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

وزارة الزراعة :ور�شة عمل تناق�ش م�سودة مر�سوم �صحة احليوان مدير نقفة يبحث تنفيذ برامج
التنمية مع �سكان ال�ضواحي

ا�ستمرار ًا ملا نظمته يف الثامن
ع�رش والتا�سع ع�رش من اكتوبر
اجلاري حول بحث م�سودة مر�سوم
وزارة الزراعة
البذور نظمت
ور�شة عمل با�سمرا يومي اخلام�س
والع�رشين وال�ساد�س والع�رشين
من اكتوبر ملناق�شة م�سودة مر�سوم
يتناول �صحة احليوان .
�شارك يف الور�شة خرباء بيطريني
وممثلون عن االدارات االقليمية ،
وامل�ؤ�س�سات احلكومية خاطب الور�شة
مدير عام ق�سم القوانني ومتابعة
تنفيذها ال�سيد /تخلأب م�سقنا  ،جاء
فيها مبا ان  80%من ال�شعب االرتري
ميار�س الزراعة وتربية احليوان،
كان البد من مر�سوم وقانون حلماية
�صحة احليوان.
ول�ضمان ا�سهام الرثوة احليوان
يف االقت�صاد الوطني ،ف�إنه بذلت
جهود كبرية خالل الع�رشين عام ًا
املا�ضية لإ�صدار مرا�سيم وقوانني

تنظم امل�س�ألة  ،لأن االهتمام ب�صحة
احليوان يعني االهتمام ب�صحة
االن�سان  .ولإجناز ذلك كان البد
من بحث ومناق�شة م�سودة مر�سوم
�صحة احليوان من قبل اخلرباء
واالخت�صا�صيني  ،وكذلك م�ساهمة
ال�رشكاء الذي كان عالي ًا وفاع ًال يف
هذا اجلانب .
ناق�شت الور�شة م�سودة املر�سوم
التي ت�ضمن  149مادة،املراقبة
واملتابعة ،و�أ�ساليب ا لوقاية  ،مبا
يحول دون مر�ض احليوان وما ي�سببه
لالن�سان من امرا�ض  ،و قوانني
متابعة توريد وت�صدير احليوان
ومنتجاته ،وغريه من املواد ذات
العالقة .
وا�شار الدكتور/عقبازقي كفلي
م�سئول الرثوة احليوانية باالقليم
اجلنوبي يف ت�رصيح ادىل به" لإرينا"
ان م�سودة مر�سوم �صحة احليوان
مر مبناق�شات ومراحل عديدة

منذ العام  1998حتى تكامل االن
 ،فاملر�سوم البد وان يتوافق
مع القوانني الوطنية واالقليمية
والعاملية  ،ومبا يت�سق وقوانني
وانظمة املنظمة العاملية ل�صحة
احليوان  .واو�ضح ان املر�سوم �إذا
مامتت امل�صادقة عليه بال �شك
يعمل على احلفاظ على �صحة
احليوان  ،وتنظيم ت�صدير وا�سترياد
احليوانات وفق النظم ال�صحية
املتبعة ومبا ي�ضمن �صحة االن�سان
خا�صة لالمرا�ض املتنقلة من احليوان
لالن�سان .
من جانبهم اكد امل�شاركون ان
امل�سودة التي مت ا�شباعها بحث ًا
من قبل اخلرباء وامل�شاركني ال�شك
انها بعد امل�صادقة عليها �ستنعك�س
نتائجها ب�شكل كبري على احلياة
اليومية  .يجدر بالذكر ان ارتريا
�صارت ع�ضو باملنظمة الدولية ل�صحة
احليوان منذ العام . 1994

ور�شة عمل بالقا�ش -بركة حول عالج ورعاية املر�ضى

عقدت يف مدينة بارنتو ور�شة
عمل للكادر ال�صحي يف امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية والعيادات الدخال
ا�سلوب عمل من�سق لرعاية وعالج
املر�ضى وحت�سني جودة اخلدمات
ال�صحية.
واو�ضح االطباء العاملون يف
م�ست�شفيات بارنتو ،ت�سني واغردات
يف االوراق التي قدموها يف الور�شة
التي نظمت من التا�سع ع�رش وحتى
احلادي والع�رشين من اكتوبر ،ان
الهدف اال�سا�سي من الور�شة هو
تقدمي خدمات �صحة جيدة للمجتمع
�آخذين يف االعتبار �أ�ساليب رعاية
وعالج املر�ضى.
قُ دم يف الور�شة تو�ضيحا مف�صال
حول ادخال ا�ساليب رعاية وعالج
االمرا�ض املعدية وغري املعدية،
وفق املعايري العاملية والوطنية
االجتماعية
املر�ضى
واو�ضاع
واالقت�صادية .
و�رشح االطباء الرعاية التي
يف احلاالت
يتوجب تقدميها
الطارئة ،و التي يتوجب تقدميها
عاجال المرا�ض االزمة و�ضغط الدم
وال�سكر والقلب و�ضغط الدم العايل
اثناء احلمل واالمرا�ض املزمنة اثناء
احلمل.
ناق�شت الور�شة اوراق العمل
املقدمة  ،وتبادل الكادر ال�صحي
التجارب وما يواجههم يف مناطقهم،
ودعت الور�شة للعمل اجلاد من اجل
تفعيل تلك االن�شطة بحيث تكون

دعا مدير مديرية نقفة ال�سيد /يعقوب ادري�س املواطنني للعمل الد�ؤوب
وتقوية التاطري لت�سخري موارد منطقتهم ل�صاحلهم.
واو�ضح يف االجتماعات التي عقدها ل�سكان �ضواحي اقرع والبا واندالل
وبقال -ماريت وبيان ونقفة و�أبيلو ،ان النجاح يتحقق بالعمل اجلماعي ،وان
االجنازات املحققة يف �سنوات اال�ستقالل يف املجاالت كافة  ،نتاج ذلك .وان
ثقافة العمل الن�شط واالنتاجية من العوامل الهامة.
وحث على موا�صلة فاعلة الن�شطة حفظ املياه وحماية الرتبة للدفع باالنتاجية
و�ضمان حتقيق االمن الغذائي كما نا�شد �سكان �ضاحية نقفة للدفع بعملية جتميع
القرى لال�ستفادة اجليدة من اخلدمات االجتماعية.
واكد املجتمعون على العمل ال�ستغالل موارد حميطهم  ،مطالبني لالهتمام
بالطرق غري ال�سالكة يف املديرية وحل نق�ص املياه يف بع�ض املناطق.

