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وزيرة ال�صحة امل�صرية تزور ارتريا تلفزيون ارتريايوقع اتفاق تعاون مع
مركز املعلومات االعالمية لرو�سيا اليوم

قامت وزيرة ال�صحة امل�رصية
الدكتورة هال م�صطفىبزيارة عمل
للبالد يف احلادي ع�رش من مايو.
بحثت معاليها مع وزيرة ال�صحة
امينة نور ح�سني يف فندق ا�سمرا بال�س
عالقات التعاون القائمة وامل�ستقبلية
يف جمال ال�صحة بني البلدين.
وتفقدت الوزيرتان رفقة �سفري م�رص
يف ارتريا �سعادة ال�سفري يا�رس علي
حممود وم�س�ؤولو وزارة ال�صحة ،
م�ست�شفى اروتا املرجعي وم�ست�شفى
دمبي �سمبل وم�ست�شفى حليبت
وم�ست�شفى برهان عيني ،حيث ُقدم لهن
�رشح ًا من قبل اخلرباء حول االو�ضاع
العامة واخلدمات التي تقدمها هذه

امل�شايف واملميزات والنواق�ص.
وقالت وزير ال�صحة امينة نور
ح�سني ب�شان زيارة وزيرة ال�صحة
امل�رصية الدكتورة هال م�صطفى ،
"ان الزيارة تعزز عالقات التعاون
القائمة مع م�رص ،وت�سهم يف تو�سيع
وتطوير التعاون اجلاري يف طب
العيون واال�سنان وتبادل اخلربات،
يف املجاالت االخرى.
من جانبها ا�شارت الدكتورة هال
م�صطفى اىل العالقات التاريخية بني
ارتريا وم�رص ،وان الزيارة ت�أتي
موا�صلة للزيارات التي يقوم بها
م�س�ؤولو الوزارتني ،وهدفت نقل
العالقات القائمة اىل مرحلة جديدة

و�آفاق او�سع.
واعربت عن اعجابها باالجناز
االرتري يف مكافحة االمرا�ض املعدية،
الذي بامكان م�رص اكت�ساب اخلربة
منه ،وبامكان ارتريا اكت�ساب اخلربة
من االجناز امل�رصي ال�ستئ�صال احلمى
ال�صفراء ،وان تبادل اخلربات هذه
تدعم العالقات اجلارية يف خمتلف
املجاالت .وقدمت الوزيرة امينة
نور ح�سني يف مادبة الع�شاء التي
اقميت على �رشف الوزيرة هال م�صطفى
بفندق ا�سمرا بال�س  ،هدية تعك�س
ثقافة وتاريخ ال�شعب االرتري.
وكانت وزيرة ال�صحة امينة نور
ح�سني قد زارت م�رص عام .2010

وقع تلفزيون ارتريا ومركز املعلومات
االعالمية (رو�سيا اليوم) على اتفاق تعاون
�أم�س الثالث ع�رش من مايو با�سمرا.
وقع االتفاق من جانب ارتريا املدير
العام لق�سم التلفزيون ال�سيد /ا�سمال�ش ابرها
ومن جانب مركز االعالم رو�سيا اليوم �سفري
رو�سيا االحتادية يف ارتريا ال�سيد /ازمي
ياراخميدوف ممثال للمركز.
ي�شمل االتفاق تبادل الربامج واعادة البث
والتدريب وا�ستخدام معلومات رو�سيا اليوم
كم�صدر لالخبار.
وقال وزير االعالم ال�سيد /مياين قربم�سقل
يف املنا�سبة ا"ن وزارة االعالم تعمل باهتمام
لتو�سيع م�صادر املعلومات ،وهذا االتفاق

املكون من ثالث اعمدة خطوة هامة يف هذا
ال�صدد.
من جانبه او�ضح ال�سفري ازمي ان االتفاق
املربم ي�سهم يف تعزيز العالقات القائمة
بني ارتريا ورو�سيا  /م�ؤكدا بان وزارة االعالم
ميكنها اال�ستفادة مبا ينا�سب �سيا�ساتها
وقيمها من املعلومات االعالمية لرو�سيا
اليوم.
وقد مت تقدمي جهازين لوزارة االعالم
مبوجب االتفاق ال�ستقبال املعلومات القادمة
من رو�سيا اليوم.
ويعترب مركز االعالم رو�سيا اليوم اململوك
للحكومة الرو�سية  ،من و�سائل االعالم
العاملية الكبرية.

او�ضح م�س�ؤول التعليم يف مديرية
قرورة اال�ستاذ حممد عثمان علي ان
امل�شاركة يف التعليم �شهدت ارتفاعا
ملحوظا نتيجة جهود تو�سيع انت�شار
خدمات التعليم.وقال "ان املدار�س
القليلة كانت مقت�رصة على اماكن
حمدودة غداة اال�ستقالل ،وان عدد
الطالب الذي بد�أ بن�سب حمدودة ارتفع
الكرث من  1400%وقال ان الربنامج
الذي و�ضع للتعليم من �شهر يناير
وحتى مايو يف �ضاحيتي فلكت وزيرو
متا�شيا مع او�ضاع املنطقة ،ا�سهم

يف رفع ن�سب امل�شاركة يف التعليم،
ويجري العمل للم�شاركة املت�ساوية
بني اجلن�سني يف التعليم قبل النظامي
وتعليم الكبار  ،وتعليم الطالب
التقانة  .وذكر بان حياة الرتحال مل
جتد بعد احلل  ،وتت�سبب يف ابتعاد
االطفال عن مائدة التعليم ،لذلك
يتطلب بذل اجلهود املنم�سقة حلل
هذا التحدي.يجدر بالذكر انه توجد
يف مديرية قرورة ثالثة ريا�ض اطفال
و 10مدار�س ابتدائية وثالثة متو�سطة
وثانوية واحدة.

بدء فعاليات احتفاالت اال�ستقالل ارتفاع امل�شاركة يف التعليم يف قرورة

�ستنظم فعاليات احتفاالت الذكرى
الثامنة والع�رشين لال�ستقالل من

اخلام�س ع�رش وحتى الرابع والع�رشين
من مايو يف خمتلف انحاء البالد

حتت �شعار "املثابرة على ال�صمود
للتنمية".
واو�ضح مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي لوكالة �إيرينا ان
االحتفاالت انطلقت ا�صالباملناف�سات
الريا�ضة التي بد�أت يف الرابع من
مايو وا�سبوع اال�ستقالل يف املدار�س
يف التا�سع من مايو ، ،وقدد مت اعداد
العديد من الفعاليات التي ت�شمل
ا�ضاءة االنوار امللونة والعرو�ض
الفنية يف دور ال�سينما وال�شوارع
بالفنانني االرتريني واالجانب التي
تبث مبا�رشة عربالتلفزيون واحلفالت
ال�شعبية وعرو�ض الكرنفال وامل�أدب
ال�شعبية واالحتفال الر�سمي.
كما �سينظم االحتاد الوطني للمراة
عر�ضا للفن الت�شكيلي واالخرتاع
واالبتكار .و�ستقدم فرق فنية قادمة
من اليابان وال�صني وم�رص عرو�ض
فنية هذا العام .وحول م�ضمون
�شعار هذا العام  ،قال ال�سفري زمدي
تخلي"ان ال�صمود واملثابرة من القيم
التي تر�سخت يف ال�شعب االرتري
كثقافة ،وهي التي جعلتنا نتخطى
ال�صعاب والو�صول اىل مرحلة ال�سالم
وال�صداقة املب�رشة التي نعي�شها ،
وقد جاء لعك�س هذه الثقافة والتذكري
باالنت�صار يف التنمية الوطنية ال
منا�ص منه .وقال" ان اال�ستقالل جاء
باال�سا�س بالت�ضحيات اجل�سام التي
قدمها ال�شعب ،وتاتي حفاوة االحتفال
دوما بامل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة،
معربا عن ثقته ليكون كعهده دوما
حفال وطنيا يعك�س التح�رض والوحدة
واالحرتام املتبادل لل�شعب.

�إ�ست�شهاداملنا�ضل العقيد ار�آيا حدقو

�أ�ست�شهد يف احلادي ع�رش من مايو
املنا�ضل العقيد ار�آيا حدقو عن عمر 64
عاما جراء مر�ض �أمل به.
التحق املنا�ضل ار�آيا حدقو بقوات
التحرير ال�شعبية عام  ، 1975وعمل
قبل اال�ستقالل م�س�ؤول للور�شة يف جهاز
النقل حتى عام  1983وبعد ذلك عمل
حتى اال�ستقالل م�س�ؤول الور�شة يف القوات
البحرية.
والفقيد ار�آيا رب ا�رسة واب ل�سبعة
ابناء.
ووري جثمانه الرثى ع�رص يوم االحد
الثاين ع�رش من مايو مبقربة ال�شهداء
با�سمرا.
واذ تعرب القوات البحرية عن بالغ حزنها لإ�ست�شهاداملنا�ضل العقيد ار�آيا
حدقو تقدم تعازيها ال�رسته ورفاقه وزمالئه بالعمل
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

جهود لتنمية قدرات اع�ضاء مركز اخلدمة الوطنية رئي�س احتاد ال�شباب يعقد �سمنار ًا
لل�شباب العامل يف مدينة كرن

او�ضح قائد مركز تدريب اخلدمة
الوطنية العقيد دب�ساي قدي ان اجلهود
تبذل بالتعاون مع مدر�سة وار�ساي
يك�ألو ومركز التدريب املهني ب�ساوا،
لتنمية القدرات االكادميية الع�ضاء
مركز اخلدمة الوطنية ب�ساوا.
وذكر يف منا�سبة اختتام العام

الدرا�سي االكادميي يف العا�رش من
مايو  ،عن فتح مدر�سة ابتدائية
متو�سطة تقدم التعليم لالع�ضاء
الذين مل يدر�سوا املرحلة املتز�سطة
واالطفال املقيمني مع �آبائهم يف
اخلدمة املدنية.وافاد مدير املدر�سة
اال�ستاذ /جمال عبدالقادر يف التقرير

الذي قدمه ان  110من  117طالب
من ال�صف ال�ساد�س وحتى التا�سع قد
انتقلوا اىل ال�صف التايل ،داعيا وزارة
التعليم توظيف معلمني يف املدر�سة
التي يقدم التدري�س فيها بالتعاون مع
مدر�سة وار�ساي يك�ألو ومركز التدريب
املهني.وقدمت ال�شهادات واجلوائز
الت�شجيعية للطالب املتفوقني.

عقد رئي�س االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة ارتريا ال�سيد �/صالح احمد
الدين يف التا�سع من مايو اجلاري
�سمنار ًا لل�شباب العامل يف مدينة
كرن تركز حول دور وا�سهامات
ال�شاب الواعي واملنظم يف الربامج
الوطنية.
واو�ضح ال�سيد �/صالح ان برامج
اعمار البالد ترتكز باال�سا�س على
ا�سهامات اجليل ال�شبابي الويف
والقوى العاملة  ،ويف ظل كافة
اجلهود اجلارية لبناء وطن مزدهر
يتمتع بال�سالم واال�ستقرار ونا�شد
ال�شباب لال�ستفادة اجليدة من الفر�ص
االكادميية واملهنية املتاحة كما
يجب وللعب دورهم الرائد بفعالية.
وذكر ال�سيد� /صالح بانه التوجد
فر�ص تهدر ووقت ي�ضيع يف حال
بال�صرب
بالتحلي
متيزالعمل

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة �:شاناهان ّ
يتفقد احلدود مع املك�سيك

تفقّد وزير الدفاع الأمريكي
بالوكالة باتريك �شاناهان احلدود
مع املك�سيك للمرة الثانية ،فيما
ت�سعى الوزارة اىل و�ضع خطة بعيدة
املدى لدعم �سيا�سات الرئي�س دونالد
ترامب يف �ش�أن الهجرة.
وتوجه �شاناهان �إىل ماكالني
ّ
يف والية تك�سا�س ،حيث التقى
امل�س�ؤولني عن احلدود ،وتفقّد من�ش�أة
خم�ص�صة للتعامل مع طلبات الهجرة،
ومركز ًا لدوريات احلدود.
وقال الوزير مل�س�ؤولني عن
الدوريات احلدودية ،فيما كان مئات
من املهاجرين داخل خيم يف انتظار
�إجناز معامالتهم« :لن نغادر حتى
تكون احلدود �آمنة».
و�أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون)
خ�ص�ص 1.5
اجلمعة �أن �شاناهان
ّ
بليون دوالر لت�شييد نحو 130

كيلومرت ًا من احلواجز على
احلدود مع املك�سيك� ،ضمن
م�رشوع ُينفّذ على مراحل،
نتيجة عدم ح�صول ترامب
على موافقة الكونغر�س على
متويل كامل لت�شييد اجلدار
احلدودي.
وجاء ذلك بعد عملية
حتويل �أخرى ،يف (مار�س)
املا�ضي ،لبليون دوالر
من متويل اجلي�ش لت�شييد
اجلدار .و�أثار ذلك انتقادات عنيفة
من نواب دميوقراطينيّ ،
ملحوا �إىل �أن
ردهم على ذلك رمبا يتم ّثل يف فر�ض
ّ
قيود جديدة على �سلطة البنتاغون يف
حتويل املخ�ص�صات املالية.
وقال �شاناهان �إنه يدرك �أن يف �إمكان
الكونغر�س �سحب هذه ال�صالحية من
البنتاغون ،وزاد« :ال �أمتلك رد ًا جيد ًا

يف ما يتعلّق بقدرتنا على موازنة
ذلك .هذا م�أزق».
ويحر�ص ترامب على �أن ي�ؤدي
اجلي�ش الأمريكي دور ًا �أكرب يف ما
يتعلّق باحلدود مع املك�سيك .لكن
�شاناهان ا�ستدرك �أن دعم اجلي�ش لن
ي�ستمر «�إىل موعد غري حمدد ،بل
ّ
�سيكون لفرتة زمنية حمدودة».

بوتني يف عيد الن�صر  :يف عروقنا تتدفق دماء �أبطال احلرب

�أعرب الرئي�س فالدميري بوتني،
عن ثقته ب�أن الأحفاد احلاليني،
للمقاتلني الذين �شاركوا يف احلرب
الوطنية العظمى ،يحملون يف
داخلهم الب�صمات الوراثية لأ�سالفهم
الأبطال.

ويف حديث خالل برنامج
"مو�سكو .الكرملني .بوتني"،
"رو�سيا"-1
قناة
على
التلفزيونية ،قال الرئي�س
بوتني� ،إن كل امل�شاركني
يف العمليات القتالية وكذلك
الذين كافحوا وعملوا داخل
البالد ،خالل احلرب الوطنية
العظمى ،كانوا �أبطاال.
" :ماذا يعني ال�سري مع �صور
الأبطال ،خالل م�سرية "الفوج
اخلالد"؟ ،هذا يعني� ،أين �أ�ستطيع �أن
�أدرك� ،أن دماءهم تتدفق يف عروقنا،

و�أن جيناتنا حتتوي على نف�س
الرموز مثل �أجدادنا و�آبائنا وجداتنا
و�أمهاتنا .وماذا ميكن �أن يعني ذلك
�أي�ضا؟ يعني �أن كل واحد منا ،يقوم
بقيا�س نف�س ال�شيء على نف�سه،
ويعتقد يف وعيه الباطني ،على �أي
حال� ،أننا ورثنا هذه ال�صفات وهذه
الإمكانيات".
و�أعرب الرئي�س بوتني ،عن ثقته
ب�أن ال�شعب الرو�سي�" ،إذا حدث �شيء
ما ،يف موقف ما من احلياة" �سريد
بال�شكل الالزم واملنا�سب.

�إيران تنفي �صدور �أمر من خامنئي باالن�سحاب من االتفاق النووي
نفى القيادي يف التيار الإ�صالحي،
وع�ضو الربملان الإيراين ،حممود
�صادقي� ،أن يكون املر�شد الأعلى
أمرا بان�سحاب
علي خامنئي �أ�صدر � ً
�إيران من االتفاق النووي املربم عام

.2015
وقال �صادقي يف تغريدة له عرب
ح�سابه الر�سمي على ”تويرت“ ،الأحد
املا�ضي” ،يف جل�سة التي عقدت،
وردا على �س�ؤايل ،ذكر ظريف �أن خف�ض
�إيران لاللتزامات بقرار و�إجماع من
املجل�س الأعلى للأمن القومي ،و�أن
�شائعة �أمر املر�شد (علي خامنئي)
ال�ستكمال ان�سحاب �إيران من االتفاق
النووي غري �صحيح“.
و�أعلن الرئي�س الإيراين ،ح�سن

روحاين ،الأربعاء املا�ضي ،خف�ض
بالده بع�ض التزاماتها يف االتفاق
حمذرا يف الوقت ذاته من
النووي،
ً
انهيار االتفاق.
واعترب روحاين يف كلمة له بثها
التلفزيون الر�سمي� ،أن انهيار
االتفاق النووي �أمر خطري على �إيران
والعامل ،مبينًا �أن ”�إيران متهل
الأطراف املوقعة على االتفاق النووي
مهلة �ستني يوما لتفيذ تعهداتها و�إال
�ست�ضطر �إيران التخاذ خطوات �أخرى.

واملثابرة ،و�شدد على العمل
امل�ضاعف من اجل م�صلحة ال�شعب
والوطن انطالقا من اخلربات اجلمة
التي اكت�سبت من الوقت املهدر يف
�سنوات الع�رشين املا�ضية.
وقال ال�سيد� /صالح �إن " تقوية
التنظيم ي�ساعد يف تعزيز االنتاجية،
لذا ينبغي علينا ان نكون �أمنوذجا
لالجيال املتعاقبة "،وذكر عن
ال�رشوع يف برامج كبرية موجهة اىل
ال�شباب يف مرحلة ال�سالم الراهنة
 ،وقد تتمثل يف حت�سني الأو�ضاع
املعي�شية وخلق فر�ص العمل وان�شاء
بنى حتتية واخلدمات االجتماعية
باال�ضافة اىل التنمية الزراعية،
داعيا للم�ساهمة الفعالة من اجل
�ضمان م�ستقبل تلك الربامج.
وقدمت يف االجتماع اراء وافكار
بناءة ت�ساعد يف تعزيز ت�أطري ال�شباب
العامل.

