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كلية حملمالو الزراعية:جهود لتنمية القدرات الب�شرية يف املجاالت كافة ملقي :حمالت نفري حلل م�شكلة املوا�صالت
او�ضح عميد كلية حملمالو
�/سمري
ال�سيد
الزراعية
امل�سوم ان اجلهود تبذل لتنمية
القدرات الب�رشية يف املجاالت
كافة باعتبارها برنامج وطني
ا�سرتاتيجي.
وقال "ان كلية الزراعة التي
بد�أت عام  2005بـ  475طالب
و 32مدر�سا  ،زاد عدد طالبها
حاليا بن�سبة  300%لي�صل اىل
حوايل  1200طالب .
وذكر بان الكلية بدات ب�ستة
جماالت درا�سية بدرجتي الدبلوم
واملاج�ستري  ،وارتقت حاليا
اىل ثماين مواد للماج�ستري
و�ستة مواد للدبلوم ،وتقدم
الدرا�سة يف وقاية النباتات وعلم
النبات وعلم احليوان والهند�سة
الزراعية والبيطرة والزراعة
النقدية وتنمية اخل�رض والفواكه
والرتبة وحماية البيئة.
وا�شار اىل تخريج الكلية
اكرث من ثالثة �آالف طالب يف
ت�سع دفعات ،وبدات يف العام
الدرا�سي  2012/2013التعليم
العايل وخرجت  45طالب
بالقدرات الذاتية.
واو�ضح ان الكلية ت�ضع هدفها
االول تنمية القدرات املهنية
وحتقيق االمن الغذائي  ،م�شريا
اىل ان البذور التي اجريت
البحثو عليها مت توزيعها اىل

وحققت

املزارعني
نتائج جيدة.
وذكر عميد كلية
حملمالو الزراعية بان
املبنى احلديث الذي
يتم ت�شييده واملعامل
التحتية
والبنى
الزراعية �سي�سهم للدفع
بان�شطة الكلية وادخال
برامج جديدة ،وانه
قد بدات برامج لتقانة
االحياء وتقانة االغذية
وغريها.
وعلى �صعيد ذي �صلة
دعا االجتماع الذي
عقد يف مدينة مندفرا على العمل
املن�سق ال�ستك�شاف الطواهر
امل�ؤثرة يلبا على العملية
التعليمية  ،وازالتها.
واو�ضح االجتماع ،الذي �شارك
فيه حوايل  200مديرا وم�رشفا
تربويا وم�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات
احلكومية من مديريات مندفرا
ودباروا وامني حيلي وعرزا
وعدي خواال وماي مني ،بان
عدم احرتام الوقت من من بني
اال�سباب الرئي�سية للم�شكلة
 ،وبحث �سبل ا�صالح هذه
امل�شكلة التي تظهر من الطالب
واملعلمني.
وقال املدير العام لقيم
التعليم العام يف وزارة التعليم

ال�سيد مو�سى ح�سني نايب يف
الكلمة التي القاها انه يتوجب
احلد من هدر الوقت لتحقيق
الكفاءة التعليمية  ،وعلى مدراء
املدار�س وامل�رشفني الرتبويني
االهتمام بذلك.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
البحوث والتاهيل والتخطيط
يف مكتب وزارة التعليم باالقليم
اجلنوبي اال�ستاذ ولدقرقي�س
مقو�س ان املعلمني امل�ساهم
الرئي�سي يف العملية التعليمية
عامة وتخريج طالب اكفاء
ب�صورة خا�صة ،وتنظم الدروات
التاهيلية لرفع قدراتهم.
العوامل
االجتماع
وقيم
امل�ؤثرة على نتائج الطالب ،
وبحث ال�سبل الكفيلة الزالتها.

و دعا مدير املديرية ال�سيد /
�أحمد عثمان فروج يف االجتماع �إىل
تن�سيق العمل لرفع قدرات ال�شباب
الأكادميية واملهنية باعتبارهم
العماد الذي تقوم عليه الأوطان .
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول االحتاد

الوطني لل�شباب والطلبة يف �إقليم
عن�سبا ال�شاب ازازي برخت�آب
ب�أن االحتاد يعمل على غر�س
القيم ال�سمحة وتر�سيخ ثقافة
العمل يف ال�شباب ،ويتوجب على
جلان �أ�صدقاء ال�شباب دعم هذه

قلب �:إقامة جلنة لأ�صدقاء ال�شباب

يقوم �سكان ع�رشة �ضواحي مبديرية ملقي بان�شطة نفري حلل م�شكلة
املوا�صالت مع املركز واملديريات املجاورة.
واو�ضح امل�رشفون على العمل بان النفري يعترب االقوى من حيث
التنظيم وامل�شاركة لكونه ي�سهم يف ربط الكثري من مناطق املديرية
باملركز ومناطق يف مديرية �شامبقو.
وي�شمل العمل �شق طريق جديد ل�ضاحيتي غوناي �ساغال ودرابو�ش
التي مل يكن بها طريق ليفتح الفر�صة لربط ملقي مبديرية من�صورة.
وذكر مدراء ال�ضواحي امل�شاركة يف النفري ان اغلب املهام قد اجنزت
للم�شاركة الفعالة يف النفري الذي بد�أ منت�صف �شهر فرباير املا�ضي.

ال�شرطة تعقد �سمنارا للطالب يف قلعلو

قد م�س�ؤول ق�سم التحقيقات اجلنائية يف �رشطة مديرية قلعلو املالزم
قربتن�سائي برهاين �سمنارا لطالب املرحلتني املتو�سطة والثانوية يف منطقتي
قلعلو وبريدويل حول �أهمية الوعي القانوين واال�ستفادة منه يف تقوية
ال�سلوكيات القومية  ،وااللتزام بالعادات االجتماعية ال�سمحة .
وقد قدم تو�ضيحا ب�ش�أن دور وم�ساهمة �رشطة �إرتريا ودور القانون والقيم
ال�سمحة يف مكافحة اجلرمية ،كما حث ال�شباب على التحلي بقيم املجتمع
و�رضورة تقوية العالقة بني �أولياء الأمور واملعلمني والطالب.
وقد �شدد �سيادته على �أهمية الإن�ضباط وااللتزام بقيم الت�سامح والإحرتام
املتبادل لدى الطالب  ،ودوره الإيجابي يف مكافحة اجلرمية  ،داعيا الطالب
�إىل احرتام قوانني املدر�سة والعمل على رفع وعيهم القانوين واالبتعاد عن
العادات ال�ضارة وال�سلوكيات املنحرفة .

�صيانة طريق يربط خم�س مديريات بكرن

تقوم �رشكة �سقن للإن�شاءات ب�صيانة الطريق الرتابي املنطلق من كرن �إىل
مديرية �سلعا  ،وذلك مرورا بكل من مديريات حملمالو وحلحل و�أ�سماط.
وقد �أفاد مرا�سل وكالة الأنباء �إيرينا ب�أن ال�سكان ي�ساهمون عرب جمموعات
عمل للإ�رساع يف �إجناز �أعمال ال�صيانة التي ت�سري ب�شكل جيد ،بدءا ب�إ�صالح
م�ساقط املياه واحلواجز واملجاري حلماية الطريق.
هذا وقد دعا حاكم �إقليم عن�سبا ال�سيد /علي حممود لدى لقائه �سكان منطقة
ملب�سو  ،وذلك بعد �أن تفقد �أعمال ال�صيانة وتطوراتها ،املواطنني �إىل العمل
بقوة ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمات االجتماعية التي يتم �إر�سا�ؤها هناك .
وا�شار ال�سكان اىل ان احلافالت التي �سريها مكتب النقل الربي يف اقليم
عن�سبا اىل منطقتي حلحل وملب�سو �سهلت عليهم الكثري من امل�صاعب ،داعني
ل�ضمان ا�ستمراريتها.

�أقيمت يف مديرية قلب ب�إقليم
عن�سبا جلنة جديدة لأ�صدقاء
ال�شباب ،وذلك بهدف العمل على
حتقيق الأهداف التي من �ش�أنها
رفع �أداء وكفاءة وم�شاركة ال�شباب
يف املجاالت احلياتية كافة.

اجلهود.
كما �أكد امل�شاركون يف االجتماع
على القيام بدورهم الرائد لبناء
�شباب قادر على حمل القيم
االجتماية الراقية وهموم الوطن
 ،وذلك بنقل التاريخ البطويل
لبالدنا �إىل الأجيال القادمة .
و ذكر م�س�ؤول ال�ش�ؤون الإدارية

للجبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يف �إقليم عن�سبا ال�سيد
 /هبتي �سال�سي كرب�آب ،ب�أن
بناء ال�شباب الواعي م�س�ؤولية
جميع قطاعات املجتمع ،م�شددا
على الأهمية الآنية لو�ضع خطط
تتمحور حول ال�شباب.
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الرئي�س اجلديد ملفو�ضية االقت�صاد والنقد لغرب
افريقيا ي�ؤدي اليمن امام حمكمة العدل االفريقية

�أدى عبد الله بورميا ،الرئي�س
اجلديد ملفو�ضية االحتاد االقت�صادي
والنقدي لغرب �إفريقيا اليمني يوم
الثالثاء املا�ضي �أمام حمكمة العدل
الإفريقية املوجودة يف واغادوغو –
بوركينا فا�سو.
كما �أن املفو�ضنب اجلدد الآخرون
– من بينهم البوركينابي فيليغا
مي�شيل �سوادوغو ،قاموا بت�أدية
اليمن.
ومت تعيني النيجري رئي�سا جديدا
للجنة االحتاد االقت�صادي والنقدي
لغرب �إفريقيا يف نهاية القمة غري
العادية مل�ؤمتر ر�ؤ�ساء الدول و
احلكومات للهيئة ،يف � 10إبريل
 2017يف �آبيدجان.
ويخلف عبد الله بورميا ,ال�سنغايل
ال�شيخ حاجيبو �سوماري ،الذي يتوىل

املن�صب منذ .2012
يتكون االحتاد االقت�صادي و النقدي
لغرب �إفريقيا ،من  8دول من �شبه
املنطقة التي ت�ستخدم الفرنك الإفريقي
كعملة م�شرتكة و هي :بنني  ،بوركينا
فا�سو  ،كوت ديفوار ،غينيا بي�ساو،
مايل ،النيجر ،ال�سنغال ،و توغو.
ويقدر عدد �سكان الهيئة بحوايل 90
مليون ن�سمة.

حمادثات دولية ب�أمريكا ب�ش�أن مناخ القطب ال�شمايل

ا �ست�ضا ف
وزير اخلارجية
الأمريكي ريك�س
تيلر�سون نظراءه
من كل من كندا
و ا لد منا ر ك
وفنلندا و�أي�سلندا
والرنويج ورو�سيا
و ا ل�سو يد ،
بح�ضور ممثلي
منظمات
�ست
دولية ،يف مدينة فريبانك�س بوالية �أال�سكا لإجراء حمادثات ب�ش�أن منطقة القطب
ال�شمايل.
وتركزت املناق�شات على ت�أثريات ظاهرة االحتبا�س احلراري يف القطب
ال�شمايل ،حيث يحذر علماء من �أن منطقة القطب قد تتعر�ض يف العقود املقبلة
لأ�رضار مرتبطة بالتغري املناخي تقدر قيمتها برتيليونات الدوالرات.
وحتتوي الطبقات اجليولوجية يف املحيط املتجمد على �أكرث من  25%من
موارد النفط والغاز العاملية ،ما يجعلها منطقة تناف�س �إ�سرتاتيجي كبري،
حيث وقعت الدول املتاخمة للقطب يف عام  1982اتفاقية �أممية للقانون البحري
تخولها حق ال�سيطرة والتملك على اجلرف القاري البحري ،بحيث ال تبعد �أكرث
ّ
من مئتي ميل بحري عن حدودها.
وي�شار �إىل �أن �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب �ستتخذ قرارا يف الـ27
من ال�شهر اجلاري ب�ش�أن البقاء �أو االن�سحاب من اتفاقية باري�س عام 2015
للمناخ.
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حركة ماكرون تقدم مر�شحيها النتخابات الربملان
قدمت حركة الرئي�س الفرن�سي
ماكرون
�إميانويل
املنتخب
"اجلمهورية �إىل الأمام" قائمة �أولية
ملر�شحيها لالنتخابات الت�رشيعية
الفرن�سية ،يف �سعي لتح�صيل �أغلبية
برملانية ت�سند الرئي�س اجلديد خالل
ال�سنوات اخلم�س القادمة.
وتت�ضمن الالئحة التي قدمتها
احلركة �أ�سماء  428من مر�شحيها
لالنتخابات الت�رشيعية القادمة،
من جمموع  577مر�شحا �ستقدمهم
احلركة يف �أجل �أق�صاه الأربعاء
املقبل.
و�أعلن الأمني العام للحركة ري�شار
فريون عن ا�ستقبال نحو � 19ألف
طلب للرت�شح ،مت االختيار من بينهم
وفقا خلم�سة معايري هي التجديد
ونظافة اليد واملنا�صفة بني الرجال

والن�ساء وتعدد امل�شارب
ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل
مدى االلتزام بالربنامج
ال�سيا�سي للرئي�س ماكرون.
و�أ�ضاف فريون �أن 95%
من مر�شحي احلركة لي�سوا
نوابا برملانيني �سابقني ،بينما
قالت وكالة ال�صحافة الفرن�سية
�إن �أكرث من ن�صف املر�شحني
املقرتحني ين�شطون يف املجتمع
املدين الفرن�سي .وتكت�سي معركة
االنتخابات الت�رشيعية �أهمية كربى
بالن�سبة لوالية الرئي�س التي متتد
لل�سنوات اخلم�س القادمة ،و�سيكون
عليه احل�صول على �أغلبية مريحة
يف اجلمعية الوطنية (الربملان)
حيث �سيتم الت�صويت على منح الثقة
لرئي�س الوزراء اجلديد واحلكومة
التي �سي�شكلها.
ويرى املراقبون �أن فر�ص ح�صول
ماكرون على �أغلبية متما�سكة يف
اجلمعية الوطنية لي�س �أمرا م�ضمونا
بال�رضورة ،لعدم خربة الرئي�س

�إيطاليا تتجه �إىل طرد �أعداد كبرية من الالجئني
�أعلنت ال�سلطات الإيطالية توجهها
�إىل زيادة عدد املطرودين من
املهاجرين �إىل خارج البالد �أربعة
�أ�ضعاف بهدف الت�صدي لتدفق �آالف
منهم �إىل �أرا�ضيها ،يف وقت يقبع مئات
الالجئني يف مراكز االحتجاز.
وقالت وزارة الداخلية �إنها تعتزم
فتح �أو �إعادة فتح  11مركز احتجاز
لرفع طاقة اال�ستيعاب �إىل 1600
�شخ�ص يف �شبكة املراكز التي تعد
حاليا �أربعة مراكز عاملة.
ويف مركز خم�ص�ص للن�ساء يف بونتي
غالرييا ،توجد عربيات ونيجرييات
و�صينيات و�أوكرانيات قدمن �ضمن
�آالف املهاجرين الذين ي�صلون كل
�أ�سبوع �إىل ال�سواحل الإيطالية ،وت�ضم
مراكز ا�ستقبال طالبي اللجوء املوزعة
عرب الأرا�ضي الإيطالية حاليا �أكرث من
� 176ألف �شخ�ص.
ومنذ الأول من يناير املا�ضي و�صل
�إىل ال�سواحل الإيطالية � 45ألف مهاجر
بارتفاع ن�سبته  40%مقارنة بالفرتة

ذاتها من العام املا�ضي.
وتت�أهب ال�سلطات الإيطالية
لو�صول �أعداد قيا�سية يف
ال�صيف.
ويف موازاة ذلك ،تبنى الربملان
الإيطايل مبادرة من وزير الداخلية
ماركو مينيتي ،ال�شهر املا�ضي خطة
تن�ص على رفع طاقة اال�ستيعاب من
جهة وتوفري الو�سائل لرتحيل من
و�صلوا فقط بحثا عن عمل من جهة
�أخرى ،ومن �ش�أن ذلك �أن يحد من
اللجوء �إىل الق�ضاء ملن يرف�ض منحهم
حق اللجوء وهم ميثلون نحو 60%
من طالبي اللجوء احلاليني.
ويف م�ؤ�رش على �سيا�سة الت�شدد،
طردت �إيطاليا ب�شكل مبا�رش 6242
�أجنبيا يف و�ضع غري قانوين مبوجب
اتفاقيات ثنائية مع دولهم ،كما
هي حال امل�رصيني واملغاربة
والتون�سيني .وهناك �آخرون و�صلوا
ب�شكل قانوين وطردوا مع انتهاء
�صالحية ت�أ�شرياتهم ال�سياحية �أو

الفروف ي�ستبعد ت�سوية ب�أفغان�ستان دون م�شاركة طالبان الربازيل -لوال دا �سيلفا � :أنا �ضحية مهزلة ق�ضائية

اعرب وزير اخلارجية
الرو�سي �سريغي الفروف عن
اعتقاده ب�أنه دون م�شاركة
حركة طالبان من ال�صعب
الو�صول �إىل ت�سوية لـ ال�رصاع
يف �أفغان�ستان ،م�شريا �إىل
�أن احلركة جزء من ال�شعب
الأفغاين.
وقال "نعمل مع حركة طالبان
من �أجل تنفيذ قرار جمل�س الأمن التابع لـ الأمم املتحدة الذي اعتمد بناء على
اقرتاح من احلكومة الأفغانية ،وين�ص على �أن طالبان يجب �أن تكون جزءا
من العملية ال�سيا�سية ،يف حال اعرتافهم بالد�ستور الأفغاين احلايل ونبذهم
للعنف ،ورف�ضهم لأية عالقة مع الإرهابيني".
وبينّ الفروف �أن هذا الأ�سا�س هو الوحيد كي يعمل اجلميع مع طالبان،
وعلى هذا الأ�سا�س ت�ستعد احلكومة الأفغانية للتفاو�ض معهم.
وقبل نحو �أ�سبوعني ،طالب زعيم احلزب الإ�سالمي الأفغاين قلب الدين
حكمتيار طالبان باالن�ضمام �إىل عملية امل�صاحلة.
واعترب حكمتيار -الذي ح�رض جتمعا بني م�ؤيديه مبدينة َمهرتالم عا�صمة
والية لغمان �رشقي البالد� -أن احلرب يف البالد غري مربرة ،و�أن املواطن هو
الذي يدفع ثمنها.
و�أ�ضاف �أنه مت جتاوز عقبات كثرية ،و�أن امل�صاحلة لي�ست بالأمر ال�سهل،
م�شريا �إىل �أن جهات �أجنبية كانت تعرقل هذه العملية.

ال�شاب يف االنتخابات الت�رشيعية
من جهة ،ولوجود هياكل م�شتتة
ترف�ضها القاعدة الناخبة من جهة
ثانية.
من جهة �أخرى قال فريون �إن رئي�س
الوزراء اال�شرتاكي ال�سابق مانويل
فال�س الداعم ملاكرون لن يكون
�ضمن مر�شحي احلركة لالنتخابات
الت�رشيعية.
وبرر فريون هذا القرار ب�أن فال�س
الذي �أعلن مطلع الأ�سبوع ان�ضمامه
�إىل حركة ماكرون والذي يريد متثيل
الغالبية الرئا�سية ،ال ي�ستويف
معايري الرت�شح على لوائح احلركة
لأنه �سبق �أن �شغل ثالث واليات
برملانية.
لكنه �أكد يف املقابل �أن احلركة
ال تعتزم تقدمي مناف�س لفال�س يف
منطقته االنتخابية ،قائال "لن نقدم
مر�شحا �ضده لأنه يف وقت نعمل فيه
على جمع الأطراف ،نعترب �أنه يجب
عدم �إغالق الباب �أمام رئي�س وزراء
�سابق".

الطالبية.
ويف بروك�سل قالت وكالة
الإح�صاءات باالحتاد الأوروبي �إن
�أكرث من � 63ألف من الق�صرّ الذين ال
ي�صاحبهم والديهم طلبوا اللجوء يف
دول االحتاد عام  ،2016مقارنة بـ 97
�ألفا عام .2015
وذكرت الوكالة �أن نحو � 24ألفا من
الق�صرّ ( )40%جا�ؤوا من �أفغان�ستان،
وقد و�صل نحو � 12ألف طفل �سوري
(.)20%
و�أفادت الوكالة ب�أن �أغلبية كبرية
من الذكور ميثلون  89%من طالبي
اللجوء ،وتراوحت �أعمار نحو 70%
من الق�صرّ الذين و�صلوا �إىل دول
االحتاد الأوروبي مبفردهم ما بني 16
و 17عاما ،و�سجل �أكرب عدد لطلبات
اللجوء يف �أملانيا بواقع � 36ألف
قا�رص.

