2017
2016/2/26
اجلمعة /4 /14

ال�ساد�سة والع�رشين
ال�سنة اخلام�سة

()130
العدد ()103

الثمن ( )2نقفة

ور�شة عمل لتحقيق الكفاءة يف العملية التعليمية مبدينة كرن
مت تنظيم ور�شة عمل يومي
الثامن والتا�سع من �أبريل

اجلاري يف مدينة كرن  ،وذلك
بهدف الإ�سهام يف تطوير الكفاءة

يف العملية التعليمية عامة
وتقوية التعليم بلغة الأم ب�شكل

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
خا�ص.
بحثت الور�شة التي �شارك فيها
م�س�ؤولو وزارة التعليم والإدارات
واملعلمون يف �إقليم عن�سبا،
�أوراق عمل اخلطة التنفيذية حلل
بع�ض �أوجه الق�صور التي تواجه
املدار�س الإبتدائية وم�ستويات
الطالب يف املرحلتني املتو�سطة
والثانوية ودور �أندية القراءة
� ،إ�ضافة �إىل ق�ضايا �أخرى ذات
�صلة .
وقال املدير العام لق�سم
التعليم العام يف وزارة
التعليم ال�سيد /مو�سى نايب
يف الكلمة التي �ألقاها "�أنه من
االهمية مبكان تنظيم الدرا�سات
واالجتماعات وور�ش العمل
،بهدف التقييم امل�ستمر لنتائج
اال�ستثمار اجلاري يف التعليم من
اجل و�ضع ت�صور وا�ضح للخطط
الق�صور
و�إزالة
التنفيذية

على

والنواق�ص ،واحلفاظ
االجنازات واملكت�سبات.
و �أ�شار �إىل �أنه قد �أجريت
درا�سات حول التعليم بلغة الأم
يف الف�صلني الثالث واخلام�س،
وقد اكت�سبنا جتارب ثرة من هذه
املهام ،ويتطلب اتخاذ خطوات
من�سقة حلل �أوجه الق�صور.
وقدم يف املنا�سبة تو�ضيح
ب�ش�أن اخلطة التنفيذية املعدة
املدار�س
�أن�شطة
لتقوية
ودور وم�ساهمة
الإبتدائية
امل�شاركني يف تنفيذ اخلطط
و�أهمية ودور �أندية القراءة
لتنمية ثقافة القراءة لدى
الطالب ب�شكل خا�ص واملجتمع
ب�شكل عام .
يجدر بالذكر انه توجد يف
�إقليم عن�سبا  322مدر�سة
 46%من طالبها من الإناث.
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درفو :حفظ املياه و الرتبة
هيكوتة :فتح مكتب ال�ضرائب ت�سهيال للخدمات

�أو�ضح �سكان بلدة هيكوتة ب�أن فتح مكتب ال�رضائب قد �أزال الهدر يف
الزمن والطاقات ،و�ساعد على دفع ال�رضائب امل�ستحقة يف �أوانها.
وقال �أ�صحاب املتاجر ،ب�أنهم كانو يتوجهون اىل ت�سني لدفع ال�رضيبة
وجتديد الرخ�ص ،ويعانون الجناز مهامهم ب�رسعة نتيجة الكثافة.
و �أو�ضح م�س�ؤول مكتب ال�رضائب يف مديرية ت�سني ال�سيد  /حممد ابوبكر
ب�أن افتتاح مكتب ال�رضائب يف هيكوتة ي�سهل العمل على ال�سكان ويخفف
ال�ضعط يف ت�سني.
وقد علم ب�أن مكتب ال�رضائب يف هيكوتة يقدم اخلدمات يوما واحدا يف
اال�سبوع لقلة القدرات الب�رشية.

بناء غرف �إ�ضافية لداخلية مقراييب -قونيا
جترى �أن�شطة النفري اجلماعي لبناء غرف �إ�ضافية يف املدر�سة الداخلية
ملنطقة مقراييب ،وذلك حلل م�شكلة النق�ص يف امل�ساكن الداخلية
باملنطقة ملقابلة ارتفاع �أعداد الطالبات باملدر�سة .
وقد �أكد مدير املدر�سة الأ�ستاذ كربوم ا�سمروم وجود م�شكلة النق�ص يف
�سكن الطالبات  ،وجتري حمالت النفري لإيجاد حلول م�ؤقتة للم�شكلة
حتى القيام بعمل احللول النهائية.
وقد �أ�شار �إىل �أنه قد مت بناء  11غرفة حتى الآن  ،لكنه يتطلب االهتمام
بالتو�سيع ،مع الو�ضع يف االعتبار اخلدمات التي تقدمها املدر�سة.
هذا وت�ستقبل مدر�سة مقراييب -قونيا الداخلية حوايل �ألف من الطالب
من خمتلف مناطق املديرية كل عام .

�صيانة املجري التحويلي بعدي حرقظ
يقوم �سكان عدي حرقظ مبديرية ظرونا بنفري ل�صيانة املجرى
التحويلي لل�سيول الذي توقف عن اخلدمة نتيجة لإجنرافه.
وي�شارك يف العمل  200من الأ�شخا�ص يوميا مدعومني بالآليات،
وي�سعون جاهدين المتامه قبل حلول مو�سم اخلريف.
و �أ�شار ال�سكان اىل �أن ال�سيول املنحدرة من اجلبال يف مديريتي
�صنعفي وعدي قيح تت�سبب يف �إجنراف الرتبة ،و�سي�ساهم العمل الذي
يقومون به يف حفظ املياه وحماية الرتبة.
و �أو�ضح ال�سكان عن حاجتهم للدعم الفني الجناز عملية ال�صيانة
بال�رسعة املمكنة .

يقوم م�صنع املباين اجلاهزة يف
�ألبو بجهود لرفع انتاجه املخ�ص�ص
لبناء املنازل.
وقال مدير امل�صنع ال�سيد  /تخلو
حقو�س ب�أن العمل جار لرفع االنتاج
كما ونوعا ،م�شريا اىل �إدخال
املعدات احلديثة املتطورة للم�صنع
الذي يتم ت�شغيله بقدرات ال�شباب
الذاتية .
من جانبه �أو�ضح من�سق �رشكة البحر الأحمر لالن�شاءات العامة والتنمية
يف اقليم القا�ش -بركة ال�سيد  /فقادو تخلي ب�أن منتجات م�صنع �ألبو للمباين
اجلاهزة ا�ستخدمت يف م�رشوع متاجر ال�سوق ال�شعبي بت�سني وم�ساكن قر�ست
و�أعمال البناء يف �ساوا م�شيدا بقدرة وكفاءة امل�صنع لتلبية االحتياجات.
وقد مت اقامة امل�صنعني الأول يف م�صوع يف العام  2004والآخر يف �ألبو يف
العام  2010بعد القيام بعمليات التقييم للمباين امل�شيدة باال�سفنج.

ايرافايل :املركز ال�صحي ي�سهم يف التوعية ال�صحية
ي�سهم مركز ايرافايلي ال�صحي
الذي �شيد مبوا�صفات متطورة يف
العام  2016بدور كبري يف رفع
الوعي ال�صحي لل�سكان ومكافحة
الأمرا�ض املعدية.
وقد �أو�ضح ال�سكان ب�أن الكادر
ال�صحي يف املركز يقومون
بجهود م�شهودة ملتابعة الأو�ضاع
ال�صحية للمجتمع عامة ورعاية
الأمومة والطفولة ب�شكل خا�ص،
داعني �إىل تخ�صي�ص �سيارة
للإ�سعاف وغرف لنوم املر�ضى
لتحقيق نتائج �أكرث �إيجابية.
وقال م�ساعد التمري�ض ال�سيد
� /إدري�س عبدالعزيز "ب�أن املركز
ال�صحي يقدم خدمات لرعاية
الأمومة والطفولة وتطعيم
الأطفال والأمهات � ،إ�ضافة �إىل
خدمات �صحية �أخرى.
هذا وي�ضم مركز ايرافايلي

ال�صحي  17غرفة لعالج املر�ضى
والوالدة و�سكن الأع�ضاء ومرافق
عامة� ،إ�ضافة �إىل غرفتني النتظار
احلوامل.

�أو�ضح املزارعون يف �ضاحية
درفو بالإقليم الأو�سط ب�أن �أن�شطة
حماية الرتبة وحفظ املياه التي
يقومون بها قد �أ�سهمت يف تخفيف
النق�ص يف امدادات املياه.
حيث ذكر املزارعون ب�أن
احلواجز املائية امل�شيدة يف
خمتلف املناطق بدعم حكومي
عملت على تنمية املياه اجلوفية
و�ساعدت للتنمية الزراعية
املروية.
من جانبهم �أ�شار املزارعون
�إىل معاناتهم ال�سابقة من �شح
يف املياه ،داعني �إىل االهتمام
ب�صيانة بع�ض احلواجز املائية
التي تت�رسب من خاللها املياه.
هذا ويقوم �أكرث من 135
مواطنا بتنمية الب�ساتني يف
درفو م�ؤطرين �أنف�سهم يف جمعية
تعاونية.

�سكان قنع ي�شقون الطريق امل�ؤدي �إىل قريتهم

قام ال�سكان مبنطقة قنع ب�شق الطريق امل�ؤدي �إىل قريتهم  ،املتفرع
من طريق كرن -حليب منتل والبالغ طوله �أكرث من ثالث كيلومرتات
بالنفري ال�شعبي اجلماعي .
وقد �أو�ضح ال�سكان ب�أن الطريق �سي�ساعد يف �إي�صال املنتجات
الب�ساتية وغريها باملنطقة �إىل الأ�سواق ب�رسعة.
كما �أكد ال�سكان ا�ستعدادهم لبناء اجل�سور اذا وجدو دعما بالأ�سمنت
ل�ضمان خدمة الطريق واعداده ملو�سم اخلريف.
وقد �أو�ضح املهند�س زرئي قابر حدراي من ق�سم التنمية العمرانية
ب�إقليم عن�سبا ب�أنه من الأهمية مبكان التفكري يف بناء طريق دائم
اخلدمة لكون الرتبة يف الطريق ه�شة وقابلة لالجنراف ،داعيا ال�سكان
�إىل حماية م�ستمرة للطريق بت�شجري م�ساقط املياه و�إقامة املجاري
التحويلية.
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بريطانيا :القتل والفظائع الأخرى يف جنوب ال�سودان ت�صل �إىل حد الإبادة اجلماعية

قالت وزيرة التنمية الدولية
الربيطانية بريتي باتيل يف وقت
مت�أخر من م�ساء اول ام�س الأربعاء �إن
القتل والفظائع الأخرى التي حتدث يف
جنوب ال�سودان ت�صل �إىل حد الإبادة
اجلماعية و�إن على القادة الأفارقة
�أن يتحركوا �إزاءها و�أال يعتمدوا على
الآخرين من �أجل اال�ستجابة لتلك

الفظائع.
وعقب زيارتها لأحدث
دولة �أفريقية قالت
باتيل �أي�ضا لل�صحفيني
يف �أوغندا املجاورة �إن
حكومة الرئي�س �سلفا كري
متنع و�صول امل�ساعدات.
و�أ�ضافت "هناك مذابح
تقع وحلوق �أ�شخا�ص
تُ �شق...وقرى حترق عن
�آخرها..هناك �سيا�سة
للأر�ض املحروقة.
"�إنها (الفظائع) قبلية..قبلية
متاما وعلى هذا الأ�سا�س ف�إنها �إبادة
جماعية".
ويع�صف بجنوب ال�سودان عنف
وا�سع النطاق منذ يوليو عندما اندلع
القتال يف العا�صمة جوبا ثم امتد �إىل

مناطق �أخرى.
وتفجر القتال بني قوات موالية
لكري ونائبه ال�سابق ريك م�شار
وهما ينتميان ملجموعتني عرقيتني
متناف�ستني.
ويقول املدنيون الذين فروا من
العنف �إىل دول جماورة �إن القوات
تقوم بعمليات قتل
احلكومية،
وغريها من اجلرائم �ضد قبيلة النوير
وقبائل �أخرى �أ�صغر ُي�شتبه بدعمها
للمتمردين.
وتقدر الأمم املتحدة �أن العنف �رشد
نحو ثالثة ماليني من مواطني جنوب
ال�سودان يف �أكرب نزوح عرب احلدود
يف �أفريقيا منذ الإبادة اجلماعية يف
رواندا عام .1994

نيجريا� :أربعة قتلى يف ا�شتباكات بني ال�شرطة واجلي�ش
ا�سفرت ا�شتباكات دارت اول ام�س
االربعاء يف �شمال �رشق نيجرييا بني
وحدة من ال�رشطة وقوة من اجلي�ش
عن مقتل جندي وثالثة �رشطيني،
كما افادت ال�سلطات.
وقالت ال�رشطة يف بيان ان
اال�شتباكات جرت يف مدينة
داماتورو عا�صمة والية يوبي التي
ت�شهد متردا تقوده جماعة بوكو
حرام اجلهادية.
واكد املتحدث با�سم ال�رشطة
جيمو مو�شود يف البيان ان "ال�رشطة
النيجريية على علم بهذا احلادث
امل�ؤ�سف الذي وقع �صباح اول ام�س
االربعاء يف داماتورو بني ال�رشطة
واجلي�ش" ،م�شريا اىل انه مت فتح
حتقيق جلالء "ا�سباب هذا احلادث
لتفادي تكراره".
ومل يت�سن يف احلال احل�صول على
تعليق من اجلي�ش ب�ش�أن ما جرى.

وروى �ضابط يف
ال�رشطة طالبا عدم ن�رش
ا�سمه ان اال�شتباكات بني
الطرفني اندلعت بعدما
�صدم �ضابط يف اجلي�ش
كان يرتدي الزي املدين
موكبا لقائد الوحدة
ال�سيارة يف �رشطة
داماتورو.
وا�ضاف ان "عنا�رص
ال�رشطة �رضبوا ال�ضابط يف اجلي�ش
على فعلته" فما كان من االخري
اال ان انتقم ب�أن ار�سل جنوده اىل
مقر ال�رشطة حيث "هاجموا املقر
واقتادوا قائد هذه الوحدة اىل
قاعدتهم الع�سكرية".
واو�ضح امل�صدر ان هجوم اجلنود
على مقر وحدة ال�رشطة و�سوق
قائدها اىل الثكنة اثار حفيظة
�ضباط الوحدة الذين ما لبثوا ان

�شنوا هجوما على الثكنة لتحرير
قائدهم.
وتابع "ح�صل تبادل الطالق النار
قتل خالله جندي و�رشطي يف حني
تويف �رشطيان �آخران الحقا مت�أثرين
بجروحهما".
وي�شكل �شمال �رشق نيجرييا
مركز مترد بوكو حرام الذي ا�سفر
عن �سقوط ع�رشين الف قتيل على
االقل ونزوح  2,6مليون �شخ�ص منذ
.2009

العدد ()130

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

الرئي�س ال�صيني يدعو �إىل حل �سلمي مل�س�ألة كوريا ال�شمالية
دعا الرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ �إىل حل �سلمي لأزمة
الكوري
النووي
الربنامج
ال�شمايل ،يف ات�صال هاتفي �أجراه
اول ام�س الأربعاء مع نظريه
الأمريكي دونالد ترامب ،على ما
�أفاد التلفزيون الوطني ال�صيني.
و�أوردت �شبكة "�سي �سي تي
يف" �أنه خالل املكاملة "�أ�شار
�شي جينبينغ �إىل �أن ال�صني تدعو
�إىل حل امل�شكلة بالطرق ال�سلمية"،
بعدما �أبدى ترامب الثالثاء ا�ستعداده

الزياين :التكامل الدفاعي بني دول اخلليج
بلغ م�ستوى رفيعا
قال الأمني العام ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربي عبداللطيف
الزياين� ،إن التكامل الدفاعي بني
دول املجل�س بلغ م�ستوى رفيعا،
حيث مت ت�شكيل القيادة الع�سكرية
املوحدة ،و�إن�شاء قوة الواجب
البحري � ،81إ�ضافة �إىل افتتاح
مركز العمليات البحرية املوحد يف
البحرين ،والبدء يف تفعيل مركز
العمليات اجلوي والدفاع اجلوي
املوحد ،وموا�صلة تطوير قوة درع
اجلزيرة واالرتقاء بقدراتها.
و�أكد الزياين يف حما�رضة
�ألقاها �أمام الدار�سني يف كلية
القيادة والأركان للقوات امل�سلحة
ال�سعودية" ،ت�صميم دول جمل�س
التعاون على الدفاع عن �سيادتها
وا�ستقاللها وم�صاحلها ،م�شريا �إىل
�أن حتقيق الأمن واال�ستقرار ومكافحة

بنكريان ي�ستقيل من جمل�س النواب الكويت :جتدد التوتر بني احلكومة والربملان

قدم رئي�س احلكومة املغربية
ال�سابق ،عبد الإله بنكريان ،ا�ستقالته
من الربملان ،اول ام�س الأربعاء،
بعدما كان قد انتخب ع�ضوا يف جمل�س
النواب ،يف انتخابات �أكتوبر .2016
وذكر بيان حلزب العدالة
والتنمية� ،أن بنكريان قدم ا�ستقالته
ت�صحيحا حلالة تناف ،على اعتبار
�أنه كان يجمع بني رئا�سة احلكومة
وال�صفة الربملانية.
وقال املحلل ال�سيا�سي املغربي،
عمر ال�رشقاوي� ،أن بنكريان مل يكن
ملزما بتقدمي اال�ستقالة من الربملان،
على اعتبار �أنه مل يعد رئي�س حكومة
مبجرد تعيني عاهل املغرب امللك
حممد ال�ساد�س �سعد الدين العثماين
رئي�سا للحكومة ،عو�ضا عن
بنكريان.
ورجح ال�رشقاوي ،يف تدوينة على
في�سبوك� ،أن يكون بنكريان قد قدم
ا�ستقالته تفاديا للم�شاركة يف تن�صيب

حكومة �سعد الدين
العثماين و"مباركتها"،
يف الربملان ،خالل
الأ�سبوع املقبل،
ال�رشقاوي
ويرى
يف قرار بنكريان
احتجاجا ،على �رشوط
ت�شكيل حكومة خلفه
العثماين الذي قبل
مب�شاركة حزب االحتاد اال�شرتاكي
(ي�سار) ،وهو ما كان يرف�ضه بنكريان
ب�شكل قاطع.