راهول غاندي ي�ص ّوت يف االنتخابات الهندية

�أدىل ناخبون يف �شمال الهند
ب�أ�صواتهم الأحد املا�ضي  ،يف
املرحلة قبل الأخرية من االنتخابات
النيابية التي تنظم على  7مراحل،
فيما تبحث املعار�ضة عن موقف
موحد ملنع رئي�س الوزراء ناريندرا
ّ
مودي من الفوز بوالية ثانية.
وهناك �أكرث من  100مليون ناخب
يف  7واليات يف هذه املرحلة ،يف
االنتخابات التي بد�أها مودي يف
(�أبريل) املا�ضي باعتباره الأوفر حظ ًا
يف الفوز ،بعد ت�صاعد التوتر مع
باك�ستان.
ت�شجعت
لكن �أحزاب املعار�ضة
ّ
�أخري ًا ،ب�سبب ما تعتربها م�ؤ�رشات
على تراجع �شعبية حزب "بهاراتيا
جاناتا" الهندو�سي القومي بزعامة
مودي ،وبد�أت مفاو�ضات حول
حتالف بعد االنتخابات التي تنتهي
يف  19ال�شهر اجلاري.
وقال راهول غاندي ،زعيم "حزب
امل�ؤمتر" املعار�ض� ،إن امللفات
الأ�سا�سية يف االنتخابات تتعلّق
بالبطالة ومعاناة �سكان الريف
ووقف تداول الأوراق النقدية القدمية
و�رضيبة املبيعات اجلديدة .و�أ�ضاف
بعدما �أدىل ب�صوته" :كانت معركة
جيدة .مودي ا�ستخدم الكراهية،
ونحن ا�ستخدمنا احلب .و�أعتقد ب�أن
احلب �سيفوز".

ويعترب حمللون �أن الأحزاب
الإقليمية قد ت�ؤدي دور ًا حا�سم ًا يف
حتديد �شكل احلكومة املقبلة ،بعد
رضر "بهاراتيا جاناتا" نتيجة قلّة
ت� ّ
الوظائف اجلديدة و�ضعف �أ�سعار
املنتجات الزراعية.
و�شهدت الأ�سابيع املا�ضية �أي�ض ًا
ترا�شق ًا �شخ�صي ًا بني الزعماء� ،شمل
تعليقات من مودي حول �أ�رسة راهول
غاندي� ،سليل عائلة نهرو-غاندي
جتمع انتخابي،
ال�سيا�سية .فخالل
ّ
و�صف مودي رئي�س الوزراء الراحل
راجيف غاندي ،والد راهول ،ب�أنه
وبرر "بهاراتيا
"الفا�سد الرقم واحد"ّ .
يرد على
جاناتا" الأمر ب�أن مودي كان ّ
ل�ص
و�صف راهول له ب�أنه ّ

�أفغان�ستان :مقتل � 7أطفال يف انفجار عبوة نا�سفة

قتل � 7أطفال يف انفجار عبوة نا�سفة
مزروعة بجانب طريق ،يف والية غزين
الأفغانية.
وقال املتحدث با�سم الوالية ،حممد
عارف نوري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن
احلادث وقع �أثناء لعب �أطفال بجانب
طريق يف قرية ت�شامباران ،بق�ضاء

”موكور“.
ولفت �إىل �أن احلادث �أ�سفر عن مقتل � 7أطفال ،و�إ�صابة اثنني �آخرين ،فيما اتهم
املتحدث ،عنا�رص حركة طالبان ،بزراعة العبوة النا�سفة يف املنطقة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

م�سلحون يهاجمون كني�سة ويقتلون ق�سا وم�صلني يف بوركينافا�سو موريتانيا :مر�شحون يف ال�سباق نحو الق�صر الرئا�سي
قال م�س�ؤول حملي يف بوركينافا�سو،
�إن م�سلحني قتلوا �ستة �أ�شخا�ص بينهم
ق�س خارج كني�سة كاثوليكية ،الأحد
املا�ضي
ويعد االعتداء ثاين هجوم على
امل�سيحيني يف غ�ضون �أ�سبوعني يف
البلد الإفريقي الذي ي�شهد تزايدا يف
هجمات املت�شددين.
وقال بوكاري زوجنو؛ وهو رئي�س
بلدية دابلو ال�شمالية التي وقع فيها
الهجوم� ،إنه عندما كان امل�صلون
يغادرون الكني�سة يف حوايل ال�ساعة
التا�سعة �صباحا ،حا�رصهم نحو 20
رجال و�أطلقوا النار عليهم فقتلوا �ستة

منهم.
و�أ�ضاف �أن املهاجمني
�أحرقوا بعد ذلك الكني�سة
وبع�ض
�صيدلية
ونهبوا
املتاجر الأخرى والذوا بالفرار
يف عربات.
وت�صاعدت الهجمات يف
بوركينا فا�سو ،خالل العام
املا�ضي ،مع �سعي جماعات على �صلة
بتنظيم داع�ش والقاعدة املتمركزة يف
مايل املجاورة� ،إىل تو�سيع نفوذها
يف منطقة قاحلة جنوب ال�صحراء
الكربى .و�أعلنت احلكومة حالة
الطوارئ يف عدة �أقاليم �شمالية على

احلدودمع مايل يف دي�سمرب ب�سبب
هجمات الإرهابيني الدامية.
لكن العنف تفاقم منذ ذلك احلني.
فقد �أعلنت فرن�سا عن مقتل اثنني من
جنودها يف عملية ا�ستهدفت �إنقاذ
�أربعة رهائن يف بوركينا فا�سو،
الأ�سبوع املا�ضي.

رئي�س وزراء البحرين يلتقي قائد القوات البحرية بالقيادة املركزية الأمريكية

ا�ستقبل رئي�س الوزراء البحريني
خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،قائد
القوات البحرية بالقيادة املركزية
الأمريكية جيم�س مالوي.

و�أ�شاد �آل خليفة - ،وفق بيان
ن�رشته وكالة الأنباء البحرينية
 خالل اللقاء ،بالدور الذي تقومبه الواليات املتحدة يف «دعم جهود
�إر�ساء الأمن واال�ستقرار يف املنطقة
والعامل» ،م�ؤكد ًا �أهمية «اجلهود
والتحركات امل�شرتكة من خالل
التحالفات الدولية يف مواجهة
خمتلف التحديات التي تهدف �إىل
زعزعة الأمن واال�ستقرار».
من جانبه� ،أعرب مالوي عن
تقديره جلهود البحرين يف تعزيز
الأمن واال�ستقرار وحماربة الإرهاب.
وي�أتي اللقاء بعد �أيام من �إعالن
الواليات املتحدة تعزيز قواتها يف

اخلليج ،مبا ي�شمل ن�رش جمموعة
�سفن �ضاربة بقيادة حاملة الطائرات
«�أبرهام لينكولن» ون�رش قاذفات
ا�سرتاتيجية من طراز «بي»52 -
وبطارية ل�صواريخ «باتريوت» يف
املنطقة ،وذلك و�سط ت�صعيد التوتر
بني وا�شنطن وطهران.
الأمريكي
الأ�سطول
ويتمركز
اخلام�س يف املياه الإقليمية املقابلة
للبحرين ،وت�شمل عملياته منطقة
اخلليج وخليج عمان وبحر العرب
وخليج عدن والبحر الأحمر ،و�أجزاء
من املحيط الهندي ،حيث يتمركز
يف منطقة «اجلفري»� ،رشق العا�صمة
البحرينية املنامة.

�سوريا �:آلية قيد الدر�س ملحاكمة املقاتلني الأجانب م�سلحون يقتلون �أربعة
مدنيني و�سط مايل

�أعلن وزير اخلارجية
الفرن�سي جان �إيف
لودريان �أنه يجري در�س
«�آلية قانونية» دولية
اجلهاديني
ملحاكمة
الأجانب يف تنظيم
«داع�ش» املعتقلني يف
املناطق الكردية يف
�سورية.
وقال ل�صحيفة «لو
باريزيان»« :ندر�س �إمكانية �إن�شاء
�آلية قانونية حمددة» .و�أ�ضاف:
«قد ت�ستوحى هذه الآلية من �أمثلة
�أخرى يف النظام الق�ضائي الدويل،
كما ح�صل بالن�سبة لكو�سوفو �أو
القارة الأفريقية» ،من دون مزيد من
التفا�صيل.
ويف � 2015أُن�شئت حمكمة خا�صة
مقرها الهاي حتقق يف ادعاءات
بارتكاب املتمردين االنف�صاليني
الألبان يف كو�سوفو جرائم حرب �ضد
ال�رصب واملعار�ضني ال�سيا�سيني
الكو�سوفيني يف  1998و.1999
يف �أفريقيا� ،أ�صدرت املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا التي
�أُن�شئت بقرار من الأمم املتحدة يف
 1994ومقرها �أرو�شا (تنزانيا)،
ع�رشات الإدانات حتى �إغالقها يف
 .2015وكلفت �آلية متابعة للمحاكم
اجلنائية الأممية �إمتام �أعمالها.
و�أن�شئت املحكمة اجلنائية اخلا�صة
يف  2015للنظر يف اجلرائم �ضد
الإن�سانية وجرائم احلرب يف �أفريقيا
الو�سطى منذ .2003
ورف�ض لودريان �أي مقارنة مع
حمكمة نورمربغ التي حاكمت
امل�س�ؤولني النازيني بعد .1945
وقال «�إنها مقارنة ثقيلة املعاين
تاريخي ًا».
وتطالب قوات �سورية الدميوقراطية
(ق�سد) ،التحالف العربي  -الكردي
الذي �أنهى «خالفة» تنظيم «داع�ش»

يف �سورية ،ب�إن�شاء حمكمة دولية
خا�صة مقرها �شمال �رشقي هذا البلد،
ملحاكمة مرتكبي اجلرائم يف التنظيم
اجلهادي.
لكن الو�ضع معقد من الناحية
القانونية ،لأن املنطقة الكردية حيث
يعتقل اجلهاديون غري معرتف بها
دولي ًا .ويف العراق يحاكم الق�ضاء
العراقي اجلهاديني الأجانب.
و�أكد لودريان �أن احلكومة الفرن�سية
«م�ستعدة» لإعادة يتامى جهاديني
فرن�سيني بعد �إعادة خم�سة �إىل فرن�سا
يف (مار�س).
وتعار�ض فرن�سا عودة الرجال
والن�ساء الذين �سيحاكمون «حيثما
ارتكبوا جرائمهم» بح�سب الوزير،
الذي قال �إنه م�ستعد فقط لدر�س
ملفات الأطفال امل�سجونني مع
�أمهاتهم يف املخيمات وفق «كل حالة
على حدة».
وموقف باري�س مثري للجدل� ،إذ
تطالب الأ�رس وحماموها بتويل �أمر
الأطفال طبي ًا واجتماعي ًا ونف�سي ًا
يف فرن�سا ،البلد الذي تتحدر منه
�أمهاتهم.
وكانت احلكومة تنوي �أ�ص ً
ال
�إعادة  163مواطن ًا من �أ�صل  250هم
رجال ون�ساء و�أطفال م�سجونون �أو
حمتجزون يف خميمات حتت �سيطرة
الأكراد ،قبل �أن تغيرّ موقفها وفق
وثائق داخلية ن�رشتها �صحيفة
«ليبريا�سيون» يف (�أبريل).

قتل م�سلحون جمهولون  4مدنيني
يف و�سط مايل ،كما ذكر قريب لأحد
املا�ضي ال�ضحايا ويدعى علي
�أوغوبارا وم�س�ؤول يف جمعية وم�صدر
�أمني لوكالة "فران�س بر�س".
وقال �أوغوبارا لـ"فران�س بر�س"
�إن "�أخي كان مع �أ�شخا�ص �آخرين
عائدين على دراجة نارية من �سوق
باندياغارا ،وفتح م�سلحون النار
عليهم" .و�أ�ضاف �أن "�أربعة مدنيني
قتلوا على الفور وجرح اثنان �آخران
وفر املهاجمون على الفور".
و�أكد امل�س�ؤول يف جمعية تنمية
دائرة باندياغارا �سيدو تيبينه
الوقائع .وقال�" :إنه هجوم جبان
ووح�شي .املدنيون كانوا يغادرون
باندياغارا متوجهني �إىل قرية
تيغرو" .و�أ�ضاف" :نطلب من احلكومة
�إتخاذ كل الإجراءات الالزمة ل�ضمان
�أمن ال�سكان املدنيني".
و�أ�شار �إىل "وجود الكثري من
الأ�سلحة والع�صابات يف املنطقة"،
الفت ًا �إىل نقل اجلريحني �إىل مركز
�صحي "للح�صول على الإ�سعافات
الأولية" .و�أكد م�صدر �أمني مايل �أي�ض ًا
مقتل "�أربعة مدنيني ب�أيدي م�سلحني
بالقرب من باندياغارا".
وكان  18مدني ًا قتلوا الأ�سبوع
املا�ضي يف كمينني ن�صبهما م�سلحون
بفارق يومني يف املنطقة ذاتها و�سط
مايل .و�سيطرت على �شمال مايل يف
(مار�س)  2012جماعات مرتبطة
بتنظيم "القاعدة"ُ ،طرد جزء كبري
منها بف�ضل تدخل ع�سكري دويل �أطلق
عام  2013مببادرة من فرن�سا ،وال
يزال م�ستمر ًا .ومنذ العام ،2015
امتدت هجمات االرهابيني �إىل و�سط
مايل وجنوبها وحتى �إىل دول اجلوار،
خ�صو�ص ًا بوركينا فا�سو والنيجر.
وت�ضاف هذه الهجمات �إىل نزاعات
داخلية �أوقعت �أكرث من  500قتيل يف
�صفوف املدنيني يف و�سط مايل عام
 ،2018بح�سب الأمم املتحدة.

اعتمد املجل�س الد�ستوري
املوريتاين الالئحة النهائية
امل�ؤلفة من �ستة مر�شحني
لالنتخابات الرئا�سية املقررة
يف  22يونيو وبينهم مر�شح
احلزب احلاكم حممد ولد ال�شيخ
حممد �أحمد.
وقال م�صدر قريب من املجل�س
الد�ستوري �إن املجل�س "مل يتلق
�أي طعن يف الالئحة املوقتة" للمر�شحني ال�ستة التي كان ن�رشها يف  9مايو وقرر
بالتايل اعتماد الأ �سماء ال�ستة.ومر�شح احلزب احلاكم ذو خلفية ع�سكرية كان
قد دخل اجلي�ش يف  ،1978توىل من�صب رئي�س �أركان اجلي�ش قبل �أن يعني يف
احلكومة وزيرا للدفاع حتى مار�س .2018
و�سيجد ولد ال�شيخ حممد �أحمد �أمامه خ�صو�صا رئي�س الوزراء االنتقايل الأ�سبق
�سيدي حممد ولد بوبكر ( )2005-2007وهو مدعوم من ائتالف ي�ضم خ�صو�صا
حزب توا�صل الذي يعترب �أهم �أحزاب املعار�ضة� ،إ�ضافة اىل ت�شكيالت �سيا�سية
اخرى كان مت حلها ب�سبب �ضعف نتائجها االنتخابية.
كما ي�شارك يف االنتخابات بريم ولد عبيد الذي كان ح�صل على نحو  9باملئة
من اال�صوات يف انتخابات  2014التي قاطعتها �أبرز �أحزاب املعار�ضة.
وت�ضم الالئحة �أي�ضا حممد ولد مولود رئي�س حزب احتاد قوى التقدم ال�صغري
(ي�سار) وهو مدعوم من املعار�ضة التاريخية التي يج�سدها �أحمد ولد داده رئي�س
جتمع القوى الدميوقراطية الذي تعذر عليه الرت�شح ب�سبب �سنه الذي يفوق 75
عاما.
كما ثبت املجل�س الد�ستوري تر�شح بابا حميدو كاين وكان ح�صل على �أقل من
 2باملئة يف انتخابات  2009وهو �صحايف� ،إ�ضافة �إىل حممد الأمني املرجتي
الوايف اخلبري املايل واملوظف الكبري يف وزارة املالية.
من جهة �أخرى ،ح�صل ائتالف املعار�ضة الذي طلب �أن ي�صوت الع�سكريون يف
االنتخابات يف اليوم نف�سه مع املدنيني ،على طلبه بح�سب مر�سوم حكومي ن�رش
اخلمي�س .لكن اخلالف م�ستمر ب�ش�أن اللجنة االنتخابية الوطنية امل�ستقلة.
وتنظم احلملة االنتخابية من  7اىل  20يونيو .وعند ال�رضورة تنظم دورة
ثانية يف  6يوليو.

املغرب يعرت�ض  117مهاجرا يف البحر املتو�سط

اعرت�ضت البحرية امللكية
املغربية 117 ،مهاجرا
"من دول جنوب ال�صحراء"،
كانوا يحاولون عبور البحر
املتو�سط �إىل �إ�سبانيا على منت
 3مراكب متداعية.
و�أفاد م�صدر ع�سكري يف
البحرية ،ب�أن "املهاجرين
اقتيدوا بعد �إنقاذهم� ،إىل ميناءي ق�رص ال�صغري والناظور يف �شمال اململكة"،
من دون ذكر املزيد من التفا�صيل.
و�أوقفت ال�سلطات املغربية يف عام  ،2018نحو � 89ألف حماولة هجرة غري
�رشعية ،منها � 29ألف حماولة عرب البحر ،بح�سب �أرقام ر�سمية.
وبح�سب املنظمة الدولية للهجرة ، ،و�صل �أكرث من � 7آالف و 800مهاجر �إىل
�إ�سبانيا ،ثاين بوابة دخول للمهاجرين غري ال�رشعيني �إىل �أوروبا بعد اليونان،
منذ بداية العام اجلاري .بدوره ،قدم االحتاد الأوروبي العام املا�ضي للمغرب
 140مليون يورو ،كم�ساعدة ملواجهة الهجرة غري ال�رشعية ،وتفكيك �شبكات
املهربني وحماية املهاجرين وبح�سب اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان،
تدر الهجرة غري ال�رشعية ربحا كبريا على املهربني ،الذين يح�صلون على ما
بني �ألفني وخم�سة �آالف يورو عن كل مهاجر يعرب املتو�سط.
و�أ�ضافت اجلمعية� ،أن ال�سلطات املغربية "تالحق وتوقف ال�ضحايا" بدال من
الرتكيز على املهربني.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ّ
تعلم القراءة والكتابة العربية من خالل الإجابة عن �أ�سئلة الق�صة التالية -:
�إعداد الأ�ستاذ/
حممد �صالح �سليمان