:

اعترب الرئي�س الربازيلي الأ�سبق
لوي�س �إينا�سيو لوال دا �سيلفا
حماكمته يف ق�ضية ف�ساد "غري
�رشعية" و"مهزلة ق�ضائية" نافيا
�صحة االتهامات املوجهة �إليه
بتلقيه ر�شوة خالل فرتة حكمه،
واعترب �أن دوافعها �سيا�سية لقطع
الطريق على م�ساعيه للرت�شح
لرئا�سة البالد م�ستقبال.
وخالل جل�سة ا�ستماع يف حمكمة
ا�ستمرت خم�س �ساعات  ،قال لوال
دا �سيلفا ( 71عاما) �أمام قا�ضي
مكافحة الف�ساد �إن "هذه املحاكمة
غري �رشعية� ،إنها مهزلة".
ومثل الرئي�س ال�سابق �أمام
املحكمة مرتديا ربطة عنق ب�ألوان
علم الربازيل ،ووقف مدافعا عن
نف�سه �ضد اتهامات وجهت اليه ب�أنه
ح�صل على ر�شوة "عبارة عن �شقة
من ثالث طبقات داخل منتجع".
وقال لوال دا �سيلفا الذي حكم
الربازيل بني عامي  2003و2010

خالل اال�ستجواب "مل �أطلب يوما
ومل �أح�صل على �أي �شقة".
ومت اتخاذ �إجراءات �أمنية م�شددة
خالل جل�سة اال�ستماع التي ت�أتي
يف �إطار ق�ضية قد تبدد �آمال لوال دا
�سيلفا بالعودة �إىل ال�سلطة.
وكان الرئي�س ال�سابق يجيب عن
�أ�سئلة القا�ضي �سريجيو مورو الذي
وجه دعوة للهدوء ،مطالبا م�ؤيدي
لوال دا �سيلفا �أو معار�ضيه بعدم
التوجه �إىل كوريتينا جنوبي البالد
حيث جترى حماكمته.
وقال مورو "نريد �أن نتجنب �أي نوع
من �أنواع الفو�ضى واملواجهات ،وال
�أريد �أن ي�صاب �أحد ،ال ت�أتوا ،لي�س
�رضوريا �أن ت�أتوا ،دعوا الق�ضاء
يقوم بعمله" .و�شكلت هذه اجلل�سة
�أول مواجهة بني لوال دا �سيلفا
ومورو ،مع �أن الرجلني تواجها
عن بعد مرارا يف ال�سابق .وبعد
دقائق على انتهاء اجلل�سة ،قال
لوال دا �سيلفا يف خطاب �أمام �آالف

النا�شطني "ال �أريد �أن تتم حماكمتي
بناء على تف�سريات ،بل بناء على
�أدلة .مل يقدموا �أي م�ستند يثبت �أن
ال�شقة ُملك يل" .وكانت الرئي�سة
املقالة ديلما رو�سيف خليفة لوال
دا �سيلفا بني الآالف من املتظاهرين
الذين �سافروا �إىل كوريتينا لإظهار
الدعم للرئي�س ال�سابق زعيم حزب
العمال الي�ساري الذي ال يزال
يحظى ب�شعبية هائلة بني الطبقات
الفقرية والعاملة.
ويخ�ضع لوال دا �سيلفا خلم�سة
�إجراءات ق�ضائية على �صلة ب�شبكة
تن�سقها �رشكات بناء للتالعب
بال�صفقات
منهجية
ب�صورة
العامة ،وال �سيما اخلا�صة ب�رشكة
"برتوبرا�س" العمالقة احلكومية
للنفط..
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

ال�سودان :االعالن عن ت�شكيل حكومة وفاق بكني و�سول تتفقان على �إخالء
اجلزيرة الكورية من النووي

�أعلن يف ال�سودان عن ت�شكيل حكومة
وفاق وطني اول ام�س اخلمي�س ،متثل
ع�رشات الأحزاب واحلركات والتيارات
التي �شاركت يف احلوار الوطني،
بح�سب وكالة الأنباء ال�سودانية.
وبح�سب الوكالة� ،سي�ؤدي الوزراء
ووزراء الدولة بحكومة الوفاق
الق�سم �أمام الرئي�س ال�سوداين عمر
الب�شري ،يف وقت الحق� ،إيذانا ببدء
عمل احلكومة التي �سيقع عليها عبء
تنفيذ خمرجات احلوار الوطني.
�إىل ذلك� ،أ�صدر الرئي�س عمر
الب�شري مر�سوما جمهوريا بتعيني
ح�سبو حممد عبد الرحمن ،نائبا

لرئي�س اجلمهورية.
كما �أ�صدر الب�شري مر�سوما
�آخر بتعيني م�ساعدين لرئي�س
اجلمهورية ،هم ،حممد احل�سن
املريغني ،م�ساعد �أول للرئي�س،
واملهند�س �إبراهيم حممود حامد،
ومو�سى حممد �أحمد ،واللواء ركن
عبد الرحمن ال�صادق املهدي.
وقال الفريق �أول ركن بكري
ح�سن �صالح ،النائب الأول لرئي�س
اجلمهورية رئي�س جمل�س الوزراء
القومي�" ،إن حكومة الوفاق الوطني
التي مت الإعالن عنها تعد حكومة
كفاءات ،حيث �ضمت �أكرث من 12
�شخ�صا من حملة درجة الدكتوراة،
و 4بدرجة الربوفي�سور ،بجانب عدد
مقدر من املهند�سني".
و�أ�ضاف� ،أن احلوار الوطني ميثل
�أكرب م�رشوع �سيا�سي بعد اال�ستقالل

ت�شهده البالد ،م�شيدا بروح التوافق
التي ات�سمت وامل�شاورات بني قيادات
الأحزاب والقوى ال�سيا�سية.
و�أو�ضح "ظللنا منذ  8مار�س
املا�ضي يف حالة ت�شاور ب�ش�أن
مطلوبات ومعايري اختيار الوزراء
حلكومة الوفاق الوطني ،وقد
تكللت م�شاوراتنا بالنجاح" ،م�شيدا
بتعاون قيادات الأحزاب يف تقدمي
�أف�ضل العنا�رص للحكومة.
وقال الفريق �أول ركن بكري� ،إن
امل�ؤمتر الوطني تنازل عن  6وزارات
�أ�سا�سية ،و 6من وزراء الدولة،
فيما تنازل احلزب االحتادي الأ�صل
عن وزير دولة ،مو�ضحا �أن هذه
التنازالت ما كان لها �أن تتحقق
لوال الروح الوفاقية التي �سادت
امل�شاورات بني خمتلف الأحزاب
والقوى ال�سيا�سية.

�رصح قائد اجلي�ش ال�سابق بول
ّ
مالونق فى جنوب ال�سودان ،ب�أنه
�سيعود �إىل العا�صمة جوبا اول ام�س
اخلمي�س ،بعد يومني من �إقالته
ومغادرته املدينة فى قافلة من
العربات ،مما �أثار املخاوف من
حتركاته املقبلة.
وجاءت �إقالة بول مالونق
بعدما قدم عدد من كبار اجلرناالت
ا�ستقاالتهم بزعم وجود حتيز قبلى
داخل اجلي�ش ووقوع جرائم حرب
مع ا�ستمرار احلرب الأهلية .وتعهد
بع�ضهم بالإطاحة بالرئي�س �سلفا
كري.
وقال مالونق لوكالة رويرتز

عرب الهاتف من بلدة يريول بوالية
البحريات فى و�سط البالد حيث
ق�ضى يوم الأربعاء املا�ضي “�أنا فقط
فى انتظار طائرة قادمة و�س�أعود �إىل
جوبا” ،وتابع “ال �أعرف �أين �س�أذهب
�أو ماذا �س�أفعل فى جوبا� .س�أذهب
و�أ�سمع ممن طالبونى بالعودة”
و�أ�ضاف �أنه غادر املدينة لأنه �أراد
اخللود للراحة.
وغادر مالونق العا�صمة و�سط
عدة مركبات فى طريقه �إىل م�سقط
ر�أ�سه فى والية �أويل ب�شمال غرب
البالد مما �أثار تكهنات ب�أنه قد يبد�أ
نوعا من التمرد امل�سلح.
وقال “�أتينى ويك �أتينى” املتحدث

با�سم الرئا�سة “يجب �أن يعود
مالونق و�إذا ما �أراد الذهاب �إىل
�أويل والقيام ب�أ�شياء �أخرى تخ�صه
�سيقوم بها بعد �أن يعود بحيث ال
ي�شعر النا�س ب�أنه يحتج بينما كان
يخلد للراحة” ،و�أن الرئي�س كري قد
يلتقى مبالونق مبجرد عودته.

جنوب ال�سودان:خماوف من حتركات قائد
اجلي�ش املعزول �إثر �إعالنه العودة �إىل جوبا

دعم م�شاريع تهم املر�أة االفريقية
واملاء والبحث العلمي
عقد حممد مثقال ال�سفري املدير
العام للوكالة املغربية للتعاون
الدويل ،اخريا يف مقر الوكالة
يف الرباط ،اجتماع ًا مع �أع�ضاء
ال�صندوق البلجيكي للتعاون
التقني يندرج �ضمن �إطار جلنة
متابعة التمويل تكري�س ًا للتعاون
الثالثي بني املغرب وبلجيكا
و�أفريقيا.
االجتماع كان فر�صة ملناق�شة
عدد من امل�شاريع املدرجة بالن�سبة
�إىل �سنة  ،2017والتي خ�ص�صت لها
موازنة قدرها� 170ألف يورو  ،تهم
ثالثة جماالت،هي :املاء وتكوين
املر�أة الأفريقية ،ودعم البحث
العلمي يف املجال البيطري.
و قال ال�سفري مثقال �إن اتفاق
الوكالة املغربية للتعاون الدويل،
وبلجيكا يندرج �ضمن التوجه
اال�سرتاتيجي لل�رشاكة ال�شاملة مع
�أفريقيا ،م�ضيف ًا يف ال�سياق نف�سه،
ان الوكالة املغربية للتعاون الدويل
تلعب دور ًا رائد ًا يف االتفاقيات
الثالثية بني عدد من الدول ال�رشيكة،
و يتعلق الأمر بهذا اخل�صو�ص بكل من
ال�سنغال و�ساحل العاج والنيجر،
وغينيا كوناكري والبنني ،والتوغو
والغابون .
وتندرج ال�رشاكة الثالثية بني

العدد ()147

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

املغرب و بلجيكا وافريقيا� ،ضمن
�إطار التعاون التقني لدعم جهود
تطوير الكفاءات  ،من خالل م�شاريع
يتم االتفاق على اجنازها خا�صة تلك
املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الوكالة
املغربية للتعاون الدويل ت�سعى
�إىل تكثيف ال�رشاكات مع عدد
من امل�ؤ�س�سات املانحة و الدول
ال�صديقة من قبيل اليابان وبلجيكا
 ،..لتعميق ال�رشاكة جنوب-جنوب
و تن�سيق اجلهود مع خمتلف ال�رشكاء
لتبادل اخلربات و توفري قنوات متويل
امل�شاريع التي تعود بالنفع على
القارة الأفريقية �ضمن �إطار متوازن
وعقالين يروم اال�ستجابة حلاجيات
ال�شعوب الأفريقية يف جماالت حيوية
من قبيل الأمن الغذائي و ال�صحة
و التعليم و الطاقات املتجددة
وغريها.

اتفق الرئي�س ال�صيني
�شي جني بينغ ونظريه
الكوري اجلنوبي اجلديد
مون جاي�-إن على �أن
نزع ال�سالح النووي يف
كوريا ال�شمالية "هدف
م�شرتك" لـ ال�صني
وكوريا اجلنوبية.
و�أعلن املتحدث با�سم
مون �أن الرئي�سني اتفقا
يف �أول ات�صال هاتفيبينهما اخلمي�س -على �أن نزع ال�سالح
النووي يف �شبه اجلزيرة الكورية
هدف م�شرتك بني بلديهما.
ووفق وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة،
هن�أ الرئي�س ال�صيني نظريه الكوري
اجلنوبي اجلديد متعهدا بـ "تعزيز
الثقة املتبادلة" ومعاجلة اخلالفات
ب�شكل �سليم .وقال �إنه يويل "�أهمية
كربى للعالقات" مع �سول.
يف موازاة ذلك ،يدور خالف بني
�سول وبكني حول الدرع الأمريكية
امل�ضادة لل�صواريخ (ثاد) بكوريا
اجلنوبية ،الأمر الذي يثري غ�ضب
ال�صني وتعتربه تهديدا لقوة الردع
التي متلكها.
واتخذت ال�صني ـ�أكرب �رشيك
جتاري لكوريا اجلنوبية� -إجراءات
�ضد ال�رشكات الكورية اجلنوبية
ما اعتربتها �سول تدابري انتقامية
اقت�صادية.
ُيذكر �أن البلدين كانا خ�صمني
خالل احلرب الكورية ()1950-1953
ويقيمان عالقات دبلوما�سية منذ 25
عاما فقط.

ويف وقت �سابق �أم�س االول ،قال
مكتب الرئي�س الكوري اجلنوبي
�أن مون ونظريه الأمريكي دونالد
ترمب "اتفقا على التعاون الوثيق يف
التعامل مع برنامج كوريا ال�شمالية
النووي".
وقال "البيت الأزرق" يف بيان �إنه
خالل �أول ات�صال هاتفي منذ تن�صيب
مون ،اتفق الرئي�سان على "التعاون
الوثيق يف حل امل�سائل الأمنية
املثرية للقلق يف �شبه اجلزيرة
الكورية مبا يف ذلك طموحات كوريا
ال�شمالية النووية".
وكان الرئي�س اجلديد قد �أبدى
ا�ستعداده للتوجه �إىل اجلارة
ال�شمالية على الرغم من �أجواء
التوتر ال�شديد مع بيونغ يانغ ب�سبب
برناجمها النووي.
وقال مون ( )64عاما املنتمي
للحزب الدميقراطي (ي�سار الو�سط)
بعد �أداء الق�سم �أمام النواب "�إذا
احتاج الأمر ف�س�أتوجه على الفور �إىل
وا�شنطن" .و�أ�ضاف "�س�أتوجه لبكني
وطوكيو �أي�ضا وحتى بيونغ يانغ �إذا
توافرت الظروف".

عبا�س يرحب باقرتاح رو�سي لقمة ثالثية يف مو�سكو

رحب الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س باقرتاح الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني عقد
لقاء ثالثي رو�سي فل�سطيني
�إ�رسائيلي يف مو�سكو ،لبحث
ال�سالم
عملية
ا�ستئناف
ومفاو�ضات الت�سوية الفل�سطينية
الإ�رسائيلية.
و�أجرى عبا�س اول ام�س
اخلمي�س مباحثات مع بوتني تناولت
الأو�ضاع يف ال�رشق الأو�سط و�سبل
�إحياء عملية ال�سالم.
و�أكد بوتني خالل اللقاء الذي
عقد يف منتجع �سوت�شي جنوب غربي
رو�سيا ،على مواقف مو�سكو القائمة
على �رضورة تطبيق القرارات الدولية
لإجراء الت�سوية املطلوبة.
من ناحيته� ،شدد عبا�س على عدم
�إمكان ت�سوية الق�ضية الفل�سطينية
دون م�شاركة حقيقية لرو�سيا ،م�شري ًا
�سماه "موقفها الثابت والداعم
�إىل ما ّ
حلق الفل�سطينيني يف �إقامة دولتهم
�ضمن حدود عام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�رشقية".
وقالت االنباء �إن عبا�س نقل
لبوتني نتائج مباحثاته يف وا�شنطن
مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب
املتعلقة مبفاو�ضات ال�سالم والت�سوية
الفل�سطينية الإ�رسائيلية.
و�أ�ضاف �أن رو�سيا ت�سعى منذ عدة
�أ�شهر لإقامة لقاء يف مو�سكو بني
الرئي�س الفل�سطيني ورئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،لكن
هذه املحاوالت ت�صطدم برف�ض
�إ�رسائيل التي ت�رص على �رضورة عودة
مفاو�ضات ال�سالم ب�شكل مبا�رش ودون
�أي �رشوط م�سبقة.
و�أ�ضاف املرا�سل �أن تقارير �إخبارية

حتدثت عن زيارة كان مقررا �أن يقوم
بها نتنياهو ملو�سكو لكنها �ألغيت،

م�شريا �إىل �أن و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية
قالت �إن خرب �إلغاء الزيارة غري دقيق
رغم وجود ت�رصيحات ر�سمية �سابقة
بهذا ال�ش�أن.
يذكر �أن وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف �أعرب خالل لقاء مع
�أمني �رس منظمة التحرير الفل�سطينية
�صائب عريقات يف يناير املا�ضي،
عن ا�ستعداد بالده ال�ست�ضافة اجتماع
بني عبا�س ونتنياهو.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

ملن يكتبون باليد الي�سرى
�أظهرت درا�سة جديدة ُمثرية للده�شةَّ � ،أن
ٍ
وجه نحيفة،
الأ�شخا�ص الذين ميتلكون مالمح
هم �أكرث احتما ًال لأن يكونوا معتمدين على يدهم
الي�رسى.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة التي ذكرت نتائجها
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،اجلمعة 28
�أبريلَّ � ،2017أن الوجوه النحيلة تزيد من
احتمال �أن يكون ال�شخ�ص ممن ُي ِّ
ف�ضلون ا�ستخدام
اليد الي�رسى.
حلَّل باحثون يف جامعة وا�شنطن وجوه
 13.536فرد ًا �شاركوا يف ثالث درا�سات وطنية يف
الواليات املتحدة .و�أظهر التحليل � َّأن الوجوه
النحيلة ترتبط بزيادة قدرها  %25يف �أن يكون
ال�شخ�ص من ُ
املعتمدين على اليد الي�رسى.
واكت�شفوا �أي�ض ًا � َّأن الوجوه والفُكُ وك النحيلة
كانت مرتبطة مبا يعرف بـ"تراكب الع�ضة"،
ويعد
وهو بروز مقدمة الفك العلوي عن ال�سفليُ .
ً
�سمة �شائعة يف الوجوه ،تظهر
الفكان النحيالن
ٍ
واحد من بني كل خم�سة مراهقني يف الواليات
يف
املتحدة.
وكانت ظاهرة الفكَّ ني النحيلني قد ُربِ َطت يف
ال�سابق باحتمال الإ�صابة مبر�ض ال�سل ،وهو
املر�ض الذي � َّأثر ب�شكلٍ كبريٍ يف تطور الإن�سان،
وي� ِّؤثر اليوم على ملياري �شخ�ص يف جميع �أنحاء
ُ
العامل.
ويعتقد الباحثون � َّأن النتيجة تُ �شري �إىل � َّأن
اجلينات الوراثية التي تُ �شكل مالمح الوجه
واحتمال التعر�ض ملر�ض ال�سل يرتبطان �أي�ض ًا
بزيادة احتمال �أن يكون ال�شخ�ص �أع�رس (ال�شخ�ص
الذي ي�ستخدم يده الي�رسى يف الأفعال �أكرث من
يده اليمنى).
و�أ�شارت درا�سة قامت بها الأكادميية للطب

يف العام � ،2010أن اعتماد الأ�شخا�ص على يدهم
الي�رسى ،ي�ؤثر على �صحتهم �سلب ًا و�إيجاب ًا،
وذكرت الدرا�سة �أنهم قد ي�صابون بع�رسٍ يف
ِ
القراءة وبتغريات مزاجية
مفاجئة ،فيما بينّ
ا�ستفتاء لأكرث من مليون و� 400ألف �شخ�ص يف
ٌ
برلني قام به موقع "بوابة الأبحاث العلمية"
�أن �إ�صابة كتّاب اليد الي�رسى بالتهاب املفا�صل
ً
مقارنة بكتّاب اليد
جد ًا
والقرحة خفيفة
ّ
اليمنى.
ومن الأمور الأخرى التي متيز من يكتب بالي�سار
عن غريه �أنهم ي�سمعون اخلطابات بطريقة
مغايرة� ،إذ يالحظ "الي�ساريون" تغري ال�صوت
�أ�رسع من الآخرين ،ح�سب ما �أ�شارت درا�سة
�صادرة عن املركز الطبي جلامعة جورجتاون
يف  ،2012وذكرت �أن الق�سم الأمين من الدماغ
الذي يتحكم باجلهة الي�رسى من اجل�سم يلتقط
التحرك ال�رسيع يف احلديث ،كاالنتقال من
�أحرف العلة �إىل الأحرف الأخرى ،بينما الق�سم
الأي�رس املتحكم باجلهة اليمنى يلتقط املتغريات
البطيئة ،كالتوقف يف احلديث وتغيري املقاطع
يف ُ
اجل َمل ،وفق ًا ملا ذكرته �صحيفة "النهار".
وقالت املجلة الأمريكية لعلم النف�س يف
كانون الأول � ،2011إن من ي�ستعملون اليد
الي�رسى هم �أف�ضل من ناحية التفكري التباعدي
ّ
فيولدون تلقائي ًا عدد ًا
وطريقة توليد الأفكار،
من احللول �أكرث من الآخرين.

