا�صة يف
التعامل التي تُ ّب�سط عملية الطلب
اعتمادا على جمموعة من الإ�شارات
باليد ب�شكل يفهمه العاملون
ب�سهولة.
ويفهم رواد املقهى من غري ال�صم
والبكم �أي�ضا الإ�شارات امل�ستخدمة
ي�صعب وجودها يف �أماكن
والتي
ُ
�أخرى.
ومن ه�ؤالء حمام متخ�ص�ص يف
ال�صم والبكم يدعى حممد
ق�ضايا
ُ
جرب يقول �إن ال�صم والبكم ي�شعرون
بالراحة لوجودهم يف مقهى هندي،
�أكرث من �أي مقهى �آخر يف املدينة.
ويحفظ ع�صام عبد الهادي النادل
يف املقهى �إ�شارات زبائنه ال�صم
والبكم عن ظهر قلب .و�أو�ضح �أنه
عندما بد�أ العمل يف املقهى كنادل
�شاب كان هناك رواد من ال�صم والبكم

علموه الكثري من الإ�شارات.
وقال ع�صام عبد الهادي �إن ال�صم
والبكم ال يثقون يف �أي �شخ�ص
ب�سهولة.
ويو�ضح عبد الهادي ورواد املقهى
�أن هذه الأ�شياء جعلت ال�صم والبكم
يف�ضلون مقهى علي الهندي وي�شعرون
فيه براحة �أكرث ،وك�أنهم يف بيوتهم.

ا�صطباحة ا�ستوديو ت�صوير يعمل بكامريا عمرها  130عاما

ال توجد �أ�سباب حتول دون حتقيق
هدفك؛ فها هي الظروف قد تنوعت ما
ُدقع ،و�أم َّية و ُي ْتم ،وظروف مالية
بني فقر م ِ
�صعبة و�صلت �إىل حد اال�ستدانة مببالغ
طائلة ،لكنها جميعًا �سطرت بدايات النجاح
لأ�شخا�ص �أ�صروا على عدم اال�ست�سالم ،بل
والقتال حتى حققوا طموحاتهم.

الف�شل هو الطريق
الوحيد �إىل النجاح

النجاح (�صديق الف�شل) … يا لها
من كلمة تثري الرجفة باجل�سد و تفجر
كل الطاقات.
�إنه حلم الب�رشية على مر الأزمان.
النجاح كلمة تعنى �أى �شئ و كل
�شئ.
تعنى �أن تتغري حياتك و تنتقل من
حال �إىل حال.
�أن ت�صري واثق ًا بنف�سك و تتذوق
لذة النجاح التى ال مياثلها �أى �شعور
�آخر.
�أن ت�صبح مثال �أعلى و مثار �إعجاب
وحديث ال�ساعة لفئة كبرية من الب�رش
و �أحيانا للعامل ب�أثره.
بالطبع كل �إن�سان متنى النجاح
ولكن قليلون هم من قاتلوا من
�أجله.
املفاج�أة
من املهم دائم ًا �أن نتوقف و نطرح
على نف�سنا بع�ض الأ�سئلة لكى
ت�ساعدنا فى فهم �أمور حياتنا.
ما هو الوح�ش املرعب الذى يخ�شاه
الإن�سان على مر التاريخ؟
الإجابة� :إنه الف�شل.
ما الذى مينعك دائما من الإقدام
على جتربة �أو م�رشوع جديد؟
الإجابة� :إنه �أي�ضا الف�شل و خوفك
ال�شديد منه.
ملاذا يف�ضل النا�س دائم ًا �أن يعي�شوا
و ميوتوا �أ�شخا�ص ًا عاديني و يبتعدوا
عن املخاطرة متخليني عن �أحالمهم؟
الإجابة :حتى ال يعانوا من الف�شل
اللعني.
و ن�أتى �إىل �أهم و �آخر �س�ؤال !!!
ما هى الو�سيلة الوحيدة للنجاح؟
الإجابة� :إنه الف�شل عزيزى القارىء
وال �شىء �سواه.
والعجب فى ذلك لأنه كلمة ال�رس
واملفتاح الأبدى للنجاح.

