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

مدر�سة حمابار الفنية تخرج  179طالب حمالت التوعية ال�صحية
ل�سكان كدوفال�سي
او�ضح �سكان كدوفال�سي مبديرية
مندفرا ان حمالت التوعية ال�صحية
اجلارية ا�سهمت يف �ضمان �صحتهم.
واو�ضح ال�سكان ان التوعية ال�صحية
التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة ال�صحية
الكائنة يف منطقتهم تعمل على
مكافحة االمرا�ض عامة واالمرا�ض
املعدية خا�صة.
وا�شاروا اىل ح�صولهم على خدمات
رعاية االمومة والطفولة وعالج
االمرا�ض والتطعيم والتحاليل
الطوعية للدم واال�سعافات االولية،
معربني عن ثقتهم لتوفري اخلدمات

خرجت مدر�سة حمابار الفنية يف
الثاين ع�رش من يونيو  179طالب
بينهم  46طالبة يف ت�سع جماالت
تعليمية.
وقد در�س الطالب نظريا وتطبيقيا
ل�سنتني يف جماالت امليكانيكا
والتخطيط والكهرباء وال�سباكة
واحلدادة وااللكرتونيات وامل�سح

والنجارة واخلراطة.
وقال مدير مدر�سة حمابار الفنية
اال�ستاذ /عبدالوهاب حممد علي" ان
على اخلريجني ادراك ان التعليم الذي
تلقوه يعترب البداية ويجب تطويره
بالعمل والتعليم املتوا�صل".
واو�ضح املدير العام لق�سم التعليم
الفني واملهني يف وزارة التعليم

ال�سيد /ت�سفاي �سيوم ان اال�ستثمار
اجلاري يف املوارد الب�رشية يعترب من
اول االولويات يف عملية اعمار البالد،
معربا عن ثقته يف م�ساهمة اخلريجني
يف برامج التنمية اجلارية.
يجدر بالذكر ان مدر�سة حمابار
الفنية خرجت حتى االن  4166طالب
يف ت�سعة ع�رش دفعة.

يقوم ال�شباب العمال والطالب يف
مدينة �صنعفي بان�شطة فعالة حلفظ
املياه و حماية الرتبة
واو�ضح م�س�ؤول الرثوة الغابية
واحلياة الربية يف مديرية �صنعفي
ال�سيد /قرماي �سيوم ان ت�ضاري�س

املديرية تتعر�ض لهدر املياه
واجنراف الرتبة ،لكن الو�ضع يف
حت�سن نتيجة ان�شطة الت�شجري وبناء
املدرجات واحلواجز �سنويا من قبل
الطالب وال�سكان ،وو�ضع ًا يف االعتبار
للنتائج املحققة �سيجري العمل هذا

العام لبناء احلواجز والت�شجري
خا�صة يف اجليوب واملنحدرات
اجلبلية ب�شكل مو�سع.
وا�شار امل�شاركون يف الربنامج اىل
وجود خطة ملوا�صلة العمل ل�صيانة
الطرق والت�شجري .هذا وجتري ان�شطة
نفري مماثلة من ال�سكان والطالب يف
� 22ضاحية مبديرية �صنعفي.

�صنعفي  :ان�شطة حفظ املياه و حماية الرتبة
تقييم او�ضاع التعليم يف �سلعا

عقد يف مديرية �سلعا اجتماع لتقييم
او�ضاع التعليم يف املديرية عامة
واملناطق النائية ب�صورة خا�صة ،
بهدف تو�سيع فر�ص التعليم.
وقال م�س�ؤول التعليم يف اقليم القا�ش-
بركة اال�ستاذ /حممد علي ابراهيم
"ان على املعلمني ادراك حل م�صاعب
التنقل الناجم ال�ستثنائية جغرافية
املديرية ونواق�ص جتهيزات التعليم
على مراحل  ،والعمل بقوة ال�ستفادة
املواطنني من فر�ص التعليم املتاحة
لهم .واهاب مب�شاركة املجتمع يف
جهود �سد نواق�ص البنية التحتية،
والتجهيزات التي ت�ؤثر �سلبا على
العملية التعليمية.
و اكد املعلمون من جانبهم ادراكهم

للم�س�ؤولة امللقاة على عاتقهم
،ويدر�سون بالذهاب اىل االماكن
النائية وتوعية املواطنني ،منادين
باالهتمام مب�شكلة النقل واالت�صاالت
.من ناحية ثانية لدى لقاء مدير
مديرية �سلعا ال�سيد /وئيال حممد
ال�شباب يف ّ
ركب  ،دعا هم لال�ستفادة
من فر�ص التعليم والتدريب املهني
وتطوير انف�سهم و�ضمان م�ستقبلهم.
واعرب عن ثقته حلل النواق�ص على
مراحل  ،م�ؤكدا بان امل�ؤ�س�سات
التعليمية التي ار�سيت ال ي�ستهان بها
 ،وعلى ال�شباب تعزيز م�شاركتهم
وموا�صلة التعليم العايل .
واو�ضح ال�شباب عن ادراكهم الهمية
التعليم نتيجة حمالت التوعية ،داعني
لبناء مركز ترفيهي تعليمي.

نفري تنموي يف مندفرا وهيكوتة

نظمت ان�شطة النفري يف االر�ضي الزراعية واملجدبة بكل من مديريتي مندفرا
وهيكوتة للحفاظ على كل قطرة ماء ومكافحة اجنراف الرتبة.
�شمل النفري الذي جرى يف مندفرا مب�شاركة  500من عمال امل�ؤ�س�سات احلكومية
لثالثة ايام يف اال�سبوع منذ �شهر مايو بناء احلواجز  ،وا�صالح م�ساقط
املياه.
ويف مديرية هيكوتة قام الطالب وال�شباب العمال بنفري لتمهيد االرا�ضي الزراعية
ا�ستعدادا ملو�سم االمطار.
واو�ضح امل�شاركون يف النفري بان عمل حفظ املياه و حماية الرتبة له دور
ايجابي على البيئة ،م�ؤكدين على اال�ستعداد ملوا�صلته م�ستقبال.

املتبقية .وقال م�س�ؤول امل�ؤ�س�سة
ال�صحية ال�سيد /يا�سني عبدال�صمد "ان
امل�ؤ�س�سة ال�صحية تتطور على مراحل
يف جمال القدرات الب�رشية واملعدات
نتيجة االهتمام الذي جتده ،داعيا
الجراء ا�صالحات يف البنى التحتية
لها خلدمات اف�ضل..
وتبعد عيادة كدوفال�سي م�سافة اربعة
كيلومرتات اىل ال�رشق من مدينة
مندفرا  ،وتخدم قرى كدوفال�سي
ودرعنتو وحمرام قيدو ودبرا وم�أدو
وامبازارب وزاقري وعدي عدا وعدي
قودو وعدي قعبا وعدي ظاورا.

هربو :دعوة لتجميع القرى

�رشح م�س�ؤول املركز ال�صحي قي
مديرية هربو املمر�ض يرق�أمل
ت�سف�أمل اىل ان عدم جتمع القرى
ت�سبب يف البعد عن امل�ؤ�س�سات
ال�صحية.
وقال "ان ت�ضاري�س املديرية
وعدم التجمع ي�ؤدي اىل �صعوبة
تقدمي اخلدمات  ،ما ي�ضطر
ال�سكان للذهاب م�سافات ترتاوح
ما بني خم�سة اىل  34كيلومرت
لتلقي اخلدمات ال�صحية.
وذكر �صعوبة بناء م�ؤ�س�سات
�صحية يف اق�رص وقت يف مناطق
مزرت والقعتا و�رسقول و�شلحات
وامبهرا النائية ،وان اخليار
االف�ضل التجمع يف مكان منا�سب.
وا�شار اىل وجود مركز �صحي

وثالث عيادات يف فلفلي وهربو
ظعدا وافعايون وعريتاي ،
بينما يتجول املهنيون ال�صحيون
لتقدمي اخلدمات ال�صحية يف
قرى هربو طليم وقارعوبل وقلت
البعيدة.
واو�ضح ان حمالت التوعية
ال�صحية ا�سهمت يف رفع ن�سب
الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية،
وقد زاد يف الربع االول من هذا
العام بن�سبة .18%
وي�ضم مركز هربو ال�صحي
اق�سام رعايةاملر�ضى و االمومة
والطفولة والتطعيم وخمترب
التحاليل والتحاليل الطوعية
وال�صيدلة وغرف انتظار االمهات
القادمات من املناطق ابعيدة.

جمعية الكتب واملعلومات تعقد م�ؤمترها الرابع

َع َق َد ْت جمعية الكتب واملعلومات
الوطنية يف التا�سع من يونيو اجلاري
م�ؤمترها الرابع يف العا�صمة ا�سمرا.
والقى املدير العام لق�سم التعليم العام
يف وزارة التعليم ال�سيد مو�سى ح�سني
نايب كلمة االفتتاح  ،او�ضح فيها بان
ِ
ِ
�سيا�سة
م�سودة
اجلمعية تعمل يف اعداد
ولوائح املكتبات ،كما جُ ْ
ترِ ي بحث ًا
ِ
لدرا�سة �أو�ضاع تلك املكتبات ،من خالل
تقدمي دورات مهنية وادخال املكتبات
الرقمية و تطوير املكتبات االهلية،
فر�ص درا�سة
باال�ضافة اىل بدء
البكالوريو�س فيما يتعلق بهذا املجال،
مما �سيلعب ذلك دورا كبريا يف اجناح

الربنامج.وقالت رئي�سة اجلمعية
ال�سيدة /ازيب تولدي �إن اجلمعية ومع
كافة حتدياتها ظلت تن�شط يف تو�سيع
املكتبات وتنمية املهنيني ون�رش الكتب
وتوثيق املن�شورات الهامة واحياء
ثقافة القراءة ،مو�ضحة بان االهتمام
الزائد الذي ابداه ال�شباب يف املجال
يدعو اىل الفخر واالعتزاز .هذا ُ
وق ِّد َمت
يف امل�ؤمتر تقارير عامة عن اجلمعية
ف�ض ًال عن التقرير املايل واملراجع
وتقارير ان�شطة اجلمعية يف االقاليم،
ٍ
جلنة تتابع ا�صالح د�ستور
وانتخاب
ٍ
اجلمعية ،باال�ضافة اىل كلمات حول
املوروثات الثقافية وقانونيتها ،كما

اختريت جلنة تتكون من  13ع�ضو ًا
الدارة اجلمعية .والقى املدير العام
لق�سم االبحاث وتطوير املوارد الب�رشية
يف الوزارة ال�سيد بيطرو�س هيلي
ماريام كلمة االختتام ،او�ضح فيها ب�أن
ٍ
مهامات ناجح ًة يف
اجلمعية ظلت ُت َ�سيرُِّ
تعزيز فهم املجتمع بخ�صو�ص املكتبات
واهميتها وحفظ امل�ستندات ،معربا عن
امنياته الطيبة لتعزيز ال�شباب دورهم
يف اجناح الربنامج خا�صة املتخرجني
بهذا املجال واملجاالت املرتبطة
به .هذا وقدتا�س�ست جمعية الكتب
واملعلومات الوطنية يف �شهر فرباير
من العام 2000
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القوى العظمى ترحب بقمة ترامب  -كيم جونغ �أون
رحبت القوى العظمى بالقمة
التاريخية التي جمعت الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب والزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون،
حيث اعتربها االحتاد الأوروبي
"خطوة مهمة و�رضورية" ،ور�أت فيها
كوريا اجلنوبية حدثا "ينهي احلرب
الباردة" ،كما �أثنت عليها رو�سيا
وال�صني.
العالقات
م�س�ؤولة
وقالت
اخلارجية يف االحتاد الأوروبي
فيديريكا موغرييني يف بيان �إن "هذه
القمة خطوة مهمة و�رضورية" لت�شكل
�أ�سا�سا للتطورات الإيجابية ،و�ستتيح
�إمكانية حتقيق "النزع الكامل
للأ�سلحة النووية" يف �شبه اجلزيرة

الكورية.
الرئي�س
رحب
كما
الكوري اجلنوبي مون جي
�إن باالتفاق املوقع بني
ترامب وكيم ،وقال �إن
"اتفاق �سانتو�سا يف 12
يونيو�سيبقى يف التاريخ
العاملي كحدث �أنهى احلرب
الباردة".
و�أ�شاد مون برتامب وكيم
"ل�شجاعتهما وت�صميمهما"؛ مما ي�ؤدي
بالكوريتني �إىل طي �صفحة "ما�ض
قامت من احلرب واملواجهة ،وفتح
ف�صل جديد من ال�سالم والتعاون".
و�أ�ضاف الرئي�س الكوري اجلنوبي
"�سنعمل معا بالتعاون مع كوريا
ال�شمالية طوال الطريق" ،لكنه حذر
يف الوقت نف�سه من �أن هذه لي�ست �سوى
"البداية ،وقد تكون هناك الكثري من
ال�صعوبات املقبلة".
ويف مو�سكو ،قال وزير اخلارجية
الرو�سي �سريغي الفروف "جمرد
اجتماع زعيمي الواليات املتحدة
وكوريا ال�شمالية �أمر �إيجابي،
ونتابع ت�رصيحات اجلانبني ،لكننا

مل نطلع على الوثيقة بعد� ،سرنى".
بدوره ،قال وزير اخلارجية ال�صيني
وانغ يي -يف ت�رصيحات� -إن الواليات
املتحدة وكوريا ال�شمالية كانتا
عدوتني لبع�ضهما لأكرث من ن�صف
قرن ،واليوم ميكن لقادتهما اجللو�س
و�إجراء حوار مت�ساو ،وهو �أمر بحد
ذاته له �أهمية كبرية و�إيجابية ،ح�سب
تعبريه.
و�أ�ضاف �أن بالده تدعم ذلك لأن هذا
هو بال�ضبط ما تتطلع �إليه ،معربا عن
�أمله �أن يتخل�ص م�س�ؤولو الدولتني من
العراقيل ،و�أن يتمكنوا من الو�صول
�إىل �إجماع �أ�سا�سي لإخالء �شبه اجلزيرة
الكورية من الأ�سلحة النووية و�إن�شاء
�آلية �أمنية فيها ،وتابع "�سوف ت�ستمر
ال�صني يف لعب دور بناء".
ّ
ووقع ترامب وكيم اليوم وثيقة
و�صفت بال�شاملة يف ختام قمتهما يف
�سنغافورة ،ومن �أهم بنود االتفاق
�إقامة عالقات جديدة بني البلدين،
وتعهد كوري �شمايل "بنزع كامل
للأ�سلحة النووية يف �شبه اجلزيرة
الكورية" ،و�ضمانات �أمنية �أمريكية
حلماية بيونغ يانغ.

ا�ستقال وزير العدل الربيطاين
فيليب يل من من�صبه ،احتجاج ًا على
طريقة �إدارة رئي�سة الوزراء ترييزا
ماي املفاو�ضات مع بروك�سيل.
وت�ؤ�رش اال�ستقالة �إىل �صعوبة مترير
خطة ماي خلروج اململكة املتحدة
من االحتاد الأوروبي (بريكزيت) ،يف
جمل�س العموم (الربملان) الذي بد�أ
�أم�س مناق�شة تعديالت �أدخلها عليها
جمل�س اللوردات.
�صوت مل�صلحة
وقال الوزير الذي ّ
البقاء يف االحتاد ،خالل ا�ستفتاء
« :2016ال�سبب الرئي�س التخاذي هذا
القرار الآن ،هو �إدارة عملية اخلروج
من االحتاد ،ورغبة احلكومة يف تقييد
دور الربملان يف امل�ساهمة يف االتفاق
النهائي» ،علم ًا �أن ا�ستقالته رفعت
عدد النواب املحافظني املعار�ضني
يحتجون على
لـ «بريكزيت» ،والذين
ّ
طريقة �إدارة املفاو�ضات مع االحتاد.
و�أكد يل �أنه ا�ستقال لكي تكون لديه
حرية الت�صويت �ضد م�رشوع القانون
قدمته احلكومة .و�أ�ضاف �أنه
الذي ّ
يدعم الدعوة �إىل تنظيم ا�ستفتاء ٍ
ثان

على «بريكزيت» ،وزاد�« :س�أنظر
يف امل�ستقبل يف �أعني �أوالدي
و�أقول لهم :فعلت ما يف و�سعي،
�أنا ال �أ�ستطيع دعم �إدارة احلكومة
املفاو�ضات مع بروك�سيل».
ور�أى �أن «الواقع ي�ؤكد �أن �سيا�سة
بناء
حكومتنا املتعلقة بربيكزيت،
ً
على ا�ستفتاء  ،2016تتعار�ض مع
م�صلحة الذين انتخبونا لنمثلهم يف
الربملان».
ً
ويبدو �أن موقف ماي بات �ضعيفا،
�سي�ضطرها �إىل تقدمي تنازالت يف
ما ُ
م�س�ألتني :الأوىل منح الربملان �سلطة
تعيد احلكومة �إىل طاولة املفاو�ضات
�إذا ارت�أى �أن االتفاق مع بروك�سيل لي�س
مالئم ًا ،والثانية تتناول بقاء اململكة
املتحدة يف االحتاد اجلمركي.
ويف هذا ال�سياق� ،أعلنت النائب
املحافظة امل� ّؤيدة لأوروبا �سارة
ووالت�سون �أنها تريد «مزيد ًا من
التنازالت احلكومية» يف �ش�أن التعديل
املتع ّلق باالحتاد اجلمركي .و�أ�ضافت
�أن التعديل «منطقي جد ًا ،ويقرتح
�إبقاء هذا اخليار على الطاولة».

كما �أبدت «ا�ستعداد ًا لت�أييد» التعديل
الذي مينح الربملان �إمكان وقف �آلية
املفاو�ضات ،يف حال عدم التو�صل
�إىل اتفاق.
لكن الوزير املكلف �ش�ؤون
«بريكزيت» ديفيد ديفي�س ن ّبه �إىل �أن
«�إعطاء الربملان �سلطة �أو�سع ملراقبة
ُي�ضعف موقفنا».
املفاو�ضات،
و�أ�ضاف� »:إذا رف�ض الربملان ما
نتفق عليه مع االحتاد الأوروبي،
لن تكون لدينا فر�صة �أخرى لإعادة
املفاو�ضات جمدد ًا» .و�أبدى جيكوب
ري�س -موغ ،وهو نائب حمافظ بارز
م� ّؤيد لـ «بريكزيت» ،ثقته بان�ضباط
�سيلتزمه حزبه يف الت�صويت مل�صلحة
احلكومة ،قائ ًال�« :سيكون هناك موقف
موحد .لن يكون الأمر مثالي ًا ،لكنه
الن�ص وتعزيز
�سيكون كافي ًا لتمرير
ّ
موقف ماي».

بريطانيا:ا�ستقالة وزير العدل ت�ضعِف ماي

يغادرون مكاتبهم يف ال�ساعة الواحدة
بالتوقيت املحلي ( 8:30بتوقيت
غرينت�ش) يف وقت مبكر عن الأيام
االعتيادية ب�سبب �شهر رم�ضان.
فجر
و�أو�ضح الناطق �أن "انتحاريا ّ
�سرتته عند مدخل الوزارة مما �أدى �إىل
مقتل و�إ�صابة عدد من موظفيها".
من جهته� ،أعلن املتحدث با�سم
وزارة ال�صحة �أن � 12شخ�صا على
الأقل قتلوا يف حني �أ�صيب � 31آخرون
بجروح.
ونقلت االنباء عن م�صدر �أمني �أنه
مت �إلقاء القب�ض على ثالثة م�سلحني
حت�صنوا و�سط العا�صمة.
وي�أتي التفجري قبل يوم من بدء
تنفيذ وقف �إطالق نار ملدة �أ�سبوع
�أعلنته الدولة الأفغانية مبنا�سبة عيد
الفطر.
وكتب الرئي�س الأفغاين �أ�رشف

غني يف ح�سابه على تويرت اخلمي�س
املا�ضي �أن وقف �إطالق النار �سيبد�أ
"يوم � 27شهر رم�ضان وي�ستمر حتى
خام�س �أيام عيد الفطر" الذي يفرت�ض
�أن يبد�أ يوم اجلمعة القادم ،مبا يعني
�أن وقف املعارك ميكن �أن ي�ستمر من
� 12إىل  19يونيو اجلاري.
و�أو�ضح الرئي�س غني �أن وقف �إطالق
النار ال ي�شمل �سوى حركة طالبان.
من جهتها �أعلنت طالبان وقف
املعارك "يف الأيام الثالثة الأوىل من
عيد الفطر" ،غري �أن الطرفني توعدا
بالرد يف حال التعر�ض لهجوم.
وحذرت طالبان ب�أن وقف املعارك
ال ي�شمل قوات حلف �شمال الأطل�سي
(ناتو) التي تقودها �أمريكا يف
�أفغان�ستان ،بينما �أبلغت وا�شنطن
وكابل �أنهما �سيوا�صالن املعارك �ضد
داع�ش.

�إندوني�سيا :زلزال �شدته  6درجات قبالة �سومطرة

قريبا من ال�سطح وعلى م�سافة 246
كيلومرتا �إىل اجلنوب الغربي من
باداجن يف �سومطرة .ومل ي�صدر مركز
التحذير من موجات املد يف املحيط
الهادي ،ومقره هاواي� ،أي حتذيرات
حتى الآن .وخف�ضت هيئة امل�سح
اجليولوجي الحقا �شدة الزلزال �إىل
 5.8درجة.