ان�شطة نفري تنموي يف ظرونا

جترى ان�شطة نفري تنموي فاعلة مب�شاركة ال�سكان عامة والطالب خا�صة حلفظ
املياه وحماية الرتبة يف ظرونا.
حيث يقوم �سكان ثماين قرى ب�ضاحية ِد ِّبي ببناء مدر�سة ابتدائية جديدة
مببادرتهم الذاتية.
واو�ضح مدير ال�ضاحية ال�سيد /ا�سماعيل حممد ،انه يف اطار مبادراتهم حلل
النق�ص يف الف�صول الدرا�سية باملدر�سة امل�شيدة مت بناء �سبع ف�صول درا�سية
وغرفتني ا�ضافيتني.
ودعا امل�شاركون يف بناء املدر�سة اجلهات املخت�صة لتجهيزها باالثاثات
واللوازم التعليمية الالزمة.
ويقوم طالب املرحلة املتو�سطة والثانوية يف بلدة ظرونا بان�شطة نظافة
يوما واحد ًا يف اال�سبوع ملكافحة االمرا�ض املعدية واملالريا خا�صة.

انتخابات مدراء �ضواحي يف نقفة
جرت انتخابات لتغيري مدراء ال�ضواحي واملدراء التنفيذيني ،وجلان
القرى املنتهية فرتة عملهم يف � 11ضاحية مبديرية نقفة يف الفرتة من
اخلام�س وحتى الثامن ع�رش من اكتوبر اجلاري.
وقال مدير مديرية نقفة ال�سيد /يعقوب ادري�س «ان الهدف من انتخاب
مدراء حديثني ليحلو حمل املدراء املنتهية فرتة عملهم»  ،مذكِّ را بانه
يتوقع من املنتخبني حديث ًا تقدمي خدمات ادارية جيدة بتفان واخال�ص
ولعب دور رائد لتنفيذ برامج التنمية.
من جهتهم ذكر املنتخبون اجلدد بان امانة ال�شعب م�س�ؤولية كبرية،
م�ؤكدين جاهزيتهم خلدمة �شعبهم بتفان واخال�ص.

قلوج :اجتماع لبحث العملية التعليمية
متما�شية مع اللوائح والتوجيهات
املطبقة على م�ستوى البالد.
وقال م�س�ؤول اخلدمات الطبية
يف مكتب ال�صحة باقليم القا�ش
بركة ال�سيد /قرقي�ش بيني «انالهدف من الور�شة هو تبادل الكادر
ال�صحي العامل يف االقليم للتجارب
واخلربات  ،وادخال ا�ساليب رعاية
�صحية عالية اجلودة  ،م�ؤكد ًا على
اهمية الربنامج.
واو�ضح م�س�ؤول ال�صحة يف
االقليم ال�سيد /حيلوم كداين �أن
الربنامج الذي بد�أ من �أجل �إدخال
حالة االن�سجام و الوئام يف العمل
�سيعمل به بعد درا�سته من
ال�صحيُ ،

قبل م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة بحيث
يتما�شى واللوائح املعمول بها على
م�ستوى البالد.

�سمنار توعوي لطالب
مديرية حقات
عقد �سمنارا توعويا لطالب مديرية
حقات بخ�صو�ص الوعي القانوين
وم�ساهمته يف مكافحة اجلرمية.
وتناول ال�سمنار الذي �شارك فيه
الطالب واملعلمون يف ال�سابع ع�رش

عقد اجتماع يف مديرية قلوج لبحث العملية التعليمية  ،حيث وجهت دعوة
للمجتمع للم�ساهمة يف جهود اي�صال التعليم اىل املناطق النائية وتوفري
امل�ستلزمات.
واكد مدير مديرية قلوج ال�سيد د�سي زرئمكائيل يف االجتماع الذي �شارك فيه
ممثلوال�سكان وم�س�ؤولو اخلدمات التعليمية يف املديرية ،على اهمية م�شاركة
ال�شعب يف الربامج املو�ضوعة ،مو�ضحا العمل لالرتقاء بالعملية التعليمية.
واكد ال�شماركون على اال�ستفادة اجليدة من الفر�ص التعليمية املتاحة
وامل�ساهمة ح�سب القدرات  ،منادين احلكومة لالهتمام بالبنى التحيتية التي
تكون فوق قدراتهم.

والثامن ع�رش من اكتوبر الآثار ال�سلبية
للمخالفات واجلرائم واهمية تعزيز
العالقة بني املواطن وال�رشطة وفوائد
العالقات الثالثية بني اولياء االمور
والطالب واملعلم.
وقال قائد �رشطة مديرية حقات
املالزم زايد ت�سفازقي بان مهمة
ال�رشطة هي بناء جمتمع يتحلى
باحرتام القانون ،داعيا املواطنني
البالغ ال�رشطة يف حال وقوع اي
خمالفة .

وا�شار اىل النتائج اجليدة
لل�سمنارات التوعوية املنظمة
 ،منا�شدا اولياء االمور ملتابعة
ابنائهم الطالب ون�صحهم ال�ست�رشاف
امل�ستقبل بوعي.
من جانبهم دعا م�س�ؤولو التحقيقات
اجلنائية ومكافحة اجلرمية الطالب
للتحلي بقيم املجتمع وجتنب االفعال
ال�شائنة وامل�ساهمة يف ال�سيطرة على
اجلرمية .هذا وقد عقد �سمنار مماثل
ل�سكان �ضاحية عد �أري.

اخبار حملية وعاملية
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م�صوع :دور تاطري املر�أة يف برامج اعمار البالد

نظمت يف الثاين والع�رشين من
اكتوبراجلاري يف مدينة م�صوع جل�سة
مباحثات حول دور تاطري املر�أة القوي
يف برامج اعمار البالد وتعزيزم�شاركتها
االجتماعية االقت�صادية وال�سيا�سية.
ويف االجتماع الذي عقدته م�س�ؤولة
املر�أة يف اقليم �شمال البحر االحمر
ال�سيدة /جمعة راكي مع اع�ضاء االحتاد
الوطني للمر�أة ،ذكرت بان ا�سا�س عمل
فعال يرتكز على الوعي وتاطري قوي،

م�شرية اىل �رضورة دفع كافة اجلهات
واملجتمع الجناز اجلهود اجلارية لتقدم
املر�أة باملعرفة العلمية واملهنية وبلوغ
اعلى امل�ستويات وحتقيق الهدف املن�شود.
وقالت ال�سيدة جمعة ان» النجاح هو نتاج
الرغبة والكد» منوهة املر�أة ب�رضورة
جتاوز كافة التحديات وال�سع�س للنجاح
يف كافة املجاالت  ،م�ؤكدة جاهزة االحتاد
لتقدمي الدعم بالتعاون مع �رشكائه.
وقالت امل�شاركات يف اجلل�سة «ان

اجلهود اجلارية ظلت حتقق نتائج عالية،
منا�شدات بتقدمي دورات لالمهات الالئي
ين�شطن يف الوالدة التقليدية باملناطق
النائية ،والقيام بحملة توعية مكثفة
لتعزيز م�شاركة وا�ستمرارية االناث يف
املجال التعليمي ،وغريها من االراء
والتو�صيات».هذاويوجد يف اقليم �شمال
البحر االحمر اكرث من  20الف من الن�سوة
اللواتي ين�شطن �ضمن االحتاد الوطني
للمر�أة باالقليم.