�أول �سفينة �شحن جتتاز "النهر واملحيط" يف ال�صني

�أنهت �أول �سفينة �شحن �صينية
ميكنها الإبحار يف مياه "النهر
واملحيط" ،رحلتها الأوىل بنجاح،
يف مدينة مان�شان مبقاطعة �أنهوى
�رشقي ال�صني.
وانطلقت ال�سفينة من مدينة نينغبو
مبقاطعة ت�شجيانغ �رشقي ال�صني يف
اخلام�س من �أبريل ،وو�صلت �إىل ميناء يف مان�شان يف حوايل ال�ساعة 10:30
حتمل �ألفي طن من خامات احلديد.
ومرت الرحلة بنهر اليانغت�سى ال�صينى وبحر ال�صني ال�رشقى .وهذه الرحلة
البحرية امل�شرتكة بني النهر واملحيط ،ت�ستخدم يف نقل ال�شحنات من النهر
�إىل املحيط �أو من املحيط �إىل النهر ،ولكن مع وجود �سفينة قادرة على الإبحار
يف كل من النهر واملحيطات ،وميكن ل�سفينة واحدة �أن تقوم بالرحلة ب�أكملها
معا ،وبالتايل حت�سني الكفاءة �إىل حد كبري.
واجتياز االثنني ً
وخالل الرحلة ،مرت ال�سفينة على ج�رس نهر ناجنينغ يانغت�سي الذي ال يزيد
ارتفاعه عن  24مرتًا فوق �سطح املاء ،ما يجعلها �سفينة املحيط الوحيدة التي
متر �أ�سفل اجل�رس ب�أكرب قدرة وحمولة.
ووف ًقا لل�رشكة امل�صنعة ،فال�سفينة خفيفة و�رسيعة وميكن �أن ت�ستغرق
الرحلة من نينغبو �إىل مان�شان � 36ساعة فقط� ،إذا �أبحرت ب�أق�صى �رسعة لها.

ي�شعرون
من
باحلنني للما�ضي
ميكنهم الآن زيارته
من خالل ا�ستوديو
ت�صوير يف قلب
العا�صمة امل�رصية
حيث
القاهرة
تُ لتقط لهم �صور
بكامريا لينهوف
عمرها نحو 130
عاما.
وهذه الكامريا العتيقة هي الآلة الرئي�سية يف �ستوديو بيال� ،أحد �أبرز
ا�ستوديوهات الت�صوير املعروفة يف العا�صمة امل�رصية والذي التُقطت فيه �صور
لنجوم ال�سينما و�أفراد من ا ُ
لأ�رسة املالكة ال�سابقة ومواطنني عاديني منذ عام
.1890
وت�أ�س�س ا�ستوديو بيال على يد املجري م�سرت بيال يف  1890حيث �أح�رض �أحدث
تكنولوجيا الت�صوير �آنذاك وذاع �صيته منذ ذلك الوقت.
وحاز فهمي با�شا عالم اال�ستوديو يف �أربعينيات القرن الع�رشين و�أبقى على
ا�سمه ومعداته كما هي احتفاء بتاريخه.
ويوا�صل �أ�رشف حمي الدين ،املعروف با�سم �أ�رشف بيال ت�شغيل اال�ستوديو
حاليا مب�ساعدة جنله.
وما زال �أ�رشف وابنه يلتقطان �صور عمالئهما ،الذين يغلب عليهم جنوم
ال�سينما وامل�شاهري ،بالكامريا لينهوف ويحم�ضانها يف غرفة مظلمة.
ويقول �أ�رشف بيال �صاحب اال�ستوديو �إن من ي�شاهد الكامريا للمرة الأوىل
ي�ستغربها لكنه يرغب يف �أن يجربها ثم يحب �أن تُ لتقط له �صور بها مرارا.
واعتماد اال�ستوديو على الكامريا لينهوف ال مينعه من توظيف التقنيات
احلديثة للت�صوير الفوتوغرايف الرقمي �أي�ضا لت�صوير امل�شاهري والأ�شخا�ص
العاديني.

برجك اليوم!..