ح�شرة البعو�ض
�أوال  /اقر�أ القطعة التالية ثم �أجب عن
الأ�سئلة التي تليها كتابة
يحكى �أنه ويف الأزمنة القدمية مل تكن
للإن�سان معرفة كافية بح�رشة البعو�ض ،
وما ميكن �أن جتلبه �إليه من الأوجاع والأمرا�ض
 ،و�أثناء تنقلهم من مكان �إىل �آخر بحثا عن
املاء والكلأ كانو ميرون �أو ي�ستقرون لوقت
معني يف مناطق تعترب بيئات قابلة لتوالد
وتكاثر البعو�ض ،مما كان يجعلهم هدفا �سهال
للدغات البعو�ض  ،فكانو يتعر�ضون للتعب
�أو املوت ب�شكل �شبه �إجمايل �أو جماعي دون �أن
يدرو �أو يعو ال�سبب احلقيقي وراء ذلك الهالك
اجلماعي � ،أو التعب لوقت من الزمن .
ومع مرور الوقت والأيام �أ�صبح الإن�سان
ينتبه لأ�شياء مهمة بخ�صو�ص هذا املر�ض ،
ليتعلم من جتاربه ال�سابقة  ،حيث الحظو ب�أن
النا�س الذين يتعر�ضون لهذا املر�ض هم الذين
�سكنو يف مناطق معينة ويف موا�سم معينة ،
مثل املناطق القريبة من املاء ، ......
و�أ�صبحو يف�ضلون ال�سكن يف الأماكن املرتفعة
املك�شوقة للهواء النقي  ،مما كان له الأثر
الكبري يف التقليل من الإ�صابة مبر�ض املالريا
املعروف حاليا  ،كما الحظو ب�أن اعرا�ض
املر�ض التي تظهر على املر�ضى مت�شابة
دائما وهي الإ�سهال واحلمى والقيئ والإجها�ض
العام للج�سم فربطو بني هذه احل�رشة وذلك
املر�ض ،
وكنتيجة ملالحظاتهم وجتاربهم هذه ت�أكدو
متاما ومبا اليدع جماال لل�شك ب�أن هذه احل�رشة
هي ال�سبب احلقيقي وراء هذا املر�ض القاتل
 ،الذي ت�سبب يف زوال الكثري من التجمعات
الب�رشية يف خمتلف املواقع من العامل القدمي
 ،مما جعلهم يفكرون وب�شكل جدي يف و�سائل
وطرق العالج من هذا املر�ض يف حالة الإ�صابة
به ففكرو يف ا�ستخدام الأع�شاب للعالج منه ،
وبالإعتماد على جتاربهم وخرباتهم متكنو من
�إكت�شاف بع�ض العقاقري الفعالة يف املداوات
منه  ،والتي جتعل املري�ض ي�ستفرغ يف حالة
�رشبه للمحلول من �أع�شاب معينة  ،حيث
تخرج املالريا مع اخلارج من البطن ح�سب
اعتقادهم  ،وبهذه الطريقة احلكيمة فقد �أفلحو
يف العالج منه يف �أحيان كثرية ،
وقد جاء العلم احلديث لي�ؤكد �صحة الكثري
مما ذهب �إليه الأقدمون  ،حيث ظهر ب�أن تلك
الأع�شاب التي ا�ستخدموها هي نف�س الأع�شاب

التي ت�ستخدم حاليا يف
العالج من مر�ض املالريا
� ،إال �أن ذلك يتم بطريقة
تت�سم بالدقة وال�سىالمة
�أكرث من ال�سابق  ،كما �أكد
العلم احلديث ب�أن مر�ض
املالريا �أخطر بكثري مما
ذهب �إليه الأقدمون ،
فقد ت�أكد ب�أن املر�ض له
�أ�رضار �أخرى كثرية غري
تلك التي عرفها القدماء
وعملو على التداوي منها
مثل ال�شلل واجلنون
والت�أثري املبا�رش يف
خمتلف الأع�ضاء الداخلية
للج�سم مثل الكلى والكبد
والأمعاء
والدماغ
الدقيقة والأمعاء الغليظة ......الخ .
�أما يف بالدنا �إرتريا فقد عمل االرتريون منذ
عهد الثورة على حماربة هذا املر�ض جنبا
�إىل جنب مع حماربتهم لال�ستعمار الذي كان
جاثما على بالدنا  ،والآن تعمل احلكومة
الأرترية على توعية املواطنني دوما  ،عمال
بالقول امل�أثور " الوقاية خري من العالج
ا مل�ست�شفيا ت
" �إ�ضافة �إىل �إقامة
واملراكز ال�صحية يف
جميع �أنحاء البالد.
هذا وتعترب البعو�ض
من �أكرث احل�رشات �رضرا
للإن�سان  ،لأنها تتغذى من
دمه وت�سبب له امل�ضايقة
بلد غا تها

ا ملتكر ر ة
 ،وتنقل
�إليه العديد من
الأمرا�ض  .والغريب
�أن �أنثى البعو�ض هي
التي تتغذى على دم الإن�سان
واحليوان وت�سبب له الأمرا�ض .
�أما الذكر فال يتغذى على دم الإن�سان وال
ي�سبب له �أية �أ�رضار  ،وتعمل وجبة الدم التي
تتناولها الأنثى على تكوين البي�ض � ،إذ ت�ضع
بي�ضها على �سطح املاء يف الربك وامل�ستنقعات
 .ويرتاوح عدد البي�ض بني خم�سني ومائة
وخم�سني بي�ضة  ،ويكون البي�ض طافيا على
�سطح املاء ملدة يوم  ،يفق�س بعدها لتخرج
منه يرقات ن�شطة ت�سبح يف املاء باحثة عن
نبات �أو �أحياء دقيقة تتعذى عليها  .وتتنف�س
الهواء من �سطح املاء لذلك جندها يف �صعود
وهبوط م�ستمرين  .ويتجدد جلد الريقة
اخلارجي �أربع مرات
خالل �سبعة �أو ع�رشة
�أيام  .ويف االن�سالخ
الرابع للجلد تتحول
الريقة �إىل عذراء ،
وتختلف عن الريقة
يف ال�شكل والتغذية
� ،إذ �أنها التتغذى ،
بل تتحرك يف املاء
وتتنف�س الأوك�سجني ،
وي�ستمر طور العذراء
يوما �أو ثالثة �أيام
يتكون خاللها �أجزاء
البعو�ضة
ج�سم
البالغة  ،فتطفو على
ال�سطح وينفتح الكي�س
 ،وتخرج منه بعو�ضة

كاملة تن�رش جناحيها وتنطلق يف الهواء ،
وتكون الأنثى قادرة على و�ضع البي�ض بعد
�ستة �أيام .
وللبعو�ض �أنواع  :منها الكيولك�س وهو نوع
ال�رضر منه  ،لأنه يتغذى على رحيق الأزهار
 ،ويتواجد يف احلدائق واحلقول والأ�شجار .
�أما النوع الثاين فهو الأنوفل�س الذي
تدخل �أنثاه منازلنا فتزعجنا
ب�صوتها الذي ي�سمى (
وت�ؤملنا
الطنني )
بل�سعاتها  ،وتنقل
�إلينا اجلراثيم
� .أما ذكور
الأنوفل�س فمثلها
بعو�ض
مثل
ا لكيو ليك�س
يتغذى
الذي
على رحيق الأزهار
والي�سبب لنا �أية
�أ�رضار  ،وت�سبب
لدغة الأنوفل�س التهابا
يف اجللد خا�صة عند الأطفال
فتتورم �أو حتمر مكان اللدغة .
ومن �أهم الأمرا�ض التي ي�سببها
البعو�ض هي  :مر�ض املالريا ومر�ض
الفيالريا ومر�ض احلمى ال�صفراء  ،ونتيجة
للأمرا�ض التي ت�سببها هذه احل�رشة ميوت
�سنويا العديد من النا�س .
ويعترب مر�ض املالريا من �أكرث الأمرا�ض
انت�شارا يف البالد الأفريقية ومن بينها �إرتريا
 .وح�رشة البعو�ض كغريها من احل�رشات
ميكن مكافحتها والتخل�ص منها كما فعلت
العديد من الدول يف �أوروبا و�آ�سيا وامريكا
وحتى بع�ض الدول الأفريقية  .وتتم عملية
املكافحة بردم الربك وامل�ستنقعات �أو
ر�ش مياهها باملبيدات احل�رشية  ،وكذلك
بالتخل�ص من احل�شائ�ش الزائدة حول املنازل
� ،أما يف املنزل فيمكن �أن مننع دخولها
ب�إغالق النوافذ وبعدم ترك الأبواب مفتوحة
�أثناء الليل  ،وبا�ستخدام النامو�سيات  ،ور�ش
املنزل باملبيدات ب�رشط بقاء النا�س خارجه
ملدة التقل عن ربع �ساعة .
�س 1-من القطعة �أعاله �ضع دائرة حول
حرف الإجابة ال�صحيحة -:
 -1ينقل البعو�ض الكثري من الأمرا�ض �إىل
الإن�سان واحليوان منها:
�أ -املالريا
ب -الفيالريا
ج -احلمى ال�صفراء
د -كل الإجابات �صحيحة .
 -2تعترب البعو�ض من �أكرث احل�رشات
�رضرا للإن�سان واحليوان لأنها � :أ -تتغذى
ب -ت�سبب لنا االزعاج ج -تنقل
على دمنا
د -كل االجابات �صحيحة
�إلينا الأمرا�ض

.
 -3واحدة من الآتي ال تندرج
حتت �أنواع البعو�ض -:
�أ -الكيوليك�س
ب -الأنوفل�س
ج -النحل
د -كل الإجابات .
 -4الأ�شياء الآتية و�سائل
ملكافحة ح�رشة البعو�ض �إال
واحدة :
�أ -ردم الربك
ب -ر�ش املياه باملبيدات
ج -التخل�ص من احل�شائ�ش
د -كل الإجابات خاطئة .
البعو�ض
تتغذى
-5
 ...........دم الإن�سان.
�أ -فى.

ب -من .
ج -عن.
د -كل الإجابات �صحيحة
 -6ي�سبب البعو�ض للإن�سان ............
بلدغاته املتكررة.
�أ -الإرهاق.
ب -التعب .
ج -امل�ضايقة.
 -7ت�ضع البعو�ضة بي�ضها ___ �سطح
املاء .
�أ -عمق .
ب -فى .
ج -على .
 8يتجدد جلد الريقة �أربع مرات ---------ال�سنة.
�أ -خال ل .
ب -على .
ج -من .
 9ي�ستمر طور العذراء ثالثة �أ يام يتكون______�أجزاء ج�سم البعو�ضة .
�أ�-أثناءها
ب -بينها .
ج -عليها
 10ح�رشة البعو�ض ميكن ____والتخل�ص منها.
�أ -تركها.
ب -مكافحتها .
ج -قتالها .
�س 2-هات مرادف الكلمات �أو العبارات
الأتية -:
 11منزل ____� 12إغالق ____ 13لدغة ____ 14مكافحة ____ 15ت�ضع______�س 3-هات عك�س الكلمات �أو العبارات
الآتية-:
� 16أنثى ___� 17رضر ______� 18أحياء ______� 19صعود _____ 20نهارا______�س 4-املأ الفراغات التالية بالكلمات �أو
العبارات املنا�سبة من عندك -:
 21تتم مكافحة ح�رشة البعو�ضب___ و ____
 22ح�رشة البعو�ض ت�ضع بي�ضها على_____ املاء .
� 23أنواع البعو�ض الذى ينقل املر�ض �إىلالإن�سان واحليوان هى �أنثى _____
 24نو ع البعو�ض الذى يتغذى علىرحيق الأزهار ي�سمى_____
� 25صوت البعو�ض الذى يزعجنا فىاملنازل ي�سمى ______ .
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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.

قطعة برجر ت�شوه لوجه مراهقة لدرجة ي�صعب التعرف عليها

تعر�ضت �أماية �إيفانز لرد فعل �سيء ج ًدا
بعد �أن تناولت �شطرية من الربجر ،حيث
انتفخت �شفاها لدرجة ال تُ �صدق وهو ما
دفعها للذهاب �إىل امل�شفى لتلقي العالج
الالزم.
ا�ستيقظت �أماية لتجد �أن �شفاها تعر�ضت
النتفاخ �شديد حاولت عالجه لكن دون
جدوى ،لذا قامت بن�رش �صور وفيديوهات
لنف�سها بعد التحول املرعب الذي حدث
لها.
انتفخت �شفاة �أماية البالغة من العمر
 18عام حتى و�صلت � 3أ�ضعاف حجمها الطبيعي ،حتى �أن �أدوية احل�سا�سية التقليدية مل تعالج هذا
االنتفاخ ال�شديد لذا ذهبت �إىل امل�شفى.
يف حني ،ت�سببت �صور �أماية يف جدل كبري على موقع التوا�صل الإجتماعي تويرت وتابع حالتها ما
يقارب املليون �شخ�ص ،وبالفعل متكنت �أماية من اخلروج من امل�شفى بعد يومني من العالج �إال �أنها
ال تزال تعاين من تورم الوجه.
وكانت �أماية قد غريت مطعم الربجر الذي تتعامل معه ،وقامت بتجربة �آخر جديد وهو ما ت�سبب
لها يف انتفاخ الوجه بهذا ال�شكل ،لكن الأطباء مل يتعرفوا على املكون الذي �سبب لها هذا االنتفاخ
�إىل الآن

ببغاء يعمل مع جتار خمدرات!!! ..

يف واقعة غريبة من نوعها ،اعتقلت ال�رشطة
الربازيلية ببغاء بعدما �أخرب جتار خمدرات
بقدوم ال�رشطة العتقالهم.
والطائر الأليف الذي �أعتاد الإن�سان على
تربيته ،كان ي�ستخدمه جتار املخدرات يف
الإفالت من احلمالت الأمنية ،عرب تنبيههم بقدوم
رجال ال�رشطة.
وقالت و�سائل �إعالم برازيلية� ،إن الببغاء كان
يحذر الع�صابات قائالً" :ال�رشطة هنا" عند ر�صده

حمالت ال�رشطة على �أوكار جتار املخدرات يف
منطقة ت�سمى فيال �إيرما دول�س وتقع يف والية
بياوي �شمال الربازيل.
وجنحت ال�رشطة يف اعتقال الببغاء يف حلمة
�أمنية على وكر للمخدرات يديره زوجان ،كما
قام ال�ضباط با�ستجواب الببغاء لكنه مل يتفوه
بكلمة.
وقد مت ت�سليم الطائر �إىل حديقة حيوان حملية
ليتعلم الطريان على �أن يتم الإفراج عنه بعد
ثالثة �شهور.
وطائر الببغاء معروف ب�ألوانه الزاهية التي
ترتاوح بني الأخ�رض والأحمر والأزرق والأ�صفر،
وتقليد بع�ض �أنواعه للأ�صوات وهو ما جعلها
طيور حمببة للإن�سان لرتبيتها كطيور مدللة.
وي�ستطيع الببغاء حفظ ما يزيد على 1000
كلمة ،كما ميكنه �إدخالها يف جمل منا�سبة ،ما
ي�ؤهله للدخول فى حمادثات مع الب�رش ،وذلك
بعد تدريبه ،وهذا النوع من الببغاوات يع�شقه
املثقفون وال�شباب من اجلن�سني

�سيلفي جرئ ومتهور مع الغوريالت يح�صد ع�شرات الآالف من الإعجاب
�أثارت جمموعة من �صور ال�سيلفي ل�شاب
�أفريقي ،التقطها يف حديقة مع حيوان
الغوريال املفرت�س ،ا�ستغراب مواقع التوا�صل
االجتماعي.
ففي واحدة من �أغرب ال�صور ،ورمبا الأكرث
خطورة ،قام �شاب من الكونغو بالتقاط �صور
�سيلفي له مع الغوريالت ،دون خوف ،حيث
بدا احليوان املفرت�س يف ال�صور وك�أنه ي�شبه
الإن�سان ب�شكل غري عادي يف وقفته وجلو�سه.
وال�شاب الذي يعمل حار�س ًا للحديقة مع
زميله� ،صور �سيلفي مع اثنتني من الغوريالت يف
حديقة فرييوجنا الوطنية يف الكونغو ،والتي
تزن الواحدة منها ،نحو  182كيلوجرام ًا.
ولدى حديقة فرييوجنا ،يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية  600 ،حار�س خم�ص�ص
واثنان منهم التقطا �سل�سلة من ال�صور امل�سببة
الرتفاع �ضغط الدم مع الغوريالت.
وح�صلت �أحدث �صور ال�سيلفي للحار�س
ال�شاب مع الغوريال ،التي ن�رشت على ح�سابه
بفي�سبوك ،على �أكرث من � 13ألف �إعجاب و 14
�ألف م�شاركة.

وتقول درا�سات علمية حديثة� ،إن الغوريال
حيوان مييل نحو االنطواء بعك�س ما ي�شاع عنه
ب�أنه من احليوانات العدائية و�إذا جرحت �أو
�أزعجت ف�إنها ميكن �أن ت�صبح خ�صم ًا عنيد ًا وذلك
لقوتها الهائلة

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

مراهقة تتحول �إىل دمية مرعبةب�سبب االفراط يف املكياج

بعد �أن عانت مراهقة
�إجنليزية من الرف�ض
وعدم القبول قررت
التحول �إىل دمية مرعبة،
وذلك من خالل تطبيق
ريا ما
مكياج كامل كث ً
يتخذ �أ�سلوب خميف على
الطريقة اليابانية.
وبف�ضل املكياج حققت
جازمني بني �شهرة ن�سبية
على �إن�ستقرام ،وحتلم
حال ًيا ب�إطالق ماركة
الدمى
خا�صة مبكياج
ُ
ومن يرغبون يف احل�صول على هذه الإطالالت ،حيث تنفذ حيل غاية يف الدقة وهي مل تتجاوز مرحلة
املراهقة بعد.
تق�ضي جازمني � 3ساعات يوم ًيا للح�صول على هذا املكياج ولديها معدات كاملة ،الأمر بد�أ بتعديل
ب�سيط يف �أ�سلوب املكياج لي�صبح �أكرث رع ًبا �إال �أنها طورت طريقة خا�صة بها.
كما حتلم جازمني ب�إجراء جراحة جتميلية يف امل�ستقبل للح�صول على مظهر الدمية املرعبة ب�شكل
دائم ،لكنها تكتفي حال ًيا ب�إ�ضافة �أدوات وح�رشات ك�أنها خملوقات �صغرية مرعبة بجانب مكياجها.
ريا من
اجلدير بالذكر �أن جازمني حتر�ص
دائما على �إخفاء مالمح ج�سدها الأنثوي لكنها تخاف كث ً
ً
�إحلاق ال�رضر ب�أ�ضالع ال�صدر لذا تفكر يف �إجراء جراحة للتخل�ص من منطقة ال�صدر.
�أما عن موقف عائلتها ،فت�ؤكد جازمني �أن عائلتها متفهمة ج ًدا ملا تفعله لأنها اختارت القيام مبا
حتب وهو ما تن�صح به اجلميع ،لدى جازمني حال ًيا �أكرث من � 40ألف متابع على �إن�ستقرام وحتلم
بتحقيق املزيد من ال�شهرة.

فتاة ت�سافر حول العامل لتختار �أف�ضل طريقة للموت

اختارت فتاة �أن حتقق �شهرة على ان�ستقرام
بطريقة غريبة ج ًدا ،حيث تلتقط �صور لنف�سها
حول العامل وهي جت�سد دور الفتاة امليتة،
حيث ت�ستلقي على الأر�ض على وجهها يف �أجمل
املناطق ال�سياحية حول العامل.
�ستيفاين �أطلقت احل�ساب اخلا�ص بها على موقع
التوا�صل الإجتماعي حتت عنوان  stefdiesمنذ

� 8سنوات،
�أن
وت�ؤكد
الهدف من
�ضعية
و
املوت هو
�إخبار العامل
كم �أن احلياة
وال
ثمينة
تعو�ض.
بلغ حال ًيا
عدد متابعي
�ستيفاين على
�إ ن�ستقر ا م
�أكرث من � 25ألف متابع ،وتظهر يف عدد من
املعامل ال�سياحية حول العامل منها كاتدرائية
نوتردام يف فرن�سا والتي التقطت فيها ال�صور
ؤخرا بعد حادث احلريق امل�ؤ�سف.
م� ً
كذلك �أخذت �صور عند برج �إيفل وعند الهرم
الزجاجي ،بجانب �صور �أخرى يف مدريد،
�إيطاليا ،املك�سيك وحتى هاواي.