عدتكليزان:دعوة لتعزيز
درو االباء يف التعليم

وا�شار اىل وجود  21م�ؤ�س�سة تعليم من
ريا�ض االطفال وحتى املرحلة الثانوية
باملديرية  ،وثالث مدار�س للمتخلفني
عن الدرا�سة ،و�سبعة ع�رشمركز لتعليم
الكبار ،ودعا البداء االهتمام العاجل
بالبنى التحتية للتعليم واملعامل
الدرا�سية ومراكز تقانة املعلومات
متا�شيا مع كرثة الطالب.
وقال «�إن عدم جتمع القرى من العوامل
امل�ؤثرة �سلبا على عملية التعليم ونتائج

الطالب ،م�شري ًا اىل ان طالب مناطق وارا
و�شندوا ودقي زر�ؤ ومعلدي ي�سريون
م�سافة �ستة اىل  26كيلومرتات لتلقي
العلم ومتابعة درا�ستهم  ،ويوا�صل طالب
�ضاحية بغ�سا الدرا�سة بالذهاب م�سافة
 32كيلومرت اىل كرن وقندع او مقاطعة
الدرا�سة بعد املرحلة االبتدائية.
وافاد املعلمون اىل ان النق�ص يف
البنى التحتية ي�ؤثر �سلب ًا على التعليم
 ،منادين القيام بال�صيانة وتوفري
امل�ستلزمات.

فرتة طويلة لتلقي دورات على عمليات
�صيانة هذه الطائرات.
و�أ�ضاف �أن املقاتالت التي
�ستت�سلمها تركيا �ستن�رش يف قاعدة
مالطية اجلوية ،حيت جتري �أعمال
�إن�شاء البنية التحتية على قدم
و�ساق ،وفق تعبريه.
و�أكد �أكار �أن م�رشوع مقاتالت F-35
ال ي�شهد �أي معوقات وت�سري "وفقا
للخطة املر�سومة" ،مو�ضحا �أن بالده
�ستت�سلم مقاتلتني �أخريني من طراز
 F-35يف �شهر مار�س املقبل.
و�أ�شار الوزير الرتكي �إىل �أن بالده
�رشيكة يف ت�صنيع مقاتالت ،F-35
وقد ا�ستثمرت مليار دوالر يف امل�رشوع
لغاية اليوم ،مو�ضحا �أن تركيا لديها
م�س�ؤوليات حيث �سيتم جلب قطع غيار
للمقاتالت �إىل تركيا.
وقد مررت جلنة القوات امل�سلحة

يف جمل�س ال�شيوخ �إىل البنتاغون يف
�شهر يوليو املا�ضي ،ن�سخة ميزانية
وزارة الدفاع الأمريكية التي ين�ص
�أحد بنودها على منع تركيا من �رشاء
مقاتالت �إف -35الأمريكية ال�صنع
ب�سبب �سجنها الق�س الأمريكي �أندرو
برون�سون .وي�شري القانون ،الذي
كان متوقفا على موافقة املجل�س� ،إىل
�رضورة معاقبة تركيا لإبرامها �صفقة
مع رو�سيا ل�رشاء �أنظمة �صواريخ
�إ�س -400املتطورة.
وت�ساهم ع�رش �رشكات لل�صناعات
الدفاعية يف تركيا مع �رشكة لوكهيد
مارتن املنتجة للمقاتلة  ،F-35ب�شكل
كبري يف �إنتاج قطع غيار ومكونات
املقاتالت ،مثل �شا�شات العر�ض
يف قمرة القيادة ،و�إنتاج الغالف
اخلارجي و�أبواب ق�سم الذخرية
والقنوات الهوائية

دعا م�س�ؤول التعليم يف مديرية
عدتكليزان اال�ستاذ /ادم ب�شري لتعزيز
دور اولياء االمور لتقوية العملية
التعليمية واالهتمام بالبنى التحتية
للتعليم .

وزير الدفاع الرتكي ينفي وجود معوقات يف ت�سلم �أنقرة F-35
نفى وزير الدفاع الرتكي خلو�صي
�أكار ،وجود �أي معوقات يف م�س�ألة
ت�سليم الواليات املتحدة لبالده
مقاتالت  ،F-35م�ؤكدا �أن �أنقرة
ت�سلمت مقاتلتني من نف�س الطراز يف
�شهر يونيو املا�ضي.
ونقلت وكالة الأنا�ضول عن �آكار
قوله� ،إن �أربعة طيارين �أتراك توجهوا
�إىل الواليات املتحدة للتدريب على
قيادة املقاتالت  F-35بالإ�ضافة
�إىل  50من �ضباط ال�صف الأتراك
املوجودين يف الواليات املتحدة منذ

ت�أجيل �إطالق قمر �صناعي �أوكراين من قاعدة "بايكونور" الرو�سية

قال م�صدر يف قاعدة "بايكونور"
الف�ضائية الرو�سية �إن القمر ال�صناعي
الأوكراين لالت�صال "ليبيد" لن يطلق
العام املقبل من قاعدة "بايكونور"
لعدم وجود �صاروخ لتنفيذ املهمة.
و�أفاد امل�صدر ب�أن ال�صناعة
الف�ضائية الرو�سية ب�صدد �إعداد جدول
زمني لإطالق ال�صواريخ الف�ضائية
وخطة �إنتاجية لعام  ،2019ومل يذكر
هناك القمر ال�صناعي الأوكراين.
الف�ضائية
الوكالة
ووقعت
الأوكرانية ،يف دي�سمرب عام ،2009

اتفاقية ت�صنيع القمر ال�صناعي "ليبيد"
لالت�صال مع �رشكة "MacDonald,
"Dettwiler and Associates, Ltd
الكندية ،مببلغ  254مليون دوالر.
وكان من املخطط �أوال �إطالق القمر
عام  ،2011على منت �صاروخ "زينيت"
الأوكراين� .إال �أن م�شاكل مالية
واجهتها �رشكة "يوغما�ش" الأوكرانية
امل�صنعة ل�صواريخ "زينيت" �أجلت
�إطالق القمر �أكرث من مرة.
يذكر �أن �رشكة "يوغما�ش"
الأوكرانية تراجعت عام  2014عن

�إنتاج �صواريخ "زينيت" .ومت �إطالق
�آخرها حامال القمر ال�صناعي الأنغويل
" "AngoSat-1من قاعدة "بايكونور"
الف�ضائية الرو�سية.