طلقت زوجة يف الهند زوجها بعد � 3ساعات
من الزواج وتزوجت رج ً
ال �آخر يف نف�س اليوم
وو�صفت زوجها الذي حلق له النا�س �شعر
ر�أ�سه كعقوبة ب�أنه “طماع”.
وكانت روبانا بارفني ،البالغة من العمر
عاما ،قد تزوجت من منتاج �أن�صاري،
18
ً
عاما� ،صباح ي الأربعاء املا�ضي
26
البالغ
ً
يف قرية “ت�شاندوا” �رشق الهند.
ولكن بعد مرا�سم الزواج ،بد�أ الزوج الذي
يعمل �سائق “توك توك” باملطالبة مبهر �ضخم
و�أ�رص على �رشاء دراجة نارية غالية الثمن.
وكان والد العرو�س ب�شري الدين �أن�صاري،
ً
فندقا ،قد ا�شرتى بالفعل دراجة
الذي ميتلك
نارية للعري�س ،ولكن منتاج مل يكن را�ض ًيا
عن الدراجة وطالب بنوع �أف�ضل.
وقال �شاهد عيان“ :اجلميع طالب العري�س
بالتزام الهدوء وحاولوا �إقناعه بقبول

الدراجة ولكنه ظل يهدد بالعودة �إىل بيته دون
�أن ي�أخذ العرو�س معه وظل العري�س ووالد
ريا”.
العرو�س يتجادالن كث ً
ٍ
قا�ض
وقررت العرو�س روبانا ا�ستدعاء
حملي م�سلم ،ومبوافقة عائلتها �أعلنت طالقها
لزوجها.
وكان والد العرو�س قد ت�أكد من �أن عائلة
العري�س قد �أعادت بالفعل جميع الهدايا واملهر
الذي قد دفعته العرو�س بالفعل.
و�شعرت عائلة منتاج باخلجل وكتبوا ر�سالة
اعتذار ووعدوا ب�إرجاع كل �شيء.
كما �شعر �سكان القرية بالغ�ضب من �سلوك
منتاج وعاقبوه عن طريق �إلزامه بارتداء �سل�سلة
معلق فيها �أحذية مع الفتة كتب عليها “�أنا طامع
يف املهر” ،بالإ�ضافة �إىل �أنهم قاموا بحلق �شعر
ر�أ�سه من املنت�صف هو و�شقيقه.

ّ
تطلق زوجها بعد � 3ساعات من الزواج ب�سبب طمعه

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

طفالن ي�أكالن اللحم النيئ
اللحم
�أكل
النيئ ب�رشاهة،
�أ�صابت
حالة
طفلني م�رصيني
يعي�شان حاليا
با لر يا �ض ،
مطالبة
و�سط
والدهما
من
مب�ساعدته على
عالجهما.
والد
وقال
الطفلني  -:منذ
عام تقريبا ،
�أن �أهلة � 10سنوات و مب�رش � 8سنوات ُ�شخ�صت
حالتهما ب�أنها مر�ض "التوحد" .
وعندما عر�ضتهما على �أطباء يف �إجنلرتا
�أبلغوين �أن العالج يف اخلارج ،لأن حالتهما
نادرة ي�صاب بها واحد من مليون �شخ�ص ،حيث
�إن الت�شخي�ص عبارة عن توحد ومر�ض نادر،
يف�ضلون اللحم والدجاج النيئ ،وي�أكلونه
ب�رشاهة ،و�أ�ضاف �أن مب�رش بلغ وزنه الآن ،65
و�أهلة  20كلغ ،و�أنا عاجز عن عالجهما.و�أ�ضاف
�أن هناك اختالفا ،فمب�رش ي�أكل � 24ساعة� ،أما
البنت فهي ال ت�أكل ،مو�ضحا �أن امل�شكلة يف
الطفل �أنه عنيف يف التعامل ،وي�ؤذي �أخته
وغريها ،و�أمتنى ممن ي�ستطيع �أن يقدم العالج
البني �أن ي�ساعدين يف رعايتهما ،مبينا �أنه قد
ّ
توجه �إىل العديد من اجلهات ،كما رف�ضت الفيزا
لأملانيا.و�أ�ضاف �أن نفقات العالج عالية الثمن،
ومت الت�أكيد على �أهمية زراعة خاليا يف املخ،
ثم اخل�ضوع لفرتة من ت�أهيل التخاطب ،وتعديل
ال�سلوك وتنمية املهارات.
و�أ�ضاف �أن املر�ض حري الأطباء ،لكونهما
ي�سمعان وال يتكلمان .وتابع �أن حياتي �صعبة
جدا ،والآن غري قادر على العالج �أو الت�أهيل،
وحياتي معاناة ،ب�سبب عنف تعاملهما عندما
ال يقدم لهما اللحم النيئ.وختم حديثة ب�أن
بع�ض الإعالميني من خالل العديد من الربامج
ابني ،كما مت ا�ستغالل ق�صتهما
قام باحلديث عن
ّ
ماديا ،واحلديث ب�أنهما من �آكلي حلوم الب�رش،
و�أنه من املفرو�ض التخل�ص منهما ،وغري ذلك
من التعليقات التي �ساهمت يف خوف املجتمع
ولدي بدال من م�ساعدتهما يف العالج.
من
ّ
وتابع �إنني يف معاناة ،فقد اكت�شفت والدتهما

رغبتهما يف تناول اللحم النيئ والرغبة يف �أكله
ب�رشاهة ،ونحن نقوم طوال اليوم مبحاولة
منعهما من تناوله.
و�أ�ضاف �أن الإعالم هو �ضمري �آالمه ،ويجب
�أن ي�ساعدين يف حالتي امل�أ�ساوية ،مبينا �أنه
مل ت�صدر منهما �أي �إ�ساءة للأطفال الآخرين،
وال يقومان ب�أذيتنا ،وهما م�ساملان ،ولكنهما
يعانيان من فرط يف احلركة ،وينامان �ساعات
قليلة جدا ،وهما بحاجة للعالج يف �أملانيا.وختم
بقوله �إنه م�ستعد �أن يعمل ليال ونهارا يف �سبيل
عالجهما� ،أو العثور على �أي طبيب ي�ساعدنا على
عالج طفلي اللذين يعي�شان على مهدئات دائمة،
ف�أنا حمروم من احلياة الطبيعية ،و�أحتاج �إىل
م�ساعدة الأطباء لعالجهما ،و�س�أق�ضي باقي
عمري يف البحث عن �سبل عالجهما ،وجتاوز
ٍ
را�ض بق�ضاء الله ".حول
هذه امل�أ�ساة ،و�أنا
هذه احلالة يقول من�صور ح�سن ال�سفياين خمت�ص
باال�ضطرابات ال�سلوكية والتوحد �أن حالتي �أهلة
ومب�رش من احلاالت النادرة ،فالأطفال امل�صابون
بالتوحد يكون لديهم م�شاكل ح�سية ،وتتفاوت
�شدتها من طفل لآخر ،م�ضيفا �أن حالة الطفلني
تعترب مقبولة لديهما ك�أخ�صائيني ،بينما قد
ال ي�صدقها �أو يتوقعها املحيطون والأ�شخا�ص
العاديون.و�أو�ضح ال�سفياين �أنه ال يوجد �أبدا
حالتان مت�شابهتان لدى �أطفال التوحد ،فالطفل
عندما يتبع �سلوكا معينا ف�إنه يتبع رغباته
ويبقى على نف�س احلالة ما مل يعالج بجل�سات
متعددة عند فريق عمل متكامل من �أخ�صائي مخ
و�أع�صاب ،و�أخ�صائي تعديل ال�سلوك و�أخ�صائي
نف�سي.

العلماء يك�شفون �سر
"�شالالت الدم"..
ا�ستطاع عدد من علماء اجليولوجيا تف�سري
ظاهرة املاء الأحمر املتدفق من "�شالالت الدم"
املوجودة يف القارة القطبية اجلنوبية.
ويف الدرا�سة التي ن�رشتها جملة "Journal
� "of Glaciologyأكد العلماء �أن "درا�ساتهم
الأخرية التي ا�ستخدموا فيها �أحدث �أجهزة
ال�سرب الإلكرتونية ،ب ّينت �أن م�صدر تلك ال�سوائل
احلمراء املتدفقة من تلك ال�شالالت هو مياه
عمرها �أكرث من مليون �سنة كانت خمزّ نة حتت
طبقات اجلليد ال�سميكة املوجودة يف تلك
املنطقة".
واللون الأحمر الذي ي�صبغ مياه تلك ال�شالالت
�أحيان ًا �سببه �أوك�سيدات احلديد املوجودة فيها،
ورغم جميع االعتقادات ال�سائدة واملخالفة
ملبادئ الفيزياء ف�إن تلك املياه قادرة على
التدفق حتى يف درجات احلرارة املنخف�ضة� ،أي

يف درجات التجمد.
تقع "�شالالت الدم" بني �ضفاف نهر تايلور
املتجمد يف ه�ضاب ماكموردو اجلافة يف
�أر�ض فكتوريا �رشق القارة القطبية املتجمدة
�أنتاركتيكا .حيث يعود ف�ضل هذا االكت�شاف �إىل
الباحث اجليولوجي توما�س جريفيث تايلور،
عام  ،1911حيث اعتقد العلماء �سابق ًا �أن �سبب
اللون الأحمر القامت ملياه تلك ال�شالالت يعود
لوجود نوع من الطحالب فيها.
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جمعية �إنتاج اخل�ضر والفاكهة مبديرية ت�سني ....جهود حثيثة للنهو�ض بالن�شاط الب�ستاين!!!
حممود عبداهلل� /أبوكفاح
متتلك مديرية ت�سني العديد
من الب�ساتني املطلة على �ضفتي
نهر القا�ش الذي ي�شق املديرية
قبيل تخطيه احلدود,مما يجعلها
من املديريات املهمة يف جمال
�إنتاج اخل�رض والفاكهة والتي
ظلت والتزال ت�ساهم يف �ضمان
االمن الغذائي لي�س فقط يف
�إقليم القا�ش بركة وامنا اي�ض ًا يف
عموم الوطن,والهمية التاطري
يف تطوير العملية الإنتاجية
حر�ص مالكي الب�ساتني يف هذه
التحرير
املديرية منذ فجر
على ت�أ�سي�س كيان جامع ميثلهم
ويحقق طموحاتهم,ومبوجب ذلك
ت�أ�س�ست جمعية منتجي اخل�رض
والفاكهة مبديرية ت�سني يف العام
1993م و�رشعت على الفور بعد
الإجتماع التا�سي�سي يف �صياغة
د�ستور ولوائح ت�سري اعمالها منذ
تلك الفرتة وقد بلغ عدد ع�ضويتها
يف الوقت الراهن  173ع�ضو ًا من
مالكي الب�ساتني املنت�رشة على
�ضفتي نهر القا�ش ,والتي تزرع
فيها العديد من �أنواع اخل�رضوات
كالب�صل والطماطم وال�شطة والقرع
والبامية واجلرجري وغريها
,وكذا الفواكه كاملوز واجلوافة
والقريب فروت والليمون واملاجنو
وغريها.
للتعرف على �أهداف اجلمعية
وغريها من املو�ضوعات ذات
ال�صلة كنا قد �إلتقينا بكل من
م�س�ؤول اجلمعية ال�سيد �إبراهيم
جمع وكذا ال�سيد قرماي ت�سفامكئيل
امل�س�ؤول املايل باجلمعية .
ويف البدء �س�ألنا ال�سيد �إبراهيم
جمع عن اهداف اجلمعية فكان رده
على النحو التايل"

ال�سيد� /إبراهيم جمع
الهدف من ت�أ�سي�س هذه اجلمعية
هو تاطري ا�صحاب الب�ساتني
والتن�سيق فيما بينهم يف توفري
املدخالت الزراعية وحل امل�شكالت
التي تعرت�ض �سبيلهم بني احلني
والآخر ,وكذا التفاكر والت�شاور
فيما ينبغي فعله لزيادة الإنتاجية
الزراعية والت�سويق وغريها من
املو�ضوعات املهمة.
فمنذ ت�أ�سي�س هذه اجلمعية ا�صبح
ملالكي الب�ساتني كيان ميثلهم
ويناق�ش ق�ضاياهم مع اجلهات
املعنية كوزارة الزراعة و�إدارة
املديرية وغريها من اجلهات .
كالبذور
الإنتاج
مدخالت
املح�سنة والأ�سمدة واملبيدات
واال�سبريات وغريها مهمة لزيادة
الإنتاجية.من �أين حت�صلون على
هذه املدخالت ؟
معظم املدخالت الزراعية التي
ن�ستخدمها م�ستجلبة من اخلارج
ال�سيما البذور املح�سنة واملبديات
والأ�سبريات,و�إذا نظرنا اىل هذه
البذور على �سبيل املثال جند
ان معظمها غري جيد من حيث
املوا�صفات املطلوبة واملنا
كبري ان تعمل وزارة الزراعة على
توفري هذه املدخالت بنف�سها حتى
الي�ضطر مزارعينا اىل ا�ستجالب

عينات ردئية من التقاوي اوغريها
من املدخالت الزراعية من خارج
�أر�ض الوطن.
وفيما يتعلق بت�سويق منتجاتهم
يقول ال�سيد �إبراهيم جمع "
معظم منتجاتنا يتم �إ�ستهالكها
حمليا داخل مديرية ت�سني ,ولكن
هنالك كميات يتم بيعها يف ا�سمرا
واملدن املجاورة ال�سيما حم�صويل
املوز والب�صل ,ومبا ان الأ�سعار
تتذبذب ح�سب العر�ض والطلب يف
الأ�سواق ف�إن مزارعينا يتعر�ضون
خل�سائر كبرية يف بع�ض الأحيان
عندما يكون الإنتاج غزير ًا ال�سيما
يف املحا�صيل التي التتحمل
التخزين.وا�شري اىل اننا كنا
قدمنا طلب ًا من �إدارة الإقليم حتى
مينحنا خمزن ًا لتخزين منتجاتنا
من املوز وغريه من املنتجات
وبالفعل ا�ستجاب لطلبنا والآن
يتم �صيانة املخزن ونتوقع ان
ن�ستلمه يف الفرتة املقبلة.وفيما
يتعلق ب�ضبط الأ�سعار فقد ظللنا
ننقا�ش هذه امل�س�ألة مع ادراة
املديرية واحلمد لله تعاونوا
معنا هذه العام كما ينبغي
و�إ�ستطاع مزارعونا ان يبيعوا
منتجاتهم ال�سيما الب�صل ب�أ�سعار
معقولة مكنتهم من دفع �رضائبهم
واحل�صول على �أرباح .
وعن التعاون فيما بني اجلمعية
ووزارة الزراعة يقول ال�سيد
�إبراهيم جمع "
وزارة الزراعة هي مبثابة
ال�ساعد الأمين لنا ,وتعاون
خرباءنا الزراعيني معنا الحدود
له ,فهم يتحركون معنا على
الفور اىل الب�ساتني يف حال طلب
م�ساعدتهم ال�سيما يف مكافحة
االمرا�ض والآفات الزراعية وتقدمي
الإر�شادات الزراعية املطلوبة .

ال�سيد /قرماي ت�سفامكئيل

وعن الأ�رضار التي ظل ي�سببها
في�ضان نهر القا�ش على الب�ساتني
خالل ال�سنوات املا�ضية يقول
ال�سيد �إبراهيم جمع "
نهر القا�ش يتميز بقوة الإندفاع
خالل مو�سم اخلريف وغالب ًا ما
تفي�ض مياهه عن املجري الرئي�سي
له لتت�سبب يف اجنراف العديد
من ال�سواقي املطله على �ضفافه
كما حدث يف العام قبل املا�ضي
,حيث دمر الفي�ضان قرابة  24من
ال�سواقي ,وملعاجلة هذه امل�شكلة
و�إعادة هذه ال�سواقي اىل �سابق
عهدها قامت الإدارة بطلب ومبادرة
من ا�صحاب ال�سواقي املت�رضرة
بجلب بلدوزر والقيام بالإجراءات
الالزمة قبل بداية املو�سم الزراعي
 ,وقد بلغت كلفة هذه االعمال
�آنذاك قرابة  300الف نقفة تكفل
ا�صحابها بغالبية املبلغ بينما
�ساعدتهم اجلمعية مبا يقدر ب
� 100ألف نقفة عندما �إطلعت
على �أو�ضاعهم ,ولكن بكل �أ�سف
مل يتوقف نهر القا�ش عن عادته
,حيث فا�ضت مياهه جمدد ًا على
الب�ساتني ودمرت م�ساحات مقدرة
حرمت املزارعني من اللحاق
مبو�سم هذا العام ,و�أملنا كبري يف

ان تتحرك اجلهات املعنية حلل
هذه امل�شكلة ب�شكل جذري حتى
نحمي الب�ساتني من في�ضان هذا
النهر.
اما ال�سيد قرماي ت�سفامكئيل
م�س�ؤول املالية باجلمعية فيقول
من جهته" هذه اجلمعية كما ذكر
ال�سيد �إبراهيم جمع ت�أ�س�ست
يف العام 1993م بهدف توفري
مدخالت الإنتاج للأع�ضاء وتقدمي
املنتجات الزراعية للمواطنني
ب�أ�سعارمنا�سبة  ,حيث متتلك
اجلمعية يف الوقت الراهن
دكان ي�شرتي منه االع�ضاء كل
مايحتاجونه من مدخالت با�سعار
معقولة ".
وفيما يتعلق بتعاون اجلمعية
مع وزارة الزراعة يقول ال�سيد
قرماي"تعاوننا مع وزارة الزراعة
جيد للغاية ,من حيث تقدمي
الإر�شادات الزراعية والتعاون يف
حماربة الآفات و�إدخال عينات
جديدة من املحا�صيل ,على �سبيل
املثال بد�أنا يف الآونة الأخرية
بالتعاون مع وزارة الزراعة يف
�إدخال زراعة القمح باملديرية
على نطاق جتريبي حمدود وبلغة
الأرقام فقد زرعت انا �شخ�صيا
هكتار واحد ببذور القمح املح�سنة
التي �إ�ستجلبتها لنا وزارة الزراعة
من مركز ابحاث البذور بحلحلى
وقد �أنتجت من هذا الهكتار الواحد
خالل املو�سم املا�ضي  17كنتا ًال,
�أ�ضف اىل ذلك مت �إدخال حم�صول
الطاف يف املديرية والذي ت�أكد
لنا �إمكانية زراعته يف هذه
املنطقة" .
اما بخ�صو�ص ال�صعوبات التي
تواجه بع�ض املزارعني يف ت�سويق
منتجاتهم باملدن الآخرى ,يقول
ال�سيد قرماي"�صحيح ان حركة
املحا�صيل من منطقة اىل اخرى
ت�ضبطه العديد من القوانني ولكن
نحن هنا من جانبنا عندما يقوم
املزارع بح�صاد حم�صوله يذهب
ع�ضو من وزارة الزراعة وع�ضو من
اجلمعية وي�سجلون الكمية التي
انتجها املزارع وعلى �ضوءها يتم
�إعطاءه �إذن حترك لت�سويقها يف
املدينة التي يريد".
اما اهم التحديات التي تواجه
مزارعي الب�ساتني يقول ال�سيد
قرماي"اهم م�شكلة ظلت تواجهنا يف
املا�ضي هي م�شكلة الت�سويق,حيث
كان ي�صادف انزال منتجاتنا اىل
اال�سواق دخول كميات كبرية من
املنتجات غري معروفة امل�صدر
عرب احلدود وبالتايل احداث خلل
يف الأ�سعار يت�رضر منه املزارع
,ولكن يف الآونة االخرية قامت
مبحاربة هذه
�إدارةاملديرية
الظاهرة وايقافها وكل مانتمناه ان
تتوا�صل هذه اجلهود حتى تتحقق
االهداف املرجوة".
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واحة الطفل
حمطات

�سنغافورة

تعترب �سنغافورة من �أكرث دول العامل التي يتواجد فيها

مليونريات بالن�سبة لعدد ال�سكان فمن بني كل خم�سة �أفراد
يتواجد بينهم مليونري واحد وبال �شك تعترب هذه ن�سبة جدا

