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�إقليم عن�سبا :تقييم الأن�شطة التعليمية

�أو�ضح مكتب التعليم يف �إقليم عن�سبا
يف التقييم الذي �أجراه عن القيام
بجهود م�شهودة للتعرف على �أ�سباب
مقاطعة الطالبات للدرا�سة يف املرحلة
الثانوية خا�صة بعد ال�صف العا�رش.
وقد بحث االجتماع الذي عقد يف
يومي العا�رش واحلادي ع�رش من �أبريل
اجلاري مبدينة كرن التقرير املقدم عن
م�سرية الأن�شطة التعليمية يف االقليم،
حيث �أو�صى املجتمعون بدرا�سة جيدة

لكفاءة الطالب واالهتمام بربنامج
حمو الأمية حتى ال حتدث انتكا�سة يف
جمال حمو الأمية وتقييم �أداء ريا�ض
الأطفال ودرا�سة امل�صاعب التي تواجه
العملية التعليمية.
وقال م�س�ؤول التعليم يف �إقليم
عن�سبا الأ�ستاذ حقو�س �أدحنا ب�أن
املعدات واللوازم التعليمية تقدم
ح�سب �أولوياتها للدفع بالعملية
التعليمية  ،داعيا �إىل تعزيز التن�سيق

بني املعلمني واملدار�س و�أولياء
الأمور.
وقد و�ضعت برامج عمل لفتح
مدار�س يف اقمايت و�أتاي وحرينايت
و�أكاييديت وهاوان مبديرية كركبت ،
و كذلك يف �رشئيت وقدع وديبا –�ساتا
والعمل لن�رش �أندية القراءة وتقوية
حمالت التوعية لبدء الأطفال التعليم
يف العمر املحدد و�إدخال املكتبات
الرقمية يف املدار�س.

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

م�س�ؤولة املر�أة بالقا�ش  -بركة تدعو
املر�أة �إىل اال�ستفادة من برامج التنمية
نا�شدت م�س�ؤولة االحتاد الوطني للمر�أة فرع �إقليم القا�ش  -بركة ال�سيدة /
يحدقا يوهن�س ،ببذل املر�أة اجلهود لال�ستفادة من برامج التنمية يف البالد.
جاء ذلك يف االجتماع الذي عقدته لأكرث من �ألف امر�أة يف مديريات اغردات ودقي
وفورتو �ساوا.
وقالت ب�أن برامج تو�سيع البنى التحتية التنموية التي تقوم بها احلكومة يف
خمتلف مناطق البالد ت�ؤمن امل�شاركة املت�ساوية جلميع املواطنني ،ويتوجب
على املر�أة عامة واملر�أة التي مل تتلق التعليم خا�صة ا�ستغالل مثل هذه الفر�ص
لال�ستفادة منها يف حت�سني حياتها املعي�شية .
وقد �أو�ضحت ب�أنه يتوجب على املر�أة رفع وعيها وتقوية كفاءتها املهنية
والأكادميية ملواجهة العادات وال�ضغوطات املتخلفة ،م�شرية �إىل �أن ظواهر زواج
القا�رصات وختان الإناث ومعوقات امل�شاركة يف التعليم التزول �إال بن�ضاالت
املر�أة نف�سها ووعيها .
من جانبهن �أ�شادت امل�شاركات بجهود االحتاد يف رفع وعي املر�أة.
ويف نف�س ال�سياق عقدت م�س�ؤولة االحتاد الوطني للمر�أة يف �إقليم عن�سبا
ال�سيدة � /آمنة ح�سن �سمنارا لل�شابات يف منطقة عدردي بهدف توريث وحمل
ال�شابات �أمانة �أمهاتهن املنا�ضالت وال�شهيدات .
كما دعت املر�أة �إىل االرتقاء تعليميا ومهنيا ،م�ؤكدة ب�أن النجاح يف هذا املجال
يدفع بن�ضال املر�أة �إىل حتقيق امل�ساواة الكاملة.
وقالت ب�أن مكافحة العادات ال�ضارة تعترب من �أوىل �أولويات االحتاد  ،ومن
املهم جدا م�شاركة املر�أة ال�شابة يف �إجناح هذا الن�ضال ل�ضمان م�ستقبل م�رشق
للمر�أة.
وقد �أو�ضح قائد الفرقة ال�ساد�سة والأربعني العقيد بيطرو�س ظقاي يف الكلمة
الت�ضامنية التي �ألقاها يف ختام ال�سمنار ب�أن ال�سمنار ي�ساعد يف رفع وعي
املر�أة ،موكدا دعمه مل�ساواة املر�أة.

جهود للدفع بالإنتاج الزراعي يف بدا �سكان قدقد يقومون
بنفري حلفظ املياه
وحماية الرتبة اختتام الدورة التدريبية حلماية الرتاث

طالب املزارعون يف منطقة بدا يف مديرية قلعلو بتوفري الدعم الآيل لإجناز
الأعمال التي يقومون بها لتحويل جماري ال�سيول والدفع ب�أن�شطتهم الزراعية.
وقد �أو�ضح املزارعون ب�أن املجاري التحويلية والبنى التحتية الزراعية التي
كانو ي�ستخدمونها �أ�صبحت خارج اخلدمة لقدمها و�إندفاع ال�سيول بقوة.
كما �أ�شاروا �إىل ا�ستعدادهم للقيام بالنفري للحد من الدمار الذي حتدثه ال�سيول
�سنويا ،لكن عمليات ال�صيانة حتتاج �إىل العمل املدعوم بالآليات.
وقد ذكر مدير �ضاحية بدا ال�سيد � /صالح عمر �إىل اجلهود امل�ستمرة لبناء
و�صيانة احلواجز املائية ال�ستغالل �سيول وادي ريغايل ،مو�ضحا ب�أن م�ساحة
حوايل  260هكتار مل تتم تنميتها واال�ستفادة منها حتى الآن نتيجة لذلك
الق�صور.
هذا وتوجد يف �ضاحية بدا م�ساحة ثالثة �آالف هكتار من الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة.
من ناحية ثانية يقوم املزارعون النموذجيون يف روروبيا مبديرية فرو
بجهود حثيثة لتنمية الب�ساتني وتوفري م�ستلزمات منطقتهم  ،داعني بدعم من
ق�سم الإر�شاد الزراعي وتوفري املبيدات احل�رشية لرفع �إنتاجهم.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول الزراعة يف املديرية ال�سيد /ت�سفاي تولدي عن موا�صلة
الدعم املهني للمزارعني لتقوية �أن�شطة الب�ستنة.
اجلدير بالذكر �أنه جتري عمليات التنمية للزراعة املروية يف م�ساحة من
الأرا�ضي تبلغ  100من الهكتارات يف �ضواحي روروبيا وربا حدا�س وحمفيد.

�شعب :دورة
تدريبية ملكافحة
الآفات الزراعية

يقوم �سكان �ضاحية قدقد مبديرية
�شعب بحمالت للنفري اجلماعي
حلماية الرتبة وحفظ املياه ومكافحة
�إجنراف الرتبة.
وقال مدير �ضاحية قدقد ال�سيد /
�أحمد بارياي ب�أن النفري اجلاري الذي
بد�أ منذ الثاين والع�رشين من مار�س
املا�ضي �سي�ستمر حتى �شهر �سبتمرب
املقبل  ،حيث ي�شمل �صيانة احلواجز
املائية بطول  150مرتا  ،والتي
كانت قد �إنهارت يف خريف العام
املا�ضي .
وقد �أو�ضح عن بناء حواجز مائية
بطول كيلومرتين وارتفاع ثالثة �أمتار
وعر�ض خم�سة �أمتار حتى الآن.
من جانبهم ذكر املزارعون ب�أن
ا�أن�شطة النفري التي يقومون بها
تعترب موا�صلة للعمل الذي يقومون
به �سنويا حلماية الرتبة وحفظ
املياه ،مطالبني بالدعم الآيل
ل�ضمان دميومة العمل الذي يقومون
به واحليلولة دون �إنهيار احلواجز
املائية بال�سيول.

نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية لثالثني من �أع�ضائها يف منطقة �شعب حول
مكافحة الآفات الزراعية ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع.وقد �شملت الدورة �أنواع الآفات و�سبل
مكافحتها وجتارب الوزارة حول الآفات ال�صحراوية وطبيعتها وكيفية تكاثر اجلراد
وا�ستخدام معدات الإبادة وغريها .وقد �أو�ضح م�س�ؤول الإدارة واملالية يف وزارة
الزراعة ال�سيد  /افرمي كفلو يف الكلمة التي �ألقاها ب�أن الدورة �ست�ساعد امل�شاركني
يف �أن�شطتهم اليومية  ،منا�شدا بتعزيز م�ساهماتهم يف مكافحة اجلراد.
من جانبه �أ�ضح مدير مديرية �شعب ال�سيد  /حممد حامد ع�شكراي ب�أن الدورة
التدريبية �ست�ساهم كثريا يف مكافحة اجلراد ورفع الإنتاج الزراعي.

اختتمت يف الرابع ع�رش من �أبريل
اجلاري الدورة التدريبية حلماية
الرتاث والتي نظمتها مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة  ،وذلك بالتعاون
مع منظمة الرتبية والعلوم والثقافة
(اليوني�سكو) وال�رشكاء الآخرين.
ا�شتملت الدورة التدريبية التي
ا�ستمرت ملدة ع�رشة �أيام يف �أ�سمرا
املعاهدات الدولية حلماية الإرث
الثقايف و�إعداد كتيبات لتحديد
الثقايف باملرجعية
املوروث
املجتمعية وتوثيقه وجتربة �إرتريا
يف حماية الرتاث وعلم الآثار والظواهر
اخلطرية ملحو الآثار ودور وم�ساهمة
املجتمع يف حماية الرتاثيات.
هذا وقد �أعرب مفو�ض الثقافة
والريا�ضة ال�سفري زمدي تخلي يف
الكلمة اخلتامية عن �أمله يف حتقيق
الدورة التدريبية الهدف التعليمي

واملعريف املرجو منها ،داعيا
امل�شاركني �إىل العمل بقوة للتوعية
حلماية الإرث الثقايف.
من جانبه �أو�ضح اخلبري يف علم
الرتاث ال�سيد  /الفمور مازبزكز
امل�رشف على الدورة ب�أن امل�شاركة
الن�شطة التي مل�سها تعك�س مدى
االهتمام بالرتاث واالعتزاز به ،
معربا عن �سعادته مل�شاهدته التعليم
التطبيقي حلماية الرتاث يف مديرية
بريخ
هذا وقد قدمت يف املنا�سبة دعوة
للقيام بجهود حثيثة يف الرتاث
الثقايف  ،كاحلملة الد�ؤوبة لو�ضع
�أ�سمرا يف �سجل الرتاث العاملي.
هذا وي�ضم الرتاث احلكاوي ال�شفهية
والفنون
واللغات
واملعتقدات
والتقاليد واحتفاالت املجتمع ،
�إ�ضافة �إىل العلوم والطبيعة.
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العراق والكويت يبحثان �آليات حتقيق تكاملهما ال�سنغال :حريق يف مهرجان ديني يت�سبب يف مقتل � 22شخ�صاً
االقت�صادي
يبحث العراق والكويت
حال ًيا متطلبات حتقيق
بني
اقت�صادي
تكامل
البلدين ،و�إقامة مناطق
م�شرتكة �صناعية و�أخرى
للتبادل التجاري احلر،
وتوقيع اتفاقات للتعاون التجاري
والفني واالقت�صادي.
جاء ذلك يف مباحثات اجراها يف
الكويت وزير التخطيط العراقي
وزير التجارة مع وزير التجارة
وال�صناعة الكويتي ،حيث ا�شار
اىل ان العراق يعد �سوقً ا واعدة
ومهمة ،حيث ميتلك القدرات الفنية
والب�رشية واالقت�صادية مما يجعله
م�ؤه ً
ال للت�صدير  ..داع ًيا اىل �رضورة
رفع جميع املعوقات التي حتول
دون ت�صدير املواد واملنتجات ذات
املن�ش�أ العراقي �إىل ال�سوق الكويتية
بغية حتقيق التوازن يف العالقة
التجارية بني البلدين وحتقيق
امل�صلحة امل�شرتكة .
و�شددالوزير العراقي على �رضورة
العمل من �أجل ت�سويق حت�سني

البيئة التجارية بني البلدين ،مبا
ي�ضمن ا�ستقطاب الفر�ص اال�ستثمارية
واالقت�صادية وت�شجيع رجال الإعمال
العراقيني على العمل مع الكويت..
مبينًا �أن �أهم نقطة يف هذا املجال
هي رفع احلواجز امام دخول رجال
الإعمال والتجار وال�صناعيني
العراقيني �إىل الأرا�ضي الكويتية..
مو�ضحا �أن م�س�ألة ت�أ�شرية الدخول
ً
مهما
�إىل الكويت ت�شكل عائقًا
ً
�أمام تطوير العالقات االقت�صادية
والتجارية بني البلدين اجلارين
وحترم الكويت من فر�ص هامة
اقت�صاديا ،حيث كانت هذه العوائق
ً
�سب ًبا يف تخلف الن�شاط االقت�صادي
الكويتي يف العراق ،بينما ا�ستثمرت
الدول الأخرى هذا الفراغ ومتكنت من
حتقيق مكا�سب كربى .

قتل � 22شخ�صا على
الأقل يف حريق �شب خالل
املهرجان ال�سنوي الديني
الثقايف الذي تنظمه مدينة
غونا�س يف جنوب �رشق
ال�سنغال ،وفق ما �أكد
جهاز الإطفاء اخلمي�س
لفران�س بر�س.
وقعت الكارثة يف
املدينة الواقعة على بعد
 530كلم جنوب �رشق دكار
التي يتدفق اليها مئات او
حتى �آالف امل�سلمني الحياء منا�سبة
دينية روحية تنظم على مدى 12
يوما.
و�أ�صيب � 87شخ�صا �آخرين بحروق
يف احلريق الذي اندلع بعد ظهر
الأربعاء املا�ضي يف اثناء املهرجان

لبنان :فرتة �سماح للحكومة لإجناز القانون وت�أخرها ي� ّشرع التمديد للمجل�س النيابي

العنف يف �أفريقيا الو�سطى بلغ امل�ستوى الأعلى يف �سنوات

قالت منظمة «�أطباء بال حدود» �إن
العنف �ضد املدنيني يف جمهورية
�أفريقيا الو�سطى والذي ي�شمل عمليات
�إعدام من دون حماكمة وجرائم برت
الأطراف بلغ م�ستويات مل ت�شهدها
البالد منذ ذروة ال�رصاع الذي دام
�سنوات.
وعمت الفو�ضى جمهورية �أفريقيا
الو�سطى عندما �أطاحت جماعة
«�سيليكا» املتمردة بالرئي�س ال�سابق
فران�سوا بوزيز يف العام  2013ما فجر
�أعما ًال انتقامية من جانب ميلي�شيا
م�سيحية .وقالت املنظمة �إن �أعمال
العنف تركزت يف �أربع مقاطعات يف
الو�سط وال�رشق حيث تبذل احلكومة
وقوة حفظ ال�سالم الدولية امل�ؤلفة
من � 13ألف فرد جهود ًا م�ضنية الحتواء

العنف و�سفك الدماء.
وقال نائب رئي�س
بعثة املنظمة يف
�أفريقيا الو�سطى ريني
كولغو يف بيان ن�رش
يف وقت مت�أخر الأربعاء
املا�ضي «�شاهدت فرقنا
عمليات �إعدام من
دون حماكمة وعرثت
على جثث م�شوهة
تركن مك�شوفة لإرهاب
ال�سكان».
وات�سع نطاق القتال و�شمل مناطق
كانت تعد م�ستقرة يف ال�سابق لكن
جماعات م�سلحة متناحرة تتقاتل
حالي ًا لل�سيطرة على بلدات ومناطق
غنية مبناجم الذهب والأملا�س.
وقال ممثل املنظمة �إميانويل المربت
«تنزلق جمهورية �أفريقيا الو�سطى
�إىل م�ستويات عنف مل ت�شهدها منذ
ذروة العنف يف العام .»2014
وتذكر بيانات الأمم املتحدة �أن
واحد ًا من بني كل خم�سة من �سكان
البلد الأفريقي �أ�صبحوا نازحني
حالي ًا و�إن حواىل  2.2مليون �شخ�ص
وهو ن�صف عدد ال�سكان يحتاجون �إىل
م�ساعدات �إن�سانية.

حفرت ي�ستقبل املبعوث الدويل �إىل ليبيا
�أ�ستقبل القائد العام
امل�سلحة
للقوات
الليبية امل�شري �أركان
حرب خليفة حفرت ،اول
ام�س اخلمي�س ،رئي�س
بعثة الأمم املتحدة فى
ليبيا مارتن كوبلر.
م�صادر
وقالت
العامة
بالقيادة
للجي�ش �إن اللقاء تناول مباحثات حول جملة من ال�صعوبات والعراقيل التى
تواجه االتفاق ال�سيا�سى الليبي.
من جانبه ،قال املبعوث الدويل �إىل ليبيا مارتن كوبلر يف بيان �إن اجتماعه
بقائد اجلي�ش يف الرجمة �رشقي بنغازي قد كان جيد ًا ،وتناول العوائق التي
تعرت�ض تنفيذ االتفاق ال�سيا�سي الليبي وكيفية امل�ضي قدم ًا".

الذي ي�شارك فيه م�سلمون من ال�سنغال
والدول املجاورة.
وقال م�س�ؤول يف جهاز الإطفاء
لوكالة فران�س بر�س ان "ح�صيلة
�صباح اخلمي�س هي  22قتيال و87
جريحا" بينهم  20يف حالة خطرة
مو�ضحا ان هذه احل�صيلة غري

نهائية.
و�أ�ضاف انه مت نقل اجلرحى
تامباكوندا
م�ست�شفى
اىل
االقليمي على بعد  80كلم �شمال
مدينة غونا�س.
وبني اجلرحى ،اىل جانب
الذين ا�صيبوا بحروق ،البع�ض
ا�صيب جراء التدافع او كدمات
بح�سب امل�صدر نف�سه مو�ضحا
انه مل يعرف بعد �سبب
احلريق.
وا�شارت و�سائل اعالم حملية
اخلمي�س اىل �أن احلريق اندلع بعد
ظهر االربعاء املا�ضي فيما كان
املئات متجمعني يف موقع �إحياء
املنا�سبة الدينية .ثم امتدت النريان
�رسيعا و�أوقعت �ضحايا وا�رضارا
ج�سيمة.

عندما دعا رئي�س املجل�س النيابي
اللبناين نبيه بري� ،إىل جل�سة
ت�رشيعية كان ُيفرت�ض �أن تعقد
للتمديد للربملان ،مل يكن يتوقع
�أن يبادر رئي�س اجلمهورية مي�شال
عون �إىل تعليق عمل الربملان ملدة
�شهر وملرة واحدة يف العقد النيابي
العادي الذي ينتهي يف  31مايو
املقبل مبوجب �صالحياته املن�صو�ص
عليها يف املادة  59من الد�ستور.
ويقول عدد من ال�سيا�سيني الذين
واكبوا االت�صاالت التي �سبقت �إعالن
عون� ،إن بري عندما دعا �إىل عقد

اجلل�سة كان يف
�أجواء احتمال �أن
ُي ِ
قدم عون على
اخلطوة التي �أقدم
عليها ،و�أن جمرد
�ستوظف
الدعوة
يف حتفيز احلكومة
للإ�رساع يف و�ضع
قانون انتخاب جديد
لتفادي �إقحام البلد
يف �أزمة �سيا�سية-

د�ستورية.
وي�ؤكد ه�ؤالء �أن جمرد توجه رئي�س
احلكومة �سعد احلريري �إىل بعبدا
للقاء عون قبل تعليقه عمل الربملان
كان مبثابة م�ؤ�رش �إىل �أن البلد
�سيتفادى ال�سقوط يف حرب �شوارع
جديدة غري م�سبوقة ،لأن امل�شهد
ال�سيا�سي �سينق�سم بني احتجاجات
يف ال�شارع تتزعمها ثالثة �أحزاب
م�سيحية وبني انعقاد جل�سة يغلب
على ح�ضورها الطابع الإ�سالمي،
باعتبار �أن غالبية النواب الذين
�سي�صوتون مل�صلحة التمديد هم من

امل�سلمني.
ويرون �إعادة االختالف حول قانون
االنتخاب �إىل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية
بد ًال من ترحيله �إىل ال�شارع بلون
طائفي معني ،و�إىل الربملان بلون
م�ضاد .وي�ؤكدون �أن �صورة العهد يف
مطلق الأحوال �ستهتز ب�رصف النظر
عن التداعيات املرتتبة على مثل هذه
املنازلة.
وبكالم �آخر ،يرى ال�سيا�سيون
�أنف�سهم �أن عون امل�ؤمتن على
الد�ستور لن يتحمل مواجهة يف
الأ�شهر الأوىل من واليته يف مقابل
جتاوب بري ،الذي مل يعرت�ض
على تعليق عمل الربملان ،يف منح
احلكومة والعهد مع ًا فرتة �سماح
مدتها �شهر لعلهما يعو�ضان عن
الت�أخر يف و�ضع القانون ،على �أن
يعود لرئي�س املجل�س يف نهاية هذه
املهلة دعوة الربملان �إىل التمديد
لنف�سه قبل انتهاء العقد العادي يف
حال مل ينجز القانون� ،أو اللجوء
�إىل الت�أجيل التقني لالنتخابات �إذا
ما �أقر.