عادت �أجواء التوتر جمدد ًا �إىل
العالقة بني نواب يف جمل�س الأمة
(الربملان) الكويتي واحلكومة،
بعدما قدم ثالثة نواب اول �أم�س
االربعاء ،طلب ا�ستجواب رئي�س
احلكومة جابر املبارك ال�صباح،
وهو ثاين ا�ستجواب للمجل�س
اجلديد �إثر �إطاحة اال�ستجواب الأول
بوزير الإعالم رئي�س هيئة الريا�ضة
وال�شباب ال�شيخ �سلمان احلمود.
وقال رئي�س جمل�س الأمة مرزوق
�سيدرج
الغامن � ،إن طلب اال�ستجواب ُ
على الئحة املجل�س ملناق�شته يف

ايران� :أحمدي جناد يرت�شح للرئا�سة
ذكرت و�سائل �إعالم ر�سمية �أن الرئي�س الإيراين ال�سابق حممود �أحمدي جناد
�سجل ا�سمه اول ام�س الأربعاء خلو�ض انتخابات الرئا�سة املقررة يف  19مايو
املقبل.
ويعترب تر�شح الرئي�س املحافظ ال�سابق حتدي ًا ل�سلطة الزعيم الأعلى علي
خامنئي الذي �أمره ب�أال يخو�ض ال�سباق.
وبد�أ ت�سجيل �أ�سماء املر�شحني الرئا�سيني يف �إيران الإثنني املا�ضي وي�ستمر
خم�سة �أيام يفح�ص بعدها «جمل�س �صيانة الد�ستور» امل�ؤهالت ال�سيا�سية
والإ�سالمية للمر�شحني ،بح�سب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الر�سمية.
ويف �سبتمرب � 2016أعلن �أحمدي جناد الذي توىل رئا�سة البالد من � 2005إىل
 2013امتناعه عن الرت�شح ،بعد تدخل املر�شد علي خامنئي الذي �أكد احلاجة
�إىل جتنب «ا�ستقطاب �ضار» بالبالد .وكرر �أحمدي جناد �أخري ًا �أنه لن يرت�شح �إىل
االنتخابات املقبلة ،م�ؤكد ًا �أنه ال يدعم �أي مر�شح فيها.

لـ"ت�سوية م�شكلة" كوريا ال�شمالية
وحده بدون ال�صني.

� ٢٥أبريل اجلاري ،م�ضيفاً�« :أبلغت
رئي�س احلكومة بذلك».
ومن املتوقع �أن يقدم نائبان �آخران
ا�ستجواب ًا ثاني ًا �إىل رئي�س احلكومة
يف جل�سة اليوم ،يف حماولة لل�ضغط
على احلكومة ،بعد يوم من «رف�ض
تعديالت قانون املحكمة الإدارية يف
�ش�أن ب�سط �سلطة الق�ضاء على قرارات
�سحب اجلن�سية و�إ�سقاطها وفقدها».
وهو ما اعتربه النائب وليد
الطبطبائي «نتيجة خميبة بف�شل
املجل�س يف �أداء دوره الت�رشيعي
املطلوب».
و�أ�شار الطبطبائي �إىل �أن
«حمور اجلن�سية �أ�ضيف �إىل مادة
اال�ستجواب وخمالفته الد�ستور
والعهد الدويل حلقوق الإن�سان،
ال �سيما يف مو�ضوعي الكهرباء
والبنزين وحتميل املواطنني �أعباء
كثرية ال ي�ستطيعونها .وت�ضمنت
حماور اال�ستجواب �أي�ض ًا ملفات
الف�ساد والهدر والعبث باملنا�صب
والتعيينات وغريها الكثري».
و�شدد على �أنه مل يبق �أمامنا �إال
الدور الرقابي ،لذلك ت�ضامنا نحن
النواب الـ ٦بتقدمي ا�ستجوابني �إىل
رئي�س احلكومة.
وقال النائب ريا�ض العد�ساين
�إن حماور ا�ستجوابه مع �شعيب
املويزري�« ،ستكون عن ال�سيا�سة
العامة للدولة والإخفاقات التنموية
وارتفاع م�ؤ�رش الف�ساد وتراجع البالد

التنظيمات الإرهابية املتطرفة هو
هدف ا�سرتاتيجي لدول املجل�س".
و�أ�شار �أمني دول جمل�س
التعاون� ،إىل �أن دول املجل�س تدرك
طبيعة التحديات التي تواجه جمل�س
التعاون ،وهي تتعامل مع تلك
التحديات ب�صورة �شاملة ،وتعتربها
فر�صا ملزيد من التعاون والرتابط
يف �سبيل حماية �أمن دول املجل�س
وحتقيق تطلعات مواطنيها نحو
مزيد من التقدم والنماء واالزدهار.
وقال �إن دول املجل�س توا�صل
تعاونها الع�سكري مع الدول
ال�صديقة واحلليفة ،وت�سعى �إىل
زيادة التن�سيق امل�شرتك يف هذا
املجال من �أجل حماية ا�ستقرار
املنطقة وحماربة الإرهاب بكافة
�أ�شكاله وتنظيماته والقوى الداعمة
له ،م�شيدا مببادرة اململكة العربية
ال�سعودية ب�إن�شاء التحالف الإ�سالمي
ملكافحة الإرهاب الذي �أ�صبح ي�ضم
 41دولة �إ�سالمية.
يف جميع النواحي».
و�أكد �أن رئي�س الوزراء هو املنوط
بر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة،
م�ضيف ًا �أنه «على رغم الفوائ�ض
املالية كان هناك تراجع وعجوزات،
«ووجدنا هدر ًا يف الأموال العامة وال
يوجد ربط بني الوزارات املختلفة»،
معترب ًا �أن «جميع الق�ضايا امللحة
واملهمة مل يتم �إجنازها ،وما �شهدناه
هو ارتفاع م�ؤ�رش الف�ساد وزيادة يف
الهدر وم�س جيب املواطن».
اخلم�سة
املحاور
وتركزت
لال�ستجواب ،على خمالفة القانون
و�سوء ا�ستعمال ال�سلطة و�إ�صدار
قرارات ب�سحب �أو �إ�سقاط �أو �إفقاد
اجلن�سية الكويتية عن بع�ض
حامليها ،وخمالفة املعاهدات
واملواثيق الدولية وتف�شي الف�ساد
وتراجع ترتيب الكويت  20مركز ًا يف
ال�سنة الأخرية فقط ،والإ�رصار على
تعيني �شخ�صيات فقدت �رشط الكفاءة
والأهلية ،وبع�ضهم �سقط �سيا�سي ًا
ل�شغل املنا�صب املهمة ،والتفريط
ب�أ�صول ا�سرتاتيجية للدولة� ،إ�ضافة
�إىل حمور يناق�ش زيادة الأعباء
على املواطنني والإخالل مببد�أ
امل�ساواة.
�إىل ذلك ،تفرج املحكمة اخلمي�س
املقبل ،عن قطب املعار�ضة
الكويتية م�سلم الرباك ،بعدما �أم�ضى
عامني يف ال�سجن نتيجة حكم �ضده
يتعلق بالإ�ساءة �إىل ال�سلطة.
وتقدمي طلب ا�ستجواب لرئي�س
الوزراء �أمر نادر احلدوث يف
الربملان الكويتي ،وغالب ًا ما ي�ؤدي
�إىل توتر العالقة بني ال�سلطتني
الت�رشيعية والتنفيذية.
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�أمري قطر ورئي�س جنوب
�أفريقيا يبحثان ق�ضايا املنطقة

و�صل �أمري دولة قطر
ال�شيخ متيم بن حمد
�آل ثاين �إىل جمهورية
جنوب �أفريقيا يف
�إطار جولة �أفريقية..
وبحث ال�شيخ متيم
خالل اجتماعه معالرئي�س جاكوب زوما-
عدة ملفات تتعلق
الراهنة
بالق�ضايا
التي ت�شهدها منطقة ال�رشق الأو�سط،
ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية
والو�ضع يف ليبيا و�سوريا واليمن.
كما متت مناق�شة م�ستجدات الأحداث
يف �أفريقيا والعامل ب�شكل عام.
كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية
�أن اجلانبني �أكدا يف جل�سة مباحثات
ر�سمية احلاجة امللحة لإحياء مبادرة
ال�سالم العربية ،و�أهمية التو�صل �إىل
حل عادل يقوم على �أ�سا�س الدولتني،
ووفقا لقرارات الأمم املتحدة
وال�رشعية الدولية واالتفاقيات
املوقعة بني الطرفني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي.ويف ال�ش�أن الليبي� ،شدد
اجلانبان على �رضورة احلفاظ على
وحدة و�سالمة و�سيادة ليبيا وا�ستتباب
الأمن واال�ستقرار فيها وم�ساندتها يف

مكافحة "الإرهاب" و�أهمية دور االحتاد
الأفريقي يف امل�ساهمة يف ذلك ،وفق
ما �أفادت الوكالة ذاتها.
كما مت خالل اجلل�سة بحث العالقات
الثنائية بني قطر وجنوب �أفريقيا،
وال�سبل الكفيلة بتطوير جماالت
التعاون القائمة �إىل �آفاق �أرحب مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة ،وذلك يف
عدة جماالت منها الزراعة والطاقة
وال�صناعة وال�سياحة واالقت�صاد
والتجارة.
ووفق الوكالة القطرية ،فقد اتفق
اجلانبان على رفع م�ستوى التبادل
التجاري بني البلدين لي�صل �إىل �أكرث
من مليار دوالر �أمريكي بحلول عام
.2020

رئي�س ال�صومال يدعو حركة ال�شباب لنبذ العنف والتفاو�ض
دعا الرئي�س ال�صومايل حممد عبد
الله فرماجو حركة ال�شباب �،إىل نبذ
العنف والقبول مبفاو�ضات ت�ضع حدا
للقتال يف البالد.
وتعهد فرماجو يف كلمة �ألقاها
مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة واخلم�سني
لت�أ�سي�س اجلي�ش ال�صومايل ،ب�أن
تويل حكومته اهتماما كبريا لبناء
قدرات اجلي�ش ال�صومايل حتى ينه�ض
بواجباته الوطنية.
وكان الرئي�س ال�صومايل �أعلن قبل
�أيام �أن حكومته �ست�شن حربا �شاملة
على حركة ال�شباب ،ولكنه يف نف�س
الوقت �أمهل من و�صفهم باملغرر بهم

يف احلركة �شهرين لالن�شقاق عنها
وااللتحاق بركب ال�شعب واحلكومة
ال�صومالية.
ي�شار �إىل �أن حركة ال�شباب التي
ت�شن منذ �سنوات هجمات على قوات
الأمن وامل�س�ؤولني يف ال�صومال،
تعهدت عقب تويل فرماجو ال�سلطة
منت�صف فرباير املا�ضي ب�شن حرب
مدمرة �ضد رئي�س البالد اجلديد
وم�س�ؤوليه.
وتعتمد احلكومة ال�صومالية �-إىل
جانب قواتها -على قوات االحتاد
الأفريقي البالغ عددها � 22ألف جندي
وامل�سلحة ت�سليحا جيدا واملدعومة
دوليا يف حربها �ضد حركة ال�شباب
وت�أمني املواقع واملقرات املهمة،
�إال �أن القوات احلكومية تفتقر �إىل
التجهيزات والآليات احلربية الالزمة
ب�سبب حظر ال�سالح املفرو�ض على
البالد منذ العام .1992

فيتو رو�سي �ضد قرار غربي ب�ش�أن الكيميائي ال�سوري
ا�ستخدمت رو�سيا اول ام�س الأربعاء
حق النق�ض (فيتو) �ضد م�رشوع قرار
غربي يف جمل�س الأمن ب�ش�أن ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا،
وطرحت م�رشوع قرار �آخر ي�شري �إىل
ال�رضبة الأمريكية ب�سوريا ،يف حني
امتنعت ال�صني عن الت�صويت.
و�سبق �أن نقلت وكالة �إنرتفاك�س
الرو�سية للأنباء عن غينادي غاتيلوف
نائب وزير اخلارجية الرو�سي �أن
مو�سكو �ست�ستخدم حق النق�ض �ضد
م�رشوع القرار الذي يطالب اجلي�ش
ال�سوري بالتعاون مع حتقيق دويل
حول الهجوم الكيميائي يف خان
�شيخون بريف �إدلب ،الذي ت�سبب يف
مقتل و�إ�صابة املئات.
وطرحت رو�سيا يف املقابل م�رشوع
قرار بتحقيق م�ستقل يف هجوم خان
�شيخون ،بحيث ي�شري �إىل ال�رضبة

الأمريكية التي ا�ستهدفت مطار
ال�شعريات يف ريف حم�ص ردا على
الهجوم الكيميائي.
ويف هذه الأثناء ،امتنعت ال�صني
وكزاخ�ستان و�إثيوبيا عن الت�صويت
على م�رشوع القرار الذي مت الت�صويت
عليه يف جل�سة طارئة مبجل�س الأمن.
و�شهدت جل�سة امل�شاورات قبل
الت�صويت تبادال لالنتقادات بني
مندوبي دول غربية ومندوب رو�سيا،
حيث دافع الأخري عن مواقف بالده
التي تنفي متاما �أي دور للنظام يف
الهجوم الكيميائي ،وهاجم الدول
التي انتقدت مواقف رو�سيا التي
تدافع عن النظام ال�سوري ،كما جدد
رف�ض �أي حماوالت لتغيري النظام
مب�إعتباره نظام �رشعي.
�أما املبعوث الأممي �إىل �سوريا
�ستفان دي مي�ستورا فذكر �أن "التقدم
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الرئي�س ال�سوداين يبحث مع �أمري الكويت الأمن الغذائي
عقد �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح جولة
حمادثات مع الرئي�س ال�سوداين
عمر الب�شري ،هدفها تعزيز التعاون
بني البلدين ،وذلك عقب ذهاب
الب�شري �إىل الكويت يف زيارة ر�سمية
ت�ستغرق يومني رافقه خاللها وفد
رفيع امل�ستوى �ضمن جولة خليجية
ت�شمل البحرين.
و�رصح نائب وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي اجلراح ب�أن
املباحثات قد تطرقت للعالقات التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني
و�أوجه دعمها وتعزيزها على جميع
الأ�صعدة وتو�سيع �أطر التعاون
بني البلدين مبا يخدم م�صاحلهما
امل�شرتكة .وتابع�« :ساد املباحثات
ودي ،عك�س روح التفاهم
جو
ّ
والأخوة التي تتميز بها العالقات
الطيبة بني البلدين ،يف خطوة
جت�سد رغبة اجلانبني يف تعزيز

القائم
التعاون
بينهما يف جميع
املجاالت».
وتعد الكويت من
�أوائل الدول العربية
التي ا�ستثمرت يف
ال�سودان ،وذلك عن
طريق قر�ض قدمه
«ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية
العربية» عام 1962
ل�صالح �إن�شاء �سكك
حديد يف ال�سودان ،فيما تقدر قيمة
اال�ستثمارات الكويتية احلالية
يف ال�سودان بنحو خم�سة مليارات
دوالر.
وكانت اخلارجية ال�سودانية قد
ذكرت يف وقت �سابق �أن الرئي�س
الب�شري �سيبحث مع دولة �أمري الكويت
عدة ملفات تت�ضمن التعاون الثنائي،
ودور الكويت يف دعم مبادرة حتقيق

الأمن الغذائي العربي ،التي �صارت
برنامج عمل بعد �إجازتها من قبل
القمة العربية .وتقدم ال�سودان
يف فرباير املا�ضي بـ 220م�رشوع ًا
ا�ستثمارياً ،لتلبية االحتياجات
العربية يف حتقيق الأمن الغذائي،
وو�صل حجم اال�ستثمار الأجنبي يف
القطاعني الزراعي واحليواين �إىل
 13مليار دوالر.

الرئي�س اللبناين يعلق جل�سات الربملان منعا للتمديد
قرر الرئي�س اللبناين مي�شال عون
يف خطوة غريم�سبوقة -تعليقجل�سات الربملان ملدة �شهر على
خلفية �أزمة قانون االنتخابات،
و�أوقف بذلك خططا مقرتحة لتمديد
فرتة والية الربملان للمرة الثالثة
منذ العام .2013
وقال عون يف خطاب للأمة بثه
التلفزيون� ،إن الت�أجيل يهدف �إىل منح
ال�سيا�سيني مزيدا من الوقت لالتفاق
على قانون انتخابي جديد .وهذه �أول
مرة يف تاريخ لبنان ي�ؤجل رئي�س

اجلمهورية جل�سة ملجل�س النواب،
م�ستعمال ن�ص املادة  59من الد�ستور،

االمريحممد بن �سلمان ي�ؤكد دعم الريا�ض لقاهرة
�أجرى الأمري حممد بن �سلمان
ويل ويل العهد ال�سعودي ،النائب
الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ،وزير
الدفاع ،ات�صا ًال هاتف ًيا بالرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،عبرّ
خالله عن تعازيه ب�ضحايا التفجريين
الإرهابيني اللذين ا�ستهدفا كني�ستني
يف م�رص ،م�ؤك ًدا وقوف ودعم الريا�ض
للقاهرة.
و�شدد ويل ويل العهد ال�سعودي
على م�ساندة اململكة مل�رص يف كافة
�إجراءاتها الرامية للحفاظ على �أمنها
وا�ستقرارها �ضد قوى الإرهاب.
ومن جانبه� ،أكد الرئي�س ال�سي�سي
اله�ش الذي حتقق يف مفاو�ضات
�سوريا �أ�صبح بالفعل يف خطر بالغ"،
مبديا وجود ا�ستعداد لعقد جولة من
مفاو�ضات جنيف يف مايو املقبل.
وتدين م�سودة القرار الأمريكي
الربيطاين الفرن�سي امل�شرتك "ب�أقوى
العبارات ما �أفادت به التقارير ب�ش�أن
ا�ستخدام للأ�سلحة الكيميائية يف
�سوريا ،وال �سيما الهجوم الذي وقع
على خان �شيخون".
ويطالب م�رشوع القرار "جميع
الأطراف ب�أن توفر �إمكانية الو�صول
الآمن �إىل موقع احلادث املبلغ عنه
يف خان �شيخون ،ويطالب البعثة
بالإبالغ عن نتائج حتقيقاتها يف
�أقرب وقت ممكن".
كما ت�شري امل�سودة �إىل قرار جمل�س
الأمن رقم  2118الذي ق�ضى يف حالة
انتهاكه بفر�ض �إجراءات مبوجب
الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم
املتحدة ،مبا يعني جواز ا�ستخدام
القوة الع�سكرية لتنفيذه.

دائما يف
تقديره للمملكة قائ ًال �إنها
ً
طليعة من يقف مع م�رص.
وا�ستهدف تفجريان انتحاريان
كني�ستني يف طنطا والإ�سكندرية الأحد،
و�أ�سفرا عن �سقوط ع�رشات القتلى
واجلرحى.
و�أعلن الرئي�س ال�سي�سي عن فر�ض
حالة الطوارئ يف البالد ملدة � 3أ�شهر
ملواجهة الإرهاب.