كبرية مقارنة بدول العامل الأخرى كما يتوفر بها �أ�سرع جممع
�إنرتنت بالعامل والذي ي�صل متو�سط الداونلود بها �إىل  37ميجا
وهذا طبعا املتو�سط مما يعني بانها تتفوق على اقرب مناف�سيها ب
 8ميجابايت بالإ�ضافة �إىل �أنها حتل باملرتبة الثانية ك�أف�ضل مقدم

خدمات طريان بالعامل  .ومن ناحية التعليم فتعترب �سنغافورة من

املتميزين يف هذا املجال كما �أنها تعترب الدولة الأوىل بالعامل

بتعليم الريا�ضيات والعلوم وهذا بحد ذاته يجعلها يف م�صايف
الدول املتقدمة علميا  ،كما انه يتوفر بها مكتبة �ضخمة وكبرية

ت�سمى املكتبة القومية وعدد الكتب فيها ي�صل �إىل  8مليون كتاب
والعاملني يف املكتبة  2.2مليون ع�ضو (مقارنة ب� 31ألف كتاب

و� 140ألف ع�ضو فقط �سنة  ) 1960ون�سبة الأمية بها جدا �ضئيلة

وال تتعدى  ، %2ومن ناحية ال�صحة جتد من بني كل  47مواطن

جتد بينهم مواطن دكتور �أو طبيب .ومن ناحية �أخرى يتواجد يف
�سنغافورة �أغلى فندق يف العامل والذي يحمل ا�سم Marina Bay

 Sandsويحتوي على  2600غرفة ومكون من  55طابق يف �أبراج
كبار وثمنه بالأر�ض الذي يقوم عليها ي�ساوي  8.8مليار دوالر

�أمريكي �أي ما يعادل � 3أ�ضعاف قيمة برج خليفة بدبي ولي�س

فقط �أغلى فندق بل فوق ذلك لديها �أغلى مبنى يف العامل بعد
م�شروع “�أبراج البيت” يف اململكة العربية ال�سعودية وينت�صب

ت�صميما وهند�سة وامل�سمى The
بها �أي�ضا �أف�ضل مبنى يف العامل
ً
 ، Interlaceكما تتميز �سنغافورة بتواجد �أعلى مزرعة عمودية

متقدمة يف العامل وبها عجلة �ساقية كتلك التي تتواجد مبالهي
الألعاب وميكن منها ر�ؤية الدول املجاورة ل�سنغافورة �.أما من

ناحية معدل البطالة يف �سنغافورة فقد كان بالعام  1960ت�صل

معدالت البطالة �إىل � 13%أما يف وقتنا الراهن فهي بالكاد
تتعدى  . 1%كما ي�صل ن�صيب الفرد يف الناجت القومي � 72ألف

�سنويا وتعترب �سنغافورة حاليا ثالت �أغنى دولة يف العامل ،
دوالر
ً

وبالإ�ضافة �إىل ذلك تقدر جتارتها اخلارجية برتيليون ( �ألف مليار
) دوالر ( مقارنة ب 7.3مليار دوالر فقط يف  . ) 1960كل هذه

الإجنازات متت من خالل االربيعن �سنة املا�ضية فقط وحتت قيادة
رجل واحد والذي يدعى ( )Lee Kuan Yewوبدون �أية موارد

متاما كالنفط وم�شتقاتها.
طبيعية
ً

مـــعـــلومــات
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة

الفهد ا�سرع حيوان الثعلب والعنزات ال�صغار
بري يف العامل

الفهد ا�سا�سا يتغذى على
الربية،
والعجول
الغزالن،
والظباء ،واحليوانات ذات احلوافر
ال�صغرية.
 عدد الفهد املوجود بالعامل :يف عام  ،1900كان عدد افراد
الفهد املنت�رش يف العامل �أكرث من
 100الف فهد عرب نطاقه التاريخي،
واليوم و�صل عدد الفهد املنت�رش يف
العامل حوايل ( )12 10-الف فهد
يف الربية املوجودة يف �أفريقيا،
ويف �إيران ،وهناك حوايل 200
فهد يعي�شون يف جمموعات �صغرية
معزولة.
 موطن الفهد :تاريخيا وجد الفهد يف جميع
�أنحاء �أفريقيا و�آ�سيا من جنوب
�أفريقيا �إىل الهند ،وهو الآن مق�صور
على �أجزاء من �رشق وو�سط وجنوب
غرب �أفريقيا وجزء �صغري من
�إيران.
الفهد ي�رضب فري�سته بعنف
ويطرحها ار�ضا ،ويقوم الفهد بقتل
الفري�سة من خالل الع�ضة اخلانقة
من الرقبة ،ويجب ان ي�أكل الفهد
الفري�سة ب�رسعة قبل ان يفقد الفري�سة
التي قتلها من خالل احليوانات �آكلة
اللحوم االكرب واالكرث عدوانية.
الفهد من احليوانات التي تعي�ش
منفردة عادة ،واحيانا يعي�ش ذكر
الفهد يف جمموعات �صغرية من
اال�شقاء يف نف�س املنطقة ،وانثى
الفهد عموما ترعى ا�شبال الفهد
ال�صغار ملدة �سنة تقريبا من
والدتها.
تكاثر الفهد :
مو�سم تزاوج الفهد طوال العام،
وت�صل مدة حمل انثى الفهد حوايل
ثالث ا�شهر ،وتلد انثى الفهد حوايل
( )4 2-ا�شبال من ال�صغار ،وا�شبال
الفهد متيل لونها اىل اللون الدخاين
مع ال�شعر الطويل ال�صويف،
والتي ت�سمى بالعباءة او الو�شاح
واملوجودة ال�سفل ظهرها ،ويعتقد
ان وظيفة هذا الو�شاح هو متويه
اال�شبال يف الع�شب ،واخفائها من
احليوانات املفرت�سة ،والفهد االم
حترك اال�شبال ال�صغرية اىل اماكن
جديدة لالختباء كل ب�ضعة ايام،
وعندما تتم اال�شبال عمر من (5-
 )6ا�سابيع ف�إن اال�شبال تتابع االم
والبدء يف تناول طعام الفري�سة
التي قتلتها االم.

يف غابة من الغابات الكبرية كانت تعي�ش عنزة مع َج ْد َييها ال�صغريين يف
�سعادة و�رسور كانت الأم تذهب كل يوم �إىل املرعى لتجلب ل�صغرييها الع�شب
واحلليب،
فيما يبقى ال�صغريان يف البيت يلعبان وميرحان �إىل حني عودة �أمهما من
املرعى
وكان يعي�ش يف هذه الغابة �أي�ض ًا ثعلب مكّ ار
ا�ستمرت �سعادة العنزة مع ج َدييها �إىل �أن جاء يوم جاع فيه الثعلب ،ومل يجد
ما يقتات به من الطعام ،ف�أخذ يفتّ�ش يف الغابة الكبرية
مر من حتت �شباك بيت
علّه يجد �شيئ ًا ي�سكت به جوعه ،وبينما هو يفتّ�ش ّ
العنزات ،ف�إذا به ي�سمع �صوت العنزة الأم تو�صي �صغارها بعدم
فتح الباب لأي �أحد �إىل �أن ي�سمعوا �صوتها هي وحدها فيفتحوا لها
مد الثعلب ر�أ�سه بحذر �شديد ،فر�أى جديني �صغريين جميلني ،يهزان ر�أ�سيهما
ّ
طوع ًا لأمهما ف�سال لعابه عليهما و�أخذ يحلم ب�صيدهما و�أكلهما وقال يف نف�سه
�سوف �أنتظر ذهاب الأم و�أقتحم البيت و�آخذ ال�صغريين
انتظر الثعلب برهة من الزمن �إىل �أن ذهبت العنزة الأم ،و�أغلقت الباب خلفها،
فاختب�أ خلف �شجرة كبرية ،وانتظر حتى غابت العنزة الأم عن عينيه ،فقال
والفرح يغمر قلبه الآن جاء دورك �أيها الثعلب الذكي
ّ
فرد عليه �أحد ال�صغريين ب�صوته الربيء
دق الثعلب على البابّ ،
رد الثعلب بخبث �أنا �أمكما ..افتحا الباب يا �صغاري
بالباب
من
ّ
ولكن �صوت الثعلب كان خ�شن ًا غليظ ًا ،فعرف اجلدي �أنه الثعلب املاكر فقال
بغ�ضب
اذهب �أيها الثعلب املاكر� ..إن �صوتك خ�شن ،و� ّأمنا �صوتها جميل وناعم
حار الثعلب ماذا يفعل وكيف يجعل �صوته ناعم ًا ،وبينما هو يع�رص خمّ ه،
َ
الدب فقال يف نف�سه
تذكّ ر �صديقه
ّ
 �س�أذهب �إىل �صديقي الدب و�آخذ منه قلي ًال من الع�سل لي�صري �صوتي ناعم ًا
الدبّ ،
فدق الباب ،وجاءه
انطلق الثعلب يجري ويجري �إىل �أن و�صل �إىل بيت
ّ
الدب من الداخل
�صوت
ّ
من ّ
يدق بابي يف هذه ال�ساعة
قال الثعلب� -أنا الثعلب يا �صديقي الدب ..جئت �أطلب منك �شيئ ًا من الع�سل
فتح الدب الباب و�س�أل الثعلب يف ا�ستغراب
 وملاذا تريد الع�سل �أيها الثعلب املكّ ارخطرت يف ر�أ�س الثعلب فكرة فقال
�إنني مدعو اليوم �إىل حفلة عر�س ،و�سوف �أغني هناك ،و�أريد �أن يكون �صوتي
ناعم ًا وجمي ً
ال
ذهب الدب و�أح�رض ك�أ�س ًا من الع�سل وطلب من الثعلب �أن يلعقه ،ف َل َع َقه الثعلب،
للدب ُح�سن تعامله،
و�شكر
ّ
ثم انطلق راجع ًا �إىل العنزات ال�صغريات وكله �أمل �أن تنجح خطته ،ويفوز
بالعنزات..
طرق الثعلب الباب عدة طرقات خفيفات ،و�سمع �صوت َج ْد ٍي �صغري يقول له
 من يدق الباب�سعل الثعلب ليجلو حنجرته وقال ب�صوت ناعم مقلد ًا �صوت العنزة الأم
افتحا الباب يا �أحبائي� ..أنا �أمكما العنزة ،وقد �أح�رضت لكما الطعام
�أ�رسع اجلديان ال�صغريان وفتحا الباب ،و�إذا هما يريان الثعلب املاكر� ،أخذ
اجلديان ال�صغريان يرك�ضان هنا وهناك،
ولكن الثعلب كان �أ�رسع منهما ،ف�أم�سكهما وو�ضعهما يف الكي�س ،وانطلق
م�رسع ًا �إىل بيته فرح ًا مبا ح�صل عليه من �صيد �شهي
بعد قليل جاءت العنزة الأم وهي حتمل احل�شي�ش بقرنيها ،وتختزن احلليب
بثدييها ،وكانت تغني وترق�ص فرحة برجوعها �إىل بيتها،
وما �إن اقرتبت من البيت حتى ر�أت الباب مفتوح ًا ،ووجدت البيت خالي ًا،
ف�أخذت تنادي على �صغرييها ولكن ال �أحد يجيب،
فجل�ست على الأر�ض تندب حظها وتبكي �صغارها ،وبعد �أن هد�أت قلي ً
ال قالت
يف نف�سها"�إن البكاء ال يجدي ،فلأذهب و�أفتّ�ش عن �صغاري ،و�أظن ال�سارق هو
الثعلب املاكر�أخذت العنزة جتري هنا وهناك ،وت�س�أل كلّ من ي�صادفها� ،إىل �أن
ي�ستعد لأكل اجلديني ال�صغريين
اهتدت �إىل بيت الثعلب ،وفيما كان الثعلب
ّ
�سمع طرق ًا عنيف ًا على الباب ف�صاحمن الطارق فجاءه �صوت العنزة الأم تقول:
�أنا العنزة الكبرية ،افتح و�أعطني �صغاري �سمع اجلديان �صوت �أمهما ،وحاوال
يرد على الأم
تخلي�ص �أنف�سهما من الكي�س دون فائدة ،فيما كان الثعلب ّ
اذهبي �أيتها العنزة ،لن �أعطيك �أوالدك ،وافعلي ما �شئت
�أجابت العنزة بقوة:
 �إذن ه ّيا نت�صارع ،والفائز هو الذي يفوز بال�صغار وافق الثعلب على هذايحدث نف�سه
االقرتاح ،وقال
ّ
"�سوف �أحتال على هذه العنزة ال�ضعيفة و�أق�ضي عليها ،ثم �أجل�س و�آكل
ال�صغار بهدوء"خرج الثعلب من وكره ،وتقابل اخل�صمان ،وتعاىل ال�صياح،
وتناثر الغبار ،و�أخري ًا انق�شع الغبار،وقد تغلّبت العنزة على الثعلب وق�ضت
رضج ًا بدمائه �أ�رسعت الأم �إىل
عليه بقرنيها احلادين و�سقط على الأر�ض م� َّ
َج ْد َي ْيها ،وفكّ ت رباطهما ،ثم �ضمتهما �إىل ذراعيها وهي تقول معاتبة امل اقل
لكما التفتحاالباب غلآ يل فقط...

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الزراعة البحرية و�إ�سهاماتها الوا�سعة يف تنمية الرثوات الطبيعية
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /برهاين �إرميا�س
زراعة البحر تعني تنمية خمتلف
الأحياء املائية يف م�ساحات
معينة ،عرب و�سائل وطرق ترتكز
على البحث والتدقيق العلمي.
وهذا الن�شاط ميثل جماال تنمويا
مهما ،يرتبط بالعديد من العوامل
الأ�سا�سية امل�ؤثرة ،من قبيل
حرارة الطق�س وبرودته ،وم�ستوى
امللوحة ،و�صالحية املاء ،ودرجة
حمو�ضة وعذوبة املاء .وكما هو
وا�ضح من مدلوالت الإ�سم ،ف�إن
م�رشوع الزراعة البحرية ،يعني
جهدا مزدوجا لتحريك الرثوات
البحرية املختلفة وحتويرها،
عرب املزاوجة بني القدارت
الب�رشية والتقنية املطلوبة.
تزخر البحار برثوات مائية
هائلة ،مبا فيها من �أحياء متنوعة
وعينات خمتلفة� ،سواء من الأ�سماك
والأحياء ذات الدرع� ،أوالتي لي�ست
لها دروع ،والرخويات ،وخمتلف
�أنواع الأ�سماك ،وطحالب البحر،
ونباتاته ،تعترب من �أهم منتجات
الزراعة البحرية .ومبا �أن هذه
املنتجات ،تكون م�ؤهلة للمناف�سة
يف ال�سوق وبقدر ما توفر لها
من جهد عرب القدرات الب�رشية
والتقنيات املطلوبة ،حيث يتطلب
�إدارتها وتنفيذها جهدا مميزا.
ون�سبة للوعي املتزايد بفوائد
هذا النوع من الن�شاط واكت�شاف
�أهميته علميا �أخذ يحظى ب�إهتمام
وا�سع يف خمتلف �أرجاء العامل،
حيث �أقيمت عدد من امل�ؤ�س�سات
وبد�أت ت�ؤتي اكلها ،يف حني
�أكملت دول عدة الدرا�سات الالزمة

تزايد �أعداد الب�رش ،لذا ظلت
الأبحاث تتوايل للتعرف على
�أف�ضل الو�سائل واحللول الناجعة
حلل هذه الإ�شكالية .وعليه ف�إن
اجلهود متوا�صلة من �أجل تلبية
الطلبات املتزايدة� ،إذ ينظر اىل
الزراعة البحرية ك�أحد املحاور
واملجاالت التي ميكن الإعتماد
عليها يف �ضمان الأمن الغذائي.
لأن ما حتققه الزراعة املائية
من اجنازات ،وتنوع املنتجات
التي تزخر بها� ،أ�صبحت لها �آثار
�إيجابية جلية يف الكثري من الدول
يف دعم التطور والنمو.
هذه امل�شاريع الزراعية ،ميكن
تنفيذها يف الأر�ض وداخل املاء.
ونظرا مل�ستوى الطلبات التي
تتزايد يف خمتلف �أنواع الأ�سماك،
�أ�صبح يتطلب تنمية هذه الأحياء
املائية والنباتات البحرية،
والطحالب ،ب�شكل كبري ويف زمن
قيا�سي .هذه القطاع الزراعي كان
حم�صورا يف تنمية �أنواع معينة
من الأحياء ،لكن وبف�ضل الدعم
التقني الذي وفرته التكنولوجيا
احلديثه �أمكن تنفيذ م�شاريع
الزراعة البحرية ب�شكل موحد
و�شامل .ومهما يكن م�ستوى منو
الزراعة البحرية وا�سعا عامليا،
�إال �أن دول معينة هي التي حتقق
وترية اندفاع اكرب يف م�ستوى منو
هذا اجلانب من الزراعة .ووفق
امل�ستندات والتقارير التي قدمتها
منظمة التغذية والزراعة (الفاو)
ف�إن منتجات الزراعة البحرية
على م�ستوى العامل ،ي�صل اىل
 90.4مليون طن .كذلك و�صلت
�أنواع املواد الغذائية التي يتم

�إ�سهام الزراعة البحرية يف ال�ضمان الغذائي
لذلك ويف طريقها لتنفيذ هذا
الربامج .كما �أن منظمة الأمم
املتحدة لتغذية والزراعة (الفاو)
وغريها من املنظمات املعنية،
ت�ضع برنامج الزراعة البحرية
يف مقدمة �أولوياتها يف تقاريرها
وابحاثها يف خمتلف املنا�سبات،
ب�إعتبارها ركيزة مهمة يف �ضمان
الأمن الغذائي.
الإ�سهام الأول ل�ضمان الأمن الغذائي
مبا �أن �ضمان الأمن الغذائي
من العوامل الأ�سا�سية لتطور
ومنو �أي دولة .فقد �أخذت �أهمية
ال�ضمان الغذائي تت�ضاعف مع

خلطها مع منتجات �أخرى يف عدد
من الدول وتقدم كغذاء ب�رشي
و�صلت �إىل نحو  22.400مليون
طن .هذه الكميات التي تنتج يف
البحار اخذت ت�سجل زيادة �سنوية
ت�صل اىل  5.8%وفق ما اكدته
تقارير الفاو يف عام 2013م و�أن
هذا الإنتاج الهائل يت�ضمن �أكرث
من  120نوعا من الأ�سماك� ،إذا
ما ا�ستثنيا تلك الأنواع التي يتم
انتاجها عرب التزريع التقني،
وهذا ما اوجد املزيد من الفر�ص
وخلق ار�ضية النتاج متنوع،
للكثري من املجتمعات التي تثق
بقدراتها .ويف هذه املرحلة التي

ال�ضمان الغذائي
النمو الإقت�صادي

الإ�سهامات الثالث
للزراعة البحرية

حماية الرثوات
البحرية

الإ�سهامات الثالث للزراعة البحرية

الإ�سهام الثالث حماية وتنمية الرثوات
البحرية
الأبحاث
من
ت�شريعدد
والدرا�سات� ،إىل �أن الكثري
من الرثوات البحرية معر�ضة
للإنقرا�ض ب�سبب ال�صيد اجلائر
والإ�ستخدام غري املنظم لتلك
الرثوات .وذلك لعدم اجراء
درا�سة وافية ،عن تلك الرثوات
وتنوعها واماكن تواجدها ،ما
ي�ؤثر على خا�صية انت�شار تلك
الرثوات .كما �أن التقارير التي
ترد من هنا وهناك ،واملرتكزة
على م�ستويات النمو والفوائد
و�ألأرباح ،رمبا ت�ضيف اىل ذلك
معلومات غري دقيقة ،ما يخلق
مفاهيم خاطئة لدى املواطن� .إذن
ف�إن �أعداد الأ�سماك التي نالحظ
تنقا�ص ف�صائلها و�أنها تتعر�ض
للإنقرا�ض ،ف�إن احلل الوحيد
حلمايتها و�ضمان ا�ستمراريتها
هي الزراعة البحرية .حيث
ميكننا انتاج املزيد من الأحياء