حمار عمره � 5سنوات يقرتب من حتقيق لقب الأطول يف العامل

يف حممية رادكليف
بربيطانيا ،يقرتب ديريك
ال�ضخم ،من �أن ي�صبح
�أطول حمار يف العامل،
بعد �أن �أ�صبح طوله يزيد
عن � 170سم ،رغم �أن
عمره ال يتجاوز اخلم�س
�سنوات.

ولدى ديريك الفر�صة يف
حتقيق لقب �أطول حمار
يف العامل ،ب�سبب �سنه
ال�صغري ،لذلك ميكنه
النمو خالل العامني
القادمني ليقتن�ص اللقب
من احلمار الأمريكي
رومولو�س الذي يبلغ طوله �172سم ،ويعي�ش يف والية تك�سا�س الأمريكية.
ويعود احلمار ديريك �إىل �ساللة مميزة ،تُ عرف با�سم جاك�ستوك املاموث ،تولد دائم ًا عمالقة،
ً
خا�صة �أنه مل يبلغ عمره � 7سنوات ،وهو العمر الذي تتوقف عنده احلمري
لذلك ميكنه حتقيق اللقب،
عن النمو.
وتقول مالكة املحمية تري�سي غارتون �إن احلمار ال�ضخم مل يكتمل منوه بعد ،حيث تتوقف احلمري
عن النمو عندما تبلغ من العمر � 7سنوات ،لذلك ال يزال �أمامه الكثري من الوقت.
وعلى الرغم من �أن ديريك عمالق ًا �إال �أنه لطيف وودود للغاية ،مثل كلب كبري يتبعك طوال الوقت
ويريد �أن يكون بجانبك.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

املهرجانات الرتاثية لقومية النارا
ترجمة :جمال حممد علي
معظم متحدثي اللغات النيلية
الإفريقية ميتازو مبهرجاناتهم
الرتاثية ،وقومية النارا هي
كذلك ،حيث ان البحوثات التي
اجريت حتى الآن يف هذا ال�ش�أن
ت�ؤكد ان املهرجانات الرتاثية
لقومية النارا هي عديدة� ،إذ يبلغ
عددها الثالثة وع�رشون مهرجان�أً
وزيارات يقومون بها �سنويا ،حيث
ان جميع قبائل النارا حتتفي بها،
وتُ عطيها مقدار عايل من الأهمية
وترى فيها نف�س االهداف واملعنى
والقيمة ،وبع�ض من اهداف �إقامة
هذه املهرجانات هي :ـ
الأذونات الر�سمية
ـ �إعطاء
ملزاولة االعمال اليومية و
الن�شاطات الإجتماعية.
ـ القيام بامل�سئوليات ،لإكت�ساب
احلقوق.
ـ الق�سم والتعهد على الإلتزام
بقيم االجداد وحفظها.
ـ الوقاية من العني احل�سود ،و
الآفات واحلوادث.
ـ تعويد ال�شباب على التحمل
وال�صرب ،والت�أكد من جاهزيتهم
لتحمل امل�سئوليات.
�سنتحدث يف عدد اليوم عن
مهرجان فُ ردي ،وهو واحد من
املهرجانات الرتاثية العريقة
لقومية النارا.
مهرجان فُ ردي الرتاثي
يعترب هذا املهرجان من اكرب
وا�شهر املهرجانات والزيارات التي
تقوم به قومية النارا ،و يحتفل به
يف مناطق قبيلة �سانتورتا ،يف
(ا�سوقي و ِقنايل)،
�ضواحي قريتيُ ،
ويقام كل عام يف �شهر اكتوبر او
نوفمرب ،ويحتوي على الكثري من
املرا�سم والفعاليات.
بحيث انه عند بداء فعاليات
هذا املهرجان مينع ال�شعب من
القيام ب�أي ن�شاطات اخرى او
مزاولة االعمال اليومية خارج
القرى ،حيث تقام الإفتتاحية
بطقو�س دينية يف جبل مقد�س،
وتختتم مبرا�سم (ما�س�س) ،وهي
مرا�سم ر�سمية ت�سمح ب�إقامة

احلفالت وعزف خمتلف الآالت
املو�سيقية الرتاثية ،و�رضب
الطبول ،والرق�ص ،كما ت�سمح
لفتيات املنطقة بالتجول بحرية
وال�سماح لهن بامل�شاركة يف هذه
الإحتفاالت.
يقام هذا املهرجان كل عام يف
�شهرين حمددين من ال�سنة ،حيث
انه ال بد من �إقامته �سنويا يف �شهر
نوفمرب او دي�سمرب ،ف�إذا �أقيم هذا
العام يف �شهر نوفمرب يقام العام
املقبل يف �شهر دي�سمرب ،ويحدد
اليوم الذي ي�ست�أنف فيه املهرجان
بعد �سبعة او ت�سعة ايام من ر�ؤية
ال�شهر اجلديد ،وذلك بعد ان يت�أهب
�شعب املنطقة عموما و اال�رس التي
تقوم مب�سئوليات �إقامة املهرجان
خ�صو�صا ،وت�ست�أنف املرا�سم يف
اليوم ال�سابع من ال�شهر ،اما �إذا
مل ت�ستعد اال�رس املعنية ،او بع�ض
االفراد واال�رس من او�ساط ال�شعب،
ت�ؤجل املرا�سم ليومني وتقام يف
اليوم التا�سع من ال�شهر ،و�إذا
كانت عدم
اجلاهزية
قد كانت
من قبل
هل
ا
ا لقر ية
م
يقو
ا ل�شعب
بنفري
جما عي
لإ متا م
ا ملهمة
يف خالل
يو مني

او القومية بقد�سيتها وتقع تلك
املنطقة يف جبل ( ِفتي دقي) ويفتتح
املهرجان فيها ،وال ي�سمح الي
�شخ�ص اخر بامل�شاركة او التواجد
يف املنطقة غري اال�رس املعنية
واملوكلة مب�سئوليات املهرجان،
ويف هذا اليوم تقوم اال�رس املعنية
من منطقة ِ
(قنايل و اُتُ ون دا)
بالتجمع وال�صعود �إىل قمة اجلبل
املقد�س ،ويقوموا بتنظيف و�إعداد
املكان اوالً ،و�أثناء هذه العملية
يقوم رجلني باجللو�س يف و�سط
القمة ويحددوا بنظراتهم �سبعة
اماكن ويقوموا بربطها ،ويقوموا
بتلك املهمة من دون ان يتكلموا او
يتبادلوا احلديث فيما بينهم ،ثم
بعد ذلك ي�ضعوا بع�ض امل�أكوالت
وامل�رشوبات ال�شعبية ويجب ان
تو�ضع يف اواين م�صنوعة من الفخار
او م�صنوعة من العيدان ،حيث
ي�ضعوها يف �سبعة حفر توجد يف
االغار املوجود على اجلبل ،وذلك
كقربان لالرواح املقد�سة ،ويرتكوا

والإ�ستعداد للمهرجان ،وذلك النه
غذا ما ا�ستئنفت مرا�سم مهرجان
فُ ردي ال ي�سمح بان يقوم ال�شعب
مبزاولة اية اعمال او ن�شاطات
اثناء �إجراء فعاليات املهرجان،
وبعد الت�أهب و�إ�ستعداد جميع
�شعب املنطقة تبد�أ فعاليات
مهرجان فُ ردي ر�سمياً.
يف اليوم ال�سابع او التا�سع
يذهب ا�صحاب ال�ش�أن من اال�رس
�إىل املنطقة التي ت�ؤمن القبيلة

امل�أكوالت واالواين وينزلوا من
اجلبل يف هذا اليوم  ،ويف اليوم
التايل ي�أتي احد االفراد من اال�رس
املعنية ليجلب االواين التي مت
و�ضع امل�أكوالت وامل�رشوبات فيها
لالرواح املقد�سة ،وينزل بها من
هناك.
وبعد �إفتتاح اال�رس املعنية من
قريتي( ِقنايل و اُتُ ون دا) لهذه
املرا�سم ،يعودوا جميعهم �إىل
قراهم ،حيث يعد لهم طعام
ي�سمى(كينا كالُ و) وهي م�أدبة تعد
خ�صي�ص ًا لهم ،ويف اليوم التايل
تعد جميع اال�رس م�أدبة يف منزلها
ت�سمى(كالُ وتا) ،وتعرف ب(دا تادا
كالُ وتا) اي�ضاً .ت�ستمر فعاليات
املهرجان لإحدى ع�رش يوم ،وذلك
منذ اليوم الذي افتتحت فيه من
على قمة اجلبل.
الدو
ِفيفككا ُ
الدو هي واحدة من
ِفيفككا
ُ
فعاليات مهرجان فُ ردي وتتم يف
اليوم الثالث من املهرجان ،وهي
تعني تكرار �رشب املياه ،حيث
ان جميع ا�صحاب املوا�شي يقوموا
بجلب موا�شيهم �إىل الأبار لي�سقوها
ويكرروا هذه العملية اكرث من
مرة يف ذاك اليوم ،كما يردوا
املياه من الأبار يف ذلك اليوم �إىل
منازلهم اكرث من مرة ،حيث ان
ال�شباب الذي يقوم بتلك املهمة،
يتجمعوا عند الأبار ويناق�شوا

امورهم ويذبحوا االغنام وياكلوا
منها ،كما يقوم امل�شاركني من
ال�شباب يف هذا املهرجان بجمع
كل ما يحتاجوه من م�ستلزمات
من اهايل القرى ومن كل منزل،
دون ان يرف�ض لهم طلب للإعداد
لهذه املرحلة من املهرجان ،وهي
مرحلة من املهرجان ت�سمى( ارا
(هور).
بلُو) او ُ
�أرا بلُو ،او ُهور
هذه املرحلة من املهرجان فيها
الكثري من االمور ال�شيقة و يح�رض
ملتابعة فعالياتها الكثري من
ا جلما هري ،
يف
وتقام
اليوم ال�سابع
من املهرجان،
فكل ابناء قبيلة
�سا نتو ر تا
ي�أتوا �إىل هذا
ا ملهر جا ن
مبوا�شيهم من
كل املناطق
ا لبعيد ة
والقريبة �إىل
م�سقط ر�أ�سهم،
وكما ي�شارك
ابناء
فيها
القومية ومن خمتلف املناطق
،حيث انه يف مرا�سم (ارا بلُو) او
يف هذه املرحلة من املهرجان
يقام فيها �سباق املوا�شي و البقر
حتديدا ،حيث ي�شارك يف هذا
ال�سباق اكرث من خم�سمئة را�س من
االبقار ،وتكون �ساعة الإنطالق
يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا،
حيث يتم جمع االبقار يف مكان
واحد ،ويقوم احد االفراد من اال�رس
املعنية باملهرجان ب�إطالق �صيحة
قوية ويكررها ثالثة مرات و ت�سمى
ودا) فتفزع االبقار
تلك ال�صيحة (قُ ّ
من تلك ال�صيحة فتنطلق بكل قواها
مت�سابقةً .
فمرا�سم ارا بلُو او ُهور وهو
م�سمى يعني الإ�ستجابة يقيناً ،فمن
معتقداتهم انه �إذا �إ�ستجبت و�آمنت
و�شاركت يف هذا املهرجان منذ
�إنطالقه �إىل اخر يوم من فعالياته
ال ي�صيبك اي مكروه ،كما انه يف
امل�ستقبل ي�صادفك كل ما هو خري.
وهذا من معتقادتهم وفكرهم .بعد
�إنتهاء فعاليات او مرا�سم تلك
(ليدي)
املرحلة ،تليها مرحلة
ْ
وهي مرحلة �صيد االرانب.
ليدي
ْ
هذه املرحلة من املهرجان تقام
فعالياتها وتنطلق من قريتني،
ليدي
واول خطوة منها ت�سمى ْب ُرو ْ
 ،حيث انه يقوم امل�شاركني فيها
من ال�شباب ب�صيد االرانب ،ف�أول

ارنب يتم �إ�صطياده يقدم لال�رس
املعنية باملهرجان ،وبعد ذلك
ما يتم �إ�صطياده من �أرانب يكون
من ن�صيب ال�شخ�ص الذي �إ�صطاده،
ومن �إ�ستطاع ان ي�صطاد االرانب
من امل�شاركني يالقي التكرمي
والت�رشيف يف املهرجان وهي جزء
من مرا�سم تلك املرحلة لذلك يقوم
ال�شباب مبناف�سة حامية لينالوا
الت�رشيف والتكرمي .واخلطوة
الثانية تقام يف اليوم التايل من
تلك املرحلة و ت�سمى( نا لُ قُ و
ليدي) وخطواتها م�شابهة خلطوات
ْ
ليدي) .
املرحلة
ُ
االوىل(ب ُرو ْ
بعد ان تتم مرحلة �صيد االرانب
يف القريتني  ،تليها مرحلة يكون
اجلميع يف �إنتظارها بكل �شغف
(م ُهرتا) ويتناف�س
و�شوق وهي ُ
فيها ال�صبيان الذين بلغوا مرحلة
املراهقة ،حيث يقوم ه�ؤال ال�صبيان
مبناف�سات العدو ،وينطلقوا
مت�سابقني من قريتي ِقنايل و �أُتُ وندا
�إىل اجلبل املقد�س ،وتقوم اال�رس
املعنية باملهرجان من قريتي(
ِقنايل و اُتُ ونْ دا) بالإ�رشاف على
هذا ال�سباق ،حيث ان افراد الأ�رس
املعنية من منطقة ِ
(قنايل) ي�صعدوا
�إىل قمة اجلبل املقد�س ،ويعطوا
الإ�شارة حتى يبداء املتناف�سون
ال�سباق من القرية �إىل هذا اجلبل،
كذلك افراد ا�رس اوتوندا يقوموا
بخطوات م�شابهة وتقام مراحل
هذا ال�سباق على هذا النحو ،وكلمة
ُم ُهرتا تعني الفداء.
عموما مهرجان فُ ردا الرتاثي
هو من املهرجانات التي تقام
فيه الكثري من االن�شطة التناف�سية
على جميع اال�صعدة واملراحل،
فكل ال�صبيان الذين بلغوا مرحلة
املراهقة يتناف�سوا يف العديد
من الن�شاطات ومن اهم هذه
املناف�سات هي م�سابقة العدو
�إىل اجلبل املقد�س ،وكل فرد منهم
يقوم بذبح ماعزة ،ويكون بذلك
قد �إكتمل وا�صبح فرد من املجتمع
وي�ستطيع ان ي�شارك يف جميع
الن�شاطات الإجتماعية ملجتمعه،
ويقوم بكل الواجبات حتى يلقى
جميع حقوقه .وكما تقام يف هذا
املهرجان اي�ضا �سباق البقر،
بحيث انه يتوافد �إليه امل�شاركني
من جميع مناطق القا�ش بركة
ليتناف�سوا على مهارات �إ�ستخدام
الع�صا ،وغريها من مهارات ،ويف
ختام املهرجان تقام مناف�سات يف
الرق�ص الرتاثي ،ومناف�سات على
مهارات قرع و �رضب الطبول،
فهذا املهرجان هو من املهرجانات
الكبرية واملهمة والعريقة ،وما
زال قائم ًا �إىل يومنا هذا.
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جوائز بافتا  :2019جنوم تت�ألق على ال�سجادة احلمراء

الربيطانية
الأكادميية
نظمت
للتلفزيون "بافتا"لعام  2019حفالً
يف قاعة الربت هول يف العا�صمة
لندن ،حيث قدمت فيه اجلوائز لأف�ضل
االعمال الفنية والدرامية .
ح�صد م�سل�سل  Killing Eveللكاتبة
فيبي والري بريدج (و�سط)  ،ثالث
جوائز  ،اثنتان عن فئة التمثيل،
الأوىل لفيونا �شو (ي�سار) والثانية
جلودي كومر (ميني)  ،وجائزة �أف�ضل
م�سل�سل درامي
ارتدت ديزي ماي كوبر ،م�ؤلفة
امل�سل�سل الكوميدي "هذا البلد"
وجنمته الرئي�سية ثوب ًا م�صنوع ًا
من �أكيا�س القمامة وتربعت باملال
الذي كانت �ستنفقه ل�رشاء ف�ستان
للحفل لبنك الطعام  ،كما فازت
املمثلة جي�سيكا هاينز بجائزة
�أف�ضل ممثلة عن دورها يف الربنامج
كوميدي  There She Goesاللون
الأ�سود طغى على ال�سجادة احلمراء.
ويف ال�صورة ،مقدمة برنامج "�صباح
اخلري بريطانيا" �سوزانا ريد ،
وبطلة م�سل�سل "ال�سيدة ويل�سون"
املمثلة روث ويل�سون وبطلة م�سل�سل
"كولترييز" بيلي بببري .ت�ألق يف

احلفل مقدما الربامج مارفن ورو�شيال
هيومز وظهرا يف مالب�س متنا�سقة،
ويف ال�صورة الأخرى املمثلة والكاتبة
جوليا ديفي�س مع زوجها جوليان
بارت من "The Mighty Boosh
 "fameوقد فازت ب�أف�ضل �سيناريو
لفيلم كوميدي عن "."Sally4Ever
نالت املمثلة جودي كومر جائزة
�أف�ضل ممثلة عن دورها يف م�سل�سل
 ، Killing Eveكما ح�صد بينديكت
كومرببات�ش جائزة �أف�ضل ممثل عن
دوره يف م�سل�سل Patrick Melrose

مل يح�صد الفيلم الوثائقي "برو�س -
بعد توقف ال�رصاخ" مب�شاركة الأخوين
مات ولوك غو�س �أي جائزة يف احلفل.
بينما ت�ألقت بطلة م�سل�سل Doctor
 Whoاملمثلة هانا والرتز مرتدية
ثوبا �أنيقا ،كماح�صلت البارونة
بيكويل على �أعلى و�سام �رشف يف
البافتا تقدير ًا مل�سريتها املهنية
الرائدة وقدمت اجلائزة كري�ستي
وارك قدم احلفل املمثل الكوميدي،
ومقدم الربامج على بي بي �سي غراهام
نورتن