قالت هيئة امل�سح اجليولوجي
الأمريكية� ،إن زلزاال �شدته �ست
درجات وقع قبالة �سواحل جزيرة
�سومطرة الإندوني�سية اول ام�س

الأربعاء (بالتوقيت املحلي) ،ومل
ترد تقارير �أولية عن �أ�رضار مادية
�أو �إ�صابات ب�رشية .وح�سب رويرتز،
ذكرت الهيئة �أن مركز الزلزال كان

مو�سكو تل ّوح لوا�شنطن بـ «تدابري انتقامية» ّ
ردا على
ت�شديدها معاقبة رو�س

�أعلن �سريغي ريابكوف ،نائب وزير
اخلارجية الرو�سي ،ان بالده تدر�س
«�إجراءات انتقامية» رد ًا على عقوبات
جديدة فر�ضتها الواليات املتحدة على
� 3أفراد و� 5رشكات يف رو�سيا ،بتهمة
العمل مع �أجهزة اال�ستخبارات الرو�سية ل�شنّ هجمات �إلكرتونية على وا�شنطن
وحلفائها .وقال�« :سندر�س �إجراءات الر ّد ،ال ميكن اال�ستغناء عنها يف هذه الظروف.
�سنختار املر�شحني الذين يتميزون بالعدوانية ومب�سار مناه�ض لرو�سيا وبقناعات
تعرقل تطبيع العالقات» بني مو�سكو ووا�شنطن.
على �صعيد �آخر ،اتهم حمامون ميثلون والية ماريالند ومدينة وا�شنطن ،الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �أمام حمكمة فيديرالية ،بتقا�ضي مدفوعات غري قانونية من
م�س�ؤولني �أجانب ينزلون يف فندقه القريب من البيت الأبي�ض� ،سعي ًا �إىل �إر�ضائه.
ّ
حتظر على َمن يتوىل من�صب ًا
وا�ستندوا �إىل مادة «بند العائدات» يف الد�ستور ،التي
عام ًا �أن «يقبل هدية �أو عائدات �أو من�صب ًا �أو لقب ًا من �أي نوع» ،من دون موافقة
الكونغر�س .لكن املحامي الذي ك ّلفته وزارة العدل الدفاع عن الرئي�س� ،أكد �أنه ال
ينتهك الد�ستور �إال �إذا ق ّدم �شيئ ًا يف املقابل.
يف �سياق مت�صل� ،أوردت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست» �أن �إيفانكا ،ابنة ترامب،
وزوجها جاريد كو�شرن ،وهما م�ست�شاران يف البيت الأبي�ض ،حققا العام املا�ضي
مكا�سب من اتفاقات ا�ستثمارية ل�رشكات كانا يديرانها ،بلغت نحو  82مليون
دوالر .و�أ�ضافت �أن �إيفانكا حققت  3,9مليون دوالر من ح�صتها يف فندق «ترامب
يَ
مليون دوالر مكاف�أة نهاية خدمة
�إنرتنا�شونال �أوتيل» يف وا�شنطن ،و�أكرث من
من «منظمة ترامب» ،فيما نال كو�شرن نحو  70مليون دوالر من �رشكات مرتبطة
بامل�ؤ�س�سة العقارية التي متلكها عائلته .من جهة �أخرى ميثل بول مانافورت،
املدير ال�سابق للحملة االنتخابية لرتامب� ،أمام الق�ضاء الأمريكي بعد غد� ،إثر
توجيه املحقق اخلا�ص يف «ملف رو�سيا» روبرت مولر الئحة اتهام ثالثة �ضده.
�إىل ذلك� ،أعلن وزير العدل الأمريكي جيف �سي�شنز �أن بالده �ست�شدد �إجراءات متع ّلقة
التعر�ض لعنف منزيل �أو من ع�صابات �إجرامية.
بطلبات جلوء تُ قدم على �أ�سا�س
ّ

احتجاج �صيني على افتتاح «�سفارة» �أمريكية يف تايوان

تفجري يهز كابل قبل يوم من تنفيذ الهدنة

قتل � 12شخ�صا يف تفجري انتحاري
و�سط العا�صمة الأفغانية كابل،
ح�سبما نقلته وكاالت االنباء عن
متحدث حكومي .كما �أ�سفر التفجري
الذي وقع �أمام مدخل وزارة التنمية
الريفية عن �إ�صابة � 31آخرين .وي�أتي
التفجري قبل يوم من بدء تنفيذ وقف
�إطالق نار �أعلنته احلكومة مبنا�سبة
عيد الفطر.
ويف وقت الحق تبنى تنظيم داع�ش
امل�س�ؤولية عن التفجري ،عرب وكالة
"�أعماق" التابعة له.
وقال ناطق با�سم ال�رشطة الأفغانية
�إن الهجوم وقع بينما كان املوظفون

العدد ()164

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

احتجت بكني على افتتاح وا�شنطن
ّ
مكتب متثيل ديبلوما�سي ًا لها يف
تايوانُ ،يع ّد مبثابة «�سفارة» ً .
و�أبدى ناطق با�سم اخلارجية
ال�صينية «قلق ًا بالغ ًا» ،م�شري ًا �إىل
�أن بكني ق ّدمت احتجاج ًا «�شديد ًا»
لوا�شنطن .و�أ�ضاف« :يف حال ح�رض �أي
م�س�ؤول �أمريكي هذا الن�شاط ،ب�رصف
النظر عن املربر� ،سي�شكّ ل ذلك انتهاك ًا
ّ
وح�ض الواليات
ملبد�أ �صني واحدة».
املتحدة على «احرتام وعودها يف
ما يتع ّلق بامل�س�ألة التايوانية،
وت�صحيح �أخطائها لتجنّب الإ�رضار
بالعالقات ال�صينية -الأمريكية وال�سلم
واال�ستقرار» يف املنطقة.
وح�رضت ماري روي�س ،م�ساعدة
وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون
املجمع
التعليم والثقافة ،افتتاح
ّ
الذي بلغت كلفته  255مليون دوالر،
�إىل جانب الرئي�سة التايوانية ت�ساي
املجمع ي�ؤكد
�إينغ وين التي اعتربت �أن
ّ
التزام وا�شنطن وتايبه «�رشاكة حيوية»
بينهما .و�أ�ضافت �أن «ق�صة العالقات
الرائعة بني تايوان والواليات
املتحدة �ستزخر بجهود َمن �سي�شغلون
هذا املبنى» .و�سعت �إىل طم�أنة بكني،
م�شددة على �أن «ال�صداقة بني تايوان
مما
وال�صني مل تكن يوم ًا واعدة �أكرث ّ
هي عليه الآن».
ور�أت روي�س� ،أبرز م�س�ؤول يف وزارة

اخلارجية الأمريكية يزور تايوان منذ
املجمع يرمز �إىل
العام � ،2015أن
ّ
«قوة ال�رشاكة الأمريكية -التايوانية
وحيويتها ،و�سيتيح لنا التعاون
يف �شكل �أف�ضل ل�سنوات» .و�أ�ضافت:
«واجهنا اختبارات يف هذه الرحلة،
لكننا كنا على م�ستوى التحدي يف كل
منحى ،لأننا نعلم �أن التزامنا امل�شرتك
بالدميوقراطية ير�شدنا» .ولفت كني
موي ،وهو مدير املعهد الأمريكي يف
املجمع اجلديد الذي
تايوان� ،إىل �أن
ّ
ُيعترب تطوير ًا �ضخم ًا ملبنى ع�سكري
مل يكن حتت دائرة ال�ضوء ،وا�ستخدمه
املعهد لعقود� ،سيكون مبنى مكتب
التمثيل الديبلوما�سي الأمريكي خالل
ال�صيف.
وكانت وا�شنطن قطعت عالقاتها
الديبلوما�سية مع تايبه عام ،1979
بعد اعرتافها بال�صني ال�شعبية ،لكنها
واملورد الأجنبي
بقيت �أقوى حلفائها،
ّ
الوحيد للأ�سلحة لها.

مهاجرون يف طريقهم �إىل ا�سبانيا على منت �سفينتني ايطاليتني

�سيتمكن  629مهاجر ًا �أنقذتهم قبالة �سواحل ليبيا ال�سفينة «اكواريو�س» من الو�صول �أخري ًا
�إىل ا�سبانيا مب�ساعدة �سفينتني �إيطاليتني ،ما ميكن �أن ينهي خالف ًا بد�أ يف نهاية الأ�سبوع
بني �إيطاليا ومالطا .واقرتح م�س�ؤولون يف جزيرة كور�سيكا الفرن�سية ،بعد � 36ساعة �ساد
خاللها غمو�ض حول م�صري املهاجرين ،ا�ستقبال ال�سفينة ،قبل �أن تك�شف ال�سلطات الإيطالية
خطة جديدة .و�س ُينقل ق�سم من املهاجرين �إىل �سفينة خلفر ال�سواحل الإيطاليني وق�سم �آخر
�إىل �سفينة تابعة للبحرية االيطالية ،على �أن ترافق ال�سفينتان« ،اكواريو�س» �إىل فالن�سيا
الإ�سبانية ،وفق ما تفيد اخلطة التي �سلمها يف وقت مبكر �أم�س ،مركز التن�سيق يف روما
ملنظمة «ا�س او ا�س املتو�سط» .وقالت الناطقة با�سم «اكواريو�س» ،وهي منظمة فرن�سية
غري حكومية يف مار�سيليا ،لورا غارل �إن ال�سفر من ال�سواحل املالطية �إىل فالن�سيا ي�ستغرق
«على الأقل � 3أيام من املالحة» الجتياز  1300كيلومرت .وتنقل ال�سفينة التي تنتظر بني
مالطا وايطاليا اللتني �سبق ان رف�ضتا ا�ستقبالها 7 ،ن�ساء حوامل و 11طف ًال �صغري ًا و123
قا�رص ًا معزو ًال� ،إ�ضافة �إىل املهاجرين الآخرين .وكانت «ا�س.او.ا�س املتو�سط» رف�ضت �أول
من �أم�س ،يف مرحلة اوىل االقرتاح اال�سباين .وواجهت ال�سفينة «�أكواريو�س» التي ميكنها
نقل  500م�سافر ،على االرجح �صعوبة جراء امواج فاق ارتفاعها مرتين مع � 629شخ�ص ًا
على متنها .وكان وزير الداخلية الإيطايل اجلديد ماتيو �سالفيني ،عميد حزب الرابطة
اليميني املتطرف �أكد من جانبه م�ساء �أول من �أم�س� ،أن «اكواريو�س» �ستنطلق «يف �أقرب
وقت» .وكان �سالفيني �أطلق حملة قبل االنتخابات اال�شرتاعية حول مو�ضوع �إقفال احلدود
�أمام املهاجرين ،متعهد ًا القيام بكل ما يف و�سعه يف حال انتخابه ملنع هذه العمليات،
خ�صو�ص ًا عندما تقوم بها منظمات غري حكومية تن�شط قبالة �سواحل ليبيا.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

الأمم املتحدة تدق ناقو�س اخلطر يف ال�ساحل الأفريقي
حذّ ر م�س�ؤول ال�ش�ؤون الإن�سانية
وامل�ساعدات الطارئة يف الأمم
املتحدة الثالثاء املا�ضي ،من تفاقم
الأزمة الغذائية يف منطقة ال�ساحل
الأفريقي والتي رفعت معدالت �سوء
التغذية �إىل �أعلى م�ستوياتها منذ عام
.2012
وقال مارك لوكوك �إن نحو 6
ماليني �شخ�ص يكافحون لت�أمني
الغذاء لأنف�سهم يف بوركينا فا�سو
وت�شاد ومايل وموريتانيا والنيجر
وال�سنغال ،م�شريا �إىل �أنه يف هذه
الدول يعاين  1,6ماليني طفل من

نق�ص حاد يف التغذية.
و�أ�ضاف يف بيان �إن "خمزونات
الغذاء ملاليني الأ�شخا�ص نفدت.
العائالت تخفّ�ض عدد الوجبات
وت�سحب الأطفال من املدار�س وتهمل
العناية الطبية الالزمة من �أجل
توفري املال ل�رشاء الطعام".وازدادت
معدالت النق�ص احلاد يف التغذية يف
الدول ال�ست بن�سبة  50باملئة منذ
العام املا�ضي ،كما �أن طفال واحدا من
كل �ستة �أطفال يف هذه الدول يحتاج
�إىل العناية الطبية ،وفق لوكوك.
وحذّ ر وكيل الأمني العام لل�ش�ؤون

العراق:العبادي يعار�ض �إعادة االنتخابات الربملانية

ومن�سق الإغاثة الطارئة من
الإن�سانية
ّ
�أنه مع اقرتاب مو�سم القحط ف�إن عدد
الأ�شخا�ص الذين �سيكونون يف حاجة
�إىل الغذاء �سي�صل اىل  6,5مليون
�إن�سان.
وتوجه �إىل املانحني للم�ساهمة يف
دعم جهود الإغاثة يف املنطقة من �أجل
"جتنّب الأ�سو�أ".

ح�شد ع�سكري على تخوم احلديدة وحتذير �أممي �أخري
قبل �ساعات من انتهاء مهلة حددتها
الإمارات قبل مهاجمة مدينة احلديدة
(غربي اليمن) ،تقوم الأمم املتحدة
بجهود دبلوما�سية مكثفة وتدعو جميع
الأطراف لاللتزام باحلل ال�سيا�سي.
و�أجرى الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش حمادثات مع
وزير اخلارجية اليمني خالد اليماين
�أكد خاللها �أن املنظمة ت�سعى لتجنب
"معركة دموية يف احلديدة وعواقبها
الإن�سانية املدمرة".
وقال �ستيفان دوجاريك املتحدث
با�سم الأمني العام �إن املبعوث
الأممي اخلا�ص �إىل اليمن مارتن
عمان حيث يوا�صل
غريفيث عاد �إىل ّ
االت�صاالت الهاتفية مع �أطراف النزاع
يف اليمن .وقالت املنظمة الدولية
�إنها تقوم بدبلوما�سية "مكوكية" بني

احلوثيني من جانب ،وال�سعودية
والإمارات  -اللتني تقودان التحالف
العربي يف اليمن -من جانب �آخر
لتجنب الهجوم.
من ناحية �أخرى ،قال الإليزيه �إن
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
بحث يف ات�صال هاتفي مع ويل
عهد �أبو ظبي ال�شيخ حممد بن زايد
التطورات يف اليمن ،على امل�ستويني
ال�سيا�سي والع�سكري ،مبا يف ذلك
م�س�ألة احلديدة.
ودعا ماكرون خالل االت�صال �إىل
حتييد املدنيني يف اليمن وحمايتهم،
وتطرق االت�صال �أي�ضا �إىل رغبة فرن�سا
يف تنظيم م�ؤمتر �إن�ساين يف باري�س
نهاية يونيو اجلاري.
ويف ال�سياق نف�سه ،وزع �سبعة
�أع�ضاء يف جمل�س النواب الأمريكي
ر�سالة تدعو وزير الدفاع جيم�س
ماتي�س �إىل امل�ساعدة يف منع �أي
عملية ع�سكرية يف ميناء احلديدة.
وجاء يف الر�سالة -التي وزعت

جلمع توقيعات بقية �أع�ضاء املجل�س
قبل �إر�سالها �إىل وزير الدفاع� -أن
�أي عملية ع�سكرية يف هذا امليناء
الرئي�سي �ستكون كارثية.
يف غ�ضون ذلك ،قال وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية الإماراتي �أنور
قرقا�ش يف مقابلة مع �صحيفة لو
فيغارو الفرن�سية �إن مهلة � 48ساعة
املتاحة للأمم املتحدة لإقناع
احلوثيني باالن�سحاب من امليناء
ومدينة احلديدة تنتهي منت�صف ليل
الثالثاء.وكان قرقا�ش قال يف وقت
�سابق على ح�سابه يف موقع تويرت
�إن ا�ستعادة ميناء احلديدة �ست�أتي
باحلوثيني �إىل املفاو�ضات .و�أ�ضاف
�أن "االحتالل احلوثي احلايل وغري
ال�رشعي للحديدة يطيل �أمد احلرب
يف اليمن" ،و�أن حترير املدينة
وامليناء �سي�ؤ�س�س واقعا جديدا،
داعيا املجتمع الدويل لل�ضغط على
احلوثيني لإخالء احلديدة وترك
امليناء �سليما.

يف «امل�شاريع التي �ستنفذ من خالل
القرو�ض التي �أقرها م�ؤمتر �سيدر».
ولفت �إىل «�أننا وجدنا �أن تنفيذ
امل�شاريع الإمنائية ب�صورة عادلة
يتطلب �إقرار ًا لالمركزية الإدارية،
�إ�ضافة �إىل �رضورة التوجه نحو
اال�ستثمار املنتج ولي�س االقت�صاد
الريعي».
وطالب رئي�س الطائفة الكلدانية يف
لبنان املطران مي�شال ق�صارجي خالل
زيارته عون ،بـ «متثيل الكلدان يف
احلكومة اجلديدة» .و�أ�شار ق�صارجي
�إىل �أنه «مل�س حر�ص ًا رئا�سي ًا على
�إن�صاف جميع الطوائف يف لبنان ،ال
�سيما تلك التي يطلق عليها خط�أ ا�سم
الأقليات لأنها من مكونات املجتمع
اللبناين وتلعب دور ًا مهما فيه».
غرد عون على ح�سابه
�إىل ذلكّ ،
ال�شخ�صي على «تويرت» ملنا�سبة
اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال،
قائ ًال�« :إقرار ما يلزم من قوانني
وت�رشيعات حلماية الأطفال من كل ما
يهدد طفولتهم وم�ستقبلهم ومكافحة
ا�ستغاللهم يف �أي ميدان كان ،هما من

�أول �أولوياتي».
ومنح عون ،مديرة متحف اجلامعة
الأمريكية ليلى بدر و�سام الأرز
الوطني من رتبة �ضابط تقدير ًا ملا
قدمته وال تزال من عطاءات ثقافية
وعلمية وتراثية ،وبالنظر �إىل الدور
الذي لعبته يف جمال �إبراز وجه لبنان
الثقايف واحل�ضاري ،ال �سيما من خالل
�إدارتها ثالث �أقدم متحف �أثري لل�رشق
الأدنى لأكرث من  40عام ًا .وح�رض
االحتفال الذي �أقيم للمنا�سبة وزير
الثقافة يف حكومة ت�رصيف الأعمال
غطا�س خوري ومرتوبوليت بريوت
للروم الأرثوذك�س املطران �إليا�س
عودة ورئي�سة جمل�س الإدارة املديرة
العامة لهيئة املتاحف اللبنانية �آن
ماري عفي�ش

عون :فخورون باعتدال ال�شعب اللبناين

�أكد الرئي�س اللبناين مي�شال عون
فخره بـ «االعتدال الذي مي ّيز ال�شعب
اللبناين الذي ب�إمكانه �أن يتعاي�ش
ونوه عون
مع �أي �شعب وح�ضارة».
ّ
�أمام زواره بـ «العي�ش امل�شرتك بني
املذاهب الإ�سالمية وامل�سيحية».
ولفت �إىل �أن «لبنان موجود يف كل
بلدان العامل ،وعلى رغم م�ساحة
وطننا ال�صغرية �إال �أن �شعبه يغطي
العامل ب�أ�رسه».
والتقى الرئي�س اللبناين النائب
جميل ال�سيد بعد عودته من الهاي
حيث �أدىل ب�شهادته �أمام املحكمة
الدولية اخلا�صة بلبنان يف جرمية
اغتيال الرئي�س ال�سابق للحكومة
رفيق احلريري ورفاقه .و�أ�شار ال�سيد
�إىل �أنه �أطلع عون «على امل�سار الذي
تتحرك فيه املحكمة الدولية ،و�أنه
تطرق معه �إىل الأو�ضاع الداخلية ال
�سيما ما يتعلق منها بالو�ضع احلكومي
والأطروحات املتعلقة برت�سيم احلدود
اجلنوبية».
كما التقى عون النائب هرني
�شديد الذي �أو�ضح �أنه بحث مع عون

حمادثات كويتية � -أردنية تتناول التطورات الإقليمية
بد�أ العاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين زيارة عمل ق�صرية �إىل الكويت
اول �أم�س الثالثاء ،لإجراء حمادثات
مع �أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني.
بني
املحادثات
و�ستتناول
اجلانبني ،وفق بيان �أردين ،جممل
العالقات القائمة بني البلدين و�سبل
تعزيزها يف املجاالت كافة� ،إ�ضافة
�إىل بحث التطورات الراهنة على
ال�ساحتني العربية والإقليمية.
وت�أتي زيارة العاهل الأردين
للكويت بعد يومني من قمة مكة
املكرمة ،التي �أ�سفرت عن قرارات
تقدمي حزم من امل�ساعدات مل�صلحة

دعم االقت�صاد الأردين.
من جهة ثانية التقى وزير
التخطيط والتعاون الدويل الأردين يف
حكومة ت�رصيف الأعمال عماد جنيب
الفاخوري ،وزير الدولة الربيطاين
للتنمية الدولية وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط يف وزارة اخلارجية
الربيطانية �ألي�سرت بريت .وبحث
اجلانبان ،بح�ضور ال�سفري الربيطاين
يف عمان �إدوارد �أوكدن� ،سبل تعزيز
العالقات التنموية الثنائية و�أهمية
دعم م�سرية الأردن االقت�صادية
والتنموية يف �ضوء التحديات التي
تواجهها اململكة نتيجة حال عدم
حتمل
اال�ستقرار يف املنطقة ،و�أهمية
ّ
املجتمع الدويل م�س�ؤولياته و�رضورة
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ا�ستمرار امل�ساعدات وزيادتها لدعم
الأردن كدولة م�ست�ضيفة لالجئني
لتعزيز مناعته االقت�صادية وتقدمي
اخلدمات لالجئني .وبحث اجلانبان
امل�ؤمتر الدويل حول الأردن الذي
�سينظم يف لندن قبل نهاية العام
احلايل ،بهدف ح�شد مزيد من الدعم
للأردن من قبل امل�ستثمرين واملانحني
الدوليني.
وتطرق اللقاء �إىل تطبيق مذكرة
التفاهم التي وقعت بني احلكومتني
يف  30نوفمرب  ،2014خالل زيارة
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي الأردن .وتت�ضمن املذكرة تقدمي
منح للمملكة بقيمة  75مليون جنيه
ا�سرتليني ( 100.3مليون دوالر)
لتمويل م�شاريع تنموية ذات �أولوية،
ودعم جهود الإ�صالح واملناعة
االقت�صادية الطويلة املدى.