برج احلمل /رمبا يحدث �شيء ما يغري �أفكارك
من
وحتى قراراتك ولذلك �ست�شعر ب�أنك م�شو�ش.
الأف�ضل �أن ت�ؤجل اتخاذ �أي قرارات اليوم فرمبا
تتفاج�أ بع�ض امل�شاكل ،كل ما حتتاج �إليه اليوم هو
�أن تتحلى بالهدوء وتبد�أ يف حل م�شاكلك فورا.
برج الثور /يتعني عليك اليوم �أن تنتبه لأعدائك
فرمبا ال ت�ستطيع �أن تتعرف عليهم ولكن ميكنك بكل
�سهولة التعرف عليهم من خالل ت�صرفاتهم فغالبا ما يرغبون يف �إحباطك والتقليل من �ش�أنك .رمبا
ال تالحظ ت�أثريهم عليك ولكن �سيدمرونك �إذا مل تواجههم من البداية .حاول �أن ت�ستغل طاقتك
يف التغلب عليهم.
برج اجلوزاء /قد ي�ؤثر عليك بع�ض الأ�شخا�ص اليوم لتغري �أفكارك ولكن احذر وكن واثقا
من نف�سك ومن تفكريك .ال تقلق وال تي�أ�س �إذا وجدت �أن �أفكارك ووجهات نظرك متعار�ضة مع
الآخرين فهذا يدل بالت�أكيد على �أنك خمتلف يف تفكريك عنهم .ابتعد عن ه�ؤالء واقر�أ مزيدا
من الكتب لتدعم نف�سك.
برج ال�سرطان /ت�شعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام املا�ضية ومن امل�ؤ�سف �أن هذا التوتر
�سيت�ستمر الأيام املقبلة �أي�ضا .عليك �أن تتوخى احلذر فرمبا ت�صل �إىل حالة �سيئة اليوم ب�سب
ع�صبيتك وانفعالك .حاول �أن حتل م�شاكلك وال تخاف من الف�شل .رمبا تكون مرتددا يف اتخاذ
خطوة ما ولكن اخلوف من الف�شل لي�س حال.
برج الأ�سد /رمبا تغري تفكريك اليوم ب�سبب �إطالعك على بع�ض املعلومات اجلديدة ولكن
بتوا�صلك مع الأ�صدقاء ومناق�شتهم يف تلك املعلومات قد تتغري ال�صورة �أمامك متاما .متهل وكن
�صبورا حتى تت�أكد من معلوماتك وتعر�ضها على الآخرين قبل اتخاذ �أي قرار تندم عليه فيما
بعد.
برج العذراء /تبذل اليوم ق�صارى جهدك لتتغلب على ال�صعاب والتحديات فرمبا جتد �أن هناك
�صراعا بني رغبتك يف املغامرة وحاجتك �إىل التوا�صل �أوال مع الآخرين .من الأف�ضل �أن تعرب عن
ر�أيك بحرية حتى و�إن عار�ضك البع�ض ف�ستكون لبقا يف حديثك خا�صة فيما بتعلق باملو�ضوعات
الدينية �أو الفل�سفية.
برج امليزان /ال تفكر يف الأمور ب�سلبية و�إال �ستكون �سببا قويا يف �ضياع فر�ص عظيمة منك.
الوقت من ذهب فا�ستغله يف �إجناز بع�ض الأعمال لتنال �إعجاب من حولك يف العمل .عليك �أن تكون
متفائال ف�ستدنو من �أحالمك وطموحاتك فاجتهد وكن �إيجابيا و�ستحقق ما تريد.
برج العقرب� /أنت �سعيد احلظ اليوم فرمبا تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك �ست�شعر
بال�سعادة على مدار اليوم .ت�شعر �أن لديك قدرة عالية على الرتكيز ولذلك رمبا ت�ستغل هذا
الرتكيز يف �إقناع بع�ض املعار�ضني لك بوجهة نظرك .ا�ستمتع بروح املغامرة اليوم من خالل
الدخول يف م�شروعات جديدة مل تتطرق لها من قبل.
برج القو�س /لديك رغبة ملحة اليوم يف ال�سيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد ي�ؤدي
تعدد امل�س�ؤوليات �إىل �شعورك بالتوتر �إىل حد ما� .إذا �شعرت بذلك فحاول �أن ت�ؤجل تلك القرارات
للغد لكي ال تندم .ركز اليوم على التحكم يف �أع�صابك وت�صرفاتك �أثناء تعاملك مع من حولك.
برج اجلدي /حتتل مكانة مميزة بني رفقائك بل ورمبا حتقق جناحا غري م�سبوق يف العمل� .سيحاول
اجلميع اال�ستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق �أحالمك فان�صحهم واعر�ض عليهم بع�ض
الأمثلة .ا�شرح لهم بع�ض اخلطط التي متكنهم من النجاح ولكن دون فخر �أو كربياء.
برج الدلو /كن حذرا فرمبا يكون هناك �أثر �سلبي لوجود بع�ض الأ�شخا�ص يف حياتك فهم
يحاولون �أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وام�ض يف طريقة دون االلتفات لأحد .اهتم
مب�شاريعك وعملك وال تن�سى �أن ت�أخذ ق�سطا من الراحة من حني لآخر.
برج احلوت /ا�ستعد فرمبا تواجه م�شكلة ما يف حميط �أ�سرتك ،فمن �أهم الأمور التي يجب �أن
تهتم بها هي ا�ست�شارة بع�ض الأ�شخا�ص ليقدموا لك بع�ض احللول لتلك امل�شكلة .ال تفقد الأمل وال
تعتمد على غريك وا�ستغل طاقتك يف التفكري بعقالنية حلل م�شاكلك.
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