�إيران :تغيري قواعد اللعبة ال�سيا�سية ملواجهة حتديات داخلية وخارجية
انتخاباتها
�إيران
تجُ ري
الرئا�سية الثانية ع�رشة يف 19
مايو املقبل يف ظل حتديات
على �صعيدي الو�ضع االقت�صادي
الداخلي والو�ضع الإقليمي ،ناهيك
عن الو�ضع الدويل الذي مل ي�رس
كما ا�شتهت حكومة الرئي�س ح�سن
روحاين يف مرحلة ما بعد االتفاق
النووي الذي �أبرمته مع املجموعة
ال�سدا�سية الغربية.
�أهمية االنتخابات ت�أتي لأ�سباب
تتعلق بالداخلي الإيراين من جهة،
حيث تدخل اجلمهورية الإ�سالمية
عقدها اخلام�س مع توقُّ ع زيادة
مطالب املواطنني يف امل�شاركة
ال�سيا�سية واالجتماعية �إ�ضافة
�إىل املطالبة ب�أو�ضاع اقت�صادية
�أف�ضل ،وا�ستحقاقات عالقة �إيران
بالأو�ضاع الإقليمية.
احلكومة اجلديدة التي تت�شكل
بعد االنتخابات �أي ًا كان الفائز
فيها �ستكون يف مواجهة مبا�رشة
مع ثالثة ملفات مهمة ومرتابطة
�إىل حد بعيد .فتح�سني الظروف
االقت�صادية �أ�صبح املطلب الأ�سا�س
للمواطنني الإيرانيني والذي
انعك�س على مطالبة املر�شد
بت�سمية العام الإيراين اجلديد
«بد�أ يف  21مار�س» بعام االقت�صاد

املقاوم لزيادة الإنتاج وخلق
فر�ص العمل.
امللف الثاين ،هو انخراط �إيران
ب�أكرث من ق�ضية يف الإقليم ،ما
ينعك�س على عالقاتها مع دول
الإقليم واال�ستحقاقات ال�سيا�سية
والأمنية واالقت�صادية املرتتبة
على ذلك.
�أما امللف الثالث فهو العالقة مع
الدول الغربية وحتديد ًا الواليات
املتحدة يف عهد الرئي�س دونالد
ترامب الذي مل تت�ضح معامل
ت�صوراته للعالقة مع �إيران،
والذي ينعك�س يف �شكل �أو �آخر
على عالقة بقية الدول الغربية
وحتديد ًا الأوروبية يف جميع
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والأمنية.

يف ظل هذه الأجواء تخو�ض
التيارات والأجنحة املختلفة
ال�سباق الرئا�سي من �أجل
ت�شكيل حكومة على مقا�سات
الفائز يف االنتخابات ،لإدارة
�إيران ومعاجلة امل�شكالت التي
تواجهها ،حيث يقف الإ�صالحيون
وراء برامج روحاين يف ا�ستيعاب
اال�ستثمارات الأجنبية التي يرون
فيها �أنها ت�ستطيع حتريك الو�ضع
االقت�صادي ،وت�ؤمن الأمن ال�سيا�سي
للنظام �إ�ضافة �إىل �أنها ت�ضع نهاية
للعقوبات االقت�صادية املفرو�ضة
على �إيران يف �إطار االتفاق النووي
الذي �أبرمته مع الدول الغربية،
يف حني يعتقد التيار الأ�صويل �أن
حكومة الرئي�س روحاين �أغفلت
تو�صيات املر�شد الأعلى يف �إزالة
كافة العقوبات االقت�صادية على
�إيران مقابل الإجراءات التي قامت
بها على �صعيد برناجمها النووي،
�إ�ضافة �إىل �أن هذا التيار يعار�ض
االعتماد على الدول الغربية وعلى
ا�ستثماراتها االقت�صادية ويدعو �إىل
تنفيذ برنامج «االقت�صاد املقاوم»
الذي دعا �إليه املر�شد باالعتماد
على الإمكانات الداخلية ويعطي
فر�ص ًا �أكرب لل�رشكات الداخلية يف
م�شاريع البنى التحتية.
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ا�ستطالع  :اغلبية امل�صريني ي�ؤيدون تطبيق قانون الطوارئ مترين ع�سكري اردين �سعودي م�شرتك حول
مكافحة االرهاب

�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أجراه
املركز امل�رصي لبحوث الر�أي
العام (ب�صرية) �أن نحو  % 63من
امل�رصيني ي�ؤيدون فر�ض حالة
الطوارئ بعد التفجريات الإرهابية
التى ا�ستهدفت كني�سة مار جرج�س
يف طنطا والكني�سة املرق�سية يف
الإ�سكندرية يوم الأحد املا�ضي.
و�أو�ضحت نتائج اال�ستطالع �أن
 94%من امل�رصيني �سمعوا عن
التفجريات ،ونحو  % 63موافقون
على فر�ض حالة الطوارئ بعد
التفجريات مقابل  17%غري موافقني
فى حني مل ي�ستطع  20%منهم حتديد
موقفهم و�أو�ضح الدكتور ماجد عثمان
مدير املركز �أن ا�ستطالع الراى -
والذى مت با�ستخدام الهاتف املنزيل
واملحمول على عينة احتمالية
حجمها  1228مواطن ًا يف الفئة

العمرية � 18سنة ف�أكرث غطت كل
حمافظات اجلمهورية ،خالل يومي
 10و� 11أبريل� 2017-أظهر �أن ن�سبة
املوافقني على فر�ض حالة الطوارئ
من ال�شباب فى الفئة العمرية من
 18اىل  29عاما تبلغ  60%مقابل
 67%بني الذين بلغوا من العمر 50
�سنة ف�أكرث .م�شريا �إىل �أن الن�سبة
ترتفع من  59%بني احلا�صلني على
تعليم �أقل من متو�سط �إىل  69%بني
احلا�صلني على تعليم جامعي �أو
�أعلى.
و�أ�ضاف �أن  60%من امل�رصيني
يرون �أن فر�ض الطوارئ �سي�ساعد يف
مكافحة الإرهاب  ،يف حني يرى 14%
�أنه لن ي�ساعد يف ذلك ،فى حني مل
ي�ستطع  26%حتديد موقفهم .
وبال�س�ؤال عمن يقف من وجهة
نظرهم وراء تفجري الكني�ستني  ،مل
ي�ستطع  71%من امل�رصيني حتديد

جهة بينما �أجاب  11%ب�أن جماعة
الإخوان امل�سلمني وراء التفجريات
و 9%يرون �أن داع�ش وراء التفجريات
و� 5%أجابوا ب�أنها جماعات متطرفة،
و 3%يرون �أن دول �أخرى هي التي
تقف وراء هذه التفجريات.
وبال�س�ؤال عن الإجراءات التي
يرون �رضورة اتخاذها بعد هذه
الأحداث الإرهابية � ،أعرب  16%عن
�رضورة ت�شديد الإجراءات الأمنية
يف الدولة كلها  ،يف حني �أكد 14%
�رضورة ت�أمني الكنائ�س ب�صورة
�أف�ضل ،و� 4%أجابوا ب�رضورة تنفيذ
�أحكام الإعدام ،و� 3%أو�ضحوا
�رضورة الإ�رساع يف تنفيذ الأحكام
والعدالة الناجزة ،و 3%ذكروا
تغيري اخلطاب الديني والتوعية
الدينية ،بينما مل ي�ستطع ن�صف
�أع�ضاء العينة حتديد الإجراءات
التي يجب اتخاذها.

ملك البحرين :ال�سعودية تقود مرحلة فا�صلة لتقوية ال�صف العربي
�أكد امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين �أن ال�سعودية
تتمتع مبكانة عالية وما ت�ضطلع به
من دور قيادي يف املرحلة الفا�صلة
التي تفر�ض تقوية ال�صف ووحدة
املوقف.
وقال �إن العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان بن عبد العزيز يبذل جهودا
رائدة وعمال متوا�صال يف تدعيم
امل�سرية املباركة ملجل�س التعاون
لدول اخلليج.
و�أعرب امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عن �سعادته البالغة بزيارة
اململكة وااللتقاء جمد ًدا بامللك �سلمان
بن عبدالعزيز.
وقال يف ت�رصيح لدى و�صوله
الريا�ض " :ن�ؤكد عميق اعتزازنا بهذا
النهج ال�سديد والرا�سخ يف التوا�صل
امل�شرتك بيننا ،وبالعالقات الأخوية
الوثيقة التي �أر�سى دعائمها الآباء
والأجداد ،ما ميزها بركائزها ال�صلبة
واملتينة التي جتعلها تزداد يف
قوتها وتتنوع يف ثمارها ومنافعها

يوما بعد يوم مبا يدعم
ً
تطلعاتنا ويلبي طموحاتنا
امل�شرتكة".
و�أ�ضاف ملك البحرين:
"ن�ؤكد عظيم تقديرنا
خادم
�أخينا
لدعوة
احلرمني ال�رشيفني لنا
حل�ضور احلفل اخلتامي
ملهرجان امللك عبد
العزيز للإبل ،معربني
عن �سعادتنا بامل�شاركة
يف هذا املهرجان الذي
يقدم ال�صورة امل�ضيئة وامل�رشقة
للم�شهد الثقايف ال�سعودي بكل �أبعاده
االجتماعية النبيلة  ،والنهج الأ�صيل
للقيادة ال�سعودية الذي ر�سخه م�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية احلديثة امللك عبد
العزيز بن عبدالرحمن ب�أهمية دعم
الرتاث ال�سعودي وما مييزه من دالالت
�أ�صيلة وم�ضامني وطنية راقية.
وا�ستقبل العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان بن عبدالعزيز يف رو�ضة خرمي
اخلمي�س ،امللك حمد بن عي�سى �آل

ذكرت م�صادر عليمة
�أن اللجنة ال�سدا�سية
«الفتحاوية» التي ت�صل
�إىل قطاع غزة مطلع
�ستخي
الأ�سبوع املقبل،
رّ
قيادة حركة «حما�س» بني
�أن تتوىل احلكم ب�صورة
كاملة يف القطاع� ،أو �أن
تتخلى عنه ب�صورة كاملة
الفل�سطينية،
لل�سلطة
و�أن «حما�س» �سرتد على
اللجنة ب�أن «غزة لي�ست
ُبك�سة (�صندوق) بندورة �أو
بطاطا كي نعيدها لأبي مازن (الرئي�س
حممود عبا�س)» ،و�أنها «لن تركع».
وقال م�س�ؤول فل�سطيني رفيع يف
رام الله« :منذ ع�رش �سنوات وحما�س
منول ال�صحة
حتكم قطاع غزة بينما ّ
والتعليم والكهرباء واملياه وال�ش�ؤون
االجتماعية وغريها ،و�آن الأوان لأن
تنتهي هذه املعادلة ،لن نوا�صل
متويل انف�صال حما�س يف قطاع غزة
عن بقية الأرا�ضي الفل�سطينية».
و�أ�ضاف�« :إذا �أرادت حما�س حكم
غزة ،عليها تويل �إدارة امل�ست�شفيات
وال�صحة والتعليم والكهرباء واملياه
و�سنن�سحب كلي ًا ،و�إذا مل تكن قادرة
على ذلك ،عليها االن�سحاب من احلكم
و�إتاحة الطريق �أمام ال�سلطة لإدارة
القطاع وتوفري اخلدمات واحلياة
الكرمية للمواطنني».
ويبدو �أن الرئي�س حممود عبا�س

يرى �أن اللحظة الراهنة باتت منا�سبة،
مو�ضوعي ًا وذاتي ًا ،لتحريك ملف غزة
وتغيري قواعد العالقة القائمة بني
ال�سلطة و «حما�س» ،والتي تقوم على
�أن ال�سلطة تنفق ،و «حما�س» حتكم.
فمن جهة ،جنح عبا�س يف �صد �ضغوط
�إقليمية ،وهو ما وفر له قوة كافية
ملعاجلة امللفات الداخلية ،ويف
املقدمة منها تغيري قواعد العالقة
مع «حما�س» ،و�إعادة بناء البيت
الداخلي عرب عقد املجل�س الوطني
وانتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وذاتي ًا �أي�ض ًا ،يرى �صانع القرار يف
ال�سلطة �أن «حما�س» تعاين من �أزمة
يف غزة ،ولي�س لديها �أي �أمل بت�سوية
�أزمات القطاع املتفاقمة املتمثلة يف
املعابر والكهرباء والبطالة والفقر.
كما ال توجد معار�ضة تُ ذكر خلطوة
عبا�س� ،إذ بلغ عدد امل�شاركني يف
التظاهرة االحتجاجية �أمام جمل�س

تبد�أ القوات امل�سلحة االردنية
وال�سعودية اال�سبوع املقبل ب�إجراء
متارين ع�سكرية م�شرتكة حول "مكافحة
االرهاب" و"اال�ستجابة ال�رسيعة الية
تهديدات حمتملة" ،ح�سبما افاد اجلي�ش
االردين يف بيان اخلمي�س.
وقالت القيادة العامة للقوات امل�سلحة
االردنية يف بيان ن�رش على موقعها
االلكرتوين ان "القوات امل�سلحة الأردنية
والقوات امل�سلحة ال�سعودية ممثلة بعدد
من املجموعات والف�صائل امل�سندة من
عنا�رص اال�سناد� ،ستنفذ عدد ًا من التمارين
امل�شرتكة على خمتلف امل�ستويات �ضمن
خطة تدريبية م�شرتكة من خالل مترين
+عبدالله ،5+/واعتبار ًا من مطلع الأ�سبوع
القادم وت�ستمر عدة ا�سابيع".
واو�ضح البيان ان "التمارين ت�أتي
بهدف تبادل اخلربة واملعرفة والتن�سيق
امل�شرتك يف عدد من املهام والواجبات
التي تخدم م�صلحة اجلي�شني ال�شقيقني

واملتمثلة مبكافحة الإرهاب ورفع كفاءة
التن�سيق واجلاهزية القتالية لدى
املجموعات امل�شاركة يف هذه التمارين
وتطوير قدرة امل�شاركني على اال�ستجابة
ال�رسيعة لأية تهديدات حمتملة".
ومل يعط البيان مزيدا من التفا�صيل
حول اعداد القوات التي �ست�شارك يف
التمارين او مكان اجرا�ؤها.
ويعترب االردن حليفا ا�سا�سيا لوا�شنطن
يف املنطقة التي تقود فيها منذ عام 2014
حتالفا دوليا �ضد تنظيم داع�ش يف �سوريا
والعراق.
فيما تقود اململكة العربية ال�سعودية
منذ اكرث من عامني ،حتالفا ع�سكريا
عربيا يف اليمن مل�ساندة حكومة الرئي�س
املعرتف به عبد ربه من�صور هادي يف.
ويرتبط االردن وال�سعودية بعالقات
وطيدة حيث وقع البلدان اتفاقات ت�صل
قيمها الكرث من  3,5مليارات دوالر خالل
زيارة العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن
عبد العزيز اىل اململكة ال�شهر املا�ضي
لرت�أ�س وفد بالده اىل القمة العربية التي
عقدت يف  29مار�س يف منطقة البحر
امليت.

البالجي :ت�شكيل احلكومة مت بناء على معطيات �سيا�سية واقت�صادية
خليفة ملك مملكة البحرين ،وال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد
دولة الكويت ،وال�شيخ نهيان بن
زايد �آل نهيان رئي�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زايد للأعمال الإن�سانية رئي�س
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي بالإمارات
 ،وال�شيخ جوعان بن حمد �آل ثاين
رئي�س اللجنة الأوملبية يف دولة قطر،
ال�شيخ �سعد بن حممد ال�سعدي وزير
ال�ش�ؤون الريا�ضية يف �سلطنة عمان،
الذين قدموا حل�ضور احلفل اخلتامي
ملهرجان امللك عبدالعزيز للإبل.

ً
اللجنة ال�سدا�سية تخيرّ «حما�س» بني حكم غزة كامال �أو التخلي عنه

الوزراء يف رام الله لالعرتا�ض
على قرار احلكومة اقتطاع  30يف
املئة من رواتب موظفي احلكومة
امل�ستنكفني عن العمل يف غزة،
حواىل خم�سني �شخ�ص ًا.
وير�سل عبا�س يف قراراته
هذه ر�سالة �إىل اجلمهور يف غزة
مفادها� :ستقدرون ما تقدمه لكم
ال�سلطة بعد �أن تفتقدوه ،الأمر
الذي يرى بع�ض امل�س�ؤولني �أنها
�ست�ؤدي �إىل احتجاجات �شعبية
ملطالبة حما�س بالتخلي عن
احلكم مل�صلحة ال�سلطة.
�أما يف غزة ،فقالت م�صادر فل�سطينية
مطلعة� ،إن اللجنة ال�سدا�سية «لن
ت�أتي �إىل غزة على �أر�ضية احلوار �أو
النقا�ش ،بل لتقول حلما�س� :سلموا
قطاع غزة كام ً
ال و�إال .»...و�أ�ضافت
�أن «حما�س» ردت على تهديدات عبا�س
با�ستهزاء« :غزة لي�س ُبك�سة بندورة �أو
بطاطا كي نعيدها .غزة التي واجهت
احل�صار وثالث حروب �إ�رسائيلية ومل
تركع ،لن تركع هذه املرة �أي�ض ًا».
و�أ�شارت �إىل �أن «حما�س» اتهمت
عبا�س ب�إف�شال املبادرة القطرية
التي عر�ضتها قطر على «فتح» و
«حما�س» على هام�ش اجتماعات
اللجنة التح�ضريية للمجل�س الوطني
الفل�سطيني يف بريوت قبل نحو
�شهرين.

يف لقاء خا�ص جمعه بعدد من �أع�ضاء حزب العدالة والتنمية املغربي م�ساء اول
�أم�س اخلمي�س مبنزله� ،أعلن �سعد الدين العثماين ،رئي�س احلكومة املغربية عن تقبله
ملختلف ردود الأفعال التي واكبت الإعالن عن الت�شكيلة احلكومية اجلديدة ،وذلك عقب
االنتقادات التي وجهت �إليه من طرف قياديي ومنا�ضلي احلزب.
كما توجه العثماين ملنتقديه ب�أن ي�أخذوا يف االعتبار خمتلف املعطيات املطروحة
على ال�ساحة ،مبا فيها وجود � 6أحزاب �ضمن االئتالف احلكومي� ،إ�ضافة �إىل معطيات
�سيا�سية واقت�صادية ،وكذا املفاو�ضات التي �أدت لت�شكيل احلكومة وما �صاحبها من �أخذ
ورد بني خمتلف الأطياف ال�سيا�سية.
يف �سياق مت�صل� ،أو�ضح عبد ال�سالم البالجي ،ع�ضو املجل�س الوطني للحزب يف
ات�صال مع"�إيالف املغرب" �أن الزيارة ارتكزت على هدفني �أ�سا�سيني� ،أولهما :تهنئة
العثماين مبن�صبه كرئي�س للحكومة وجناحه يف ت�شكيلها.
وا�ضاف "هي كذلك نوع من امل�ساندة والدعم ،بعدما كرثت االنتقادات خا�صة انها
مل تكن يف جمملها �آراء مو�ضوعية ،وكانت حتمل �أو�صافا غري حمايدة ،فنحن نعترب
�أن ت�شكيل احلكومة يكون بناء على معطيات �سيا�سية واقت�صادية يف البالد" ،كما �شدد
ع�ضو املجل�س الوطني ل "العدالة والتنمية " على عدم رف�ض �أع�ضاء حمددين يف �أحزاب
الت�شكيلة احلكومية لال�ستوزار ،على اعتبار �أنه مت اقرتاح عدة �أ�سماء من الأحزاب ل�شغل
من�صب واحد.
و�أ�ضاف قائال "وعلى غرار احلقائب الوزارية ،هناك �أمثلة �أخرى من �ضمنها ما يتعلق
بجماعات (بلديات )وجهات اململكة" ،وذكر "فنحن مثال لدينا خم�س جهات �سجلنا
بها نتائج جيدة ،لكننا مل نح�صل على رئا�ستها ،لأن �سياق التحالفات كان يف اجتاه
�آخر ،كما �أننا تنازلنا طواعية حلزب التجمع الوطني للأحرار يف جهة �سو�س ،لذا
فاملفاو�ضات ال تفيد بوجود فريق منهزم ومنت�رص ،فاحلكومة مت ت�شكيلها وفقها".