�أبدى رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي معار�ضته لإعادة االنتخابات
الربملانية التي �أجريت يف  12مايو،
وذلك بعدما �أثارت مزاعم عن حدوث
تزوير حال من االحتقان ال�سيا�سي.
وطالب الربملان ب�إعادة فرز
الأ�صوات على م�ستوى البالد ،ما �أثار
دعوات �إىل �إعادة االنتخابات.
وقال العبادي �إن املحكمة العليا
هي وحدها املخولة بتحديد ما �إذا كان
ينبغي �إعادة االنتخابات التي فازت
بها كتلة ير�أ�سها رجل الدين ال�شيعي
مقتدى ال�صدر.
و�أو�ضح العبادي �أنه لي�س من
�صالحيات جمل�س النواب واحلكومة
�إلغاء نتائج االنتخابات ،م�شري ًا �إىل
�أن �إعادتها بحاجة �إىل �أمر ق�ضائي.
وقال العبادي يف كلمة خالل امل�ؤمتر
الأ�سبوعي �إنه «ال رجوع �إىل الوراء وال
تعطيل لالنتخابات ،وعلينا العمل
لت�شكيل احلكومة اجلديدة» .و�أ�ضاف
�أن «ق�ضية �إعادة االنتخابات بحاجة
�إىل �أمر ق�ضائي» ،م�شري ًا �إىل �أنه «لي�س
للربملان واحلكومة �صالحية �إلغاء
نتائج االنتخابات».
وا�ستبعد رئي�س الوزراء العراقي
ا�ستبعد يف مايو املا�ضي� ،إعادة
االنتخابات ،فيما �شدد على التحقق من

النتائج النهائية لها.
وكان زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر حذر من االنزالق �إىل حرب �أهلية،
�أن قائد «فيلق القد�س» قا�سم �سليماين
قدم له «اقرتاحات» لت�شكيل احلكومة
ِ
رئي�سها
املقبلة� ،أ�سا�سها اختيار
من القوى ال�شيعية اخلم�س .و�أكدت
مفو�ضية االنتخابات االثنني املا�ضي
�أن نريان احلرائق التي طالت خمازن
�صناديق االقرتاع يف منطقة الر�صافة
يف بغداد ،ا�ستهدفت �أجهزة العد والفرز
الإلكرتوين ،وان ال�صناديق التي ت�ضم
�أوراق االقرتاع مل ت�صلها النريان ،وهي
�ساملة متام ًا .و�شجع �إعالن املفو�ضية
عن �سالمة ال�صناديق ،رئي�س الربملان
�سليم اجلبوري على عقد اجتماع مع
اللجنة القانونية للربملان من �أجل
احل�ض على ت�رسيع تطبيق �إجراءات العد
والفرز ،فيما قال نواب �إن الربملان الذي
تنتهي �أعماله نهاية ال�شهر اجلاري ،قد
يعقد جل�سة مل�ساءلة احلكومة ومفو�ضية
االنتخابات حول حريق الر�صافة.
وكانت احلكومة العراقية وحكومات
املحافظات �أ�صدرت بيانات �أم�س �أكدت
فيها ت�شديد احلماية على املواقع التي
تُ خزن فيها �صناديق االقرتاع� ،إثر
خماوف من احتمال تكرار حريق بغداد.

اجلزائر �:أحكام ب�سجن �أع�ضاء جماعة «دينية»

ادانت حمكمة جزائرية اول �أم�س الثالثاء� 24 ،شخ�ص ًا بتهمة ممار�سة طقو�س دينية
بطرق غري قانونية ،بينما ا�ستفاد � 3آخرون من حكم الرباءة ،يف تطور يعيد ملف
«الأحمديني» �إىل الق�ضاء بعد �أ�شهر عدة على خلو قاعات املحاكم من مثل هذا النوع من
الدعاوى الق�ضائية.
وتابعت النيابة العامة يف «�أقبو» مبحافظة بجاية �رشق العا�صمة اجلزائرية ،عدد ًا
من «الأحمديني» بتهمة «انتهاك مبادئ الإ�سالم» ،وخلق جمعية من دون موافقة وجمع
ليحكَم على املتهمني الرئي�سيني يف الق�ضية بال�سجن � 6أ�شهر غري
الأموال دون ت�رصيحُ ،
نافذة ،وذلك وفق ع�ضو الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان �سعيد �صاحلي.
و�أ�صدرت املحكمة �أي�ض ًا حكم ًا بال�سجن � 3أ�شهر غري نافذ وغرامة مالية بحق  19متهم ًا
�آخرين ،يف حني ا�ستفادت  3ن�ساء من حكم الرباءة .و�سبق �أن �أعلن وزير ال�ش�ؤون الدينية
اجلزائري حممد عي�سى ،اعتقال ع�رشات «الأحمديني» يف حمافظات عدة ،و�إحالتهم على
التحقيق و�سط توقعات بانتفاء «املخالفة القانونية» لكن املحاكمات �أثبتت «جدية»
ال�سلطات يف التعاطي مع هذا امللف ب�صدور عقوبات ق�ضائية.
واتهم الوزير عي�سى «الأحمديني» بـ «�إقامة �صالة اجلمعة على غري الطريق املتعارف
عليه» ،متهم ًا �إياهم «بتطبيق �أجندات خارجية» ،م�ؤكد ًا �أن «الدولة لن تتـــهاون يف
مهاجمة مثل هكذا طوائف».
وك�شفت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان� ،أن جهاز الق�ضاء مدد فرتة
اعتقال زعيم «الأحمديني» يف اجلزائر ،حممد فايل الذي اعتُقل يف بيته يف عني ال�صفراء
يف حمافظة النعامة يف جنوب غربي اجلزائر .واتهمت الرابطة وزير ال�ش�ؤون الدينية
بـ»مالحقة َمن يخالف عقيدته ولي�س عقيدة اجلزائريني» .وتعلن �أجهزة �أمنية جزائرية
با�ستمرار عن اعتقاالت يف حمافظات عدة لعنا�رص من «الأحمديني» ب�شبهة «ممار�سة
طقو�س دينية غريبة» ،و�شهدت املحاكم مداوالت يف تلك الق�ضايا انتهت �أغلبها �إىل الإفراج
امل�رشوط .وت�شري معطيات �إىل تربئة  90يف املئة من املالحقني� ،أما النواة الرئي�سية
للجماعة الأحمدية فلوحقوا ق�ضائي ًا بتهمة جمع تربعات من دون �إذن ال�سلطات ،الأمر
الذي وجدت فيه ال�سلطات اجلزائرية «دلي ًال �أثبت �أن الفقر واحلاجة للمال كانا الدافعني
�سهل �رشاءهم عن طريق �إغرائهم باملال».
الرئي�سيني لأغلبية املعتنقني ،الأمر الذي ّ

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
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رئي�س مايكرو�سوفت يحذر:

الب�شرية �ست�شهد تغيريات هائلة بف�ضل الذكاء اال�صطناعى

قال الرئي�س التنفيذى ل�رشكة مايكرو�سوفت �إن الب�رشية على و�شك �أن ت�شهد
تغيريات هائلة بف�ضل التطور ال�رسيع للذكاء اال�صطناعي ،فخالل كلمة �ألقاها
فى لندن �أكد �ساتيا ناداال �أن العامل يقف على حافة قفزة هائلة �إىل الأمام،
حيث تتطورالآالت
وتتفوق على القدرات
الفكرية للب�رش.
نادال
و�أو�ضح
التكنولوجيا
�أن
�ستندمج
الرقمية
قريبا فى احلياة
اليومية �إىل حد ما،
يعنى �أنه ميكننا
التفكري فى العامل
كجهاز كمبيوتر ،كما ك�شف عن �أدوات جديدة تعتمد على الذكاء اال�صطناعى،
مبا فى ذلك �أداة ن�سخ االجتماعات التى ت�سجل تلقائ ًيا حما�رض االجتماعات
با�ستخدام برنامج التعرف على ال�صوت.
ووفقا ملوقع مريور" الربيطانى� ،أ�ضاف ناداال �أن كل حركة يقوم بها الب�رش
�سيتم مراقبتها وفح�صها من خالل الأجهزة التى ميلكونها ،مما ي�سمح ل�رشكات
التكنولوجيا باحل�صول على كمية مرعبة من البيانات عن حياة امل�ستخدمني
اليومية ،فالتكنولوجيا الرقمية تتو�سع ب�شكل كبري فى كل مكان وكل �شىء
وكل �شخ�ص.
وقال ناداال�" :إنه يحدث فى بيوتنا وفى عملنا ،و�أماكن الرتفيه لدينا ،و�إن
التغيري الذى ن�شهده هائل للغاية� ،إذ �سي�ؤدى الذكاء اال�صطناعى �إىل �إحداث
ثورة فى الرعاية الطبية ولعب دور حيوى فى تطوير �أحدث التقنيات مثل
ال�سيارات التى تعمل بدون �سائق ،كما �سيحلوا حمل الب�رش فى مراكز االت�صال
وامل�صانع وحتى فى وظائف مهمة مثل البنوك.
و�أو�ضح ناداال �أن �أى ابتكار يحتاج �إىل تقييد حتى يت�رصف بالطريقة
التى نريده ،فالتطور التكنولوجى يحدث ب�سببنا كب�رش ونقوم باختيارات
الت�صميم ،وهذه اخليارات يجب �أن ت�ستند �إىل املبادئ والأخالقيات ،فهذه
جميعا ،فالقوة العظمى ت�أتى
�أف�ضل طريقة ل�ضمان امل�ستقبل الذى نريده
ً
مب�س�ؤولية كبرية.
و�أثناء حديثه ،عر�ض ناداال درد�شة ذكاء ا�صطناعى"بوت" واقعى يدعى
 ، Xiaoiceوهو يتمتع ب�شعبية كبرية فى ال�صني ،حيث ي�ضم ما يقرب من
مليون متابع على �شبكة  Weiboاالجتماعية ،فهو ذكى لدرجة متكنه من تنبيه
امل�ستخدمني بالطق�س ال�سىء ومطالبتهم ب�إغالق النافذة.
�شيوعا ،حيث ي�ستخدم �أخ�صائيو
من املرجح �أن ت�صبح مثل هذه البوتات �أكرث
ً
احلميات برامج الذكاء اال�صطناعى لتذكريهم بتناول ال�سلطة �أو املدخنني
ريا لطيفًا حول الآثار ال�صحية لهذه العادة.
الذين يتلقون تذك ً

�شركة �أمريكية ت�ؤجر للموظفني كبائن نوم مريحة لأخذ
قيلولة بعيدا عن العمل
الأمريكيني
اهتمام
ب�سبب
الأثرياء بال�صحة ب�شكل متزايد
من خالل �رشب الع�صري الأخ�رض
وممار�سة اليوجا وتناول الطعام
ال�صحى واحل�صول على قيلولة
خالل �ساعات العمل ،ف�إن بع�ض
ال�رشكات قررت ا�ستغالل هذا الأمر
وتوفري خدمات للح�صول على نوم مريح و�صحى ،مثل �رشكة NapYork
التى مت افتتاحها قبل ثالثة �أ�شهر فى مبنى من ثالثة طوابق بالقرب من
حمطة بن�سلفانيا ،وت�سمح بت�أجري كابينة نوم ملدة  30دقيقة لي ً
نهارا
ال �أو
ً
ب�سعر  12دوالرا.
وقالت �ستاي�سى فيلوريك ،مديرة الت�سويق فى ال�رشكة�": ،أردنا ا�ستيعاب
جميع �سكان نيويورك املنهكني فى العمل وتوفري مكان منا�سب يح�صلون
فيه على وقت راحة �أثناء العمل" ،خا�صة �أنه من ال�صعب العثور على
ال�سالم والهدوء داخل مدينة نيويورك.
ووفقا ملوقع "ديلى ميل" الربيطانى ،تقدم ال�رشكة كابينة للنوم متطورة
ميكنها عزل النائم عن العامل وتوفري قدر كبري من الهدوء والراحة،
وت�ستخدم بع�ض التقنيات التى حتفز على النوم ،وتروج ال�رشكة لنف�سها
من خالل �إقناع املوظفني ب�رضورة القيلولة ،فهناك درا�سة �أظهرت �أن
الأ�شخا�ص القادرين على �أخذ قيلولة ملدة  20دقيقة ثالث مرات فى الأ�سبوع
يخف�ضون معدل الإ�صابة النوبات القلبية بن�سبة  37فى املائة.
من اجلدير بالذكر �أن �سكان الواليات املتحدة يعانون من عجز فى
النوم ،ووفقا للمراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها ،ف�إن
ثلث الأمريكيني ينامون �أقل مما ينبغى ،وفقط  24فى املائة من �سكان
نيويورك يح�صلون على ثمانى �ساعات �أو �أكرث من النوم.
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�إعداد
نورة
عثمان حممد

�رشكة كافيار تطلق  :كيف متنع �صور �أ�صدقائك من الظهور على ان�ستجرام
”�آي فون �إك�س ت�سال”
بدون unfollow

هاتف فاخر بخاليا �شم�سية

�أطلقت �رشكة كافيار الرو�سية هاتف ًا
ذكي ًا فاخر ًا يحمل ا�سم “�آي فون �إك�س
ت�سال” ،وهو عبارة عن هاتف �أبل
مو�ضوع داخل غالف بطارية تعمل
ب�ألواح الطاقة ال�شم�سية مع تطعيم
اخلاليا ال�شم�سية املركبة يف اجلانب
اخللفي بالذهب ،والتي تعمل على
�شحن البطارية الإ�ضافية املركبة يف
الغالف.
ول�شحن الهاتف الذكي بالطاقة
ال�شم�سية ف�إنه يجب و�ضعه حتت
�أ�شعة ال�شم�س لبع�ض الوقت ،بحيث
يكون اجلانب اخللفي لأعلى ،و�إذا
مل يتوفر ذلك ف�إنه ميكن بكل ب�ساطة
�شحن البطارية املدجمة يف الغالف
عن طريق املقب�س الكهربائي.
و�أكدت ال�رشكة الرو�سية �أن غالف
الهاتف الذكي حممي �ضد الغبار
ورذاذ املاء وفقا لفئة احلماية
 ،IP67و�سوف يقت�رص الإنتاج على
 999ن�سخة فقط.

''�سناب �شات''
تطلق نظارات
'' ' Spectacles V2الذك ّية

�أطلق تطبيق التوا�صل االجتماعي،
''�سناب �شات'' ،نظارات ذكية جديدة
تعرف ب�إ�سم "."Spectacles V2
الثاين
اجليل
و�صممت
من" ' Spectaclesعلى �شكل نظارات
�شم�سية عادية بهيكل جميل و�أنيق
وم�ضاد للماء ،كما يحتوي على
كامريات �صغرية على اجلانبني
متكن امل�ستخدم من التقاط ال�صور
اجلودة،
عالية
والفيديوهات
بالإ�ضافة �إىل بطارية داخلية تتيح
للم�ستخدم ا�ستعمال النظارة للت�صوير
�أو م�شاهدة الفيديوهات ل�ساعات
طويلة.
ويف هذه النظارات الذكية تعترب
العد�سات� ،شا�شات متطورة ميكنها
عر�ض ما ت�صوره الكامريات مبا�رشة،
�أو عر�ض الفيديوهات املوجودة يف
الهاتف �أو اجلهاز الذكي بعد و�صله
بالنظارة عرب �شبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظارة حاليا يف
متاجر " "Snapيف الواليات املتحدة
وبريطانيا وكندا وفرن�سا ب�سعر
 129.99دوالر ،ومن املنتظر �أن
تظهر يف  13دولة �أخرى ،يف  3ماي
املقبل.

�أعلن تطبيق ان�ستجرام عن زر
 muteجديد �سيمكن امل�ستخدمني من
�إخفاء امل�شاركات من ح�سابات معينة
من الظهور �أثناء ت�صفح التطبيق
دون �إلغاء متابعتها ،و�أكدت خدمة
م�شاركة ال�صور �أن امليزة اجلديدة
�سيتم طرحها تدريجي ًا خالل الأ�سابيع
القليلة القادمة.
و�ستتيح امليزة للم�ستخدمني
جتاهل امل�شاركات فقط �أو الق�ص�ص
�أي�ضا من �أى ح�ساب يتبعونه ،دون
�إعالم احل�ساب املعنى ب�أى تغيري،
وقالت ال�رشكة �أنه عند ال�ضغط على
زر  muteاجلديد �سيكون ب�إمكان

امل�ستخدم ر�ؤية م�شاركات هذا
احل�ساب فقط عند الدخول �إليه.
كيف ت�ستفيد من امليزة
اجلديدة؟
قم بتحديث تطبيق �إن�ستجرام
على هاتفك الذكى بالإ�صدار اجلديد
�أدخل على التطبيق بعد التحديث.
ا�ضغط على النقاط الثالث بجانب
من�شور احل�ساب الذى تريد �إخفاء
من�شوراته
�سيظهر لك خيار جديد Mute Posts
ا�ضغط عليه
من اجلدير بالذكر �أن ال�رشكة قالت
�إنها تخترب امليزة بني عينة �صغرية
من م�ستخدمى  ، iOSولكنها �ستطلقها
على جمهورها الأو�سع فى امل�ستقبل
القريب ،وهو ما يعنى �أن التحديث
الذى يحمل امليزة �سيكون متوفر
خالل �أ�سبوع �أو �أكرث.

“غوغل لين�س” ..ميزات جديدة وقدرات هائلة

طرحت �رشكة غوغل �إ�صدار ًا جديد ًا من خدمة “غوغل لين�س” �ستتاح خالل
الأ�سابيع القليلة املقبلة ،حيث �ستدمج يف  10كامريات خمتلفة لأجهزة �أندرويد
مبا فيها بيك�سل  2و�أجهزة �إل جي  7ثني كيو ،وهواتف �إل جي وموتوروال
و�شاومي و�سوين ونوكيا وون بل�س و�أ�سو�س.
�أبرز مميزات الإ�صدار اجلديد:
 /1ميزة التحديد الذكي للن�ص� :ستتيح لك التو�صيل بني الكلمات التي تراها
والأجوبة التي حتتاج �إليها.
ون�سخ ول�صق ن�ص من العامل الواقعي مثل الو�صفات �أو �أكواد بطاقات الهدايا،
�أو كلمات مرور الواي فاي.
و�إذا كنت يف مطعم وترى �إ�سم طبق ال
تعرفه ،بب�ساطة وجه غوغل لين�س نحو
ا�سم الطبق لتعر�ض لك �صورة هذا الطبق
وتعطيك فكرة �أف�ضل عنه.
 /2ميزة مطابقة الأ�شياء� :أ�صبحت
تدعم ميزة مطابقة الأ�شياء التي متدك
مبعلومات حول العنا�رص امل�شابه للعن�رص الذي تبحث عنه ،فعلى �سبيل املثال
�إذا لفت انتباهك قطعة من املالب�س �أو عن�رص ديكور يف املنزل فيمكنك فتح Lens
للح�صول على معلومات حول هذا العن�رص املحدد ،ولن ت�شاهد فقط مراجعات
لهذا العن�رص ولكن �أي�ض ًا تو�صيات لعنا�رص م�شابهة للعن�رص املحدد.
 3دعم احل�صول على املزيد من املعلومات حلظي ًا با�ستخدام الكامريا فقطحتلل ما تراه الكامريا حتى قبل ال�ضغط على زر الكامريا اللتقاط ال�صورة.
ف�إذا قمت بتوجيه الكامريا �إىل مل�صق لأغنية مو�سيقية ،فيمكن لـ Google Lens
� ً
أي�ضا �أن تعمل على ت�شغيله.
و�إن �شاهدت غالف كتاب ميكنك فقط توجيه الكامريا �إليه لتح�صل على
معلومات فورية عنه وروابط �رشائه �أي�ض ًا ،والأمر ذاته ينطبق على كل املنتجات
الأخرى.
وتقول غوغل �إن ذلك يتم من خالل التعلم الآيل املتطور با�ستخدام كل من
الذكاء اال�صطناعي على اجلهاز و�أجهزة  TPUال�سحابية ،لتحديد مليارات
الكلمات والعبارات والأماكن والأ�شياء يف ثانية واحدة.