ملتقى الفن ال�سوري الأملاين ..ملتقى احل�ضارات عرب الفن الت�شكيلي

احت�ضنت مدينة روت يف �أملانيا يف
مايو اجلاري ،ملتقى الفن ال�سوري
الأملاين ،الذي �شكل بوابة �شبابية
للقاء احل�ضارات من خالل الفن
الت�شكيلي.
ونظم امللتقى نادي �أورنينا الفني،
الذي �أ�س�سه مغرتبون �سوريون،
و�أقام خالل الأعوام الأخرية �سل�سلة
من الفعاليات والأن�شطة الفنية يف
مدن �أملانية عدة.
وحمل امللتقى ا�سم ”روت امللونة“ يف
قلعة �شلو�س راتيبور  ،مب�شاركة 4
فنانني �سوريني ،و 4فنانني �أملان،
عر�ضوا نتاجاتهم الفنية على جدران

القلعة الأثرية.
وت�ضمن امللتقى � ً
أي�ضا رو�شة عمل
للر�سم املبا�رش ،ف�ضلاً عن تعليم
قواعد اخلط العربي وفن احلروفيات،
�أ�رشف عليها الفنان ال�سوري موري�س
كنعو ،ور�سومات بورتريه للفنان
خالد عبدو ،يف حني ر�سمت الفنانة
ال�سورية �سالم القطيفان لوحة
ت�شكيلية �أمام اجلمهور.
و�شهد امللتقى الذي افتتحه عمدة
روت ،رالف �إيدلهوي�رسً � ،
أي�ضا،
ور�شة عمل لتعليم ال�ضغط واحلفر
على رقائق النحا�س ،ب�إ�رشاف
الفنان �أحمد كرنو ،وهي من ِ
احلرف

التي ت�شتهر بها �سوريا.
و�شهدت �أجواء امللتقى �إىل جانب
الور�شات الفنية ومعر�ض الفن
الت�شكيلي ،عزفً ا مو�سيق ًيا منفر ًدا
على �آلة البزق ،من قبل الفنان
ال�سوري حممد علي.
جناحا للم�أكوالت
وت�ضمن امللتقى
ً
والقهوة
ال�شعبية،
ال�سورية
العربية ،ف�ضلاً عن عر�ض فيلم
وثائقي عن الآثار وال�سياحة
ال�سورية ،باللغة الأملانية ،يف
حماولة لتعريف اجلمهور الأملاين
باحل�ضارة ال�سورية وال�رشقية
عموما.
ً

تويف كاتب ال�سيناريو الأمريكي،
�ألفني �سارجنت ،الذي فاز بجائزة
�أو�سكار مرتني وكتب �سيناريو
ثالثية �أفالم �سبايدر مان ،عن عمر
يناهز  92عاما.
وتويف �سارجنت لأ�سباب طبيعية،
يف منزله يف مدينة �سياتل اخلمي�س

املا�ضي.
وفاز �سارجنت بجائزة �أو�سكار
عام  1977عن فيلم "جوليا" ،ويف
عام 1981
فيلم
عن
" �أورديناري
بيبول".
ومع ذلك،
بقي عالقا
ذاكرة
يف
ا جلمهو ر
بنف�س
ا لقد ر ،

لعمله يف �سل�سلة �أفالم �سبايدر
مان.
وكتب �سارجنت �سيناريو فيلم

وفاة كاتب �سيناريو �أفالم "�سبايدر مان" �ألفني �سارجنت

ر

�أزمة ت�سريب تالحق "مملكة الغجر"

تعر�ض م�سل�سل
ّ
"مملكة الغجر"
تقوم
الذي
ببطولته الفنانة
حورية فرغلي
لأزمة ت�رسيب
ثالث حلقات من
 6لـ 8قبل موعد
على
عر�ضها
ال�شا�شات .حيث
فريق
أ�صيب
�
َ
العمل باالحباط
لبقائها متاحة
قنوات
عرب
قر�صنة الأعمال الدرامية عرب لعدة �ساعات.
وفيما يعمل فريق العمل لك�شف ال�شخ�ص الذي يقف وراء عملية الت�رسيب ،قررت
ال�رشكة املنتجة للم�سل�سل ت�أجيل ت�سليم حلقاته املمنتجة للقنوات �إىل ما قبل
ٍ
بفرتة ق�صرية جتنبا لت�رسيبها جمدد ًاُ .يذكر �أن "مملكة الغجر" هو
موعد عر�ضها
يتعر�ض للقر�صنة عرب الإنرتنت بعد ت�رسيب احللقة الأوىل من
ثاين عمل درامي
ّ
م�سل�سل "�سوبر مريو" قبل بداية �شهر رم�ضان بعدة �أيام.

�أحمد �سعد يتهم عمرو دياب بال�سرقة
ويهاجم تامر ح�سني (فيديو)

اتهم املطرب امل�رصي
�أحمد �سعد الفنان
عمرو دياب
قة
ب�رس
�أغنية ”يا
نا �سي
و عد ك “
،
منه
م�ؤ ك ًد ا
�أنها �أغنيته
�سمعها
و
اله�ضبة و�أعجب
بها ،لكنه توجه
للم�ؤلف وامللحن و�رسقها منه.
ومت توجيه �س�ؤال ل�سعد� ،أثناء
ا�ست�ضافته بربنامج ”�شيخ احلارة“،
يقول” :بتخاف من عمرو دياب،
و�أخذ منك �أغنية يا نا�سي وعدك و�أنت
�سكت؟“ ،ليفاجىء �أحمد �سعد اجلمهور
قائلاً ” :فنان كبري وله احرتامه ،لكنه
�أخد مني الأغنية بالفعل ،كانت �أول
�أغنية �أعملها يف حياتي“ ،م�ضي ًفا:
”هو �سمعها يف اال�ستديو وعجبته
وقايل �أغنية حلوة وكلم ال�شاعر
وامللحن من ورايا و�أخدها“.
وعن ن�صيحة �شقيقه الفنان عمرو
�سعد له بعدم زواجه من �سمية
اخل�شاب ،رد الفنان �سعد” :بال�ش
عمرو �أخويا ،بجد عل�شان معمل�ش
رد فعل م�ش متام ،عالقته بزمايله
ملها�ش عالقة بحياتي ،مندخل�ش
مو�ضحا �أنه
عمرو يف املو�ضوع“،
ً
”كان الزوج ال�ساد�س للفنانة �سمية
اخل�شاب و�أنها تزوجت  5رجال قبله،

ً
راف�ضا فكرة الرجوع �إليها
�أو �إىل رمي البارودي
نهائ ًيا“.
وهاجم �سعد
الفنان تامر
ح�سني
قائلاً ” :لي�س
هناك �شخ�ص
يطلق عليه
اجليل
جنم
لأنه يظلم زمالءه
و�أنا واحد منهم،
�إزاي تبقى جنم اجليل يف
املو�سيقى و�أنا موجود؟“.
وحول الربنامج الذي قدمه مع
الفنان �سعد ال�صغري ،قال �سعد” :مل
يكن ذلك الربنامج الذي مت االتفاق
مو�ضحا” :كنا
عليه منذ البداية“،
ً
بنحاول نعمل برنامج بني الغناء
الطربي والفن ال�شعبي الأ�صيل،
والربنامج كان ا�سمه �سعد و�سعد،
و�سعد ال�صغري مل ُيفر�ض علي“،
ريا �إىل �أن ”�سعد �شخ�صيته طغت
م�ش ً
على الربنامج كله وعليا �أنا كمان،
وده م�ش تقليل منه ب�س هو لون و�أنا
لون ،والربنامج كله قلب جتاه �سعد
ال�صغري“.
يذكر �أن �أحمد �سعد �أثار جدلاً
وا�سعا
ً
با�ست�ضافته يف الربنامج ،حيث
�أذيعت حلقته على جز�أين ،خرج
فيها عن �صمته ب�ش�أن مدة زواجه من
رمي بارودي ،التي �أكد �أنها كانت 6
�أيام فقط ،وغريها من الت�رصيحات
ال�صادمة.

�سبايدر مان اجلزء الثاين عام
 ،2004واجلزء الثالث عام ،2007
ويف عام  2012كتب �سيناريو فيلم
"ذا �أمازنيغ �سبايدر مان".
وبد�أ �سارجنت حياته املهنية
كاتبا للتلفزيون ،وحتول �إىل
ال�سينما يف عام  ،1966مع فيلم
"غامبيت" ،وهو فيلم كوميدي من
بطولة مايكل كني.
وف�ضال عن فوزه بجائزة الأو�سكار

ملرتني ،ر�شح يف عام 1974
للفوز باجلائزة عن فيلم "بيرب
مون" ،وهو فيلم �أمريكي يجمع
بني الكوميديا والدراما.
وتزوج �سارجنت من رفيقته منتجة
الأفالم ،لورا زي�سكني ،عام 2010
بعد  25عاما ق�ضياها معا ،لكنها
ماتت بعد زواجهما ب�سنة واحدة،
مت�أثرة مبر�ض �رسطان الثدي.
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ق�ضايا تنموية

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

متكني الأ�سرة يف ظالل التنمية امل�ستدامة

يف عامل ي�شهد حتوالت كبرية ذات
انعكا�سات عميقة على املجتمعات  ,كان البد من
تنمية وتطوير دور الأ�سرة وذلك ب�إعتبارها نواة
املجتمع  .ويحظى احلوار داخل الأ�سرة ب�أهميه
كبرية وذلك من خالل التعرف على قيمه ومبادئه
ومهاراته ومن ثم ن�شرها و تعزيزها ومن ثم جعلها
اللغة ال�سائدة يف حل الق�ضايا و الإ�شكاالت الأ�سرية
واملجتمعية املتعددة و املختلفة .و تت�شكل املفاهيم
الإيجابية ووجهات النظر والآراء ال�سديدة  ,من
خالل تبادل الآراء و�إحرتام وجهات النظر داخل
الأ�سرة الواحدة  .بالإ�ضافة �إىل �أن للحوار بعد ًا
تربوي ًا و �إن�ساني ًا يتمثل يف ا�ستخدام �أ�ساليبه
البناءة لإ�شباع حاجة الإن�سان لالندماج والتوا�صل
مع الآخرين خا�صة يف ظل �إنت�شار �شبكات التوا�صل
الإجتماعي وجمتمعاتها الإفرتا�ضية على نطاق
وا�سع � .سن�صطحب يف �صفحة اليوم �أدواتنا للبحث
يف دور الأ�سرة يف املجتمع وغريه من املحاور ذات
العالقة �إن�شاءاهلل.
ونحن ن�ستن�شق عبري احلرية والإ�ستقالل من
براثن الإ�ستعمار � ,ضمن الإحتفال بذكراهما
يف مايو الأغر ,كان البد من �أن ن�ست�سقي من
ماء الأ�رسة العامر باحلياة لنطفئ لهيب
ظم�أنا لدورها الرائد يف بناء املجتمع الرا�شد
والتنمية امل�ستدامة  ,بعد �أن �أكملت دورها يف
الت�ضحية بفلذات �أكبادها �شهداء ًا يف حمراب
العزة والكرامة .ويدفعني �أي�ض ًا للكتابة يف هذا
املو�ضوع حقيقة �أن �شئون الأ�رسة و�شجونها ,
حتتل موقع ًا متقدم ًا يف �أجندة املجتمع الدويل
خا�صةً بعد تنامى وعيه مب�شاكلها وحتدياتها
و�إحتياجاتها ,ف�ض ً
الفعالة
ال عن الو�سائل
ّ
لتلبية تلك الإحتياجات وحت�سني و�ضع الأ�رسة
ورفاهها عرب تكثيف التعاون الدويل يف �إطار
اجلهود الدولية املبذولة للدفع بعجلة التقدم
الإجتماعي والتنمية امل�ستدامة  .فاال�رسة متثل
اجلماعة االن�سانية االوىل التي يتعامل معها
الطفل والتي يعي�ش معها ال�سنوات الت�شكيلية
االوىل من عمره  ,تلك ال�سنوات التي لها �أكرب
االثر يف ت�شكيل �شخ�صية الطفل ت�شكي ً
ال يبقى
معه ب�شكل من الأ�شكال لفرتة زمنية طويلة ,
كما �أنه ي�شكل دوره يف املجتمع الذي يعي�ش
فيه .ومن هنا ميكننا مالحظة �أن الطفل يتلقى
يف هذه البيئة االجتماعية اول �إح�سا�س مبا

يجب القيام به  ,و بالأعمال التي فيما اذا قام
بها حظي باملديح و الثناء و كذلك الأعمال
االخرى التي يتلقى فيها الذم و العقاب.
ي�شري اخلرباء يف جمال الأ�رسة والتنمية
املجتمعية � ,إىل �أن النهــو�ض بالأ�رسة يتطلب
ب�شكـل �أ�سا�سي �أن تعي�ش الأ�سـرة بجميـع
مكـوناتـــها م�ستجدات احلياة بكل تفا�صيلها,
والتي تفر�ض بال�رضورة �إدخال بع�ض التغريات
الإيجابية من حيث املفاهيم والأ�ساليب التي
تن�سجم مع حاجاتها ومع التحديات التي
تواجهها  ,كمفاهيم ال�رشاكة يف تلك الفر�ص
التي يتيحها النمو الإقت�صادي وو�سائل التمكني
املتنوعة  .و�ضمن كل ذلك تظل الأ�رسة العمود
الفقري لأي جمتمع ,وبالتايل ف�إن االهتمام بها
وتنميتها هو اهتمام باملجتمع كله  ,وب�إعتبار
�أن �أفراد الأ�رسة هم �رشكاء حياة وم�صري
يف خمتلف جماالت احلياة  ,ف�إن ال�شعوب
وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية وال�شعبية الر�شيدة ,
ت�سعى دوم ًا �إىل توفري �سبل العي�ش الكريــم
للفرد والأ�رسة واملجتمع واالرتقاء بامل�ستوى
املعي�شي لأفراده عرب �سن خمتلف الت�رشيعات
الالزمة و ال�رضورية جنب ًا �إىل جنب �إر�ساء
البنيات امل�ؤ�س�ساتية للدولة واملجتمع .
عموم ًا ميكننا �أن نالحظ �أن وظيفة الأ�رسة

ميكن ا�سقاطها عرب �أبعاد وحماور متعددة
منها البيولوجية والإجتماعية والثقافية كذلك
الإقت�صادية والتعليمية والنف�سية بالإ�ضافة
�إىل الدينية والأخالقية وال�سيا�سية  .وبهذا
املفهوم تعترب الوحدة الأ�سا�سية للمجتمع
 ,مما ي�ستوجب �إعطاءها �أكرب قدر ممكن من
احلماية وامل�ساعدة بحيث تتمكن من القيام
بدورها وم�س�ؤولياتها ب�شكل كامل وفعال .
وبالتايل ي�صبح كل فرد من �أفرد ًا مثمر ًا ومنتج ًا
يف املجتمع .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
الكرمي من �أن منر يف عجالة على البع�ض من
التحديات التي تواجهها الأ�رسة يف جمتمعاتنا
املعا�رصة :
 1التطور التكنولوجي الذي ي�شهده العاملوت�أثريات العوملة .
 2غالء املهور يف العديد من املجتمعات ومايتبعه من انت�شار كبري للعزوبية والعنو�سة
 3انحراف الأحداث وق�ضايا الطالق 4ا�ستحداث قيم و�سلوكيات جديدة يف الأ�رسةوفق ًا للتطور والتعقيد الذي ت�شهده املجتمعات
الب�رشية
 5انت�شار الف�ضائيات ومواقع ال�شبكةالعنكبوتية وت�أثرياتها
 6ت�أثريات مرحلة املراهقة 7ظهور تيارات دينية وفكرية مت�شددة 8حياة الرتف وغلبة الطابع املادي علىتفكري العديد من الأبناء
 9الغزو والإ�ستالب الفكري والثقايف� 10رصاع الأجياليف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
من الإبحار مع البع�ض من خال�صة الأهداف
املن�شود بلوغها �ضمن حمور تنمية ومتكني
الأ�رسة كما يراها اخلرباء يف هذا املجال :
 )1رفع امل�ستوى التنموي لأفراد الأ�رسة
ومتكينها من الو�صول �إىل حتقيق املتطلبات
وامل�شاركة الفاعلة يف �شئون حياتها الأ�رسية
و جمتمعها .
 )2العمل على تنمية ومتكني الأ�رسة العمانية
وذلك برفع امل�ستوى التنموي لأفرادها ومتكينها
من الو�صول �إىل حتقيق املتطلبات و امل�شاركة
الفاعلة يف �شئون حياتهم .
 )3ن�رش الوعي بني �أفراد املجتمع ويف خمتلف

�رشائحه وب�شتى جماالته ال�صحية واالجتماعية
والعلمية والعملية والدينية و الإقت�صادية و
التطوعية وغريها من املجاالت .
 )4العمل على االرتقاء مب�ستوى حياة الأ�رسة
ودعمها وتعزيز ارتباطها مع بيئتها وجمتمعها
وذلك من خالل تقدمي الربامج و الفعاليات
و الأن�شطة الهادفة التي تقدمها امل�ؤ�س�سات
املختلفة يف الدولة و املجتمع
 )5رفع كفاءة وقدرات وخربات الكوادر الفنية
والإدارية العاملة يف جمال تنمية ومتكني الأ�رسة
من خالل اقرتاح الدورات التدريبية والزيارات
امليدانية واال�ستطالعية للدول الرائدة يف جمال
تنمية ومتكني الأ�رسة
 )6تعزيز التما�سك والت�ضامن الأ�رسي بني
�أفراد املجتمع وذلك من خالل تنظيم مهرجانات
ولقاءات وور�ش عمل وندوات وحما�رضات ت�ضم
�أ�رس التمكني والأ�رس الأخرى يف املجتمع .
ولإنزال تلك الأهداف املن�شودة �ضمن حمور
تنمية ومتكني الأ�رسة  ,يو�صي اخلرباء بتقدمي
العديد من اخلدمات التنموية  ,نذكر يف
ال�سطور التالية بع�ضها على �سبيل املثال ال
احل�رص:
� )1إقرتاح الت�رشيعات املتعلقة بالأ�رسة
 )2توعية املجتمع ب�أهمية دور الأ�رسة يف
بناء املجتمع بجميع املجاالت
 )3تكوين الآراء واالجتاهات االيجابية لأفراد
الأ�رسة جتاه املجتمع
� )4إعداد وتطوير قاعدة بيانات خمت�صة
بالق�ضايا املتعلقة بالأ�رسة
 )5تعميق القيم التنموية التي ت�سهم يف زيادة
م�شاركة �أفراد الأ�رسة
 )6زيادة وعي الأ�رسة ب�أهمية م�شاركة الأم
والزوجة والبنت يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي
للأ�رسة مع ظروفها الإجتماعية و �إحتياجاتها.
 )7اقرتاح الدرا�سات املعنية بالأ�رسة وتلك
املتعلقة ببع�ض الظواهر االجتماعية وامل�شاركة
يف تنفيذها
 )8تن�سيق اجلهود التنموية التي ت�سهم يف
تعزيز دور الأ�رسة يف العملية التنموية مبا
يرتقي باملجتمع و�أفراده
 )9متابعة تو�صيات امل�ؤمترات والندوات
واللقاءات املحلية والوطنية والإقليمية
والدولية ذات العالقة بتنمية ومتكني الأ�رسة .
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يف حوار مع م�س�ؤول التعليم مبديرية نقفة
مرحلة ال�سالم التي ندخلها الآن تتطلب املزيد من التعليم للم�شاركة يف بناء الوطن ورفعته.
حممود عبداهلل �/أبوكفاح
تعترب اخلدمات التعليمية الأ�سا�س
لأي تنمية من�شودة,وبالتايل ظلت
احلكومات والتزال حري�صة كل
احلر�ص لتوفري هذه اخلدمات
ملواطنيها,وعلى �ضوء هذه احلقيقة
ظلت احلكومة الإرترية منذ البداية
تويل التعليم �إهتماما كبري ًا يف �إطار
م�ساعيها املتوا�صلة لتحقيق العدالة
الإجتماعية لتنت�شر بذلك املدار�س يف
الريف واحل�ضر على حد �سواء,للتعرف
على اخلدمات التعليمية يف مديرية
نقفة كنا قد �أجرينا اللقاء التايل مع
م�س�ؤول التعليم يف املديرية ال�سيد
عبداهلل �صالح �إدري�س ف�إىل م�ضابط
احلوار:

يف البدء �أرجو �أن تعطينا فكرة عن
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف مديرية نقفة؟
تتميز مديرية نقفة بطبيعتها
اجلبلية التي تتخللها الوديان
وتندر فيها ال�سهول ,وميار�س
عدد مقدر من �سكانها حياة
الرتحال بحث ًا عن الكالء واملاء
لبهائمهم مما ي�شكل حتدي ًا كبري ًا
للعملية التعليمية�,صحيح ان
احلكومة وفرت املدار�س يف كل
ال�ضواحي �إال اننا الن�ستطيع ان
نقول بان كل املواطنني يح�صلون
على اخلدمات التعليمية كما
ينبغي ب�سبب حياة الرتحال
التي حترم الأطفال من الإلتحاق
باملدار�س,وب�شكل عام لدينا
رو�ضة اطفال واحدة كبرية
يف مدينة نقفة وثماين ريا�ض
ال�ضواحي,و24
يف
اطفال
مدر�سة �إبتدائية و 11مدر�سة
ثانوية
متو�سطة,ومدر�سة
واحدة(مدر�سة ظربا) تابعة
يف
لفرع التعليم باملديرية
مدينة نقفة,اما بخ�صو�ص تعليم
الكبار فيوجد لدينا  48نقطة
ملحو الأمية,و 7نقاط لتدري�س
التالميذ الذين فاتتهم الدرا�سة
يف ال�سن القانوينة واملعروف

بربنامج عريوم.
هل لديكم ق�صور يف عدد
املعلمني و الكتب وامل�ستلزمات
الدرا�سية ؟
احلايل
الوقت
يف
اليوجد لدينا ق�صور يف
اعداد املعلمني ولكن
نتوقع �أن يحدث ذلك خالل
العام القادم مع الزيادة
التي ن�شهدها يف اعداد
الطالب عام ًا �إثر �آخر �,أما
الكتب وامل�ستلزمات الدرا�سية
فهي متوفرة يف كل املدار�س
والتوجد لدينا �أية م�شكلة يف هذا
اجلانب.
كيف تقيم م�شاركة الطالب يف التعليم
باملديرية؟
يبلغ عدد طالب املدار�س
باملديرية يف كل املراحل �أكرث
من  6700طالب وطالبة
ولكن كما نعلم البلدات
املوجودة يف املديرية مرتامية
الأطراف وبعيدة عن بع�ضها
البع�ض وبالتايل هنالك العديد
من التالميذ يحرمون من الإلتحاق

م�س�ؤول التعليم مبديرية نقفة/
ال�سيد عبداهلل �صالح �إدري�س
م�شاركتهن يف التعليم بريا�ض
الأطفال واملرحلة الإبتدائية
جيدة ولكنها تبد�أ بالتناق�ص يف
املرحلة املتو�سطة لتبلغ ذروتها
يف املرحلة الثانوية ,وتعزى
�أ�سباب املقاطعة اىل الزواج
املبكر وعدم رغبة اال�رس يف ذهاب
بناتهم بعيد ًا اىل �ساوا لدرا�سة
ال�صف الثاين ع�رش وغريها من
اال�سباب ,ويف اعتقادي ان االمر
يتطلب زيادة وعي اولياء االمور

�إدارت ال�ضواحي التي تكرث فيها
ظاهرة مقاطعة الدرا�سة .
�أثناء قدومنا اىل مدينة نقفة الحظنا
وجود عدد من التجمعات ال�سكنية
ال�صغرية على امتداد وادي حداى
والتي تفتقر اىل اخلدمات التعليمية
.ماهي التدابري املتخدة من طرفكم
ل�ضمان م�شاركة �أطفال هذه التجمعات يف
العملية التعليمية ؟
�سكان هذه املنطقة املمتدة
على �ضفتي وادي حداى هم يف
الغالبية رعاة يتنقلون من
مكان اىل �آخر خلف بهائمهم مما
يزيد من �صعوبة �إمكانية احلاق
ابنائهم باملدار�س,هنالك مدر�سة
واحدة يف تلك البقعة ولكنها
بعيدة عن بع�ض هذه التجمعات
ال�سكنية ال�صغرية وحلل هذه
امل�شكلة قمنا بفتح نقاط لربنامج
عريوم وكذا مدار�س م�ؤقتة تدر�س
حتى ال�صف الثالث وبعده ينتقل
الطالب للدرا�سة يف املدار�س
الدائمة  ,لي�س هذا فح�سب فقد
فتحنا يف تلك املنطقة اثنتني
من ريا�ض الأطفال احداها

�أدعو اولياء االمور لت�شجيع �أبناءهم على
موا�صلة التعليم حتى ي�صلوا اىل اعلى املراتب
باملدار�س وح�سب التقارير التي
و�صلتنا م�ؤخر ًا فان املديرية بها
8947من االطفال دون ال 14عام ًا
خارج العملية التعليمية,ومن
جانبنا قمنا ب�إجراء الدرا�سات
املطلوبة حلل هذه امل�شكلة
وقد متكنا حتى الآن من �إدخال
 800طالب اىل برنامج عريوم
ملوا�صلة الدرا�سة واللحاق
م�شاركة
ب�أقرانهم,وبخ�صو�ص
الإناث ب�شكل خا�ص نالحظ ان ن�سبة

جانب من الأن�شطة الطالبية

باهمية تعليم البنات لكونهن
ي�شكلن ن�صف املجتمع ويربني
اجيال امل�ستقبل وب�شكل عام
ا�ستطيع ان اقول ب�أن ن�سبة
امل�شاركة يف التعليم باملديرية
لي�ست بامل�ستوى املطلوب مبايف
ذلك حا�رضة املديرية نقفة التي
يوجد فيها قرابة  900طفل خارج
العملية التعليمية رغم بلوغهم
ال�سن القانونية للدرا�سة,وحلل
هذه امل�شكلة ظللنا والنزال نعمل
�سوي ًا مع الإدارات املختلفة خا�صة

ت�ضم  52طف ً
33
ال والثانية
طفالً,وبالرغم من قلة هذه
امل�ؤ�س�سات التعليمية �إال �أن عدد
الدار�سني بها قليل وال يتنا�سب
مع عدد الأطفال املوجودين يف
املنطقة ,وهذا يعود بالدرجة
االوىل اىل �إنخفا�ض درجة الوعي
ب�أهمية التعليم يف او�ساط �أولياء
الأمور و�أملنا كبري ان تتوا�صل
اجلهود لزيادة وعيهم بالتعاون
مع الإدارات املحلية ونحن من
جانبنا �سنقتح لهم مدار�س
ا�ضافية حتى يلتحق كل �أطفال
هذه املنطقة بتلك املدار�س .
�أال تعتقد ان ان�شاء املدار�س الداخلية
ميكن ان ي�ساهم يف حل م�شكلة �إنخفا�ض
ن�سبة امل�شاركة يف التعليم؟
بالت�أكيد املدار�س الداخلية
ميكنها ان ت�شجع طالب املناطق
النائية التي تفتقر اىل املدار�س
على
والثانوية
املتو�سطة
موا�صلة درا�ستهم نظر ًا لتوفريها
لهم ال�سكن والإعا�شة ,ويف
هذا امل�ضمار لدينا مدر�ستني
داخليتني يف مدينة نقفة �إي
مدر�سة وقريت املتو�سطة ومدر�سة
الثانوية متكن طالب
ظربا
املناطق النائية من موا�صلة
درا�ستهم املتو�سطة والثانوية ,
ون�أمل يف امل�ستقبل ان يزداد عدد
املدار�س الداخلية حتى ت�ستوعب
كل الطالب القادمني من الأرياف
النائية.
كما نعلم القراءة عامل مهم يف �صقل
قدرات الطالب ,هل لديكم مكتبات يف

املدار�س ؟
بالفعل القراءة عامل مهم
لتو�سيع مدارك الطالب ونحن نويل
هذا االمر �إهتمام ًا كبرياً,ولدينا
مكتبتني يف كل من مدر�سة
ي�ستفيد منها
وقريت وظربا
الطالب كما ينبغي �,أ�ضف اىل
ذلك توجد لدينا مكتبات �صغرية
يف بع�ض املدار�س ,ولكن �أكرث ما
ي�ؤرقنا هو قلة �أجهزة احلا�سوب
يف مدار�س املديرية ,ونتمنى ان
ال عاج ً
جتد هذه امل�شكلة ح ً
ال يف
امل�ستقبل القريب.
كيف ت�سري االن�شطة الطالبية
امل�صاحبة للدرا�سة االكادميية يف مدار�س
املديرية؟
لدينا مكتب ين�شط يف تنظيم
ومتابعة تنفيذ الأن�شطة الطالبية
باملدار�س والتي ت�شمل الأن�شطة
الثقافية والريا�ضية وال�صحية
 ,حيث تعطي الربامج للمدار�س
يف بداية كل عام درا�سي ,على ان
تنظم كل مدر�سة ا�سبوع طالبي
خا�ص بها تتناف�س فيه مع
املدار�س الأخرى يف املديرية
,ويف النهاية تتاح للفائزين
امل�شاركة يف املهرجان الطالبي
الذي ينظم على م�ستوى الإقليم
يف مدينة م�صوع �,أ�ضف اىل
ذلك توجد يف املدار�س العديد
من الأندية الطالبية كالنادي
الريا�ضي وال�صحي ونادي القراءة
والثقافة وامل�رسح ولدينا فرقة
فنية مكونة من الطالب املميزين
يف املجال الفني واملختارين من
كل املدار�س .
كيف تقيم دور �أولياء االمور يف الدفع
بالعملية التعليمية؟
دور �أولياء االمور كما
نعلم مهم يف الدفع بالعملية
التعليمية التي النتوقع جناحها
بدونهم,وم�شاركتهم يف هذه
لي�ست بامل�ستوى
املديرية
ان
نتوقع
املطلوب,ولكننا
يتح�سن دورهم يف دعم الطالب
واملدار�س خالل الفرتة القادمة
حتى ت�ؤدي ر�سالتها التعليمية
كما ينبغي ال�سيما جلان الآباء
يف املدار�س والتي يعول عليها
الكثري.
ماهي �أهم التحديات التي تواجه
العملية التعليمية يف مديرية نقفة؟
�أهم التحديات التي تواجه
العملية التعليمية يف املديرية
هي عدم �إر�سال الأباء خا�صة
يف املناطق النائية �أبناءهم
ال�سن
يف
املدار�س
اىل
القانونية,وعدم �إكتمال بناء
بع�ض املدار�س ,وقلة م�شاركة
الإناث يف العملية التعليمية.
ماهي الر�سالة التي توجهها يف نهاية
هذا اللقاء؟
مرحلة ال�سالم التي ندخلها
الآن تتطلب املزيد من التعليم
للم�شاركة يف بناء الوطن ورفعته
لذا يجب على اولياء االمور �إر�سال
�أبناءهم �أول ب�أول اىل املدار�س
ومراقبة �سري تعليمهم كما يجب
على الأبناء الإجتهاد يف درو�سهم
للو�صول اىل �أعلى املراتب.
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يف اجلولة الـ  38والأخرية من عمر الدوري الإجنليزي املمتاز:

مان�ش�سرت �سيتي يحبط ليفربول ويتوج بطال للربميريليج

احتفظ مان�ش�سرت �سيتي بلقب الدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم ،بفوزه �أول �أم�س الأحد على
م�ضيفه برايتون � ،4-1ضمن اجلولة الأخرية،
التي �أقيمت جميع مبارياتها يف توقيت موحد.
وتقدم برايتون �أوال عرب جلني موراي يف الدقيقة
( ،)27قبل �أن ي�سجل مان�ش�سرت �سيتي رباعية عن
طريق �سريجيو �أجويرو ( )28و�إميرييك البورت
( )38وريا�ض حمرز ( )63و�إلكاي جوندوجان
( .)72ورفع مان�ش�سرت �سيتي ر�صيده �إىل  98نقطة،
بفارق نقطة وحيدة �أمام ليفربول الذي تغلب يف
التوقيت ذاته على �ضيفه وولفرهامبتون .2-0
واعتمد مدرب مان�ش�سرت �سيتي جو�سيب جوارديوال
على نهج هجومي وا�ضح من خالل طريقة اللعب
 ،4-3-3فاحتفظ كومباين مبكانه يف الت�شكيلة �إىل جانب الفرن�سي �إميرييك البورت يف عمق الدفاع ،ب�إ�سناد من الظهريين
كايل ووكر و�ألك�سندر زينت�شينكو ،بينما قام الأملاين �إلكاي جوندوجان بدور العب االرتكاز ،مقابل تناوب دافيد �سيلفا
وبرناردو �سيلفا على �صناعة الألعاب ،خلف ثالثي الهجوم املكون من ريا�ض حمرز ورحيم �سرتلينج و�سريجيو �أجويرو.
يف اجلهة املقابلة ،جل�أ مدرب برايتون كري�س هوتون �إىل طريقة اللعب  ،4-4-1-1فتكون اخلط الدفاعي من الرباعي
مات رايان وبرونو و�شاين دويف ولوي�س دونك وبرناردو ،ووقف على اجلناحني كل من �أنتوين نوكارت وعلي ر�ضا
جاهانباخ�ش ،مقابل متركز بريام كايال ويفي�س بي�سوما يف منت�صف امللعب ،وقام الأملاين با�سكال جرو�س بدور املهاجم
امل�ساند لر�أ�س احلربة جلني موراي .وانطلق مان�ش�سرت �سيتي باح ًثا عن هدف ال�سبق املبكر ،ف�سدد جوندوجان كرة على
حدود منطقة اجلزاء ارتدت من برناردو �إىل ركنية يف الدقيقة  ،3ورد برايتون يف الدقيقة  ،10عندما �أر�سل نوكارت
كرة نحو جاهانباخ�ش يف الناحية الي�رسى ،فتخطى الدويل الإيراين رقيبه قبل �أن ي�سدد كرة قريبة من القائم البعيد.
وتكتل برايتون يف منطقة جزائه حلماية مرماه من هجوم مان�ش�سرت �سيتي الهادر ،وت�صدى احلار�س الأ�سرتايل مات رايان
لعر�ضية حمرز ال�رسيعة يف الدقيقة  ،24قبل �أن يفاجئ برايتون �ضيفه بهدف يف الدقيقة � ،27إثر ركلة ركنية نفذها
جرو�س على ر�أ�س موراي ،الذي تابعها نحو القائم القريب داخل ال�شباك .ومل يهن�أ برايتون بهدفه ،فجاء التعادل بعد
دقيقة واحدة ،عندما �أر�سل دافيد �سيلفا كرة ماكرة �إىل �أجويرو الذي تابعها بي�رساه بني �ساقي احلار�س رايان �إىل داخل
املرمى ،ثم غا�ص برناردو �سيلفا بر�أ�سه نحو عر�ضية زينت�شينكو ،بيد �أن رايان �سيطر على الكرة بثقة يف الدقيقة .30
مل يتوقف �سيتي عند ذلك ،بل تقدم بالنتيجة يف الدقيقة  ،38عندما ارتقى البورت لركنية من حمرز ودكها بر�أ�سه يف
ال�شباك ،ويف الوقت بدل ال�ضائع من ال�شوط الأول� ،أطلق لوي�س دونك كرة قوية �أبعدها احلار�س �إيدر�سون فوق العار�ضة.
بد�أ مان�ش�سرت �سيتي ال�شوط الثاين مهاجما ،لكنه ت�أخر يف تهديد خ�صمه الذي ح�صل على فر�صة ملعادلة النتيجة يف
الدقيقة  53عندما نفذ جاهانباخ�ش ركلة حرة على ر�أ�س دونك الذي ذهبت حماولته فوق املرمى ،وحرم مدافعو برايتون
جوندوجان من الت�سديد �أمام املرمى يف الدقيقة  ،57قبل �أن يرتك حمرز ب�صمته على �أحداث اللقاء بالهدف الثالث
عندما راوغ رقيبه مبهارة قبل �أن ي�سدد بيمناه كرة قوية ف�شل رايان يف �إبعادها بالدقيقة  .63ومرت ت�سديدة �أر�ضية
من جوندوجان بجانب املرمى يف الدقيقة  ،67لكن الالعب نف�سه عو�ض يف الدقيقة  ،72عندما ت�صدى لركلة حرة
بعيدة �أ�سكنها مبهاره يف الزاوية العليا الي�رسى ملرمى برايتون .ومرت الدقائق املتبقية هادئة مع دخول كيفن دي
بروين مكان دافيد �سيلفا ،ثم خرج القائد كومباين و�سط ت�صفيق حاد من اجلمهور ،ليدخل مكانه نيكوال �أوتامندي.