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح

عبدا

ا�شرتى دبابة تالفة فوجد بداخلها ثروة طائلة ..وهذه قيمتها

ال�سر وراء �سكان قرية �إيطالية تزيد �أعمارهم عن مائة �سنة!..
حطمت منطقة
بوليكا الإيطالية
ا ملعد ال ت
التقليدية ملتو�سط
عمر الب�رش ،من
خالل مواطنيها
التي تزيد فيها
�أعمار املواطنني
الأكرب �سناً.
منطقة بوليكا
التي ت�ضم جمموعة
من القرى الريفية
ال�صغرية ،مثل
ا ت�شيا ر و يل ،
بيوبي و�سيل�سو ،يتجاوز فيها عمر واحد من كل ع�رشة من ال�سكان الت�سعني عاماً،
ويعي�ش بها عدد كبري من املعمرين الذين تتجاوز �أعمارهم املائة عام.
والطريف �أن املعمرين يف هذه القرى يتمتعون ب�صحة جيدة للغاية ،ويقومون
مبمار�سة �أن�شطتهم اليومية ب�شكل طبيعي مقارنة مبن مياثلهم عمر ًا يف الدول الأخرى
والذين يتقاعدون وي�صبحون عاجزين عن احلركة يف ذلك العمر.
فاملواطنون يقومون بالطهي والزراعة والتنزه ،وال يعانون من �آالم القلب �أو
العظام كما ال ي�صابون مبر�ض الزهامير.
وبينما يبلغ متو�سط العمر املتوقع يف �إيطاليا  82عاماً ،ولكن النا�س يف بوليكا
يعي�شون �أكرث بن�سبة  ،15%كما يعي�ش بها � 300شخ�ص تزيد �أعمارهم عن 100
�سنة.

طفل ياباين يقوم بابتكار �إن�سان
�آيل يقود دراجة يف ال�صف
االبتدائي
اخرتاعات �أطفال اليابان لي�ست كما ميكن �أن
يخطر ببالك لأي �أخرتاع �أو ابتكار يقوم به طفلك
ً
خا�صة عندما يكون يف ال�صفوف االبتدائية!

اخرتاعات اليابان غريبة ومميزة عند الكبار
وال�صغار وبالتحديد اخرتاعات �أطفال املدر�سة
التي تكون مبثابة م�رشوع تخرج.
طفل ياباين يقوم بابتكار �إن�سان �آيل يقود
دراجة �صغرية،

قام رجل بريطاين يع�شق جمع املعدات الع�سكرية ب�رشاء دبابة تالفة من موقع
ت�سوق ،ليكت�شف ثروة طائلة كانت خمب�أة بداخلها.
وكان نيك ميد الذي كان يعمل باجلي�ش الربيطاين ب�رشاء دبابة رو�سية منذ طراز
 ،T54/69لي�ضمها لأ�سطول معدات حربية جمعه طوال حياته ويبلغ نحو  150مركبة،
لكنه عرث بداخلها على كنز غري متوقع.
وعندما حاول نيك ميد �أن يتفقد الدبابة التي ا�شرتاها من موقع "�إيباي" برفقة
�صديقه تود ت�شامربالين ،اكت�شف بداخلها حاوية م�صنوعة من الذهب اخلال�ص وزنها
 5كيلو جرامات وتقدر قيمتها بنحو  2مليون جنيه ا�سرتليني ،رغم �أنه ا�شرتى الدبابة
فقط ب�سعر � 30ألف جنيه ا�سرتليني.

فتاة تعي�ش مع القرود ومت�شي على �أطرافها الأربعة
عرث على فتاة تبلغ من العمر � 8سنوات تعي�ش و�سط
القرود من قبل قوات الأمن يف حممية طبيعية بعيدة
تقع يف �شمال الهند ،ال ت�ستطيع التحدث �أو امل�شي
كالب�رش الطبيعيني.
هذه الطفلة ال مت�شي �إال على �أطرافها الأربعة ،ومت
�إطالق عليها ا�سم "فتاة موغلي" ب�سبب الت�شابه الكبري
مع ق�صة ال�شخ�صية الكرتونية يف كتاب .The Jungle
يذكر �أن الكثري من احلطابني ر�أوا هذه الفتاة من قبل
يف املحمية ،حيث مت نقلها الآن لرعايتها من املخت�صني حلني معرفة �أ�صولها،

طفلة �أ�صبحت �إلهة يقد�سها النا�س يف نيبال .تعرفوا على ال�سبب! رجل حمظوظ عرث على قطعة �ضخمة من الذهب يف الغابة..

بني ليلة و�ضحاها ،اكت�سبت هذه
الطفلة النيبالية "يونيكا" �صفة
القدا�سة يف بلدها بعد �أن رفعها
املواطنون هناك ملنزلة "الإلهة"
التي يتقربون �إليها بالهدايا
والقرابني وي�أتون �إليها حمملني
بالأمنيات.
وقد �أ�صبحت يونيكا 7 -
�سنوات � -أ�صغر �إلهة يعبدها النا�س يف
نيبال ب�سبب رمو�شها التي ت�شبه رمو�ش
البقر ،و�صوتها الذي ي�شبه طيور البط،
مما جعل النا�س يعتربونها معجزة غري
م�سبوقة و�أن بداخلها روح الإله.
الغريب �أن اجلميع يف نيبال يقد�س

يونيكا ،لدرجة �أن ا�ضطر رئي�س وزراء
نيبال بو�شبا كال داهال �إىل
االنحناء �أمامها تعبري ًا عن
االحرتام.
ترك والدا الفتاة وظائفهما يف
بلدة باتان لي�صبحا رعاة بدوام
كامل البنتهما وهي مهمة �صعبة
لأن الكوماري ال ي�سمح لهن برتك
منازلهن �إال يف املنا�سبات اخلا�صة وغري
م�سموح �أن تلم�س �أقدامهن الأر�ض �أبداً.
�أما والدة يونيكا �أ�صبحت �أقرب
ملتخ�ص�صة جتميل حلاجتها لتطبيق
�أمناط فريدة من املكياج على وجه الفتاة
لتبدو ك�إلهة.

عرث رجل �أ�سرتايل حمظوظ على قطعة �ضخمة من الذهب يف �إحدى الأدغال الأ�سرتالية
هذا الرجل من هواة التنقيب �إال
�أثناء تنقيبه بالغابة.ورغم �أن
جهوده بالنجاح بهذه ال�صورة
�أنه مل يكن يتوقع �أن تكلل
�ضخمة من الذهب كان
املذهلة ،فقد وجد قطعة
ح�صان ،ولكن بعد �أكمل
يظنها يف البداية حدوة
من باطن الأر�ض وجد
التنقيب وانت�شلها
الذهب اخلال�ص.وبعد
�أنها قطعة من
تبني �أن قطعة الذهب
�أن مت وزنها،
�أربعة كيلو جرامات،
تزن ما يزيد على
تتخطى الربع مليون دوالر.
و�أن قيمتها املادية
ميل الربيطانية ،ف�إن الرجل كان يجوب
وبح�سب �صحيفة ديلي
الغابات على مدار �أ�سبوعني حني عرث على قطعة ذهبية على بعد � 30سنتيمرت ًا حتت
الأر�ض باملثلث الذهبي يف فيكتوريا �شمال غرب ملبورن،
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االعالف احليوانية انواعها ...وال�صفات املرغوبة فيها !!!
�إعداد/حممود عبداهلل �أبوكفاح
االعالف هي كل مادة حتتوي
على مواد ع�ضوية �أو معدنية غذائية
ميكن �أن ي�ستفيد منها ج�سم احليوان
�أو ت�ؤدي وظيفة االمتالء والتي عند
�إعطائها بكمية منا�سبة ال يكون لها
�أثر �سئ يف �صحة احليوان .
�أنواع العلف :
 1العلف املركز  :وهو املادةالغذائية التي حتتوي على كميات
كبرية ن�سبي ًا من العنا�رص الغذائية
يف وحدة وزن �أو حجم  ،وتخلط مع
غريها من املواد الغذائية لتكون
الغذاء الكامل ولها حمتوى عايل
من الطاقة وحمتوى منخف�ض من
الألياف.
وتتكون من املواد العلفية
التالية:
�أ  -احلبوب :
حبوب النجيليات  :القمح –ال�شعري – ال�شوفان – حبوب الذرة
 حبوب الأرز وغريها... البقوليات  :فول احلقل –فول ال�صويا – اللوبيا – حبوب
الرتم�س – الفا�صوليا -بذور احللبة
وغريها...
 البذور الزيتية  :بذور الكتان –بذور عباد ال�شم�س وغريها ...
ب  /اجلذور والدرنات  :البطاطا –
اجلزر – اللفت وغريها...
ج  /الثمار اللحمية  :القرع –
البطيخ ...
د  /ثمار الفاكهة ...
هـ  /خملفات امل�صانع النباتية :
املخلفات الناجتة عند �صنعالزيوت  :خملفات بذرة القطن –
ك�سبة عباد ال�شم�س – ك�سبة ودقيق
فول ال�صويا– ك�سبة بذرة ال�سم�سم
– ك�سبة بذرة الكتان – ك�سبة الفول
ال�سوداين – خملفات ثمار الزيتون
وغريها ...
 خملفات املطاحن :خملفات طحنالقمح – خملفات جر�ش ال�شعري-
خملفات طحن الذرة – خملفات
الأرز...
 خملفات البقول ... خملفات م�صانع الن�شا  :خملفاتالبطاطا – خملفات القمح – خملفات
الأرز – خملفات �صناعة ن�شا الذرة
و�سكر اجللكوز ...
 خملفات م�صانع �سكر ال�شوندرال�سكري  :تفل ال�شوندر – املوال�س
 خملفات ناجتة عن حت�ضري ع�صريالثمار :تفل التفاح -تفل العنب – تفل
احلم�ضيات – تفل الزيتون –تفل
البندورة  -نوى التمر – نفاية التمر
وغريها ...
 خملفات ناجتة عن �صناعةالع�صري من ال�شوندر ال�سكري
...
 مواد العلف ذات الأ�صلاحليواين :
 اللنب الكامل وخملفاته :احلليب الكامل – اللنب الفرز
– لنب خ�ض الزبدة – �رش�ش
اجلنب...
خملفات احليوانات :
م�سحوق اللحم – م�سحوق اللحم
والعظم – م�سحوق اللحم والدم
 م�ساحيق الأ�سماك ... مواد العلف اخل�شنة :وهياملواد الغذائية التي حتتوي
على كميات �صغرية ن�سبي ًا من
العنا�رص الغذائية يف وحدة
وزن �أو حجم وعادة تخلط
مع مواد غذائية مركزة لتكون
الغذاء الكامل وتتكون من املواد
التالية :

�أ  /مواد العلف اخل�ضراء  :منها  :علف
املراعي (ح�شي�ش املراعي ) –
الرب�سيم احلجازي – الرب�سيم الأحمر
–الرب�سيم امل�رصي – احللبة– علف
الب�سلة– فول ال�صويا – اجللبان–
علف ال�شوفان – �شعري العلف – الذرة
اخل�رضاء –الذرة الريانة – الذرة
ال�سكرية وغريها ....
ب  /مواد العلف الغليظة اجلافة :
 الق�ش والأتبان : تنب البقوليات  :تنب العد�س –تنب احلم�ص  -تنب الفا�صوليا – تنب
الب�سلة – تنب الرتم�س – تنب فول
ال�صويا – تنب الرب�سيم وغريها...
تنب احلبوب  :تنب القمح – تنب
ال�شعري – تنب ال�شوفان – ق�ش الأرز
وغريها
 املخلفات الناجتة عن احل�صولعلى البذور � :أغلفة العد�س – �أغلفة
الفول – �أغلفة فول ال�صويا – قوالح
الذرة وغالف الذرة– ق�شور الأرز –
ق�شور ثمار بذر الكتان .
 2الأحطاب  :حطب الذرة  -حطبالقطن وغريها ...
مواد العلف الغليظة
املح�رضة (الدري�س) ::
هو عبارة عن املادة العلفية
اخل�شنة الناجتة عن حفظ الأعالف
اخل�رضاء عن طريق التجفيف (طبيعي ًا
�أو �صناعي ًا) حيث يتم حتويل نباتات
العلف الأخ�رض الفائ�ضة عن حاجة
احليوانات من �أعالف تزيد ن�سبة
رطوبتها عن � 60%إىل مادة علفية
جافة رطوبتها نحو  18%وذات
قيمة غذائية مرتفعة ميكن تخزينها
لت�ستعمل يف موا�سم قلة الأعالف
اخل�رضاء لتغذية احليوانات املجرتة
 ،ويحتوي دري�س البقوليات اجليد
النوعية على نحو  12%بروتني خام
وعلى  8%مواد معدنية �أما ن�سبة
الألياف فهي  25-30%والدري�س
اجليد يكون غني ًا بالفيتامينات
 A,D,E,K,Bوغني بالكال�سيوم
والف�سفور ،وميتاز الدري�س جيد
النوعية بلونه الأخ�رض واحتوائه
على معظم �أوراق النبات الذي �صنع
منه ويكون طري القوام خالي ًا من
التعفن .
مواد العلف اخل�ضراء املحفوظة(ال�سيالج):
و هو علف نباتي �أخ�رض مت حفظه
عن طريق تخمريه بعد تقطيعه �ضمن
حفر مغطاة بالنايلون �أو �ضمن
�أبراج مغلقة ويح�صل بكال الطريقتني
تفاعالت ال هوائية بفعل البكرتيا
املوجودة يف العلف (بكرتيا حم�ض
اللنب ) ينجم عنها ارتفاع حمو�ضة

العلف مما ي�ؤدي �إىل منع تف�سخ �أو
ف�ساد العلف وبالتايل يتم حفظة
لفرتات زمنية طويلة مع حمافظته
على حمتوياته الغذائية وعلى جودته
وتقبل احليوانات على التغذية عليه
ب�شهية  ،وهذه الطريقة قدمية جد ًا
حلفظ العلف وقد وجد كولومب�س
�أن الهنود كانوا ي�ستعملون احلفر �أو
اخلنادق حلفظ حبوبهم ،ويف القرون
القدمية يف العامل القدمي كانت
ال�سيلوات ت�ستعمل ب�صورة فعالة
حلفظ ك ً
ال من احلبوب والأعالف
اخل�رضاء و�أول �سيلو مت بنا�ؤه لهذه
الغاية مت يف الواليات املتحدة الذي
�أن�ش�أه ف .موري�س يف ماريالند عام
. 1876
ومن الأعالف التي ت�ستخدم يف
ت�صنيع ال�سيالج  :الذرة اخل�رضاء -
البقوليات  -احل�شائ�ش واملراعي
وغريها من الأعالف اخل�رضاء التي
تدخل يف �صناعة ال�سيالج كما يتم
ا�ستخدام كثري من خملفات ت�صنيع
الأغذية يف ت�صنيع ال�سيالج مثل  :تفل
ال�شوندر ال�سكري  ،تفل البندورة
 ،تفل احلم�ضيات  ،تفل العنب
 ،تفل التفاح  ،خملفات البازالء
وغريها...
/3الدري�س امل�سيلج (الهيالج)  :وهو
العلف اخل�شن الرطب ويجمع كل
من ميزات الدري�س وال�سيالج  ،فهو
�أكرث جفاف ًا من ال�سيالج ()40-60%
و�أعلى رطوبة من الدري�س .ويعد
غذاء �شهي ًا للحيوانات  ،له
الهيالج
ً
مظهر م�شابه لل�سيالج  ،لونه �أخ�رض
م�صفر �أو بني قلي ً
ال  ،ويكون له رائحة
م�شابهة لرائحة الدخان املع�سل
اجليد.
الإ�ضافات العلفية :ت�شمل املوادالتي تعطى للحيوان لي�س لغر�ض �سد
احتياجاته الغذائية  ،بل لت�أثريها
االيجابي يف عمليات التمثيل احليوي
داخل اجل�سم  ،مما يزيد قدرته على
اال�ستفادة من الغذاء � ،أو ي�ساعد على
حت�سني �إنتاجه نوعي ًا �أو كمي ًا  ،مثل
حمفزات النمو �أو امل�ضادات احليوية
و م�ضادات الأك�سدة و املواد امللونة
و م�ضادات ال�سموم الفطرية.
 4املتممات الفيتامينية:و ت�شمل جميع املنتجات
الطبيعية او امل�ستح�رضات
ال�صناعية التي ت�ضاف لعالئق
احليوان الغنائها بواحد �أو
�أكرث من الفيتامينات مثل
زيت ال�سمك و م�ستح�رضات
الفيتامينات النقية.
ال�صفات املرغوبة يف الأعالف :
 1البذور واحلبوب � :أاليقل معدل النظافة فيها عن
, 90%والتزيد ن�سبة الإ�صابة
باحل�رشات عن  10%و�أال تزيد
ن�سبة ال�سموم الفطرية فيها
عن  /25ميكروغرام  /كغ
 2خملفات البذور الزيتية� :أن تكون خالية من احل�رشات
�أو التعفن التزنخ ومطابقة
ملحتوى الربوتني.