فاي�سبوك يك�شف �أ�سرار عن �سيا�سة �إدارة اخلدمة
قامت �رشكة فاي�سبوك للتوا�صل االجتماعي ب�إ�صدار كتيب يت�ضمن القواعد التي
حتكم �أنواع التدوينات امل�سموح بها يف موقعها .
و يحتوي الكتيب على
تفا�صيل �أكرث بكثري حول
امل�سموح به يف عديد
املو�ضوعات التي ترتاوح
من تعاطي املخدرات
خطاب
�إىل
والدعارة
الكراهية والتحري�ض على
العنف.
و جتدر الإ�شارة �إىل �أن فاي�سبوك تعر�ض النتقادات �شديدة من حكومات
وجماعات مدافعة عن حقوق الإن�سان يف العديد من الدول لعدم بذلها جهدا
كافيا لوقف خطاب الكراهية ومنع ا�ستخدام املوقع يف الرتويج للإرهاب و�إثارة
العنف الطائفي ون�رش �أفعال منها القتل واالنتحار.
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

ملاذا ال ي�سمع بع�ض االطفال الكالم من املرة الأوىل؟
لعل ال�شكوى من مترد الأبناء � ًّأيا
كان عمرهم وعدم ميلهم لال�ستجابة
للتوجيهات والأوامر حتتل مركزً ا
متقدما على قائمة املوا�ضيع التي
ً
يتم تداولها يف اجلل�سات الن�سائية،
وانت�شار الأمر بهذه ال�صورة على
اختالف �شخ�صيات الأمهات و�أ�ساليبهن
جميعا نت�ساءل،
الرتبوية يجعلنا
ً
�أين اخلط�أ؟ ملاذا ال يطيع ابني
�أوامري وي�ستجيب لن�صائحي من �أول
مرة؟ �سن�ستعر�ض فيما يلي الأ�سباب
الأ�سا�سية من منظور الأطفال ،والتي
تدفعهم لعدم اال�ستجابة لتوجيهات
الآباء والأمهات.
 .1اختالف الأولويات :فالطفل ال
ميكنه تقدير �أهمية اال�ستحمام الذي
�سحبتيه من لعبه من �أجله ،فبالن�سبة
له اللعب �أوىل و�أهم ،وهذه حقيقة
بالفعل ،فاللعب هو ال�سبيل الذي
يبني به الطفل مهاراته و�شخ�صيته.
 .2اتباع �أ�سلوب ال�صراخ والتهديد:
انطباعا للطفل ب�أنك غري
فهذا يعطي
ً
جادة يف طلبك حتى تقومي بال�رصاخ
والتهديد ،وحتى تقومي بذلك
�سيحاول ا�ستقطاع مزيد من الوقت
للقيام مبا كان يقوم به.
� .3إجباره على االنتقال من ن�شاط
ٍ
ن�شاط ما ليلبي
لآخر :فعند انتزاعه من
ِ
ِ
اهتمامك
عليك �أن تظهري
أمرا ،يجب
� ً
مبا يقوم به �أولاً  ،و�أن تعطيه وقتًا
كاف ًيا ليتمكن من االنتقال لتلبية
متاما كما حتتاجني �أنت وقتًا
طلبك،
ً
للتحول عن �شا�شة تليفونك عندما
يطلب ِ
منك هو طل ًبا.
 .4طبيعته الف�سيولوجية :الق�رشة
اخلارجية للمخ عند الطفل مازالت
يف طور النمو والتطور ،فهو يحتاج
ف�سيولوج ًّيا لربهة من الوقت
لالنتقال مما يقوم به �إىل تلبية
ما ترغبني � ِ
أنت �أن يقوم به ،وهذه
متاما.
عملية طبيعية
ً
� .5شعوره ب�أنه يلبي رغباتك� :أحيانً ا
ي�شعر الطفل ب� ِ
أنك ال ت�ستمعني له،
فقط تدفعينه لتلبية رغباتك ،فال
مطيعا طاعة
ميكن �أن جنعل الطفل
ً
ج�سديا،
عمياء �إال ب�إيذائه نف�س ًّيا �أو
ًّ
علينا �أن جنعل الطفل يتعاون

دوما
ويرغب وي�ستجيب ،وي�ساعدك
ً
ِ
يف حتقيق ذلك ثقة الطفل ِ
وبحبك
بك
له.
� .6إح�سا�سه باالنف�صال نف�س ًّيا عن الأبوين:
ويرجع ذلك نتيجة لوجوده لفرتات
طويلة خارج البيت يف املدر�سة �أو
النادي� ،أو لع�صبيتك يف التعامل
معه� ،أو الهتمامك باملولود اجلديد
ِ
لعقابك له مبنعه من
ال�صغري� ،أو
لعبته املف�ضلة ،فكل هذه الظروف
ت�ؤدي �إىل خلق �أحا�سي�س �سلبية لدى
الطفل.
 .7ي�أ�سه من عالقته ِ
بك :الطبيعي
ِ
منك بالرعاية
�أن ي�شعر الطفل
والتوجيه ،ف�إذا فقد ذلك الإح�سا�س،
انتقل �إىل حالة من ال�رصاع امل�ستمر
ِ
معك لإثبات القوة وال�سيطرة ،وهذه
عالمة قوية على �رضورة حت�سني
عالقتك بطفلك.
 .8عدم حتمله لل�ضغط الواقع عليه:
�أطفالنا ما هم �إال ب�رش مثلنا،
فال�ضغط عليه يولد االنفجار كما
لدى الكبار ،فكلما �شعر الطفل قوي
الإرادة ب�ضغطك عليه لتلبية �أوامرك،
�سيقابلك بالرف�ض وال�صدود.

*كيف �أق ِّوم �سلوك طفلي و�أ�ساعده
على طاعة �أوامري؟

ميكن �أن يتم ذلك عن طريق اتباع
ثالثة حماور �أ�سا�سية:
 .1ت�أ�سي�س القواعد والعواقب� :ضعي
قواعد عائلية باالتفاق مع زوجك.
ا�رشحي هذه القواعد با�ستفا�ضة
وبهدوء لأطفالك .ال تناق�شي �أكرث من
قاعدتني �أو ثالثة للطفل يف كل مرة،

مطبخ �أ�رستي البتيفور باملربى واملك�رسات

املقادير
كوبان او ثالثة �أرباع
دقيق
ربع كوب  -ن�شاء
ر�شة – ملح
ن�صف ملعقة
�صغرية – بايكنغ
باودر
2بي�ض حجم كبري
ملعقة �صغرية ون�صف فانيليا
 200غرام زبدة على حرارة
الغرفة
كوب وربع � -سكر بودرة
�سكر للتزيني – بح�سب الرغبة
ّ
يتوفر لديك مكب�س البيتيفور،
�إذا مل
�أدخلي العجينة �إىل الثالجة حلواىل
ثم ّ
�شكليها بح�سب رغبتك.
 30دقيقة ّ
الطريقة
�ضعي يف وعاء الزبدة وال�سكر
واخلطي جيد ًا حتى حت�صلي علة مزيج
فاحت اللون.
� - 2أ�ضيفي البي�ضتني الواحدة تلو

الأخرى مع اخللط جيد ًا بعد كل �إ�ضافة
ثم زيدي الفانيليا.
ّ
 - 3يف
وعاء �آخر،
خلطي
�أ
ا لد قيق
و ا لبا يكنغ
با و د ر
والن�شاء.
�أ�ضيفي
4اجلافة تدريجي ًا
ملكو نا ت
ا
ّ
على خليط الزبدة واخلطي جيد ًا حتى
حت�صلي على مزيج كرميي.
ّ 5�شكلي قطع البيتيفور بوا�سطة
املكب�س و�ص ّفيها على �صينية مغ ّلفة
بورق زبدة.
� 6أنرثي القليل من ال�سكر على وجهالقطع.
حممى
� 7إخبزي البيتيفور يف فرنّ
م�سبق ًا على حرارة  180درجة مئوية يف
الرف الو�سط.
� 8أخرجي ال�صينية من الفرنوثم ق ّدميه
اتركي البيتيفور حتى يربد ّ
على �سفرتك.

وقواعد الأمان وال�سالمة على ر�أ�س
القائمة بالطبع .دعي الطفل يتعلم
من العواقب ال�سيئة للت�رصفات
اخلاطئة ،ولكن حتت رقابتك
الل�صيقة ،فال ت�سمحي له مبا يهدد
�سالمته ،ك�أن يجري باملق�ص مثلاً ،
�أو ي�أكل اخل�رض غري املغ�سولة.
وحا�سما عند
فوريا
عقابا
طبقي
ً
ًّ
ً
قيامه مبخالفة القواعد ،فيمكنك مثلاً
�سحب �ألوان الطفل منه عند قيامه
بالر�سم على احلائط� ،أو �إلزامه
فورا.
بتنظيف ما قام به ً
إليك :احر�صي
 .2اجعلي طفلك ي�ستمع � ِ
على االت�صال الب�رصي ،فهو �رضوري
ج ًّدا عند �إلقاء التعليمات والن�صائح.
�شجعي ت�رصفاته احل�سنة ،وامدحيها
كلما �سمحت الفر�صة.حددي �أوامر
ق�صرية وا�ضحة له ،وال تلجئي
لأ�سلوب اخلطب واملحا�رضات
ِ
تعاطفك وحنانك
الطويلة� .أظهري
عند بكائه ،بدلاً من ثورتك وغ�ضبك
عليه.
 .3للتعامل مع املراهق اجلرئ :ناق�شي
القواعد التي ترغبني يف اتباعه
ِ
نف�سك
لها بالتف�صيل .اجعلي من
قدوة يحتذى به ،واتبعي قوانني
املنزل �أنت � ً
أي�ضا .اتركيه يواجه
عواقب ت�رصفاته مع ت�أمني �سالمته
ال�شخ�صية بالطبع .ت�أكدي من
ح�صوله على احتياجات ج�سمه
املتزايدة من النوم والطعام يف هذه
الفرتة.

ن�صائح ل�سفر �آمن ومريح مع الأطفال
يتعر�ض اجل�سم �أثناء ال�سفر �إىل
التعب ب�سبب التنقل امل�ستمر،
وعدم انتظام �أوقات النوم ،والتغري
الطارئ يف احلمية واملناخ .وهذه
كلها عوامل ت�ضعف املناعة وجتعل
اجل�سم عر�ضة للإ�صابة بالأمرا�ض.
لذا ،يجب االلتزام بحمية متوازنة
ومدعمة بالفيتامينات للوالدين
والأطفال معاً ،وخ�صو�ص ًا قبل
ال�سفر ب�أيام .وميكن تناول حبوب
فيتامني "�سي" قبل ال�سفر بيومني،
واحلر�ص على �إعطاء �أطفالك حبوب
الفيتامينات املخ�ص�صة للأطفال.
 �ضع جدو ًال بالأماكن التي تودر�ؤيتها يف بداية الرحلة،
واح�رص عدد الوجهات
بعدد �ضئيل ،وخ�صو�ص ًا
�أن الأطفال �أقل قدرة على
احتمال فرتات امل�شي
الطويلة �أو كرثة التنقل.
 احر�ص على تو�ضيباال�سعافات
�أدوات
الأولية يف ال�سفر،
املناديل
مثل
املعقمة ،وميزان
احلرارة ،وحبوب
خم�ص�صة
م�سكنة
للأطفال ،ول�صقات
طبية و�ضمادات ،وكرمي
م�ضاد حيوي ،ودواء لتعقيم لدغات
احل�رشات ،وم�ضاد �إ�سهال .واحر�ص
على و�ضع الأدوية يف مكان بعيد عن
متناول الأطفال.
 قد ي�شعر الأطفال بامللل منزيارة املواقع ال�سياحية والأثرية
�أو غريها ،لذا ت�ساعد تقنية لعبة
"املقاي�ضة" يف هذه احلالة .وميكن
للوالدين �أن ي�صطحبا �أطفالهما
ممار�سة ن�شاط خم�ص�ص للأطفال
خالل فرتة امل�ساء ،مثل الذهاب �إىل
مدينة املالهي ،يف مقابل الذهاب
�صباح ًا �إىل الأماكن التي يحبها
الوالدان .واحر�ص على تو�ضيب

�ألعابهم املف�ضلة �أو كتب ق�ص�ص
الأطفال امللونة.
 �إذا ت�ضمنت رحلة ال�سفر رحالتطويلة يف احلافلة �أو ال�سيارة ،ميكن
الطلب من الطفل النظر �إىل خارج
النافذة وعدم الرتكيز على �أمور
ثابتة يف الداخل ،حتى ال ي�شعر
بالدوار .ال ت�سمح للطفل بال�سفر
دون تناول �أي طعام ،و�ساعده على
ا�ستن�شاق الهواء النقي والوقوف يف
ا�سرتاحات متكررة �أثناء ال�سفر.
 كثري ُا ما ي�شعر الأطفال باجلوع�أثناء رحالت ال�سفر والن�شاطات
املتعلقة بها .ويجب �أن يكون
بحوزة الوالدين �أطعمة
خفيفة ت�سد جوع الأطفال،
مثل ب�سكويت ،والفول
 ،والزبيب ،والبي�ض
امل�سلوق ،واجلزر� ،أو حتى
لفطائر حم�شية باجلنة
�أو املربى وغريها،
بالإ�ضافة �إىل املاء.
 حاول معرفةكل ما يلزم عن
خدمة جمال�سة
�أو
الأطفال
احل�ضانة التي يعر�ضها
الفندق خالل الرحلة
ال�سياحية .وتقوم بع�ض
خطوط الطريان بتوفري كتيبات
التلوين وغريها من الأدوات لت�سلية
الأطفال �أثناء الرحلة ،وتوفري
م�ساعدة للأم يف املطار.
 كثري ًا ما ي�صاب الأطفال بالإ�سهال�أثناء ال�سفر .ف�إذا �أ�صيب طفلك به،
احر�ص على �أن يتناول املاء بكميات
�أكرب من املعتاد لأن الإ�سهال يجعل
ج�سمه يخ�رس الكثري من املاء.
وجتنب �إطعام الطفل �أي �أطعمة
غريبة ،وجتنب امل�أكوالت البحرية
والأكالت غري املطهوة ب�شكل جيد،
�أو م�شتقات احلليب غري املب�سرتة.

�أخرى جمالية لل�شاي با�ستخدام
�أكيا�س ال�شاي� ،أو حتى و�ضع بع�ض
ال�شاي يف �شا�ش �أو عمل كمادات من
القطن املغمو�سة يف ال�شاي ،ومن
تلك الفوائد  7فوائد �أ�سا�سية:
العالج االنتفاخ حول العينني
انقعي �أكيا�س ال�شاي يف ماء دافئ،
�أو بعد ا�ستخدامها كم�رشوب �شاي
�أخرجيها من الكوب واتركيها لتربد
قليلاً ثم �ضعيها على عينيك لب�ضع
دقائق .وميكنك � ً
أي�ضا ا�ستخدامها
مثلجة .ومن فوائدها � ً
أي�ضا احلد من
الهاالت ال�سوداء حول العينني.
لتهدئة احلروق �أو االلتهابات
الناجتة عن ال�شم�س
ا�ستخدمي �أكيا�س ال�شاي بنف�س
الطريقة لكن يف�ضل تركها حتى تربد
متاما� ،إذ ي�ساعد حم�ض التانيك
ً
املوجود يف ال�شاي على تهدئة
االلتهابات اجللدية ب�سبب ال�شم�س.
لتقليل البثور على الوجه
ا�ستخدمي �أكيا�س ال�شاي املثلجة
بالطريقة نف�سها لتقليل البثور
لأنها ت�ضيق من الأوعية الدموية
وت�سمح بغلق امل�سام والتخل�ص من
البكترييا .يف�ضل ا�ستخدام الدافئة
�أولاً ثم املثلجة .وهذه طريقة جيدة
لتنظيف الب�رشة الدهنية واحلفاظ

عليها بني احلني والآخر.
لتهدئة تورم اللثة
ً
خليطا من ال�شاي والنعناع
ا�صنعي
وامللح ،وا�شطفي فمك وتغرغري
ً
ريا يف
به ،و�ستالحظني
فارقا كب ً
تهدئة �أمل �أ�سنانك �أو لثتك وتقليل
تورمها.
للق�ضاء على الروائح القدم.
انقعي قدميك يف ماء غزير به
كوب �أو اثنني من ال�شاي مع �أعواد
من النعناع وق�رش �أو ع�صري الليمون
�أو الربتقال وامللح للتخل�ص من
الرائحة الكريهة �أو الفطريات
امل�سببة لها ،وميكنك غ�سل اليدين
باخلليط نف�سه عند تنظيف ال�سمك
�أو الب�صل �أو غري ذلك .ميكنك � ً
أي�ضا
غلي بع�ض ال�شاي مع ق�رش الليمون
والربتقال والنعناع دون تغطية
الوعاء للتخل�ص من رائحة املنزل
بعد �إعداد مثل تلك الأطباق �أو بعد
القلي للتخل�ص من �أي روائح غري
حمببة.
لتغيري لون احلناء
ميكنك و�ضع بع�ض ال�شاي على
احلناء احلمراء لتقليل اللون الأحمر
�أو تغيريه ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�ضفي
ملعانً ا جي ًدا على ال�شعر ويقلل من
الق�رشة.

جلمالك  6 . . .طرق ال�ستخدام ال�شاي يف العناية بجمالك وب�رشتك
تعود كلمة �شاي �إىل الفار�سية
وتعني مغلي الأع�شاب ،وعرف
ال�شاي �أ�صلاً يف ال�صني ثم الهند
حتى �أ�صبح اليوم �أ�شهر امل�رشوبات
يف العامل كله تقري ًبا .ويتنوع
ال�شاي بني الأحمر والأ�سود
والأخ�رض والأبي�ض ،والإيرل جراي،
وميكن تناوله مع �إ�ضافات �أخرى
مثل النعناع واملرامية والقرنفل
والقرفة ،وال�شاي من امل�رشوبات
املنبهة يف الأ�سا�س لكن له عدة
فوائد منها:
�أن ال�شاي ي�ساعد على خف�ض
احتمالية الإ�صابة بال�رسطان ،و�أن
ال�شاي الأ�سود والأخ�رض يبطئ من
الإ�صابة بالألزاهامير ويحفز جهاز
املناعة ،وبذلك فهو مفيد ج ًدا يف
�أثناء نزالت الربد ،وميكنك تناوله
مع الليمون �أو الربتقال لتهدئة
احللق � ً
أي�ضا .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ت�ؤثر مكونات ال�شاي على ال�رشايني
فتمنع تكون الكولي�سرتول ب�سبب
مادة فالفونويدز امل�ضادة للأك�سدة،
و�أن تناوله بعد الوجبات الد�سمة
الثقيلة يقلل من ت�أثريها على �صحة
الإن�سان ،وهو مفيد ل�صحة العظام
والأ�سنان و�سالمتهما � ً
أي�ضا.
ومع كل تلك الفوائد ،هناك فوائد
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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.

مقهى للقطط

افتتح م�ؤخرا مبدينة �شنغهاي ال�صينية
"مقهى القطط" مل�ساعدة الزبائن على
اال�سرتخاء ،حيث يعتقد �صاحب املقهى �أن
رفقة القطط ميكن �أن تقلل من م�شاعر القلق
والوحدة واالكتئاب ،كما �أنها تقدم الدعم
العاطفي وال�صحي للإن�سان.
فكرة املقهى تعتمد على وجود القطط بكرثة حول الزبائن يف املكان ،وكانت درا�سات
علمية قد ك�شفت عن �أن الوجود ب�صحبة القطط يف مكان واحد من �ش�أنه �أن ُي�سبب تغريات
في�سيولوجية يف ج�سم االن�سان؛ حيث �إن �صوت اخلرخرة الذي حتدثه القطط ي�صدر عنه
ذبذبات تعمل على خف�ض معدل الإدرينالني الذي يفرزه اجل�سم عند نوبات الغ�ضب؛ ما ي�ساعد
على �إرخاء الأع�صاب وتخفف من �شعور املرء بالإجهاد ،حتى �إنها تداوي اال�ضطرابات النف�سية
للإن�سان وتعدل �ضغط الدم وتقوي مناعته.
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هو مبنى مميز وملفت للأنظار يف العا�صمة الربيطانية لندن .وهو يف الواقع من�شئة فنية
بعنوان "امل�صطبة" ،وم�صنوع بالكامل من الرباميل ،و�صممه الفنانان كري�ستو وجان-كلود،
ليزين بحرية �رسبنتني يف لندن..
ّ

مل ي�أكل �سوى الفاكهة ملدة � 8سنوات!!..
كان الأ�ستاذ ال�سابقة يف جامعة طوكيو،
مايزوكي ناكانو ،ي�ستهلك الفاكهة فقط خالل
ال�سنوات الثمان ّية املا�ض ّية ،حتى �أنه جتنب
املياه واعتمد على ع�صائر الفاكهة للرتطيب.
ؤخرا يف برنامج تلفزيوين ياباين
وقد ظهر مُ� ً
يقول �إن حميته الغذائ ّية من الفاكهة فقط
حول النيرتوجني بطريقة ما
جعلت ج�سمه ُي ّ
يف الهواء �إىل الربوتني الذي يحتاج اليه.
قرر
يف �شهر �سبتمرب من عام ّ ،2009
ناكانو �أن يرى ماذا �سيحدث جل�سده �إذا مل
ي�أكل �سوى الفاكهة طوال اليوم ب�شكل يومي.
يف ذلك الوقت ،كان الإجماع العلمي �أن اتباع
نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من
الربوتني والدهون والكربوهيدرات هو �أف�ضل
خيار للعي�ش حياة �صح ّية ،و�أن االعتماد
للتغذية من �ش�أنه �أن يحرم
فقط على الفواكه
ّ
اجل�سم من ُ
ويحتمل �أن
املغذيات الالزمةُ ،
ي�سبب م�شاكل �صح ّية خطرية.
لكن ناكانو الحظ ب�أنه ال يوجد هناك بحث
علمي عن الآثار بعيدة الأمد لتناول الفواكه
فقط ،لذلك بد�أ التجربة على نف�سه.
زاد الأ�ستاذ اجلامعي ال�سابق تدريجي ًا من
ا�ستهالكه من الفاكهة �إىل النقطة التي كان
ي�ستهلك فيها الفواكه فقط ،وحتى �أنه �أزال
املاء من حميته ،واعتمد بد ًال من ذلك على
ع�صائر الفواكه للرتطيب.
يف عام  ،2015متت دعوة ناكانو يف برنامج

للتحدث عن جتربته وعن الفوائد
تلفزيوين
ّ
ال�صح ّية لتناول الفواكه .لكن بعد فرتة من
الزمن انقطع ناكانو عن الظهور على الإنرتنت
وعلى الربامج التلفزيون ّية ،مما �أف�سح املجال
لل�شائعات من التداول بني النا�س عن احتمال ّية
التغذية.
موته ب�سبب نق�ص
ّ
ؤخرا �إىل اللقاء
�إال �أن ميزوكي ناكانو عاد مُ� ً
التلفزيوين لتبديد ال�شائعات التي تُ فيد ب�أنه
مات ،و�شارك مع العامل اكت�شافً ا ُمذهلاً  .مل
يكن فقط �سعي ًدا بنظامه الغذائي ُ
املعتمد على
الفواكه ،بل �إدعى ب�أن ج�سده تطور �إىل قوة
خارقة.
قال ناكانو ملذيع الربامج التلفزيون ّية �إن
النق�ص الكامل يف الربوتني يف حميته ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستهالك الفاكهة على املدى الطويل قد ت�سبب
يف منو نوع خا�ص من البكترييا يف ج�سمه،
والتي يبدو �أنها قادرة على حتويل النيرتوجني
يف الهواء �إىل الربوتني الذي يحتاجه ج�سده.
و�أ�ضاف حمبوب الفاكهة �أن الباحثني الذين
در�سوه فوجئوا بهذا االكت�شاف.
حتى هذه اللحظة ،تُ عترب مزاعم ميزوكي
ناكانو جمرد حكايات ،وال يوجد دليل على
�أن �أي باحث قد در�سه ،ناهيك عن العثور
على بع�ض البكترييا الفائقة يف ج�سمه .ومع
ذلك ،ف�إن االفتقار �إىل البحث العلمي يف نظام
غذائي طويل الأجل ،يجعل من ال�صعب تفنيد
مزاعمه.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أغرب حبوب النب التي ُت�صنع منها القهوة يف العامل!