نعي�شها ،يدفع الكثري من ا�صحاب
ر�ؤو�س الأموال با�ستثمار مبالغ
كبرية يف هذا النوع من امل�شاريع.
لذا جند الكثري من امل�ستثمرين
يف جمال الزراعة البحرية بدعم
من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة
املعنية .وميكننا يف هذا ال�سياق
ان نورد العديد من امل�ستثمرين
�سواء يف �آ�سيا او افريقيا،
واوروبا ،و�أمريكا ،كامثلة حية
يف هذا الإجتاه.
الإ�سهام الثاين لتنمية الإقت�صاد
�إن حتقيق النمو الإقت�صادي
امل�ستدام ،يتم يف ظل
ر�سوخ الأ�س�س ل�ضمان الأمن
الغذائي ،حيث �أن تنمية
الزراعة البحرية ومبا تتمتع
به من دخل مادي منا�سب،
والفر�ص التي تخلقها،
تلعب دورا م�ؤثرا يف النمو
وتطويره.
الأقت�صادي
وت�أتي �ضمن �أهداف الكثري
من امل�ستثمرين يف خمتلف
الدول ،م�ضاعفة منتاجتهم
حتى تتجاوز املتطلبات
�إ�سهام الزراعة البحرية يف النمو الإقت�صادي
املحيط،
يف
وبالتايل ت�صديرها
�إىل الأ�سواق املحلية الكثري من اخلرباء الإقت�صادين ،املائية ،من خالل توفري مواقع
والعاملية ،لتحقيق املزيد بان تنمية زراعة الأحياء املائية ،تربية للأحياء غري امل�شاك�سة،
من الأرباح وزيادة حت�سني تتطور مبوازاة الفر�ص التي با�رشاف خرباء يف جمال تنمية
و�ضعهم
الإقت�صادي .توفرها ومدى م�شاركة �أفراد الأحياء املائية ،والدفع بتلك
م�ستويات
اىل
وا�ستنادا
املجتمع وا�سهامهم يف الدفع بهذا الأحياء اجلديدة التي منت يف
املنتجات التي يبيعونها ،اجلهد .و�إذا ما �أمكن الدفع بهذا اماكن الرتبية ،نحو البحر،
بلغت ن�سبة عائد املبيعات النوع من التنمية ،ف�إن الو�ضع لتعوي�ض النق�ص ،ولتكون بديال
نحو  2885مليار دوالر ،الإقت�صادي ال حمالة يتغري نحو للرثوات البحرية املنقر�ضة،
وذلك وفق ما �أكدته الأف�ضل ،وهذه ما �أكدته م�ستويات وهذا اال�سلوب هو اخليار الأوحد.
تقارير منظمة التغذية التنمية الإقت�صادية املتطورة التي وقد متت جتربته بالفعل ،وحقق
والزراعة العاملي ،يف حققتها الدول الأ�سيوية.
نتائج طيبة.
عام  2012بالإ�ضافة
املنتجات بـ%
املنتجات بالطن
اىل الكثري من �أنواع الدولة
مبيعات الأ�سماك التي ال�صني
49.8
16.68
تتم مبختلف الطرق.
حيث ت�ؤكد ا�ستنتاجات اخلرباء فيتنام
9.8
3.08
ب�أن الزراعة البحرية ،ن�شاط �إندوني�سيا
6.7
2.12
اقت�صادي هائل قابل للتطور
تايالند
5.2
1.64
والنمو.
م�رشوع
أي
�
إن
�
ف
هذا
ويف
الرنويج
3.3
1.03
لزراعة الأ�سماك يوفر فر�صا
كبرية للعمل ،من تلك الفلبني
2.7
0.84
املجاالت على �سبيل املثال ال م�صر
2.2
0.70
احل�رص ،جند توزيع اخلطة،
درا�سة البيئة املحيطة� ،إجراء ميامنار
2.2
0.69
درا�سة دقيقة ملدى واقعية ت�شيلي
2.1
0.65
اخلطة ،توزيع �أدوات العمل،
واقامة ال�سدود والأحوا�ض ،بنقالد�ش
2.0
0.63
وال�شكل الإداري ،واملراقبة ،الواليات املتحدة الأمريكية
2.0
0.62
وجني الثمار ،و�إعداد خمتلف
املنتجات .وعليه ف�إن هذا املجال
التنموي الوا�سع يوفر فر�ص عمل
يف العامل لنحو  435مليون ان�سان
يف جمتمعات الدول النامية .لكن
�أي�ضا جند نحو  200مليون فر�صة
عمل توفرها م�شاريع الزراعة
البحرية ،فيما يخ�ص اعداد
الإنتاج ،والإجتار فيه ،وتوزيعه.
وذلك وفق ما �أكده الباحث كوكارن
يف عام 2009م ويف هذا ينوه

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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قا�سم احمد

عزيزي القارئ �،أن ال�سياحة
التاريخية تعد �إحدى �أهم �أنواع
ال�سياحة العاملية  ،ملا حتتله
من مكانة مرموقة ،و�أهمية بالغة
يف الربامج ال�سياحية للدول
ال�سياحية املختلفة  ،و�أن ارتريا
كغريها من بلدان العامل تزخر
بالعديد من املناطق التاريخية
 ،ويف هذا املقال �سوف نتطرق
اىل بع�ض من املناطق ال�سياحية
الواقعة يف اقليم عن�سبا ،وهذه
املناطق عزيزي القارئ �شهدت
احداثاهامة تتوارثها االجيال
املتعاقبة ،ن�ستهلها بكني�سة
ومدر�سة قلب القدمية التي تقع
يف مديرية قلب،وبالتحديد قلب
القدمية� ،شيدت يف العام 1873
عرب املب�رشين ال�سويديني ،كانت
قلب القدمية من �أوائل املناطق
االرترية التي توفرت فيها فر�ص
للتعليم الع�رصي واحلديث يف
البالد ،مما اهلها لأن تكون
منطقة ح�ضارية واثرية  ،ومل
يقت�رص دور الكني�سة يف التعليم
والتب�شري فقط ،بل امتدت اىل
تقدمي اخلدمات ال�صحية اي�ضا
لل�سكان ،لكن وامتدادا للمذابح
الرببرية واحلرائق املدمرة التي
مل تكن متيز بني االن�سان واحليوان
وحتى الرتبة االرترية الطاهرة ،
والتي كان ينفذها العدو االثيوبي
الغا�شم �ضد ال�شعب االرتري
االبي ،احرقت ودمرت املنطقة
كلها يف العام � ،1970أي يف
العام الذي احرقت فيه منطقتا
عونا وب�سديرا  ،و�أزهقت فيها
الآالف من االرواح الربيئة ،وقد
تهدم اجلزء العلوي من الكني�سة ،
وتوقفت عن العمل متاما  ،نتيجة
للقاذفات والهاونات واملدافع
التي كانت متطر على الثوار
البوا�سل من قبل العدو االثيوبي
يف عهد الدرق ،ومع دمارها مت
�سلب ونهب كل ما كانت متتلكه
من م�ستلزمات درا�سية ومعدات
�صحية ،وهجرها اهلها
الذين جنو من املذابح
الب�شعة ب�أعجوبة .
منطقة طنقلح�س
هذه املنطقة عزيزي
عن
غنية
القارئ
التعريف  ،فال يوجد
�شخ�ص ال يعرف هذه
املنطقة �سواء كان من
املواطنني �أواالجانب
 ،خا�صة املهتمني يف
التاريخي
باملجال
 ،تقع يف الناحية
الغربية من مدينة كرن
حا�رضة اقليم عن�سبا ،
وهي منطقة تاريخية
 ،انتهت فيها احلرب
العاملية الثانية يف
القرن الأفريقي يف العام
 ،1941وكان لطبيعة
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ال�سياحة التاريخية يف اقليم عن�سبا
ت�ضاري�سها الوعرة دور رئي�سي يف
انتهاء احلرب العاملية الثانية يف
كافة ارجاء البالد والعامل نتيجة
لهزمية دول املحور �أنذاك .
وقد دارت احلرب فيها
الإيطاليني
الفا�شيني
بني
والربيطانيني ،كان اجلرنال
�أورالندو
جني
االيطايل
لورينليني قائد القوات االيطالية
الذي ا�صيب بجراح بليغ يف تلك
املعركة ومات يف ا�سمرا،ومت
دفنه يف مقربة ا�سمرا الواقعة يف
�ص�رصات� ،إال انه وبعد التحرير
قامت ابنته باعادة قربه يف
املنطقة التي جرح فيها منطقة
طنقلح�س ،التي يوجد فيها الآن
�رضيحه كتمثال تذكاري ،وقد
تزور هذه املنطقة التي يقع فيها
ال�رضيح العديد من املجموعات
ال�سياحية خا�صة الأوروبيني،
لكن يف هذه الآونة ا�رشف التمثال
التذكاري على االنقرا�ض مامل يتم
�صيانته يف وقت وجيز.
بينما كان اجلرنال االجنليزي
جيني بالت قائد القوات
الربيطانية ،قد خرج من املعركة
الدامية حيا دون ان ي�صاب،
وتعد املنطقة اثرا تاريخيا كبريا
والتي تربز فيها �رضاوة املعركة
التي تكبد فيها الطرفان الكثري
من اخل�سائر الب�رشية واملادية،
االيطاليني
وان مقربتي
والربيطانيني املوجودتني يف
املدينة خري مثال على ذلك.
وتتكون املقربة االجنليزية من
 428رفات للع�ساكر الربيطانيني
التي جمعت من  27دولة كانت
حتت اال�ستعمار االجنليزي،
بينما تتكون املقربة االيطالية من
 1241رفات للع�ساكر االيطاليني
.

عزيزي القارئ ،
توجد يف داخل مدينة
كرن وبالتحديد يف حي
قدمي يعرف بـ "مببنى �أب
رايت" �أهم معلم تارخي
غري معروف لكثري من
النا�س ،لكنه معلم يف
غاية االهمية  ،لذلك
ينا�شد اخلبري االثري
يف االقليم ال�شاب ف�سها
اجلهات املعنية ،اىل
ايالء االهتمام لهذا املعلم
التاريخي
ال�سياحي
واعطائه
،
الهام
االهتمام الكبري ،والقيام
بال�صيانة العاجلة له،
اتدري عزيزي القارئ
ماهو ذلك املعلم ،انه
بيت البرز اال�شخا�ص الذين
نا�ضلو من اجل ارتريا امل�ستقلة
يف القرن املا�ضي ،حيث توجد
داخل هذا البيت العريق  ،قاعة
كبرية ووا�سعة حتت ار�ضية
املنزل  ،لل�شيخ ابراهيم �سلطان،
ونتيجة لالهمال وعدم االهتمام
قارب ذلك املعلم الهام على
االندثار واخلراب ،اال ان احد
املواطنني امل�س�أجترين يف ذلك
البيت ابلغ مرارا وتكرارا اجلهات
املعنية حلمايته وحفظه.
هذا البيت التاريخي كان له
دور كبري يف عهد تكوين االحزاب
يف خم�سينيات القرن املا�ضي،
حيث كان حمل رئي�سي لتجمع
اع�ضاء الرابطة اال�سالمية ا�ضافة
اىل حمل اقامة ال�شيخ ابراهيم
�سلطان وا�رسته الراقية  ،وال
�أحد ي�شك يف مدخل تلك القاعة
التي ت�شبه فرنا ولي�س مدخال
ملثل هذه القاعة الكبرية ،وما
يزيد من خماوف اخلبري االثري

واالنرتبولوجي يف االقليم ال�شاب
ف�سها هو ان البيت املدار من قبل
مكتب ايجار العقارات التابع
لالقليم ،وال ي�سكن فيه احد من
ا�رسة ال�شيخ ابراهيم �سلطان،
غري امل�ست�أجرين فقط ،هو
اندثار ذلك املعلم العريق نتيجة
لعدم االهتمام الذي ي�ستحقه ،
لذا يدعو ال�شاب ف�سها اجلهات
املعنية �إىل القيام بال�صيانة
العاجلة لهذا االثر التاريخي
املذهل.
اي�ضا جند عزيزي القارئ
منطقتني تاريخيتينت عظيمتني
يف االقليم  ،وقد ت�ستقبل اعدادا
هائلة من الزوار للتعرف على
خلفية املذبحة الب�شعة التي
�شهدتاها  ،حيث تقع واحدة منها
وهي منطقة "عونا" يف ال�ضاحية
ال�ساد�سة ملدينة كرن التارخية،
بينما تقع منقطة " ب�سكديرا" يف
مديرية عيالبرعد  ،وقد �شهدتا
مذبحة بربرية يف العام .1970
حيث قتل حينها اكرث من
 940من اال�رس ب�شكل مرعب
وغري ان�ساين ي�شمئذ منه
�سامعو الق�صة ناهيك
حا�رضيها ،وكان �سبب
تنفيذ تلك املذبحة على
قول اخلبري االثري ف�سها،
هو انتقاما ملقتل اجلرنال
ت�شومي �إرقتو الذي عني
من قبل االمرباطور هيلي
�سال�سي قائدا للمنخف�ضات
،
االرترية
الغربية
والذي اغتيل يف منقطة
" هربنقاقا" الواقعة يف
طريق ا�سمرا كرن الرئي�سي
قربة منقطة "بالوا" يف
مديرية عيالبرعد ،من قبل
قوات التحرير االرترية يف
تاريخ ،1970 11- 17-
اذ مت احراق ع�رشات الآالف

من احليوانات يف تلك املذبحة
التاريخية ا�ضافة اىل االرواح
الب�رشية الكرمية التي زهقت بال
جدوا ،وقد تذكر هذه املذابح
الرببرية بتاريخ ا�سود يف
تاريخ ال�شعب االرتري العريق،
واختتمت هذه املذبحة التي بد�أت
يف منطقة هربنقاقا انتقاما ملقتل
هذا اجلرنال  ،يف منطقة قلب
القدمية ،راح �ضحيتها ع�رشات
امليئات من القتلى واحراق
الكثري من املناطق التي خلت من
�سكانها.
كما جند عزيزي القارئ �ضمن

املناطق التاريخية الدفاعات
واحل�صون التي �شهدت املعارك
الدامية االخرية يف االقليم بني
الثوار اال�شاو�ش والعدو االثيوبي
هي -:جبهات حلحل الواقعة
يف �ضواحي "جلحما" و"رهي يف
وادي عن�سبا الواقعة يف �ضواحي
منطقة " هربو" من العام 1983
–  ،1991وكذالك جبهات رورا
من�سع وقنفلوم وقزقزا التي
دفاعات قوية وثابتة
كانت
كونت مع تدمري عملية نادو �إز
وحتى حترير كامل تراب الوطن
وا�صبحت من بعده احد االماكن
التارخية واملوروثات البطولية
لل�شعب االرتري تتوارثها االجيال
املتعاقبة ،باال�ضافة اىل جبهتي
عيالبرعد ومنطقة "طباب" الواقعة
يف �شمال مدينة كرن ،اذ �شهدتا
يف فرتة االن�سحاب اال�سرتاتيجي،
 1978معارك �ضارية بني قوات
العدو املدججة بالعتاد واالعداد
التي كانت تفوق الثوار امل�سلحني
باملبد�أ والثبات ا�ضعاف العدد،
وكذلك جند من االماكن التارخية
التي تربز فيها �أثر الدفاعات
منطقة جوفا و�ضواحيها التي
�شهدت معركة حامية يف العام
.1989
وقد ا�س�س التنظيم الطليعي
اجلبهة ال�شعبية لتحرير ارتريا يف
ثمانينيات القرن املا�ضي مدر�سة
وداخلية ا�سماط يف الوقت الذي
كان يجري فيه العمل التعبوي
الد�ؤوب حتت �شعار" توعية
وتثقيف وت�سليح اجلماهري" ،اىل
جانب جمابهة املعارك الدامية.
وقد ظلت ت�ساهم هذه الداخلية
امل�شيدة يف هذه االونة مبباين
ع�رصية وحديثة يف تخريج الكادر
الب�رشي الذي مازال ي�سعى جاهدا
العادة بناء وتعمري البالد يف كل
املجاالت.
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حواء �سليمان عبد القادر
كرث يف ال�سنوات االخرية احلديث
عن تقنيات ا�صبحت ت�شكل جزءا كبريا
من الثورة العلمية الذي ي�شهدها
الع�رص احلديث ودخلت يف العديد
من اال�ستخدامات .مثل تقنية النانو
التى ا�صبحت ال�شغل ال�شاغل للعلماء
والباحثني وحتى عامة النا�س الذين
باتوا يت�س�آ�ؤلون عنه وماهيته
وا�ستخداماته ،ولفائدة القراء نورد
لكم خال�صة مان�رشته العديد من
املواقع واالبحاث التى اجريت عن
هذا املو�ضوع وبداياته وتطوره واهم
ا�ستخداماته يف الوقت احلا�رض.
تعريف تقنية النانو
هي مقدرة الإن�سان على ت�صنيع
املادة والأجهزة والأنظمة عند مقيا�س
النانو،والنانو كلمة م�شتقة من
الكلمة االغريقية “نانو�س ” وهي كلمة
�إغريقية تعني القزم ويق�صد بها ،كل
�شيئ �صغري وهنا تعني تقنية املواد
املتناهية يف ال�صغر �أو التكنولوجيا
املجهرية الدقيقة �أو تكنولوجيا
املنمنمات.
وعلم النانو هو درا�سة املبادئ
الأ�سا�سية للجزيئات واملركبات التي
ال يتجاوز قيا�سه الـ  100نانو مرت،
فالنانو هو �أدق وحدة قيا�س مرتية
معروفة حتى الآن ،ويبلغ طوله واحد
من بليون من املرت �أي ما يعادل
ع�رشة �أ�ضعاف وحدة القيا�س الذري
املعروفة بالأنغ�سرتوم .مبعنى لو
ق�سمنا املرت �إىل �ألف ق�سم حل�صلنا
على املليمرت ولو ق�سمنا املليمرت �إىل
�ألف ق�سم حل�صلنا على املايكرومرت
ولو ق�سمنا املايكرومرت �إىل �ألف ق�سم
ف�سوف نح�صل على النانومرت ،وهو
مبثابة �أن ي�أخذ �إن�سان �شعرة من ر�أ�سه
وينظر �إليها ويتخيل �أنه ي�ستطيع �أن
يقل�ص قطرها ثمانني �ألف مرة ،فهذا
هو مقيا�س النانومرت.
ولتقريب هذا التعريف �إىل الواقع
فان قطر �شعرة الر�أ�س ي�ساوي تقريبا
 75000نانومرت ،كما ان حجم
خلية الدم احلمراء ي�صل �إىل 2000
نانومرت ،و يعترب عامل النانو احلد
الفا�صل بني عامل الذرات واجلزيئات
وبني عامل املاكرو.
ففي هذا الوقت الذي يقف فيه العامل
على �أعتاب ثورة علمية هائلة ال تقل
عن الثورة ال�صناعية وابرز التطورات
التكولوجية الذي �شهده القرن املا�ضي
حيث كان التطور التقني الهائل هو
ال�سمة الفريدة يف القرن الع�رشين
الذي ودعناه قبل ب�ضع �سنوات ،فقد
�أجمع اخلرباء على �أن �أهم تطور تقني
يف الن�صف الأخري من القرن املا�ضي
هو اخرتاع �إلكرتونيات ال�سيليكون �أو
الرتانزي�ستور واملعامل الإلكرتوين،
مما �أدى تطويرها �إىل ظهور ما ي�سمى
بال�رشائح امل�صغرة والتي �أدت
�إىل ثورة تقنية يف جميع املجاالت
مثل االت�صاالت واحلا�سوب والطب
وغريها.
وتقنية النانو هي جمال العلوم
التطبيقية والتكنولوجيا تغطي
جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع.
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ماذا نعرف عن تقنية النانو … Nanotechnology
وكيف ت�ستخدم يف عالج امرا�ض الع�صر احلديث؟