 3مواد العلف اخل�رضاء � :أالتزيد ن�سبة الرطوبة يف الرب�سيم
مث ً
ال عن  90%يف احل�شة الأوىل و
 88%يف احل�شة الثانية و 85%
يف باقي احل�شات و�أال يقل عمر
الأعالف اخل�رضاء الأخرى عن �شهر
ون�صف وذلك لتجنب الت�أثري ال�سام
حلم�ض الهيدرو�سيانيك يف النباتات
ال�صغرية لأنواع الذرة .
 4مواد العلف اخل�شنة  :يف حالةكب�س الأتبان وق�ش الأرز والدري�س
يف باالت ي�شرتط حزمها ب�ألياف
نباتية �أو �صناعية مع حظر ا�ستخدام
ال�سلك يف احلزم خلطورته بالن�سبة
للحيوان.
 5مواد العلف احليوانية � :أنتكون خالية من ال�ساملونيال واالي
كوالي والعفن التزنخ .
 6الأعالف املركزة � :أال تقل ن�سبةالدهن اخلام بها عن  3%ويرتاوح احلد
الأدنى لن�سبة الربوتني اخلام بها بني
 9%للف�صيلة اخليلية و  17%يف بادئ
العجول و�أال تزيد ن�سبة الألياف اخلام
عن  6%يف بادئ العجول و 13%يف
علف العجول ال�صغرية و  15%يف
�أعالف احليوانات الأخرى و�أن التزيد
ن�سبة الرطوبة يف اجلميع عن 10%
و�أن تكون خالية من املواد ال�سامة
مبا فيها البذور ال�سامة واحل�رشات
والعناكب احلية و�أطوارها وكذلك
امليتة ال�ضارة منها والأحياء الدقيقة
ال�ضارة والقطع املعدنية والتعفن
والروائح الغريبة و�أن يكون طعمها
مقبول .
 7الأع�شاب واملراعي الطبيعية :�أن تكون متكيفة مع البيئة
�أ-
املحلية واحلالة املناخية والرتبة
ب�-أن تكون م�ست�ساغة وغ�ضة كثرية
الع�صارة ج � -أن تقاوم ال�سري عليها
والرعي .
د � -أن تكون �سهلة النمو  ،و�أن
تكون منوها عند احلدود التكلفة
الدنيا .
هـ � -أن تكون �سهلة امل�ضغ وذات
منو غ�ض كثري الع�صارة
�أن تكون ذات حمتوى
و-
غذائي عايل  ،غنية بالربوتينات
والفيتامينات والأمالح املعدنية
ومنخف�ضة بالألياف
ز -ان تكون لها ميزة ا�ستيعاب
عالية .
ح – ان تكون مالئمة ب�شكل مر�ض
�ضمن دورة تعاقب املحا�صيل.
ط � -أن التكون ملوثة بالأمرا�ض �أو
الطفيليات .
ك – �أن الت�سبب للحيوان نفخة
مفرطة .
خلطات الأعالف املركزة :
ت�ستخدم الأعالف املركزة على
�شكل خلطات تت�ضمن العديد من
املواد العلفية املركزة كاحلبوب
والأك�ساب والنخالة مع الأمالح
املعدنية والفيتامينات وتدخل مثل
هذه اخللطات ذات املحتوى الغذائي
املدرو�س واملنا�سب لإحتياجات
احليوانات التي �ستتغذى عليها مع

الأعالف املالئة على �شكل وجبات
كاملة حتقق للحيوان متطلباته
الغذائية (طاقة  ،بروتني  ،فيتامينات
ومعادن) ليتمكن من احلياة والإنتاج
ب�شكل جيد
العوامل امل�ؤثرة يف نوعية الأعالف :
الرتبة وال�سماد الطبيعي
1امل�ستخدم  2-نوعية النبات 3-
مرحلة الن�ضج  4-درجة النمو وف�صل
ال�سنة  5-الرعي
ن�صائح يف ا�ستخدام العلف يف تغذية
احليوان
� 1أن يتم تغذية احليوان وفقاملقننات التي حتددها املراجع
العلمية
 2تغذية احليوانات وفق العمر –الإنتاج – احلالة الف�سيولوجية
� 3أن يراعى عند تكوين العليقةحتديد ن�سبة الأعالف املركزة �إىل
املالئة
وفق مايلي :
حيوانات احلليب
1 : 1
1 : 4
حيوانات الت�سمني
1 : 2
حيوانات احلامل
 4مراعاة احلدود امل�سموح بهامن الأعالف يومي ًا .
 5للنخالة ت�أثري ملني لذلك تقدممع الك�سبة �أو الدري�س لت�أثريهما
املم�سك  ،والنخالة غنية بالف�سفور
فقرية بالكال�سيوم
6ك�سبة القطن الغري مق�شورة :التعطى للحيوانات الر�ضيعة لوجود
مادة اجلو�سيبول ال�سامة بها  ،تعطى
مع الك�سبة مادة الدري�س ب�سبب فقرها
بالكال�سيوم والكاروتني ،كما تعطى
معها النخالة لأن للك�سبة ت�أثري
مم�سك والنخالة لها ت�أثري ملني ،
مع عدم تقدميها حليوانات احلليب
والطالئق بكرثة لت�أثريها ال�سلبي
على اجلهاز التنا�سلي .
7مراعاة الت�أثري امليكانيكيوالف�سيولوجي ملواد العلف :يجب �أن
التكون جميعها ملينة �أو مم�سكة .
� 8أن التزيد ن�سبة املادة اجلافةعن  3%من وزن احليوان احلي
� 9أن تكون مواد العلف متنوعةامل�صادر وتراعي الناحية االقت�صادية
 10توفري العلف الأخ�رض علىمدار العام �إن �أمكن  ،مع ت�صنيع
الفائ�ض دري�س �أو �سيالج
�11أن يتم االنتقال من مادة علفية�إىل مادة �أخرى جديدة بالتدريج
وملدة التقل عن � /10أيام
12يراعى عند قطع الأعالفاخل�رضاء �أن تتم قبل الإزهار لتخفيف
ن�سبة الألياف فيها
� 13أن تعطى احليوانات وجبةم�سائية من الأعالف املالئة (دري�س
�أو تنب ) لأنها حتتاج �إىل فرتة طويلة
لله�ضم
� 14أن تغطي الأعالف قدرة احليوانعلى اال�ستيعاب و�أن التقل عن ذلك
حتى الي�شعر احليوان باجلوع .
 15تامني االتزان يف عليقةاحليوان من الفيتامينات والأمالح
املعدنية .
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

واحة الطفل
مـــعـــلومــات

كيف احبب نف�سي
�إىل الدرا�سة
لكي حتبب نف�سك يف الدرا�سة
عليك �أن تعرف مدي �أهميتها
وقيمتها وم�ستقبلها  ،فاملرء �إذا مل
يعلم قيمة ال�شيء ال يهتم به ،لذلك
عليك �أن تعلم �إذا مل تدر�س �سوف
يكون م�صريك جمهوال وغري وا�ضح
املعامل  ،عليك �أن تعرف �أهمية
الدرا�سة حتى تهتم بها ،و�أهميتها
ت�ست�شعرها من خالل جولة تقوم
بها علي البنايات قيد الإن�شاء
وتنظر �إيل العمال الذين يعملون
فوق البناية حتت �أ�شعة ال�شم�س
وتذهب يف نف�س الوقت �إيل �رشكة من
ال�رشكات وتطلع علي موظفيها وهم
يعملون حتت التكييف ويف مكان
نظيف وعقد مقارنة �،أنا و�أنت بني
هذا وذاك و�سنعلم �أهمية الدرا�سة
وبالتايل �سنحبها وجنتهد فيها لأننا
نكون �أمام خيارين �أما العمل حتت
�أ�شعة ال�شم�س �إذا ما تركنا الدرا�سة
و�إما العمل يف �رشكة مرفهة ومكيفة
�إذا ما در�سنا واجتهدنا.

�إدارة الوقت مهم يف الدرا�سة،
علينا �أن نعرف كيف ن�ستغل �أوقاتنا
فيما فيه منفعة لنا  ،الدرا�سة
بحاجة �إيل �إدارة لكي نتعامل معها
حيث نقوم بتوزيع الوقت بني مواد
الدرا�سة نخ�ص�ص لدرا�سة كل مادة
وقت معني و�أي�ضا نخ�ص�ص وقت
للراحة واال�سرتخاء حتى نريح
�أع�صابنا وعقولنا بعد االنتهاء من
فرتة الراحة نعود للدرا�سة ونحن
نتمتع بطاقة ون�شاط جديد.
الوقت املنا�سب للدرا�سة  ،اختيار
وقت الدرا�سة مهم حتى ن�شعر ب�أننا
ن�ستفيد مما ندر�س ،عدم فهمنا ما
ندر�س وكراهيتنا لها هو من �أ�سباب
عدم الدرا�سة يف الوقت املنا�سب،
لذلك يجب علينا �أن نخ�ص�ص
الوقت املنا�سب الذي تكون فيه
عقولنا م�ستعدة ومهي�أة ال�ستقبال
املعلومات  ،و�أف�ضل الأوقات التي
ين�صح بها يف ال�صباح الباكر.

ق�صة اليوم..ال ت�ست�سلم ابدا
ق�صة اال�سد والكلب والقرد
ذات يوم �ضاع كلب يف الغابة وكان خائف ًا جد ًا من �أن يراه �أ�سد قادم نحوه .فكر
الكلب يف نف�سه "لقد انتهى �أمري اليوم .مل يرتكني الأ�سد حياً ".ثم ر�أى بع�ض
العظام ملقاة حوله� .أخذ الكلب عظمة وجل�س معطي ًا ظهره للأ�سد وتظاهر
ب�أنه م�ستمتع
بلعق العظمة
وبد�أ بال�رصاخ،
ثم بد�أ يتج�ش�أ
ٍ
عال
ب�صوت
قائ ً
"يا
ال
للر و عة ،
الأ�سد
عظام
لذيذة حقاً.
ح�صلت
�إذا
على املزيد
منها ف�سيتحول
�إىل
يومي
حفل".
خاف الأ�سد وقال لنف�سه" :هذا الكلب ي�صطاد الأ�سود ،علي �أن �أنقذ حياتي
و�أهرب ".ثم رك�ض الأ�سد بعيد ًا عن الكلب وب�رسعة.
وكان هناك على �إحدى الأ�شجار قرد ي�شاهد تلك اللعبة ب�أكملها .فكر القرد
قائالً" :هذه فر�صة جيدة لأعيد الأ�سد بثقة ب�إخباره بكل هذه الكذبة ".حيث
حاول القرد �أن يجعل من الأ�سد �صديق ًا له وبالتايل لن ي�ضطر �إىل القلق
واخلوف منه بعد ذلك.
رك�ض القرد باجتاه الأ�سد ليف�شي له الأمر� .أما الكلب فقد �شاهده يرك�ض
خلف الأ�سد ف�أدرك �أن مكروه ًا �سيقع له �إن مل يت�رصف.
�أخرب القرد الأ�سد بكل �شيء حيث �رشح له كيف قام الكلب بخداعه .ز�أر
الأ�سد ب�صوت ٍ
عال وقال للقرد �أن ميتطي ظهره وتوجه �إىل الكلب م�رسعاً.
كان الكلب ذكي ًا جد ًا فقد جل�س مرة �أخرى معطي ًا ظهره للأ�سد وبد�أ يتكلم
ب�صوت ٍ
عال" :ا�ستغرق هذا القرد وقت ًا طويالً .لقد م�ضت �ساعة كاملة وهو
عاجز عن الإيقاع ب�أ�سد �آخر!"
�سمع الأ�سد الكالم  ..فرمى القرد من على ظهره وقام بافرتا�سه عقاب ًا له
على اخليانة!.
احلكمة � :إذا مل يكن من املوت بد  ..فمن العار �أن متوت جبانا

درا�سة املواد ال�سهلة �أوال� ،إذا
�أردنا �أن ن�ستمتع بالدرا�سة  ،يجب
�أن ال ن�ضع العقبات �أمامنا� ،أي
ال ن�ضع املواد ال�صعبة ونقوم
بدرا�ستها يف بداية �أوقات الدرا�سة،
بل علي العك�س نقوم بدرا�سة املواد
ال�سهلة حتى نت�شجع علي الدرا�سة
 ،ومن ثم ندر�س املواد ال�صعبة
ب�صحبة �صديق لنا يكون �أكرث فهما
منا يف املادة التي نت�صعب منها،
نتعاون فيما بيننا علي و�ضع احللول
ال�صعبة يف املادة وبهذا ن�ستطيع
تذليل ال�صعاب �شيء ف�شيئا وبهذا
ن�ستطيع �أن ندر�س ون�ستفيد وبتايل
نحب الدرا�سة.
الطالب الذي يعلم م�صلحته جيدا
ال يكره الدرا�سة بل يحبها لأنها
الطريق التي من خاللها �سوف ي�صل
�إيل �أحالمه وحتقيق مكانة عالية
بني النا�س ويجعل كل من �أحبة
يفتخر به وباجنازاته العلمية.

هل تعلم!!!
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

�إقليم الأهواز او عرب�ستان
وخوز�ستان ،منطقة يف
�إيران اغلبية �سكانها عرب

حمطات

الأهواز هي منطقة تقع بجانب
الب�رصة من الناحية اجلغرافية،
العربية
املراجع
ح�سب
واملنظمات الأحوازية ،هي تلك
املنطقة الواقعة يف اجلنوب
ال�رشقي من العراق واجلنوب
الغربي من �إيران وتقع على خط العر�ض (� )57/29إىل()00/33درجة �شماال
وعلى خط الطول(�)51 /48رشقا من ال�شمال وال�رشق يحدها جبال زاغرو�س
ومن الغرب بالد العراق ومن اجلنوب يحدها اخلليج العربي احلد اجلغرايف
الطبيعي الفا�صل بينها وبني اله�ضبة الإيرانية �أو ما يعرف ببالد فار�س ,حيث
لعب هذا الفا�صل اجلغرايف دورا مهما يف تباين لغات وثقافات وح�ضارات
الأمم وال�شعوب التي عا�شت �رشقه وغربه .وقد بقيت هذه الأمم تعي�ش هذا
التباين يف ما بينها طبقا الختالف بيئتها اجلغرافية التي ات�سمت باجلبال
واملرتفعات لدى الفر�س الآريني وال�سهول وال�صحاري لدى العرب ال�ساميني.
ومما ال �شك فيه �أن الختالف البيئة اجلغرافية دورا م�ؤثرا يف طبيعة �سكانها
من جميع النواحي االجتماعية وهذا ما جنده وا�ضح �أمامنا على ار�ض الأهواز
حيث تختلف احل�ضارة والثقافة والعادات والتقاليد بني الأهوازيني العرب
والإيرانيني الفر�س الوافدين من خلف اجلبال �إىل �أر�ض الأهواز .هذه املنطقة
التي عرفت تاريخيا بعيالم الدولة ال�سامية التي �أ�س�ست �أول ح�ضارة على �أر�ض
الأهواز

حكم واقوال

قدمي ًا قالوا

رش النا�س
� ُّ
ُ
يقيل الإعتذارات
من ال
وال ي�سرت الزالت
وال يقبل العرثات

هل تعلم � ّأن عدد فقرات عنق الزّ رافة
نف�س عدد الفقرات املوجودة يف عنق
الإن�سان .
هل تعلم � ّأن الذئاب واحلمري من
ال�سمع.
�أكرث احليوانات ّ
حدة يف ّ
هل تعلم � ّأن �أنثى الذّ باب ت�ضع من
البي�ض ماي�ساوي  500بي�ضة �أو �أكرث
طول حياتها.
هل تعلم � ّأن كل � 1000سمكة من
�سمك الفانو�س ت�ساوي مايقارب كيلو
واحد .
هل تعلم � ّأن احل�صان �إذا قطع ذيله
ميوت.
هل تعلم � ّأن العقرب �إذا اقرتب من
النّار ميوت.
يعب عن حزنه
هل تعلم � ّأن الفيل
رّ
ردة فعله و�أ�سلوبه
بالبكاء ،ف� ّإن ّ
الب�رشية� ،أال
لردة الفعل
م�شابهة
ّ
ّ
الدموع ،فمن الظّ اهر � ّأن الفيلة
وهي ّ
تبكي حني حتزن� ،أو حني تفقد
�أحد �صغارها ،وللتّعبري عن حزنها
الدموع ت�رصفات ت�شبه
ت�صاحب تلك ّ
ت�رصّ فات الب�رش؛ حيث حتتفظ بعظام
�شدة حزنها
�صغارها بعد موتها من ّ
عليها.

هل تعلم �أنّ ه �إذا دخلت منلة يف اذن
الفيل ميوت .
يحرك فكّ ه
التم�ساح
أن
هل تعلم �
ّ
ّ
العلوي عند الأكل عدا عن كلّ الكائنات
ّ
حترك فكّ ها ال�سفلي
الأخرى؛ حيث �إنّ ها
ّ
عند االكل ولي�س العلوي .
هل تعلم � ّأن قلب الذّ بابة يخفق
الدقيقة الواحدة .
مرة يف ّ
ّ 1000
هل تعلم � ّأن احلوت الأزرق من �أثقل
احليوانات يف العامل
هل تعلم � ّأن معظم الأ�سماك ّ
التي
تعي�ش يف �أعماق املحيطات عمياء .
هل تعلم � ّأن الفر�س ي�ستطيع �أن
يبقى واقف ًا على �أقدامه �شهر ًا كام ً
ال .
هل تعلم � ّأن باري�س �أن�ش�أت � ّأول
حديقة حيوانات يف العامل يف عام
 1793م .
هل تعلم �أن الأخطبوط تنمو ذراع
له �إذا فقد �أحد �أذرعه الطّ ويلة.
هل تعلم � ّأن عدد ا�سنان البعو�ضة
� 47س ّن ًا وعدد ا�سنان االرنب � 28س ّناً،
وعدد ا�سنان الفيل� 32س ّناً ،وعدد
ا�سنان اجلمل �34س ّناً ،وعدد ا�سنان
الكلب � 42س ّن ًا .
هل تعلم � ّأن متو�سط عمر رم�ش
العني الواحد يقارب  150يوماً،
تتجدد
علم ًا � ّأن رمو�ش عني الإن�سان
ّ
دائماً.
هل تعلم � ّأن �صوت الأم من � ّأول

اال�صوات ّ
التي مي ّيزها الطّ فل عن
باقي الأ�صوات .
هل تعلم � ّأن القنوات الدمع ّية عند
الأطفال تبد�أ يف عملها بعد خم�سة
�أ�سابيع من الوالدة؛ حيث ال ميكنه
املدة.
البكاء قبل هذه
ّ
يتكون
ة
ي
خل
مليار
100
هل تعلم � ّأن
ّ
ّ
منها املخ الب�رشي؛ حيث ت�سيطر هذه
اخلاليا على الأع�صاب والع�ضالت
و�أجهزة اجل�سم الأخرى .
هل تعلم � ّأن بي�ضة النّعامة من �أكرب
البي�ض يف العامل ،وتزن ما يقارب
 2كيلو غرام  ,ويبلغ �سمك ق�رشة
النّعامة ما يقارب  1.5ميلمرت؛ بحيث
ي�ستطيع �شخ�ص وزنه  126.98كيلو
غرام �أن يقف على البي�ضة دون �أن
تتك�س
هل تعلم � ّأن النّحلة ترفرف
مرة يف كلّ
بجناحيها ما يقارب ّ 350
ثانية.
هل تعلم � ّأن الزواحف لها6000نوع
يف العامل ،والعناكب لها � 73ألف
نوع يف العامل ،و القمل له مايقارب
والثديات لها 4600
� 3آالف نوع،
ّ
نوع على م�ستوى العامل والطيور
لها � 9آالف نوع.
هل تعلم � ّأن فم الإن�سان يفرز حوايل
لرت من ّ
اللعابيوم ّياً.

 من �أي املواد ُي�صنــع قـو�سالكمــان ؟
من �شعــر ذيـل احل�صـــان .
 -من م�ؤلـف كتـاب " تاريــخ

الكويــــت " ؟
عبد العزيــز الر�شيـــد .
 من �أول مديــر جلامعـةالكويــــــت ؟
الدكتور عبد الفتاح �إ�سماعيـــل .
 يف �أي عام مت �إطالق �أول قمر�صناعـي عربي ( عرب �سات ) ؟
يف عام 1985م .

 ق�رص احلمراء الأندل�سي �شاهدعلى فـن العمارة االقدمي ففي �أي
مدينــة يقع ؟
يف مدينـة غرناطــــــــة .
 ماذا ي�سمى �أ�صغر �أنــواعالل�ؤلــ�ؤ حجم ًا ؟
ال�سحتيـــت .