قال النائب العام الإكوادوري اول
�أم�س اخلمي�س �إن بريطانيا �أبلغت
بالده يف �أغ�سط�س ب�أنها لن تُ رحل
م�ؤ�س�س ويكيليك�س جوليان �أ�ساجن
�إذا غادر �سفارة الإكوادور يف لندن
والتي يقيم فيها ب�صفته الجئا منذ
عام .2012
ويف �إجابات مكتوبة ردا على
�أ�سئلة من الإكوادور قالت لندن �إنها
مل تتلق �أي طلب ترحيل وقالت �إن
مدة عقوبة ال�سجن التي �ستوقع

على �أ�ساجن يف بريطانيا،
ملخالفته �رشوط الإفراج عنه
بكفالة باللجوء لل�سفارة،
لن تتجاوز �ستة �أ�شهر .وميثل
النائب العام �إنيجو �سلفادور
حكومة الإكوادور يف الإجراءات
القانونية.
و�أ�ضاف �أن الإكوادور �أبلغت
حمامي �أ�ساجن برد بريطانيا لكنه �أ�شار
�إىل �أنه �إذا بقي �أ�ساجن يف ال�سفارة ف�إن
بالده �ست�ضع �رشوطا جديدة لإقامته.
وقال يف م�ؤمتر �صحفي ”كان �أمام
ال�سيد �أ�ساجن االختيار بني ت�سليم نف�سه
لل�سلطات الربيطانية بتلك ال�ضمانات
�أو البقاء يف �سفارة الإكوادور لكن
يف ظل �أن اللجوء ا�ستمر �ست �سنوات
دون م�ؤ�رشات على حل فوري ف�إننا
�سنفر�ض قواعد معينة“.
ومل يت�ضح ما �إذا كانت ال�ضمانات

الربيطانية ال تزال قائمة .ومل يرد
فريق �أ�ساجن القانوين على طلب
للتعليق .و�أ�شارت وزارة اخلارجية
و�ش�ؤون الكومنولث �إىل ت�رصيح �أالن
دنكان الوزير بوزارة اخلارجية يف
يونيو حزيران ب�أن �أ�ساجن �سيعامل
”ب�إن�سانية وبطريقة الئقة“ �إذا ترك
ال�سفارة.
وجل�أ �أ�ساجن لل�سفارة بعد �أن �أمرت
حماكم بريطانية برتحيله لل�سويد
ليواجه ا�ستجوابا يف ق�ضية حتر�ش
جن�سي .و�أ�سقطت الدعوى لكن
م�ؤيدين له قالوا �إنه يخ�شى احتمال
ترحيله للواليات املتحدة �إذا ترك
ال�سفارة.
ويواجه موقع ويكيليك�س ،الذي
ن�رش �أ�رسارا دبلوما�سية وع�سكرية
�أمريكية عندما كان يديره �أ�ساجن،
حتقيقا يف الواليات املتحدة

النائب العام يف الإكوادور :بريطانيا لن ُترحل �أ�ساجن
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�إعالن :للراغبني يف اجللو�س لإمتحان ال�شهادة
الثانوية للمرة الثانية

مركز الإمتحانات :يعلن املعهد الوطني للتعليم العايل والبحوث ،للطالب
ممن �شاركوا يف امتحان ال�شهادة الثانوية (املاتريك) من قبل و مل يح�صلوا
على درجة النجاح ،ولهم الرغبة يف اجللو�س مرة �أخرى لأداء امتحان
ال�شهادة الثانوية لعام 2019م يعلن مايلي:
من ي�سمح لهم ب�أداء الإمتحان
.1
 .1.1من �أكملوا اخلدمة الوطنية.
 .2.1املعفيني عن اخلدمة الوطنية.
�	3.1أما من ازال ي�ؤدي اخلدمة عليه اح�ضار خطاب تزكية من الوزارة �أو
الوحدة التي يعمل بها.
موعد ومكان الت�سجيل:
.2
 . .1.2موعد الت�سجيل :من  5اىل 16نوفمرب 2018م
 .2.2مكان الت�سجيل :املكتب املركزي للإمتحانات ( ،جوار املكتب املركزي
للربيد) ب�أ�سمرا.
امل�ستندات املطلوبة :على املمتحنني اح�ضار ما يلي من الن�سخ الأ�صلية
.3
للم�ستندات التالية �أثناء الت�سجيل.
� 1.3شهادة نتائج الإمتحان ال�سابق ( ،)ESECE Resultاو بطاقة امل�شاركة يف
�ألإمتحان ال�سابق)Admission Card( .
 .2.3تقدمي م�ستندات تثبت انهاء اخلدمة الوطنية ،او الإعفاء عنها� ،أو
ر�سالة تزكية من الوزارة �أو الو حدة التي يعمل بها.
 .4م�ستلزمات
 .1.4اح�ضار اربع �صور فوتغرافية حجم ال�صور امل�ستخدمة يف اجلواز.
�( .2.4أ) دفع  100نقفة ر�سوم ت�سجيل( .ب) بالإ�ضافة اىل  60نقفة لكل مادة
درا�سية.
 .5يو�ضح مركز الإمتحانات ،بانه ال يعطي �أي �ضمان للممتحنني مرة
ثانية مبوا�صلة الدرا�سة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
جتري الإمتحانات يف منت�صف �شهر مار�س 2019م ،كما �أن مكان الإمتحان
هي �أ�سمرا فقط.
مركز الإمتحانات
املعهد الوطني للتعليم العايل والبحوث