يف الأ�سبوع الـ  37وقبل الأخري من دوري الليجا الإ�سبانية:

بر�شلونة يداوي جراحه الأوروبية بثنائية يف خيتايف
فاز بر�شلونة على �ضيفه خيتايف بثنائية دون رد ،يف املباراة التي جمعتهما �أول �أم�س الأحد على ملعب كامب نو،
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 37من الدوري الإ�سباين .و�سجل هديف بر�شلونة� ،أرتورو فيدال ومدافع خيتايف دجيني
داكونام باخلط�أ يف مرماه بالدقيقتني ( 39و .)89وداوى البار�سا جرحه الأليم باخلروج من دوري �أبطال �أوروبا،
رافعا ر�صيده �إىل  86نقطة يف ال�صدارة ،بينما بقى خيتايف يف املركز اخلام�س بر�صيد  58نقطة ،وي�ستمر يف �رصاعه
ً
مع فالن�سيا على حجز املقعد الأخري امل�ؤهل لدوري �أبطال �أوروبا .و�أجرى �إرن�ستو فالفريدي مدرب بر�شلونة عدة
تعديالت على الت�شكيل الأ�سا�سي يف كل اخلطوط حيث بد�أ اللقاء بكل من �سيلي�سن بحرا�سة املرمى ،ورباعي الدفاع
�أومتيتي وبيكيه و�سريجي روبريتو و�ألبا �أمامهم ثالثي الو�سط راكيتيت�ش وبو�سكيت�س وفيدال خلف الثالثي الهجومي
مالكوم وكوتينيو ومي�سي� .أما خو�سيه بورداال�س مدرب خيتايف جل�أ خلطة  ،4-4-2وركز �أكرث على ت�أمني مرماه
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يف املرحلة الـ 36من الكالت�شيو الإيطايل:

نابويل يعزز مقعده يف الو�صافة بثنائية �سبال

فاز فريق نابويل على م�ضيفه �سبال بهدفني مقابل هدف يف املباراة التي جمعتهما
�أول �أم�س الأحد� ،ضمن مناف�سات الأ�سبوع الـ 36من دوري الدرجة الأوىل الإيطايل
(ال�سريي �آ) .وعلى ملعب (باولو موتزا)� ،سجل لل�ضيوف كل من الربازيلي �أالن
ماركيز لوريرو ( )49واملدافع الربتغايل ماريو روي ( .)88بينما �أحرز لأ�صحاب
الأر�ض املهاجم �أندريا بيتانيا ( )84من ركلة جزاء .وبهذا الفوز ،رفع نابويل ر�صيده
�إىل  76نقطة يف الو�صافة ،فيما جتمد ر�صيد �سبال عند  42نقطة يف املركز الـ.11

مع االعتماد على الهجمات املرتدة ،ور�أ�سي احلربة �آنخيل رودريجيز
وخورخي مولينا الذي كان م�صدر اخلطورة الأكرب على البار�سا ،حيث �أهدر
فر�صتني حمققتني ،و�ألغى احلكم هدفا له بعد اللجوء لتقنية الفيديو .لعب
بر�شلونة اللقاء ب�أع�صاب هادئة ،واقت�صد العبوه يف جمهودهم ،وتنوع الأداء
بني متو�سط يف ال�شوط الأول وجيد ن�سبيا يف الثاين .حماوالت البار�سا يف
ال�شوط الأول مل تكن عديدة� ،إال �أن دافيد �سوريا حار�س خيتايف �أنقذ مرماه
من فر�صتني لراكيتيت�ش ومالكوم ،ور�أ�سية بيكيه قبل �أن يكملها فيدال يف
املرمى ليك�رس �صمود ال�ضيوف بعد مرور  39دقيقة .ويف ال�شوط الثاين
فر�صا �أخطر عرب حماوالت ملي�سي وفيدال واجلناح ال�شاب
�أ�ضاع بر�شلونة
ً
�آبيل رويز الذي �شارك بديال لفيليب كوتينيو بعد �إ�صابته الع�ضلية� .شارك
كارلي�س �ألينيا ونيل�سون �سيميدو مكان راكيتيت�ش ومالكوم ،بينما مل ي�ستفد
مدرب خيتايف من البدالء الثالثة �سامو �سايز وفران�سي�سكو بورتييو وهوجو
دورو ،بل عاب العبيه البطء يف تنفيذ املرتدات مما �أوقعهم يف م�صيدة الت�سلل
قدرا من الإثارة ،حيث وا�صل احلظ
�أكرث من مرة .و�شهدت الدقائق الأخرية ً
عناده خلورخي مولينا مهاجم خيتايف بعدما ت�صدى القائم الأمين لر�أ�سيته.
بعدها بثوان تبادل مي�سي الكرة مع �سريجي روبريتو قبل �أن يت�سبب ديجيني
مدافع خيتايف ،يف �إحراز الهدف الثاين لرب�شلونة باخلط�أ يف مرماه.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
		
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:الأحد  12مايو)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:الأحد  12مايو)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  11مايو)

� 1 : 3سيلتا فيغو �		19:30أتالنتا  1 : 2جنوى 16:00
 0 : 0ت�شيل�سي �		 17:00أتلتيك بيلباو
لي�سرت �سيتي
كالياري  2 : 1الت�سيو 19:00
				
بر�شلونة  0 : 2خيتايف 19:30
ليفربول  0 : 2وولفرهامبتون 		 17:00
فيورنتينا  1 : 0ميالن 21:30
			
رايو فاليكانو  2 : 1بلد الوليد 19:30
		
مان�ش�سرت يونايتد  2 : 0كارديف �سيتي 17:00
(الأحد  12مايو)
ريال �سو�سييداد  1 : 3ريال مدريد 		19:30
			
�ساوثهامتون  1 : 1هيدير�سفيلد تاون 17:00
تورينو � 2 : 3سا�سولو 13:30
			
فالن�سيا  1 : 3ديبورتيفو �أالفي�س 19:30
			
توتنهام هوت�سبري �	2 : 2إيفرتون 17:00
�	2 : 1إمبويل 16:00
�سامبدوريا
فياريال �	0 : 1إيبار 		 19:30
			
كري�ستال باال�س  3 : 5بورمنوث 17:00
�	3 : 1أودينيزي 16:00
فرو�سينوين
			
 1 : 2هوي�سكا 19:30
ريال بيتي�س
واتفورد  4 : 1و�ست هام يونايتد 17:00
�سبال  2 : 1نابويل 19:00
			
			�أتلتيكو مدريد �	1 : 1إ�شبيلية 19:30
فولهام  4 : 0نيوكا�سل يونايتد 17:00
روما  0 : 2يوفنتو�س 21:30
				
جريونا  2 : 1ليفانتي 19:30
				
برينلي �	3 : 1آر�سنال 17:00
				
�	2 : 0إ�سبانيول 19:30
ليجاني�س
			
برايتون  4 : 1مان�ش�سرت �سيتي 17:00
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فان ديك وبوكيتينو وموتينيو الأف�ضل يف املو�سم املنق�ضي

هدفت البطولة لتن�شيط ريا�ضة املعاقني

ماين و�أوباميانغ يقا�سمان �صالح جائزة هداف الربميريليغ ختام فعاليات بطولة اال�ستقالل لكرة ال�سلة للمعاقني

�أ�سدل ال�ستار على مناف�سات بطولة
الدوري الإجنليزي املمتاز� ،أول �أم�س
الأحد ،بتتويج فريق مان�ش�سرت �سيتي بطلاً
للم�سابقة ،بعدما ت�صدر جدول الرتتيب
بر�صيد  98نقطة.
املو�سم املنق�ضي حديثا� ،شهد العديد
من املحطات وامل�شاهد املثرية للجدل
التي يتوجب التوقف عندها ،والتقرير
التايل يلقي ال�ضوء على �أبرز هذه
امل�شاهد.
ال�صراع الدامي
من غري املعقول �أن ي�صل ليفربول �إىل
حاجز الـ 97نقطة بنهاية املو�سم ،دون �أن
يتمكن يف النهاية من �إحراز اللقب ،وهو ما
يعد �أكرب برهان على �شدة التناف�س بينه
وبني مان�ش�سرت �سيتي.
متيز الفريقان عن غريهما بقدرتهما
الالفتة على االحتفاظ مب�ستواهما طوال
املو�سم ،فجمع مان�ش�سرت �سيتي  98نقطة،
بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.
هذان الفريقان مر�شحان ملوا�صلة
�سطوتهما يف املو�سم املقبل ،يف ظل
اال�ستقرار الفني والإداري اللذين يتمتعان
لهما ،يف وقت تعاين الفرق الأربعة
الأخرى �ضمن ال�ستة الكبار ،من تذبذب يف
امل�ستوى ،مينعهما من جماراة الغرميني
اجلديدين يف الكرة الإجنليزية.
ّ
م�شكلة!
ال تعاقدات؟ ال
لي�س خافيا على اجلميع �أن توتنهام
عانى من م�شاكل جمة هذا املو�سم ،بعدما
ت�أخر �إجناز ملعبه اجلديد حتى ال�شهر
املا�ضي ،الأمر الذي �أرغم �إدارة النادي على
عدم �إجراء �أي تعاقدات يف فرتتي انتقاالت
متتاليتني (�صيفا و�شتاء).
لكن رجال املدرب ماوري�سيو بوكيتينو
قاوموا الظروف ،و�أنهوا املو�سم ب�شكل
جيد من خالل احتالل مركز بني الأربعة
الكبار� ،إىل جانب بلوغ نهائي م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا ،وهو �إجناز يح�سب
للمدرب الأرجنتيني الذي متتع با�ستقرار
يف الت�شكيلة رمبا مل تتمتع به الفرق
الأخرى.
حلم جميل ق�صري
من ناحية ثانية ،ف�شل مان�ش�سرت يونايتد
يف بلوغ م�سابقة دوري الأبطال املو�سم
املقبل ،بحلوله �ساد�سا يف ترتيب الدوري،
بعد �أداء خميب بكل املقايي�س من قبل
جنوم الفريق.
عانى مان�ش�سرت يونايتد من ت�شتت مبكر
نتيجة نزاعات داخلية بني العبي الفريق
ومدربه ال�سابق جوزيه مورينيو ،الذي

تخلى عنه النادي يف دي�سمرب املا�ضي،
وحت�سنت النتائج رويدا مع قدوم املدرب
الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير ،قبل �أن
يعود لدوامة العرو�ض املتذبذبة.
وقدم جنم الفريق بول بوجبا �أدا ًء دون
امل�ستوى امل�أمول ،خ�صو�صً ا من حيث
الت�أثري على �أداء الفريق من الناحية
اجلماعية ،لينال ح�صته من االنتقادات،
فيما ظهر النجم الت�شيلي �أليك�سي�س
�سان�شيز ب�شكل مروع ،ناهيك عن الأخطاء
املتكررة للحار�س الإ�سباين دافيد دي خيا.
فقاعة "�ساري بول"
عندما تعاقد ت�شيل�سي مع املدرب
الإيطايل ماوري�سيو �ساري ،تفاءل اجلمهور
خريا ،لأن مدرب نابويل ال�سابق اكت�سب
ً
�شهرة وا�سعة يف املوا�سم القليلة ال�سابقة،
من خالل انتهاج طريقة هجومية� ،أطلق
عليها املراقبون ت�سمية "�ساري بول".
لكن هذه الطريقة ورغم البداية املبهرة،
�رسعان ما مت ك�شفها من قبل اخل�صوم،
لي�صبح �أ�سلوب لعب ت�شيل�سي حمفوظا
عن ظهر لقب ،والأهم �أن �ساري بدا كمدرب
كال�سيكي ال يتمتع باملرونة ،خ�صو�صا و�أنه
ا�ستعان بنجمني �سبق لهما �أن لعبا حتت
�إدراته يف نابويل وهما جورجينيو وجونزالو
هيجواين ،دون �أن ينجح الإثنان يف ترك
انطباع �إيجابي.
واحل�صيلة كانت احتالل ت�شيل�سي
للمركز الثالث بفارق �شا�سع جدا عن
ثنائي املقدمة ،كما �أن جمهور الفريق غري
را�ض بتاتا عن الأداء العام للفريق اللندين
الأزرق ،ما ير�سم عالمات ا�ستفهام حول
م�ستقبل املدرب الإيطايل� ،ستت�ضح �أكرث
بعد نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي �أمام
�أر�سنال.
�صعود جنم "الذئاب"
ويعترب فريق وولفرهامبتون ،من
الظواهر اجلميلة التي �شهدها الـ"برميري
ليج" هذا املو�سم ،بعدما احتل املركز
ال�سابع بنهاية امل�سابقة ،عقب �صعوده
للدرجة املمتازة املو�سم املا�ضي.
�أجرى وولفرهامبتون التعاقدات
املطلوبة ،ومتتع با�ستقرار فني بوجود
املدرب الربتغايل نونو �إي�سربتو �سانتو،
وانتهج الفريق طريقة هجومية ،م�ستفيدا
من القدرات املميزة لالعبيه �أمثال را�ؤول
خيمينيز وجواو موتينيو وروبن نيفي�س،
فكان فريق "الذئاب" واحدا من الفرق
املنع�شة يف امل�سابقة ،وا�ستحق احتالل
مركز متقدم ،رمبا ي�ؤهله للعب دور �أكرث
�أهمية يف املو�سم املقبل.

ماين و�أوباميانغ يقا�سمان �صالح
وجنح مهاجم ليفربول �ساديو ماين
يف اللحاق بزميله حممد �صالح يف �صدارة
هدايف الدوري الإجنليزي ،لكن ال�ستار مل
ي�سدل على امل�سابقة املثرية ،قبل �أن
يلحق بهما مهاجم �أر�سنال بيري �إميرييك
�أوباميانغ.
و�سجل �ساديو ماين ثنائية يف مرمى
وولفرهامبتون يف �آخر مباراة بالدوري،
لريفع ر�صيده �إىل  22هدفا وهو نف�س
ر�صيد �صالح.
كما �سجل �أوباميانغ هدفني يف مباراة
�أر�سنال �ضد برينلي التي انتهت بثالثية
للمدفعجية مقابل هدف ،لريفع ر�صيده
�إىل  22هدفا.
وبح�سب لوائح االحتاد الإجنليزى لكرة
القدم ،ميكن تقا�سم جائزة احلذاء الذهبي
حال ت�ساوى العبني �أو �أكرث فى عدد من
الأهداف امل�سجلة.
وبتتويجه للعام الثاين على التوايل
هدافا للدوري الأجنليزي� ،أ�صبح حممد
�صالح بني عدد قليل من جنوم الدوري
الإجنليزي الذين �أحرزوا لقب الهداف
مو�سيمن متتاليني ،ومن بينهم هاري كني
ومايكل �أوين وفان بري�سي.
فان دايك
وت ّوج املدافع الهولندي املت�ألق فريجيل
فان دايك بجائزة �أف�ضل العب يف الدوري
الإنكليزي املمتاز ر�سميا ً.
ونال فان دايك مكاف�أة م�ستواه امللفت
مع ليفربول هذا املو�سم مبنحه جائزة
�أف�ضل العب يف املو�سم.
وهن�أ ليفربول يف �صفحته الر�سمية على
تويرت عرب الإنرتنت جنمه الهولندي ،علما ً
�أن فان دايك هو �أول مدافع يح�صل على
اجلائزة منذ �أن ت ّوج بها البلجيكي فين�سنت
كومباين قائد مان�ش�سرت �سيتي يف 2011-
.2012
وتعر�ض ليفربول لبع�ض االنتقادات
ّ
عند تعاقده مع فان دايك ال�سنة الفائتة
مببلغ وقدره  75مليون جنيه �إ�سرتليني،
لكن اجلميع بات ي�شيد بال�صفقة حاليا ً
خا�صة و� ّأن كلوب وجد حلوالً مل�شاكله
الدفاعية ب�ضم ال�صخرة الهولندية.
وذهب لقب �أف�ضل حار�س مرمى
للربازيلي �ألي�سون حار�س عرين ليفربول.
وكان واحدا من �أف�ضل موا�سم
الربميريليج على الإطالق ،يف ظل املطاردة
امل�ستمرة بني مان�ش�سرت �سيتي وليفربول،
و�شهد املو�سم ت�ألق العديد من الالعبني،
كما احتوى على جمموعة �ضخمة من
اللمحات الفنية اجلميلة والأهداف املثرية
التي �ستبقى عالقة يف الأذهان.
ون�رشت �صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية،
تقريرا عن الأرباح التي �سيح�صل عليها
ً
كل ٍ
ناد بناء على ترتيبه يف جدول م�سابقة
الدوري الإجنليزي.
ويت�صدر مان�ش�سرت �سيتي القائمة باعتباره
بطال للدوري مبكاف�أة قيمتها ( 38.4مليون
جنيه ا�سرتليني) ،يليه ليفربول (36.5
مليون) ،ثم ت�شيل�سي يف املركز الثالث من
حيث الأرباح بـ ( 34.6مليون) ،ثم توتنهام
هوت�سبري ( 32.6مليون) ،فيما �سيح�صل
�آر�سنال على ( 30.7مليون) ،ومان�ش�سرت
يونايتد على ( 28.8مليون).

�ضمن القائمة امل�شاركة يف نهائيات ك�أ�س �أمم �أفريقيا املقبلة مب�رص

�إ�سحاق بلفو�ضيل يعزز هجوم منتخب اجلزائر يف الكان

قرر املدير الفني ملنتخب اجلزائر جمال
بلما�ضي العفو عن مهاجم نادي هوفنهامي
الأملاين �إ�سحاق بلفو�ضيل و�ضمه لقائمة
"املحاربني" املعنية بامل�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س �أمم �أفريقيا املقبلة مب�رص.وبح�سب
املعلومات ف�إن بلما�ضي قرر و�ضع خالفه مع
جانبا ،بعد حادثة مباراة بنني ،حيث
بلفو�ضيل ً

�أبدى هذا الأخري غ�ضبه ال�شديد من املدير
الفني اجلزائري بعد نهاية اللقاء.وبح�سب
امل�صدر ذاته ،ف�إن بلما�ضي يف ات�صال دائم
مع بلفو�ضيل ،ويرى �أنه �أبرز مناف�س للهداف
بغداد بوجناح يف القاطرة الأمامية للخ�رض ،مما
يعني تواجده ب�شكل �شبه م�ؤكد يف القائمة
التي �ست�سافر �إىل م�رص ،خا�صة �أنه قدم مو�سم

رائ ًعا ،رفقة هوفنهامي و�سجل ً 15
هدفا يف
البوند�سليجا.و�سيتواجد بلفو�ضيل باجلزائر
يف الـ 27من ال�شهر اجلاري ،موعد �إنطالق
مع�سكر املنتخب باملركز التقني ب�سيدي
مو�سى.للإ�شارة ف�إن املنتخب اجلزائري
يتواجد يف املجموعة الثالثة يف "الكان" رفقة
كل من ال�سنغال ،كينيا وتنزانيا.

�أختتمت البطولة الريا�ضية لكرة
ال�سلة للمعاقني التي جرت على
�رشف ذكرى عيد اال�ستقالل املجيد
مبلعب مع�سكر دندن با�سمرا.
وتقابل يف املباراة اخلتامية
للبطولة التي نظمت بالتعاون بني
اللجنة البار�أوملبية واالحتاد العام
لكرة ال�سلة بهدف تن�شيط ريا�ضة

كرة ال�سلة للمعاقني  ،فريقا ال�سالم
وعراق وانتهت املواجهة مل�صلحة
االخرية بواقع (� 19سلة مقابل 12
�سلة)  ،ليتوج باملركز االول .
ويف اخلتام ت�سلم الفائزون
اجلوائز
االمامةي
باملراكز
وامليداليات من قبل خمتلف
امل�س�ؤولني وال�شخ�ضيات.