�سوال وجواب

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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تعقيب وا�ضافات على احلوار مع افراد ا�رسة الراحل اللواء معا�ش خليفة كرار بله
ترجمة  /حممدعلي حميدة
�إعداد /هبتي ميكائيل ولدو

ن�رشت �صحيفة ارتريا احلديثة
العدد ( )100ال�صادرة يوم
21/2/2017م احلوار الذي
اجراه اال�ستاذ يو�سف ادري�س
واعده اال�ستاذ حممود عبد الله
ابو كفاح ،ف�أ�شكر االخوة على
هذا احلوار القيم واعداده،
وال�شكر اي�ضا مو�صول اىل
�صحيفة ارتريا احلديثة على
اتاحة الفر�صة لن�رشه.
وحقيقة ان ال�سودان ي�شكل
العمق اال�سرتاتيجى الرتريا
كما ت�شكل ارتريا لل�سودان
العمق اال�سرتاتيجي يف ال�سلم
واحلرب لتبادل امل�صالح
امل�شرتكة وامل�ساهمة الفعالة
حمليا واقليما يف �سبيل االمن
واال�ستقرار ،الن عالقة ال�شعبني
ازلية لوجود القوى الب�رشية
املتداخلة منذ الع�صور القدمية.
وقد زرح ال�شعبان حتت ق�ساوة
اال�ستعمار الرتكى والربيطانى
امل�رصى ل�سنوات خلت حيث احتل
االتراك ارتريا خالل (1557-
1866م) واحتلها امل�رصيون
خالل (1866-1884م) واالحتالل
الربيطاين با�سم االنتداب خالل
(1941-1952م) وحتت احتالل
احلكم الثنائى الربيطاين
امل�رصى (1885-1956م) مل

ي�ست�سلم ال�شعبان ومل يخ�ضعا
وامنا نا�ضال �سيا�سيا وع�سكريا
وقدما ت�ضحيات غالية يف �سبيل
احلرية واال�ستقالل عالوة على
ذلك ف�إن ارتريا ظلت ت�سعة
وخم�سون عاما حتت االحتالل
االيطاىل وثالثون عاما حتت
اال�ستعمار االثيوبي  ،هذا وقد
توثقت العالقة بني ال�شعبني
يف مواجهة اال�ستعمار عرب
الن�ضاالت الطويلة حتى انحاز
ال�شعب ال�سوداين اىل جانب
ق�ضية ارتريا العادلة .وانطالقا
من املثل االرتري "من عمل لك
خري ًا اعمل له او حتدث عنه"
لذلك ف�إن �أب�سط �شيئ ميكن
عمله هو �أن نتحدث عن املواقف
التي نالها ال�شعب االرترى من
ال�شعب ال�سوداين  ،باال�ضافة
اىل مواقف ال�شخ�صيات البارزة
ومن �ضمنها الراحل اللواء خليفة
كرار بله.
هذا وكل املعلومات التي
وردت يف احلوار حقائق يعرفها
املنا�ضلون الذين كانوا على
ات�صال مبا�رش مع اللواء ويف
هذا املقام ا�ضيف املعلومات
التالية:
عام  1970وللمرة الأوبىتعرفت على اللواء يف مدينة
اخلرطوم ويف مكتبه ،بناء
على قرار الهجرة واجلوازات

�إعــــالنات

مت حتويلى اليه بعد م�صادرة
اجلواز االثيوبي الذي كنت احمله
منذ العام  1964والذي كان يتم
جتديده بعد كل �سنتني ب�سبب
الإجراءات التي فر�ضت على
الطلبة الذين ا�ستولوا على اخلتم
من ال�سفارة االثيوبية بالقاهرة
بعد احراقها يف العام 1966م،
فقرار اجلوازرات كان مبنيا على
ان اجلواز مزور وحامله جمهول
ورجال االمن ال�سوداين كانو يف
حالة اال�ستنفار حلادث اغتيال
كيدانى كفلو وولداى كدى ، 10
ا�ستقبلنى اللواء يف مكتبه وقال
يل "جوازك مزور ونحن النتعامل
والنقبل جوازات مزورة وكيف
تثبت ب�أنك ارتري؟ وماهو هدفك
للح�ضور اىل ال�سودان؟" فقلت
له انا من ابناء ارتريا وع�ضو
تنظيم جبهة التحرير االرترية
ويعلم بذلك مكتب اجلبهة واي�ضا
ع�ضو االحتاد العام لطالب
ارتريا والهدف الذي ح�رضت من
اجله هو ان االحتاد كلفنى للقاء
مع القيادة العامة والت�شاور
على عقد امل�ؤمتر الطالبى يف
االرا�ضى املحررة ويف حالة
عدم التمكن الت�شاور مع االحتاد
العام للطالب ال�سودانيني وعقده
يف اخلرطوم.
فقال "ال�سودان يرحب ب�أبناء
ارتريا ولكن يف هذا الظرف

�إىل املدعو� /صالح �إدري�س �آدم  ،مبا �أن زوجتك املدعية حواء حممد جمع قد رفعت �ضدك دعوى ق�ضائية تطالب فيها
بالطالق جراء غيابك عنها منذ العام 2014م ،عليه حتيطك املحكمة علم ًا ب�أن حت�رض �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف
اجلل�سة املقرر عقدها يوم 2017 /5 /11م  ،ويف حالة عدم ح�ضورك �أو من ينوب عنك ف�إن ا ملحكمة �ستنظر يف الق�ضية
يف غيابك.
حمكمة �أفعبت ال�شرعية
قدم ال�سيد /جابر �آدم �إبراهيم عر�ض ًا قال فيه لقد �أ�ست�شهد �إبننا املرحوم �إبراهيم جابر �آدم بحادث �سيري يف اململكة
العربية ال�سعودية جيزان بتاريخ  22رم�ضان 1436هـ املوافق 2015 /7 /9م وترك من الورثة عدد  2والديه وهم
والده
		
 .1جابر �آدم �إبراهيم
والدته
		
 .2زهرة �أحمد علي
وعلى من يدعي بالإرث �أو يعرت�ض �أن يتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية بقندع بتاريخ الإثنني 2017 /5 /8م
حمكمة قندع ال�شرعية
قدمت ال�سيدة /فاطمة حممد عمر عر�ض ًا قالت فيه لقد توفيت جدتي /فاطمة �أباغاز قاردو بتاريخ 1980 /10 /25م
وتركت من الورثة التايل �أ�سماءنا
حفيدتها
		
 .1فاطمة حممد عمر
حفيدها
		
 .2عبده حممد عمر
حفيدها
		
 .3حممد عمر �أميدي
حفيدتها
		
 .4زبيبة عمر �أميدي
حفيدتها
 .5نوارة �إبراهيم		
وعلى من يدعي بالإرث �أو يعرت�ض �أن يتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية بع�صب بتاريخ 2017 /5 /13م.
حمكمة ع�صب ال�شرعية

ح�رضت لدى املحكمة ال�سيدة� /أ�رسار نورالدين عبدالله وقدمت عر�ض ًا قالت فيه ب�أن �إبنها يا�سني �إدري�س
علي نور رحمه الله �أ�ست�شهد بتاريخ 2017 /1 /6م منطقة ثالث ع�رش ومل يرتك من الورثة غريي ولي�س له
وارث غريي وعليه ت�أمر املكمة على من يدعي الإري �أو ي�ستحق معها الإرث فعليه �أن يتقدم �إىل حمكمة ت�سني
ال�رشعية يف جل�سة يوم 2017 /4 /18م.
حمكمة ت�سني ال�شرعية

الي�سمح بعقد املومتر او اي
اجتماعات من الناحية الأمنية
لوقوع احلادث يف ك�سال" ومع
ذلك �سلمنى اجلواز وت�رصيح اىل
ك�سال ومنها �سافرت اىل امليدان
للقاء مع القائد العام ال�شهيد/
حممد احمد عبده  ،التقيت به يف
همبول ،وكانت جبهة التحرير
يف بداية االن�شقاقات وادركت
مما قال يل القائد العام ،ان
عقد امل�ؤمتر غري ممكن فعدت
من حيث اتيت  ،يف عام 1971م
عندما قررت جبهة التحرير
االرترية عقد م�ؤمترها االول ف�إن
اللواء قدم الكثري من الت�سهيالت
للوفود امل�شاركة �سواء كان
لالرتريني القادمني من خارج
ال�سودان وللوفود من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة.
يف العام  1973ا�ستولت
اجلبهة على معدات تعبيد الطرق
مبا فيها �سيارات النقل وال�شحن
التابعة لل�رشكة االثيوبية
والتي كانت تعبد الطريق ما
بني ام حجر وحمرة (نهر �ستيت)
وعندما حاولت اجلبهة ت�أمينها
يف االرا�ضي ال�سودانية رف�ض
جهاز االمن ادخالها حتى تدخل
اللواء و�سمح بادخالها.
ويف هذا املقام من ال�صعب على
ان اذكر كل ال�شخ�صيات البارزة
التي دعمت الثورة االرترية،
ومع ذلك اذكر على �سبيل املثال
ال احل�رص اال�ستاذ حممد ابو
القا�سم حاج حمد،واال�ستاذ
واملحامى فاروق ابو عي�سى،
اال�ستاذ واملحامى مرغنى
الن�رص ،و�سعادة الوزير الر�شيد
الطاهر ،و�سعادة الوزير بابكر
عو�ض الله.
هذا ومن املهام اال�سا�سية
عندما نتطرق اىل تدوين تاريخ
ارتريا احلديث البد من اال�شارة
اىل املواقف الهامة واال�سا�سية
التي وقفها ال�شعب ال�سوداين
وهي :
يف العام 1963م عندما قرر نظام
ابراهيم عبود ابعاد االرتريني
من اع�ضاء حركة حترير ارتريا
وت�سليمهم لل�سلطات االثيويبة
قامت مظاهرات �شعبية تطالب
بعدم الت�سليم ومل ي�ستجب
النظام الع�سكري ومت ت�سليمهم،
ولذلك ار�سل املحامون يوم
23/10/1963م برقية اىل
وزير العدل االثيوبي يطلبون
فيها ت�أمني حقوق املعتقلني
وال�سماح لهم باحل�ضور امام
املحكمة االثيوبية والدفاع عنهم
واملحامون هم:
 /1اال�ستاذ عقيل احمد عقيل
 /2اال�ستاذ مرغني الن�رص
 /3اال�ستاذ دفع الله احلاج
يو�سف  /4اال�ستاذ فاروق ابو

عي�سى
 /5اال�ستاذ دفع الله احلاج
مو�سى  /6اال�ستاذ على حممد
 /7اال�ستاذ احمد �سليمان
 /8اال�ستاذ حممد احمد عرابى
 /9اال�ستاذ �رس اخلتم على عمر
 /10اال�ستاذ �صالح م�صطفى
يف العام 1964م عندما
انت�رصت ثورة  24اكتوبر كون
رجال الثورة جمعية ال�صداقة
ال�سودانية االرترية برئا�سة
ال�سيد /مرغنى الن�رص وال�سيد/
ذا النون عبد الله وكانت هذه
اجلمعية ت�ضم يف ع�ضويتها معظم
االحزاب ال�سيا�سية و�شخ�صيات
م�ستقلة ،وقامت اجلمعية بتعبئة
اجلماهري يف كل املدن يف �سبيل
تاييد الثورة االرترية.
يف العام 1967م عندما تعر�ض
�شعبنا يف بركة لالبادة واحراق
القرى ال�شاملة ا�ضطر ال�شعب �إىل
اللجوء اىل ال�سودان ،فرف�ضت
ال�سلطات احلاكمة ا�ستقبالهم،
اال ان ال�شعب ال�سوداين ال�شقيق
قام باملظاهرات وارغم ال�سلطات
الالجئني.
ا�ستقبال
على
ويف نف�س ال�سنة اي�ضا اغلقت
ال�سلطات مكاتب جبهة التحرير
االرترية بحجة اتهامات ملفقة
ب�أن جبهة التحرير االرترية
القت قنابل يف اماكن ح�سا�سة
مبا فيها حمطات الوقود يف
مدينة ك�سال  ،كما اطلقت ا�شاعة
بان اجلبهة حاولت اال�ستيالء
على بنك باركليز وقامت بتلغيم
مقر القن�صلية باملتفجرات كل
هذه امل�ؤامرات كانت مدبرة
من قبل القن�صلية االثيوبية
مبدينة ك�سال وعنا�رص مرتزقة
من االرتريني وال�سودانيني
حتى يحدث ال�صدام بني الثورة
االرترية وال�شعب ال�سوداين  ،اال
ان رجال االمن والبولي�س كانوا
على م�ستوى امل�س�ؤلية يف اجراء
التحقيق وك�شفها للجماهري،
وهذه ال�سنة كانت من ا�صعب
ال�سنوات التي مرت بها الثورة
االرترية على امل�ستوى املحلى
 ،باال�ضافة اىل ماذكر انفا مت
ت�سليم قائد املنطقة اخلام�سة
ومعه اعداد كثرية من اجلنود ،
وعلى امل�ستوى االقليمى حدثت
احلرب الثالثة يف منطقة ال�رشق
االو�سط بني الدول العربية
امل�ساندة للثورة االرترية
ودولة ا�رسائل وحلفائها .ويف
اخلتام مهما كانت الظروف
وتقلبت املواقف ال�سيا�سية ف�إن
ال�شعب االرتري الميكن ان ين�سي
او يتجاهل مواقف ال�سودان
ال�شقيق.
حممد ادري�س حمداى -ا�سمرا
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()131

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

الرثوات ال�سياحية يف عن�سبا
ً
ال�سيد/مقو�س :متتلك بالدنا يف كل �شرب مناظر جميلة ا�ضافة اىل ال�سلم واال�ستقرار مع زاب�شعبها امل�ضياف
اجلز الأول
قا�سم �أحمد

ال�سياحة تعني بيئة نقية ونظيفة ،
بيئة خالية من دخان امل�صانع و�أزيز
ال�سيارات والطائرات املزعجة  ،بيئة
تتميز بالهدوء واال�ستقرار ،كما هو يف
بالدنا املحبوبة لكل زائر �أو �سائح
" وهي اي�ضا �سلم ترتقي به البلدان
اىل اعلى املراقي االقت�صادية ،دون
متاعب وتخ�صي�ص ميزانيات �ضخمة،
و�سلبياتها اقل بكثري من ايجابياتها،
بهذه الكلمات بد�أ م�س�ؤول ال�سياحة يف
اقليم عن�سبا ال�سيد /مقو�س ا�سقدوم
حديثه العذب عن ال�سياحة واهميتها
حمليا وعامليا.
وقد بلغت دول كثرية م�ستويات
اقت�صادية عالية ،نتيجة لإ�ستفادتها
اجليدة من الرثوات ال�سياحية
املتوفرة لها ،حيث جند فرن�سا
وا�سبانيا واليونان من اهم الدول
االوروبية التي تقدمت يف هذا
املجال ،بينما جند جمهورية ال�صني
ال�شعبية و �سنغافورة قطعت م�شوار ًا
كبري ًا يف هذا القطاع من دول �آ�سيا،
اما من القارة االفريقية ،وكما اليخفى
على الكل ف�إن جمهورية م�رص العربية
تعد من اكرث الدول االفريقية التي
ت�ستقبل زوار و�سواح قادمني من
كافة ارجاء العامل ،لتفقد االهرامات
واملباين االثرية العريقة الكائنة يف

اال�سكندرية  ،لي�س
هذا فح�سب بل
تتميز م�رص مبوقع
خالب
جغرايف
تليها كل من كينيا
وجنوب افريقيا.
مرت عزيزي
منظمة
القارئ
العا
ال�سياحة
ملية منذ تا�سي�سها
 ،مبر ا حل
متعددة  ،ن�ش�أت
املنظمة كم�ؤمتر
الحتادات
دويل
النقل ال�سياحي
الر�سمية ،والذي
تا�س�س يف العام
 1925يف الهاي،
احلرب
وبعد
العاملية الثانية عدل ا�سمها �إىل
االحتاد الدويل ملنظمات ال�سفر
الر�سمية وانتقلت �إىل جنيف.
كان هذا االحتاد منظمة فنية غري
حكومية ،بلغ عدد اع�ضائها �إىل 109
منظمة �سياحية وطنية ،و 88اع�ضاء
مراقبني من بينهم جمموعات يف
القطاعني العام واخلا�ص يف العامل.
يف  1967طالب اع�ضاء االحتاد بتحويله
�إىل كيان حكومي دويل يفو�ض باجراء
االتفاقات على �أ�سا�س عاملي بخ�صو�ص
كل امل�سائل املتعلقة بال�سياحة
وللتعاون مع املنظمات املناف�سة

الأخرى ،خ�صو�صا تلك التابعة للأمم
املتحدة مثل منظمة ال�صحة العاملية
واليون�سكو ومنظمة الطريان املدين
الدولية ،واتخذ قرارا لنف�س الغر�ض
يف  1969من قبل اجلمعية العمومية
لالمم املتحدة لتنظيم الدور املركزي
لالحتاد الذي يجب �أن يلعبه يف
جمال ال�سياحة العاملية بالتعاون
مع الكيانات املوجودة �ضمن الأمم
املتحدة ،وبعد ذلك القرار اقر النظام
الأ�سا�سي ملنظمة ال�سياحة العاملية
يف  1974من قبل الدول التي انت�سبت

منظماتها ال�سياحية الر�سمية �إىل
االحتاد الدويل الآنف الذكر ،وكونت
املنظمة اجلديدة �أوىل جمعياتها
العمومية يف مدريد يف ،1975
وعينت االمانة العامة يف مدريد
يف بداية العام التايل باقرتاح من
احلكومة الأ�سبانية التي قدمت مبنى
للمقر العام ،يف � 1976أ�صبحت
املنظمة وكالة تنفيذية لربنامج
الأمم املتحدة للتنمية ،ويف 1977
وقعت اتفاقية تعاون ر�سمية مع
الأمم املتحدة نف�سها ،ويف 2003
حولت املنظمة �إىل وكالة متخ�ص�صة
لالمم املتحدة ،ويف  2005و�صل عدد
اع�ضائها �إىل  145بلدا و�سبعة �أقاليم
،وحوايل  350ع�ضوا منتدبا ميثلون
القطاع اخلا�ص  ،وامل�ؤ�س�سات
التعليمية واالحتادات ال�سياحية
وال�سلطات ال�سياحية املحلية ،فيما
حتتفل املنظمة يف ال�سابع والع�رشين
من �سبتمرب من كل عام باليوم العاملي
لل�سياحة.
ويف بالدنا ت�أ�س�س القطاع ال�سياحي
يف عهد االمرباطور هيلي �سال�سي يف
العام  ، 1966وا�ستمر هذا الن�شاط
ال�سياحي منذ تا�سي�سه وحتى العام
 1975ي�سري بخطى جيدة ،لكنه �سجل
تدهورا با�ستمرار حتى . 1991
ويف العام  1992مت تا�سي�س هذا
القطاع ك�أحد اق�سام وزارة التجارة
وال�صناعة ،بينما كونت له وزارة
خا�صة يف العام  ،1994وافتتحت

فروع لها يف العام  1996يف ثالث من
اقاليم البالد ،هي االو�سط وعن�سبا
و�شمال البحر االحمر كبداية ،فيما
حلقت االقاليم املتبقية يف العام
.2000
يف اقليم عن�سبا ا�ستهل الفرع ان�شطته
ب�شكل ر�سمي يف العام  ، 1997ومنذ
تلك الفرتة ظل ميار�س بثبات ان�شطة
�سياحية م�شهودة م�ستفيد ًا من الرثوات
ال�سياحية الهائلة التي تتوفر يف
االقليم.
ويقول ان الرثوات ال�سياحية يف
بالدنا كثرية ال ميكن ح�رصها ،لكن
هذه العجالة نذكر بع�ضا منها،
مثل �شواطئ بحرية طبيعية نظيفة
ونقية و�صافية ،االديرة املنت�رشة
يف كافة ارجاء البالد ،املباين
االثرية احل�ضارية القدمية ،املناظر
وال�ساحرة،
اخلالبة
الطبيعية
وكذلك الطق�س املتميز ،واالماكن
التاريخية واالثرية املختلفة ،
خمتلف احليوانات الربية والطيور
املتنوعة ،ال�رشيط االخ�رض الواقع
يف منطقة �شمال بحري ،ال�سياحة
"االيكولوجية" البيئية واملنحوتات
ال�صخرية ،والعادات والتقاليد
املتوارثة ،التنوع الثقايف االجتماعي
وغريها من الرثوات ال�سياحية التي
تتمتع بها ارتريا ،حيث متتلك
بالدنا ارتريا يف كل �شرب وكل خطوة
مناظر جميلة وفاتنة ،ا�ضافة اىل
ال�سلم واالمن واال�ستقرار الذي تتمتع
به و�شعبها امل�ضياف يجعلها اكرث
جاذبية لل�سواح ،وموقعها اجلغرايف
اال�سرتاتيجي الذي مييزها عن غريها،
و�ساحل بحري نقي طوله اكرث من 1200
كيلومرتا  ،و 350جزر كبرية و�صغرية
ومتو�سطة ،وتتميز بت�ضاري�س ار�ضية
�ساحرة وطق�س المثيل له  ،كل هذه
العوامل ال�سياحية جعلتها قاعة
�سياحية فاتنة و�ساحرة.
كما متتلك ارتريا ثروات �سياحية
طبيعية ،و�آثار تاريخية قدمية
مما حول جميع ما متلكه من لغات
واعتقادات وثقافات خمتلفة اىل ثروة
�سياحية �ضخمة ،وان ال�شعب املثقف
الواعي املتح�رض الذي يعي�ش بوحدة
ووئام وترابط قوي ،وكذلك االو�ضاع
ال�سيا�سية واالمنية امل�ستقرة التي
عززت الرثوات الطبيعية املتوفرة يف
البالد.
ويف اقليم عن�سبا جند يف 11
مديرية اربع قوميات تعي�ش بوحدة
ووئام وهي البلني واحلدارب والتقري
والتجرنية.
ويتميز هذا االقليم برثواته الطبيعية
واملباين االثرية القدمية واالماكن
التاريخية وكذلك االثار احل�ضارية،
وجبال �شاهقة عالية ،باال�ضافة
اىل ال�سياحة االيكولوجية واحلياة
الربية املتنوعة واالماكن املقد�سة،
و�شعب م�ضياف ب�شو�ش ،عالوة
على ذلك ف�إن االقليم يتمتع بطق�س
جميل متنوع ورائع يعد احد اجزاء
البالد الزاخرة بالعديد من الرثوات
ال�سياحية اخلالبة وال�ساحرة  ،مما
يجعله جاذبا لال�ستثمار وال�سياحة،
يف اجلزء الثاين عزيزي القارئ نتابع
مع ال�سيد/مقو�س ا�سقدوم االماكن
واملواقع االثرية التي يتمتع بها اقليم
عن�سبا مثل منطقة عراتخ الكائنة يف
مديرية حلحل ،ومنطقة" روم �أرفف"
التي توجد فيها مقربة ت�سمى مبقرة
"روم" الواقعة يف منطقة "قنع" �ضاحية
حليب منتل وما تعانيه من اندثار.
ويف اقليم عن�سبا جند يف  11مديرية
واربع قوميات تعي�ش بوحدة ووئام
وهي البلني واحلدارب والتقري
والتجرنية.
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حواء �سليمان عبد القادر
يهدف �أ�سبوع منح اللقاحات
العاملي الذي ُيقام يف الأ�سبوع
الأخري من �شهر �أبريل من كل عام،
�إىل ت�شجيع ال�شعوب اىل تقدمي
اللقاحات اىل النا�س من جميع
الأعمار ملنع ا�صابتهم باالمرا�ض.
ويلعب اخذ اللقاح دورا جوهريا
يف �إنقاذ �أرواح املاليني ،ويعترب
احد اجنح امل�شاريع ال�صحية التى
اتخذت يف العامل واعطت مردودا
�ضخما .ومع ذلك فمازال هناك اليوم
 19.4مليون طفل يف العامل مل يح�صل
على التطعيم قط �أو مل يح�صل على
التطعيم الكامل.
وميثل عام  2017منت�صف
الطريق بالن�سبة �إىل خطة العمل
العاملية اخلا�صة باللقاحات،
التي اعتمدتها  194دولة ع�ضو ًا يف
جمعية ال�صحة العاملية التى عقدت
يف مايو  ،2012والتي ت�ستهدف اىل
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التطعيم ودوره يف �إنقاذ الأرواح
 2-3ماليني حالة وفاة �سنويا ،ومع ذلك ال يزال ما يقدر بـ 21.8
مليون ر�ضيع على ال�صعيد العاملي حمرومني من اللقاحات الأ�سا�سية