�إيران :غالبية امل�صانع «مفل�سة»
ذكر م�صطفى مري �سليم ،ع�ضو
جمل�س ت�شخي�ص م�صلحة النظام
يف ايران� ،أن نحو  70يف املئة من
امل�صانع واملناجم يف البالد مغلقة
�أو مفل�سة .مري �سليم ع�ضو يف حزب
«م�ؤتلفة الإ�سالمي» ،كان مر�شح ًا
النتخابات الرئا�سة عام  2017ووزير
الثقافة خالل الوالية الثانية لرئا�سة
عامي 1993
ها�شمي رف�سنجاين ،بني َ
و .1997جاء ذلك فيما �شدد وزير
اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف
على �أن بالده «�ستكون قادرة على بيع
نفطها واحلفاظ على اقت�صادها» ،بعد
العقوبات اجلديدة التي فر�ضتها
وا�شنطن على طهران� ،إثر ان�سحاب
�إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
من االتفاق النووي ُ
املربم عام .2015
و�شارك ظريف يف جل�سة عقدها جمل�س

ال�شورى (الربملان) الإيراين ،و�رشح
أقره املجل�س مبوجبه
م�رشوع قانون � ّ
تن�ضم طهران �إىل معاهدة ملكافحة
ّ
متويل الإرهاب وتبييـ�ض الأموال.
ون�سب النائب بهروز نعمتي،
الناطق با�سم هيئة رئا�سة الربملان،
�إىل ظريف ت�شديده على �رضورة �إقرار
امل�رشوع خالل املهلة التي حددتها
«جمموعة العمل املايل» (فاتف)
ب�أربعة �أ�شهر ،منبه ًا �إىل �أن عدم ح�صول
ذلك قد ي�ؤدي �إىل «خ�سارة �إيران عقود ًا
وتفاهمات �أبرمتها مع دول ،وفر�ض
مزيد من العقوبات» عليها .لكن رئي�س
الق�ضاء الإيراين �صادق الريجاين �سخر
من احلديث عن �إطاحة النظام ،معترب ًا
فج وحلم خاطئ» .وتابع:
�أنه «خيال ّ
«يحاول العدو حتقيق هذا احللم منذ
�سنوات ،ولكن مل يحقق نتيجة»� .إىل
ذلك ،طم�أن وزير االت�صاالت الإيراين
حممد �آذري جهرمي مواطنيه �إىل �أن
خدمة الإنرتنت «لي�ست حتت �سيطرة
جهة مثل الواليات املتحدة ،لقطعها
مع فر�ض العقوبات» ،م�ؤكد ًا �أن «ال
داعي للقلق»

اليونان :زلزال بقوة  6.4درجات قبالة

�رضب زلزال بقوة  6,4درجات فجر
اجلمعة قبالة ال�سواحل اليونانية ،على
بعد  35كلم غرب قرية ليثاكيا يف جنوب
جزيرة زاكينثو�س يف البحر الأيوين،
وفق ما �أعلن معهد الزالزل اليوناين،
وت�س ّبب بح�سب معلومات �أول ّية بوقوع
مادية .و�أفادت و�سائل �إعالم
�أ�رضار
ّ
رضر �أجزاء من
لت�
ى
أد
�
الزلزال
أن
�
حمل ّية
ّ
ّ
ّ
�شبكة الكهرباء وت�س ّبب بانهيارات �أر�ضية .ومل يب ّلغ يف احلال عن وقوع خ�سائر
قدر قوة الزلزال بـ 6,8درجات ،م�شري ًا
يف الأرواح .وكان معهد الزالزل الأمريكي ّ
�إىل �أنّ ه وقع يف ال�ساعة  22,54ت غ على عمق  16,6كلم .لكن بعيد وقت ق�صري
من بالغ املعهد الأمريكي قال نظريه اليوناين (مر�صد �أثينا) � ّإن املنطقة �شهدت
بقوة �سكان
قوتها بني  4,9و 6,4درجات و�شعر بها ّ
�سل�سلة هزّ ات �أر�ض ّية تراوحت ّ
جزيرة زاكينثو�س التي تعرف �أي�ض ًا با�سم زانتي .وبح�سب مر�صد �أثينا ف�إن مركز
الزلزال يقع يف البحر على بعد  287غرب العا�صمة اليونانية .وتعترب جزيرة
زاكينثو�س وجهة �سياحية رئي�سية يف اليونان وفيها مطار دويل .وتقع اليونان،
وال �سيما غرب �شبه جزيرة بيلوبونيز وجنوبها ،على فوالق زلزالية كبرية مما
يعر�ض البالد با�ستمرار لهزّ ات �أر�ض ّية لكنها نادر ًا ما تت�س ّبب بوقوع �ضحايا .ويف
ّ
يوليو � 2017رضب زلزال بقوة  6،7درجات جزيرة كو�س ال�سياحية مما �أودى
مادية كبرية .ويف �سبتمرب � ،1986أوقع زلزال
بحياة �شخ�صني وخ ّلف �أ�رضار ًا
ّ
بقوة  6،2درجات يف كاالماتا ،كربى مدن مقاطعة مي�سينيا 20 ،قتي ًال.
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ليبيا تطالب بريطانيا بعدم اقتطاع �أر�صدتها لبنان  :ا�شتباكات يف خميم "املية ومية"
حث رئي�س �صندوق الرثوة
ال�سيادي الليبي بريطانيا على عدم
امل�ضي يف �إ�صدار قانون لتخ�صي�ص
جانب من �أر�صدة ال�صندوق املجمدة،
يف تعوي�ض �ضحايا هجمات اجلي�ش
اجلمهوري الإيرلندي.
وجاء يف ر�سالة بعث بها رئي�س
ال�صندوق علي حممود ح�سن حممد �إىل
�ألي�ستري بريت وزير الدولة الربيطاين
لل�ش�ؤون اخلارجية" :لي�س هناك �أ�سا�س
قانوين لتحفظ اململكة املتحدة على
�أر�صدة م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الليبية
املجمدة �أو تغيري ملكيتها� ..إنها ملك

ال�شعب الليبي".
و�أ�ضاف" :جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة قرر باملثل �أن الأر�صدة
املجمدة ال بد �أن ت�ستخدم يف م�صلحة
ال�شعب الليبي عند فك جتميدها".
وي�ستند من يقف وراء م�رشوع
القانون يف الربملان الربيطاين،
�إىل �أن القذايف زود اجلي�ش اجلمهوري
الإيرلندي بالأ�سلحة خالل ال�رصاع
الذي ا�ستمر  30عاما يف �إيرلندا
ال�شمالية ،و�سقط فيه � 3آالف و600
قتيل و�أ�صيب �آالف �آخرون.
وتقدر م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الليبية