يعلم ع�شاق القهوة �أن للقهوة نكهات عديدة تختلف يف الطعم ويف نوع حبوب النب التي
تُ �صنع منها .ومن بني نكهات القهوة العديدة ،برزت بع�ض النكهات الفريدة والتي �صُ نعت
تعرف عليها يف هذا املقال..
من �أغرب حبوب النب يف العامل! َّ
قهوة قيء ابن عر�س!
م�ؤكد �أنك �سمعت عن القهوة الفاخرة التي تُ �صنع من ف�ضالت بع�ض
احليوانات ،منها حيوان ابن عر�س ،و�شعرت باال�شمئزاز منها على الرغم
آخرا من القهوة
من التقييمات املرتفعة لطعمها وجودتها� .إال �أن ً
نوعا � ً
طرد خارج اجلهاز اله�ضمي البن عر�س من فمه
ُي�صنع من حبوب النب التي تُ َ
بعد ه�ضمها جزئ ًيا.
قهوة رغبة املوت
كما يوحي ا�سمها ،متتاز هذه القهوة ب�أنها من �أقوى الأنواع
والتي حتتوي على ن�سبة مرتفعة من الكافيني �أكرب من الن�سبة
امل�سموح با�ستهالكها يوم ًيا .حيث يحتوي الكوب الواحد منها
على متو�سط  650.4ملغم من الكافني ،وهو �أكرث بن�سبة 200%
من املوجود يف كوب القهوة العادية .ما يعني �أن ا�ستهالك هذه
القهوة يرتتب عليه عواقب وخيمة وخطرية.
قهوة من ب�صاق القرد
نادر للغاية وال يمُ كن العثور عليها
هذا ال�صنف من القهوة
ٌ
�إال يف �أماكن حمددة يف العامل .ويتم �صناعتها يف تايوان
على يد مزارعي البنُ الذين ُيجاهدون لإخراج حبوب النب من
�أفواه القرود بني م�ضغها جزئ ًيا ،ما ُيعزز من النكهة على حد
زعمهم.
قهوة ماالبار الهندية الرطبة
قدميا ،عندما كانت عملية نقل الب�ضائع تتم عرب ال�سفن
ً
وت�ستغرق فرتات طويلة ،كانت حبوب النب تتعر�ض لطق�س
رطب لفرتات طويلة ما ي�ؤدي �إىل انتفاخها واختالف طعمها،
تطور و�سائل النقل،
وينتج عنها نكهة فريدة مم َّيزة .لكن مع
ّ
اختفت هذه النكهة� ،إال �أن املزارعني يف الهند �أدركوا طريقة
احل�صول على النكهة الفريدة ،من خالل تعري�ض حبوب البنُ
�إىل الطق�س املو�سمي الرطب ،وكانت النتيجة فريدة.
قهوة طائر اجلاكو
ً
نظرا �إىل
ا
باهظ
القهوة
من
النوع
هذا
�سعر
يكون
أن
لي�س غري ًبا �
ً
�سنويا
�سنويا .حيث ُينتج منها  300كيلو جرام
كمية الإنتاج ال�ضئيلة
ً
ً
فقط ب�سبب �صعوبة جمعها� .إذ يتم حت�ضريها بعد جمع بزار طائر
اجلاكو الذي يتغذى على �أف�ضل �أنواع البنُ .
قهوة التاكو احلار
واحدة من �أغرب حبوب النب يف القائمة ،وهي قهوة التاكو احلار
التي متتاز بنكهة التوابل املك�سيكية من الفلفل احلار والكاري
والتوابل الأخرى.
قهوة بنكهة الفانيال
�شائعا يف املقاهي� ،إال �أنه
يف حن �أ�صبح هذا النوع من القهوة
ً
ً
ُيح�ضرَّ
ليعطي طعم
احللو
الفركتوز
عادة من مزج القهوة مع �رشاب
ُ
الفانيال .لكن بع�ض �أ�صناف القهوة يتم حتمي�صها بعد غر�سها مع
ٌ
وقليل ما يتم العثور
الفانيال الطبيعية لت�أخذ نكهتها الأ�صلية،
عليها يف حمالت بيع القهوة العادية.

ماذا ُوجد بحوزة مت�سولة توفت يف ال�شارع
ببريوت!

ؤخرا نب�أ وفاة مت�سولة داخل �سيارة
انت�رش م� ً
يف �شارع االوزاعي مبحلة الب�سطة يف العا�صمة
اللبنانية بريوت ،وتبينّ ان �سبب الوفاة
وا�سعا
اهتماما
طبيعي� .إال � ّأن هذا اخلرب لقي
ً
ً
لدى رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،و�أثار
�ضجة ب�سبب عثور قوى الأمن اللبنانية على
�أكيا�س حتتوي على مبلغ يقارب الـ 5ماليني
لرية لبنانية مع  3دفاتر حل�سابات بنكية بينها ح�ساب بقيمة مليار و�سبعماية مليون لرية
لبنانية.
ووف ًقا للأخبار الواردة ،فقد �أظهرت التحقيقات االولية �أن املتوفاة تدعى ف .ع .وهي من
مواليد  ،1965 19وقد ت�سلمت عائلتها جثتها ودفنت يف بلدتها.
و�أكد �أحد اال�شخا�ص العاملني يف ال�شارع الذي تت�سول فيه املر�أة �أنها موجودة هناك منذ
العام  ،1986و�أنها مطلقة ولي�س لديها �أوالد �أو �أ�شقاء ،وبالتايل كل الأموال �ستذهب �إىل �إبن
�شقيقها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ت�شييد �سد كركبت ّمثل دفعة قوية لتطويرالن�شاط الب�ستاين يف املديرية
حممدعلي حميدة

تمُ ثل الزراعة املرتكز الأ�سا�س
ل�ضمان الأمن الغذائي لكل
الدول وال�شعوب .وهي بالطبع
دعامة الإ�ستقرار والتح�رض لكل
املجتمعات .ومن هذا املنطلق
تتفاعل الدولة مع كل العاملني يف
الن�شاط الزراعي يف خمتلف �أرجاء
الوطن ،ويف كل الأقاليم .لذا
عملت وزارة الزراعة على ا�ستغالل
�أي فر�صة لت�شجيع املواطنني على
مزاولة الزراعة ،وت�سعى لتحفيز
الفالحني للإنتقال اىل �أ�ساليب
الزراعة املروية .من �أجل م�ضاعفة
الإنتاج الزراعي ،والتخل�ص من
الأ�ساليب الزراعية القدمية .لذا
عملت على �إر�ساء البنى التحتية
للزراعة املروية ،وتهيئة الأجواء
املالئمة لتحقيق هذا الهدف .حيث
�شيدت ال�سدود ،و�أقامت احلفريات،
وقنوات حتويل �أملياه .ومن ثم
متهيد م�ساحات وا�سعة للزراعة،
يف خمتلف الأقاليم ،وي�أتي �إقليم
القا�ش بركة يف مقدمة تلك الأقاليم،
�إذ ميتلك م�ساحات زراعية �شا�سعة
ذات خ�صوبة عالية ،وخريات
وفرية ،وم�صادر مياه غنية ،حيث
مياه الأودية الكبرية والأنهار
املو�سمية ،مثل نهر القا�ش ،ووادي
بركة ،ونهر �سيتيت ،وغريها من
الأودية الكثرية واملتعددة .ما �أهل
الإقليم لي�صبح مركزا زراعيا على
م�ستوى الوطن .و�سلة غذاء لكل
�ألأقاليم.
لقد جتلت ثمار اجلهود التي بذلت
على �شكل م�شاريع زراعية واعدة،
�إذ �أمنت ال�سدود الكبرية مياه
وفرية ،لتنمية م�ساحات زراعية
وا�سعة يف املناطق املجاورة لها،
مثل �سد قر�ست ،و�سد فانكو ،و�سد
بادميت ،و�سد كركبت .وغريها من
ال�سدود الكبرية واملتو�سطة يف كل
الأقاليم .ويف هذا ال�صدد اكت�سب
�سد كركبت �أهمية ق�صوى ن�سبة
لأهمية املوقع الذي �شيد فيه،
حيث يقع على ملتقى وادي بركة،
ووادي عليت .و�أمامه م�ساحات
وا�سعة �صاحلة للزراعة .كما �أن
�أهمية امل�رشوع التنموي الذي
تعمل الدولة على تو�سعته ،يهدف
عالوة على �ضمان الأمن الغذائي
يهدف اىل تغيري الو�ضع املعي�شي
للمواطنني يف املنطقة ،وتوفري
الأجواء املالئمة لتحويلهم اىل
الن�شاط الزراعي ،وخا�صة الزراعة
املروية .ما يعني ت�أهيال عمليا
يرفع من �ش�أن املزارعني ،ويجذب
الرعاة �إىل الإ�ستقرار وممار�سة
الن�شاط الزراعي الذي تتجلى

ثماره �أكرث من �أي ن�شاط �آخر كانوا
ميار�سونه.
كان لهذه اخلطوة �أثرها البالغ
ونتائجها الإيجابية حيث �شهد
امل�رشوع اقباال مقدرا من قبل
املواطنني ،و�أ�صبحت الزراعة هم
اجلميع كن�شاط يتطلعون للإنخراط
فيه .وال زال امل�رشوع يف بداياته
اال �أن الإقبال عليه مب�رشا ،ونتائجه
جيدة .مل يتوقف ا�سهام ال�سد
يف حتفيز املواطنني اىل تغيري
�سلوكهم املعي�شي ،بالإجتاه نحو
الزراعة ،بل فتح �شهية العاملني
يف الن�شاط الب�ستاين والراغبني يف
تنمية احليوانات ،اىل بذل املزيد
من اجلهد للتو�سع يف هذا الإجتاه.
حيث كان الن�شاط الب�ستاين يعاين
من م�صاعب حقيقية يف تلك املنطقة.
لذا مثل ال�سد دافعا قويا مل�ضاعفة
اجلهد ،وت�شجيع الكثريين للإقبال
على هذا الن�شاط .وللتعرف على
مدى تطور الن�شاط الب�ستاين يف
املنطقة التقينا الأمني املايل
جلمعية منتجي اخل�رض والفواكه.
ال�سيد /طاهر علي عثمان ،وفيما
يلي نقدم حل�رضاتكم خال�صة ما
جرى معه من حوار .نتمنى لكم
قراءة ممتعة.
م�سرية جمعية منتجي اخل�ضر والفواكه
بكركبت
ويف هذا يقول ال�سيد /طاهرعلي
عثمان،بد�أت جمعية منتجي
اخل�رض والفواكه يف منطقة �أمالييت
بكركبت ،عام 2001م بنحو 104
ع�ضو ،وقد اجتمع الأع�ضاء يف �سمنار
جامع ،اتفقوا فيه على لوائح تنظم
عملهم ،ود�ستور للجمعية ،و�أ�ضاف
وا�صلنا عملنا قدر امل�ستطاع .يف
انتاج عدد من املحا�صيل ،حتى
�شيد هذا ال�سد ،ون�سبة لتمدد مياه
ال�سد اىل م�ساحات وا�سعة غمرت
مياهه م�ساحات ت�صل اىل نحو 30
ب�ستانا ،والآن لدينا نحو  80ب�ستانا
تقريبا.

ال�سيد /طاهر علي عثمان
م�شريا اىل �أن اجلمعية وا�صلت
عملها منذ تلك الفرتة ب�شكل جيد،
حتى عام 2010م ولكن ن�سبة ل�شح
املياه ،وقلة ر�أ�س املال لدى بع�ض
املزارعني� .أدى �إىل انخفا�ض �أعداد
الب�ساتني املنتجة ب�شكل عملي
وب�صورة جيدة ،لنحو  40ب�ستانا.
ونتوقع ان يتغري هذا الواقع ن�سبة
للأجواء التي وفرها اكتمال ال�سد.
املحا�صيل التي يتم �إنتاجها يف تلك
الب�ساتني
ي�ؤكد ال�سيد /طاهر علي ،ب�أن
منتجات ب�ساتني املنطقة تتمثل يف
انتاج ال�شطة اخل�رضاء ،والب�صل،
والقرع ،والبطيخ ،بالإ�ضافة �إىل
زراعة الطاف .وي�ضيف توجد
لدينا بع�ض �أ�شجار الليمون ،لكن
بن�سب غري جتارية.
م�شريا �إىل �أن ال�سوق الرئي�سي
لهذه املنتجات هي �أ�سمرا ،وكذلك
كرن .لكن للأ�سف �أ�صبح التجار
القابعون يف املدن هم �أكرث
الرابحني .فهم من يحدد �سعر
ال�رشاء ومن ثم �سعر البيع يف
امل�ستهلكني.
مو�ضحا ب�أن اجلمعية تعمل يف
هذه املرحلة يف ظل �أو�ضاع �صعبة
فيما يخ�ص توفري املبيدات� ،أو
الأ�سمدة� ،أو وقود م�ضخات املياه.
وقال� :إذا كنا يف املا�ضي نح�صل على
وقود اجلازولني عرب اجلمعية� ،إال
�أنه ون�سبة لظروف املزارعني،
واح�سا�سهم بغالء الكمية التي كنا
نح�صل عليها ،توقف هذا منذ عام
تقريبا.
و فيما يخ�ص املبيدات احل�رشية،
وكذلك الأ�سمدة ،والبذور ،فقال:
نح�صل عليها يف هذه املرحلة من
ال�سوق ،وما ي�صل الينا من خارج
احلدود .بكل ما يف ذلك من تكالييف
وم�صاعب وخماطر �أي�ضا.
و�أ�ضاف بالطبع عالقتنا مع
وزارة الزراعة جيدة ،ب�شكل عام
لدينا توا�صل معهم ،حيث يقوم
املهند�سون الزراعيون ببع�ض

الزيارات من حني لأخر .ويقدموا
لنا ما ميكنهم تقدميه ،من ار�شاد،
و�أ�سمدة ،ومبيدات ،وبذور ،و�إن
كان ما يقدمونه حمدودا ن�سبة
للإحتياجات الكبرية.
دور ال�سد يف تطوير الن�شاط الب�ستاين
ويف هذا بني ال�سيد /طاهر علي،
ب�أن ن�سبة كبرية من هذه الب�ساتني
تقع �أ�سفل ال�سد اجلديد ،وبالتايل
ا�صبحت لديهم وفرة عالية يف
كميات املياه ،والآبار امتلأت
عن �آخرها ،لذلك ف�إن ا�ستهالكهم
للجازالآن اخف بكثري مما كان
عليه يف املا�ضي ،لأن املاء
�أ�صبح يف متناول اليد ،وال يحتاج
ا�ستخراجه �إىل جهد كبري.
و�أ�شار �إىل �أن املنطقة تزخر

رمبا تكون اكرث من منتجات اخل�رض
الآخرى .ففي حال ما اذا ا�شرتيت
عدد من الأغنام �أو النعاج ،ومبا
�أنها تلد مرتني يف العام ف�إنها
تتكاثر ب�رسعة ،وحتقق الأرباح
املرجوة.
خامتة احلوار
مل يرغب ال�سيد /طاهر علي
�إنهاء حديثه دون �أن يتقدم بن�صحه
لإخوانه �سكان املنطقة ب�شكل
عام ،واملزرارعني ب�صفة خا�صة.
حيث قال يف هذه املنا�سبة �أود �أن
�أو�صي جميع �إخواين املواطنني �أن
يهتموا اكرث بالزراعة ،والن�شاط
الب�ستاين .لأن يف الزراعة عز
الإن�سان ،وتطوره ،والطريق
الأمثل لتح�سني و�ضعه املعي�شي.

مب�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي
ال�صاحلة للتنمية ،وبالتايل ت�أهيل
املزيد من امل�ساحات ال�صاحلة
للن�شاط الب�ستاين .وهناك عدد ال
ب�أ�س به من املزارعني يرغبون يف
مزاولة هذا الن�شاط.
وقال :كانت �رشوط احل�صول على
الأرا�ضي للن�شاط الب�ستاين ،تتطلب
�أن يكون ال�شخ�ص مكمل اخلدمة
الوطنية ،ولديه قدرة على تنمية
امل�ساحة التي يح�صل عليها .كما
�أن الدخول اىل اجلمعية يتطلب
من ال�شخ�ص الراغب دفع ر�سوم
الت�سجيل  100نقفة ،وهناك
ا�شرتاكات �سنوية .ت�صل اىل 360
نقفة.
فر�ص تربية احليوانات داخل الب�ساتني
ويف هذا ال�صدد اكد �سيادته،
�أن بع�ض املزارعني يعملون على
تربية املوا�شي داخل ب�ساتينهم،
من قبيل الأغنام والنعاج،
ونحوها .م�ستفيدين من احل�شائ�ش
التي تنمو داخل الب�ستان .وهذا
النوع من الإنتاج له فوائد كبرية

ففي البدء ي�شغل وقته بالعمل
املفيد ،ويكون تركيزه على
املزيد من تنمية املحا�صيل
املختلفة �أو اخل�رض والفواكه،
وغريها من املنتجات املفيدة.
ويكت�سب خربة كل يوم .وبالتايل
ف�إن ما نح�صل عليه من هذا اجلهد
من نتائج حتى لو كانت متوا�ضعة
ف�إنها �ستكون كافية لنا وم�ؤمنة
لو�ضعنا املعي�شي .وكلما زدنا
جمهودك واهتمامنا �سوف تت�ضاعف
النتائج والفوائد التي جننيها من
الزراعة ب�شكل عام ،ومن الن�شط
الب�ستاين ب�شكل خا�ص .فمن جهة
نوفر غذاءنا من املحا�صيل،
ونح�صل على الربح من املنتجات
التي ننميها .بالإ�ضافة اىل ذلك
يكون املزارع مهيئا لرتبية
احليوانات داخل الب�ساتني من
خمتلف الأنواع ،ويحقق النتائج
املرجوة .لأن اخلريات كلها يف
الأر�ض ،وبقدر ما نعطيها تقدم
لنا الثمار التي ت�ؤمن لك احلياة
الكرمية.
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املو�سيقى :اللبنة الأ�سا�سية لهويتنا الوطنية

القومية الإرترية والهوية الوطنية الإرترية
مل ت�صنعها احلرب ،ح�سب االنت�صار
الع�سكري الناجم عنها .كما كان الت�أثري
العقلي لأغنياتنا الثورية يف تر�سيخ

حملة التنمية الوطنية اجلارية .على �سبيل
املثال  ،لعبت �أغاين ودي تخول مثل
"�ساوا" و "قوبوز ت�شامو" يف الت�سعينيات
ريا يف �إعادة تن�شيط ونقل الإرث
دورا كب ً
ً
والوطنية الإرترية �إىل اجليل اجلديد.
كما �أبرزت املو�سيقى الوطنية يف مرحلة
�شعورا بالأهمية والقوة
ما بعد اال�ستقالل
ً
والفخر بني اجليل اجلديد يف �إرتريا ،
يف حني ت�شري �إىل حتديات احلفاظ على
اال�ستقالل وبناء بلد مزدهر.
لذا ف�إن املو�سيقى خم�ص�صة للنا�س وهي
بالتايل �أداة قوية لإ�ستحالب العاطفة
اجلماعية للنا�س .ويجب �أن تكون املو�سيقى
قوة ن�شطة ومعي�شية و�أن تكون ذات �صلة وثيقة
بالبيئة التي توجد بها .والأهم من ذلك ،
يجب �أن متثل املو�سيقى املجتمع ويجب �أن
تخدم اخلري العام لل�شعب .فالفنانون هم
قادة غري مرئيني يف املجتمع .لذلك يجب
�أن ي�ستمر فنانونا يف العمل كقادة للأجيال

الظروف االجتماعية النف�سية للإرتريني هو
الأثر الرئي�سي .ومن خالل ا�ستخدام كلمات
الأغنية القومية والدقات املحمومة
 ،زادت الأغاين الثورية من
الوعي العام والتعبئة.
وكانت ملهمة ومثرية
وتثقيفية وخارقة .لذا
ف�إنهم قد عززوا معنويات
املقاتلني وال�شعب ،
ويف نف�س الوقت دمروا
�أخالق العدو .ووا�صلت
الأغنيات مثل "تقاديلتي"
يف الإ�ستمرار قيد احلياة
لتكون رمزا للجمال الفني
والق�صة الوطنية حتى يومنا
ف�إنها تتالءم مع الأيديولوجية
هذا .لذا
املهيمنة يف الوقت احلا�رض ومتثل �أي�ضا
الإميان الرا�سخ للإرتريني يف جميع
الأوقات القادمة .ف�أغانينا الثورية كانت
وا�ضحة وم�ستقيمة ونقطة.
وخالل  30عاما من الن�ضال الطويل من �أجل
اال�ستقالل  ،قدمت املو�سيقى و�أ�شكال الثقافة
الأخرى م�ساهمة مت�ساوية مثل الأجنحة
ال�سيا�سية والع�سكرية من
حيث التعبئة والت�أثري
على �شعب �إرتريا و�إدخال
الثورة �إىل جمهور دويل
�أو�سع .وهذا التقليد من
دعم الظروف االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية
للبلد مع الأن�شطة الثقافية
�أكرث �أهمية للمو�سيقى،
بحيث وا�صلت ب�شكل جيد يف
�إرتريا بعد اال�ستقالل .كما
مت حتويل املو�سيقى التي
�ساعدت �إرتريا على حتقيق
اال�ستقالل �إىل احلفاظ على
اال�ستقالل و�سيادته وتنفيذ

احلالية وامل�ستقبلية.
وتت�ألف الهوية الوطنية من الهوية
ال�سيا�سية والثقافية .وتعد املو�سيقى �أداة
فعالة ميكن �أن ت�ؤثر على الو�ضع االجتماعي
النف�سي لل�شعب وتن�شيط النزعة القومية.
حيث �أن القومية والهوية الوطنية هي
�إىل حد كبري متوا�ضعة لذا يتم تن�شيطها
واحلفاظ عليها عرب املو�سيقى .وكلما
اقرتبنا من الأغاين الوطنية لإرتريا ،
�أ�صبح من الأ�سهل ر�ؤية �أن ق�ضية الهوية
ترتبط مبا�رشة باملو�سيقى .ولوال
املقاومة الدقيقة واملو�سيقى الثورية  ،ملا
�أن�شئت الثورة الإرترية وال الهوية الوطنية
الإرترية .لذا كان دور املو�سيقى الوطنية
بعد اال�ستقالل يف حملة الدفاع والتطوير
�أمر ًا ا�ستثنائي ًا .ومن دون املو�سيقى الوطنية
بعد اال�ستقالل ،ملا وجدنا طريقة للعي�ش
واالزدهار .عليه ف�إن املو�سيقى لي�ست فقط
جزءا من الثقافة الإرترية ولكنها � ً
أي�ضا رمز
ً
لهويتنا الوطنية.
وين�ص امليثاق الوطني لإرتريا على
�أنه "يجب �أن ن�سعى بال كلل جلعل �إرتريا
بلد ًا ميكن للثقافة �أن تزدهر فيه .حيث
يجب على الفن  ،مبا يف ذلك املو�سيقى
والأدب والفن املرئي � ،أن يتطور بحرية ،
بافرتا�ض �شخ�صية وطنية " ...لذلك يجب
على جميع املواطنني املبدعني ال�سعي
لتطوير الثقافة الإرترية وتعزيزها من
خالل احلفاظ على الرتاث الثقايف التقليدي
والثوري وتعزيزه .فاملو�سيقى تعد لبنة
�أ�سا�سية يف بناء هويتنا الوطنية و�أداة
لبناء الأمة .دعونا ننتج �آالف الألبومات
التي ت�صف اال�ستقالل الإرتري  ،واالعتماد
على الذات  ،والوطنية  ،وامل�ساواة بني
اجلن�سني  ،والتي تخلد ذكرى �شهدائنا.
يجب على الفنانني الإرتريني �أن ي�ستمروا
يف �إنتاج املو�سيقى املتجان�سة واملوحدة
وامللهمة �أكرث من �أي وقت م�ضى.