التي تعطيه احلق يف ت�أجيل انعقاد
املجل�س �إىل �أجل ال يتجاوز �شهرا
واحدا.
و�أو�ضح رئي�س الربملان نبيه بري
يف بيان له� ،أن قرار رئي�س اجلمهورية
جاء لت�أمني مزيد من الوقت لال�ستفادة
منه يف �سبيل التو�صل �إىل تفاهم على
قانون جديد طاملا نادى به الرئي�س
يكون حتت �سقف الن�سبية.
وقد �أرج�أ بري جل�سة للربملان ام�س
اخلمي�س كان دعا �إليها للبحث يف
اقرتاح قانون لتمديد والية الربملان
احلايل حتى يونيو  .2018وعبرّ عن
�أمله يف التو�صل �إىل �صيغة قانون
موحدة ت�سمح بتمديد تقني ين�أى
بالبلد عن الفراغ الذي ي�ؤدي �إىل
االنتحار امل�ؤكد ح�سب تعبري نبيه
بري.
وكان الربملانيون ي�سعون من وراء
اجلل�سة امل�ؤجلة �إىل متديد ثالث
لوالية الربملان .ومت التمديد الأول
يوم  31مايو  2013ملدة �سنة وخم�سة
�أ�شهر حتى  20نوفمرب  ،2014وبعدها
مدد مرة ثانية ملدة �سنتني و�سبعة
�أ�شهر تنتهي يوم  20يونيو املقبل.

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
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.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

يف �إندوني�سيا ..كيف يتخل�صون من جثث املوتى؟

�أول جملة دولية لدرا�سات اللغة العربية

�أ�صدرت م�ؤ�س�سة دولية  ،جملة لدرا�سات اللغة العربية� ،شارك يف هيئتها اال�ست�شارية ،وزيران
م�رصيان و�أكادمييون عرب.ووفق بيان� ،أ�صدرت م�ؤ�س�سة " "Natural Sciences Publishingالدولية
(خمت�صة بالن�رش الأكادميي) ،اليوم�" :أول جملة علمية دولية محُ كمة" يف جمال درا�سات اللغة العربية
با�سم "�سياقات اللغة والدرا�سات البينية" .و" ،"Natural Sciences Publishingهي م�ؤ�س�سة م�رصية
�أمريكية (غري حكومية) ،لها مقران بالواليات املتحدة الأمريكية وم�رص .وقال مدير حترير جملة
"�سياقات" ،حممد بلبع ،يف البيان ذاته� ،إن "املجلة تنطلق من ر�ؤية �شاملة للحراك املعريف ،بحيث
تتخطى العزلة وتتجاوز �أحادية املعرفة ،وفق ر�ؤية منهجية" .و�أ�ضاف بلبع� ،أن الهيئة اال�ست�شارية
للمجلة ت�ضم وزيرين �سابقني للثقافة يف م�رص هما :جابر ع�صفور ،و�شاكر عبد احلميد� ،إ�ضافة
�إىل �أكادمييني �آخرين من م�رص ،واجلزائر ،واملغرب ،والعراق ،وال�سعودية ،وتون�س ،ولبنان.
و�أو�ضح �أن جملة "�سياقات"� ،ست�سقبل كل الدرا�سات العلمية التي ت�ضع اللغة يف ب�ؤرة اهتمامها فقط.
واللغة العربية هي �أكرث اللغات حتدثا ونطقا �ضمن جمموعة اللغات ال�سامية ،و�إحدى �أكرث اللغات
انت�شارا يف العامل ،يتحدثها �أكرث من  422مليون ن�سمة ،وفق تقديرات غري ر�سمية.

ي
ت
ح
د
و
ن
ا
ل
�
ص
ق
ي
ع
و
ي
�
س
ب
حون "حتت ال�صفر"

للعام ال�ساد�س على التوايل� ،شهدت منطقة
"بنيان" يف مدينة قي�رصي و�سط تركيا الأحد
املا�ضي� ،سباقا لل�سباحة ال�شتوية ،يف
حرارة طق�س دون ال�صفر.
و�شارك يف ال�سباق  40ريا�ضيا ،بينهم
�سيدة واحدة ،يف بحرية �صناعية ب�إحدى
حدائق املنطقة.
ومل يرتدد امل�شاركون بال�سباحة يف املياه
الباردة ،يف جو و�صلت درجة حرارته �إىل
�سبع درجات مئوية حتت ال�صفر.

وح�صل الفائزون باملراكز الثالثة الأوىل
على ميداليات تقديرية� ،إذ فاز باملركز
الأول �أورهان دمري ،وبالثاين كنعان
ت�شاغالر ،يف حني حقق الطفل عدنان �إيفه
( 11عاما) مفاج�أة بفوزه باملركز الثالث،
فيما ُمنحت ال�سيدة الوحيدة امل�شاركة يف
ال�سباق� ،أينور �أ�صالن ،ميدالية املركز
الأول عن فئة ال�سيدات

يف قرية بعيدة عند �سفح بركان بجزيرة بايل الإندوني�سية تقبع قرية املوت التي تتفرد بطقو�س
غريبة يف الرحلة الأخرية للموتى.
ون�رشت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية تقريرا يتحدث عن الطقو�س املتبعة مع املوتى يف قرية
ترونيان اجلبلية على ال�شاطئ ال�رشقي لبحرية باتور يف جزيرة بايل الإندوني�سية والتي ال تعرف
الدفن.وتقول ال�صحيفة �إن جثث املوتى يف ترونيان ال تدفن يف قرب �أو يو�ضع عليها الرتاب لكنها
تو�ضع داخل "قف�ص من اخليزران وبجانبها � 10أقفا�ص �أخرى مليئة باجلثث وترتك هناك لتتحلل"
وت�شري �إىل �أن اجلثث تتف�سخ على وقع حرارة الربكان يف املنطقة وبعد حتللها بالكامل يتم �إزالة
اجلمجمة من بقية الهيكل العظمي وو�ضعه على مذبح حجري حتت �شجرة مقد�سة لل�سكان لت�صبح لبنة
جديدة من �رضيح كبري من اجلماجم.
وبح�سب قواعد ال�سكان ف�إن الرجال فقط من ي�سمح لهم بالتوجه �إىل مكان الأقفا�ص وو�ضع اجلثث
بعد القيام بطقو�س اجلنازة التي ت�شتمل على تنظيف اجلثة مباء املطر ولفها بالقما�ش وترك الر�أ�س
مك�شوفا.وي�سود االعتقاد ب�أن املر�أة �إذا غامرت بالتوجه �إىل املقربة ف�إن القرية �ستواجه �إما زلزاال
�أو ثورة بركان .وتو�ضع اجلثث بعد �إجراء طقو�س اجلنازة داخل �أقفا�ص من اخليزران حتت �شجرة
تدعى "تارو مينيان" وهي �شجرة من الأ�شجار اخلا�صة التي تنبعث منها روائح لطيفة لتحييد رائحة
التعفن.ويف حال امتالء الأقفا�ص باجلثث ووجود وفيات جديدة تتم �إزالة الأطول فرتة داخل الأقفا�ص
لإف�ساح املجال لغريها وتو�ضع العظام على كومة جانبا.

رجل �إطفاء
مينح كلبا قبلة
احلياة
ذكرت �صحيفة "التاميز"
�أن رجل �إطفاء �أمريكيا من
كاليفورنيا يعود له الف�ضل يف
�إنقاذ حياة كلب كان على و�شك
النفوق ،بعد �أن �سحبه من
مبنى حمرتق ،وقام مب�ساعدته
على النجاة با�ستخدام التنف�س
اال�صطناعي لإنعا�شه.وي�شري
التقرير� ،إىل �أن �أندرو كالين
من �إدارة الإطفاء يف �سانتا
مونيكا ،بحث يف جميع �أنحاء
ال�شقة �إىل �أن وجد نالو ،الذي
يبلغ من العمر ع�رش �سنوات،
فاق ًدا الوعي.
وتورد ال�صحيفة عن كالين
قوله يف وقت الحق�" :إنه كان ميتا تقريبا".
و�أ�ضاف" :التقطته وخرجت من ال�شقة لأن
الوقت هو العامل الأ�سا�سي ،خا�صة مع
كلب �صغري".
ويلفت التقرير �إىل �أن كالين جلب الكلب
الأبي�ض ال�صغري من املبنى وو�ضعه على
رقعة من الع�شب ،حيث يظهر �رشيط فيديو
لعملية الإنقاذ مت التقاطه� ،أن كالين
بد�أ بالإنعا�ش ،ثم و�ضع قناع �أك�سجني
احليوانات الأليفة لنالو ،وهي قطعة

من املعدات حتملها طواقم �إطفاء �سانتا
مونيكا كلها.وتختم "التاميز" تقريرها
بالإ�شارة �إىل �أن كري�ستينا المرياند ،مالكة
الكلب ،كانت تبكي؛ لأنها كانت مت�أكدة من
�أن نالو مات ،لكن بعد  20دقيقة بد�أ الكلب
بالتنف�س من تلقاء نف�سه وا�ستعاد وعيه.
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عقد وفد ارتري عايل امل�ستوي
برئا�سة وزير اخلارجية ال�سيد /
عثمان �صالح �سمنارا الع�ضاء
اجلالية االرترية يف جنوب
ال�سودان
واو�ضح الوفد يف ال�سمنار الذي
عقده يف جوبا يوم الثاين من
ابريل للجالية االرترية ان انت�صار
ال�شعب االرتري حتقق بف�ضل
وحكومة
ال�سمحة
القيم
وجبهة تقدم م�صلحة ال�شعب
والوطن.
وقدم وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد /عثمان �صالح تو�ضيحا
مو�سعا حول تطورات ال�ش�ؤون
والدبلوما�سية
ال�سيا�سية
واالقت�صادية ودور املواطنني عامة
واملقيمني يف اخلارج خا�صة.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف اجلبهة
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وفد �إرتري عايل امل�ستوى يعقد �سمنارا
الع�ضاءاجلالية االرترية بجنوب ال�سودان

ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
ال�سيد /مياين قرب�آب ان ال�شعب
االرتري له ح�ضارة وتاريخ وقانون
وتراث وثقافة وقيم منذ �سنوات
�ضاربة يف القدم ،وقد حقق
اال�ستقالل باالن�ضواء يف مائدة
الت�ضحيات
وتقدمي
واحدة
اجل�سام ،وان هذا االرث يعترب القوة
لتحقيق اال�ستقالل وحمايته.
وقال ال�سيد /مياين ان ارتريا ت�صدت
وانت�رصت على ال�ضغوطات

التي قادتها الدول الكربى بدءا
من احلرب وحتى الدبلوما�سية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وان
عدد الدول الراغبة يف اقامة
عالقات دبلوما�سية ترتكز على
امل�صلحة امل�شرتكة مع ارتريا يف
تزايد م�ستمر.
واو�ضح بان تقوية اجلبهة
ال�شعبية وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وقدرات الدفاع واجلودة االدارية
وبناء اقت�صاد قوي  ،ومن خالله

حت�سني حياة املواطنني نوعيا
من برامج التنمية املمنوحة
االولوية.
كما عقد الوفد اجتماعا
ل�شباب اجلبهة ال�شعبية يف
جوبا  ،داعيا ال�شباب يف املهجر
لتطوير قدراتهم االقت�صادية
واملهنية وتقوية م�شاركتهم يف
برامج التنمية.

من اجل مواجهة حتديات املهجر ،اجلالية االرترية ب�شمال لندن تعقد اجتماعا تقيميا

عقدت اجلالية االرترية يف
�شمال لندن �سمنارا يوم الثاين
من ابريل هدف مواجهة حتديات
املهجر باالحتاد واحلفاظ على
القيم االجتماعية والوطنية.
وتناول ال�سمنار حتديات وفر�ص
الهجرة والتعليم واال�رسة
وال�شباب ،واهمية بناء جالية
قوية.
على ال�صعيد نف�سه اكدت
ع�ضوات االحتاد الوطني للمر�أة
االرترية يف مدن �سوي�رسا

�صورة ار�شيفية

يف االن�شطة التي نظمنها
مبنا�سبة الثامن من مار�س،
على اال�ستعداد للم�ساهمة
لتعزيز الربامج الوطنية.
�سجل فريق
من ناحية ثانية ُ
كرة القدم لل�شباب االرتريني
الذي ت�رشف عليه اللجنة
االرترية الريا�ضية جلمعية
يوتربي لل�شباب االرتريني ،يف
الدرجة ال�سابعة للمناف�سات
ال�سويدية.

ارتريا ت�شارك يف معر�ض املباين بالعا�صمة الكينية نريوبي
يف
نظم
العا�صمة الكينية
معر�ضا
نريوبي
للمباين اجلميلة
التي تعك�س جمال
�ضمن
ا�سمرا
العرو�ض املنظمة
يف  16مدينة
بت�سع دول يف
اطار جهود و�ضع
ا�سمرا يف �سجل

الرتاث العاملي للليوني�سكو.
وقدم �سفري ارتريا يف كينيا
ال�سيد /بيني ر�ؤ�سوم يف
افتتاح املعر�ض الذي ح�رضه
الدبلوما�سيني واالرتريني يف
كينيا ،تو�ضيحا تعريفيا
بتاريخ وثقافة وتراث ارتريا،
وقال ان قيم العي�ش بالوئام
واالحرتام املتبادل من الرثوة
اال�ستثنائية لل�شعب االرتري.
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قانون االجراءات اجلنائية لدولة ارتريا
(احللقة الثانية)

النائب العام :يتوىل
II
ال�صالحيات واملهام التالية-:
*	اال�رشاف على ،وتوجيه
والقيام
ال�رشطة،
حتريات
بالتحريات بنف�سه حول تنفيذ
اجلرمية عندما يكون ذلك �رضوريا
*	الت�أكد من ان التحريات
التي جتريها ال�رشطة حول اجلرائم
وقب�ضها على اال�شخا�ص يتم وفق
احكام القانون
*	ابتدار االتهام اجلنائي
عندما يكون ثمة م�سوغ لذلك
توجيه االتهام نيابة
*
عن الدولة يف الق�ضايا اجلنائية
امام املحاكم ومتثيل الدولة يف
اال�ستئناف وكل امل�سائل االخرى
ذات ال�صلة بالق�ضايا اجلنائية امام
حماكم ارتريا
*	ا�ستق�صاء او�ضاع ومعاملة
النزالء يف ال�سجون وحرا�سات
ال�رشطة وغريها من اماكن
االحتجاز
*	الت�صدي للمهام التي قد
يكون مطلوب ًا القيام بها يف الق�ضايا
املدنية التي مت�س م�صالح ال�شعب
واحلكومة.
ً
 IIIمهام املحاكم وفقا لقانون
االجراءات اجلنائية لدولة ارتريا
*	اجراء حتريات قبل
املحاكمة .ين�ص قانون االجراءات
اجلنائية لدولة ارتريا على �رضورة
تقدمي املتهم خالل � 48ساعة من
احتجازه اىل املحكمة .وخالل تلك
الفرتة تت�أكد املحكمة من قانونية
احتجاز املتهم وتبت يف الق�ضايا
املتعلقة بال�ضمانة او (الكفالة)
*	املحكمة وحدها متلك
�صالحية القيام بعملية اجراءات
املحاكمة .اذ ال جتوز حماكمة
اي �شخ�ص متهم ب�أنه ارتكب
جرمية يعاقب عليها وفق ًا لقانون
االجراءات اجلنائية االرترية ،ا َال
بوا�سطة املحاكم ولي�س بوا�سطة اي
�شخ�ص او م�ؤ�س�سة .ولذلك يو�ضح
قانون االجراءات اجلنائية االرترية
بان املحاكم هى وحدها املخولة
للقيام باجراءات املحاكمة
�شكاوي
يف
*	الف�صل
اال�ستئناف .فاملحاكم وحدها
املخولة ب�سماع �شكاوي اال�ستئناف
والبث فيها
*	الف�صل يف اجراءات
املراجعة اال�ستئنافية لالحكام.
فهى متلك �صالحية النظر مرة اخرى
اىل االحكام ال�صادرة م�سبق ًا .فقانون
االجراءات اجلنائية لدولة ارتريا
يح�رص �صالحية مراجعة الق�ضايا

التي مت الف�صل فيها باملحاكم دون
�سواها
*	التحقيق يف االحوال داخل
ال�سجون واق�سام ال�رشطة وغريها
من اماكن االحتجاز وا�صدار االوامر
ال�رضورية لكفالة ومعاملة النزالء
يف هذه امل�ؤ�س�سات بطريقة �سليمة
وان�سانية
*	ا�صدار االوامر ال�رضورية
الداء اعمال املحاكم وحفظ النظام
فيها.
 IVال�سجون واال�صالحيات
مهام وواجبات
*	ا�ستقبال لل�سجناء ال�صادرة
بحقهم احكام من املحاكم ،وتنفيذ
اوامر املحكمة او االحكام ا�ستناد ًا
على القانون
تهيئة االو�ضاع املنا�سبة
*
يف ال�سجون واال�صالحيات التي
من �ش�أنها تهذيب املحكوم عليهم،
�صاحلني
مواطنني
وجعلهم
ومنتجني.
وملعرفة مهام اق�سام االجراءات
اجلنائية العدلية ب�شكل مف�صل
جندها ت�ضم-:
	-1التحري اجلنائي وفقاً
اجلنائية
االجراءات
لقانون
االرتري
تبد�أ االجراءات العدلية اجلنائية
مبجرد ورود معلومات عن جرمية
ما ا�ستناد ًا اىل القانون .وهذه
املعلومة التي ت�شري اىل ان جرمية
ما قد ارتكبت او جاري ارتكابها او
يجري اال�ستعداد الرتكابها م�ستقب ًال
ً
كتابة
قد ترد من م�صادر خمتلفة،
او �شفهي ًا او عرب و�سائل االت�صاالت
االلكرتونية او غريها .لكن مدى
حقيقتها تنك�شف باالدلة والقرائن
التي تتم عرب التحريات واحلكم.
وعليه فان االجراءات اجلنائية
العدلية تبد�أ عند ورود املعلومات
حول وقوع جرمية او جرمية جاري
ارتكابها او يجري االعداد الرتكابها
اىل اجهزة االجراءات اجلنائية
العدلية وال �سيما مكتب النيابة
العامة وال�رشطة.
وا�ستناد ًا اىل قانون االجراءات
اجلنائية لدولة ارتريا ،يحق الي
�شخ�ص ان يقدم معلومة عن وقوع
جرمية ما اىل االجهزة املعنية .واذا
وردت معلومة جنائية اىل �شخ�ص او
جهاز او م�ؤ�س�سة ال متلك �صالحية
اجراء التحريات اجلنائية ،فان
قانون االجراءات اجلنائية يلزم
هذا ال�شخ�ص او امل�ؤ�س�سة ب�رضورة
اي�صال املعلومة املذكورة اىل
ال�رشطة او مكتب النيابة العامة.
وعند ورود معلومة حول جرمية