خطط له ،مبا يف ذلك تلك التي
تتعلق باحل�صبة واحل�صبة الأملانية
وتيتانو�س الأمهات والولدان.
�أهداف حملة عام 2017
تو�ضح منظمة ال�صحة العاملية يف
موقعها االلكرتوين ان اهداف حملة
عام  2017تتمثل يف رفع الوعي
ب�ش�أن الأهمية الكبرية للتطعم
الكامل ودوره يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة لعام .2030
ف�ضال عن دوره يف مكافحة التهاب
الكبد الفريو�سي ،واحلد من مقاومة
م�ضادات امليكروبات ،وتوفري
قاعدة ل�صحة املراهقني ،وو�صو ًال
�إىل حت�سني الرعاية ال�سابقة للوالدة
ورعاية املواليد.
وي�ساعد تقدمي اللقاحات يف منع
ا�صابة النا�س بامرا�ض مثل اخلناق،
احل�صبة ،ال�سعال الديكي ،االلتهاب
الأطفال�،إ�سهال
الرئوي�،شلل

العجلية،احل�صبة

جتنب ماليني الوفيات الناجمة عن
الأمرا�ض التي ميكن الوقاية منها
باللقاحات بحلول عام  ،2020عن
طريق الإتاحة ال�شاملة للتمنيع.
وعلى الرغم من التح�سن امللحوظ
لبع�ض الدول وارتفاع معدل منح
التطعيم ملواطنيها اىل جانب
ارتفاع معدل التطعيم العاملي
العتماد اللقاحات اجلديدة التى
ادخلت �ضمن قائمة اللقاحات ،اال
ان اجلدول الزمنى الذي حدد النهاء
منح تلك اللقاحات قد تاخر عما
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الفريو�سة
الأملانية والكزاز.
وقد �ساعد تقدمي اللقاح اىل منع
وقوع مابني  2-3ماليني حالة وفاة
�سنويا ،ومع ذلك ال يزال ما يقدر
بـ  21.8مليون ر�ضيع على ال�صعيد
العاملي حمرومني من اللقاحات
الأ�سا�سية .وقد ظلت الن�سبة املئوية
للر�ضع امللقحني بالكامل �ضد
الديكي
اخلناق-الكزاز-ال�سعال
( )DTP3ثابتة عند م�ستوى  83%على
مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وخالل عام  2013تلقى حوايل
 112" 84%مليون"ر�ضيع يف العامل
ثالث جرعات من لقاح (،)DTP3
مما يحميهم من �أمرا�ض ُمعدية ميكن
�أن ت�سبب امرا�ضا خطرية وعجز ًا
وقد ي�صل اىل املوت .وبحلول
عام  2013متكن  129بلد ًا من منح
اللقاح( )DTP3اىل  90%واكرثمن
املحتاجني اليه.
التغطية العاملية اخلا�صة باللقاحات يف
2013
التهاب الكبد  Bهو عدوى فريو�سية
ت�صيب الكبد .وقد �أُدخل لقاح
التهاب الكبد  Bللر�ضع على ال�صعيد
العاملي يف  183بلد ًا مع نهاية عام
.2013
التغطية
وتقدر
بثالث
العاملية
جرعات من لقاح
التهاب الكبد B
بن�سبة  ،81%وت�صل
�إىل  92%يف غرب
املحيط الهادئ.
فريو�س الورم احلليمي
الب�شر :وهو العدوى
الأكرث
الفريو�سية
�شيوع ًا يف اجلهاز

التنا�سلي " ميكن �أن ي�سبب �رسطان
عنق الرحم ،و�أنواع ًا �أخرى من
ال�رسطان والث�آليل التنا�سلية لدى
كل من الرجال والن�ساء .وقد �أُدخل
لقاح فريو�س الورم احلليمي الب�رشي
يف  55بلد ًا مع نهاية عام .2013
احل�صبة :هي مر�ض �شديد العدوى
ي�سببه فريو�س ،ينتج عنه عادة
حمى �شديدة وطفح جلدي ،وميكن �أن
ي�ؤدي �إىل العمى �أو التهاب الدماغ �أو
املوت.
ومع نهاية عام  2013كان 84%
من الأطفال قد تلقوا جرعة واحدة

من لقاح احل�صبة قبل بلوغهم عامهم
الثاين ،وكانت  148بلد ًا قد �أدرجت
جرعة ثانية �ضمن برنامج اللقاح
الروتيني.
التهاب ال�سحايا  : Aهو مر�ض ُمعدٍ
ميكن �أن ي�سبب �رضر ًا دماغي ًا بالغاً،
وغالب ًا ما يكون مميتاً .وبحلول
نهاية عام � – 2013أي بعد عامني
من �إدخال اللقاح – مت تلقيح �أكرث
من  150مليون �شخ�ص يف البلدان
الأفريقية امل�صابة بهذا املر�ض
بلقاح"  ،"MenAfriVacالذي �أعدته
منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة باث

".PATH
النكاف  :هو فريو�س �شديد العدوى
ي�سبب تورم ًا م�ؤمل ًا على جانب
الوجه حتت الأذنني (الغدد النكفية)
وحمى و�صداع ًا ووجع ًا ع�ضلياً.
وميكن �أن ي�ؤدي �إىل التهاب �سحايا
فريو�سي .وقد �أُدخل لقاح النكاف -

على ال�صعيد الدويل  -يف  120بلد ًا
مع نهاية عام .2013
الأمرا�ض الناجمة عن املكورات
االلتهاب الرئوي
الرئوية ت�شمل
ُ
والتهاب ال�سحايا وجترثم الدم
احلموي� ،إ�ضافة �إىل التهاب الأذن
الو�سطى والتهاب اجليوب والتهاب
الق�صبات .وقد �أُدخل لقاح املكورات
الرئوية يف  103بلد ًا يف نهاية عام
 ،2013وق ِّدرت التغطية العاملية
بنحو .25%
�شلل الأطفال هو مر�ض فريو�سي �شديد
العدوى ميكن �أن ي�سبب �شل ً
ال غري قابل
لل�شفاء .يف عام  ،2013تلقى 84%
من الر�ضع يف العامل ثالث جرعات
من لقاح �شلل الأطفال .وال يزال �شلل
الأطفال يتوطن يف ثالثة بلدان فقط
يف العامل وهي �أفغان�ستان ونيجرييا
وباك�ستان .ظهرت حاالت عدوى
يف بلدان خالية من �شلل الأطفال

ب�سبب احلاالت الوافدة ،وتظل
جميع البلدان ،وخ�صو�ص ًا البلدان
التي ت�شهد نزاعات وعدم ا�ستقرار،
معر�ضة ملخاطر هذا املر�ض �إىل �أن
يتم ا�ستئ�صال �شلل الأطفال ا�ستئ�صا ًال
تاماً.
الفريو�سات العجلية هي ال�سبب الأكرث
�شيوع ًا ملر�ض الإ�سهال ال�شديد لدى
الأطفال ال�صغار يف جميع �أنحاء
العامل .وقد �أُدخل لقاح الفريو�سة
العجلية يف  52بلد ًا يف عام ،2013
وق ِّدرت التغطية العاملية بنحو
.14%
احل�صبة الأملانية هي مر�ض فريو�سي
عادة ما يكون خفيف ًا لدى الأطفال،
لكن العدوى يف فرتة مبكرة من
احلمل قد ت�سبب وفاة اجلنني �أو
متالزمة احل�صبة الأملانية اخللقية،
والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل عيوب يف

الدماغ والقلب والعينني والأذنني.
وقد �أُدخل لقاح احل�صبة الأملانية
يف  137بلد ًا يف عام .2013

الكزاز ينجم عن جرثومة تنمو يف
ظل غياب الأك�سجني؛ مثل اجلروح
القذرة �أو احلبل ال�رسي �إذا مل تتم
املحافظة على نظافته .وهو ينتج
ذيفان ًا ميكن �أن ي�سبب م�ضاعفات
خطرية �أو وفاة .وقد �أُدخل اللقاح -
للوقاية من كزاز الأم والوليد  -يف
 103بلد ًا يف عام  .2013ومتت حماية
ما يقدر بنحو  82%من املواليد عن
طريق منح اللقاح .وال يزال كزاز
املواليد اجلدد والأمهات �أحد م�شاكل
ال�صحة العامة يف  25بلداً ،معظمها
يف �أفريقيا و�آ�سيا.
احلمى ال�صفراء هي مر�ض نزيف
فريو�سي حاد ي�رسي عن طريق
بالعدوى.
امل�صاب
البعو�ض
واعتبار ًا من عام � ،2013أُدخل لقاح
احلمى ال�صفراء يف برامج اللقاح
الروتيني اخلا�صة بالر�ضع يف 35
من �أ�صل  44بلد ًا و�إقليم ًا معر�ض ًا
خلطر احلمى ال�صفراء يف �أفريقيا
والأمريكتني ،وق ِّدرت التغطية بنحو
.41%
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ت�شيل�سي يتطلع ملهمة مزدوجة �أمام مان�ش�سرت يونايتد
ي�ستطيع نادي ت�شيل�سي،
االقرتاب خطوة نحو التتويج
بلقب الدوري الإجنليزي لكرة
القدم ،عندما يحل �ضي ًفا على
مان�ش�سرت يونايتد ،يوم ٍ
غد
الأحد ،وحتقيق الفوز الثالث
له على مدربه ال�سابق جوزيه
مورينيو
ويت�صدر ت�شيل�سي ،جدول
الرتتيب بـ 75نقطة ،بفارق
 7نقاط� ،أمام �أقرب مالحقيه
توتنهام ،مع تبقي  7مباريات
على نهاية البطولة ،ويلتقي
الفريق مع مان�ش�سرت يونايتد،
الذي يقوده مورينيو ،يف ثالث مواجهة بينهما
هذا املو�سم.
كان البلوز ،فاز مبباراتيه �أمام مان�ش�سرت
يونايتد هذا املو�سم بالدوري ( ،)4-0وك�أ�س
االحتاد الإجنليزي (.1-0
وحثَّ الإيطايل �أنطونيو كونتي ،مدرب
ت�شيل�سي ،فريقه على البقاء يف كامل تركيزه
حتت ال�ضغط الإ�ضايف ا ُ
مللقى عليهم؛ ب�سبب
مواجهتهم مدربهم ال�سابق.
وقال كونتي" :ال�شيء املهم �سيكون يف
امللعب .بالن�سبة لنا ،من املهم دائ ًما التحكم
يف م�شاعرنا؛ لأننا نلعب ونقاتل من �أجل الفوز
باللقب".
و�أ�ضاف" :من املهم حال ًيا �أن نحاول يف كل
مباراة ح�صد النقاط الثالث ،من بينهم مباراتنا
يف �أولد ترافورد (معقل يونايتد)".
و�أكد "نعلم �أن املباراة �ستكون �صعبة
للغاية ،لكننا يف م�ستوى جيد ،والالعبون لديهم
ثقة كبرية".
يف املقابل ،يخو�ض مان�ش�سرت يونايتد،
ً
�سباقا خا�صا بهم ،لكن لي�س للح�صول على
اللقب .ويحتل مان�ش�سرت يونايتد حال ًيا املركز

اخلام�س ،بفارق  3نقاط خلف مان�ش�سرت �سيتي،
الذي يحتل املركز الرابع امل�ؤهل للعب يف
دوري �أبطال �أوروبا.
ويخو�ض يونايتد ،مباراة الأحد ،عقب
تعادله ( )1-1مع �ضيفه �أندرخلت البلجيكي،
يف ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي
"يوروبا ليج" �أم�س اخلمي�س.
ورغم �أن الفوز بامل�سابقة القارية ،يحجز
مقع ًدا ملان�ش�سرت يونايتد ،يف دوري الأبطال،
املو�سم املقبل ،ف�إن مورينيو ،لن يلعب
بال�صف الثاين� ،أمام ت�شيل�سي.
وقال مورينيو" :عندما تكون الفر�صة
متاحة ،ح�ساب ًيا ،لإنهاء الدوري باملراكز الأربع
الأوىل� ،أعتقد �أنكم �ستقتلونني� ،إذا لعبت �أمام
ت�شيل�سي بال�صف الثاين".
و�أ�ضاف" :بلد كرة القدم �ستقتلني .ال يوجد
�سبب مينعنا من املحاولة طاملا �أن الفر�صة
قائمة ح�ساب ًيا".
وميكن لتوتنهام� ،أن ُيزيد ال�ضغط عل
ت�شيل�سي ،عندما يواجه بورمنوث ،غ ًدا ال�سبت،
وجعلت  6انت�صارات متتالية ،توتنهام
يحتل املركز الثاين بجدارة ،وحافظت على

الفارق بينه وت�شيل�سي.
وحقق توتنهام  11انت�صا ًرا
متتال ًيا على �أر�ضه بالدوري،
ويعتقد ديلي �آيل العب الفريق
�أن ملعب (وايت هارت لني)
�أ�صبح مثل احل�صن.
وقال الالعب الإجنليزي
الدويل" :بد�أت الفرق تهاب
املجيء �إىل هنا .نقدم م�ستوى
ا�ستثنائ ًيا هنا ..ن�ستمتع كلنا
مبا نفعله هنا ،وهذا يبدو
ها ًما".
ويوا�صل ليفربول� ،صاحب
املركز الثالث ،الدفع نحو
الو�صول لدوري الأبطال ،عندما يواجه و�ست
بروميت�ش ،فيما يحل مان�ش�سرت �سيتي� ،صاحب
املركز الرابع� ،ضيفا على �ساوثهامبتون.
ويحاول �أر�سنال� ،إنقاذ ال�سفينة الغارقة،
�أمام ميدل�سربه ،يوم الإثنني.
وخ�رس الفريق امللقب بـ(املدفعجية) 5
مباريات من �أ�صل ثمانية ،و 4على التوايل
خارج �أر�ضه ،ليرتاجع بفارق  7نقاط عن املراكز
الأربع الأوىل ،لي�ضيف املزيد من ال�ضغوط على
مدربه الفرن�سي �آر�سني فينجر.
وقال فينجر للموقع الر�سمي للنادي على
الإنرتنت" :من املهم �أن نبقى م ًعا ،حتى �إذا
كانت اجلماهري حزينة ،ميكنني تفهم هذا".
و�أ�ضاف "لكن يجب �أن نبقى م ًعا .الزلنا يف
مركز ميكننا من خالله الو�صول للمراكز الأربع
الأوىل .يجب �أال نكون �سلبيني".
وي�ست�ضيف كري�ستال باال�س ،لي�سرت
�سيتي ،فيما ي�ست�ضيف �إيفرتون برينلي،
ويحل هال �سيتي �ضي ًفا على �ستوك �سيتي،
ويلعب و�ست هام مع �سندرالند ،وواتفورد
مع �سوان�سي �سيتي ،يف بقية مباريات هذه
املرحلة.

بر�شلونة يواجه ريال �سو�سييداد
و�سخط جماهريه يف الكامب نو وماالجا

ي�ست�ضيف بر�شلونة ،اليوم ال�سبت  ،ريال
�سو�سييداد ،على ملعب الكامب نو ،باجلولة الـ32
من الدوري الإ�سباين ،وهي املباراة التي �ستحدد
�إىل �أي مدى �سينهي الفريق �أزمته على م�ستوى
النتائج التي بد�أت قبل �أ�سبوع.
وخ�رس بر�شلونة ،اجلولة املا�ضية بالليجا� ،أمام
ماالجا بهدفني نظيفني ،قبل �أن ي�سقط جمد ًدا
�أمام يوفنتو�س ( )0-3يف ذهاب ربع نهائي دوري
�أبطال �أوروبا.
يف املقابل ف�إن ريال مدريد ،يعود ملناف�سات
الليجا ،وهو منت�شي بالفوز على بايرن ميونيخ،
مبواجهة �سبورتينج خيخون� ،ضمن اجلولة
ذاتها.
ويت�صدر ريال مدريد ،الرتتيب
بـ 72نقطة ،بفارق  3نقاط عن
بر�شلونة ،كما �أنه ميتلك مباراة
م�ؤجلة �أمام �سيلتا فيجو .وتنطلق
مباريات اجلولة الـ 32غ ًدا ،مبباراة
�أتلتيك بيلباو ،وال�س باملا�س ،ثم
لقاء ديبورتيفوالكورونيا ،وماالجا،
اليوم ال�سبت.
وي�سعى بيبي ميل ،مدرب الديبور لتحقيق
االنت�صار ،بعدما مل يح�صد �سوى نقطة واحدة يف
�آخر  4جوالت� ،أما ماالجا ،فهو يعي �أن اخلروج ب�أي
نقاط من الريازور ،ح�سمه تقريبا مل�س�ألة البقاء يف
الأ�ضواء املو�سم التايل.
وي�ستقبل �سبورتينج خيخون ،الذي تف�صله
 5نقاط عن م�س�ألة بقائه بالليجا ،ريال مدريد
يف مهمة �شبه م�ستحيلة لأ�صحاب الأر�ض للخروج
بنقاط منها ،يف مواجهة فريق يرغب يف االقرتاب
�أكرث من اللقب.
و�سيتمكن املدرب الفرن�سي زين الدين
زيدان ،من �إراحة بع�ض العبيه الأ�سا�سيني ،بدءا
من الويلزي جاريث بيل ،الذي ا�ستبدل يف ميونيخ
مل�شكالت يف الع�ضلة النعلية لقدمه اليمنى ،والتي
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دائ ًما ما تداهمه .وينطبق نف�س الأمر ،على �أتلتيكو
مدريد ،الذي �سي�ستقبل �أو�سا�سونا ،القابع يف قاع
اجلدول ،على ملعب في�سنتي كالديرون.
و�سيقدم دييجو �سيميوين على �إراحة �أكرث من
ُ
عن�رص �أ�سا�سي بالفريق ،للإعداد ملوقعة الأربعاء
القادم احلا�سمة �أمام لي�سرت �سيتي ،يف �إياب ربع
نهائي الت�شامبيونز ليج.
ورغم �أن �أو�سا�سونا هو الأقرب لتوديع
ا نت�صا ر يه
الأ�ضواء� ،إال �أن

على
يف �آخر  3جوالت
ب�صي�صا من الأمل يف
أعطياه
�
أالفي�س،
ليجاني�س و�
ً
انتفا�ضة مت�أخرة ،رغم النقاط الع�رشة التي تف�صله
عن منطقة الأمان.
ومتثل زيارة ريال �سو�سييداد بقيادة مدربه
�أو�سيبيو �ساكري�ستان ،العب الرب�سا ال�سابق،
كابو�سا مزعجا لأبناء املدرب
مللعب كامب نو،
ً
نظرا ل�سقوط البلوجرانا يف فخ التعادل
�إنريكيً ،
على �أنويتا ذها ًبا ،وكذلك للنتائج املحبطة
للفريق ،م�ؤخرا ،والذي �سيخ�ضع حلكم جماهريه
ال�ساخطة على عدد من العبيه ،وبالأخ�ص ماثيو،

وجوميز.
و�ستكون هناك بالت�أكيد تغيريات يف �صفوف
الرب�سا ،حيث �سيغيب الربازيلي نيمار لعقوبة
الإيقاف بعد طرده �أمام ماالجا ،كما �أن ال�شكوك
حتوم حول الأرجنتيني خافيري ما�سكريانو ،الذي
عاد م�صا ًبا من تورينو.
وي�ستقبل فالن�سيا� ،إ�شبيلية ،حيث ي�سعى
الفريق الأندل�سي ،الرابع ،للفوز من �أجل موا�صلة
ال�رصاع على الت�أهل ب�شكل مبا�رش لدوري الأبطال
املو�سم القادم ،وهو املركز الثالث الذي يحتله
�أتلتيكو مدريد ويتفوق عليه بنقطة.
ويخو�ض �إ�شبيلية ،املباراة و�سط
حديث م�ستمر حول م�ستقبل مدربه
الأرجنتيني خورخي �سامباويل،
املطلوب ب�شدة لتويل قيادة
منتخب بالده خلفا للمقال
�إدجاردو باوزا .و�سي�ست�ضيف
غرناطة� ،صاحب املركز قبل
الأخري ،الذي قام بتغيري مدربه
م�ؤخرا� ،سيلتا فيجو ،بقيادة
الإجنليزي توين �آدامز ،الذي
تعهد بركز "خلفية العبيه" لإفاقتهم
وحتفيزهم على امل�ضي قدما للخروج من
منطقة القاع ،خل ًفا للمقال ،لوكا�س �ألكاراز ،الذي
مت تعيينه اليوم مدربا للمنتخب الوطني اجلزائري
الأول.
و�سي�ست�ضيف ليجاني�س الذي يخ�شى الرتاجع
يف الرتتيب والدخول يف منطقة اخلطر ،نظريه
�إ�سبانيول املطمئن يف و�سط اجلدول.
و�سيختتم فياريال مباريات اجلولة ،الإثنني
القادم عندما يحل �ضي ًفا على ديبورتيفو
�أالفي�س ،وهو ي�سعى بالت�أكيد باالحتفاظ مبركزه
اخلام�س ،امل�ؤهل لدوري �أوروبا ،و�سط �رصاع من
ريال �سو�سييداد و�إيبار ،الذي �سيزور ،ملعب
ريال بيتي�س.