�إعداد� :سيم�ؤن ولدي ميكائيل
ترجمة :نورالدين خليفة

لقد �أظهر التاريخ �أن املو�سيقى ت�شكل
بعمق� ،أهداف وغايات النا�س  ،وتتجه
نحو الهوية اجلماعية  ،والقومية الثقافية
 ،واال�ستقالل ال�سيا�سي .كما تنقل املو�سيقى
الأيديولوجيات واملطالب ال�سيا�سية �إىل
�أتباع ون�شطاء احلركات ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية .وظهرت القومية الإرترية
بطرق عديدة  ،لكن املو�سيقى لعبت دور ًا
حيوي ًا يف حتريك امل�شاعر والتما�سك
ً
مثرية اال�ستدامة للهوية
الأيديولوجي ،
القومية  ،التي �أدت �إىل اال�ستقالل وبعده.
�إن الن�ضال الإرتري من �أجل اال�ستقالل وظهور
الأغاين الثورية الإرترية الفريدة مرتبطان
ب�شكل ال ينف�صم ويو�ضحان كيف �أن الأ�شكال
الثقافية  ،مثل املو�سيقى  ،هي قوى مهمة
يف ت�شكيل الوعي الوطني اجلماعي ويف
ت�أ�سي�س منظمة �سيا�سية دميقراطية تقود
الن�ضال بنجاح.
وت�ستند الطبيعة العلمانية للقومية
الإرترية �إىل �أيديولوجية �أفريقية  ،وب�شكل
�أكرث حتدي ًدا � ،إيديولوجية �إرترية .فهي
متجذرة يف التاريخ والثقافة امل�شرتكة.
ربا م�شرتكً ا للهوية ،
وكانت املو�سيقى من ً
مما �أثر على الإح�سا�س باملجتمع للإرتريني.
ومثلت املو�سيقى �شك ً
ال عرب فيه الإرتريون
�سواء عن ارتياحهم �أو خيبة �أملهم �إزاء
ً
املمار�سات التي حتدث يف �إرتريا وعك�ست
�أي�ض ًا املمار�سات الإقليمية والعاملية.
ويف املا�ضي � ،أثار الفنانون البارزون
يف الفرتة الفدرالية واملغنني الثوريني
يف الإرتريني وعيهم بواقعهم االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سي  ،والتقاليد
الثقافية  ،و�آفاق امل�ستقبل .وقد ا�ستوعب
النا�س الر�سالة التي حتمل يف الوقت
املنا�سب كلمات و�أحلان منا�سبة لتمكني
ومتهيد الكتلة وخلق تفاهم م�شرتك يف
املجتمع .وي�شري حلن ونغمة مو�سيقانا
الثقافية والروحية و�أدواتنا التقليدية �إىل
�أن املو�سيقى جزء من حياة الإرتريني.
تعظم املو�سيقى قدرتها على تعزيز
التما�سك االجتماعي والهوية الوطنية
�إذا كان معناها يتالءم مع الأيديولوجية
واحلالة العامة للحظة .ويتم قيا�س
فعالية املو�سيقى من خالل درجة التطابق
بني الر�سالة وتطلعات ال�شعب .ويجب على
املو�سيقى �أن تخرج وت�صور رغبات و�آمال
و�أحالم واهتمامات و�شكاوي ال�سكان .ففنانو
الفرتة الفدرالية وفرتة مابعد �ضم �إرتريا
�إىل الإ�ستعمار الإثيوبي  ،مبا فيهم الدكتور
برخت منق�ست �آب� ،أتوبرهان �سقيد ،الأمني
عبد اللطيف  ،تولدي ردا ،تربه ت�سفاهوين
 ،نقلوا م�شاعرهم الوطنية برباعة عالية يف
الإنكار على الإدارة اال�ستعمارية الإثيوبية

القمعية .ومت العثور على و�صف حاالت
اال�ستياء �ضد الإمرباطورية الإثيوبية يف
الكلمات والأغاين ال�شعبية .ويف هذا ال�صدد
 ،و�صفت روتا �إيوب  ،يف كتابها "الن�ضال
الإرتري من �أجل اال�ستقالل
 ، "1991_1941املزاج العام
لتلك الفرتة بالكلمات التالية:
"على الرغم من �أن العرو�ض
حجبت من قبل ال�سلطات  ،ف�إن
الفنانني قاموا بتمويه الر�سالة
ال�سيا�سية يف تعقيدات الق�ص�ص
التقليدية .ويف ال�ساحة الثقافية
 ،كان كل من القوميني التقليديني
والقدامى متحدين يف رغبتهم يف
مكافحة الهيمنة الإثيوبية "(روث
 .)103 ، 1995كما كانت القوة
التي مار�ستها الأغنيات ال�شعبية
يف ال�ستينيات  ،مثل �شيجي
هابوين (�أعطني ال�شعلة) و�أ�سالماي
ك�ستناي (م�سلمني وم�سيحيني)  ،يف دعوتهم
�إىل اال�ستقالل والوحدة  ،فائقة ب�صورة
ال حت�صى.
لقد كان الفنانون
الثوريون  ،يقفون
على الأ�سا�س الذي
�أ�سالفهم
و�ضعه
من
وبت�شجيع
امل�شاعر الثورية
 ،ن�رشوا املزيد
الرغبة
من
الداخلية لل�شعب
من �أجل اال�ستقالل.
و�شددت مو�سيقاهم
على التما�سك الوطني
وعززت النزعة القومية
الإرترية �إىل �أعلى قمة لها.
وقد و�صف �أحد املراقبني الأجانب
الأغاين الثورية الإرترية ب�أنها "تخدم �أكرث
من الر�صا�ص" .ونحن مل نهزم فقط �أعدائنا
العديدين بالقوة املطلقة للر�صا�ص .وكان
ً
مرتع�شا من �صوت املو�سيقى
موقف �أعدائنا
الذي ردد عظمة كفاحنا .وباملثل  ،ف�إن
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يدرك املجتمع الدويل �أن حماية البيئة الب�شرية
وحت�سينها هي م�س�ألة رئي�سية ت�ؤثر على رفاه ال�شعوب
والتنمية االقت�صادية يف كل �أنحاء العامل .ولذا �إعتمد
العديد من الو�سائل الفعالة لتو�سيع قاعدة الر�أي امل�ستنري
وال�سلوك امل�س�ؤول للأفراد وال�شركات واملجتمعات يف �سبيل
املحافظة على البيئة .ونالحظ اليوم �أننا نعي�ش يف عامل
يحتل فيه البال�ستيك مكانة مهمة ,حيث �أ�صبح جزء ًا ال
يتجز�أ من حياتنا اليومية .و ُيع َُّد البال�ستيك عنوان م�شكلة
بيئية �شائكة ومعروفة وذلك ب�سبب �صعوبات التخل�ص منه
بعد اال�ستعمال .ولكن ماذا لو ظهر بال�ستيك قابل للتحلل
الطبيعي؟  .قام الباحثون يف هذا املجال بالتو�صل ايل
تكنولوجيا جديدة تعرف با�سم البال�ستيك الع�ضوي وهو
م�صنوع من النباتات مثل ق�صب ال�سكر و الذرة و القمح و
البطاطا و البكترييا  ,وهو عبارة عن مادة مطاوعة تعادل
متام ًا البال�ستيك املركب و لكنه قابل للتحلل بيولوجي ًا يف
زمن قيا�سي  ,كما ال تدخل يف �صناعته �أي مادة ذات �أ�صل
نفطي  .فما هي الأ�ضرار التي ي�سببها البال�ستيك ؟ وما
هي طبيعة املواد التي ي�صنع منها البال�ستيك ال�صحي ؟ وما
مدى جدواه ؟ هذه وغريها من املحاور �ستكون على منت
�صفحتنا حتت هذا العنوان �إن�شاءاهلل .

�إحتفل املجتمع الدويل يف اخلام�س من
يونيو اجلاري باليوم الدويل للبيئة .
وقد كان مو�ضوع عام يوم البيئة للعام
احلايل " , 2018التغلب على التلوث
البال�ستيكي" ,والذي عربه متت الدعوة
للعمل من جانبنا جميعا لكي نتحد معا
ملواجهة �أحد التحديات البيئية العظيمة
يف ع�رصنا ,والنظر يف الكيفية التي
ميكننا بها �إحداث تغيريات يف حياتنا
اليومية للحد من العبء الثقيل للتلوث
البال�ستيكي على �أماكننا الطبيعية وحياتنا
الربية و�صحتنا .ويف حني �أن البال�ستيك
له العديد من اال�ستخدامات القيمة ,فقد
�أ�صبحنا نعتمد ب�صورة �أكرب على البال�ستيك
الذي ي�ستخدم ملرة واحدة �أو غري القابل
لال�ستعمال مرة �أخرى -وما يرتتب على
ذلك من عواقب بيئية �شديدة.
وعلى الرغم من �أنه ومنذ عقود طويلة
وكي�س النايلون يتحكم بيومنا� ,إال �أن
الغالبية العظمى منا تتعامل مع هذا الكي�س
دون التفكري بعواقبه ,حيث �أنه يرمي يف
�سلة النفايات بعد ا�ستعماله ويكون م�صريه
يف الكثري من البلدان الفقرية والنامية
اماكن النفايات املفتوحة او يرمي يف البحر
او الأنهر وعندها حت�صل الكارثة الطبيعية
والبيئية  .ويزيد الطني ب ً
ال برمي ال�سفن
التجارية وغريها نفاياتها البال�ستيكية يف
�أعايل البحار.
هذا وقد �أ�شار ال�سيد �أنطونيو غوتريي�ش
ال�سكرتري العام للأمم املتحدة  ,يف ر�سالته
بهذا املنا�سبة �إىل �إنه " يحل يوم البيئة
العاملي هذا العام ومعه ر�سالة ب�سيطة �أال
وهي (نبذ البال�ستيك الوحيد اال�ستعمال) .
فليكن الرف�ض موقفكم �إزاء ما ال ت�ستطيعون
�إعادة ا�ستعماله .وبالعمل معا ,ميكننا
�أن نر�سم الطريق �إىل عامل �أنظف و�أكرث
اخ�رضار ًا"  .كما �أكد �سيادته على " �إن
َ
املعافى �أ�سا�سي مل�ستقبل
الكوكب
يعمه االزدهار وال�سالم .ولذا
" يقع على عاتقنا جميع ًا دور
يف حماية موطننا الوحيد" .
ولنبد�أ مب�س�ألة الق�ضاء على
التلوث بالبال�ستيك .فنفايات
البال�ستيك ال�ضارة جتتاح
كافة �أنحاء املعمورة .
وختم ال�سكرتري العام للأمم
املتحدة ر�سالته بالقول �أنه
" �إذا ا�ستمرت االجتاهات
احلالية� ,سيكون البال�ستيك
يف حميطاتنا بحلول عام
� 2050أكرث من الأ�سماك" .
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 2018والتغلب على التلوث البال�ستيكي

ويف ال�سطور التالية
ال ب�أ�س عزيزي
القارئ الكرمي يف
التمعن والتفكري ملياً
يف البع�ض من احلقائق
والإح�صاءات الدولية ذات ا ل�صلة
مبو�ضوع التلوث البال�ستيكي على �سبيل
املثال ال احل�رص :
 -1ي�ستخدم العامل كل عام  500مليار
كي�س من البال�ستيك
� -2أنتج العامل خالل الع�رشة �سنوات
املا�ضية ما يفوق �إنتاجه من البال�ستيك
خالل القرن ب�أكمله
 50% -3من البال�ستيك الذي ن�ستخدمه ,
هو بال�ستيك ي�ستخدم ملرة واحدة �أو ميكن
التخل�ص منه
 -4ي�شرتي العامل مليون زجاجة
بال�ستيكية كل دقيقة
 -5ي�ستخدم العامل كل عام  17مليون
برميل من النفظ لإنتاج الزجاجات
البال�ستيكية لتعبئة املياه
 -6يف العام  2016مت بيع  480مليار
زجاجة مياه �رشب حول العامل
 -7ي�شكل البال�ستيك  10%من جميع
النفايات التي نولدها
ومن اجلدير بالذكر �أن اخلرباء ي�شريون
مطور من البال�ستيك
�إىل �أن هنالك نوع
َّ
القابل للتحلل بعد فرتة زمنية معينة ميكن
�أن تطول �أو تق�رص بح�سب طبيعة العوامل
امل�ساعدة على التحلل يف البيئة  ,وذلك
ب�سبب مكوناته من اخلامات النباتية .
وينق�سم هذا النوع من البال�ستيك �إىل نوعني
بح�سب املادة امل�ص َنّعة

منه وهما:
)1
البال�ستيك احليوي
املعتمد يف مكوناته على اخلامات النباتية
املتجددة كالنباتات والن�شا وال�سكريات
وال�سليلوز القابلة للتحلل ب�شكل حيوي يف
ظروف منا�سبة بفعل البكترييا حيث يتفكك
�إىل غاز ثاين �أك�سيد الكربون �أو غاز امليثان
يف مدة قد ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر
 )2البال�ستيك القابل للتحلل امل�صنّع
من البرتوكيماويات مع �إ�ضافة مادة �إليه
حت�سن قابليته للتحلل وب�شكل كامل وتتم
ِّ
هذه العملية يف كافة الظروف يف ال�ضوء
والظالم ,يف احلر والربد� ,سواء �أكانت
بيئته جافة �أو مغمورة باملاء ,دون ترك
�أي �شظايا �أو غاز امليثان ,وال يحتاج
�إىل توفر بيئة من امليكروبات كي يتحلل
ويتفكك .وعندما يتحلل هذا البال�ستيك
املميز يف الرتبة ف�إنه يفيدها وال ي�ؤثر
على النبات ,حتى �إنه ميكن �إعادة ا�ستخدام
البال�ستيك القابل للتحلل يف �شكل �أ�سمدة
للنباتات وميكن �إعادة تدوير املهمالت من
البال�ستيك القابل للتحلل وا�ستخدامها من
جديد .
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي
القارئ الكرمي من �أن نتطرق لأهم الفوائد
للبال�ستيك القابل للتحلل وذلك وفق ًا لر�أي
اخلرباء يف هذا املجال:

)1
تخفي�ض االعتماد على
م�صادر الوقود الأحفوري
بعك�س البال�ستيك التقليدي امل�صنع من
امل�شتقات البرتواية
 )2البال�ستيك القابل للتحلل م�صنوع
من مواد حيوية وهي موارد متجددة مثل
الأ�شجار والنباتات والأع�شاب ,وعدد من
املواد الع�ضوية القابلة للتحلل ب�رسعة مثل
الدهون احليوانية والأن�سجة .
 )3الإ�سهام يف خف�ض كمية النفايات,
حيث ميكن جمع بقايا الطعام مع البال�ستيك
القابل للتحلل وحتويل هذا اخلليط �إىل �سماد
دفعة واحدة دون فرز
� )4سهولة �إعادة تدويره ,ب�سبب قابلية
مواده للتحلل ,ف�إنه يحتاج �إىل طاقة �أقل,
وهذا يرفع معيار الكفاءة لهذا النوع من
البال�ستيك
 )5يتحلل (يتفكك) يف مدة زمنية ق�صرية يف
حال عدم تدويره ,وميكن �إعادة ا�ستخدامه
مرات عدة بعد التدوير
 )6البال�ستيك القابل للتحلل يعتمد يف
ت�صنيعه على اخلامات النباتية واحليوية,
�سام ,عك�س البال�ستيك
وهو بذلك غري
ّ
التقليدي املحتوي على مواد �ضارة
وكيماوية �ضارة بالإن�سان والبيئة
 )7ال توجد تكلفة �إ�ضافية لتحويل منتجات
البال�ستيك التقليدية �إىل البال�ستيك القابل
للتحلل ,حيث ت�ستخدم الأجهزة
نف�سها يف امل�صنع وكذلك نوعية
الأيدي العاملة
حتم ًا �إن حمالت التحول
للبال�ستيك القابل للتحلل لن
ت�ؤتي ثمارها � ,إال �إذا ترافقت
مع حمالت توعوية للر�أي العام
التحول عن البال�ستيك
حت�ضه على
ُّ
التقليدي �إىل البال�ستيك القابل
للتحلل تدريجي ًا  .ويف ختام
مو�ضوعنا عن البال�ستيك ال�صحي
 ,البد من الأ�شارة �إىل �أنه مل يتم
ت�صميم البال�ستيك القابل للتحلل
ليتم رميه يف الأماكن العامة
وجماري املياه �أو البحر,
بل ال ب َّد من العمل على توعية
امل�ستهلكني ب�رضورة جتميع هذا
البال�ستيك يف حاويات خا�صة,
لإعادة تدويره وحتقيق مطلب
اال�ستدامة البيئية .
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نبذة عن تاريخ بطوالت ك�أ�س العامل  :اجلزء ال�ساد�س والأخري

ك�أ�س العامل لكرة القدم هي �أهم م�سابقة لريا�ضة كرة القدم تقام حتت �إ�رشاف االحتاد الدويل لكرة القدم .وتقام بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم كل
�أربع �سنوات منذ عام 1930م ،ما عدا بطولتي عام  1942و 1946اللتني �ألغيتا ب�سبب احلرب العاملية الثانية .ي�شارك يف النظام احلايل للبطولة  32منتخبا
وطنيا ،منذ  ،1998مق�سمني على ثماين جمموعات ،يتناف�سون للظفر بلقب البطولة ل�شهر كامل على مالعب البلد امل�ست�ضيف .تت�أهل هذه املنتخبات
�إىل البطولة عن طريق نظام للت�صفيات يقام على مدى ثالث �سنوات .وقد �شهدت الن�سخ الع�رشون ال�سابقة من بطوالت ك�أ�س العامل فوز ثمانية
منتخبات خمتلفة باللقب .كما ي�سجل للمنتخب الربازيلي ح�ضوره يف كل البطوالت ،فهو مل يغب �أبداً عن �أي بطولة ك�أ�س عامل حتى الآن وهو الأكرث تتويجا
بالك�أ�س حيث فاز بها خم�س مرات �أعوام ،1958 :و ،1962و ،1970و 1994و .2002يليه املنتخب الإيطايل الذي �أحرزها �أربع مرات يف �أعوام،1934 :
و ،1938و 1982و ،2006مع املنتخب الأملاين الذي �أحرزها اربع مرات �أي�ضا ً �أعوام ،1974 ،1954 :و ،1990و .2014فاز كل من املنتخب الأرجنتيني
واملنتخب الأوروغوياين باللقب مرتني ،بينما فازت منتخبات �إجنلرتا و�إ�سبانيا وفرن�سا بلقب البطولة مرة واحدة� .أ�ستطاع منتخبني فقط �إحراز لقب
البطولة مرتني متتاليتني ،حيث كان املنتخب الإيطايل �أول منتخب يحرز البطولة مرتني متتاليتني يف ن�سختي عام  1934و ،1938ثم الربازيل بطل
�أعوام . 1962 ،1958 :بطولة ك�أ�س العامل من �أكرث الأحداث الريا�ضية م�شاهدة على م�ستوى العامل ،ففي نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  ،2006الذي
�أقيم يف �أملانيا ،قدر عدد من تابع املباراة النهائية ب  715مليون �شخ�ص .حامل اللقب احلايل هو منتخب �أملانيا لكرة القدم ،والذي فاز بالن�سخة الأخرية
يف  ،2014و التي �أقيمت يف الربازيل .و�سوف تبد�أ البطولة املقبلة يف  15يونيو عام  2018يف رو�سيا .وخالل فرتة بطولة ك�أ�س العامل يف ن�سختها احلادية
والع�رشين لعام 2018م� ،سوف ن�ستعر�ض معكم �أعزائنا القراء تاريخ هذه البطولة الكروية الأغلى يف تاريخ الب�رشية مع �إطاللة على �أبرز هدافيها و�أبطالها.