ما اىل مكتب النيابة العامة فان
قانون االجراءات اجلنائية االرتري
يطالب وكيل النيابة العامة باجراء
التحري بنف�سه او يعهد بها اىل
ال�رشطة لتتوىل اجراء التحري
الالزم.
كما تلزم احكام قانون االجراءات
اجلنائية لدولة ارتريا كل من يتلقى
معلومة حول جرمية ما �سواء كانت
ال�رشطة او النيابة العامة بتحرير
تلك املعلومة كتابة وان تطالب
من قدم املعلومة اىل توقيعها اذا
كان ذلك عملي ًا .وعبارة اذا كان
ذلك عملي ًا اوردها قانون االجراءات
اجلنائية االرترية �آخذ ًا يف االعتبار
ان املعلومة حول اجلرائم قد
يتقدم بها اال�شخا�ص بانف�سهم او
ير�سلونها اىل اجلهات املعنية
عرب الهاتف او الربيد او الربيد
االلكرتوين او غريها من و�سائل
االت�صاالت االلكرتونية وبغر�ض
مبا�رشة التحقيق دون احلاجة اىل
توقيع اال�شخا�ص.
واذا اقتنعت اجهزة االجراءات
اجلنائية العدلية ان جرمية ما
قد ارتكبت او جاري ارتكابها او
�سرتتكب يف امل�ستقبل القريب،
عليها مبا�رشة التحريات حولها.
واذا قرر �ضابط ال�رشطة املكلف
بالتحري ان ال�شكوى املقدمة
اليه ال تقدم ا�س�س ًا كافية ملبا�رشة
التحري ،او اذا �إ�ستنتج اثناء قيامه
بالتحري انه لي�ست ثمة ُا�س�س
معقولة لتوجيه اتهام اىل امل�شتبه
به ،فان عليه ان يخطر ال�شاكي او
مقدم املعلومة بذلك اال�ستنتاج،
ويجب ان ي�شمل االخطار ا�سباب هذا
القرار وان يوجهه اىل وكيل النيابة
العامة لطرح �شكواه ،مزود ًا اياه
با�سم وعنوان وكيل النيابة باعتبار
انه يجوز وفق ًا لقانون االجراءات
اجلنائية االرترية لل�شاكي ايداع
اعرتا�ضه على قرار وكيل النيابة
العامة.
واذا رف�ض وكيل نيابة عامة
او �ضابط �رشطة اجراء حتري يف
املعلومة الواردة اليهما حول
جرمية ما ،فانه وا�ستناد ًا اىل قانون
االجراءات اجلنائية لدولة ارتريا،
ي�سمح لل�شخ�ص مق َدم ال�شكوى ان
يقدمها مرة اخرى امام وكيل التيابة
العامة االرفع متزلة او االعلى.
فاذا اقتنع وكيل النيابة العامة
امل�ست�أنف اليه ،بان ال�شكوى تربر
التحري فان عليه ان يبا�رش التحري
بنف�سه او ان يعهد باملهمة اىل
ال�رشطة .واذا ما اتخذ وكيل النيابة
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االعلى قرار ًا مماث ًال ملا اتخذه وكيل
النيابة االدنى وال�رشطة ،فان
ال�شخ�ص الذي تقدم باال�ستئناف
ي�ستنفذ حقه يف اال�ستئناف.
ومع هذا ينبغي ان ندرك ان النيابة
العامة او ال�رشطة ال تبا�رشان
التحريات مبجرد تبلغهما بال�شكوى
او املعلومة .وا�ستناد ًا اىل قانون
االجراءات اجلنائية االرتري فان
مبا�رشة التحريات اجلنائية ت�ستند
اىل نقطتني:
االوىل هى اجلرائم ال�شخ�صية
الثانية فهى املتعلقة باجلرائم
العامة.
فاجلرائم ال�شخ�صية هى اجلرائم
الب�سيطة التي ال تتعدى نطاق حدوث
اجلرمية وال ت�سبب ا�رضار ًا كبرية
وال ت�شكل خطر ًا على �أمن وا�ستقرار
ال�سب والت�شويه
املجتمع ،مثل
َ
واال�ساءة ،ال�رضب اخلفيف وما
�شاكل ذلك.
اما اجلرائم التي يطلق عليها
اجلرائم العامة ،هى اجلرائم
اخلطرية التي ميكن ان حتدث
ال�رضر ب�أمن وا�ستقرار املجتمع،
وتعيق تطوره يف كافة املجاالت،
مثل الف�ساد وال�رسقات التحايل
والتدلي�س ،ال�سطو امل�سلح،
ا�ستغالل الوظيفة لتحقيق م�صالح
ذاتية ،تزييف امل�ستندات والوثائق،
االعتداء اجلن�سي ،ممار�سة اجلن�س
مع االحداث الق�رص ،القتل والت�سبب
يف برت اع�ضاء وما �شابه ذلك.
وفيما يتعلق باجلرائم ال�شخ�صية
فان ال�رشطة او النيابة العامة ال
تبا�رش االجراءات اجلنائية مامل
يعرب املت�رضر عن رغبته الر�سمية
يف مقا�ضاة املتهم ،حتى لو تناهى
اىل علمها معلومات عن تلك اجلرمية
مبختلف الطرق والو�سائل .اما فيما
يتعلق باجلرائم العامة فانه وحتى
لو مل يتقدم املت�رضر املبا�رش
بال�شكوى اىل اجلهات املعنية
وحتى ان مل يكن هنالك ثمة مت�رضر
ب�شكل مبا�رش من تلك اجلرمية ،فان
اجهزة االجراءات اجلنائية العدلية
ملزمة مببا�رشة التحريات اجلنائية
اذا ما تناهى اىل علمها ومبختلف
الو�سائل معلومات عن وقوع
اجلرمية وتواترت ار�ضية ملبا�رشة
التحريات اجلنائية.
ف�ض ًال عن هذا ويف حالة اجلرائم
العامة فان املدعي او (ال�شاكي)
لي�س املت�رضر املبا�رش من اجلرمية
�إن وجد بل الدولة .فكما ا�سلفنا
تو�ضيحه فان مكتب النيابة العامة
هو جهاز حكومي ميلك �صالحية
االنابة عن احلكومة يف رفع

الدعاوي اجلنائية ،ويتابع االمر
حتى بلوغ نهايته .ويف مثل هذه
احلاالت فان ال�شخ�ص املت�رضر له
احلق يف احل�صول على التعوي�ض
الالزم ،اال انه ال دور له يف عملية
االجراءات اجلنائية �سوى االدالء
ب�شهادته حول اجلرمية .وعليه
وبينما التحريات اجلنائية يف حالة
اجلرائم ال�شخ�صية ال تبا�رش مامل
يتقدم املت�رضر بدعوى ر�سمية ،اال
انه ويف حالة اجلرائم العامة فان
التحريات اجلنائية تبا�رش مبجرد
ورود معلومات عن وقوع جرمية
اىل كل من مكتب النيابة العامة
وال�رشطة ،وفق ًا الحكام قانون
االجراءات اجلنائية االرتري.
اىل جانب ذلك و�ضع قانون
االجراءات اجلنائية االرتري احكام ًا
ملبا�رشة التحريات اجلنائية دون
احلاجة اىل دعوى اتهام ،اذا مت
احتجاز اجلاين او امل�شتبه به الذي
ارتكب اجلرمية او اثناء ارتكابه
لها او عرف انه يعد الرتكابها.
وكما مت تو�ضيحه يف كل ما �سبق
فحتى لو مت القاء القب�ض فور ًا على
امل�شتبه به الذي ارتكب اجلرمية
او اثناء ارتكابه لها او علم انه
يعد الرتكابها م�ستقب ًال ،فاذا كانت
اجلرمية �شخ�صية (اي التي ال يجري
التحري حولها وال يعاقب اجلاين
اال برغبة املت�رضر) فال يتم اعتقال
املتهم وال يتم مبا�رشة التحري
معه مامل يعرب املت�رضر عن رغبته
ال�رصيحة يف مقا�ضاة املتهم.
وعلى الرغم من ان الهدف اال�سا�سي
لنظام االجراءات اجلنائية العدلية
هو مكافحة اجلرمية و�صيانة �أمن
وا�ستقرار املجتمع ،اال انه واذا
كانت اجلرمية �شخ�صية وال ت�شكل
تهديد ًا لأمن وا�ستقرار املجتمع ،فال
يوجه االتهام اىل املتهم او يعاقب
اال بناء ًا على �شكوى املت�رضر ،كما
ال يتم اعتقال او احتجاز املتهم
مبا�رشة.
لذلك وا�ستناد ًا اىل قانون
االجراءات اجلنائية االرترية فان
عملية التحري تبد�أ مبجرد توافر
املعلومة عن اجلرمية واعتقال
املتهم فور ًا.
لكن دعونا نتعرف على ماهية
الن�شاطات الق�ضائية التي تت�ضمنها
التحريات اجلنائية-:
االجراءات
عملية
تت�ضمن
اجلنائية باال�ضافة اىل جمع االدلة
واحتجاز امل�شتبه به بالتحرك اىل
موقع احلدث ،ا�ستجواب امل�شتبه
به وجمع اقوال ال�شهود ،واجراء
تفتي�ش �شخ�صي ومو�ضعي ملحيط
احلدث ،واالحتفاظ باال�شياء التي
متثل دلي ًال للجرمية وغريها.
وهنا ي�ؤكد قانون االجراءات
اجلنائية لدولة ارتريا على �رضورة
ان متار�س ن�شاطات التحريات
املذكورة ا�ستناد ًا اىل القانون.
يف احللقة القادمة �سنتطرق اىل
االحكام التي حتكم ان�شطة التحريات
التي ا�سلفنا ذكرها.
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م�ستقبل البذور املح�سنة يف �إرتريا
قمنا باحلوار مع ال�سيد /مو�سي فقادو يعمل بامل�ؤ�س�سة الوطنية للزراعة ويف نف�س الوقت م�س�ؤول
زراعة االن�سجه لق�سم التكنولوجيا احليوية والذي زرناه مبقر وزارة الزراعة ليحدثنا عن
م�ستقبل البذور املح�سنة بارتريا وقد وافنا بكافة املعلومات ونوليها فيما يلي-:

عربي حممد قيتا
نن�شط يف �أعمالنا املختربية يف ثالث
برامج �أ�سا�سية وهي زراعة االن�سجة
للبطاطا ،وزراعة االن�سجة للموز،
وزراعة االن�سجة للتمر ،ونحن الآن يف
بداية طور �أعمالنا املختربية ،والتي
ركزنا بها مبح�صول البطاطا وقد م�ضينا
بهذا اجلانب خطوات جيدة� ،أما يف
حم�صويل املوز والتمر فلم نبد�أ العمل
بهما ،و�سنتحدث عن البطاطا املح�سنة
والتي بد�أ فيها العمل ب�شكل فعلي،وقد
يدور ال�س�ؤال عن الرتكيز على "درنات"
البطاطا ب�شكل ا�سا�سي ،ويرجع ذلك لأن
حم�صول البطاطا ا�صبح معر�ض لل�ضعف
باالنتاج وذلك لتعر�ضه للفريو�سات
التي تهجم عليه ،وزراعة االن�سجة
للبطاطا التي نحن ب�صددها الآن لها دور
يف تنقية درنات البطاطا من اي
�أخطارمثل الفريو�سيات والبكترييا
والفندام ،وهذه االنواع الثالثة من
الفريو�سات هي املعروفة والتي ت�شكل
خطر ًا على حما�صيل البطاطا ،وتقوم
ارتريا با�سترياد درنات البطاطا من
اخلارج بكميات هائلة لزراعتها داخل
الوطن وت�صل من  2000اىل  3000كنتال
بالعام الواحد ،ومن اجلوانب ال�سلبية
لهذه العملية انها تطالبنا بتوفري
العملة ال�صعبة الكبرية ،باال�ضافة اىل
التكلفة العالية للنقل من واىل املكان
الذي نريده ،واالمر الثالث هو اننا
جنلب الفريو�سات املختلفة من تلك
البلدان التي ن�ستورد منها هذه الدرنات
والتي الترى بالعني املجردة وننقلها
اىل �أرا�ضينا وهذا جانب �سلبي نتعر�ض
له ،فكل هذه االعمال املختربية التي
جنريها لها فوائد لي�ست فقط �إقت�صادية
بل �أي�ضا �صحية وهذه فوائد �ضخمة
جننيها منها ،ونقوم اي�ضا بتن�شيط
عملتنا بداخل الوطن ،ونخفف من ما
نتكبده من خ�سائر ال�شحن والنقل من
اال�سترياد ،وكل ذلك يعود بنجاحنا
بتقنية وحت�سني البذور او الدرنات
اللبطاطا واحل�صول على املعادلة
ال�صائبة التي �سنوا�صل بها �أعمالنا
املختربية ،والتي �ستزيد من �إنتاجنا
املح�صويل والتخفيف من اال�سترياد من
اخلارج ،وقد اجتزنا املرحلة التجريبية
وبد�أنا توزيع هذه الدرنات اىل
املزارعني للبد�أ بزراعتها ،وقد بادرنا
باخلو�ض بهذا اجلانب من زراعة الن�سيج
ملحا�صيل بالعام 2010م والذي ركزنا
فيه على البطاطا والتمر واملوز كمنطلق
نبد�أ منه ،وحتى العام 2014م مل نبد�أ
العمل ب�شكل فعلي لعدم توفر االر�ضية
املنا�سبة للبد�أ فيه ،وذلك لعدة �أ�سباب
منها عدم جتهيز البقعة الزراعية
املغطات بال�شبكة اخلا�صة بها وبعد
مدة من الزمن متكنا من تفعيل هذا
الربنامج عرب برنامج ايفاد والذي جهز
لنا كل املتطلبات ب�شكل متكامل ،وفيما
يتعلق باالع�ضاء العاملني بهذا الربنامج
فن�صل اىل � 7أفراد ويعترب هذا العدد
ب�سيط بالن�سبة اىل الربنامج املعد والن
اجلوانب العملية تنق�سم اىل � 3أق�سام
كما ذكرناها �سابقا ،ونتعاون جميعنا
�سويا ً الكمال املهام العملية لهذا
الربنامج ،ا�ضافة اىل ذلك فهناك عوائق
جمة تواجهنا يف عملنا ،منها اي�ضا
توفري الكهرباء ب�شكل م�ستمر طوال 24
�ساعة ،بالرغم من جتهيز املولدات
الكهربائية فال ت�ستطيع ان ت�ضمن
ا�ستمرارها ب�شكل قاطع ولوال �إهتمام
�أع�ضاءنا بالعمل ف�إن ذلك يكون �أمر ًا
ح�سا�س ًا جداً ،وتوجد ثالث �أمور �أ�سا�سية
ال ميكن ان تتوقف �أمام هذا العمل او
الربنامج ،وهي املحافظة على درجة

ال�سيد /مو�سي فقادو
احلرارة  ،الرطوبة  ،واال�ضاءة ،وهذه
االمور الثالثة البد من توفريها عرب
الكهرباء ب�شكل متوا�صل ،ويرتكز عملنا
بحرا�ستها ،واذا نق�ص منها احد هذه
العوامل تتعر�ض لل�ضعف والف�شل ،واذا
ا�ستطعت توفريها ميكنك ان تنجح ب�شكل
كبري ،واالمر االيجابي لهذه العملية هي
ان املزارعني ي�ستطيعون ان ي�ضاعفوا
االنتاج عرب احلفاظ على درنات البطاطا
بزراعتها وجنيها وزراعة جزء منها من
جديد لتزداد االعداد وال�شتول بها والتي
�ست�صل بك المتالك ماليني ال�شتول لهذا
املح�صول ،وحتتوي ال�شتلة الواحدة
على  10جذوع ،وميكن قطفها وزراعتها
من جديد وخالل  3ا�سابيع ميكن جني
�شتلة �أخرى ،وبهذه الطريقة ميكنك جني
ومن
منها،
ال�شتول
ماليني
االمورالإيجابية اي�ضا ميكنك ان تنتج
الكثري من ال�شتول يف بقعة زراعية
�صغرية ،باال�ضافة اىل انه اليقيدك
�سواء باالمطار
بالزراعة بف�صل معني،
ً
بقلتها او كثريتها او غريها من العوامل،
وميكنك ان تزراع هذا املح�صول ملدة
عام كامل كما ت�شاء ،وفيما يتعلق بعدم
امل�ضى قدما نحو زراعة املوز والتمر
الننا جنحنا بالتجارب املعملية
والفعلية على �أر�ض الواقع مبح�صول
البطاطا ،اما حم�صول التمر فال تزال
جهودنا يف بداية طورها و�سنبد�أ العمل
بها من الآن ف�صاعداً ،والن امل�صاعب
التي تواجهك يف حم�صول البطاطا اخف
من غريها ،فقط يتطلب منك حمايتها من
الفريو�سات ،ويوجد يف بالدنا � 6أنواع
من الفريو�سات والتي تتعر�ض ملح�صول
البطاطا ،وهي PLRV ، PVX، PVA
 ،، PRM، PVY ، PVSو�ضمن هذه
الفريو�سات يعترب �أُثنان منهما من
�أخطرها على االطالق وهما PLRV ،
 ،PVYوكما ذكرت لك يف اال�صل انها
ت�أتي مع الدرنات امل�ستورة من اخلارج،
وهناك عوامل م�ؤثرة تزيد من تكاثرها
ومنوها وتعرف با�سم  FEDوهو عبارة
عن ح�رشة معينة تقوم بن�رش كل
الفريو�سات من ج�سدها اىل النبات ومنه
تتكاثر ،وذلك ي�ؤثر على منو النبات
حيث تبدو عليها ال�ضعف ب�صغر طولها
مما ي�ؤدي اىل �ضعف االنتاج ،ويقلل
فريو�س  PLRVمن االنتاج بن�سبة ت�صل
من  50اىل  ،% 90بينما ت�صل ن�سبة
فريو�س  PVYمن  10اىل  ،80%اما
الفريو�سات االخرى فن�سبتها متفاوتة
وب�سيطة ،وتعتمد اهم مهامنا يف حماية
الدرنات من الفريو�سات ب�شكل كبري،
وذلك بالنظر اىل هذه الدرنات عرب
الفريو�س
و�إتالف
املايكر�سكوب
املتواجد بها ب�شكل دقيق،وبعد ذلك
تقوم بعملية التكاثر لهذه الدرنات
بزراعتها ب�شكل متكرر اىل ماليني
ال�شتالت ،وقد ال تنجح هذه العملية
ب�شكل متكامل ولكن ميكن القول بانه
يتم التخفيف من ن�سب ال�رضر من