�أر�صدتها املجمدة يف بريطانيا بنحو
 9.5مليار جنيه ( 12.25مليار دوالر).
وتتنازع حكومة ليبيا املعرتف بها
دوليا يف طرابل�س ،واحلكومة التي
تعمل يف طربق �رشقي ليبيا لل�سيطرة
على م�ؤ�س�سة اال�ستثمار الليبية

فيما يخ�ص م�ساعدة الواليات
املتحدة يف تطبيق العقوبات على
�إيران.
وقال عبد املهدي يف م�ؤمتر �صحفي
ببغداد �إن احلكومة ترغب يف �إبعاد
العراق عن �أي تدخل يف ق�ضايا
و�ش�ؤون الدول الأخرى �سواء بلد
جماور �أو �أي بلد �آخر.
وي�أتي حديث رئي�س الوزراء
العراقي اجلديد بعد �أداءه مع الوزراء
اجلدد اليمني الد�ستورية ،يف جل�سة
جمل�س النواب بح�ضور  220نائبا،

يف وقت مت�أخر من الأربعاء املا�ضي
..
وا�ستمرت اجلل�سة حتى �ساعة
مت�أخرة ،ومل يتم الإعالن عن اختيار
وزراء الدفاع والداخلية والعدل
بالإ�ضافة �إىل الرتبية والتعليم العايل
والثقافة والتخطيط والهجرة.
و�أمام رئي�س الوزراء حتى 6
نوفمرب ملقبل ،ال�ستكمال بقية
الوزارات مما �سيتطلب الدخول يف
مفاو�ضات جديدة مع الأحزاب والكتل
ال�سيا�سية يف البالد».

عبد املهدي :الأولوية مل�صالح العراق وا�ستقالل قراره

�أعلن رئي�س الوزراء العراقي،
عادل عبد املهدي� ،أول �أم�س
اخلمي�س� ،إن بغداد �ستمنح الأولوية
مل�صالح البالد اخلا�صة وا�ستقالله

�أ�صيب � 4أ�شخا�ص بتجدد
اال�شتباكات امل�سلحة بني حركة
"فتح" وف�صيل "�أن�صار الله"
داخل خميم املية ومية لالجئني
الفل�سطينيني �رشقي مدينة �صيدا
اللبنانية.
و�أفادت الوكالة الوطنية
للإعالم يف لبنان ب�أن اال�شتباكات
جرت با�ستخدام الر�شا�شات الثقيلة والقذائف ال�صاروخية ،ما �أدى �إىل �سقوط
 4جرحى ،بينهم جنديان يف اجلي�ش وعن�رص يف حركة "فتح" يدعى وليد .خ،
ومدين.
و�أو�ضحت الوكالة �أن اجلنديني �أ�صيبا بجروح طفيفة جراء �سقوط قذيفة
بالقرب من �أحد املراكز امل�ستحدثة للجي�ش الواقع عند مدخل املخيم.
و�أ�صدر قائد الأمن الوطني الفل�سطيني اللواء �صبحي �أبو عرب تعليماته
لعنا�رصه بااللتزام بوقف �إطالق النار ،يف وقت يعقد فيه اجتماع مو�سع يف
مكتب رئي�س "االحتاد العاملي لعلماء املقاومة" ال�شيخ ماهر حمود بح�ضور
ال�شيخ زيد �ضاهر م�س�ؤول "حزب الله" يف �صيدا وب�سام كجك م�س�ؤول حركة "�أمل"
يف �صيدا وممثلني عن الف�صائل الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل �إجراء ات�صاالت مكثفة
بغية تهدئة الأمور والتو�صل �إىل وقف فوري لإطالق النار و�إنهاء اال�شتباكات.
ودعت قيادة اجلي�ش الطرفني �إىل التقيد بوقف �إطالق النار ،مقدرة اجلهود
املبذولة لوقف اال�شتباكات.

املالكي يبحث مع وزير خارجية
تركيا دعم ال�سلطة الفل�سطينية

الأردن .في�ضانات تت�سبب يف "كارثة البحر امليت"

فاد الدفاع املدين الأردين�،أم�س
اجلمعة ،با�ستمرار عمليات البحث
عن املفقودين يف حادثة الرحلة
املدر�سية مبنطقة البحر امليت
التي راح �ضحيتها ع�رشات القتلى
واملفقودين ،من قبل الأجهزة
املعنية حيث مت ا�ستبدال بع�ض
الفرق املتخ�ص�صة.
وداهمت �سيول جارفة ،مناطق عدة
يف البالد ،قتل �إثرها � 18شخ�صا جلهم
من الأطفال ،فيما مل تتمكن ال�سلطات
من معرفة عدد املفقودين على وجه
التحديد.
وفيما جتري عملية �إنقاذ كربى
با�ستخدام طائرات هليكوبرت،
ومب�شاركة قوات من اجلي�ش .طالبت
ال�سلطات ال�سكان ،ب�أخذ احليطة
واحلذر ،والإبالغ عن املفقود يف
جميع املناطق.
ونقل التلفزيون الأردين ،عن
م�س�ؤول يف الدفاع املدين قوله� ،إن
من املتوقع �أن يرتفع عدد القتلى.
و�أعلن  ،عن حافلة تقل  37تلميذا
و 7مدر�سني كانت يف رحلة باملنطقة
عندما جرفتها ال�سيول يف واد.

وح�سب مرا�سلنا ،ف�إن عددا من
�سكان منطقة الأغوار قرب البحر
امليت ال زالوا يف عداد املفقودين
بعد �أن جرفتهم ال�سيول ،كما
�أعلن عن وجود �سياح �أجانب �ضمن
املفقودين.
من جانبه� ،أو�ضح املتحدث با�سم
الأر�صاد اجلوية الأردنية ،ح�سني
املومني� ،أن هناك توقعات بهطول
�أمطار غزيرة �شمايل وو�سط البالد،
حمذرا من ا�ستمرار �آثار املنخف�ض
اجلوي ،وت�أثريه على مناطق عدة
باململكة.
و�ألغى العاهل الأردين امللك عبد
الله الثاين زيارته املقررة �إىل
البحرين �أم�س اجلمعة ،ملتابعة
جمريات حادثة البحر امليت.
من جانبه ،تابع رئي�س الوزراء
الأردين عمر الرزاز ميداني ًا جهود
البحث واالنقاذ ،كما تفقد امل�صابني
يف م�ست�شفى ال�شونة اجلنوبية.
و�أكد الرزاز عرب ح�سابه الر�سمي
يف "تويرت" �أن التحقيق �سي�أخذ
مق�ص،
جمراه و�ستتم حما�سبة كل
ِرّ
مقدما تعازيه لذوي �ضحايا احلادث