بداية من املو�سم املقبل

هولنديان مر�شحان خلالفة فالفريدي يف تدريب بر�شلونة
ك�شف تقرير �إذاعي عن الإ�سمني
املر�شحني لتدريب الفريق الأول
بنادي بر�شلونة الإ�سباين خلفا للمدرب
احلايل �إرن�ستو فالفريدي  ،وذلك يف
اعقاب اخل�سارة املذلة التي تعر�ض لها
الكتالونيون �أمام ليفربول الإنكليزي
ب�أربعة اهداف نظيفة يف �إياب الدور
ن�صف النهائي من م�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا.
وبح�سب برناجمي"ل�سيك�ستا "
و"جوكون" الإ�سبانيني ،ف�إن املدر�سة
الهولندية عائدة لتويل زمام الإدارة
الفنية بنادي بر�شلونة بعد غياب طويل
منذ �إ�سناد مهمة تدريب الفريق للمدرب
فرانك رايكارد يف الفرتة من عام 2003
وحتى عام .2008
وك�شف الربناجمان الإذاعيان ب�أن
رونالد كومان الذي يتوىل تدريب
منتخب هولندا منذ العام املا�ضي،
ميتلك حظوظا �أكرب يف خالفة فالفريدي
�ش�أنه �ش�أن مواطنه ايريك تن هاغ
املدرب احلايل بنادي اياك�س ام�سرتدام
الهولندي.
وحقق املدربان جناحات هامة ،حيث
ترك كومان ب�صمته الإيجابية على اداء
املنتخب الهولندي وجنح يف انت�شاله من
مرحلة الفراغ التي مر بها ،وذلك بعد
اق�صائه من مونديال  2018برو�سيا ،
كما خا�ض قبلها جتارب ناجحة مع عدد
من الأندية الهولندية والإنكليزية،

�أما هاغ فقد ا�صبح �إ�سما ً بارزاً يف
خريطة املدربني بعد قيادته اياك�س
ام�سرتدام لإق�صاء ريال مدريد الإ�سباين
و يوفنتو�س الإيطايل يف عقر دارهما
وبلوغ ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا
بت�شكيلة من الالعبني ال�صاعدين .
ومل متر �سوى �ساعات قليلة من
�إق�صاء بر�شلونة املَر ،حتى بد�أت خمتلف
و�سائل الإعالم الإ�سبانية ت�ؤكد ب�أن ايام
فالفريدي ا�صبحت معدودة وحمدودة
بعدما مت حتميله م�س�ؤولية الإق�صاء
التاريخي �أمام ليفربول  ،ب�سبب عدم
قيامه بتغيريات م�ؤثرة يف �شوط املباراة
الثاين ،عندما كان الفريق متخلفا ً بهدف
وحيد فقط.
ورغم ان فالفريدي مر�شح لالحتفاظ
بثنائية الدوري والك�أ�س املحليتني� ،إال
ان هذه الثنائية قد ال ت�شفع له يف البقاء
مبن�صبه قبل نحو عام من انق�ضاء عقده،
يف ظل حالة اال�ستياء وال�سخط التي
تعم �أرجاء �إقليم كتالونيا بعد اخلروج
املفاجىء.
ي�شار اىل �أن بع�ض التقارير الإعالمية
قد �أ�شارت اىل �أن املدر�سة الهولندية
تنا�سب الفكر التكتيكي لرب�شلونة منذ
ان كان الراحل يوهان كرويف العبا ً ثم
مدربا ً خا�صة بعدما تعاقد النادي مع
العب الو�سط الهولندي فرانكي دي
يونغ واقرتابه من التعاقد مع مواطنه
املدافع ماتي�س دي ليخت.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور

علي ال�صقلي احل�سيني
(2018 – 1932م)

هو�أديب و�أ�ستاذ جامعي مغربي در�س بالقرويني ونال
جائزة يف الأدب ،تق َلّد عدة وظائف �أدبية و�إدارية� ،شاعر
معروف له �إنتاجات مهمة ،من بني �أعماله :الن�شيد
الوطني املغربي الر�سمي ودواوين �شعرية للأطفال.
ولد علي ال�صقلي احل�سيني عام 1932م مبدينة فا�س،
تابع تعليمه بجامعة القرويني حيث ح�صل على الإجازة
وعني �أ�ستاذا بنف�س اجلامعة .ثم
يف الأدب �سنة 1951م ُ
التحق يف عام 1956م بالديوان امللكي ،حيث ُع ِنّي
م�ست�شارا بوزارة اخلارجية ف�أُ�ستاذ ًا ُملحق ًا بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بالرباط يف عام 1964م ،كما ُعني يف عام 1971م مفت�شا عاما بوزارة الرتبية
الوطنية� .إن�ضم علي ال�صقلي �إىل احتاد كتاب املغرب عام 1967م .قام بت�أليف
ع�رشات الكتب وال�سال�سل والروايات والدواوين ال�شعرية كما اهتم بالكتابة
للأطفال وبالت�أليف املدر�سي له .من �أهم م�ؤلفاته -:الن�شيد الوطني املغربي
( الن�شيد ال�رشيف ) وحول رواية املعركة الكربى(الدار البي�ضاء ،مطبعة
النجاح اجلديدة1983 ،م) ومع الأ�سريتني(الدار البي�ضاء1987م).
ح�صل علي ال�صقلي عام 1981م على جائزة املغرب عن م�ؤلفه "املعركة
الكربى" .حاز على جائزة امللك في�صل العاملية يف الآداب عام  1991م يف
�أدب الأطفال م�شاركة مع �أحمد جنيب وعبد التواب يو�سف .تويف علي ال�صقلي
احل�سيني يوم  5نوفمرب من العام  2018عن عمر يناهز الـ � 86سنة.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم

اقوال ماثورة

من اقوال
ابراهام لنكولن
 ال جتامل كذب ًا وال توافقخجالً.
 �إين مدين بكل ما و�صلت�إليه وما �أرجو �أن �أ�صل �إليه
من الرفعة �إىل �أمي املالك.
 �أتغلب على �أعدائي عندما�أجعلهم �أ�صدقائي.
 �إن كنت �ستتكلم فاحر�صعلى �أن تعني ما تقول.
 �ضع ن�صب عينيك �أنت�صميمك على النجاح �أهم من
�أي �شيء �آخر.
 لو عرفنا �أو ًال �أين نحن
وماذا نريد  ,ن�ستطيع �أن
نحكم ماذا نفعل وكيف نح�صل
عليه.
 ال �أتوقع �شيئ ًا من �أحدول�ست خائف ًا من �أحد � ،إذ ًا �أنا
ُ
حر.
مير يف حياتك عبث
 ال �شيء ّ ،حتى تعرثاتك ال�صغرية
كانت لأجل �أن تعرف �شيئ ًا ما.
 ان كل واحد منا يحبالثناء.
 اذا كانت ال�صداقة هينقطة �ضعفك  ,ف�أنت �أقوى
�شخ�ص يف العامل.
 اذا �أردت �أن تخترب �شخ�صيةالرجل امنحه القوة.
 ال �أحد يحب قيوده ولو كانتمن ذهب.
 الأمر يتطلب من ال�شجاعةلفعل الأمر ال�صحيح �أكرث من
اخلوف من فعل اخلط�أ.
 لي�س هناك �شخ�ص ميتلكذاكرة كافية جتعل منه كاذب ًا
ناجحاً.
 �صديقي املف�ضل هو الذي�سيعطيني كتابا مل �أقر�أه من
قبل.

االحداث الداخلية-:
 يف الرابع ع�شر من مايو عام 1995م -:وفاة املنا�ضل الكبري ولداب ولد ماريام.االحداث اخلارجية-:
 يف الرابع ع�شر من مايو عام 1607م -:ت�أ�سي�س م�ستعمرة جيم�ستاون ،وهي �أولم�ستعمرة بريطانية ناجحة يف �أمريكا ال�شمالية.
 يف الرابع ع�شر من مايو عام 1941م -:القوة اجلوية الأملانية ت�شن �أعنف غارةجوية على العا�صمة الربيطانية لندن يف احلرب العاملية الثانية.
 يف الرابع ع�شر من مايو عام 1945م -:الطيارون االنتحاريون اليابانيون ي�شنونمدمرا على حاملة الطائرات الأمريكية «�إنرتبرايز» وذلك يف ال�شهور الأخرية
هجومًا ً
من احلرب العاملية الثانية.
 يف الرابع ع�شر من مايو عام 1955م -:الإعالن عن قيام حلف وار�سو. يف الرابع ع�شر من مايو عام 1963م -:الكويت تن�ضم للأمم املتحدة لت�صبح الع�ضورقم  111يف املنظمة الدولية.
 يف الرابع ع�شر من مايو عام 1964م -:االحتفال بتحويل جمرى نهر النيل عندال�سد العايل وذلك بح�ضور الرئي�س امل�صري جمال عبد النا�صر ورئي�س االحتاد
ً
م�سقطا مائيًا ي�سمح بت�شغيل �أكرب
ال�سوفيتي نيكيتا خروت�شوف ،وكانت قناة التحويل
حمطة كهربائية يف ال�شرق الأو�سط.
 يف الرابع ع�شر من مايو عام 1965م -:ال�صني تفجر قنبلتها الذرية الثانية. -يف الرابع ع�شر من مايو عام 2010م� -:إثيوبيا و�أوغندا ورواندا وتنزانيايوقعون بالأحرف الأوىل على اتفاقية �إطارية لتقا�سم مياه نهر النيل بعد مفاو�ضات
منذ ما يقارب الع�شر �سنوات ،وكينيا ت�صدر ً
بيانا ت� ً
أييدا لالتفاقية دون التوقيع
عليها ،بينما مل يح�ضر مندوبو الكنغو الدميقراطية وبوروندي ،بينما رف�ضت م�صر
وال�سودان هذه االتفاقية.
احلمامة امل�رسعة على و�سائل

ال�شرطة الأملانية تخالف "حمامة" جتاوزت ال�سرعة القانونية

يف واقعة نادرة وطريفة ،خطفت
حمامة انتباه جهاز رادار ،بعدما
جتاوزها ال�رسعة امل�سموح بها يف
منطقة �سكنية بوالية �شمال الراين-
و�ستفاليا الأملانية ،ال ي�سمح فيها

ب�سري املركبات على �رسعات عالية.
ووفقما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،ف�إن الرادار التقط
الطائر يف حي منخف�ض ال�رسعة
مبدينة بوخولت الأملانية ،وذلك
بعدما جتاوز حدود ال�رسعة امل�سموح
بها .ووفقا ل�سلطات املدينة ،ف�إن
احلمامة كانت تطري ب�رسعة 45
كيلومرتا يف ال�ساعة  ،يف �شارع ُي�سمح
فيه فقط بـ 30كيلومرتا يف ال�ساعة .
وقالت "ديلي ميل" �إن "املخالفة"
جرى ت�سجيلها يف فرباير املا�ضي،
لكن �سلطات املدينة مل تن�رش �صورة

التوا�صل االجتماعي �إال م�ؤخرا.
وقالت ال�رشطة يف تعليق طريف
على ال�صورة� ،إن احلمامة "مل تعر
اهتماما للقوانني الأملانية" ،م�شرية
�إىل �أنها "�ستواجه غرامة قدرها 25
يورو" .ي�شار �إىل �أن هذه لي�ست �أول
حمامة تلتقطها رادارات ال�رسعة،
حيث وقع نف�س الأمر العام املا�ضي
يف كانتون برن يف �سوي�رسا ،بعدما
جتاوزت بطة ال�رسعة امل�سموح بها
يف املنطقة .وكانت البطة حتلق
ب�رسعة  52كيلومرتا يف ال�ساعة يف
منطقة ال ي�سمح فيها بتجاوز �رسعة
 30كيلومرتا يف ال�ساعة �أي�ضا .وقال
�أحد امل�س�ؤولني� ،آنذاك ،معلقا على
الواقعة" :لي�س من الوا�ضح �إىل �أين
�سيتم �إر�سال تفا�صيل املخالفة".

�ساللة جديدة من وباء "طاعون
الكالب" تف�شى يف الواليات املتحدة

اكت�شف علماء الأحياء يف �شمال-
غرب الواليات املتحدة عددا من
الثعالب والظربان امل�صابة ب�ساللة
جديدة من طاعون الكالب ،التي ال
ت�ؤثر فيها اللقاحات امل�ستخدمة
حاليا .ويقول ديفيد نيدل من جامعة
نيو هامب�شري مبدينة دورهام يف مقال
ن�رشته جملة(journal of veterinary
)diagnostic investigation
من املفرت�ض �أن يكون ظهور ذلك
الفريو�س قد �أثر بالفعل على �أعداد
احليوانات املفرت�سة متو�سطة احلجم
يف نيو هامب�شاير ونيو�إنغالند.
مهما يف
دورا
هذه احليوانات تلعب
ً
ً
النظم البيئية املحلية ،و�سي�ؤدي
نق�صان �أعدادها �إىل انخفا�ض التنوع
البيولوجي" .ويعترب طاعون الكالب،
�أحد الأمرا�ض املعدية واخلطرة
جدا للكالب و�أقرانها من احليوانات
الربية .خطورة هذا املر�ض تكمن
يف �أنه يق�ضي على حياة  90%من
اجلراء بعد �أ�سبوع من �إ�صابتها به،
ب�سبب االلتهاب الرئوي الذي ي�سببه
الفريو�س.
يعود تاريخ هذا املر�ض �إىل الع�رص
احلجري� ،أي مبا�رشة بعد تدجني
الكالب� .أي ما قبل ابتكار اللقاحات
امل�ضادة لهذا املر�ض ،حيث مل يكن
لدى �أطباء البيطرة �أي و�سيلة حلماية
الكالب من هذا الطاعون �سوى عزل
امل�صابة منها ،وحماولة عالجها.
اكت�شف نيدل وفريقه العلمي ب�أن على
الأطباء البيطريني �إعادة �صياغة هذه
التدابري الوقائية ا�ستنادا �إىل نتائج
فح�ص ت�سع حاالت غري عادية لـ
"داء الكلب" بني خمتلف احليوانات
الربية التي �أبلغ عنها علماء احليوان
املحليون من خمتلف غابات والية
فريمونت ونيو هامب�شاير .وبعد
حتليل عينات من �أن�سجة احليوانات
امل�صابة والنافقة ،ات�ضح للعلماء
ب�أنها لي�ست م�صابة بـ "داء الكلب" بل
ب�ساللة جديدة من "طاعون الكالب" مل
تكن معروفة �سابقا.
ووفقا للباحثني ظهرت هذه ال�ساللة
يف احلياة الربية عام  2012وقد
انت�رشت خالل هذه الفرتة على الأقل
يف ثالث واليات �أمريكية بني الثعالب
والدلق التي مل ت�صب �سابقا مبر�ض
"طاعون الكالب" .يعتقد العلماء ب�أن
�سبب ذلك قد يكون احتواء جينوم
الفريو�س على تغري دقيق جعله
قادرا على �إ�صابة جميع الثدييات
املفرت�سة .وبح�سب نيدل ،ف�إنه
�إىل الآن مل ت�صب باملر�ض الكالب
املنزلية ،ولكن ال ميكن ا�ستبعاد
هذا اخلطر نظرا خلطورة الفريو�س
وانتقاله ال�رسيع .كل هذا ي�شري �إىل
�رضورة الإ�رساع يف ابتكار لقاح جديد
م�ضاد له ،قادر على حماية احليوانات
الأليفة والربية من ال�ساللة اجلديدة
وال�سالالت القدمية.

حقائق ومعلومات
()3 – 1

 �إذا مات الفيل وهو واقف فانهيظل واقف ًا لب�ضع �ساعات قبل �أن
ي�سقط �أر�ضا.
 زئري الأ�سد ميكن �سماعه من علىم�سافة  8كيلو مرتات
 النعامة تعي�ش حتى  75عاماوتظل قادرة على التكاثر حتى �سن
اخلم�سني.
 يف م�رص الفرعونية كان اال�سبوعيت�ألف من � 10أيام.
 يتعني على معدة الإن�سان �أن تفرزبطانة خماطية جديدة كل ا�سبوعني
و�إال ف�إنها �سته�ضم نف�سها.
 هناك نوع من النمل ي�شتهربا�سم «النمل ال�سفاح» وذلك النه
ي�شن غارات على م�ستعمرات النمل
املجاورة له يث يقتل ملكاتها
وينهب حمتوياتها ثم يقتاد عددا
من ذلك النمل ويجربه على العمل
كعبيد لديه!
 القي�رص الرو�سي بيرت االكرب كانيفر�ض ال�رضائب على من يطلقون
حلاهم وكانت قيمة ال�رضيبة
تتنا�سب طرديا مع طول وحجم
اللحية.
 الذهب عيار  24قرياطا لي�سذهبا خال�صا بن�سبة  100يف املئة
بل يحتوي على ن�سبة �ضئيلة
من النحا�س,وذلك ان الذهب
اخلال�ص مئة يف املئة يكون لينا
كال�صل�صال لدرجة انه ي�صبح من
املمكن ت�شكيله باليدين.
 يقوم �أفراد احدى القبائلاملاليزية بغ�سل اج�سام اطفالهم
الر�ضع بالبرية (اجلعة) العتقادهم
ان ذلك يحميهم من اال�صابة
باالمرا�ض.
 االن�سان هو الكائن الوحيد الذيي�ستطيع ان يت�صل جن�سيا مع انثاه
وهما وجها لوجه.
النعامة ال تدفن ر�أ�سها يف الرمال
هرب ًا من اخلطر بل بحث ًا عن
املاء.
امللكة فيكتوريا ( )1837كانت
اول ملكة انكليزية عا�شت يف ق�رص
باكنغهام اللندين.
 �أ�صغر والدين يف العامل كانايبلغان من العمر  8و� 9أعوام
وكانا يعي�شان يف ال�صني يف العام
.1910
 الحظ العلماء ان النمل «يتثاءب»كالب�رش عندما ي�ستيقظ من نومه
يف ال�صباح.
 يف م�رص الفرعونية ،كانت جثثن�ساء النبالء ترتك لب�ضعة ايام
قبل ان تبد�أ اجراءات حتنيطها،
وكان الهدف من وراء ذلك هو
ال�سماح للجثة كي تفقد رونقها
ون�ضارتها حتى ال تبدو «مثرية يف
نظر املحنطني».
 الحظ علماء احليوان ان انثىحيوان االرماديللو ــ وهو حيوان
جنوب امريكي ي�شبه القنفذ ــ
حتمل وتلد دائما  4اجنة من
اجلن�س نف�سه ،اي انهم يكونون
جميعا اما ذكورا واما اناثا.
 ت�شري تقديرات علماء الفلك اىلان جمرة «درب اللبانة»  -التي
ت�شكل كواكب املجموعة ال�شم�سية
جزءا منها  -وجمرة «اندرو ميدا»
العمالقة �ستت�صادمان بعد نحو
ملياري �سنة
 قلب �سمكة الروبيان يوجد يفر�أ�سها.
 ال�رسعة الق�صوى للعيار الناريتبلغ حوايل  1065مرت ًا يف الثانية
اي ما يوازي  3ا�ضعاف �رسعة
ال�صوت تقريبا.
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