اال�صابة بالفريو�سات املت�سببة بالتقليل
من االنتاج ،ون�ستخدم اجلينة ذات
اال�صل االيرلندي ونقوم يف البد�أ بتمرير
هذه الدرنات اىل املخترب حيث تظهر
النتائج االيجابية يف بع�ض النباتات
ونقوم باختيار ذات االنتاج االف�ضل من
�ضمن كل هذه الدرنات وننقلها اىل
الزراعة الفعلية ،و�ضمن اجلينات
املختارة واملعروفة با�سم بيكا�سوا
وزافريوكوندور ،ويوجد اي�ضا جينة
جديدة من ايرلندا والتي متيزت
ب�إنتاجها الوفري وتعرف با�سم اليكرتا،
والتي قمنا ب�إدخالها يف براجمنا
املفعلة ،باال�ضافة اىل جينة كاب�سيك
اي�ضا والتي �أدخلناها معها ،ومتر هذه
اجلينات مبراحل خمربية متعددة والتي
تهدف اىل تنقيحها من �أي فريو�سات،
ويقوم العاملون بهذه العملية باحلر�ص
ال�شديد لكي ال ينتقل اي من هذه
الفريو�سات اىل النباتات ،ولدرجة انها
حتى اذا عط�س ال�شخ�ص قد ينقل اليها
اي فريو�سات لذا فهي ح�سا�سه جد ًا ومتر
بحر�ص كبري ،ونقوم بغر�س الدرنات يف
حاويات �صغرية يتم زراعتها وتنموب�شكل
تدريجي فيها،وكما ذكرت لك بانها متر
ب�أجواء معينة من الطق�س بدرجة حرارة
معينة ورطوبة معينة حيث تعتاد على
هذا اجلو حل�سا�سيتها ال�شديدة من ما
يحيطها،لت�صل يف نهاية املطاف اىل
درجة او م�ستوى مطمئن ت�ستطيع ان
تعتمد على نف�سها بالنمو ويتم نقلها
بعد ذلك اىل الرتبة الطبيعية بالغرفة
اخل�رضاء املغطية بال�شبكة التي مترر
الهواء ب�شكل مقدر لتنمو هناك ب�شكل
طبيعي ،وكما هي مو�ضحة بال�صور
فنجد �شتلة البطاطا الواحدة تنتج من
 30اىل  40حبة من البطاطا لذا ف�إن
�إنتاجها وفري جداً ،وت�ستغرق هذه
ال�شتلة منذ غر�سها بالرتبة اىل � 3أ�شهر
حتى ت�صل اىل مرحلة جنى الثمار،
ويتم بعد ذلك �إدخالها اىل املخازن لكي
تنموا من جديد وت�ضاعف االنتاج الن
هذا االنتاج هو اويل ويحتاج الن يتم
نقله للمرحله الثانية والتي ت�ستغرق
اىل �شهرين ،وبعد القيام باملرحلة
الثانية قمنا بتجربته وزراعته
بالب�ساتني منها ب�ستان حليبت ،وقد
ح�صلنا على نتائج م�شجعه ،حيث قمنا
بزراعة  74كيلوغرام من البطاطا
املح�سنه يف ذلك الب�ستان و�أنتجت لنا
ما يعادل  18كنتال ،وقمنا بتجميع تلك
املحا�صيل واملنتجات باملخازن
واخ�ضاعها للمرحلة الثانية وقمنا من
جديد بزراعتها مبنطقة دباروا وذلك
بهدف م�ضاعفة االنتاج و�سوف يتم
توزيع االنتاج بعدها اىل املزارعني،
ويف الفرتة ال�سابقة كنا ن�ستورد درنات
البطاطا من اخلارج ويتم زراعتها
ب�أرا�ضينا ليتم احل�صول على االنتاج
املح�صويل جليلني او ثالثة �أجيال،
وبعد ذلك الي�صلح للزراعة النه يكون
معر�ض للفريو�سات ب�شكل �أكرب ويقل
االنتاج املح�صويل ،والبد من ا�سترياد
هذه الدرنات كل عامني او ثالثة �أعوام
ابتعاد ًا عن �ضعف االنتاج ،والميكن
االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي بالبذور املح�سنة
التي نقوم بها من جانبنا ب�شكل كلي
�سيوا�صل ا�ستريادها من اخلارج بجانب
�أعمالنا التجريبة ولكن �سيتم االعتماد
على اجلانبني و�شيئ ًا ف�شيئ�أ �سنقلل من
اال�سترياد حتى ن�صل اىل مرحلة االعتماد
على الذات والو�صول ب�إنتاج وفري
وم�ضمون النتائج،وكما حتدثنا للنجو
من وط�أة التكلفة العالية لل�شحن من
ناحية ومن الناحية ال�صحية لالبتعاد
على جلب اي فريو�سات من اخلارج،
وهنا توجد نقطة هامة جدا نحن ال
نخاف من الذي يتم ا�سرتاده من اخلارج
بطرق ر�سمية الننا نراقبها وحتت
ايدينا ،ولكن ال�شئ امل�ؤ�سف هو الذي
ي�أتينا من اخلارج بطرق غري �رشعية
وغري ر�سمية ،مما يدعو لدخول
االمرا�ض والفريو�سات معها ،ونحن

ن�شهد الآن دخول البطاطا من ال�سودان
بطريقة غري �رشعية ،حيث يزرعها
املزارع بدون ان يدرك املخاطر التي
يجلبها لأر�ضه الزراعية من الفريو�سات،
وحتى من الناحية االقت�صادية فهم
اليجنون اي ربح يذكر ،ويت�رصفون يف
ذلك متحججني بالعدم وين�رشون
الفريو�سات باالر�ض الزراعية ،وكما
ذكرت لك ف�إن القادم بطريقة ر�سمية
يخ�ضع للفح�ص والدرا�سة واملعرفة
املتناهية حوله ويتم الت�رصف معه
ب�أ�ساليب متبعة من اجلهات املعنية،
اما الذي يدخل بطرق غري �رشعية فال
�ضمان له ويدعو للحرج ،ونقوم بني
فرتة و�أخرى بتقدمي التوعية واالر�شاد
للمزارعني بعدم التعامل مع هذه البذور
التي ت�أتي للبالد بطرق غري �رشعية
وا�ستعمالها ،ولكن لعدم توفري البذور
املح�سنة للمزارع ي�ضطر البع�ض للجوء
اليها من واقع العدم مع علمهم
بخطورتها ،ولذلك ركزنا �إهتمامنا
مبح�صول البطاطا وقللنا من املوز
والتمر ،لل�سعي وب�شكل �أ�رسع لالكتفاء
وتوفري حم�صول البطاطا ،وكما نعلم ان
حم�صول البطاطا مطلوب لدي �شعبنا
ب�شكل كبري ،ومن �أهم االمور التي تنجح
حم�صول البطاطا ب�شكل �أ�سا�سي وبن�سبة
 50%هي توفري درنات حم�سنة ونقية من
�أي فريو�سات ،واما الن�سبة املتبقية
فتعتمد على جهدك وم�ستوى تقدمي
املياه وجتهيز االر�ض وتنظيفها وما اىل
ذلك ،ويعرف كل املزارعني هذه
احلقيقة ب�أن الدرنات املح�سنة هي
�أ�سا�س العمل وهم يعملوا للح�صول
عليها ،وب�شكل �أ�سا�سي يف�ضل زراعة
البطاطا باملناطق الباردة واملرتفعات
ب�صفة عامة ،وميكن ان يتم زراعتها
باملناطق احلارة حيث توجد �أنواع
معينه تنمو هناك ب�شكل جيد وتعتمد
على ف�صل معني هي �شهر نوفمرب
ودي�سمرب ويناير ب�إقليم القا�ش بركة،
ومبا �أن حم�صول البطاطا ي�ستغرق 3
�أ�شهر وخالل هذه الفرتة يطر�أ ف�صل
ال�شتاء بهذا االقليم ،وبدون ان جتتاز
هذه ال�شهور ميكنك ان تزرع هذا
املح�صول وان تنجح فيه خا�صة مبناطق
�ساوا وما حولها ،ومتتاز املرتفعات يف
هذا اجلانب كما ذكرنا بانك ت�ستطيع ان
تزرعها طوال العام ،ويف�ضل يف نف�س
الوقت �إختيار املناطق العالية
واملرتفعة �أكرث ،مثل مناطق كارن�شم
املعروفة ب�إنتاج البطاطا املمتازة،
باال�ضافة اىل مناطق �صنعفي وعدي قيح
كلها مناطق ميكنها ان تكون االف�ضل من
ناحية االنتاج ،ويكمن ال�رس وراء ذلك
لوجود الرياح القوية التي تقتل اي
فريو�سات حتاول العبث بهذا املح�صول
وحتميها لتكون عامل ايجابي م�ؤثر
عليها ،حيث مينعها من عدم انتقال
الفريو�سات من مكان لآخر ،والتوجد اي
خربات مبناطق �صنعفي وعدي قيح لهذا
املح�صول بالرغم من �أنها من �أف�ضل
املناطق ،ميكن �إنتاج البطاطا مبناطق
ع�صب و�شمال البحر االحمر باملوا�سم
املذكورة �سابقا وت�ستطيع ان تنتجه
ب�شكل اف�ضل ،وفيما يتعلق مبح�صول
البطاطا وما يتطلبه من توفري املياه
ف�إنه يحتاج اىل املياه الوفرية ب�شكل
اكرب ،وال يحتاج املياه يف مرحلة غر�س
ال�شتلة وتقوم ب�إ�ضافة ال�سماد الطبيعي

واليوريا وتقوم بخلطها مع ًا مع ال�شتلة،
واذا غمرت ال�شتلة باملياه �ستنمو ب�شكل
كبري نحو االعلى و�سيقل جتذرها بداخل
االر�ض وهذا امر غري مرغوب فيه،
ويحتاج اىل املياه باملرحلة الثانية
عندما يبد�أ يتجذر ب�شكل اكرب وتبد�أ بنمو
االزهار ،وفيما يتعلق بنوعية الرتبة
التي يحبذ زراعة حم�صول البطاطا
اليف�ضل ان تكون تربة طينية كثيفة ،بل
حتتاج اىل تربة �سمادية خفيفة تكون
منا�سبة لهذا املح�صول ،الن الرتبة
الطينية الكثيفة تقوم بجميد النبتة
وتغري يف �شكلها والت�ستطيع ان تنمو
ب�شكل جيد حيث يعرقلها ،وفيما يتعلق
بغالء �سعر بيع البطاطا باال�سواق ف�إن
برنامج توزيع البذور املح�سنة مل يبد�أ
توزيعه للمزراعني حتى الآن ،لهذا
النرى اي ت�أثري على �أ�سعاره بالبالد،
ومبا �أن هذا املح�صول يتم زراعته
ب�إقليمني فقط هما االو�سط واجلنوبي،
واليتم زراعته ب�سائر االقاليم ،لذا ف�إن
امل�شكلة اال�سا�سية هي قلة االنتاج
وزيادة الطلب ما يدعو اىل زيادة �سعره،
وحتى اذا نظرنا ب�إقليمي االو�سط
واجلنوبي فال توجد تلك امل�ساحة
الزراعية ال�شا�سعة والكافية النتاج كم
هائل من حم�صول البطاطا ب�شكل وا�سع،
باال�ضافة اىل عدم �أمتالكهم للبذور
املح�سنة ملح�صول البطاطا ،ويوجد
القليل من املزارعني هم الذين
ي�ستعملون البذور املح�سنة ،كل هذه
االمور قللت من �إنتاج هذا املح�صول
وجعلته على الدوام غايل ال�سعر ،ويف
العام املا�ضي ومبا ادخلناه من اجلينات
والبذور املح�سنة من ايرلندا من نوع
اليكرتا والتي زادت من االنتاج حيث مت
جلب ما يعادل  300كنتال بالهيكتار
الواحد ،وهي الآن يف طريقها اىل
الرتاجع واالنخفا�ض نظر ًا ملا ذكرته لك
�سابقا بقلة االنتاج ،والميكننا ان ن�ستمر
بهذا املنوال اىل االبد البد من تطوير هذا
الربنامج املعد هو حت�سني البذور
حملياً ،وفيما يتعلق ب�إنت�شار معاملنا
اىل كافة االقاليم فمن ال�صعب العمل
بهذا االمر لعدم توفر الظروف املواتية
مثل الكهرباء ب�شكل م�ستمر وبناء
املعامل والوحدات املحمية اخلا�صة
بها،وغريها من املتطلبات ،وكما
حتدثت �سابقا فقد قمنا ب�إ�سترياد البذور
املح�سنة للتمر وقد �أر�سلناها اىل مدينة
م�صوع ،واما املوز ف�ستكون املنطقة
املنا�سبة لها هي �أغوردات ،وفيما
يتعلق باالنتاج الذي ننتظره باملناطق
التي مت زراعتها ففي منطقة دباروا مت
زراعة ما يعادل  7كنتال من البذور
املح�سنة ملح�صول البطاطا ونتوقع ان
يتم انتاج  140كنتال منها ،وبعد
�إخ�ضاعها للتخزين اي للمرحلة الثانية
�سيتم زراعتها لتنتج لنا ما يعادل 2800
كنتال من حم�صول البطاطا و�سيتم
طرحها باال�سواق ،و�سنقوم من جانبنا
ب�إنتاج نف�س البذور املح�سنة من جديد
لتعوي�ضها و�سيقوم املزارعني اي�ضا
بزراعتها من جانبها مل�ضاعفة الدخل
ب�شكل �أكرب ،واما ما يتعلق عن براجمنا
امل�ستقبلية هي زيادة الت�أهيل للكوادر
الب�رشية الن التكنولوجيا كل فرتة
تتطور وبني احلني والآخر ،ونحتاج اىل
زيادة العدد ب�شكل �أكرب وا�سا�سي.
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�إعداد /هاجر حممد نور

نظامك الغذائي يخل�صك من ارتفاع �ضغط الدم علماء يطورون ح�شوة �أ�سنان خارقة
تزداد ن�سبة الإ�صابة بارتفاع
�ضغط الدم يف العامل ،حيث
ي�أكل النا�س هناك م�ستويات
عالية من ال�صوديوم (امللح)
املوجود يف الأغذية امل�صنعة،
على عك�س من ي�أكلون الأغذية
الطبيعية التي حتتوي على
ن�سبة �أعلى من البوتا�سيوم.
ومع ذلك ،تُ ظهر الدرا�سات
عالقة
وجود
ال�سكانية
بني “البوتا�سيوم الغذائي
وانخفا�ض �ضغط الدم” ،بغ�ض
النظر عن ا�ستهالك ال�صوديوم.
ويدعي العلماء �أنه ميكن �أن تكون الأطعمة
التي حتتوي على البوتا�سيوم عالج ًا الرتفاع
�ضغط الدم.
وان “البوتا�سيوم والكال�سيوم لهما دور
هام يف تنظيم ارتفاع �ضغط الدم ،فاملوز
والفا�صوليا والعنب والزبيب واخل�رضوات
الورقية والليمون والعد�س
واملك�رسات والربتقال
والبطاط�س مع ق�رشها
وبذور عباد ال�شم�س
والتوفو واحلبوب
الكاملة ،كلها

م�صادرغنية بالبوتا�سيوم كما �أن
التني �أي�ض ًا غني بالبوتا�سيوم والألياف التي
ت�ساعد على ا�ستقرار �ضغط الدم”.
و�إن تقليل تناول ال�صوديوم ُيعد و�سيلة
را�سخة خلف�ض �ضغط الدم ،ولكن الأدلة
ت�شري �إىل �أن زيادة البوتا�سيوم الغذائي قد
يكون له نف�س القدر من الت�أثري على ارتفاع
�ضغط الدم”.
و�أو�ضحت� :أنه “عندما تكون ن�سبة
البوتا�سيوم الغذائي مرتفعة ،تفرز الكلى
املزيد من امللح واملاء ما يزيد من �إفراز

البوتا�سيوم مثل تناول مدر للبول”.
و �أن اجل�سم ي�ستخدم ال�صوديوم لل�سيطرة
على م�ستويات البوتا�سيوم يف الدم.
وتابعت الدكتورة“ :عندما يكون البوتا�سيوم
الغذائي منخف�ض ًا يعمل ال�صوديوم على احلد
من ن�سبة البوتا�سيوم املرتفعة ما ي�شبه
تناول ن�سبة �صوديوم �أعلى”.
وت�ؤكد نتائج الدرا�سة� ،أن
تناول ن�سبة بوتا�سيوم
مرتفعة ت�شبه �أخذ مدر للبول
دون ت�أثريات جانبية،
كما تُ عترب مدرات البول
الثيازيدية عالج ًا �شائع ًا
الرتفاع �ضغط الدم.
درا�سة،
ووجدت
�أن اجل�سم ي�ستخدم
ال�صوديوم لل�سيطرة
م�ستويات
على
يف
البوتا�سيوم
الدم.
وتابعت الدكتورة“ :عندما يكون البوتا�سيوم
الغذائي منخف�ض ًا يعمل ال�صوديوم على احلد
من ن�سبة البوتا�سيوم املرتفعة ما ي�شبه
تناول ن�سبة �صوديوم �أعلى”.
وت�ؤكد نتائج الدرا�سة� ،أن تناول ن�سبة
بوتا�سيوم مرتفعة ت�شبه �أخذ مدر للبول دون
ت�أثريات جانبية ،كما تُ عترب مدرات البول
الثيازيدية عالج ًا �شائع ًا الرتفاع �ضغط
الدم.

متكن علماء رو�س من
"مي�سي�س" ومراكز �أبحاث
رو�سية �أخرى من �إن�شاء مواد
متناهية ال�صغر ،ت�ضاف �إىل
ح�شوة الأ�سنان ،متنع تطور
الت�سو�س و حتمي الأ�سنان
من امليكروبات �إىل الأبد.
يعقوب
ويقول
كارا�سينكوف ،كبري الأطباء
يف عيادة "روزدينت"" :هذا
التطور ثورة تكنولوجية
يف جمال طب الأ�سنان .املواد امل�ضافة
امل�ضادة للجراثيم ميكن ا�ستخدامها كجزء
من احل�شوة ،ويف مواد طب الأ�سنان الأخرى
�أي�ضا .وقد مت ا�ستعمال هذه املادة بنجاح
يف عيادتنا يف �سبتمرب ."2016
كما قامت جمموعة من الباحثني الرو�س،
بقيادة ،غيورغي فرولوف ،بدرا�سة
خ�صائ�ص ج�سيمات نانونية (�صغرية جدا)
تتكون من �أكا�سيد التيتانيوم واحلديد
والزنك وبع�ض املعادن الأخرى.
و�أظهرت التجارب التي �أجريت من قبل
الكيميائيني والأطباء �أن هذه اجل�سيمات
ميكنها قتل البكترييا ،بنف�س طريقة عمل

كيف تتخل�ص من ال�صداع الن�صفي امل�ؤمل؟
�شخ�صا من كل 7
ي�صيب ال�صداع الن�صفي
ً
�أ�شخا�ص  ،ويعيق حياتهم اليومية وقدرتهم
على الت�رصف بطبيعية  ،وميكن �أن يعاين

احلرمان من النوم وعالقته باخلرف
يقول بع�ض اخلرباء �إن النا�س ال
ي�ستطيعون تقليل مدة النوم مع تقدمهم يف
ال�سن دون املعاناة من �أ�رضار �صحية.
كثري ًا ما نفرت�ض �أننا مع تقدمنا يف ال�سن
نحتاج �إىل النوم �أقل من فرتة ال�شباب ولكن
هذا خط�أ �شائع حيث �أثبتت الدرا�سات �أن
الإن�سان يف منت�صف العمر ينام �أقل ب�سبب
وجود �رضر يف الدماغ.
ويعتقد العديد من اخلرباء �أن النا�س ال
ي�ستطيعون تقليل مدة النوم مع تقدمهم يف
ال�سن دون املعاناة من �أ�رضار �صحية.
ووفق ًا ملجلة “بابا ميل” وجد العلماء
الأمريكيون �أن كبار ال�سن قد يكونوا ت�أقلموا
على احلياة دون راحة ولكن لهذا �أ�رضار
بدنية عقلية وج�سدية حيث �أن قلة النوم
تزيد من خطر اخلرف وغريه من الأمرا�ض.
وقال معد الدرا�سة الربوفي�سور ماثيو

ووكر من جامعة كاليفورنيا يف بريكلي،
�إن ما يبدو كنق�ص للحاجة للنوم
يكون ب�سبب التدهور البطيء للخاليا
الع�صبية يف املناطق التي تنظم النوم
يف الدماغ.
ويتفق العلماء على �أن العديد من كبار
ال�سن ال يدركون �أنهم يعانون من م�شاكل يف
احل�صول على الق�سط الكايف من النوم لأن
�أدمغتهم قد اعتادت على احلرمان من النوم
يومي ًا.
قد تبد�أ التغريات يف نوعية النوم يف
منت�صف الثالثينيات قبل �أن يالحظ النا�س
�أنهم �أ�صبحوا ينامون
وي�ستيقظون يف وقت
مبكر وي�ستيقظون يف
منت�صف الليل ويبدو
�أن الن�ساء يعانني من
تدهور �أقل بكثري يف
منط النوم غري العميق
من
()non-REM
الرجال على الرغم من
�أن التغيريات يف النوم
العميق ( )REMتت�شابه

امل�ضادات احليوية �أو الإنزميات التي
ي�ستخدمها اجل�سم لقتل اجلراثيم.
و�أو�ضح فرولوف�" :إ�ضافة هذه
اجل�سيمات النانوية يف ح�شوة الأ�سنان
واملواد الأخرى ،يحل واحدة من امل�شاكل
الرئي�سية التي تواجه جميع زوار عيادات
الأ�سنان ،وهي فقدان احل�شوات وظهور
الت�سو�س مكانها".
و�أكد فرولوف على �أن هذه اجل�سيمات
النانونية ت�ستخدم بالفعل يف املمار�سة
العملية ،لي�س فقط يف عيادة "،"Rosdent
ولكن �أي�ضا يف الأكادميية الطبية الدولية
"كريوف�سكي".