ُ
�صراع الدوري الأوروبي ي�شعل "ديربي
الغ�ضب" بني ميالن والإنرت

مباريات

الدوريات
االوروبية
الدوري االجنليزى املمتاز
ال�سبت � 15أبريل

ي�ستقطب "ديربي الغ�ضب" بني ميالن،
و�إنرت� ،أنظار حمبي الدوري الإيطايل لكرة
القدم ،حيث يلتقي الفريقان اليوم
ال�سبت ،يف قمة مباريات املرحلة الـ 32
للبطولة.
ويخو�ض الفريقان ،اللقاء حتت �شعار
ال بديل عن الفوز ،من �أجل �إنعا�ش �آمالهما
يف احل�صول على مقعد ببطولة الدوري
الأوروبي "يوروبا ليج" يف املو�سم
اجلديد.
وا�شتعل ال�رصاع بني اجلارين اللدودين
للم�شاركة الأوروبية ،بعدما ارتقى ميالن
للمركز ال�ساد�س ،يف ترتيب امل�سابقة
بـ 57نقطة ،عقب فوزه ( )0-4على
�ضيفه بالريمو ،يف املرحلة املا�ضية.
ويتفوق ميالن بفارق نقطتني على
�إنرت (ال�سابع) والذي خ�رس (� )2-1أمام
كروتوين املتوا�ضع ،ليتلقى بذلك
هزميته الثانية على التوايل يف امل�سابقة،
عقب خ�سارته بالنتيجة ذاتها� ،أمام
�سامبدوريا.
ويت�أهل الفريق احلا�صل على املركز
ال�ساد�س ،يف ظل نية الت�سيو ،الذي يحتل
حاليا ،للمطالبة بال�صعود
املركز الرابع
ً
ر�سميا للبطولة القارية ،عقب ت�أهله
ً
لنهائي ك�أ�س �إيطاليا� ،أمام يوفنتو�س،
املت�صدر احلايل للدوري.
ويبتعد يوفنتو�س ،بفارق  6نقاط ،عن
مالحقه روما ،قبل  7مراحل على انتهاء
عمليا ت�أهله
البطولة املحلية ،حيث �ضمن
ً
للن�سخة القادمة بدوري �أبطال �أوروبا،
التي ي�شارك فيها الفرق الثالثة الأوىل
يف الرتتيب.
مع�سكرا مغلقًا
ميالن،
إنرت
و�أقام �
ً
ا�ستعدا ًدا للمواجهة ،من �أجل ا�ستعادة
اتزانه جمد ًدا ،خالل اجلزء الأخري واحلا�سم
من املو�سم اجلاري.
يف املقابل ،يطمح ميالن يف االحتفاظ
بالرتكيز الالزم ،عقب �إمتام عملية بيع
النادي مل�ستثمرين �صينيني ،اخلمي�س
املا�ضي ،بعد مفاو�ضات �شاقة ،ا�ستمرت
ملدة عام ،وتعر�ضت للت�أجيل مرتني.
ورغم ذلك ،ي�شعر فين�شينزو مونتيال،
مدرب ميالن� ،أن دوافع الديربي� ،سوف
تفوق التفكري يف �أي �أمر �آخر.
وي�أمل روما ،يف موا�صلة مطاردة
يوفنتو�س ،عندمنا ي�ست�ضيف �أتاالنتا
(احل�صان الأ�سود للبطولة)� ،صاحب
املركز اخلام�س ،الذي يتفوق بفارق
نقطتني على ميالن.
ويخرج يوفنتو�س ،املنت�شي بفوزه
الكبري ( )0-3على بر�شلونة بذهاب
ربع نهائي دوري الأبطال ،الثالثاء
املا�ضي ،ملالقاة م�ضيفه بي�سكارا متذيل
الرتتيب.
ويلتقي نابويل ،الذي يحتل املركز
الثالث ،مع �ضيفه �أودينيزي� ،صاحب
املركز الـ.11
و�أنع�ش نابويل� ،آماله يف الت�أهل لدوري
الأبطال ،عقب الفوز ،على م�ضيفه
الت�سيو ،املرحلة املا�ضية ،ليعزز موقعه
باملركز الثالث ،الذي ي�صعد ب�صاحبه
للدور التمهيدي امل�ؤهل ملرحلة

توتنهام هوت�سبري * بورمنوث 14:30
�ستوك �سيتي * هال �سيتي 17:00
واتفورد * �سوانزي �سيتي 17:00
17:00
برينلي
*
�إيفرتون
�سندرالند * و�ست هام يونايتد 7:00
�ساوثهامبتون * مان�ش�سرت �سيتي 19:30
الأحد � 16أبريل
و�ست بروميت�ش �ألبيون * ليفربول 15:30
مان�ش�سرت يونايتد * ت�شيل�سي 18:00
الدوري اال�سباين
ال�سبت � 15أبريل
ديبورتيفو الكورونا * ماالجا 14:00
�سبورتينغ خيخون * ريال مدريد 17:15
�أتلتيكو مدريد *�أو�سا�سونا 19:30
بر�شلونة * ريال �سو�سيداد 21:45
الأحد � 16أبريل
ليجاني�س * �إ�سبانيول 13:00
17:15
�إ�شبيلية
*
فالن�سيا
ريال بيتي�س * �إيبار 9:30
غرناطة * �سيلتا فيغو 21:45
الدورى االيطايل
ال�سبت � 15أبريل
�إنرت ميالن * ميالن 13:30
16:00
�إمبويل
*
فيورنتينا
16:00
�أتالنتا
*
روما
16:00
كروتوين
*
تورينو
16:00
الت�سيو
*
جنوى
16:00
بولونيا
*
بالريمو
كالياري * كييفو فريونا 16:00
16:00
يوفنتو�س
*
بي�سكارا
19:00
�سامبدوريا
*
�سا�سولو
21:45
�أودينيزي
*
نابويل
املجموعات بالبطولة الأوروبية.
ويرغب نابويل ،يف االنق�ضا�ض على
املركز الثاين ،من �أجل ال�صعود مبا�رشة
ملرحلة املجموعات لدوري الأبطال،
خا�صة و�أنه ال يبتعد �سوى بفارق  4نقاط
حاليا.
فقط ،خلف روما
ً
وقال الإ�سباين خو�سيه كاييخون ،الذي
احتفل بخو�ضه املباراة رقم  200مع
نابويل بت�سجيله الهدف الأول للفريق يف
مرمى الت�سيو" :هدفنا الآن هو االرتقاء
للمركز الثاين".
و�أ�شار "�إنها لي�ست باملهمة ال�سهلة،
لكننا �سنحاول ال�ضغط على روما .يتعني
علينا احل�صول على �أكرب عدد ممكن من
النقاط ،خالل املراحل ال�سبع املتبقية".
ويلتقي جنوه ،مع �ضيفه الت�سيو،
وفيورنتينا مع �إمبويل ،و�سا�سولو مع
�سامبدوريا ،وتورينو مع كروتوين،
وكالياري مع كييفو ،وبالريمو مع بولونيا،
يف بقية مباريات املرحلة.
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قجرت ح�صد االنت�صار من موقعته امام �سمبل

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()131

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

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

ب�إياب الدور الثالث من بطولة ك�أ�س االحتاد الأفريقي لكرة القدم

عدولي�س يتخطي �سيتي �سنرت بالدوري العا�صمي مهمة �صعبة للفرق اجلزائرية وامل�صرية ..و�سهلة للتون�سية بالكونفيدرالية

توا�صلت مناف�سات دوري الدرجة االوىل
باالقليم االو�سط لكرة القدم يوم اخلمي�س
بختام املرحلة العا�رشة وقبل االخرية من
الق�سم االول  ،حيث �إحت�ضن ا�ستاد ا�سمرا
الدويل مباراتني هامتني.
وتواجه يف املباراة االوىل قجرت مع فريق
�رشكة �سمبل بداية من الثانية ظهرا ،
فيما كانت الثانية بني عدولي�س و�سيتي
�سنرت.
ويف املواجهة االوىل  ،حقق فريق قجرت
فوزا غاليا جاء على ح�ساب �سمبل بنتيجة

هدف مقابل ال�شئ.
ويدين قجرت بهذا الفوز اىل العبه متكل
تارقي الذي �أحرز هدف االنت�صار الوحيد
يف اخر انفا�س املباراة من �رضةب جزاء
�أحت�سبت لفريقه.
ويف اللقاء الثاين  ،جتاوز الفريق العريق
عدولي�س عقبة مناف�سه �سيتي �سنرت
بهدف مقابل ال�شئ.
ون�صب الالعب �سامئيل جنما بال منازع
للقاء بتدوينه هدف االنت�صار الوحيد
لفريقه عدولي�س بحلول الدقيقة (.)85

املناف�سة تنح�رص بني  6العبني

الإعالن عن املر�شحني جلائزة �أف�ضل العب يف الربميرليج

يتناف�س  6العبني على
جائزة �أف�ضل العب يف
الدوري الإجنليزي املمتاز
هذا املو�سم ،والتي �سيتم
الإعالن عن الفائز بها يف
� 23أبريل اجلاري يف حفل
الربيطانية
بالعا�صمة
لندن.
والالعبون هم :البلجيكيان
�إدين هازارد (ت�شيل�سي)،
لوكاكو
ورومليو
(�إيفرتون) ،وال�سويدي
زالتان �إبراهيموفيت�ش
يونايتد)،
(مان�ش�سرت
�أليك�سي�س
والت�شيلي
(�أر�سنال)،
�سان�شيز
والفرن�سي جنولو كانتي (ت�شيل�سي)،
والإجنليزي هاري كني (توتنهام).
وميثل كانتي �أقرب املر�شحني لنيل
اجلائزة ،علما ب�أنه كان من املتناف�سني
النهائيني عليها العام املا�ضي عندما كان
يلعب يف �صفوف لي�سرت �سيتي الذي توج
بلقب الربمييري ليج لأول مرة يف تاريخه.
وخالل املو�سم احلايل ،بات كانتي عن�رصا
�أ�سا�سيا يف ت�شكيلة ت�شيل�سي ،الذي

عن مفاو�ضات جتديد عقده

اقرتب من �ضمان التتويج بالدوري
الإجنليزي املمتاز لهذا املو�سم.
كما يتناف�س كانتي ولوكاكو �أي�ضا على
جائزة �أف�ضل العبي العام يف الربمييري
ليج ملن تقل �أعمارهم عن  23عاما.
ي�شار �إىل �أن هذه اجلائزة يفوز بها من
يح�صل على �أ�صوات �أع�ضاء نقابة العبي
كرة القدم املحرتفني يف �إجنلرتا ،وقد مت
منحها لأول مرة عام .1973

رغم هزمية بايرن ميونيخ ،وبورو�سيا دورمتوند

�أملانيا حتافظ على موقعها بت�صنيف "اليوفا" للدوريات

حافظت �أملانيا ،رغم هزمية بايرن ميونيخ،
وبورو�سيا دورمتوند ،يف ذهاب ربع نهائي
بطولة دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم ،على
موقعها ،يف املركز الثاين بت�صنيف االحتاد
االوروبي لكرة القدم "يويفا".
وت�أكد حفاظ �أملانيا ،على هذا املركز ،بنهاية
املو�سم احلايل ،حيث متلك  79.212نقطة،
بفارق  5نقاط� ،أمام الدوري الإجنليزي
( 74.391نقطة) ،فيما يحتل الدوري
الإيطايل ،املركز الرابع بـ  72.165نقطة،
علما ب�أن يوفنتو�س ،ولي�سرت �سيتي ،ال
ً

تبد�أ االندية االفريقية مناف�ساتها ب�إياب
الدور الثالث من بطولة ك�أ�س االحتاد
الأفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية".
وكثفت الأندية ،من ا�ستعداداتها خالل
الأيام املا�ضية من �أجل حجز بطاقات الت�أهل
لدور املجموعات حيث تتباين مواقف
الفرق ،طبقًا لنتيجة مباريات الذهاب ،التي
�أقيمت هذا الأ�سبوع.
امل�صري و�سموحة يعلنان التحدي
�أعلن فريقا امل�رصي البور�سعيدي،
و�سموحة امل�رصيني ،التحدي من �أجل الظفر
ببطاقة الت�أهل �إىل ثمن النهائي.
ويواجه امل�رصي ،كمباال �سيتي الأوغندي،
اليوم ال�سبت ،على �إ�ستاد الإ�سماعيلية،
حيث ي�سعى للفوز بفارق هدفني ،بعد
هزميته بهدف نظيف ،يف مباراة الذهاب.
و�أكد �إبراهيم ح�سن ،مدير الكرة بالنادي
امل�رصي ،يف ت�رصيحات �صحفية� ،أن الفريق
جاهز للمواجهة ،م�شد ًدا على �أن فريقه كان
الأف�ضل ،يف مباراة الذهاب ،و�صادفه �سوء
حظ يف عدم التهديف.
و�أ�شار �إىل �أن مرمى فريقه ،اهتز يف حلظة
عدم تركيز من جانب الالعبني ،لكن الفريق
قادر على �إحراز �أكرث من هدف ب�إ�ستاد
الإ�سماعيلية ،يف ظل امل�ؤازرة اجلماهريية
املتوقعة.
و�أجرى �أحمد �شكري� ،صانع �ألعاب
الفريق ،جراحة بعدما �أ�صيب يف مباراة
الذهاب يف وتر �أكيل�س ،فيما �أ�صيب �أحمد
�سامل �صايف بك�رس يف كاحل القدم.
وقال ح�سن ،يف هذه ال�صدد�" :أحمد
�شكري ،و�أحمد �سامل �صايف ،العبان مهمان
بالفريق ،لكن هناك العبني �آخرين قادرين
على تعوي�ض غيابهما".
وي�سعى �سموحة ،للفوز ب�أي نتيجة ،على
بيدفي�ست اجلنوب �أفريقي ،بعد تعادله
�سلبا ،يف مباراة الذهاب.
ً
وقال م�ؤمن �سليمان ،مدرب �سموحة
ل� ،إن "مواجهة بيدفي�ست لي�ست �سهلة"،
م�شريا �إىل �أنه من �أقوى الفريق بالبطولة،
ً
و�أنه يجيد اللعب خارج �أر�ضه ،الف ًتا �إىل
مباراته القوية ،بالقاهرة �أمام الأهلي
ببطولة دوري �أبطال �أفريقيا.
و�أكد �سليمان ،ثقته يف قدرة العبيه ،على
اجتياز عقبة بطل جنوب �أفريقيا ،لكنه حذر

يزاالن �ضمن املتناف�سني بدوري الأبطال.
ويت�صدر الدوري الإ�سباين ،الت�صنيف بـ
 102.427نقطة ،ويتفوق بفارق هائل على
باقي املتناف�سني يف هذا الت�صنيف ،الذي
يعتمد على النتائج يف �آخر  5موا�سم.
ويحظى هذا الت�صنيف ب�أهمية بالغة
الآن ،خا�صة و�أنه بداية من مو�سم "2018
� "-2019سيكون لكل من الدول �صاحبة
املراكز الأربع الأوىل بالت�صنيف 4 ،فرق
بدور جمموعات دوري الأبطال ،ملدة 3
�سنوات على الأقل.

النادي �أهم من �أوزيل

�أكد الأملاين م�سعود �أوزيل ،جنم �أر�سنال،
�أنه لن يفكر يف م�ستقبله قبل نهاية
املو�سم ،م�شد ًدا على تقدمي م�صلحة
النادي على م�صلحته ال�شخ�صية.
وينتهي عقد �أوزيل مع �أر�سنال يف �صيف
� ،2018إال �أنه مل يتو�صل التفاق لتجديد
عقده رغم املفاو�ضات املمتدة منذ عدة
�أ�شهر بينه و�إدارة اجلانرز.
وقال �أوزيل ،يف ت�رصيحات ل�شبكة "�سكاي
�سبورت�س" الربيطانية ،لدى �س�ؤاله عن
تطورات مفاو�ضات �إدارة النادي لتجديد
عقده�" ،أعتقد �أنه من اخلط�أ حقًا التفكري
يف جتديد عقدي يف الوقت الراهن ،يجب
قدما ونتطلع للأمام ،يف هذه
�أن من�ضي
ً
اللحظة ،نحن نواجه �صعوبات".
وب�س�ؤاله عن الغ�ضب اجلماهريي من
املدرب �أر�سني فينجر� ،أجاب "�إنه ي�ستحق
االحرتام على ما قدمه هنا ،نحن كالعبني ال
ميكننا اختيار املدرب� ،أو اتخاذ قرار من
يدير الفريق".
ويحتل �أر�سنال املركز ال�ساد�س بجدول
ترتيب الدوري الإجنليزي ،بر�صيد 54
نقطة ،بفارق  7نقاط عن املركز الرابع
امل�ؤهل لدوري �أبطال �أوروبا.