والهدف الرئي�سي لذلك كله هو
ال�سيطرة على �أي �أمر يف حجم �أ�صغر
من امليكروميرت.
وي�شري موقع الوليد اىل ان ثورة الـ
� Nanotechnologyأو التكنولوجيا
متناهية ال�صغر ،هي تلك التي تقوم
على ا�ستخدام اجلزيئات يف �صناعة
كل �شيء مبوا�صفات جديدة وفريدة
ومتميزة وبتكلفة ت�صل يف كثري من
الأحيان �إىل ع�رش التكلفة احلالية.
فهذه التقنية تب�رش بقفزة هائلة يف
جميع فروع العلوم والهند�سة وكافة
جماالت الطب احلديث و االقت�صاد
العاملي و العالقات الدولية وحتى
احلياة اليومية للفرد العادي ،فهي و
بكل ب�ساطة �ستمكننا من �صنع �أي �شيء
نتخيله وذلك عن طريق �صف جزيئات
املادة �إىل جانب بع�ضها البع�ض
ب�شكل ال نتخيله وب�أقل كلفة ممكنة.
�أن تقنية النانو متعددة اخللفيات
فهي تعتمد عـــــلى الفيزياء والكيمياء
والهند�سة والأحياء وال�صيدلة و لقد
�ساعدت تقنية النانو على تغيري
طريقة النظر �إىل عالج كثري من
الأمرا�ض و�أعطت �أمال كبريا ل�شفاء
كثري من الإمرا�ض امل�ستع�صية.
ميكن من خالل تقنية
النانو �صنع �سفينة
ف�ضائية يف حجم
الذرة ميكنها الإبحار
يف ج�سد الإن�سان
لإجراء عملية جراحية
واخلروج من دون
جراحة .كما ميكن من
�صنع �سيارة يف حجم
وطائرة
احل�رشة،
يف حجم البعو�ضة،
وزجاج طارد للأتربة وغري مو�صل
للحرارة ،و�أي�ضا �صناعة الأقم�شة
التي ال يخرتقها املاء بالرغم من
�سهولة خروج العرق منها.
وقد ورد يف بع�ض الربامج
الت�سجيلية �أنه ميكن �صناعة خاليا
�أقوى  200مرة من خاليا الدم وميكن
من خاللها حقن ج�سم الإن�سان بـ 10%
من دمه بهذه اخلاليا فتمكنه من العدو
ملدة  15دقيقة بدون تنف�س.
وقد توجهت دول عديدة �إىل دعم
النانو بقوة فمث ً
ال دعمت الواليات
املتحدة النانو بخطط خم�سية بد�أت
من عام  2005م  ,كما �أنها ت�رصف
�سنويا ما يقارب  4بليون دوالر على
�أبحاث النانو يف جميع املجاالت
ب�شكل عام واملجال الطبي ب�شكل
خا�ص  ,ومن جهة �أخرى يوجد ما
يقارب  130م�رشوع ًا دوائي ًا مهتما
بتقنية النانو وفق ًا لإح�صائية
2006م .والدرا�سات املبدئية قائمة
حول العامل لتوظيف التطور احلا�صل
يف تقنية النانو يف املجاالت الطبية
 ,و�سيتبع ذلك الدرا�سات املرتبطة
ب�سالمة ا�ستخدامها على الإن�سان حتى
تتحول هذه التطبيقات �إىل واقع يومي
يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
لت�ساهم يف اكت�شاف املر�ض مبكر ًا
وتقليل تكلفة عالجه واحلفاظ على
�صحة الإن�سان.
تطبيقات النانو يف الطب
ويورد موقع نايل بلوغر ان هناك
العديد من ا�ستخدامات النانو يف
الطب حيث ي�ستخدم يف :
تو�صيل الأدوية
فحاليا يعكف العلماء
على درا�سة احد تطبيقات
امل�ستقبلية
النانو
واملتمثلة يف تقنية �إي�صال
الدواء با�ستخدام احد �أجهزة
النانو وامل�سمى الديندرمير
 DENDRIMERوهو احد
�أجهزة النانو اخلا�صة
ب�إي�صال الدواء والقادرة
على الدخول ب�سهولة �إىل

اخلاليا امل�صابة وتزويدها بكميات
متعددة من الدواء دون حدوث �أي
نتائج �سلبية  ,وتتميز �أجهزة
النانو (الديندرمير) بقدرتها على
حتديد اخلاليا امل�صابة وعالجها
وكذلك �إعطاء تقرير عن مدى فعالية
الدواء.
يف جمال الأدوية والعقاقري العالجية :
�أُدخل حاليا م�صطلح جديد �إىل
علم الطب هو النانو بيوتك وهو
البديل اجلديد للم�ضادات احليوية.
ففي جامعة "هاجن باجن" يف �سي�ؤول
�أ�ستطاع الباحثون �إدخال نانو
الف�ضة �إىل امل�ضادات احليوية ،ومن
املعروف �أن الف�ضة قادرة على قتل
 650جرثومة ميكروبية دون �أن ت�ؤذى
ج�سم الإن�سان،هذه التقنية �سوف حتل
الكثري من م�شاكل البكترييا املقاومة
للم�ضادات احليوية التي �أحدثت
طفرات حتول دون ت�أثري امل�ضاد على
هذه البكترييا ومن �أمثله البكرتيا
املقاومة Staphylococcus( :
 aureusو .)Pseudomonasحيث
يقوم النانو بيوتك بثقب اجلدار
اخللوي البكتريي �أو اخلاليا امل�صابة
بالفريو�س مما ي�سمح للماء من

نانو الكرتون قادر على حفظ معلومات اكرث
االف املرات من الذاكرة املوجودة حاليا
الدخول �إىل داخل اخلاليا فتباد.
ا�ستخدام النانو تكنولوجي كم�ساعد يف
العمليات اجلراحية:
قامت �رشكت "كورف�س" ب�صناعه
حموالت مرئية "روبوت �صغري"
بحجم النانومرت ُي�ستخدم كم�ساعد
للأطباء يف العمليات اجلراحية
احلرجة واخلطرة ,ي�ستطيع الطبيب
�أن يتحكم يف الروبوت بوا�سطة جهاز
خا�ص مما ي�ساعد يف �إجناح العملية
بكفائه عاليه وبدقه متناهية وهي
�أف�ضل من الطرق التقليدية وتقلل
من املخاطر كثري ًا .حيث ي�ستخدم
اجلراح ع�صاة التحكم متكنه من
التحكم بذراع الروبوت الذي يحمل
الأجهزة الدقيقة وكامريا م�صغرة
وذلك ليحول التحركات الكبرية �إىل
حتركات �صغرية وهذا يتيح مزيدا من
الدقة اجلراحية.
ا�ستخدام التقنية يف عالج مر�ض ال�سكري :
جنحت جامعه"الينوى" يف الواليات
املتحدة الأمريكية يف تطوير جهاز
ُم َهند�س بالتقنية النانونية يزرع يف
اجل�سم يعمل على تنظيم ال�سكر يف
الدم وهى تغني مر�ضى ال�سكري عن
حقن الأن�سولني واجلميل �أنها �سوف
تنزل بالأ�سواق قريب ًا.
الت�صوير الطبي :
ميكّ ن الت�صوير بالنانو الباحثني
والأطباء من تعقب اي حركة حتدث
يف الن�سيج احلي داخل ج�سم الإن�سان.
ويف ا�ستطاعة الأطباء هنا التعرف
بدقة على حركة الدواء داخل الن�سيج
املري�ض.
مكائن تعمري اخلاليا التالفة :
يف طرق العالج التقليدية املتبعة
يف علم الطب واجلراحة ،يقوم
الأطباء مبعاجلة الأن�سجة واخلاليا
التالفة بوا�سطة العمليات اجلراحية
املختلفة والأدوية املتعددة .بيد
�أن احلال يختلف فيما لو ا�ستخدمت
مكائن تعمري اخلاليا التالفة.
وبوا�سطة زرق ابر خا�صة ال ت�ؤدي �إىل
قتل اخلاليا ،تدخل املكائن املعمرة
�إىل اخلاليا التي يراد الدخول �إليها.

االت نانو متناهية ال�صغر تنق�ض
على اخلاليا امل�صابة
ويف هذه الطريقة العالجية احلديثة
يتم اال�ستفادة من حقيقة �أن خاليا
اجل�سم تبدي ردود فعل �إزاء املحركات
اخلارجية مهما كانت ف�إذا ما و�صلت
�إليها حمركات النانو �أو املحركات
الدقيقة �أبدت رد الفعل هذا .الأمر
الذي يغري من عمل اخلاليا وي�أخذ
بها من املر�ض �إىل ال�شفاء وهذه
الطريقة كما يبدو طريقة مبا�رشة يف
العالج.
�أي�ض ًا هناك مركبات مت هند�ستها
بتقنية النانو لتتوافق مع م�ستوى
اجلزيئات والذرات ،لذا فا�ستخدام
هذه التقنية ي�ساعد يف كل من
الت�شخي�ص والعالج للأمرا�ض من
�شتى املجاالت منها �أمرا�ض القلب و
املخ والأع�صاب واحلروق والإ�صابات
والإجناب ،وم�ستح�رضات التجميل.
ا�ستخدامات النانو يف ال�صناعات
دخلت �صناعة النانو حيز التطبيق
يف جمموعة من ال�سلع التي ت�ستخدم
نانو جزيئات الأك�سيد على �أنواعه
"الأملنيوم والتيتانيوم وغريها
،خ�صو�صا يف مواد التجميل
واملراهم امل�ضادة للأ�شعة،فهذه
النانو جزيئات حتجب الأ�شعة فوق
البنف�سجية كلها ويبقى املرهم يف
الوقت نف�سه �شفافا وت�ستعمل يف
بع�ض الألب�سة امل�ضادة للتبقع .
كما تو�صل العلماء يف رو�سيا �إىل
اخرتاع مواد تفوق متانة الفوالذ
مرتني يف الوقت الذي تقل عن
وزنه �أربع مرات ،و�سينزل عمالق
الكمبيوتر "هاولت باكارد " قريبا
�إىل ال�سوق رقاقات يدخل يف �صنعها
نانو اليكرتونات قادرة على حفظ
املعلومات �أكرث ب�آالف املرات من
الذاكرة املو جوده حاليا.وقد متكن
باحثون يف IBMوجامعة كولومبيا
وجامعة نيو �أورليانز من جمع

جزيئني غري قابلني لالجتماع �إىل بلور
ثالثي الأبعاد ،وبذلك مت اخرتاع ماده
غري موجودة يف الطبيعة "ملغن�سيوم
مع خ�صائ�ص مولدة لل�ضوء م�صنوعة
من نانو" و "�أوك�سيد احلديد حماطا
بر�صا�ص ال�سيلينايد" وهذا هو ن�صف
مو�صل للحرارة قادر على توليد
ال�ضوء وهذه امليزة اخلا�صة لها
ا�ستعماالت كثرية يف جماالت الطاقة
والبطاريات.
وقد �أوردت جملة االيكونومي�ست
م�ؤخرا �أن الكالم بد�أ عن مادة جديدة
م�صنوعة من نانو جزيئات تدعى ق�سم
""Quasamت�ضاف �إىل البال�ستيك
وال�سرياميك واملعادن فت�صبح قوية
كالفوالذ خفيفة كالعظام و�ستكون

لها ا�ستعماالت كثرية خ�صو�صا يف
هيكل الطائرات والأجنحة  ،فهي
م�ضادة للجليد ومقاومة للحرارة
حتى  900درجة مئوية.
و�أن�ش�أت �رشكة كرافت Kraft
املتخ�ص�صة يف الأغذية ال�سنة
املا�ضية احتاد اق�سام البحوث
العلمية الخرتاع م�رشوبات مربجمة .
فقريبا ميكننا �رشاء م�رشوب ال لون له
وال طعم يت�ضمن نانو جزيئات للون
والطعم عندما ن�ضعه يف املكروييف
على تردد معني ي�صبح عندنا ع�صري
ليمون وعلى تردد �آخر ي�صبح هو
نف�سه �رشاب التفاح  ،وهكذا.
كما جنح العلماء امل�رصيون يف
�صناعة ورق م�رصي عرب تكنولوجيا
النانو من خملفات ق�صب ال�سكر
وق�ش الأرز بجودة �أعلى من اجلودة
العاملية املعروفة للورق ،و�أعلن
العامل امل�رصي العاملي الدكتور
م�صطفى ال�سيد �أنه عرب تكنولوجيا
النانو ميكن عالج مر�ضى ال�رسطان
عن طريق جزيئات الذهب
ومتكن العلماء يف كل من اململكة
العربية ال�سعودية وم�رص من
اخرتاع و�سائل لتحلية املياه عرب
التكنولوجيا متناهية ال�صغر بتكلفة
ت�صل �إىل  10%فقط من التكلفة
احلالية مع م�ضاعفة كميات املياه
املحالة �إىل كميات كبرية
مبيعات �سوق تكنولوجيا النانو
وقد بلغ حجم ما يباع يف �سوق
تكنولوجيا النانو العاملية رغم
حداثتها ما يقرب من �سبعمائة
مليار دوالر �أمريكي ،ويرى اخلرباء
�أن القيمة �سوف ت�صل يف هذا العام
اي عام � 2017إىل ما يقرب من 2,9
ترليون دوالر �أمريكي وهو ما يعادل
 17%من �إنتاج العامل من ال�سلع
ال�رضورية للب�رش يف ذلك الوقت.
املخاوف من تكنولوجيا النانو
حت�صل دوما عند كل تطور علمي
�أو تقني انتقادات وتنت�رش املخاوف
كما ح�صل يف الثورة ال�صناعية الأوىل
وعند اخرتاع الكمبيوتر وظهور
الهند�سة الوراثية وغريها  .ترتكز
االنتقادات هنا على عن�رصين :
الأول هو �أن النانو جزيئات
�صغريه ج ًدا �إىل احلد الذي ميكنها من
الت�سلل وراء جهاز املناعة يف اجل�سم
الب�رشي  ،وب�إمكانها � ً
أي�ضا �أن تن�سل
من خالل غ�شاء خاليا اجللد والرئة
وما هو �أكرث �إثارة للقلق �أن ب�إمكانها
�أن تتخطى حاجز دم الدماغ
الثاين هو املخاوف من �أن ي�صبح
النانو روبوت ذاتي التكاثر� ,أي:
ي�شبه التكاثر املوجود يف احلياة
الطبيعية فيمكنه �أن يتكاثر بال حدود
وي�سيطر على كل �شيء يف الكره
الأر�ضية.
وقد �أ�صدرت منظمة غرين بي�س
ؤخرا بيانا ت�شري فيه �إىل �أنها لن
م� ً
تدعو �إىل حظر االبحاث على النانو.
ومهما كان ،فالإن�سان على �أبواب
ٍ
ٍ
جديدة تختلف نوعي ًا من
مرحلة
جميع النواحي عما �سبقها جديدة
بايجابياتها وكبرية ب�سلبياتها وكما
يقول معظم العلماء ال ميكن لأي كان
الوقوف يف وجه هذا التطور الكبري.
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�إعداد
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يف �إياب ن�صف نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي ت�شل�سي ي�ستعد لتتويج منطقي ببطولة الدوري الإنكليزي

مان�ش�سرت يونايتد ي�ستعيد �أجماد فريج�سون بهدف فياليني و�أياك�س يفلت من رميونتادا ليون

و�صل مان�ش�سرت يونايتد �إىل ما كان ي�صبو �إليه ،رغم تعادله مع �ضيفه الإ�سباين
�سيلتا فيجو  ، 1-1يف �إياب ن�صف نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم �أول
�أم�س اخلمي�س ،يف مباراة ك�شفت م�صاعب
الفريق الإجنليزي ومدربه الربتغايل جوزيه
مورينيو هذا املو�سم .وبلغ مان�ش�سرت
يونايتد ،املباراة النهائية ليالقي �أياك�س
الهولندي ،يف الرابع والع�رشين من ال�شهر
احلايل بالعا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل،
لكن م�شاكله تعمقت �إثر خ�سارته واحد
من �أف�ضل العبيه هذا املو�سم ،املدافع
العاجي �إريك بايلي ب�سبب طرده يف
الدقائق الأخرية من عمر املباراة .مل يكن
الفريق الإجنليزي ،الطرف الأف�ضل يف
�أوقات كثرية خالل املباراة ،خ�صو�صا بعد
ت�سجيله الهدف املبكر عن طريق البلجيكي
مروان فياليني ،لأن الفريق الإ�سباين مل
يي�أ�س رغم الهدف ،و�أراد تقدمي عر�ض
ويكرم
يليق باملنا�سبة
ّ
جمهوره الوافد �إىل
مان�ش�سرت على �أمل �أن
يعي�ش حلظة فا�صلة
يف تاريخ النادي.
و�أ�صبح مورينيو على
بعد مباراة واحدة من
�إحراز لقب الدوري
للمرة
الأوروبي،
الثانية يف م�سريته بعد
الأوىل العام  2003مع بورتو ،ويرى املدرب �أن اللقب بوابة امل�شاركة يف دوري
الأبطال املو�سم املقبل ،بعدما عانى الفريق كثريا على امل�ستوى املحلي لتتقل�ص
حظوظه يف املناف�سة على �أحد املراكز الأربعة الأوىل يف الربميريليج .من جانب
�آخر ،انتزع �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي ،بطاقة الت�أهل لنهائي الدوري الأوروبي،
ب�شق الأنف�س ،بعد خ�سارته �أمام م�ضيفه �أوملبيك ليون الفرن�سي (� )1-3أول �أم�س
ذهابا ( ،)4-1ليح�سم
اخلمي�س ،يف �إياب ن�صف النهائي .وا�ستفاد �أياك�س من فوزه
ً
أي�ضا
�
�صعد
الذي
يونايتد،
النتيجة ( )5-4ل�صاحله ،ويت�أهل ملواجهة مان�ش�سرت
ً
ب�صعوبة بالغة على ح�ساب �سيلتا فيجو بالفوز (.)2-1

ريال مدريد يخو�ض امتحانه الأ�صعب من �أجل الليجا

ي�ست�ضيف ريال مدريد فريق �إ�شبيلية ،يوم غد الأحد ،حيث يبحث املدرب الفرن�سي ،زين الدين
زيدان ،عن �أول لقب للنادي امللكي يف الدوري الإ�سباين لكرة القدم منذ عام  .2012وبعد الإطاحة
ب�أتلتيكو مدريد من املربع الذهبي لدوري �أبطال �أوروبا ،الأربعاء املا�ضي ،يطمح الريال حل�صد
ثنائية الدوري ودوري الأبطال ،حيث �أن الفوز على
�إ�شبيلية ،حتت قيادة مدربه خورخي �سامباويل ،على
ملعب �سانتياجو برنابيو� ،سيجعل النادي امللكي على
عاما� .إ�شبيلية هو
حافة تكرار �إجناز مل يتحقق منذ ً 59
�أ�صعب فريق �سيواجهه ريال مدريد يف الرمق الأخري من
قدما للفريق امللكي على
الليجا ،والفوز عليه �سي�ضع ً
من�صة التتويج ،على ح�ساب بر�شلونة الذي فاز باللقب
يف العامني الأخريين .ويلتقي بر�شلونة ،حتت قيادة
مدربه لوي�س �إنريكي ،مع ال�س باملا�س على ملعب
جران كاناريا ،يف نف�س الوقت الذي يلعب فيه الريال
مع �إ�شبيلية ،بحثًا عن حتقيق الفوز ،وكذلك الفوز يف
املواجهة الأخرية يف املو�سم �أمام �إيبار ،على �أمل �أن يتعرث الريال من �أجل الإحتفاظ بلقب الدوري.
ويتقا�سم الفريقان �صدارة جدول ترتيب الدوري الإ�سباين بر�صيد  84نقطة ،لكن ريال مدريد
ميتلك مباراة م�ؤجلة �أمام �سيلتا فيجو .وي�شعر العبو الريال بالإنهاك بعد املوقعة املثرية �أمام
اتلتيكو مدريد ،والتي انتهت بفوز الأخري  ،2/1لكن الريال تفوق  4/2يف جمموع لقائي الذهاب
والإياب ،بعد �أن ح�سم الذهاب ل�صاحله بنتيجة  .3/0وحذر زيدان قائلاً " :مل نفز ب�أي �شيء بعد،
لدينا يوم راحة ثم علينا الإ�ستعداد ملباراة يوم غد الأحد" .ويغيب اجلناح الويلزي ،جاريث بيل ،عن
مباراة �إ�شبيلية ب�سبب الإ�صابة ،وكذلك احلال بالن�سبة للظهري داين كارفاخال ،ما يعني �أن الريال
�سيعتمد على طريقة  ،2/4/4وهي نف�س الطريقة التي لعب بها يف �أوروبا� .إ�شبيلية بعد تال�شي
�أحالمه يف ال�صعود �إىل من�صة التتويج على امل�ستويني املحلي والقاري ،ي�سعى لإنهاء املو�سم
يف املربع الذهبي ،من �أجل الت�أهل لدوري الأبطال .ويتقدم �إ�شبيلية� ،صاحب املركز الرابع ،بفارق
�ست نقاط عن فياريال� ،صاحب املركز اخلام�س ،قبل جولتني من نهاية املو�سم ،وبالتايل ف�إن
التعادل يكفيه يف �أي من املباراتني الأخريتني لكي ينهي املو�سم يف املركز الرابع .وقال جابريل
مريكادو ،مدافع �إ�شبيلية" :حقيقي �أن ريال مدريد اقرتب من ح�سم اللقب ولن مينحنا �أي عطايا،
لكننا نناف�س على الت�أهل �إىل دوري الأبطال� ..سنذهب بكل �أ�سلحتنا� ،سنقاتل ونقدم مباراة رائعة
من �أجل ت�أمني �إنهاء املو�سم يف مركز جيد" .وال يعاين بر�شلونة من �أزمات حقيقية مع الإ�صابات،
حيث يفتقد فقط �أليك�س فيدال ورافينيا وجريميي ماثيو ،كما يغيب �سريجي روبرتو للإيقاف .ويف
مباريات �أخرى يف اجلولة ال�سابعة والثالثني (قبل الأخرية) من الدوري الإ�سباين ،يلتقي �إ�سبانيول
مع فالن�سيا و�أو�سا�سونا مع غرناطة ،اليوم ال�سبت� .أما يوم غد الأحد ،فيلتقي ديبورتيفو �أالفي�س
مع �سيلتا فيجو ،و�أتلتيك بلباو مع ليجاني�س ،وفياريال مع ديبورتيفو الكورونيا ،وريال �سو�سيداد
مع ماالجا ،وريال بيتي�س مع �أتلتيكو مدريد ،و�إيبار مع �سبورتينج خيخون.