تقريب ًا يف كال اجلن�سني.
ول�سوء احلظ ال توجد العديد من
العالجات املتاحة حتى الآن ملعاجلة هذا
التدهور الع�صبي الذي ي�ؤدي �إىل تدهور يف
نوعية النوم ولكن يو�صى بتجنب الكافيني
وين�صح باحلفاظ على روتني
والكحول ُ
ثابت.
وختاما قال الدكتور ووكر “يجب �إيالء
ً
املزيد من االهتمام لت�شخي�ص وعالج
ا�ضطراب النوم �إذا �أردنا مد احلياة ال�صحية
ولي�س جمرد مدة احلياة”.

البع�ض منه بانتظام مبعدل  13مرة يف العام
باملتو�سط.
ووفق ًا ل�صحيفة “�إك�سربي�س” الربيطانية
ميكن �أن ت�شمل �أعرا�ضه الر�ؤية امل�ضطربة
والغثيان والقيء واحل�سا�سية من ال�ضوء
والأ�صوات والروائح والكثري من املر�ضى
لي�س لديهم خيار �سوى اال�ستلقاء ل�ساعات
حتى يتعافوا ولكننا �أح�رضنا لك �أف�ضل طرق
التعامل امل�سببات ال�شائعة.
تغيري الروتني
ت�شمل امل�سببات املحتملة تخطي وجبات
الطعام والنوم يف عطلة نهاية الأ�سبوع �أو
ال�سهر يف العمل وكل ما عليك فعله للتخل�ص
من نوبات ال�صداع الناجمة عن تغيري
الروتني هو �أن ت�ستيقظ يف ميعاد حمدد
يومي ًا ،وتتناول الإفطار يف غ�ضون �ساعة من
اال�ستيقاظ ،وحاول تناول القليل من الطعام
على مدى اليوم ،حيث �إن انخفا�ض ن�سبة
ال�سكر يف الدم هو امل�سبب الرئي�سي.
النوم
يرتبط الإفراط واحلرمان من النوم
بال�صداع الن�صفي .وقد يكون نق�ص النوم
مرتبط ًا بالإجهاد بينما يرتبط الإفراط يف
النوم بانخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم
الناجم عن تخطي وجبة الإفطار.
ال�ضغط الع�صبي “التوتر”
هناك �صالت قوية بني التوتر وال�صداع
الن�صفي حيث يقول بع�ض امل�صابني �”:إن �أي
نوع من التوتر �أو ال�صدمة ي�ؤدي �إىل الإ�صابة
بنوبات ال�صداع و�إذا كنت ممن يعانون من هذا
النوع عليك خف�ض م�ستويات التوتر والتم�سك
بروتني لوجبات الطعام واال�ستيقاظ”.
كيف تعالج ال�صداع الن�صفي؟
هناك درا�سات تجُ ري ملحاولة فهم ما
يحدث مل�سارات الدماغ قبل ظهور ال�صداع
الن�صفي بهدف م�ساعدة امل�صابني على منع
النوبات وين�صح بالتحدث مع طبيبك الذي
قد يرغب بو�صف �شيء ما مثل الأدویة �أو
امل�سكنات.
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�شبابيات

االنتماء ....عامل مهم يف مواجهة التحديات!!!
�إعداد/حممود عبداهلل �أبوكفاح

لي�س هناك �سن معينة لرت�سيخ
االنتماء يف عقولنا و�أحا�سي�سنا،
فهو �إح�سا�س داخلي ،ويتحقق ببذل
كل ما منلك من طاقات لكي يبدو
االنتماء ملمو�سا ،و�سلوكا ظاهرا،
بدءا من االنتماء للأ�رسة ،واملدر�سة
واجلامعة والعمل والوطن .
ان مرحلة ال�شباب تتميز ب�أ�شياء
كثرية ،منها م�س�ألة الرف�ض ،لأن
ال�شاب بطبيعته ثائر ،وعند �إدراكنا
لهذه اجلزئية �سنطرح ما يتنا�سب
مع رغباتهم و�سنهم يف ظل القانون،
وكثريا ما يوجه اتهام لل�شاب ب�أنه
يق�ضي �ساعات طوال على االنرتنت،
و�أنه متلق ملا يقر�أه ،وهذا غري
�صحيح ،فال�شاب ب�إمكانه �أن ي�ؤثر
بطريقة ايجابية ب�رشط �أن يعرف
الطريق ال�صحيح للو�صول .
�إذا �أحب الإن�سان �شيئ ًا �إرتبط به،
فحب الوطن يكمن يف االرتباط به،
ف�إذا �أحب الطالب املعلمني واملناخ
وال�صداقات يف املدر�سة ،بالتايل
ي�صبح ارتباطه باملدر�سة �أكرب
ويتعزز االنتماء لديه .
ان ال�شاب بطبيعته يف فرتة
املراهقة تبد�أ عنده الرغبة يف �أن
ي�أتي بفكر �أو �سلوك به نوع من
الغرابة كجزء من حماولة �إثبات
الذات ،ك�أن يرتدي مالب�س غريبة،
ويحلق �شعره بطريقة جديدة ،ففي
تلك الفرتة يعلن ا�ستقالله ويت�رصف
بطريقة يقول بها للأهل� :أنا م�ستقل،
وهناك طرق ايجابية ميار�سها ال�شاب
و�أخرى �سلبية ،وال�س�ؤال :ما الذي
يجعل �شابا يختار طرق ايجابية
لإثبات ذاته ،و�آخر يتبع طرق �سلبية؟
وهنا البد للنظر فيما فعلنا لل�شاب
قبل املراهقة� ،أي يف فرتة الطفولة،
فلكي يختار طرق ايجابية البد من
�إعطائه جرعات من القيم املجتمعية
 ،والأمر الآخر تنمية قدراته العقلية
وقدرته على اتخاذ القرار وال
جنعله �إن�سان ًا تابع ًا ،والأمر الآخر
ا�ست�شعاره بالأمور اجلماعية� ،سواء
الأ�رسة واملجتمع والأ�صدقاء ،فلو
متكنا من غر�س تلك الركائز يف نف�س
ال�شاب منذ نعومة اظافره � ،سيتمكن
بالت�أكيد من اتخاذ القرار ولن ي�ؤثر
عليه �شيء ،و�إن ارتكب خط�أ فعودته
�أ�سهل و�أ�رسع .
ان االنتماء لدى ال�شباب يتم على
مراحل تبد�أ مبرحلة املراهقة ،يتبعها
املرحلة اجلامعية التي ينطلق فيها
ال�شاب لتكوين �شخ�صيته ،واهتمامنا
بال�شباب ال بد �أن يكون له �أهداف
�أ�سا�سية ،منها حتقيق امل�شاركة
مبعناها
لل�شباب
املجتمعية
الوا�سع ون�رش ثقافة املواطنة
امل�س�ؤولةوثقافة الإبداع االجتماعي،
و�إن�شاء منظومة معلوماتية ت�ساعد
ال�شباب على التعرف على القنوات
املختلفة والفر�ص املتاحة �أمامه

وكيفية اال�ستفادة منها ،وتطوير
وتنمية املهارات احلياتية لل�شباب .
ولتحقيق هذه الأهداف يجب �أن
تت�ضافر اجلهود املبذولة من كل
اجلهات املعنية عند التوجه نحو
ال�شباب ،و�إيجاد برامج للتوعية و�أن
تخرج من �إطار املحا�رضات اململة
والن�صائح العامة ،ليتطور �شكلها
وتكون ب�شكل �أكرث تفاعلية ويتم
ا�ستخدام و�سائل جذابة فيها وو�سائط
�إعالمية ومادية متعددة ويكون
ال�شباب جزء ًا من التوعية ،ومن
�أهم املو�ضوعات التي لها �أولوية
يف التوعية لدى ال�شباب الإدمان،
التطرف ،االنتماء ،الثقة بالنف�س،
العنف وثقافة ال�سالم ،الإبداع
وامل�شاركة املجتمعية والتطوع
وامل�س�ؤولية االجتماعية  .وال�سعي
اىل تدريب ال�شباب على العديد
من املهارات مثل القيادة واتخاذ
القرار والتفاو�ض واحلوار ،البحث
عن وظيفة و�إجراء مقابالت العمل،
والتفكري االبتكاري والنقدي و�إدارة
الربامج والأن�شطة ومفاهيم التطوع
وامل�شاركة املجتمعية .
اننا نعي�ش يف ع�رص ما ي�سمى
العوملة ،بحيث �أ�صبح العامل قرية
�صغرية وال ن�ستطيع �أن نكون مبن�آي
عما يحدث يف �أق�صى بقعة من العامل
ولهذا الأمر مزاياه وحتدياته � .إذا ما
نظرنا حولنا جند �أن هناك جمموعة
من القيم الدخيلة على �شبابنا
والعادات اجلديدة واملفاهيم اخلاطئة
والتي ت�ؤدي يف النهاية ملجموعة من
امل�شاكل والتحديات وبالتايل يتحتم
علينا حتقيق التوعية التي تف�ضي
لوجود �شباب يعتز بوطنه وقيمه
ولديه �إح�سا�س بامل�س�ؤولية .
عندما يريد ال�شاب اال�ستف�سار عن
�أمر ما ،ال ن�ستطيع �أن نحجب عنه
اجلواب ،فالبد من �إعطائه املعلومة
ال�صحيحة وبطريقة �سوية ،الن عدم
الإجابة على ا�ستف�ساراته �سيجعله
يلج�أ للتكنوجليا والف�ضائيات
وبالتايل قد ال يتلقى الإجابة
ال�صحيحة وال�شافية ،فالفكر ال يجتث

�إال بالفكر والتخطيط ،وبالتايل البد
�أن يكون هناك متخ�ص�صون تربويون
مع ال�شباب لتوعيتهم وتربية الن�شء
يف املحا�ضن االجتماعية والوطنية .
�أن حماية ال�شباب يف الوقت احلايل
مهمة �صعبة لكوننا نعي�ش يف عامل
منفتح على التكنولوجيا والإعالم،
و�أن التح�صني البد �أن يكون ذاتيا،
لأن �إغالق املنافذ �صعب ،واملنافذ
عديدة يف وقتنا احلا�رض �سواء
املدر�سة �أو التكنولوجيا �أو الإعالم .
ان خلق جيل من ال�شباب لديه
انتماء لثقافته ووطنه هدف كل
جمتمع ي�سعى �أن يبني وطنا متقدما
يحمل ب�صمته ويحافظ على منجزاته
ويطورها ،واملثقفني وو�سائل الإعالم
عليهم دور كبري يف خلق هذا االنتماء
لدى ال�شباب يف زمن التحديات
واالنفتاح والعوملة  .فاالنتماء
�أ�سا�س ًا احتياج �إن�ساين ،وهو مك�سب
بحد ذاته لل�شاب ،وجزء من الطبيعة
الإن�سانية ،والفرد يحتاج االنتماء
النف�سي فبدونه ال ت�ستقيم النف�س ،وال
ي�سعد الإن�سان  .وكما يحتاج الإن�سان
نف�سي ًا �إىل الأمن ،واحلب ،والتقدير،
والنجاح ،والتفرد ،واملرجعية،
يحتاج �إىل االنتماء  .ولتعزيز
تلك الأمور يجب �أن نكرث الندوات
واملحا�رضات ال�شبابية ونركز يف
مناهجنا الدرا�سية على �أهمية االنتماء
وتو�ضيح فوائده ومرتكزاته.
فال�شباب يجب �أن يعي �أن االنتماء
ي�سري يف دوائر تبد�أ بانتمائه لأ�رسته
ومن ثم تت�سع �إىل جمتمعه ومن ثم
وطنه و�أخريا �إىل الب�رشية جمعاء .
فاالنتماء للوطن يعطي �إح�سا�س احلب
له ،ولكل م�ؤ�س�ساته ،ورجاالته،
وطموحاته ،وي�شعرنا مب�س�ؤوليتنا
نحو همومه و�آالمه ،ويفتح قلبنا
على كل الأخوة يف الوطن ،فالوحدة
الوطنية وقوة الوطن تكتمالن
باالنتماء �إليه .
ان االنتماء هو االنت�ساب واال�شرتاك
واالعتزاز ،والوالء طبيعة يف
نف�س الإن�سان ،فقد ينتمي لعائلته
و�أ�صدقائه �أو ملدر�سته وجامعته �أو

عمله �أو �أي جمموعات تقوم ب�أن�شطة
هادفة تخدم البيئة واملجتمع .
وال�شباب ي�شكلون اللبنة الأ�سا�سية
يف بناء املجتمع وتطوره وم�صريه،

فمتى ما ارتقى ال�شباب وتفكريهم
ور�ؤيتهم ،كلما ازداد وال�ؤهم
وانتما�ؤهم لوطنهم وجمتمعهم .
لذلك كان البد من االهتمام بهذه الفئة
والعمل على �إعدادها فكريا وتربويا
لتحقيق الأهداف املرجوة .
ولتحقيق االنتماء لدى ال�شباب،
علينا �أن نكون نحن القدوة يف
االنتماء والوالء ،وعلينا �أن نعلمهم
�رضورة �أن تكون لهم هوية ينت�سبون
لها ،ون�ؤكد لهم وجود وطن �أعطاهم
الكثري من دون مقابل وقيادة ر�شيدة
تتابع �ش�ؤون مواطنيها دون �أن تبخل
يوما عليهم ،وعلينا �أن نزرع يف
نفو�سهم القيم والأخالق وكيف نقابل
الإح�سان مبثله ،وعلينا �أن نعلمهم منذ
طفولتهم معنى حب الوطن والبيئة
واملجتمع ،فال يوجد والء وانتماء
دون الإح�سا�س بوجود رابط قوي بني
ال�شباب وحميطهم ،وهنا يقع حمل
كبري على عاتق الأ�رسة واملربني يف
توجيه الأبناء منذ نعومة �أظافرهم
على الوالء واالنتماء والإخال�ص .
وعلى ال�شباب �أن يعلموا �أن االنتماء
يحتاج �إىل عمل م�ستمر خمل�ص وجهد
ال يتوقف .

تدريب وت�أهيل ال�شباب
�رضورة لتجويد العمل!!!
�إن حب ال�شباب للعمل  ,وغر�س هذا احلب يف نفو�سهم  ,وحتفيزهم
وا�ستنها�ض هممهم للأعمال كافة �شيء مهم دعت اليه االديان ال�سماوية
التي حثت على �إتقان العمل والإخال�ص فيه وهكذا يجب �أن يكون �شبابنا
اليوم بعد �أن يت�سلح بالعلم واخلربة والثقافة والتدريب والت�أهيل وي�صبح
ال�شاب عا�شق ًا لعمله منتج ًا ,خمل�ص ًا وحمب ًا له  ,ومنتمي ًا للكيان الذي
يعمل به حتى ت�صبح بينهما عالقة حمبة ومتازج ويحظى العامل بالرزق
احلالل من العمل ال�رشيف ويحظى �صاحب العمل باخلدمة املخل�صة التي
يقدمها له العامل واملوظف وت�سود بينهما عالقة احلب والود مبا فيه
خري اجلميع
�إن هذا املثلث الذهبي ( التثقيف – التدريب – الت�أهيل ) �رضوري جد ًا
ل�شبابنا قبل اندماجهم يف العمل  .ولنبد�أ ببيان �أهمية مفردات هذا املثلث
الذهبي ب�شئ خمت�رص �أو ًال  -التثقيف  :اختبار ميوله ورغباته  -:عن �أهمية
العمل ,ومكانته  ,وقيمته  ,وعن �أخالقيات العمل  ,و�أخالقيات املهنة
 ,وهذه �أمور هامة يجب تعريف ال�شباب عليها ويعلمونها وت�صبح جزء
من ثقافتهم.
ثاني ًا  -التدريب  :بعد �أن يتجرع ال�شاب جرعة الثقافة ومتتلئ نف�سه
بحب العمل  ,ويت�رشب هذا احلب � ,سيكون متحم�س ًا للبدء واالنطالق
لتاتي اخلطوة الثانية وهى التدريب على العمل املالئم له والذي
اختاره بعد �أن عرف مميزاته  ,وي�شمل التدريب كافة جماالت هذا العمل
وخطواته وا�رساره وخفاياه  ...الخ وبذلك ينتقل اىل مرحلة الت�أهيل
ثالث ًا التاهيل  :وهي املرحلة االخرية قبل �أن يبا�رش ال�شاب العمل
 ,وبعد التثقيف والتدريب ي�صبح م�ؤه ً
ال مبا �صار عنده من معلومات
ومبا مار�س من تدريبات  .وهكذا جند �أنه بعد تطبيق �أ�ضالع هذا املثلث
ال وظيفي ًا كام ً
الذهبي ف�إننا نح�صل على املوظف امل�ؤهل ت�أهي ً
ال ويف نف�س
الوقت �سيتمتع هذا املوظف بالر�ضى الوظيفي  ,و�سيكون مت�سلح ًا �أي�ض ًا
بالوالء الوظيفي  ,ويربط كل ذلك برباط احلب باملن�ش�أة التي يعمل
بها وللعمل الذي يقدمه م�ستفيد ًا من الأجر احلالل الذي يجنيه من ثمرة
تعبه وجهده .
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يف مباريات الدور ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا

بايرن ميونخ ي�سقط �أمام عا�صفة ريال مدريد
وموناكو يعود من دورمتوند بفوز مثري
حقق موناكو الفرن�سي فوزا
مهما ومثريا على م�ضيفه بورو�سيا
دورمتوند الأملاين ،بنتيجة ،3-2
الأربعاء املا�ضي ،يف ذهاب الدور
ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا.
�أحرز ثالثية موناكو كيليان
مبابي (هدفني) ،و�سيفن بيندر
(باخلط�أ يف مرماه) يف الدقائق
 ،19و ،35و ،79بينما �سجل
ثنائية بورو�سيا دورمتوند
و�شينجي
دميبلي،
عثماين
كاجاوا يف الدقيقتني  ،57و.84
ويدعم هذا الفوز حظوظ موناكو
يف الت�أهل �إىل املربع الذهبي،
قبل مواجهة الإياب التي �ستقام

فرن�سا
يف
الأربعاء
يوم
�إذ
املقبل،
يكفيه التعادل
ب�أي نتيجة �أو
اخل�سارة بفارق
هدف ب�رشط عدم
تلقي �أكرث من
هدفني.
و�سقط فريق
ميونخ
بايرن
�أمام ريال مدريد بنتيجة .2-1
حيث يحتاج الفريق البافاري
للفوز بفارق هدفني على الأقل يف
مباراة الإياب املقرر لها يف الثامن
ع�رش من �أبريل
اجلاري ،حتى
يت�سنى له
جتاوز النادي
مللكي
ا
و ا لت�أ هل
لن�صف
ا لنها ئي .
يف
و
مو ا جها ت

�أخرى ،رحل لي�سرت �سيتي عن ملعب
في�سنتي كالديرون خا�رسا �1-صفر
�أمام �أتلتيكو مدريد ،الأربعاء
املا�ضي ،لكن �آماله يف الو�صول �إىل
الدور قبل النهائي يف دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم ما زالت قائمة.
وتفوق الفريق الإ�سباين على
�ضيفه بطل اجنلرتا يف ذهاب دور
الثمانية لكنه مل ي�ستطع �سوى
الفوز بهدف انطوان جريزمان الذي
�أحرزه من ركلة جزاء .وخ�رس لي�سرت
 2-1خارج ملعبه �أمام ا�شبيلية يف
ذهاب دور  16ال�سابق لكنه انت�رص
�2صفر يف الإياب لي�صعد بعدالفوز  3-2يف جمموع املباراتني.