ك�أ�س العامل 2002
�أقيمت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  2002يف ن�سختها ال�سابعة ع�رش بتنظيم م�شرتك لكل من كوريا اجلنوبية واليابان.
وتعترب هذه البطولة هي املرة الأوىل (ولغاية الآن الأخرية) التي ي�شرتك بلدان يف ا�ست�ضافتها ،كما �أنها املرة الأوىل
التي تقام يف قارة �آ�سيا .وهي البطولة الأخرية التي يت�أهل فيها حامل اللقب للنهائيات دون خو�ض الت�صفيات.
لعب نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  2002بني �أملانيا والربازيل على ملعب يوكوهاما الدويل يف يوكوهاما ،اليابان،
فكانت هذه املباراة �أول مواجهة بني الفريقني يف تاريخ بطوالت ك�أ�س العامل ،و ا�ستطاع منتخب الربازيل الفوز
بنتيجة  2-0لتفوز باللقب اخلام�س ،بهدفني �سجلهما رونالدو� .شهدت املباراة الظهور الثالث على التوايل لكابنت
املنتخب الربازيلي �آنذاك كافو يف نهائي ك�أ�س عامل ،وهو �إجناز مل ي�سبق لأحد حتقيقه يف تاريخ بطوالت ك�أ�س العامل.
ك�أ�س العامل 2006
�أقيمت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  2006يف  9يونيو
 2006يف �أملانيا بعد فوزها يف الت�صويت الذي �أجري يف
يوليو  2000بزيورخ� ،سوي�رسا .يف  9يوليو  2006وبعد
نهائي مثري يف �أحداثه ونتيجته ،توج منتخب �إيطاليا بطال
ملونديال  2006للمرة الرابعة يف تاريخها الكروي بعد
تغلبه على نظريه الفرن�سي بركالت الرتجيح  3 - 5اثر
انتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل  1 - 1على
ملعب برلني الأوملبي ،والذي �شهد نهاية م�ؤ�سفة للنجم
�صورة املنتخب الإيطايل عند تتويجه بالبطولة
زين الدين زيدان حيث دفع بر�أ�سه يف �صدر املدافع الإيطايل
ماركو ماتريات�سي يف الوقت اال�ضايف ،و حتديداً يف الدقيقة
 110من عمر املباراة ,ليخرج احلكم البطاقة احلمراء يف وجه زيدان �أمام �صدمة وذهول اجلميع يف ملعب برلني الأوملبي.

�ألون�سو يف �صدره يف ال�شوط الأول ،قد �أثارت غ�ضب الكثري ،منهم روب هيوز
والذي اعتقد ب�أنه كان يجب �إعطاءه بطاقة حمراء .تغلبت �إ�سبانيا ،بطلة �أوروبا
على هولندا  0–1بعد الوقت الإ�ضايف ،بهدف �سجله الالعب �أندري�س �إني�ستا يف
الدقيقة  .116وبذلك متكنت �إ�سبانيا من حتقيق لقبها العاملي الأول ،وقد
كانت هذه املرة الأوىل التي تفوز دولة �أوروبية بامل�سابقة خارج القارة العجوز.
ك�أ�س العامل 2014
�أقيمت بطولة ك�أ�س
العامل

لكرة

القدم

 2014وهي الن�سخة

الع�رشين من بطوالت

ك�أ�س

العامل،

يف

االحتاد

الدويل

لكرة

الربازيل بعد �أن �أتاح

منتخب �أملانيا الفائز بلقب ك�أ�س العامل لكرة القدم 2014

القدم نظام تبادل ا�ست�ضافة البطولة بني القارات ،و الذي مت الغاءه يف ،2007

وهي البطولة الأوىل التي تقام يف قارة �أمريكا اجلنوبية منذ �أن ا�ست�ضافت

الأرجنتني الن�سخة احلادية ع�رش للبطولة عام  .1978وهي �أي�ضا ً �أول مرة تنظم
ك�أ�سني عامليتني متتاليتني خارج القارة الأوروبية بعد ك�أ�س العامل  2010يف

جنوب �أفريقيا .و فازت الربازيل بحق ا�ست�ضافة هذا احلدث يوم � 30أكتوبر

 2007بو�صفها البلد الوحيد الباقي للدخول يف املزايدة� .سمح الإحتاد الدويل

لكرة القدم با�ستخدام تقنية خط املرمى للمرة الأوىل يف تاريخ بطوالت ك�أ�س
العامل ،لت�صبح هذه البطولة ثالث بطولة برعاية االحتاد الدويل لكرة القدم يتم

ك�أ�س العامل 2010

فيها تطبيق هذه اخلا�صية بعد بطولتي ك�أ�س العامل للأندية  2012و ك�أ�س

كانت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  2010هي �أول بطولة
تقام يف القارة الإفريقية ،و حتديداً يف جنوب �أفريقيا،
حيث وقع الإختيار عليها بعد مناف�سة مع م�رص واملغرب
كي ي�صبح �أحدهم �أول بلد �أفريقي ي�ست�ضيف النهائيات.
فكان اختيار قارة �أفريقيا لتكون م�ست�ضيفة ك�أ�س العامل
 ،2010جزءاً من �سيا�سة املدوارة ق�صرية الأجل ،و التي
�ألغيت يف عام  ،2007وهي مبداورة ا�ست�ضافة احلدث بني
تتويج املنتخب الإ�سباين بلقب البطولة
القارات .لعبت املباراة النهائية على �ستاد البنك الوطني
الأول ،بقيادة احلكم الإجنليزي هاوارد ويب ،وجمع النهائي بني هولندا و�إ�سبانيا ،وهذه املرة الأوىل يف التاريخ التي
ت�صل بها �إ�سبانيا للمباراة النهائية لك�أ�س العامل ،كما �أن هولندا مل تبلغ املباراة النهائية منذ � 32سنة وحتديداً منذ �أن
لعبت يف نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم .1978وكان نهائيا ً �أوروبيا ً خال�صا ً للمرة الثانية على التوايل بعد نهائي ك�أ�س
العامل لكرة القدم  2006بني �إيطاليا وفرن�ساُ .حظي النهائي ب�أكرب عدد من البطاقات يف نهائيات ك�أ�س عامل ،وكان عدد
البطاقات املكت�سبة �أكرث من �ضعف الرقم القيا�سي ال�سابق ،وهو  6بطاقات يف نهائي ك�أ�س العامل  1986بني الأرجنتني
و �أملانيا .عدد البطاقات املكت�سبة يف املباراة  14بطاقة �صفراء منها  9ملنتخب هولندا ،و  5من ن�صيب منتخب �إ�سبانيا،
وقد طُ رد جون هيتينغا بعد تلقيه بطاقتني �صفراتني .و كات البطاقة �صفراء املوجهة لنايجل دي يونغ بعد ركله ت�شابي

املتال�شي من قبل احلكام للمرة الأوىل يف نهائيات ك�أ�س العامل .والذي يهدف

القارات � .2013أي�ضا ً ،وافق االحتاد الدويل لكرة القدم على ا�ستخدام الرذاذ

مل�ساعدة احلكام يف حتديد مكان وقوف حائط الدفاع قبل ت�سديد الركالت
احلرة ،حيث يقوم احلكم بتحديد ومن ثم ر�سم خط على طول املكان الذي

يبعد عن مكان ت�سديد الكرة� ،أي املكان الذي ي�سمح عنده بتواجد �أقرب مدافع،
ويختفي اخلط خالل دقيقة بعد ذلك .جرى نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم

 2014بني منتخب �أملانيا و منتخب الأرجنتني على ملعب ماراكانا ال�شهري و
بح�ضور � 75ألف متفرج ،يف تكرار لنهائيي ك�أ�س العامل  1986و ك�أ�س العامل

 .1990ا�ستطاع منتخب �أملانيا التغلب على منتخب الأرجنتني بنتيجة بهدف
نظيف �سجله ماريو غوتزه يف الدقيقة  113من ال�شوط الإ�ضايف الثاين ،و ي�صبح
بذلك �أول بديل ي�سجل يف نهائي ك�أ�س العامل ،مانحا ً منتخب بالده رابع لقب

عاملي ،ليعادل رقم املنتخب الإيطايل� .أي�ضا ً يف تلك البطولة ا�ستطاع الأملاين

مريو�سالف كلوزه من ك�رس رقم الربازيلي رونالدو بعدما �سجل هدف رقم 16

يف نهائيات ك�أ�س العامل ،و ي�صبح بذلك �أكرث من �سجل يف تاريخ امل�سابقة.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

�رضبة البداية ملناف�سات ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا

الدب الرو�سي يحلم ببداية قوية وال�سعودية تبحث عن �إجناز تاريخي

ينتظر جمهور كرة القدم ،ب�شوق �شديد،
�رضبة البداية ملناف�سات ك�أ�س العامل 2018
يف رو�سيا� ،إذ يلعب املنتخب ال�سعودي
�أمام املنتخب امل�ست�ضيف ،رو�سيا ،اليوم
اخلمي�س.
ويلعب املنتخب ال�سعودي ،االفتتاح
ك�أول منتخب عربي و�آ�سيوي ينال هذا
ال�رشف ،حينما و�ضعته القرعة التي جرت يف
الكرملني� ،إىل جانب املنتخب امل�ست�ضيف،
�إ�ضافة �إىل حامل اللقب مرتني �أوروجواي،
مع منتخب م�رص.
وي�أمل حمبو الكرة ال�سعودية ،من
املنتخب الأخ�رض حتقيق �إجناز تاريخي
بالفوز يف مباراة االفتتاح على امل�ست�ضيف،
وهو ما مل يتحقق يف �أي ن�سخة ما�ضية.
ميلك منتخب رو�سيا ،فر�صة واقعية يف
الت�أهل لدور الـ  16يف ك�أ�س العامل ،لأول
مرة منذ �أكرث من  30عاما.
�ستاني�سالف
املدرب
و�سعى
ت�شريت�شي�سوف ،لإعادة بناء الفريق،
وتقوية الدفاع حتديدا بعد �سل�سلة من
الإ�صابات اخلطرية ،لعدد من �أكرث الالعبني
�أ�صحاب اخلربة.

لكن منتخب رو�سيا� ،سيخو�ض
البطولة ،دون �إبداء عالمات على التح�سن،
و�سيواجه ال�سعودية ،يف املباراة االفتتاحية
للمونديال ،اخلمي�س املقبل.
وذاقت رو�سيا ،طعم الفوز لآخر مرة
عندما تفوقت  4-2على كوريا اجلنوبية،
وا�ستفادت من هدفني باخلط�أ� ،أما يف �آخر
مباراتني وديتني قبل املونديال ،ف�إنها
خ�رست من النم�سا وتعادلت مع تركيا .1-1
ويف  ،2008و�صلت رو�سيا للدور قبل
النهائي ببطولة �أوروبا ،وكان هذا �إجنازا
لدولة ف�شلت يف بلوغ نهائيات ك�أ�س العامل
قبل وبعد هذه امل�شاركة القارية مبا�رشة،
كما مل ترتك ب�صمة عن بلوغ النهائيات
يف  ،2014وجاءت خلف بلجيكا واجلزائر يف
نف�س املجموعة.
ويبدو نظريا �أن ت�سجيل الأهداف �سيكون
ممكنا �أمام ال�سعودية ،التي تعر�ضت م�ؤخرا
لهزائم متتالية يف مباريات ودية �أمام
�إيطاليا وبريو و�أملانيا ،رغم �أنها �أظهرت
ملحات من الأداء القوي ،من خالل الفوز
على اجلزائر واليونان.
وتعتمد ال�سعودية على قاعدة من

الالعبني املحليني ،و�ستك�شف ك�أ�س العامل
عن مدى جناح جتربة �إر�سال بع�ض الالعبني
�إىل �أندية �إ�سبانية على �سبيل الإعارة يف
الن�صف الثاين من املو�سم.
وبعد الت�ألق يف ن�سخة  ،1994كانت
م�شاركات ال�سعودية باهتة يف النهائيات،
و�آخرها يف .2006
تاريخ املواجهات االفتتاحية للمنتخب
امل�ست�ضيف يف ك�أ�س العامل-:
لعبت املنتخبات امل�ست�ضيفة املباراة
االفتتاحية  8مرات فقط يف تاريخ البطولة،
ومل تخ�رس الدولة املنظمة يف �أي مباراة خالل
االفتتاح� ،إذ فازت يف  5مباريات وح�رض
التعادل يف  3لقاءات.
وكانت البداية مع جنوم ال�سامبا يف
مونديال  ،1950عندما واجهت الربازيل
امل�ست�ضيفة ،مناف�ستها املك�سيك ،وانت�رص
وقتها ال�سلي�ساو برباعية نظيفة.
يِ
وف ن�سخة ال�سويد  1958انت�رص �أ�صحاب
االر�ض على منتخب املك�سيك بثالثية
نظيفة ،كما فازت ت�شيلي م�ست�ضيفة ن�سخة
 1962على �سوي�رسا بثالثية مقابل هدف.
وح�رض التعادل يف ن�سخة �إجنلرتا 1966
�سلبيا،
عندما تعادلت �إجنلرتا مع �أوروجواي
ً
وبنف�س النتيجة تعادلت املك�سيك مع
االحتاد ال�سوفيتي عام .1970
وتوقف املنتخب امل�ست�ضيف عن لعب
املباريات االفتتاحية بداية من ن�سخة
 1974ب�أملانيا وحتى ن�سخة  2002بكوريا
اجلنوبية واليابان.
يِ
وف مونديال  2006عاد املنتخب
امل�ست�ضيف للعب املباراة االفتتاحية،
والتقى املنتخب الأملاين امل�ست�ضيف مع
كو�ستاريكا ،وك�سب املان�شافات ب�أربعة
�أهداف مقابل هدفني.
يِ
وف مونديال  2010يف جنوب �أفريقيا
تعادل املنتخب امل�ست�ضيف مع املك�سيك
بهدف ملثله.
�أما يف املونديال الأخري الذي �أقيم يف
الربازيل  ،2014انت�رص املنتخب الربازيلي
بثالثة �أهداف مقابل هدف على الكرواتي.
و�سيدخل املنتخب ال�سعودي التاريخ من
�أو�سع �أبوابه �إذا حقق االنت�صار يف املباراة
االفتتاحية.

رئي�س االحتاد الإ�سباين ي�شعر باخليانة ..و 3مر�شحني خلالفة لوبيتيجي

الإحتاد الإ�سباين يزيح لوبتيجي من تدريب منتخب الروخا

قرر االحتاد الإ�سباين لكرة القدم �إقالة
املدير الفني لالروخا جولني لوبيتيجي،
الذي �أعلن ريال مدريد �أم�س االربعاء ب�شكل
مفاجئ �أنه �سيتوىل تدريبه بعد املونديال.
وقال لوي�س روبيالي�س ،رئي�س االحتاد
الإ�سباين لكرة القدم ،يف م�ؤمتر �صحفي،
�إن قرار لوبيتيجي بالرحيل لتدريب ريال
مدريد �أجرب االحتاد على �إقالته.
وتابع "كل �شيء حدث �أجربنا على اتخاذ
قرار الإقالة بحق لوبيتيجي ،و�أ�شكره على
كل ما قدمه مع املنتخب الإ�سباين و�أمتنى
له التوفيق".
وبخ�صو�ص الالعبني ،قال" :اجلميع
مت�أثر لكننا نفكر يف الأف�ضل ،و�أطالب كل
الإ�سبان بدعم املنتخب لأننا فعلنا كل
�شيء ممكن لتقدمي �أف�ضل نتائج".
ي�شار �إىل �أن لوبيتيجي جدد عقده مع
االحتاد الإ�سباين منذ �أ�سابيع حتى ،2020
قبل �أن يوافق على قيادة ريال مدريد،
الذي دفع  2مليون يورو ،قيمة ال�رشط
اجلزائي يف عقده.
وكان ريال مدريد �أعلن �أم�س تعيني
جولني لوبيتيجي مدربا للفريق بعقد
ملدة � 3سنوات ،قبل يومني من مباراة
�إ�سبانيا والربتغال يف مونديال رو�سيا ،ما
�أثار غ�ضب روبيالي�س الذي مل يكن على
علم باملفاو�ضات �إال قبل �إعالن املريجني
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ك�أ�س العامل
رو�سيا 2018

مع بداية احلدث العاملي

� 10أرقام قيا�سية معر�ضة للك�سر يف مونديال رو�سيا

�ساعات قليلة تف�صلنا عن انطالق �أوىل
مباريات احلدث الكروي الأكرب على م�ستوى
العامل ،عندما تنطلق مناف�سات مونديال
رو�سيا اليوم اخلمي�س .ون�رشت �صحيفة
تقريرا عن الأرقام التي
"مريور" الربيطانية،
ً
من املمكن ك�رسها يف املونديال.
ً
تهديفا
 /1الأكرث
جنح توما�س مولر يف �أن يكون �أحد �أبرز
الالعبني يف ال�سنوات الأخرية مبناف�سات
ك�أ�س العامل ،بعدما متكن من امل�شاركة يف
ن�سختي  2010و.2014
مولر جنح يف ت�سجيل � 10أهداف يف
الن�سختني املا�ضيتني ،ليكتب ا�سمه يف
�سجل هدايف املونديال ،ويحتاج مولر �إىل 6
�أهداف فقط من �أجل معادلة الرقم القيا�سي
امل�سجل با�سم مواطنه مريو�سالف كلوزه
( )16هدفً ا.
 /2نظافة ال�شباك
الأملاين مانويل نوير يحتاج للحفاظ على
نظافة �شباكه يف  4مباريات ،لكي ي�صبح
�أكرث حار�س يح�صل على "كلني �شيت" يف
حاليا
تاريخ ك�أ�س العامل ،يف ظل امتالكه
ً
لـ( )7مباريات.
وي�أمل احلار�س املخ�رضم يف تخطى كل
من فابيان بارتيز وبيرت �شيلتون ()10
مباريات.
 /3الأكرث فو ًزا كمدير فني
يواكيم لوف ،مدرب �أملانيا ،حقق 11
انت�صارا ،بواقع  5يف مونديال جنوب �إفريقيا،
ً
و 6يف الربازيل.
ويتعيني على لوف �أن يفوز يف  5مباريات،
�إذا �أراد �أن يكون �أكرث مدرب حتقيقًا للفوز
يف ك�أ�س العامل ،ليتخطى مواطنه هيلموت
�شون �صاحب الرقم القيا�سي احلايل بـ"16
انت�صارا".
ً
 /4الأكرب �س ًنا
ع�صام احل�رضي ،حار�س منتخب م�رص،
�أمامه فر�صة تاريخية ،يف حال م�شاركته مع
الفراعنة ،ف�إنه �سي�صبح �أكرب العب �س ًنا
ي�شارك يف مناف�سات ك�أ�س العامل ،يف عمر
الـ.45
 /5الأكرث ح�صو ًال على البطاقات
املك�سيكي رافاييل ماركيز على موعد
مع رقم قيا�سي �سلبي يف تاريخ مناف�سات
املونديال.
ماركيز يحتاج �إىل احل�صول على بطاقة
واحدة ،لي�صبح الأكرث ح�صوالً على بطاقات

يف تاريخ امل�سابقة ،يف ظل �أنه يت�ساوى
مع الفرن�سي زين الدين زيدان ،بر�صيد 6
بطاقات لكل منهما.
 /6القائد الأكرث ظهو ًرا
رافاييل ماركيز ،رغم قلة االن�ضباط
حل�صوله على بطاقات كثرية يف تاريخ
قيا�سيا
رقما
املونديال� ،إال �أنه قد ي�سجل
ً
ً
هذا ال�صيف.
ولعب ماركيز  14مباراة مع املك�سيك
يف املونديال ،و�إذا �شارك هذا املونديال
ف�سيتخطى الأ�سطورة دييجو مارادونا
(16مرة) ك�أكرث قائد يلعب يف نهائيات
ك�أ�س العامل.
ً
تهديفا كقائد للمنتخب
 /7الأكرث
ليونيل مي�سي ،النجم الأرجنتيني ،على
موعد مع التاريخ ،حيث يحتاج �إىل ت�سجيل
� 3أهداف �أو �أكرث من �أجل �أن ي�صبح القائد
الأكرث ت�سجيالً للأهداف يف ك�أ�س العامل،
بعدما �سجل  4مرات ،توىل فيها �شارة قيادة
املنتخب ،ليتخطى مارادونا �أف�ضل قائد
هداف يف املونديال.
� /8أف�ضل العب مرتني متتاليتني
مي�سي ،توج يف ن�سخة  ،2014ك�أف�ضل
العب يف البطولة ،و�إذا متكن من حتقيقها
للمرة الثانية ،ف�سي�صبح �أول العب يفوز
باجلائزة مرتني متتاليتني ،وهو ما مل ي�صل
�إليه �أي العب اَخر على الإطالق.
� /9أول العب ي�سجل يف كل مباريات منتخبه
مرتني متتاليتني:
الكولومبي خامي�س رودريجيز ،على موعد
مع رقم قيا�سي ،بعدما جنح يف التهديف
خالل املباريات اخلم�س التي لعبها منتخب
بالده يف مونديال الربازيل .2014
يتطلع خامي�س لتكرار هذا الإجناز يف
رو�سيا ،لكي ي�صبح �أول العب يف تاريخ
البطولة يفعل هذا الإجناز.
� 10أقدم مديرين فنينييف حال جنحت �أوروجواي ،يف خطف �صدارة
املجموعة الأوىل ،و�أنهت الربتغال املجموعة
الثانية باملركز الثاين� ،أو العك�س ف�إنهما
�سيتواجهان يف دور الـ.16
املواجهة بينهما جتعل �أو�سكار تاباريز
(مدرب �أوروجواي) وفرناندو �سانتو�س
عاما
(مدرب الربتغال) ،وعمرهما (135
ً
و� 3أ�شهر) يتفوقان املواجهة بني تاباريز
عاما
وروي هودج�سون مدرب �إجنلرتا (ً 134
و�شهرين).