يف ظل ح�سم ت�شل�سي وتوتنهام منطقيا املركزين الأول والثاين الدوري الإنكليزي املمتاز يف
كرة القدم  ،ي�ستمر ال�رصاع املرير على املراكز امل�ؤهلة اىل امل�سابقتني الأوروبيتني ،دوري
الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
وتت�أهل الأندية الثالثة الأوىل مبا�رشة اىل دور املجموعات يف دوري �أبطال �أوروبا املو�سم
املقبل ،بينما يخو�ض الرابع ملحقا ت�أهيليا ً .كما �أن لبطولة انكلرتا ثالثة مقاعد يف الدوري
الأوروبي "يوروبا ليغ".
ويحل ليفربول الثالث على و�ست هام الثاين ع�رش �آمال يف تعوي�ض تعادله الأخري مع
�ساوثمبتون ،علما ً ب�أنه ميلك  70نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مان�ش�سرت �سيتي الرابع
والذي لعب مباراة �أقل.
وعرب العب و�سط ليفربول جيم�س ميلرن عن �شعوره بحال عدم الت�أهل �إىل دوري الأبطال
"هذا فريق وناد ي�ستحق التواجد يف دوري الأبطال .يجب �أن نفوز يف �آخر مباراتني ونرى
ماذا �سيح�صل".
وي�ستقبل مان�ش�سرت �سيتي على ملعبه "الإحتاد" لي�سرت �سيتي حامل اللقب و�صاحب
املركز التا�سع .ويبحث فريق املدرب اال�سباين جو�سيب غوراديوال عن احلفاظ على مركزه
امل�ؤهل �إىل دوري الأبطال ،خ�صو�صا يف ظل �إنتفا�ضة �أر�سنال الذي تقدم للمركز اخلام�س
بعد فوزه الأربعاء املا�ضي على �ساوثمبتون �2-صفر يف مباراة م�ؤجلة.
وحقق العبو املدرب الفرن�سي �آر�سني فينغر  4انت�صارات يف �آخر  5مباريات ،فتخطوا
مان�ش�سرت يونايتد ال�ساد�س بفارق نقطة ،وهم يحلون �ضيوفا ً على �ستوك �سيتي .ورمبا
يخو�ض يونايتد مباراته مع توتنهام ،بعد تتويج ت�شل�سي باللقب� ،إال �أن العبي املدرب
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو �سيخو�ضون مواجهتهم الأخرية على �أر�ضه يف ملعب
"وايت هارت الين".
ويبحث توتنهام قبل توديع ملعبه الذي �إحت�ضنه منذ  1899عن فوزه الرابع ع�رش على
التوايل على �أر�ضه يف الدوري ،ليعادل رقمه القيا�سي .و�سيلعب توتنهام املو�سم املقبل
على ملعب "وميبلي" قبل االنتقال اىل ملعبه اجلديد يف �أغ�سط�س  2018والذي �سيبنى
على �أر�ض ملعبه احلايل.

روما يف مواجهة م�صريية مع يوفنتو�س للق�ضاء على �آمال نابويل

ي�ست�ضيف روما ثاين الرتتيب �ضيفه
يوفنتو�س ،مت�صدر دوري الدرجة الأوىل
الإيطايل لكرة القدم ،يوم غد الأحد ،ولكن
من�صبا على مطاردة
تفكريه لن يكون
ً
حامل اللقب ،و�إمنا احلفاظ على مركزه
الذي ي�ؤهله مبا�رش ًة لدوري �أبطال �أوروبا.
ويحتاج يوفنتو�س لنقطة وحيدة حل�سم
اللقب للمرة ال�ساد�سة على التوايل،
وحتى �إذا خ�رس ف�سيكون �أمامه فر�صتني
على ملعبه �أمام كروتوين ،وخارج قواعده
�أمام بولونيا .ويتفوق روما بفارق نقطة
وحيدة �أمام نابويل ثالث الرتتيب ،ويحتاج
ثانيا ليت�أهل مبا�رش ًة لدور
لإنهاء املو�سم ً
املجموعات بدوري الأبطال .ويخو�ض
�صاحب املركز الثالث اجلولة الأخرية
من ت�صفيات دوري الأبطال ،التي خ�رست
فيها الفرق الإيطالية �ست مرات يف �آخر
ثمانية موا�سم .ويبتعد يوفنتو�س بفارق
�سبع نقاط �أمام روما ،وبثماين نقاط
عن نابويل مع تبقي ثالث مباريات لكل
فريق .وفاز روما خارج ملعبه  4-1على
ميالنو يوم الأحد املا�ضي ،ولكن الو�ضع
غري املريح لالعب فران�شي�سكو توتي
عكر �صفو الأجواء .و�أعلن النادي الأ�سبوع
عاما،
املا�ضي �أن الالعب البالغ عمره ً 40
والذي لعب
طوال م�سريته
روما،
يف
ل
�سيعتز
ية
بنها
املو�سم على
يتوىل
�أن
من�صبا
بعدها
ً
إداريا .وكان
� ً
توتي ،الذي
ي�شارك
مل
ب�صورة كبرية
هذا املو�سم،
على مقاعد
البدالء يوم
الأحد املا�ضي
يف مباراة قد

تكون الأخرية له مع الفريق يف ا�ستاد
�سان �سريو .ويف رده على �س�ؤال ب�ش�أن
عدم �إ�رشاك توتي ،قال املدرب لوت�شيانو
�سباليتي �إنه مل يكن �سيتوىل امل�س�ؤولية
لو كان يعرف �أن و�ضع الالعب �سيكون
�شائكًا بهذا القدر .و�أبلغ توتي ال�صحفيني
يف روما الأربعاء املا�ضي ب�أنه ال يعرف ما
�إذا كان �سيعتزل بنهاية املو�سم ،ولكنه
كتب عرب تويرت �إنه كان ميزح ،و�أنه ال
يزال هناك "مت�سع من الوقت للحديث".
و�سيفتقد روما جهود �إيدين جيكو هداف
الدوري بعدما تعر�ض املهاجم البو�سني،
الذي �سجل  27هدفً ا يف الدوري ،لإ�صابة
يف ربلة ال�ساق .و�إذا ح�سم املت�صدر اللقب
ف�إنه �سيكون قد �أمت جز ًءا من �سعيه
لتحقيق ثالثية من الألقاب� ،إذ ي�سعى
للفوز بالدوري املحلي وك�أ�س �إيطاليا
ودوري الأبطال .وقال ما�سيمليانو
�أليجري ،مدرب يوفنتو�س� ،إنه يريد
ح�سم اللقب يوم غد الأحد ،مبا ميكنه من
الرتكيز على اال�ستعداد لنهائي دوري
الأبطال �أمام ريال مدريد يف كارديف،
يف الثالث من يونيو املقبل .و�أ�ضاف:
"يجب علينا حتقيق النتيجة املن�شودة
�أمام روما �أو املخاطرة ب�إ�شعال املناف�سة

مباريات

الدوريات
االوروبية
الدوري االجنليزى املمتاز
ال�سبت  13مايو
مان�ش�سرت �سيتي * لي�سرت �سيتي 14:30
ميدلزبره * �ساوثهامتون 17:00
17:00
برينلي
*
بورمنوث
�سندرالند * �سوانزي �سيتي 17:00
�ستوك �سيتي *	�آر�سنال 17:00
�سوانزي �سيتي * �إيفرتون 19:30
الأحد  14مايو
كري�ستال باال�س * هال �سيتي 15:30
و�ست هام يونايتد *ليفربول 18:00
توتنهام هوت�سبري *مان�ش�سرت يونايتد 18:00
الدوري اال�سباين
ال�سبت  13مايو
�إ�سبانيول
�أو�سا�سونا

*
*

فالن�سيا
غرناطة

17:00
19:30

الأحد  14مايو
ديبورتيفو �أالفي�س * �سيلتا فيغو
�أتلتيك بيلباو * ليجاني�س
ال�س باملا�س * بر�شلونة
ريال مدريد * �إ�شبيلية
ريال �سو�سييداد * ماالجا
فياريال * ديبورتيفو الكورونا
ريال بيتي�س * �أتلتيكو مدريد
�إيبار * �سبورتينغ خيخون

13:00
17:15
19:30
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45

الدورى االيطايل
ال�سبت  13مايو
فيورنتينا
�أتالنتا

*
*

الت�سيو
ميالن

19:00
21:45

الأحد  14مايو
انرت ميالن
*
بولونيا
*
تورينو
�سامبدوريا *
*
بالريمو
*
كالياري
كروتوين *
*
روما

* �سا�سولو 13:30
16:00
بي�سكارا
16:00
نابويل
كييفو فريونا 16:00
16:00
جنوى
16:00
�إمبويل
�أودينيزي 16:00
21:45
يوفنتو�س

على اللقب" .و�سيخو�ض يوفنتو�س
كذلك نهائي الك�أ�س يف  17مايو القادم.
ويخو�ض نابويل مباراة �صعبة خارج
ملعبه �أمام تورينو ،بينما ي�ست�ضيف �إنرت
ميالن ،بقيادة ثالث مدرب هذا املو�سم،
�ضيفه �سا�سولو على �أمل حتقيق �أول
انت�صار بعد �سبع مباريات دون فوز،
تراجع على �إثرها للمركز ال�سابع خارج
املراكز امل�ؤهلة للدوري الأوروبي .وتوىل
�ستيفانو فيكي مدرب ال�شباب م�س�ؤولية
تدريب �إنرت ميالن ،خلفًا ل�سلفه �ستيفانو
بيويل الذي �أقيل يوم الثالثاء املا�ضي
بعد �ستة �أ�شهر من توليه امل�س�ؤولية.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
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دانئيل يتم�سك بالو�صافة يف �رصاع �أ�سد العقبة

الدراج الهولندي بوب جاجنلز يحافظ على �صدارته لطواف �إيطاليا

حقق الدراج اال�سرتايل كاليب �إيوان لقب
املرحلة ال�سابعة من طواف �إيطاليا الدويل
للدراجات الهوائية املعروف (بجريو دي
�إيطاليا) التي �أقيمت ام�س اجلمعة .
وقطع الدراج ال�شاب م�سافة املرحلة
املمتدة من كا�سرتوفيالري واىل
البريوبيلو لـ ( 224كيلومرت) يف ظرف
زمني ناهز � 5ساعات و 35دقيقة و18
ثانية  ،اي مبعدل �رسعة و�سطي بلغ (40
كيلومرت يف ال�ساعة ).
وتفوق دراج فريق �أوريكا اال�سرتايل
يف اخلط النهائي لل�سباق على املت�ألق
الكولومبي و�صاحب لقب املرحلة
املا�ضية جافرييا فرناندو من فريق
كويك ا�ستيب والذي تراجع للمركز
الثاين  ،فيما كان املركز الثالث من
ن�صيب الدراج االيطايل �سام بينيت من
فريق بورا.
و�أل املركز ال�ساد�س للدراج اجلنوب
افريقي ريان جيبونز ليحقق �أف�ضل
ترتيب لفريقه االفريقي (دامين�شن
داتا).
وكان املركز ( )46من م�صلحة ناتنائيل
برهاين الذي تاخر بفارق  11ثانية فقط
 ،اما دانئيل تخلي هيمانوت فحقق
املركزين ال�سبعني من نف�س التوقيت .
عقب هذه املرحلة  ،حافظ الدراج
الهولندي بوب جاجنلز على �صدارة
الرتتيب والقمي�ص الوردي حمققا

توقيت زمني قدره (33
�ساعة و 56دقيقة و7
ثواين).
اما املركز الثاين فمازال
ي�شغره الدراج الربيطاين
ع�ضو فريق �سكاي
توما�س
جرييانت
متفوقا على مواطنه
دراج فريق اوريكا
ادم يات�س الذي يقبع
باملركز الثالث.
ناتنائيل
وحافظ
برهاين على مركزه
االول على �صعيد
فريق دامين�شن داتا
بتواجده باملركز
( ، )27فيما كان
املركز ( )161من
ن�صيب دانئيل تخلي
هيمانوت.
وبقي دانئيل باملركز
ال�ساد�س يف ترتيب النقاط
وبحوزته ( 78نقطة )  ،فيما كان

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

فيليز بري�ش �سيقود املباراة النهائية يف كارديف

�صافرة �أملانية تقود نهائي دوري �أبطال �أوروبا
�أعلن االحتاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا) ،اليوم اجلمعة ،تكليف احلكم
الأملاين ،فيليز بري�ش ،ب�إدارة املباراة
النهائية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا،
بني يوفنتو�س الإيطايل وريال مدريد
الإ�سباين ،حامل اللقب.
و�ستكون املباراة النهائية يف كارديف،
يف الثالث من يونيو املقبل ،ثاين نهائي
عاما"،
�أوروبي كبري يديره بري�ش "ً 41
حيث �أدار من قبل نهائي الدوري الأوروبي
عام  2014بني �إ�شبيلية الإ�سباين وبنفيكا
الربتغايل ،والذي �أقيم يف تورينو.
و�أدار بري�ش  5مباريات يف دوري �أبطال
�أوروبا هذا املو�سم ،من بينها مباراة
بورتو الربتغايل ويوفنتو�س يف ذهاب
دور الـ.16

كذلك �أدار بري�ش مباراة �أندرخلت
البلجيكي ومان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي،
يف ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي،
وكان �ضمن حكام ك�أ�س الأمم الأوروبية
املا�ضية (يورو  ،)2016حيث �أدار
مباراتني يف دور املجموعات ،ومباراة
�أخرى يف دور الثمانية.
�أما نهائي بطولة الدوري الأوروبي بني
مان�ش�سرت يونايتد و�أياك�س الهولندي يف
�ستوكهومل ،يف  24مايو ،ف�سيديره احلكم
عاما".
ال�سلوفيني ،دامري �سكومينا "ً 40
أي�ضا اختيار الأملانية
و�أعلن اليويفا � ً
بيبيانا �شتاينهاوز ،لإدارة نهائي دوري
الأبطال لل�سيدات ،بني ليون وباري�س
�سان جريمان الفرن�سيني يف كارديف ،يف
الأول من يونيو املقبل.

ر�صيده برتتيب العقبة هو  23متبواءا
املركز الثاين.
وعلى �صعيد الفرق يتواجد دامين�شن
داتا باملركز اخلام�س ع�رش.

املدرب االرجنتيني بوكيتينو بطل ال�شهر املا�ضي يف الدوري الإجنليزي

�إرتدى قفاز الإجادة برباعة

ً
أبريل
�
�شهر
خالل
ليج
الربمييري
يف
العب
أف�ضل
�
توتنهام
جنم
نافا�س بطال للت�صدي الأف�ضل يف دوري الأبطال

�أعلنت رابطة الدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم ،ام�س اجلمعة ،عن الفائزين
بجائزتي �أف�ضل العب ،و�أف�ضل هدف عن
�شهر �أبريل املا�ضي ،بالبطولة.
وفاز مهاجم توتنهام هوت�سبري ،الكوري
اجلنوبي �سون هيوجن مني ،بجائزة �أف�ضل
العب ،فيما فاز العب ت�شيل�سي ،الإ�سباين
بيدرو رودريجيز بجائزة �أف�ضل هدف.
عاما ،الذي فاز بنف�س
و�سجل �سونً 24 ،
اجلائزة عن �سبتمرب من العام املا�ضي5 ،
�أهداف ،و�صنع �آخر خالل �أبريل ،لي�ساعد
توتنهام يف الفوز على برينلي (،)2-0
و�سوانزي ( ،)3-1وواتفورد (،)4-0
وبورمنوث ( ،)4-0وكري�ستال باال�س
( ،)1-0و�أر�سنال (.)2-0
وقال الدويل الكوري اجلنوبي ،عقب
تلقيه جائزة �أف�ضل العب�" :إنه �أمر رائع.
هذه هي املرة الثانية التي �أح�صل فيها
على اجلائزة هذا املو�سم� .أ�شعر بامتنان
�شديد لزمالئي ،وللطاقم الفني للنادي،
وللم�شجعني الذين �صوتوا من �أجلي".
و�أ�ضاف "يجب �أن �أوا�صل العمل بجد.
هديف كان ت�سجيل � 10أهداف هذا
املو�سم ،ويف املباريات الثالثة الباقية

�أريد �أن �أوا�صل �إحراز و�صناعة الأهداف،
وح�صد النقاط من �أجل فريقي .مازلت
متعط�شً ا لتحقيق املزيد".
�أما جائزة �أف�ضل هدف ،فكانت من ن�صيب
بيدرو رودريجيز ،العب ت�شيل�سي ،عن
الهدف الذي �سجله يف مرمى �إيفرتون على
ملعب جودي�سون بارك يف مباراة انتهت بفوز
فريقه ( )3-0باجلولة الـ 35من الربمييري
ليج.
عاما،
وقال العب بر�شلونة ال�سابقً 29 ،
الذي فاز بنف�س اجلائزة يف نوفمرب من
العام املا�ضي�" :إن تلقي هذه اجلائزة يعد
أمرا رائ ًعا ،لكنها من �أجل الفريق ،للجميع،
� ً
ولي�ست يل فقط".
هذا ووقع االختيار على الأرجنتيني ماوري�سيو
بوكيتينو ،مدرب توتنهام الإجنليزي ،ليكون
�أف�ضل مدربي الدوري املمتاز خالل �شهر
�أبريل املا�ضي.
عاما) بعد �أن
(45
بوكيتينو
وجاء اختيار
ً
قاد توتنهام لتحقيق الفوز يف  6مباريات
بالربميريليج.
وهذه ثاين مرة يتم فيها اختيار بوكيتينو
ك�أف�ضل مدربي الدوري يف �شهر ،حيث �أُختري
أي�ضا يف فرباير املا�ضي.
� ً
وتعليقًا على اختياره ،قال بوكيتينو�" :أ�شعر

بفخر بالغ لأنها جائزة جماعية وتعني
الكثري للجميع هنا� ..إنها جائزة ُي�ستحق
تقا�سمها يف النادي ب�أكمله".
و�أ�ضاف �أن الفريق حقق نتائج جيدة خالل
ال�شهر املا�ضي ،حيث �سجل  16هدفً ا،
ومل تتلق �شباكه �سوى هدف واحد فقط،
كما ح�صد  18نقطة ،مرب ًزا �أهمية احلفاظ
على عقلية الفوز ،ملوا�صلة الطريق يف
الدوري الإجنليزي املمتاز.
ويحتل توتنهام املركز الثاين يف ترتيب
الربميريليج بر�صيد  77نقطة ،بفارق
�سبع نقاط خلف ت�شيل�سي املت�صدر.

فر�ض الكو�ستاريكي كيلور نافا�س
حار�س ريال مدريد نف�سه بطالً يف الدقيقة
 66عندما ارتدى قفاز الإجادة برباعة
لت�سديدة البلجيكي كارا�سكو يف منا�سبة
�أوىل ثم ر�أ�سية الفرن�سي كيفن غامريو يف
منا�سبة ثانية.
وخا�ض نافا�س حتى الآن مع الفريق
امللكي يف دوري الأبطال  11مباراة
مبجموع دقائق بلغ  1020دقيقة وقام
خاللها بـ 34ت�صديا ً علما ً ب�أنه ت�صدى يف

مواجهة م�ساء الأربعاء �أمام �أتلتيكو خلم�س
فر�ص حمققة كان من املمكن �أن تغري
نتيجة اللقاء متاما ً.

ويواجه احلار�س الكو�ستاريكي والذي
ان�ضم لريال مدريد عقب نهاية مونديال
 2014حتديا ً �صعبا ً �إذ �أنه مهدد بفقدان
مركزه ل�صالح حار�س عرين مان�ش�سرت
يونايتد احلايل دافيد دي خيا الذي بات
قريبا ً من االن�ضمام للريال يف مو�سم
االنتقاالت ال�صيفية املقبل.