تغيريات متوقعة يف
ت�شكيل زيدان �أمام خيخون
يتطلع فريق
ريال مدريد
لالقرتاب
خطو ة
جد يد ة
من لقب
ا لد و ر ي
الأ�سباين لكرة
القدم ،عندما يحل
�ضيفً ا ثقيال ً على �سبورتينج
خيخون يوم غد ال�سبت يف املرحلة
الثانية والثالثني من امل�سابقة،
يف الوقت الذي يرفع فيه
بر�شلونة �شعار ال بديل عن الفوز
يف مواجهة ريال �سو�سييداد
من �أجل �إ�شعال ال�رصاع مع
الريال على اللقب املحلي.
وواجه ريال مدريد وبر�شلونة
م�صريين خمتلفني يف دوري
�أبطال �أوروبا هذا اال�سبوع،

حيث خ�رس بر�شلونة
�صفر 3 /
على ملعب
يو فنتو �س
ا لإ يطا يل
ا لثال ثا ء
ا ملا �ضي
قبل �أن يتفوق
الريال على ملعب
بايرن ميونيخ الأملاين 2
� 1/أم�س الأربعاء يف ذهاب
للبطولة.
الثمانية
دور
ويت�صدر ريال مدريد جدول
ترتيب الليجا بفارق ثالث
نقاط عن بر�شلونة ،وتتبقى
له مباراة م�ؤجلة ،لكن النادي
امللكي يواجه م�شكلة على
م�ستوى خط الدفاع �أمام
خيخون حيث يفتقد جهود بيبي
ورافاييل فاران ب�سبب الإ�صابة.

يوفنتو�س يرد على كبار
�أوروبا بعقد �ضخم جلوهرته

نهائي وخما�سية �ضمن �أبرز مواجهات ت�شيل�سي ومان�ش�سرت يونايتد
ا لإ ثا ر ة
حا�رضة
دائما
مواجهات
يف
ت�شيل�سي
و ما ن�ش�سرت
يونايتد� ،سواء
ال�صعيد
على
�أو
املحلي
ما
الأوروبي،
مباراة
ي�ضمن
بني
ممتعة
الفريقني يوم
القادم
الأحد
يف قمة اجلولة
 33من الدوري
.
ي
جنليز
لإ
ا
ويرغب جوزيه مورينيو،
املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايتد ،يف الث�أر من فريقه
ال�سابق ،الذي تغلب عليه
مرتني هذا املو�سم مب�ساعدة

الإيطايل �أنطونيو كونتي.
ويحتل ت�شيل�سي �صدارة
الدوري بر�صيد  75نقطة،
بفارق  7نقاط عن توتنهام
�أقرب املالحقني ،بينما
يحتل يونايتد املركز

نقطة،
بـ57
اخلام�س
بفارق  4نقاط ،عن املركز
الرابع� ،آخر املراكز امل�ؤهلة
لدوري الأبطال يف املو�سم
اجلديد ،والذي يحتله الآن
جاره مان�ش�سرت �سيتي.

قالت تقارير �إعالمية �إيطالية �إن �إدارة نادي يوفنتو�س
الإيطايل تو�صلت �إىل اتفاق مع الالعب الأرجنتيني باولو ديباال
لتمديد عقده ،لتقطع الطريق �أمام كافة الأندية املهتمة ب�ضم
الالعب على �أن يكون الإعالن الر�سمي خالل �ساعات قليلة.
وك�شفت العديد من ال�صحف الإيطالية على ر�أ�سها "الجازيتا
ديللو �سبورت" و�صحيفة "كوريري ديللو �سبورت" �أن العقد
اجلديد �سيمتد حتى عام  ،2022وهي �أق�صى مدة ت�سمح
قوانني الفيفا بها على �أن يتقا�ضى ديباال راتب �سنوي
�سيرتاوح ما بني � 7إىل  7.5مليون يورو يف العام لي�صبح
قريبا من الراتب ال�سنوي جلونزالو هيجواين واملقدر ب
ً
 7.5مليون يورو وهو �أعلى راتب بني كل العبي الكالت�شيو.
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قبل عام على نهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم يف رو�سيا

خواكني كابارو�س مدربا جديدا ملنتخب اجلزائر الياف يبحث م�صري �سباق  50كلم الأرجنتني حتلم ب�سامباويل و�سيميوين بعد �إقالة باوزا

اتفق رئي�س احتاد كرة القدم اجلزائري،
خري الدين زط�شي ،مع املدرب الإ�سباين
خواكيم كابارو�س من �أجل تويل املهمة
الفنية للمنتخب الأول خلفا للبلجيكي
جورج ليكنز.
وذكرت �صحيفة "�أ�س" الإ�سبانية� ،أن
املدرب القادم ملنتخب اجلزائر هو
الإ�سباين خواكني كابارو�س ،وعلم من
م�صادره اخلا�صة �أن رئي�س احتاد الكرة
�سيعلن عن ا�سم املدرب اجلديد.

وكان �آخر نادي دربه كابارو�س هو
�أو�سا�سونا قبل �أن يقال من من�صبه يف
يناير املا�ضي.
وميني ع�شاق اخل�رض النف�س يف �أن يقودهم
كابارو�س �إىل مونديال رو�سيا ،2018
رغم �صعوبة املهمة ،ال�سيما �أن يف حوزة
املنتخب اجلزائري نقطة واحدة ،بعد
تعادله �أمام الكامريون يف اجلولة الأوىل
وخ�سارته يف اجلولة الثانية �أمام منتخب
نيجرييا.

�إذا قرر ترك املن�صب الذي ي�شغله

مالك �أر�سنال مينحون فينغر حق اختيار خليفته

منح الرو�سي �ألي�رش �أو�سانوف� ،أحد �أكرب
مالك نادي �آر�سنال الإنكليزي ،امتيازاً
خا�صا ً للفرن�سي �آر�سني فينغر ،املدير
الفني للفريق اللندين ،يتمثل يف حق
اختيار خليفته� ،إذا قرر ترك املن�صب
الذي ي�شغله منذ �أكرث من  20عاما ً.
وقال ثاين �أكرب ُم�ستثمر يف نادي �أر�سنال،
رداً على �س�ؤال حول م�ستقبل املدرب
فينغر الذي �سينتهي عقده مع الفريق،
ال�صيف القادم� ":أعتقد �أننا ما زالنا بحاجة
لفينغر ،واختيار خليفة فينغر يجب �أن
يتم بطريقة حمرتمة ،ومن جانبي �أ�ستطيع
�أن �أعطي فينغر احلق لنف�سه الختيار
خليفته".

هذا و يوجد انق�سام كبري بني جماهري
نادي �أر�سنال حول بقاء فينغر ،فالفريق
مل يتوج بلقب الدوري منذ  13عاما ً ،كما
يواجه خطر الغياب عن دوري �أبطال �أوروبا
املو�سم املقبل ،حيث تراجع �إىل املركز
ال�ساد�س يف ترتيب الدوري الإنكليزي
املمتاز بر�صيد  54نقطة من  30مباراة
وبفارق  7نقاط عن املركز الرابع ،امل�ؤهل
مل�سابقة "ال�شامبينزليغ" ،والذي يحتله
مان�ش�سرت �سيتي ب 31مباراة.
ُي�شار � ّأن فينغر ت�سلم الإدارة الفنية
لنادي �آر�سنال يف �أكتوبر  1996خلفا ً
لال�سكتلندي برو�س ريوت�ش.

مقابل  50مليون جنيه ا�سرتليني

تورينو يرف�ض عر�ض ت�شيل�سي بخ�صو�ص بيلوتي

�أ�شارت تقارير �صحفية �أم�س اخلمي�س� ،إىل
رف�ض نادي تورينو الإيطايل لعر�ض قدمه
ت�شيل�سي للح�صول على خدمات مهاجمه
الالمع �أندريا بيلوتي مقابل  50مليون جنيه
ا�سرتليني.
و�أكدت �صحيفة "توتو �سبورت" الإيطايل �أن
بيلوتي يعترب الهدف الرئي�سي لت�شيل�سي
يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة� ،إال �أن
العر�ض قوبل بالرف�ض من �إدارة تورينو.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن مدرب ت�شيل�سي
�أنطونيو كونتي ي�شارك �شخ�صيا يف

املفاو�ضات مع �إدارة النادي الإيطايل
للح�صول على خدمات بيلوتي الذي �أحرز 24
ً
هدفا يف "�سريي �أ" هذا املو�سم.
وقالت ال�صحيفة �إنه على كونتي القيام بجهد
كبري لإقناع بيلوتي باالنتقال �إىل �إجنلرتا،
ؤخرا ب�أنه ينوي البقاء مع
بعدما �رصّح الالعب م� ً
تورينو املو�سم املقبل.
ويهدف ت�شيل�سي لتعزيز �صفوفه املو�سم
املقبل الذي �سي�شهد عودته �إىل امل�سابقات
الأوروبية ،ويخطط النادي ال�ستعادة خدمات
مهاجمه ال�سابق روميلو لوكاكو من �إيفرتون.

يعقد جمل�س االحتاد الدويل لألعاب القوى
هذا الأ�سبوع اجتماعا يف لندن لتقييم تقدم
رو�سيا يف مكافحة املن�شطات واتخاذ قرار
ب�ش�أن ا�ستمرار �سباق  50كلم م�شيا يف
االلعاب االوملبية ال�صيفية من عدمه.
ويناق�ش االحتاد الدويل و�ضع حد لتخلي
العدائني الأفارقة عن جن�سياتهم.
ويندرج �سباق  50كلم م�شيا يف برنامج
الألعاب ال�صيفية منذ ن�سخة لو�س �أجنلي�س
 ،1932لكنه يعاين من نق�ص يف اهتمام
امل�شاهدين ومزاعم املن�شطات ،خ�صو�صا
لدى العدائني الرو�س ،ما يرتك امل�سابقة
عر�ضة لل�شطب من ن�سخة طوكيو .2020
وجرد الرو�سي �سريغي كريديابكني ،حامل
ذهبية ن�سخة ريو  ،2016من ميداليته بعد
ثبوت تعاطيه املن�شطات.
وعلى رغم ه�شا�شة م�ستقبل ال�سباق،
دافع عن اقامته بطل �أوروبا ثالث مرات
الفرن�سي يوهان دينيز ،قائال لوكالة
فران�س بر�س "اجلمهور الذي يجذبه جيد
جدا ،وهو ناجح �أكرث من املاراتون� .سباق
 50كلم م�شيا فيه الكثري من التقلبات
واملنعطفات وال�سيناريوهات غري
املحتملة".
و�أ�ضف دينيز ،حامل الرقم القيا�سي
(� 3,32,33ساعات) "هذا �سباق ميثل
بحق الروح الأوملبية بكل روعتها ،ولي�س
عامل الأعمال الذي حتولت اليه الألعاب
الأوملبية".
و�أمل بطل ن�سخة �أوملبياد مو�سكو  1980يف
�سباق  20كلم م�شيا الإيطايل ماوريت�سيو
داميالنو يف �أن يتم التو�صل �إىل ت�سوية يف
 ،2020معوال على التقدم التكنولوجي
لتح�سني مراقبة املت�سابقني.
ولل�سباق �أ�صدقاء يف اليابان ،بح�سب
م�صدر قريب من اللجنة املنظمة لألعاب
طوكيو ،ينوون املحاربة للحفاظ عليه.
وبغ�ض النظر عن م�صري �سباق  50كلم
م�شيا� ،سيكون ل�سباق  20كلم للرجال
وال�سيدات مكانه املحفوظ �سي�ستمر يف
طوكيو ،لكن على �شكل �سباق ن�صف
املاراتون ( 21,097كلم) م�شيا.
وكان االحتاد الدويل �أعلن انه �سمح لبطلي
العامل الرو�سيني �سريغي �شوبنكوف
وماريا كوت�شينا امل�شاركة يف امل�سابقات
الدولية حتت علم حيادي ،غري علم بلدهما
امل�ستبعد ب�سبب برنامج تن�شط منظم
رعته احلكومة الرو�سية.
و�سمحت جلنة مكافحة املن�شطات يف
االحتاد الدويل ل�سبعة ريا�ضيني رو�س
بينهم بطل العامل يف �سباق  110م حواجز
وبطلة العامل يف الوثب العايل ،بامل�شاركة
يف املناف�سات الدولية ال�سيما يف بطولة
العامل التي تقام يف اغ�سط�س يف لندن
اذا قبلوا باقرتاح امل�شاركة حتت علم
حيادي.
وكان رئي�س االحتاد الدويل الربيطاين
�سيبا�ستيان كو اعلن يف ال�ساد�س من
فرباير ان رو�سيا املوقوفة منذ اواخر
 ،2015لن ت�شارك يف مونديال لندن.

قبل عام على نهائيات ك�أ�س العامل
لكرة القدم يف رو�سيا ،مل يعد هناك جمال
للخط�أ امام النجم ليونيل مي�سي ومنتخب
بالده االرجنتني التي باتت حتلم بالتعاقد
مع مواطنها مدرب ا�شبيلية اال�سباين
خورخي �سامباويل خلالفة ادغاردو باوزا
املقال.
 �سامباويل مر�شح ولكن- ...جاءت �إقالة باوزا يف توقيت منا�سب،
ف�سامباويل الذي يحتل فريقه ا�شبيلية
حاليا املركز الرابع يف الدوري اال�سباين،
�أعلن م�ؤخرا انه يحلم بتدريب مي�سي.
اىل ذلك ،يحظى املدير الفني
االرجنتيني ( 57عاما) مبوافقة قائد
املنتخب ،وهو �رشط �أ�سا�سي لتدريب
االرجنتني .وعلى غرار مي�سي وخرياردو
مارتينو وباوت�سا ،يتحدر �سامباويل من
حمافظة �سانتا يف التي تعترب خزان
مواهب االلبي�سيلي�ستي (مثل انخل دي
ماريا وايزيكييل الفيتزي).
النفوذ الكبري ل�صاحب الكرة الذهبية
لأف�ضل العب يف العامل  5مرات هو نتيجة
فراغ داخل االحتاد املحلي منذ ،2014
العام الذي تويف خالله رئي�سه خوليو
غروندونا بعد هيمنته على االحتاد منذ
.1979
وتعترب فر�ضية التعاقد مع �سامباويل
ممكنة كونه �سينهي املو�سم يف ا�سبانيا
قبل العودة اىل االرجنتني الن منتخب
بالده لن يلعب اي مباراة ر�سمية قبل فرتة
التوقف ال�صيفية.
ويف م�سريته التدريبية التي ا�ستمرت
 15عاما مع الأندية يف البريو واالكوادور
وت�شيلي و�أخريا يف �أوروبا ،كان �أف�ضل
�إجناز له عام  2015عندما قاد منتخب
ت�شيلي للقب كوبا �أمريكا للمرة االوىل يف
تاريخه على ح�ساب ...االرجنتني بقيادة
مي�سي.
ويعتمد �سامباويل ،تلميذ الرمز مار�سيلو
بييل�سا ،على اال�سلوب الهجومي الذي
يتناق�ض مع �أ�سلوب اللعب املتوا�ضع
الذي ظهر به املنتخب االرجنتيني منذ
تعاقده مع باوت�سا.
يف �صيف  ،2016كان االحتاد
االرجنتيني يرغب يف التعاقد معه خلالفة
مارتينو الذي ا�ستقال من من�صبه ،لكن

�سامباويل كان وقع قبلها بفرتة وجيزة
عقده مع �إ�شبيلية وا�ضطر اىل االعتذار
بح�رسة.
 �سيميوين البديل؟ -و�أكدت �صحيفة "�أوليه" الريا�ضية
على �صدر �صفحتها االوىل ان �سامباويل
"يعترب املر�شح االوفر حظا كي ي�صبح
مدربا للمنتخب" ،م�شرية اىل ان "تابيا
وتينيلي �سيجتمعان اي�ضا مع (دييغو)
�سيميوين" املدرب احلايل لأتلتيكو
مدريد اال�سباين.
واو�ضحت ان كالوديو تابيا ،رئي�س
االحتاد االرجنتيني ،ومار�سيلو تينيلي،
املكلف باملنتخبات الوطنية� ،سيتوجهان
اىل ا�سبانيا يف نهاية الأ�سبوع للقاء
�سامباويل و�سيميوين ورمبا مر�شحني
�آخرين.
و�أعلن �سيميوين دائما انه مهتم بتدريب
املنتخب االرجنتيني ،ولكن يف وقت الحق
من م�سريته التدريبية .هو يرتبط بعقد
مع اتلتيكو مدريد حتى  2018ويبدو انه
يرغب يف البقاء يف اوروبا.
ولن يكون الهدف املحدد للمدرب
املقبل �سهال� :إحراز لقب ك�أ�س العامل
يف رو�سيا وا�ستخراج االف�ضل من النجم
مي�سي .ولكن قبل ذلك ،يتعني على
االرجنتني الت�أهل اىل النهائيات من دون
جنمها املوقوف يف املباريات الثالث
املقبلة للمنتخب ب�سبب �شتمه احلكم
امل�ساعد للمباراة قبل الأخرية امام ت�شيلي
يف الت�صفيات االمريكية اجلنوبية.
وكان باوزا ت�سلم مهامه مطلع اغ�سط�س
 2016ب�أولوية اقناع مي�سي بالعدول عن
قرار اعتزاله اللعب دوليا عقب خ�سارة
نهائي كوبا �أمريكا  2016للمرة الثانية
تواليا �أمام ت�شيلي �أواخر يونيو يف
نيويورك.
ويف فرتة  8ا�شهر على ر�أ�س االدارة
الفنية ملنتخب بالده ،قاده اىل الفوز 3
مرات والتعادل مرتني واخل�سارة  3مرات.
وترك باوزا االرجنتني الزاخرة بالنجوم
مثل مي�سي و�سريخيو اغويرو ودي ماريا
وغونزالو هيغواين ،يف املركز اخلام�س
الذي يخو�ض �صاحبه ملحقا �ضد بطل
�أوقيانيا ،يف حني تت�أهل املنتخبات االربع
االوىل مبا�رشة اىل النهائيات.