املفجع.
وقالت مديرية الأمن العام الأردين،
يف بيان� ،إنه �سيتم �صباح اجلمعة،
�إغالق الطرق امل�ؤدية ملكان البحث
والإنقاذ عن مفقودي ال�سيول مبنطقة
البحر امليت ،وذلك يف ظل ا�ستمرار
عمليات البحث والإنقاذ.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن
بيان الأمن العام�" :إنه �سيتم قطع
طريق الزارة من مثلث البانوراما
بعد منطقة الفنادق باجتاه اجلنوب،
�إ�ضافة �إىل قطع ال�سري القادم من
حمافظة الكرك /ج�رس املوجب
ال�سفلي باجتاه البحر امليت ولإ�شعار
�آخر".
وطالبت مديرية الأمن العام
الأردنية املواطنني جتنب الطرق
املذكورة ،واعتماد الطرق البديلة
واالمتثال لتعليمات رجال الأمن
العام املنت�رشين على تلك الطرق.

قال وزير اخلارجية الفل�سطيني
ريا�ض املالكي� ،إنه "بف�ضل تركيا
ف�إن فل�سطني متلك القوة ملواجهة
املخاطر" الفتا �إىل �أهمية الدعم الذي
تقدمه تركيا لبالده يف املجاالت
ال�سيا�سية والإن�سانية.
ونوه املالكي يف م�ؤمتر �صحفي
عقده مع نظريه الرتكي مولود
جاوي�ش �أوغلو يف �أنقرة� ،أول �أم�س
اخلمي�س ،بالدعم الذي تقدمه تركيا
لفل�سطني ،قائال" :بف�ضلكم منتلك
القوة التي متكننا من الت�صدي جلميع
املخاطر .".
و�أ�شار �إىل �أن اال�ستفادة من
خربات تركيا مهمة جدا بالن�سبة
للفل�سطينيني ،معربا �أنهم يبذلون

م�ساعي من �أجل تنفيذ هذه
اخلطوات يف فل�سطني ،وتابع �أن
"ال�شعب الفل�سطيني م�رص على
تقرير م�صريه و�إنهاء االحتالل".
من جهته �أفاد وزير اخلارجية
الرتكي ب�أنه تطرق مع نظريه
الفل�سطيني �إىل امل�شاريع التي
ترغب تركيا يف تنفيذها من �أجل
الفل�سطينيني ،وقال" :تركيا كانت
دوما بجانب �أ�شقائها الفل�سطينيني،
�إن فل�سطني والقد�س تعتربان اخلط
الأحمر بالن�سبة لنا".
وذكر جاوي�ش �أوغلو �أنهم
"�سيوا�صلون الدفاع عن الق�ضية
الفل�سطينية العادلة لي�س فقط يف
املنطقة و�إمنا يف العامل برمته"،
و�أ�ضاف �أنهم "عقدوا اجتماعا طارئا
مرتني ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية يف
منظمة التعاون الإ�سالمي ،ومت تناول
املو�ضوع لدى الأمم املتحدة.
و�أ�شار جاوي�ش �أوغلو �إىل �أن تركيا
�ساهمت يف اتخاذ قرارات مهمة يف
املحافل الدولية ب�ش�أن الق�ضية
الفل�سطينية.

ال�سب�سي يبحث مع رئي�س املفو�ضية الأوروبية العالقات الثنائية

بحث الرئي�س التون�سي الباجي
قائد ال�سب�سي� ،أول �أم�س (اخلمي�س)
مع رئي�س املفو�ضية الأوروبية
جان كلود يونكر� ،سبل تعزيز
عالقات التعاون بني بالده واالحتاد
الأوروبي ،والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
وبد�أ يونكر زيارة ر�سمية �إىل تون�س
ت�ستغرق يومني بدعوة من الرئي�س
ال�سب�سي.
وقالت الرئا�سة التون�سية يف
بيان على ح�سابها الر�سمي على

(في�سبوك) �إن الرئي�س ال�سب�سي �أكد
خالل هذه املحادثات� ،أن االحتاد
الأوروبي هو "�رشيك ا�سرتاتيجي"
لتون�س التي تتطلع �إىل توطيد هذه
ال�رشاكة لبناء م�ستقبل م�شرتك ي�ضمن
التنمية املتبادلة واال�ستقرار ل�ضفتي
املتو�سط.
و�أُطلقت هذه املبادرة خالل القمة
الأوىل بني تون�س واالحتاد الأوروبي
يف دي�سمرب  2016لتوفري فر�ص �أكرب
للعمل والدرا�سة والتنقل يف الف�ضاء
الأوروبي.
من جهته ،قال رئي�س املفو�ضية
الأوروبية �إن مباحثاته مع الرئي�س
ال�سب�سي تناولت �سبل تعزيز العالقات
والت�صدي ملختلف التحديات التي
تواجهها �أوروبا ومنطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط.
ونوه يف هذا الإطار بـ"الدور
املحوري الذي ت�ضطلع به تون�س
كعامل ا�ستقرار يف املنطقة وما تتيحه

لها مكانتها املتميزة كنقطة و�صل
بني املنطقتني الأوروبية والإفريقية
من فر�ص لتعزيز االندماج االقت�صادي
بينهما مبا يحقّق التنمية واال�ستقرار
املن�شودين للقارة الإفريقية".
ودعا يف هذا ال�صدد� ،إىل مزيد دعم
اال�ستثمارات الأوروبية يف تون�س
عرب خمتلف �آليات التعاون املتاحة
وتعزيز تبادل اخلربات واملهارات
وت�شغيل ال�شباب وت�شجيعه على بعث
امل�شاريع ال�صغرى واملتو�سطة ،مبا
من �ش�أنه �أن يدعم الدورة االقت�صادية
ويحد من م�شكلة البطالة.
يف تون�س
ّ
و اعترب اجلانبان التون�سي
والأوروبي خالل هذه املحادثات "�أن
حتقيق اال�ستقرار لدول املنطقة مير
حتما عرب �إيجاد ت�سوية �سيا�سية
�شاملة للملف الليبي واعتماد مقاربة
�شاملة ملعاجلة ظواهر الإرهاب
والتطرف والهجرة غري ال�رشعية"،
ح�سب الرئا�سة التون�سية.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()33