دعوة اىل عدم "�شيطنة" ال�صفقة

�صفقة الفرن�سي بوغبا �إىل مان�ش�سرت يونايتد �سليمة مئة باملئة!!
دافع رئي�س االحتاد االنكليزي لكرة
القدم غريغ كالرك عن �صفقة انتقال
الفرن�سي بول بوغبا� ،أغلى العب يف
العامل� ،إىل مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي،
يف �أعقاب الإعالن ان االحتاد الدويل
(فيفا) فتح حتقيقا ب�ش�أنها.
وكان العب الو�سط الدويل الفرن�سي
انتقل اىل يونايتد من يوفنتو�س
االيطايل مطلع هذا املو�سم يف �صفقة
قيا�سية بلغت قيمتها  111مليون دوالر
�أمريكي ( 89مليون جنيه ا�سرتليني)،
و�سط تقارير ان وكيل �أعماله �سينال
مبوجبها نحو  41مليون جنيه ا�سرتليني.
ودعا كالرك يف ت�رصيحات لهيئة االذاعة
الربيطانية "بي بي �سي" اىل عدم
"�شيطنة" ال�صفقة ،معتربا ان �إ�صالح
نظام انتقال الالعبني يحتاج اىل خطوات
�أكرث جدية من ردود فعل "متهورة".
وقال "�إذا كان هذا (املبلغ) هو ما
�سيدفعه (مان�ش�سرت يونايتد) ،فهذا

ما �سيدفعه ( )...هم م�س�ؤولون حيال
مالكيهم ،م�س�ؤولون حيال م�شجعهيم".
�أ�ضاف "كم من الأموال يجب ان تدفع
ل�ضم الالعبني؟ كيف يجب ان ينال
الوكالء كعمولة على �صفقة جتارية؟ ()...
�إذا �أرادت كرة القدم ان تتغري وت�ضع
�سقفا للبدالت التي ينالها الوكالء ،علينا
ان جنل�س كم�س�ؤولني يف اللعبة ()...
والأندية ،ونبحث يف هذا الأمر".
وتابع "�أعتقد �أن اختيار انتقال واحد
و�شيطنته ال ي�ساعد .ردود الفعل املتهورة
ال ت�ؤدي غالبا اىل نتائج .ما نريده هو بع�ض
التفكري بكم الأموال الذي يجب �أن يبقى
يف اللعبة ال�ستثماره على املدى الطويل".
وكان م�صدر مقرب من الفيفا �أفاد هذا
الأ�سبوع ان االحتاد الدويل طلب من نادي
مان�ش�سرت يونايتد تزويده مبعلومات عن
�صفقة انتقال بوغبا ( 24عاما ً) ،من دون
�أن يو�ضع طبيعة هذه املعلومات.
وبح�سب تقارير �صحافية فرن�سية،

ف�إن عمولة وكيل الالعب مينو رايوال
هي مو�ضع التدقيق ،اذ �أنه عمل ب�شكل
مزدوج ل�صالح الناديني ،وهو ما ي�شكل
خمالف للقوانني االنكليزية لأن الوكيل
مل يبلغ مان�ش�سرت يونايتد بانه يعمل �أي�ضا
حل�ساب يوفنتو�س.
وكان رئي�س االحتاد الدويل جاين
انفانتينو قال خالل اجلمعية العمومية
للفيفا اخلمي�س يف البحرين" ،علينا البحث
يف القواعد الناظمة لالنتقاالت .يف �سوق
االنتقاالت ثمة ثالثة مليارات دوالر تنتقل
حول العامل .هذا مبلغ كبري وعلينا ان نكون
�شفافني يف هذه الأمور".
وا�ستهل بوغبا م�شواره مع لوهافر
الفرن�سي لكنه لعب على ال�صعيد
االحرتايف للمرة الأوىل بقمي�ص يونايتد
الذي تركه يرحل اىل يوفنتو�س دون
مقابل عام  .2012وملع جنمه مع
الفريق الإيطايل قبل عودته جمددا اىل
يونايتد.
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الرتويح �ضروري حلياة الب�شر

وجد باحثون �أن �إ�ضاعة الوقت
�رضورية حلياة الب�رش ،خا�صة �أولئك
الذين يق�ضون فرتة طويلة يف عملهم
ويعملون بجدية خالل �ساعات الدوام.
وقال �أوليفر بوركمان يف تقرير ن�رشه
ب�صحيفة "الغارديان" الربيطانية� ،إن
�أحد الكتاب كان مطالبا بكتابة كتاب
عن نظام الربيد الإلكرتوين ،وبعد
عامني من العمل ال�شاق تخلى عن
امل�رشوع ،حيث وجد نف�سه يق�ضي فرتة
طويلة يف العمل وال يعي�ش حلظات قيمة
مع ابنته.ويقول مايكل جوتريدغ،
عامل النف�س "نق�ضي �أوقاتا طويلة يف

مكاتبنا و�أمام احلوا�سيب ،وهذا له
جوانب �سلبية وا�ضحة ..ال نفكر يف
�إ�ضاعة القليل من الوقت يف حديقة ما
�أو اخلروج مع عائلتنا ال�صغرية".
و�أ�ضاف "�إ�ضاعة الوقت له فوائد
عقلية وبدنية".
وتابع قائال "النا�س ت�أكل �أمام
حوا�سيبها وتق�ضي اليوم كله يف
املكتب ،هذا مثري لال�شمئزاز ..يجب
عليهم الذهاب �سريا على الأقدام �إىل
املقهى �أو �إىل احلديقة واالبتعاد عن
مكان العمل� ،ست�شعرون بنوع من
الراحة".

رف�ضت منحه موافقتها للزواج ب�أخرى ..فه�شم ر�أ�سها !!

ق�ضت حمكمة مغربية يف مدينة
الدارالبي�ضاء بال�سجن � 15سنة
بحق رجل ه�شم ر�أ�س زوجته بحجر
�ضخم يف جرمية ب�شعة �أثارت
الر�أي العام.
ووقعت اجلرمية يف حي
دوار خربو�ش ،التابع ملنطقة
الهراويني يف الدار البي�ضاء،
و�سلم الزوج القاتل نف�سه لل�سلطات
املخت�صة،معرتفا بجرميته.
وذكرت �صحفية "�أخبار اليوم"
املغربية �أن رجال يف اخلم�سينيات من عمره حمل حجرا �ضخما ،كان داخل
منزله ،وهوى به على ر�أ�س زوجته ،وه�شمه يف احلال ،ثم خرج م�رسعا ،و�سلم
نف�سه لل�سلطات الأمنية.
وعرثت ال�سلطات على جثة الزوجة ال�ضحية داخل البيت ،قبل �أن يجري نقلها
�إىل امل�رشحة ،وفتح حتقيق مع املعني بالأمر ب�ش�أن �أ�سباب ارتكابه للجرمية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن ذلك الكهل كان يرغب يف الزواج من امر�أة ثانية ،غري
�أن ال�ضحية رف�ضت منحه املوافقة ،فقتلها ،و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل وجود م�شاكل
متعددة بني اجلاين ،وال�ضحية الأربعينية.
وين�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية املغربي على �رضورة ح�صول الزوج على
موافقة زوجته الأوىل حتى يتمكن من الزواج ب�أخرى.

فيني�سيا الإيطالية حتظر الكباب
ان�ضمت مدينة فيني�سيا "البندقية"
�شمايل �إيطاليا� ،إىل مدن �أخرى
يف البالد ،يف حظر عدد من مطاعم
الوجبات ال�رسيعة ،مبا فيها مطاعم
الكباب ،وكذلك مطاعم البيتزا،
التي تبيع هذه الأكلة الإيطالية ال�شهرية بالقطعة.وتقول ال�سلطات يف مدينة
فين�سيا ال�سياحية� ،إن هذه اخلطوة �رضورية من �أجل "احلفاظ على التقاليد
الإيطالية واملنظر العام للمدينة" ،بعد �أن غزت مطاعم الوجبات ال�رسيعة
�شوارعها وكادت �أن تطم�س معاملها.و�ستبقي ال�سلطات البلدية يف املدينة على
حمالت الآي�س كرمي التقليدية مفتوحة �أمام ال�سياح ب�شكل مقنن ،وذلك مع دخول
قرار احلظر حيز التنفيذ بدءا من اخلمي�س املا�ضي ،وفق ما �أعلن عمدة فين�سيا
لويجي برونارو.وقال مدير ال�سياحة يف مدينة البندقية ،باوال مار" :نريد �أن
ن�ضع ال�ضوابط من �أجل تنظيم �أنواع الأن�شطة التي ال تتوافق مع احلفاظ على
الرتاث الثقايف يف البندقية ،وتطويرها م�ستقبال".و�أ�ضاف مار �أن "املدينة ال
تعار�ض بيع الكباب �أو �أي �أنواع �أخرى من الوجبات ال�رسيعة" ،م�ؤكدا يف الوقت
نف�سه �أن اخلطوة مل تتخذ من �أجل منع النا�س من الأكل يف ال�شوارع وامليادين
العامة باملدينة ،رغم من �أن الأكل يف ميدان "�سانت مارك" حمظور ،بح�سب
قوله.وقال مار �إن هناك خططا لردع الزوار عن تناول وجبات الطعام اجلاهزة
يف املناطق ال�سياحية املهمة يف مدينة فين�سيا.وقال �إن "امل�شكلة تتمثل يف �أن
املدينة �سياحية ،وهناك خطر من فقدان هويتها .هناك منتجات حملية يجب �أن
نعزز مكانتها ،وهذا �سيكون �أف�ضل لروح املدينة ،وكذلك للمحافظة على جودة
البيئة فيها".وحظرت مدينة فريونا العام املا�ضي افتتاح حمالت كباب جديدة،
يف حني ت�سعى مدينة فلورن�سا �إىل تقلي�ص "الغذاء الأجنبي" ،وذلك يف بلد يفخر
�أهله بالوجبات املحلية التقليدية.

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

�إ�صطباحة
�أمثال
�سوي�سرية
مي�سك
الثور
بقرنيه ،والرجل
بكلمته ،واملر�أة
بقمي�صها.
ابتعد عمن ال يحب اخلبز
و�صوت الأطفال.
املنزل الذهبي �ساعاته
من ر�صا�ص.
البيت الذي يبنى
ح�سب �أذواق اجلميع
يبقى دون �سقف (
ديفء )

تعرت على "جبل مقد�س"
 ..فتوقعوا زلزال عنيف؟

�أعرب �سكان منطقة يف نيوزيلندا عن
غ�ضبهم �إزاء ن�رش عار�ضة �أزياء �صورة
عارية لها فوق جبل يعتربونه مقد�سا،
قائلني �إن مثل هذه الت�رصفات جتلب
الكوارث لهم مثلما حدث يف املا�ضي.
ووفق ما �أوردت �صحيفة "ديلي مريور"
الربيطانية ،ف�إن �أفراد قبيلة "ماوري"
اعتربوا ن�رش ال�صورة �إهانة لدينهم
وثقافتهم كونهم يقد�سون جبل تاراناكي
الواقع �شمايل البالد ،وي�ضم اجلبل
�أي�ضا بركانا خامال ويقولون �إنه مقربة
�أ�سالفهم.وكانت عار�ضة الأزياء جيلني
كوك ن�رشت على ح�سابها على �إن�ستغرام
�صورة عارية لها على قمة اجلبل بعد �أن
ت�سلقته مع �صديقها.ودافعت العار�ضة
عن موقفها قائلة �إنها �أجرت بحثا قبل
ت�سلق اجلبل ومل جتد �أن التقاط ال�صور
يثري حفيظة الآخرين.ويعترب ال�سكان
�أن ن�رش ال�صور الإباحية قد يجلب لهم
الكوارث� ،إذ وقع عام  2015زلزال �أدى
�إىل م�رصع � 16شخ�صا ،وذلك بعد �أ�سبوع
من ن�رش جمموعة من ال�سياح �صورا
عارية لهم.
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�إعداد/
ر حممد نور
هاج

هل اخرتق "وات�ساب" وكيف ميكن عدم تكرار االنقطاع؟

ترك انقطاع خدمة وات�ساب
الكثري من الأ�سئلة امللحة
ملاليني املدمنني عليه،
وقد راحت مواقع تتحدث عن
تف�سريات تتجاوز "العطب
التقني" �إىل "اخرتاق ما"
مل يتم ك�شف تفا�صيله �أو
عنه.وت�سبب
امل�س�ؤولني
العطل املفاجئ يف حرمان
�أكرث من مليار م�ستخدم من
ا�ستخدام خدمة االت�صاالت الأ�سا�سية
بالن�سبة �إليهم ،مما �أثار �شبه "ثورة"
على من�صات التوا�صل االجتماعي.وعجز
امل�ستخدمون عن الدخول �إىل التطبيق،
فيما �أكد موقع "داون ديتيكتور" اخلا�ص
بتعقب انقطاعات الإنرتنت� ،أنه قد مت
الإبالغ عن العطل يف كل قارات العامل
با�ستثناء "�أنتاركتيكا" ،القارة القطبية
اجلنوبية.وزاد من املخاوف �أن �رشكة
في�سبوك املالكة للتطبيق مل تخرج
بت�رصيحات ت�شفي الغليل �أو تو�ضح
مالب�سات ما حدث ،و�إمنا اكتفى متحدث

با�سمها ببيان يثري مزيدا من الهواج�س
قائال" :نواجه حاليا انقطاع اخلدمة.
فريقنا يعمل على ا�ستعادة وات�ساب
يف �أقرب وقت ممكن .نحن نقدر �صرب
امل�ستخدمني" ،وفقا ملا نقل موقع
"غيزمودو".وذهب رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي �إىل ربط م�شكلة وات�ساب
باالنتقادات التي تعر�ض لها املوقع
ب�سبب احلماية العالية التي ي�ؤمنها
للم�ستخدمني وهو ما عر�ضه للكثري من
الهجوم من قبل �أجهزة ا�ستخبارات دول
كربى يف �أوروبا والعامل.

برجك اليوم!..

برج احلمل “ /الفت للنظر” هذا ما �ستكون
عليه يا مولود احلمل ،ف�أنت يف �أحلى طلة لديك ،حت�ضر
نف�سك اليوم خلو�ض الكثري من التحديات وو�ضع النقاط
على احلروف يف �أجواء العمل ،وتنجح بذلك ل�شخ�صيتك
امل�سيطرة على الأ�شخا�ص حولك ،من يريد تقدمي امتحان
فاليوم منا�سب لإعطاء الأف�ضل ،يف امل�ساء نقا�ش بينك وبني
من حتب قد يتبلور �إىل �شجار.
برج الثور  /كل ما تفعله يكون ل�صاحلك ،ال تخف بل تقدم �أكان يف العمل �أو يف جمال العاطفة،
احلظ �إىل جانبك اليوم ويدعمك بكل قوة ،الذكاء �أي�ضا حليفك ف�أنت ت�شغل دماغك اليوم ب�شكل
م�ستمر ملا عليك من اتخاذ قرارات مهمة ،لكنك �ستنجح بهذه املهمة وتكون مبت�سما طوال اليوم،
أعط
وخ�صو�صا بعد الثانية ع�شرة ظهرا ،يف امل�ساء جل�سة مع الأ�صدقاء مل ت�سعد بها منذ زمن ف� ِ
العنان لنف�سك.
برج اجلوزاء � /أنت اليوم ال ت�ستطيع حتديد وجهتك �إىل �أين ،وماذا �سوف تفعل ،الكثري من
االمور يحدث حولك ،مما يجعلك يف �ضياع وخ�صو�صا يف فرتة الظهرية ،لذا انتبه من الع�صبية
وال داعي لإعطاء القرارات� .أما يف فرتة ما بعد الظهر عليك االهتمام �أكرث ب�صحتك ،و�إعطاء
نف�سك القليل من الراحة ،لأنك حتتاجها يف امل�ساء ،فالأف�ضل البقاء يف البيت.
برج ال�سرطان  /كثري حركة وكثري كالم ،هذا ما انت عليه اليوم ،وتعمل كل �شيء ب�سرعة،
لأن لديك العديد من الأمور لتفعلها ،وما �أن ينتهي �أمر حتى تتفاج�أ ب�أمر �آخر ملعاجلته ،يوم مرهق
بع�ض ال�شيء لكن ب�سمتك لن تختفي من وجهك ،ف�أنت مرتاح نف�سيا .امل�ساء يحمل بع�ض التوترات
على �صعيد العائلة ،فحاول اخلروج من البيت ،وعدم التدخل بالأمور العائلية التي ال تخ�صك.
برج الأ�سد � /أنت مادي اليوم يا مولود الأ�سد ،وت�ستغرق وقتا يف عمل ح�سابات لو�ضعك املايل
لآخر هذا ال�شهر ،وهذا لكرثة امل�صاريف التي تعر�ضت �إليها موخرا ،انتبه يف العمل من الوقوع
يف اخلط�أ ،وخ�صو�صا �إذا كنت حما�سبا �أو �إن كان عملك له عالقة باملال ،وحتديدا يف فرتة الظهر،
امل�ساء ممتاز جدا للتقرب للحبيب �أو �شريك حياتك ،فالفلك يقف �إىل جانبك.
برج العذراء  /انتهت فرتة املعاناة التي �أملّت بك يف الفرتة املا�ضية ،وها �أنت ت�سرتجع قوتك
هذا اليوم حتاول حل بع�ض امل�شاكل املعلقة يف فرتة ال�صباح ،الظهرية وقت جيد للمبادرات
والقيام بطلب مهم من �أي �شخ�ص تريده ،امل�ساء هادئ بع�ض ال�شيء ،فتفكر يف القيام بزيارات
عائلية مل تقم بها منذ وقت طويل.
برج امليزان “ /يوم لك ويوم عليك” يا مولود امليزان فالأو�ضاع لديك مكهربة هذا اليوم،
وتالحظ ال�ضغوط النف�سية والعملية قد زادت لديك ،وخ�صو�صا يف فرتة الظهرية فاحرت�س مما
قد تقوله �أو تفعله ،ففكر جيدا لأن �أي �شيء قد يح�سب �ضدك يف امل�ساء ينقذك �أحد �أ�صدقائك
من امللل بدعوته لك للخروج لكن مزاجك لن يتح�سن .مواليد � 1إىل  10ت�شرين الأول الأكرث
توترا هذا اليوم.
برج العقرب  /يوم عادي يا مولود العقرب ،وهادئ بع�ض ال�شيء ،فلي�ست هنالك �أحداث مميزة
يف ال�صباح والظهرية ،قد تتعر�ض ال�ستفزاز من �أحد الأ�شخا�ص الذين يعملون معك ،لكنك �سوف
ت�سيطر على �أع�صابك بكل براعة ،امل�ساء يبدو �أكرث ن�شاطا وخ�صو�صا على امل�سار العاطفي الذي
�سيتلقى دعما قويا ملا لديك من قوة يف التعبري عن عواطفك.
برج القو�س � /أنت لديك القليل من امللل من الروتني الذي �أ�صابك يف الأيام املا�ضية ،واليوم
�أنت مهمل جدا ،حيث �إنك م�صاب بامللل من كل ما يحدث حولك ،مما يجعلك ال ت�س�أل وال تهتم حتى
ولو حدثت هزة �أمامك �أو حرب ،ت�ضطر �إىل فتح اوراقك كاملة �أمام من حتب يف فرتة امل�ساء لأن
الكيل طفح معك وغري مهتم بالعواقب .امل�ساء جيد لإراحة ج�سمك بالبيت.
برج اجلدي  /قوة ،ثبات و�أفكار �أكرث و�ضوحا من يوم �أم�س ،تبد�أ نهارك مفعما بالن�شاط منكبا
على �أعمالك لإجنازها وت�صحيح الأخطاء التي ارتكبتها يف الأم�س ،يف فرتة ما بعد الظهر تبد�أ
بالتفكري ب�أمورك امل�ستقبلية ،وخ�صو�صا العملية واملالية منها ،قد ال ير�ضى احلبيب بلهجتك الآمرة
يف امل�ساء ،مما قد يرجح ن�شوب �سوء تفاهم ب�سيط.
برج الدلو � /إذا كنت يف �أزمة مع �شريك احلياة او من حتب عليك ان تكون وا�ضحا يف نقاط
اخلالف واحر�ص علي ا�ستخدم كل الطرق الدبلوما�سية لإقناعه بوجهة نظرك للو�صول ايل حلول
حا�سمة يف عالقتكما العاطفية.رمبا تن�شب م�شاجرة بينك وبني �أحد الأ�صدقاء جتعلك تتنازل
عن بع�ض القرارات ب�شكل مفاجئ .لي�س من ال�سهل �أن تتحدث اليوم مع هذا ال�صديق ب�صراحة
مطلقة ولكن قوتك �ستحفزك على املحاولة� .أمانتك هي �سر جناحك!
برج احلوت /حاول ترك املا�ضي وراءك وفتح �صفحة جديدة .اليوم عليك اتخاذ قرار
م�صريي حول عالقتك العاطفية ومعاجلة امل�شكلة التي حتملتها علي عاتقك طويال قبل ان تخلق
م�شاكل �أخرى �أكرث خطورة.ت�شعر �أن العمل اليوم م�سل وممتع ،ورمبا تكت�شف �أنك لديك موهبة
مميزة ت�ساعدك على حت�سني م�ستواك يف العمل وح�صولك على من�صب �أف�ضل.
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