يف املباراة التي فاز فيها و�ست هام على �سوانزي �سيتي

الإ�صابة تك�سر جناح و�ست هام لنهاية املو�سم

�أعلن نادي و�ست هام يونايتد الإجنليزي
�أن جناحه مي�شيل �أنطونيو �سيغيب حتى
نهاية املو�سم ب�سبب الإ�صابة.
وتعر�ض �أنطونيو 27 ،عاما ،للإ�صابة خالل
املباراة التي فاز فيها و�ست هام على
�سوانزي �سيتي �/1صفر.
وقال �سالفن بيليت�ش ،املدير الفني
لو�ست هام "�إنها �إ�صابة م�ؤثرة� ،سيغيب
حتى نهاية املو�سم".
و�سجل �أنطونيو � 9أهداف هذا املو�سم،
وتلقى دعوة لالن�ضمام للمنتخب الإجنليزي

للمرة الأوىل يف �أغ�سط�س املا�ضي.
وجرى ا�ستدعاء �أنطونيو جمددا للمنتخب
الإجنليزي خلو�ض املباراة �أمام ليتوانيا
يف ت�صفيات ك�أ�س العامل ال�شهر املا�ضي،
لكنه خرج من قائمة الفريق ب�سبب
الإ�صابة ،وبالتايل مل ي�سجل ظهوره الدويل
الأول بعد.
وان�ضم �أنطونيو �إىل و�ست هام يف 2015
قادما من نوتنجهام فور�ست ،وجدد
عقده مع الفريق ملدة  4موا�سم ال�صيف
املا�ضي.
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غ�ضب ال�صخور

�أربعون عاماً م�ضت على حترير املدينة
ال�صخرة ،،،نقفة عا�صمة الثورة واحلرية والإن�سان،،
من قمم جبالها العاليات وقممها ال�شاخمات التي نطحت بغ�ضبها
طائرات الـ ( )2.1.1الأمريكية وخل�صت الف�ضاء الإرتري من �أ�شباح
الظلم والعدوان ليتحول �إىل ف�ضاء ثوري �أزرق ي�شع منه خيوط احلرية
و�سنا الثورة والعدل والكرامة من دندن من طربا من امبالقو ومن
حداى العميق الوثيق بد�أ الزحف زحف ال�شعاع والثورة والطوفان
والإن�سان ..الدرق اخلامج و�أعوانه البلهاء الذين طاملا تبجحوا
بتح�صينها و�شجاعة قائد جي�شهم يف نقفة مامو ..مل ينجو من كما�شة
الثورة و�صالبة الثوار خا�صرته الثورة �ستة �أ�شهر وحا�صرته ال�صخور
و�أوراق ال�صبار و�أعواد القلنقال ومنارة امل�سجد املنا�ضل ..ونقارة
كنتيباي وبنادق الثوار الراب�ضون بني �سفح و�صخر ي�شيدون مالحماً
وي�شقون طريقاً �أخ�ضراً ودرباً حمفوفاً بالعزم والإ�صرار واجلراح �إىل
با�صع� ..إىل ال�شط�آن التي تنزف دمعاً ودماً و�شوقاً لن�سائم التحرير
ً
عراقة
وبالبل الأ�شواق والإ�ستقالل ..طريقاً �إىل �أ�سمرا نق�شنا التاريخ
وح�ضار ًة وكفاحاً وزهرة معطارة ت�سافر يف وجدان كل ثائر وحمارب
حتتفل نقفة بعيدها الأربعني ويحتفل ال�شعب كل ال�شعب بهذا الإجناز
الإنت�صار لتتحول هذه البقة الطاهرة التي �إغت�سلت وتعمدت بدماء
ً
وبوابة
ال�شهداء رمزاً خالداً للوطن رمزاً للثورة وال�صمود والتحدي
ً
وا�سعة للبناء والإعمار والنهو�ض وتتحول يف �سفوحها ووديانها كل
جماجم ال�شهداء و�أ�شالءهم املباركة �إىل خمائل وجنات وغيطان-
تغالبها الدمعة حني ترى الفرح مر�سوماً يف وجوه الأجيال وتقول لهم
ب�صوت واحد (�إرتريا يف الأعماق) و(�إرتريا يف الأحداق) ..وليكن ما
يكون يا �صغاري البناة والع�شاق والثوار!!!..

ذات الن�صف طن فقدت وزنها
�أعلن مف�ضل لكدواال ،الطبيب
الهندي املعالج للفتاة امل�رصية
�إميان_عبد_العاطي التي كانت
تزن_ن�صف_طن �أنها فقدت 242
كلغ من وزنها.وقال الطبيب وفق
ما ذكرته �صحيفة "الهند اليوم" �إن
امل�رصية_�إميان عبد العاطي فقدت
لقب �أ�سمن_امر�أة يف العامل ،بف�ضل
�أطبائها يف مومباي ،كما فقدت 242
كلغ ،م�ضيفا عقب ح�صوله على جائزة
الهند  ،مل�ساهماته يف
دولية يف
املجال الطبي� ،أن �إميان فقدت ن�صف
وزنها منذ �أن بد�أت عالجها يف الهند،
فقد و�صلت �إىل مومباي يوم  11فرباير
املا�ضي ،وخ�ضعت لعملية جراحية يف
م�ست�شفى "�سيفي".
وقال لكدواال �إن �إميان فقدت وزنا
�إ�ضافيا قدره  98كلغ يف  13يوما فقط،
ما يعني �أنها فقدت  242كلغ منذ و�صولها
للهند ،وهو الأمر الذي �أده�ش �أطباءها،
حيث كانوا يتوقعون �أن تفقد نحو 150
كلغ يف عام ون�صف العام ،مردفا �أن
الأجهزة احليوية لإميان تعمل ب�شكل
طبيعي و�أف�ضل من �أي وقت م�ضى ،على
الرغم من �أنها ال تزال طريحة الفرا�ش
وتعاين من �شلل باجلانب الأمين.
و�أو�ضح �أنه بعد خ�سارة �إميان 100
كلغ مع النظام الغذائي ال�سائل والعالج
الطبيعي فور و�صولها مومباي ،متكن
الأطباء من �إجراء جراحة تكميم املعدة
لها ،و�ساهمت هذه اجلراحة يف فقدانها
نحو  100كلغ �أخرى بعد �إزالة  75%من
حجم املعدة للحد من تناولها للطعام.
امل�ست�شفى الهندي الذي يتوىل عالج
�إميان يوفر لها �رسيرا يقي�س وزنها
با�ستمرار ،نظرا ل�صعوبة حركتها ب�سبب
وزنها الثقيل .وقال الطبيب املعالج
�إنه من املقرر �أن تعود �إميان مل�رص
وتكون حتت املالحظة لفرتة ،وتكون
بعدها م�ؤهلة لإجراءات �أخرى ت�سافر من

�أجلها للهند ،م�ضيفا �أن �إميان تخ�ضع
لنظام غذائي مكون من ال�سوائل الغنية
بالربوتني ب�إ�رشاف من  14متخ�ص�صا،
يتابعون �أي�ضا فح�ص حالة ووظائف
الكلى والكبد والقلب.
ومل ين�رش الطبيب �صورة لإميان
تك�شف وزنها اجلديد وحالتها ال�صحية
عقب خ�سارتها لـ  242كلغ.
وكان الأطباء الهنود قد �أكدوا قبل
�أ�سبوعني �أن �إميان ال عالج لها حيث
تعاين من خلل جيني نادر.
وقالوا وفق ما ذكر موقع "ميد داي"
�إن الفتاة تعاين من خلل جيني نادر
ي�سمى "جني ليرب" ،ووظيفته توفري
بروتني ي�سمى م�ستقبالت اللبتني ،التي
ت�شارك يف تنظيم وزن اجل�سم ،والتحكم
يف اجلوع والعط�ش ،ف�ض ً
ال عن وظائف
�أخرى مثل النوم واملزاج ودرجة حرارة
اجل�سم ،كما ينظم الإفراج عن العديد من
الهرمونات التي لها وظائف يف جميع
�أنحاء اجل�سم.
لكن طبيبا م�رصيا نفى ذلك وقال �إن
العالج متوافر ،واجلني ال ي�سبب �أزمة
لكون جميع مر�ضى ال�سمنة يعانون من
هذه امل�شكلة ،م�ؤكدا �أن الفتاة �ستفقد
 70%من وزنها خالل عام قبل �أن يفاجئ
الطبيب الهندي اجلميع وي�ؤكد �أن الفتاة
فقدت بالفعل ن�صف وزنها ويف الطريق
لفقدان كيلوغرامات �أخرى.
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حطمت ر�أ�س زوجها يف �أول ا�سبوع
�ساعة "بيغ بن" يف
و�سيم!
غري
وال�سبب
..
زواج
�إجازة لأول مرة
منذ  158عاما!

قدمت �سيدة هندية متزوجة حديث ًا على حتطيم ر�أ�س زوجها
بحجر كبري  ،يف �أول �أ�سبوع زواج لهما  ،عقب م�شاجرة دارت
بينهما  ،لأنه غري و�سيم.
و�أكدت ال�رشطة الهندية � ،أن املر�أة بد�أت تكره زوجها الذي
عاما ،بعدما قال لها
يعمل نحات �أخ�شاب ويبلغ من العمر ً 25
�أقاربها و�صديقاتها �إنه غري و�سيم وال ي�ستحقها.
وعلى الرغم من �أن املر�أة خرجت وهي ت�رصخ وت�صيح ب�أن
�شخ�صا ما قد قتل زوجها �إال �أن حتقيقات ال�رشطة �أثبتت �أنها هي
ً
التي قتلته.

برجك اليوم!..

احلمل /رمبا حتتاج �إىل تغيري ب�سيط فى خططك
ا لتى
املقبلة ب�سبب تكا�سلك عن تنفيذ قدر كبري من الأفكار
احتوت عليها خطتك ،ولن يكون �أمامك خيارات �آخرى
�سوى اال�ستعانة بعدد من ال�شركاء فى العمل.
الثور�/أفكارك التى تعتمد على الإبداع والتنفيذ
اجليد �سبب فى حقد الكثريين عليك ،وقد يفتعل معك
بع�ض الزمالء امل�شاكل لت�شتيت تركيزك.
اجلوزاء /هذه الأجواء الرومان�سية �ستجعلك ت�شعر باال�ستقرار واالن�سجام على ال�صعيد العاطفى وتدفع
العالقة بينكما �إىل م�ستوى جديد ومتطور.
حتتاج فى هذا اليوم �إىل التوقف عن اتخاذ قرارات ب�شكل منفرد ،و�أن تتعامل مع �أ�صدقائك وزمالئك فى
العمل ب�شكل �أكرث دبلوما�سية ،لأن طريقة تعاملك احلالية تت�سبب فى بع�ض التوتر بينك وبينهم.
ال�سرطان /تواجه بع�ض ال�صعوبات فى االلتزام بتعليمات و�أوامر ر�ؤ�سائك فى العمل ،وحتاول �أن تعمل
وفق �أجندتك و�أنت حمق ً
فعال فى بع�ض التعليمات ،ولكن يجب �أن تتحلى باملرونة فى طريقة تعاملك كى ال
تخلق م�شاكل �أنت فى غنى عنها.
ب�سبب الإجهاد الكبري متيل هذه الأيام �إىل العزلة والبقاء وحدك لأطول وقت ممكن وتف�ضل الهدوء
واال�سرتخاء على �أى �شىء مهما كان مثريًا الهتمامك فى ال�سابق ،فحاول �أال ت�ست�سلم كثريًا لهذه احلالة.
الأ�سد/اليوم �أنت فى حاجة ما�سة �إىل حتقيق التوازن بني الواقع ور�ؤيتك اخلا�صة ،وعليك �أن تفهم
العقبات الفعلية التى من املمكن �أن تواجهها ،فخططك اخلا�صة قد تتعار�ض مع �شخ�ص �آخر
برج العذراء /ت�ستعيد ن�شاطك الذهنى بعد فرتة طويلة من الركود والك�سل وامليل �إىل العزلة ،ويلقى
مولود العذراء دعم كبري من ر�ؤ�سائه وزمالئه.
� ،أن يعي�ش فرتة مليئة بالتفا�صيل التى ترهق تفكريه وت�ضطره �إىل ال�سفر �إىل �أحد الأماكن الهادئة
ليعرف كيف ي�سيطر على زمام قراراته من جديد.
امليزان /حقدك اخلفى على الزمالء ي�ضطرك الرتكاب �أفعال م�صطنعة تظهر معدنك احلقيقى ،وقد
ت�ضطر �إىل الدخول فى �صدامات للدفاع عن مواقفك غري الثابتة.
العقرب/اليوم مثاىل لإعادة تقييم الو�ضع احلاىل حلياتك وحتديد �أولويات امل�شاريع اخلا�صة بك ،فال
تتكا�سل حتى ال ترتاكم عليك الأعمال ،وي�ساعدك على ذلك طفرة مذهلة من الطاقة التى تعينك على
تنظيم امل�شاريع فهذا �أف�ضل وقت لتجاهل كل ما هو غري مفيد.
القو�س/اليوم تعزز من ثقتك بذاتك ،كما �أنه من املتوقع �أن حت�صل على رحلة ق�صرية مع �أحبائك ،وقد
ي�أتى �شخ�ص ما لطلب امل�ساعدة منك
توقع عد ًدا من النجاحات الكربى وال�صغرى فى جمال عملك ،وقد حت�صل على بع�ض النفقات مقابل
خدمة مقدمة ،كما �أن مكاف�أة غري متوقعة فى طريقها �إليك ،وتذكر �أن عملك قد يكون مطمعًا للآخرين
من العاطلني.
اجلدي/اليوم تنجح فى لفت الأنظار ،فالبع�ض �سينبهر بقدرتك الفطرية التى يفتقرون �إليها ،وبالتاىل
ً
حلوال
�سيكون هذا حمل غرية لهم منك ،وعندما جتد الوقت حاول التفكري فى املا�ضى واحلا�ضر فقد جتد
للعديد من امل�شاكل اخلا�صة بك.
الدلو/جمهوداتك فى العمل خالل الأيام املا�ضية مبكاف�أة �سخية اليوم وهذه املكا�سب املالية تدفعك لأن
تبذل جمهو ًدا �أكرب فى عملك مما يزيد من املردود الإيجابى على عملك لدى ر�ؤ�سائك ولكنه قد يثري ح�سد
زمالئك.
احلوت /مامك بارقة �أمل على ال�صعيد املهنى ت�ؤثر ب�شكل �إيجابى على حياتك املهنية فى امل�ستقبل ،فكن
حري�صا على عدم التفريط فى هذه الفر�صة التى تظهر لك وا�ستغلها بذكاء.
ً
هناك تغيريات كبرية فى املرحلة املقبلة من حياتك ولكنك حتتاج لأن تتخل�ص من اخلمول الذى ي�سيطر
عليك والتخل�ص من الطاقة ال�سلبية ب�شكل ذكى مينحك القدرة على ا�ستعادة توازن حياتك.

توقفت �ساعة "بيغ بن" �إحدى �أ�شهر
معامل لندن ال�سياحية والرتاثية
لأول مرة منذ  158عاما عن العمل،
بعد البدء ب�أعمال الرتميم يف الـ8
من �أبريل اجلاري.
وكانت �آخر عملية �إ�صالح
�أجريت لل�ساعة ال�شهرية ،بني
عامي  1983و ،1985فيما حتتاج
ال�ساعة وبرجها الذي يبلغ طوله
 96مرتا ل�صيانة عاجلة ،ووفقا لبي
بي �سي ،ف�إن �أعمال ال�صيانة �أوقفت
جر�س ال�ساعة عن موا�صلة دقاته.
املعماري
املهند�س
وقال
الرئي�سي �آدم واتروب�سكي" :يف
الواقع ،هناك ثالث عمليات ترميم،
�إ�صالح ال�ساعة نف�سها ،وترميم
املبنى وعملية �أخرية تتمثل يف
تزويدها مبعدات كم�صعد ومرحا�ض
ومطبخ من �ش�أنها توفري ظروف عمل
جيدة للموظفني العاملني فيها".
كما قرر الربملان الربيطاين،
العام الفائت� ،إيقاف �ساعة "بيغ
بن" عن قرع �أجرا�سها ،ملدة 3
�أعوام ،اعتبارا من  ،2017وذلك
بهدف �إجراء �إ�صالحات �رضورية يف
�إطار م�رشوع �صيانة ت�صل تكلفته �إىل
 29مليون جنيه �إ�سرتليني ( قرابة
 42.4مليون دوالر �أمريكي).
واجلدير بالذكر هنا �أن �أجرا�س
ال�ساعة مل تتوقف عن العمل خالل
احلرب العاملية الثانية ،حينما
طالت الغارات الأملانية مبنى
الربملان الربيطاين الذي تعتليه
بيغ بن.

هل تعلم اغرب
املعلومات يف العامل
عدد الدجاج يف العامل �أكرث منعدد الب�رش!
حا�سة التذوق لدى الفرا�شات يفقدميها!
ميكن للحلزون ان ينام ملدةثالث �سنوات!
للقطط اكرث من مئة �صوت بينماللكالب حوايل الع�رشة!
القطبية
الدببة
جميعع�رساء(ت�ستخدم اليد الي�رسى)!
 ترم�ش الن�ساء تقريبا �ضعفالرجل!
 من املمكن ان ت�صعد البقرةالدرج ولكن من امل�ستحيل ان تنزل!
 The quick brown fox jumps over the lazy dogهذه
اجلملة ت�ستعمل كل احرف اللغة
االجنليزية!
 دودة الأر�ض لي�س لها عيون! يتعني على معدة الإن�سان �أنتفرز بطانة خماطية جديدة كل
�أ�سبوعني و�إال ف�إنها �سته�ضم نف�سها!
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