اتفاق مبدئي بني موناكو والنادي الغ�سباين

لبيانه �أم�س بـ 5دقائق.
و�سعى العبو املنتخب الإ�سباين ،لإقناع
لوي�س روبيالي�س ،رئي�س احتاد كرة القدم
املحلي ،ببقاء جولني لوبيتيجي ،املدير
الفني لالروخا ،قبل انطالق بطولة ك�أ�س
العامل  2018برو�سيا� ،إال �أنهم مل ينجحوا
يف م�سعاهم.
و�أكد "راديو ماركا" �أن الالعبني حاولوا
منع رئي�س االحتاد الإ�سباين من �إقالة
لوبيتيجي ،حيث �إن اجتماعا جرى بح�ضور
�أ�سماء ثقيلة يف غرفة املالب�س.
و�أ�ضاف �أن الالعبني قالوا لرئي�س
االحتاد الإ�سباين" :هذا لي�س ناديا ،جئنا
للفوز بك�أ�س العامل ،ابتلع كربياءك ودعنا

نلعب".
و�أكدت �صحيفة "�سبورت" �إىل �أن الأزمة
التي تواجه روبيالي�س يف �إقالة املدير
الفني لإ�سبانيا ،هي اختيا البديل ،قبل
انطالق املونديال.
وذكرت �أن هناك � 3أ�سماء لتويل
املهمة الفنية للمنتخب الإ�سباين ،خلالفة
لوبتييجي ،حيث جاء فريناندو هريو ،مدافع
ريال مدريد الأ�سبق ،واملدير الريا�ضي
احلايل لالحتاد على ر�أ�س تلك الرت�شيحات.
و�أ�ضافت� ،أن بابلو �سانز ،م�ساعد
أي�ضا،
لوبيتيجي ،على قائمة املر�شحني � ً
أخريا �ألربت �سيالدي�س ،املدير الفني
و� ً
عاما.
للمنتخب الإ�سباين حتت ً 21

وجهة الدويل الفرن�سي ليمار حتددت �إىل �أتلتيكو مدريد

اعلن ناديا موناكو الفرن�سي واتلتيكو
مدريد اال�سباين لكرة القدم انهما تو�صال
"اىل اتفاق مبدئي" حول انتقال الدويل
الفرن�سي توما ليمار من االول اىل الثاين.
وقال موناكو ،و�صيف بطل الدوري
الفرن�سي يف املو�سم املن�رصم" ،الناديان
�سيتابعان العمل يف االيام املقبلة من اجل
ايجاد اتفاق نهائي" بخ�صو�ص انتقال
ليمار املوجود يف رو�سيا مع منتخب بالده
خلو�ض مونديال .2018
وذكر م�صدر قريب من امللف ان قيمة

االنتقال تقارب  75مليون يورو ،ورف�ض
الالعب ( 12مباراة دولية و 3اهداف) يف
م�ؤمتر �صحايف يف اي�سرتا الرو�سية حيث
يع�سكر املنتخب الفرن�سي ،احلديث عن
انتقاله "الذي ال يعتربا امرا راهنا .انا اركز
فقط على ك�أ�س العامل".
وانتقل ليمار اىل نادي االمارة عام
 2015قادما من كاين مقابل  4ماليني
يورو ،و�ساهم يف احرازه لقب بطل الدوري
يف  ،2017وم�شاركته يف دوري ابطال
اوروبا ،حمققا املطلوب منه.

12

اخلمي�س 2018 /6 /14

ق�صة وعربة

�أراد قتل �أمه فكيف كانت نهايته!!..

يحكي �أن يف يوم من االيام كانت هناك امر�أة متزوجة من رجل له �أم
عجوز كبرية يف العمر ،فو�سو�ست املر�أة �إىل زوجها �أن يتخل�ص من امه التي
تعتربها مزعجة ب�سبب امرا�ضها وطلباتها و�أنها حتتاج �إىل الرعاية واخلدمة
ب�إ�ستمرار ،اعرت�ض الزوج يف البداية ولكن مع �إحلاح وا�رصار زوجته فوافق
وبد�أ يخطط مع زوجته لتنفيذ �أمر اخلال�ص من امه العجوز.
اخذ الزوج والدته وحملها على ظهره وم�شي بها يف طرق ملتوية حتى
و�صل �إىل و�سط الغابة حيث اال�شجار الكثيفة وهناك تركها وحيدة يف منطقة
نائية حتي متوت هناك وحيدة دون �أن ي�شعر بها �أحد.
بعد �أن ترك الرجل �أمه و�سار يف طريقه ،راجع نف�سه و�أراد �أن يعود من
جديد ولكنه وقف حائر ًا من �أمره ال يدري ماذا يفعل ،حتى �أدرك �أنه تاه يف
و�سط الغابة وال يعلم طريق العودة �إىل منزله ،ففوجئ الرجل ب�أمه تناديه
بحنان ولطف وهي تقول ” ال تقلق يا بني ،ف�أنا قد �أح�س�ست �أن الطرق
مت�شعبة وملتوية كثري ًا فخفت عليك �أن ت�ضيع �أثناء عودتك ،ولذلك كنت �أمد
يدي ي�سار ًا وميين ًا و�أقطع من اوراق اال�شجار وارميها يف الطريق حتى تكون
دلي ً
ال لك لتعود �إىل زوجتك و�أوالدك �سامل ًا .
بعد �أن انتهت االم الطيبة من الكالم اغرورقت عينا الرجل بالدموع وخجل
كثري ًا من نف�سه ومن فعله ،ف�أدرك خط�أه واعتذر كثري ًا �إىل امه و حملها �إىل
بيته معززة مكرمة و من يومها وهو يحافظ على برها و احرتامها ورعايتها
والعناية بها بنف�سه.

من �أقوال العظماء
 �إذا ابت�سمت �أتاك الأ�صدقاء ،و�إذا عب�ست �أتتك التجاعيد(جورج �أليوت).
 رجل ال ي�ستخدم ابت�سامته كرجل ميلك مليون دوالر يف البنكبدون دفرت �شيكات (لي�س جيبلن).
 االبت�سامة هي انحناء يجعل كل �شيء م�ستقيم َا (فيلي�سديلر).
 االبت�سامة يف اخلارج عادة ما تكون عبو�س يف البيت (لوردالفرد تيني�سون).
 التجاعيد يجب �أال ت�شري �إال �إىل �أماكن االبت�سامات ال�سابقة(مارك تواين).
 االبت�سامة عنوان ال�شعور ،وال�شعور عنوان الإن�سانية (جورجبرنارد �شو).
 �إذا ابت�سم املهزوم فقد املنت�رص لذة الن�رص (وليم�شك�سبري).

من طرائف العلماء

نظارة �أين�شتاين
كان �أين�شتاين ال ي�ستغني �أبدا عن نظارته  ..وذهب ذات مرة �إىل �أحد املطاعم
 ،واكت�شف هناك �أن نظارته لي�ست معه  ،فلما �أتاه ((اجلر�سون )) بقائمة
الطعام ليقر�أها ويختار منها ما يريد  ،طلب منه �أين�شتني �أن يقر�أها له
فاعتذر اجلر�سون قائال � :إنني �آ�سف يا �سيدي  ،ف�أنا �أمي جاهل مثلك !
((�سقراط و الزواج))
�س�أل �أحد الطالب �سقراط عن الزواج فقال  :طبع ًا تزوج لأنك لو رزقت بامر�أة
طيبة �أ�صبحت �سعيد ًا ،و لو رزقت بامر�أة �شقية �ست�صبح فيل�سوف ًا� ...أمل تكن
زوجة �سقراط طيبة؟ لو كانت كذلك  ،ملا �أ�صبح فيل�سوف ًا �إذا كانت ن�صيحته
من واقع جتربة  ،نعم لقد �أخذت زوجته بال�رصاخ عليه يوم ًا عندما مل
يعرها انتباه قذفته باملاء فقال لها بربود :ما زلت ترعدين و تربقني حتى
ِ
أمطرت .
�

بومة تتعرف على منقذها من
املوت وحت�ضنه

كانت طائر البومة "جيجي" على و�شك
املوت عندما عرث عليها املنقذ دوغ
بوجكي يف والية م�سي�سيبي االمريكية،
كانت تعاين من �رضبة على الر�أ�س،
يعتقد انها تعر�ضت للده�س من قبل
�سيارة.
قال الطبيب البيطري مي�سي دوبي�شن الذي كان يعتني بالطائر "حالة جيجي
كانت من اكرث احلاالت �صعوبة التي واجهناها ،وانها ما زالت على قيد احلياة
يعترب اعجوبة .لكنها ا�صبحت بحالة جيدة بعد االعتناء بها وتقدمي العالج
الالزم لها".
وا�ضاف "عالقة جيجي مع دوغ الذي انقذها كانت غريبة ،مل ارى مثلها طيلة
فرتة عملي مع احليوانات ،فقبل عدة ا�سابيع ذهب دوغ يف اجازة لزيارة عائلته،
وعندما عاد اىل العمل بد�أت "جيجي" بالرق�ص عندما ر�أته ،ونامت على كتفه
وقامت بح�ضنه ،لقد بكيت عندما ر�أيت عالقة جيجي مع دوغ.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

معنى الغ�سق..

عرث على حقيبة فيها عمالت ذهبية يف الواليات املتحدة
فماذا فعل؟

تتعاقب الف�صول الأربعة ،و�أوقات
اليوم على كوكب الأر�ض نتيجة دوران
الأر�ض ،فهو بدورانه حول ال�شم�س الذي
يكون خالل عام لكل دورة يبدل من و�ضعه
بالن�سبة لها فتتعاقب الف�صول تبعا لهذا
الو�ضع ،ويف دورانه حول نف�سه الذي
يتم فيه دورة كاملة يوميا تتعاقب �أوقات
اليوم فتكون ( ليل ،فجر� ،رشوق ،نهار،
غروب ،غ�سق ) وتعاد الدورة هذه يوميا
ما مل يحدث طارئ يحول بني ظهور
جتليات �أحد هذه الأوقات اليومية،
ك�أن يحدث ك�سوف لل�شم�س� ،أو خ�سوف
للقمر ،وهاتان الظاهرتان حتدثان
يف �أوقات معينة يكون القمر فيها بني
ال�شم�س والأر�ض فيحجب نور ال�شم�س
عن الأر�ض فرنى الليل يف منت�صف
النهار� ،أو �أن الأر�ض ت�صبح بني ال�شم�س
والقمر فتحجب نور ال�شم�س عن القمر
 .ولكن ما مل يحدث طارئ ف� ّإن �أوقات
اليوم تتعاقب ب�شكل منتظم ،والأر�ض ال
تكف عن الدوران تبع ًا لقانون نيوتني
يف احلركة الذي يقول ب�أن  " :كل ج�سم
متحرك يبقى متحرك ًا ما مل تطر�أ عليه قوة
خارجية تعيق من حركته "  .وبالطبع
ف�إن امل�ؤثرات التي تطر�أ وتحُ ِدث تغري ًا
يف جتليات �أحد �أوقات اليوم  ،ال ت�ؤثر
على دوران الأر�ض بل على امل�سافة بني
الأر�ض وال�شم�س و�إال ف�إنها �ستت�سبب يف
كارثة للكوكب .
خالل عملية دوران الأر�ض حول نف�سها
ف�إن �أجزائها تتعر�ض على التوايل
لل�شم�س بهدوء يكاد ال يالحظ فيبدء
النهار تدريجيا يف بطئ ال يدرك ولكن
يالحظ �أن درجة ال�ضوء قد تغريت فيبدء
الفجر ب�ضوء خافت جدا ويبدء بالإزدياد
تدريجي ًا مار ًا مبرحلة ال�رشوق والتي
ي�صبح النهار فيها وا�ضحا ولكن لي�س
حادا وتكت�سي ال�سماء ب�ألوان عدة منها
النيلي والأحمر اخلمري �أو الربتقايل
الداكن  ،مي تزداد حدة ال�ضوء ب�سبب
تعر�ض م�ساحة �أكرب من اجلزء الذي �أنت
فيه على الأر�ض ويكون نهار ًا �ساطع ًا ما مل
يكن اجلو غائم ًا  .ثم يبدء تدرج الغروب
الذي يقل فيه وهج النّهار حتى ي�صل
ملرحلة الغ�سق التي ت�شابه يف �شكلها
مرحلة ال�رشوق  .فتكون الأر�ض مكت�سية
ب�ضوء خافت وال�سماء ملونة ب�شكل �ساحر
 ،عادة ما يكون منظر ال�سماء يف هذه
الفرتة �أكرث الأوقات جما ًال وك�أنه لوحة
طبيعية .
يف�رس العلماء ظهور هذه الألوان يف
وقتي ال�رشوق والغ�سق
ال�سماء يف كل من
ّ
ب�أنها تنتج ب�سبب انك�سار ال�ضوء داخل
جزيئات املاء املعلقة يف اجلو  .عرب
دخول �أ�شعة ال�شم�س جلزئ من الرذاذ
بعد ذلك ،بحيث � ّأن جزيء املاء يعمل
كاملن�شور فيقوم بتحليل ال�ضوء �إىل
تتلون
�أطياف اللون ال�سبعة  ،وهكذا
ّ
ال�سماء!!!

�أثناء زيارة مواطن م�رصي �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية وبعد
�رشائه حقيبة من �أحد املتاجر ،عرث
بداخلها على نحو � 10آالف دوالر �أمريكي
وهي عبارة عن عمالت ذهبية ،وكان ت�رصفه �إزاء هذا املوقف كما هي �أخالق
غالبية امل�رصيني مبا يتمتعون به من الأمانة وتق�صي م�صادر الرزق احلالل،
فبدال من االحتفاظ باحلقيبة� ،أم�ضى �أ�سبوعا كامال يف تعقب املالك الأ�صلي
للقطع الذهبية.وفقا ملا ذكرته �سكاي نيوز ،كان امل�رصي �أحمد حممد فهمي
يو�سف ي�ستعد لرحلة العودة �إىل الوطن بعد ان �أنهى �سنة درا�سية يف جامعة
كولورادو بولدر كع�ضو هيئة تدري�س زائر ،وجل�أ �إىل �أحد متاجر وا�شرتى
احلقيبة ،وعند و�صوله املنزل الحظ عدم توازنها فقام بفتح جيبا بداخلها
ليعرث على مغلف يحمل ا�سم “جيم�س نوبل” وعنوانا له ،وبداخل املغلف
قطع معدنية وهي عبارة عن عمالت ذهبية تعادل قيمتها نحو � 10آالف دوالر
امريكي.
ونقل موقع  kdvrعن �أحمد قوله� :إن “ دافعي كان للبحث عن �صاحب احلقيبة
و�إعادتها �إليه ،ويجب ت�سليم احلقيبة �إىل ال�شخ�ص املنا�سب ،مهما كان اجلهد
�أو الوقت� ،أنا �أتبع �أخالقي”.
وخالل الأ�سبوع الأخري للباحث امل�رصي يف �أمريكا ،ام�ضاه يف البحث عن
مالك القطع النقدية ،وخالل �أيام بحثه ات�صل بـ� 76شخ�صا خمتلفا ،ودقق
يف هوياتهم وطرح �أ�سئلته ،لكنه مل يتو�صل �إىل املالك احلقيقي ،وا�ستمر يف
البحث حتى تو�صل �إىل فور�ست نوبل ،وهو ابن جيم�س نوبل ،الذي عا�ش يف
مدينة بولدر.وقال فور�ست“ :تلقيت مكاملة هاتفية من رجل �س�ألني عما �إذا
كنت جيم�س نوبل .وهذا والدي الذي تويف قبل � 4سنوات ،وكنت حذرا من
�أن يكون االت�صال بغر�ض االحتيال” ،و�أ�ضاف“ :قال (�أحمد) �إنه يجب مقابلتي
�شخ�صيا ،وهذا �أمر غريب .فاعتقدت �أن طلب املقابلة يتخطى جمرد مكاملة
احتيالية ،وافقت على لقائه يف مكان عام”.جرى اللقاء يف مكان عام ” فندق
” وطرح �أحمد املزيد من اال�سئلة على نوبل ،الذي بدوره �أخرب �أحمد عن ظروف
وفاة �أمه م�ؤخرا ،و�أنه و�أخوانه كانوا “يتربعون ب�أغرا�ض والديه �إىل متاجر
التوفري يف املنطقة” ،هذه الكلمات �أكدت لأحمد �صدق نوبل وانه ال�شخ�ص
املراد.
و�أردف نوبل حديثه“ :قال (�أحمد) �إن لديه �شيئا من �أجلي ،و�أخرج كل هذه
العمالت الذهبية� ،أعادها يل ،ومل �أ�ستطع ت�صديق ما يحدث ،كنت �أبكي ،كان
�أمرا ال ي�صدق” ،ومن جهته �أحمد ،علق على هذه التجربة قائال“ :هذه جتربة
رائعة يف حياتي” ،و�أعرب عن مدى �سعادته و�شعوره بالراحة لعثوره على
نوبل املالك لتلك القطع املعدنية قبل عودته �إىل وطنه م�رص.

اكت�شاف هرم على �سطح املريخ �شيدته "ح�ضارة قدمية"...

ادعى جمموعة من العلماء
الأمريكيني بوجود �أهرامات على
�سطح املريخ ،م�شابهة للأهرامات
امل�رصية ،م�ؤكدين �أن ذلك دليل
على �أن "ح�ضارة قدمية" عا�شت يف
وقت ما على �سطح الكوكب الأحمر.
وكانت املجموعة ،التي تطلق
على نف�سها ا�سم "بارانورمال كرو�سيبيل" ،ن�رشت مقاطع فيديو التقطتها وكالة
الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" على �سطح املريخ ،وبينت �أن الهرم املكت�شف حقيقي،
ولي�س خدعة ب�رصية ،م�ؤكدة �أنه ن�سخة طبق الأ�صل لواحد من الأهرامات
امل�رصية.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،يعتقد ه�ؤالء العلماء �أنه بالرغم
من �صغر حجم هذا الهرم ،الذي يعادل حجم �سيارة� ،إال �أنه قد يكون قمة الهرم
فقط ،بينما دفن الباقي حتت الرمال ،بفعل التغريات املناخية املختلفة.
وذهبت املجموعة �إىل �أبعد من ذلك ،مدعية �أن " الت�صميم وال�شكل املثاليني"
للهرم جاء نتيجة لت�صميم "ذكي" ،وبالت�أكيد لي�ست خدعة "�ضوء وظالل" ،فيما
يعتقد البع�ض منهم �أن جمموعة من احل�ضارات القدمية مبا فيها "الأر�ضية" زارت
املريخ �رسا و�أن�ش�أت م�ستعمرات هناك.

حتى القطط تعمّ ر!!..
ح�صل قط ُيدعى “رابل” على لقب
الأكرب �سنًا بني ف�صيلته من احليوانات
الأليفة يف العامل ،عن عمر ناهز 30
عاما من عمر
عاما� ،أي ما يعادل ً 137
ً
الإن�سان.
عا�ش القط “رابل” مع �صاحبته
“مي�شيل فو�سرت” منذ �شهر مايو
ريا حديث
العام  1988عندما كان �صغ ً
الوالدة ،وهو الآن يحتفل بعامه
الثالثني.
و�سيحتفل القط بعيد ميالده من
خالل حفل مميز ،كما �سيخ�ضع لفح�ص
طبي جماين � ً
نظرا لكونه الأكرب
أي�ضاً ،
�سنًا يف العامل.

بح�سب �صحيفة “ديلي �ستار”
الربيطانية� ،صنفت مو�سوعة غيني�س
العاملية “رابل” ب�أنه �أكرب قط حي
يف العامل ،حيث يبلغ 30
عاما ،ما
ً
عاما.
يعادل عمر �إن�سان يبلغ ً 137
ح�صل “رابل” على هذا اللقب بعد

وفاة “نَ ت ميج” العام املا�ضي وهو
قط من مقاطعة “تاين ووير” يف �شمال
�رشق �إجنلرتا ح�صل على نف�س اللقب
عاما.
قبل وفاته يف �سن الـ ً 32
مل يكن “رابل” و”نت ميج”
الوحيدين اللذين ح�صال على لقب
�أكرب قط ،حيث ح�صل “�سكوتر” وهو
قط �سيامي من والية تك�سا�س على
عاما ولكنه
نف�س اللقب ،حيث بلغ ً 30
توفى يف  ،2016ما يجعل “رابل” هو
القط الأكرب هذا العام.
عاما مالكة
50
وقالت “مي�شيل”
ً
القط “رابل”�“ :إنه قط حمبب وجميل
على الرغم من �أنه �أ�صبح ع�صب ًيا
قليلاً يف هذا العمر ،ولكنه خمل�ص،
لقد ح�صلت عليه قبل عيد ميالدي
ريا ج ًدا”.
الع�رشين عندما كان �صغ ً
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