يف نف�س الوقت من االرتكان �إىل نتيجة لقاء
الذهاب.
الأفريقي وال�صفاق�سي يف نزهة
وتبدو مهمتا الأفريقي ،وال�صفاق�سي،
ممثلي تون�س ،موايتة يف بلوغ دور
املجموعات ،بعد فوزهما يف مباراة الذهاب.
وفاز الأفريقي على بورت لوي�س 2000
بطل موري�شيو�س ( ،)2-1فيما حقق
ال�صفاق�سي ،نف�س النتيجة �أمام رايل كلوب
كاديوجو من بوركينا فا�سو.
وو�ضح من خالل لقاء الذهاب ،فارق
القدرات واخلربات ل�صالح ممثلي تون�س،
ومن املنتظر �أال يواجها �صعوبة يف تكرار
فوزهما يف لقاء الإياب ،حيث يلعب
الأفريقي اليوم ال�سبت.
مهمة �صعبة ملمثلي اجلزائر
وتبدو مهمة فريقي �شبيبة القبائل،
ومولودية اجلزائر� ،صعبة يف بلوغ دور
املجموعات.
وخ�رس ال�شبيبة� ،أمام مازميبي الكونغويل،
حامل اللقب ،ويحتاج للفوز بفارق 3
�أهداف� ،أو الفوز بهدفني ،وح�سم الت�أهل
بركالت الرتجيح.
�أما املولودية ،فقد مني مرماه بهدف
يف لقائه �أمام ياجن �أفريكانز التنزاين ،وهي
نتيجة ميكن تعوي�ضها يف لقاء الإياب غدا

الأحد.
ورغم �صعوبة املهمة ،ف�إن العزمية
والإ�رصار والروح القتالية ،التي متيز
الفرق اجلزائرية جتعل جماهريال�شبيبة
واملولودية ،متفائلة بقدرتهما على العبور
لدور املجموعات.
�رصاع مغربي  -مغربي
ي�ست�ضيف املغرب الفا�سي ،الفتح
الرباطي ،يف مواجهة مغربية خال�صة .كان
ذهابا ،ويكفي
الفتح فاز مبلعبه ()2-1
ً
املغرب الفا�سي ،الفوز بهدف واحد؛
للت�أهل لدور  16للبطولة.
�أما احتاد طنجة ،فقد خ�رس بهدفني دون
رد� ،أمام حوريا الغيني يف كوناكري ،ويتحتم
عليه بذل جمهود كبري من �أجل �إحراز 3
�أهداف يف طنجة غ ًدا� ،إو �إحراز هدفني،
واللجوء لركالت الرتجيح.
فر�صة هالل الأبي�ض ال�سوداين كبرية
�أ�صبحت فر�صة فريق هالل الأبي�ض
ال�سوداين ،كبرية يف الت�أهل لدور
املجموعات ،بعد تعادله خارج ملعبه مع
جامبيا بور �أوتوريتي (.)1-1
ويكفي الفريق ال�سوداين ،احلفاظ على
�شباكه نظيفة ،واخلروج بالتعادل ال�سلبي،
�أمام نظريه اجلامبي؛ القتنا�ص بطاقة
الت�أهل.

بعد الهجمات على حافلة نادي بورو�سيا دورمتوند الأملاين

كو يثق يف �إجراءات ت�أمني بطولة العامل للقوى

قال �سيبا�ستيان كو ،رئي�س االحتاد
الدويل لألعاب القوى� ،أول �أم�س اخلمي�س،
متاما يف �إجراءات الأمن املحيطة
�إنه يثق
ً
ببطولة العامل التي ت�ست�ضيفها لندن يف
�أغ�سط�س املقبل.
وبعد الهجمات على حافلة نادي بورو�سيا
دورمتوند الأملاين ،قبل مباراة يف دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم ،يوم الثالثاء
املا�ضي� ،سئل كو عن مدى �إمكانية
مراجعة �إجراءات الأمن اخلا�صة ببطولة
العامل لألعاب القوى.
وقال كو ،يف م�ؤمتر �صحفي يف لندن ،عقب
اجتماع جمل�س االحتاد الدويل" :ميكنني
ا�ستخدام خربتي يف �أوملبياد لندن
( )2012يف هذه املنا�سبة".

و�أ�ضاف كو،
رئي�سا للجنة املنظمة لأوملبياد
الذي كان
ً
 ،2012التي مرت دون �أي م�شاكل �أمنية
كبرية�" :أف�ضل نوع من الأمن ،هو الأمن
الذي ال تناق�شه".
و�أو�ضح" :هذه املدينة رمبا جنحت ب�شكل
يتفوق على �أي مكان �آخر بالعامل .لدينا
�سجل من التميز يف هذا املجال .لذا �أنا
واثق من �أن �أجهزة املخابرات وال�رشطة
والوكاالت الأخرى �ستنظر يف كل الأمور
طوال الوقت".
ويف دورمتوند ،تعر�ضت حافلة الفريق
املحلي لـ 3انفجارات يف الطريق �إىل
الإ�ستاد ملواجهة موناكو ،يف دوري �أبطال
�أوروبا ،يوم الثالثاء املا�ضي.
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�إ�صطباحة

�إذا مات القلب ذهبت
الرحمة ،،و�إذا مات العقل
ذهبت احلكمة ،،و�إذا مات
ال�ضمري ذهب كل �شيء

ملاذا يجب تغيري فر�شاة الأ�سنان بانتظام؟

قد ين�سى املرء تغيري فر�شاة الأ�سنان ،وين�ساها لأ�شهر يف الكثري من
الأحيان ،غري منتبه خلطورة ما يفعل .ففر�شاة الأ�سنان حقل خ�صب
للبكترييا والفريو�سات والفطريات التي ت�ؤدي �إىل الإ�صابة بالعديد من
الأمرا�ض ،بح�سب ما ي�ؤكد الأطباء.
وحول خماطر عدم تغيري فر�شاة اال�سنان با�ستمرار� ،أو�ضحت رونا
�إ�سكندر ،طبيبة الأ�سنان يف كين�سينغتون وت�شيل�سي واحلائزة على جائزة
�أف�ضل طبيب �أ�سنان يف لندن لعام � ،2016أن ا�ستعمال الفر�شاة وهي مليئة
بالبكترييا و اجلراثيم ي�ؤدي �إىل خماطر �صحية عديدة ،كما �أن ا�ستخدام
فر�شاة الآخرين �أو مالم�سة فر�شاة ب�أخرى من الأمور اخلطرية التي تهدد
ال�صحة.
كما �أو�ضحت �أن الفم ميتلئ بالعديد من الكائنات الدقيقة وبع�ضها
قد ينتقل �إىل فر�شاة الأ�سنان عند ا�ستخدامها ،كما توجد البكترييا
واجلراثيم يف احلمام ،وتنتقل �إىل فر�شاة_الأ�سنان ،بح�سب ما نقل
موقع "كل يوم معلومة طبية".
�إىل ذلك� ،أو�ضحت �أن و�ضع فر�ش الأ�سنان بجانب بع�ضها البع�ض ي�ؤدي
�إىل انتقال اجلراثيم من فر�شاة �إىل �أخرى ،ما يزيد من خطر الإ�صابة
بالعديد من الأمرا�ض.
و�أ�شارت �إىل �أن غ�سل فر�شاة الأ�سنان باملاء ال يق�ضي على كل اجلراثيم،
لذا يف�ضل تغيريها بانتظام.
ويف �سياق مت�صل ،يحذر معظم الأطباء من ا�ستخدام فر�شاة �شخ�ص
�آخر ،لأنه ينقل �إىل امل�ستخدم العديد من الفريو�سات التي ت�سبب �أمرا�ض
التهاب_الكبد الوبائي و�أمرا�ض الهرب�س.

َ
�شعرك ي�شي مبعلوماتك اخلا�صة

اكت�شف باحثون �أمريكيون يف علم
الكيمياء طريقة جديدة قد تكون �أكرث
فعالية من احلم�ض النووي ،تعتمد
على �شعر الإن�سان ملعرفة معلومات
عن حياته.
ويدر�س الباحثون عينة من �شعر
الإن�سان ملعرفة �سنه وجن�سه ،و�إن
كان ذكرا �أو �أنثى ،ونوعية غذائه
و�أ�سلوب حياته بدقة ،با�ستخدام ما
يعرف بتحليل النظائر.
و�أو�ضح غلني جاك�سون رئي�س
فريق الباحثني الأمريكيني يف منتدى
اجلمعية الأمريكية لباحثي الكيمياء
يف �سان فران�سي�سكو اال�سبوع املا�ضي
�أن هذه الطريقة تختلف كثريا عن
حتليالت احلم�ض النووي ،لأنها
تك�شف املزيد من املعلومات عن
�أ�سلوب حياة الإن�سان ،غري �أنه ما
يزال هناك العديد من الأ�سئلة التي
تبحث عن �إجابة فيما يتعلق بهذا

الأ�سلوب العلمي.
وفقا
الباحثون
وقال
لدويت�شه فيله �إنه "ميكن �أن
يكون هناك تو�أمان متماثالن
جينيا ،ويف حالة �إذا كان �أحد
هذين التو�أمني بدينا والآخر
معتدل القوام فرمبا ا�ستطاعت
طريقتنا قراءة هذا الفرق من
خالل ال�شعر".
الباحثني
فريق
و�أكد
الكيميائيني على جناحهم يف
ا�ستخدام عينات من �شعر  20امر�أة
ملعرفة م�ؤ�رش كتلة اجل�سم بدقة
.80%
و�أو�ضحوا �أنهم جنحوا يف جتربة
�أخرى �شملت  20عينة رجل وامر�أة
يف حتديد جن�س �صاحب عينة ال�شعر
(ذكر �أم �أنثى) و�أن ن�سبة دقة النتائج
بلغت .90%
ويقوم فريق الدرا�سة خالل الطريقة
اجلديدة بتحليل عنا�رص توجد يف
الكرياتني من ال�شعر ،من بينها
الكربون والنيرتوجني املوجودان يف
ال�شعر ب�أ�شكال خمتلفة وهو ما ي�سميه
اخلرباء بالنظائر.
وباختالف التغذية و�أ�سلوب احلياة
تختلف ن�سب النظائر ،وباالعتماد
عليها ميكن و�ضع ما يحاكي ب�صمات
الأ�صابع ،التي تختلف باختالف
ال�شخ�ص.

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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قام �أطباء من جامعة ت�شيلي
احلكومية ،باال�شرتاك مع زمالئهم
الأجانب بتحديد فائدة جديدة
لزيت الزيتون.ويقول اخلرباء �إن
الهیدروك�ستریو�سول املوجود يف

زيت الزيتون ،يقلل من الت�أثري
ال�سلبي لال�ستهالك املفرط للدهون
احليوانية ،وميتلك هذا املركب
خ�صائ�ص م�ضادة للأك�سدة ،لها ت�أثري
وقائي على الكبد والقلب والدماغ.

علكة تك�شف �إذا كنت م�صابا بال�سرط نا
كلمات يف الطموح

الطموح ..قد يكون منذ
ال�صغر �..أو "الطموح" جمرد
ت�سلية و�أحالم يقظة يتغنى بهـا
النا�س لكن الطريـق ال�صحيح
يحتـاج �إىل خريطة واخلريطة
ت�أتي بالطموح والتخطيط
لها..
 هو بذرة تنمو مباء االجتهادو �سمـاد الت�ضحية والإخال�ص
لت�صري �شجرة عظيمة الأغ�صان
عميقة اجلذور تعمر مئات
الأعوام .
هو �شـيء �إذا مل متلكهفاملوت �أف�ضل بك من احلياة .
 الطموح هو �أن تنظرٍ
لغد..
وان ت�أمل لأن تبني اليوم
ٍ
لغد.

معلومات مفيدة
ما هو التثا�ؤب وملاذا عندما يتثائب
ال�شخ�ص يتثائب الذي بجانبة ؟:
التثا�ؤب هو انعكا�س تنف�سي معني،
هدفه زيادة جريان الدم الوا�صل �إىل املخ
وتو�سيع بع�ض ال�شعريات الدموية ،وفتح
بع�ض احلوي�صالت الهوائية امل�سدودة يف
الرئتني ،وعامة هو ي�ؤدي �إىل حالة ن�شاط
م�ؤقتة ..بالتايل يحدث دائم ًا مع الأ�شخا�ص
املنهكني � ..أما عن �سريانه بالعدوى فهي
ظاهرة �إ�شعاع �سايكوفيزيائي �شهرية � ..إن
احلما�س واخلوف والتوتر وال�ضحك كلها
عواطف تنتقل بالإ�شعاع ال�سايكوفيزيائي،
يكفي �أن يتوتر اجلال�سون معك حتى
تتوتر� ..شاهد معهم رواية م�ضحكة ال
تروق لك كثري ًا ..مبجرد �أن ي�ضحكوا
ت�ضحك �أنت وال تدري لهذا �سبب ًا.

وقد و�صل العلماء �إىل هذه
اال�ستنتاجات بعد �إجراء جتارب
على الفئران .حيث مت تق�سيمها �إىل
 4جمموعات ،واحدة منها� ،أعطيت
وجبات حتوي ن�سبة عالية من
الدهون احليوانية بالإ�ضافة �إىل زيت
الزيتون.
وبعد �أن بقيت احليوانات على هذا
النظام الغذائي ،مدة � 12أ�سبوعا ،مت
�أخذ عينات من دمها و�أن�سجتها.
ن�سبة
�أن
التحليل
و�أظهر
الكولي�سرتول يف دم الفئران التي
ا�ستخدم زيت الزيتون يف غذائها،
مل تزد ،على نقي�ض القوار�ض التي
�أعطيت دهونا حيوانية فقط.
ويعتقد اخلرباء �أن النتائج
املتعلقة بالفئران تنطبق �أي�ضا
على الب�رش ،لذلك يو�صي العلماء
بتناول املنتجات التي حتتوي على
الهیدروك�ستریو�سول.

ابتكرت �رشكة للتكنولوجيا احليوية علكة ب�إمكانها ك�شف �إن كان
ال�شخ�ص م�صابا بال�رسطان ،مما قد ي�سهل عملية فح�ص املر�ض ب�شكل
ثوري.
وابتكر علماء �رشكة "فوالتايل �أناال�سي�س" يف والية �أالباما الأمريكية
�أنواعا خمتلفة من العلكة ،التي �صممت لك�شف عدة �أنواع من ال�رسطان،
منها �رسطان البانكريا�س و�رسطان الرئة و�رسطان الثدي.
و�ستمت�ص العلكة بع�ض املكونات الكيميائية التي يفرزها اللعاب
�أثناء �إ�صابة ال�شخ�ص بال�رسطان ،بعد عملية امل�ضغ ملدة  15دقيقة.
ووفقا ل�صحيفة ديلي ميل� ،أفاد باحثون يف هذا املجال ب�أن هذه العلكة
قد تنهي احلاجة لفحو�صات الدم وعينات البول ،والتي ت�ستخدم اليوم
للك�شف عن ال�رسطان.
وت�أمل ال�رشكة ب�أن تكون العلكة متوفرة للأطباء واملر�ضى بحلول
العام القادم.

برجك اليوم!..
برج احلمل = �إذاكنت تريد �أن تكون لوحدك ،فذلك لأن
هناك �شوق �أكرث من الالزم من قبل دماغك وقلبك وخيالك
الحتاللك.
التحفيز اخلارجي �سيكون �سدى يف الوقت احلا�ضر .ابتعد
عن اي �ضغط او عمل جديد حاليا انت بحاجة اىل ال�سالم
الداخلي مراجعة املا�ضي و التخل�ص من تبعاته �سيكون املر
االكرث ايجابية لديك .
برج الثور = � ّإن الألغاز التي بدت مقلقة قبل اليوم مليئة بالإمكانيات اللذيذة ،وثقتك قوة كامنة� .أنت مت�شوّق
ملحاولة جتريب ذلك.
م�ساعدة من النجوم �ست�ساعدك على ابراز مواهبك الكبرية يف هذا االجتاه كن واثقا ب�أن قراراتك هي
قرارات جيدة واطلب م�ساعدة �شريك احلياة اذا وقعت يف بع�ض اال�شكاالت .
برج اجلوزاء = طبعك اللطيف و تفا�ؤلك الغري حمدود يجعل منك ال�شخ�ص ّ
املف�ضل ،و يتناف�س النا�س للجلو�س
بجانبك .ذلك انك تعي�ش فرتة �صفاء روحي متميزة بعيدا عن منغ�صات احلياة و هذا ما يجعل لك جاذبية مميزة
جدا  ،اليوم العمل يف تقدم نتيجة افكارك اجلديدة التي �ستجد اخريا طريقها اىل النور .
برج ال�سرطان = عادة ميكنك �أن تتعامل مع �شخ�ص ما على �أنه رئي�سك  ،لكنه يف الوقت احلا�ضر ي�ضغط عليك
كثريا �إىل الطريق اخلاطئ .ابحث عن بع�ض امل�شاريع امل�ستقلة بعيدا عن عملك ال�سابق كي ال تت�أثر به �سلبا ،
و كن حذر ًا من ال�شخ�ص الذي ت�شتكي له  .فلي�س كل النا�س اهال للثقة م�ساعدة من العائلة ت�ساعدك يف اتخاذ
احلل املن�شود .
برج الأ�سد = �أنت تتك ّلم اليوم واجلميع ين�صتون انت حمور احلديث لأنك مبتكر و�ساحر افكارك املبدعة تلقى
ترحيبا من
اجلميع يف العائلة و يف العمل  .ال تفاج�أ �إذا �س�ألك �شخ�ص ما عن ن�صيحة مثرية .قد ت�ساعد الكثري منالنا�س
هذه الفرتة و هذا �سيعطيك دفعا اجتماعيا كبريا �سي�ؤثر ايجابيا على عالقاتك الأ�سرية.
برج العذراء = ّ
كل �شيء جاهز للعمل خالل ال�صباح الباكر والع�صر  .حاول تكثيف ات�صاالتك اجلديدة قبل
هذا امل�ساء.
كي ال ت�ضيع على نف�سك فر�صة عمل ممتازة قد ال تتكرر انت ع�صبي جدا هذه االيام ال جتعل حميطك يفر�ض
عليك ما ال تريده او يجرك اىل و�ضع قلق ال ميكنك التعبري فيه عما تريده .
برج امليزان = ملاذا الوجه الكئيب؟ تعبري ًا عن الوجاهة واملنزلة الرفيعة؟ ال تن�سى �أن هذا املظهر يعرب �أي�ض َا
عن م�شاعرك.
هنالك ّ
حل لكل لغز .ركز على النظر يف لبّ املو�ضوع  ،لن ت�صبح مرتاح ًا ثانية حتى تفعل ذلك.
احلب يف و�ضع قلق نتيجة عدم وجود حوافز لذلك ال جتعل اليا�س ي�سطر عليك .
برج العقرب = �ستكون هناك تغيريات مفاجئة يف م�شاريعك و�ضرباتك الرائعة جد ًا من ّ
احلظ .ميكن �أن
تعتمد على التعاطف
وامل�ساعدة العفوية الذين �سي�سهّالن ّ
تقدمك .العاطفة يف حالة م�شتعلة تقارب مع احلبيب لكي حت�سن عالقتك
معه انت متميز بالهدوء ال جتعل امل�شاكل ال�صغرية تتحول اىل م�شاكل كبرية  .برج القو�س قوّتك ال�ساحرة
�ستزداد ع�شرة �أ�ضعاف و �ستكون متلهّف ًا جد ًا للمحبّة ولأن حتبّ  .لن تكون بخي ًال عند التعر�ض مل�شاكل نقدية �أو
حم�صن ًا ّ
�ضد الإعياء .طاقتك الداخلية يف و�ضع ممتاز عليك
عائلية .ال تتجاوز حدود �إمكانياتك و �إال لن تكون ّ
تغذيتها باحلب و العاطفة .
برج اجلدي = �ستجري لقاءً عر�ضي ًا ميكن �أن يثبت �أنه مفيد لك على ال�صعيد املهني �أو ال�شخ�صي .جهازك
اله�ضمي �سيكون �ضعيف ًا؛ ّ
تذكر االعتدال بتناول الغذاء و�أكرث من �شرب املاء بد ًال من ذلك .حتى �إذا �أق�سمت ب� ّأن
احلياة بوحدانية نا�سبتك ب�شكل مثايل ف�أنت �ستغامر بتغيري �أفكارك الآن؛ لكن ال �أحد �سيعرت�ض على ذلك .
برج الدلو = �ستملأ حياتك العائلية مرح ًا ودفئ ًا  .عالقات احلبّ الرومان�سية �ستنال �أهمية �أكرب يف حياتك.
�ستحرز ّ
تقدم ًا جيد ًا يف مهنتك .زمالء العمل �سيحاولون االحتكاك بك هذه الفرتة كي يكت�سبو بع�ض ميزاتك
املهمة ال ترتدد يف و�ضع ا�سرتاتيجيات للعالقة مع النا�س و اال وقعت فري�سة االحتيال .
برج احلوت = هذا اليوم �سيكون ّ
مف�ض ًال ّ
لكل �أولئك الذين يجب �أن مي ّروا بفحو�ص الرتقية �أو الدخول .قوتك
الع�ضلية �ستكون بازدياد .حياتك العائلية�ستجلب لك الر�ضا العميق؛ زوجك
�سيعرف كيف ي�شجّ عك ويدعمك .مع �أطفالك� ،سيكون هناك ت�شارك لطيف .
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