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

من هنا وهناك

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

يف مناف�سات اللغة والثقافة ال�صينية ببكني وكومننغ

روفتا �أرفيني و بيلن هيلي حترزان املرتبة الثانية افريقيا
�أقيمت م�سابقة "اجل�رس ال�صينى" احلادية
ع�رشة للجامعة ال�صينية لطالب املرحلة
الثانوية الأجنبية يف الفرتة من � 7أكتوبر
�إىل � 22أكتوبر فى بكني وكومنينغ بال�صني.
�شاركت يف امل�سابقة ال�شابتني روفتا �أرفني
برهي  ،و بيلن هيلي �ضمن �أكرث من 200
مت�سابق من  99دولة .اثنني من الطالب
ال�شباب الإريرتيني  ،والتي �أو�صى بها معهد
كنفو�شيو�س يف املعهد الوطني للتعليم العايل
والبحث ( )CI-NHERIحيث برعتا وفازتا
يف النهاية ب�أعلى  20يف العامل  ،وح�صلتا
على املركز الثاين �أفريقي ًا  ،وهذه تعد�أف�ضل
نتيجة يتم احرازها منذ ت�أ�سي�س املعهد عام
يوما ،
 .2013ففي امل�سابقة التي ا�ستمرت ً 14
تناف�س جميع املت�سابقني يف ثالثة �أق�سام ت�ضم
"خطاب ًا مع ًدا"  ،والقراءة ال�صينية " ،ومهرجان
م�سابقة املعلومات ال�صيني" .عملت الطالبتان
كفريق يف الأجزاء الثالثة .و �ألقتا خطاباتهما
حول اللغة والثقافة ال�صينية مع املتحم�سني
وقد برعتا يف �إجادة اللغة .كما انهما�أجابتا على
معظم الأ�سئلة حول ال�صني .و�أديتا �أغنية �صينية
بعنوان "الطريق �إىل التبت" ب�شكل متناغم ،ما
نال اعجاب اجلمهور و ا�ستح�سان احلكام.
خالل امل�سابقة  ،وكان ادائهما رائع ًا ،
وابرزتا �شجاعة ادبية كبرية باملقارنة مع
الطالب من بلدان �أخرى ،و�أظهرتا مهاراتهما يف
تعلم اللغة ال�صينية ب�شكل مثايل .ويف الوقت

نف�سه  ،كونتا �صداقات مع زمالئهم وزميالتهما
وعك�ستا ب�شكل جيد الثقافة والإرث الإريرتي.
وبعد اختتام املناف�سة � ،أعربت روفتا و بيلن
عن امتنانهما جلميع املعلمني باملعهد لدعمهم
الكبري و حر�صهم الكبري وتعاونهما .وتقدير ًا
ملا بذلتاه من جهد كبري للو�صول اىل النتيجة
ومكافة لهما مت تقدمي منحة درا�سية ملدة
عام لكل منهما ملوا�صلة درا�ستهما يف ال�صني.
اجل�رس ال�صيني هو م�سابقة عاملية للناطقني
بالأدب واللغة ال�صينية تنظم �سنوي ًا برعاية
معهد كنف�شيو�س (هانبان) .بد�أت املناف�سة على
طالب املرحلة الثانوية الأجانب لأول مرة يف
عام  2008ومنذ ذلك احلني �شارك �أكرث من 3000
مدر�س وطالب يف امل�سابقة.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

'�أغرب طريقة ' للإيقاع بالنمر الفتاك

بعدما ت�سببت يف قتل العديد من الأ�شخا�ص،
قررت جمموعة خمت�صة بدرا�سة احليوانات الربية
ا�ستخدام طريقة "غريبة" ال�ستدراج �أنثى منر هندي
خطرة والإيقاع بها ،مع ف�شل جميع الطرق يف
العثور عليها.
وا�ستخدمت فرقة حر�س الغابات بوالية مهرا�شرتا
الهندية ،ا�ستخدام عطر رجايل �شهري ال�ستدراج
�أنثى منر ،قتلت � 13شخ�صا يف غابات الوالية،
ح�سبما ن�رشت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
و�أطلقت ال�سلطات الهندية عملية كبرية تهدف
ال�صطياد النمر ال�رش�س قبل �شهر ،ا�ستخدمت فيها
كامريات الأ�شعة حتت احلمراء وعدد من الأفيال،
�إال �أن جميع املحاوالت باءت بالف�شل.
والآن ،قررت فرق التفتي�ش ا�ستخدام عطر
"�أوب�سي�شن" الذي تنتجه �رشكة "كلفن كالين"
الأمريكية ،الذي �أثبت العلماء يف � 2013أنه يجذب
"القطط الكبرية" مثل الأ�سود والنمور ،ب�سبب
ت�ضمنه لرائحة الثدييات اال�صطناعية.
و�سبق لل�سلطات الهندية ا�ستخدام العطر نف�سه
للإيقاع بنمر �آخر بوالية تاميل نادو.
وقال م�س�ؤول هندي" :اقرتح �أحدهم ا�ستخدام
عطر كلفن كالين جلذب �أنثى النمر ،وقام �أحد

عنا�رص ال�رشطة بجبله فعال� .ستكون هذه واحدة
من التجارب التي جنريها للإم�ساك بها".
وانطلقت حملة البحث عن النمرة امللقبة
بـ"�أفني" يف �سبتمرب ،بعد �أن قتلت � 13شخ�صا منذ
عام .2016
كما ا�ستخدمت ال�سلطات الفيلة العمالقة
كـ"مركبات" و�سط الغابات الكثيفة ،حيث تعجز
ال�سيارات عن الدخول.
وبالرغم من وح�شية النمرة �أفني ،ف�إن نا�شطني
حقوقيني طالبوا بعدم مالحقتها وقتلها من قبل
ال�سلطات ،لأن يف ذلك العمل "وح�شية" �ضد
احليوان الربي

الأر�ض تبتلع �سيدتني يف تركيا

ن�رشت و�سائل �إعالم تركية فيديو يظهر انهيارا

�أر�ضيا يف �أحد �أحياء مدينة ديار بكر جنوبي البالد
خالل مرور �سيدتني يف �أحد ال�شوارع.
ويظهر يف الفيديو ،الذي التقطته �إحدى كامريات
املراقبة� ،سيدتني وهن طبيبة وممر�ضة تعمالن يف
�أحد املراكز الطبية خالل عودتهما �إىل منزلهما.
وخالل مرور ال�سيدتني انهارت الأر�ض فج�أة
و�سقطتا يف حفرة كبرية ،كما ظهر يف الفيديو الذي
ن�رشته "�سي �إن �إن" ترك.
وهرع الع�رشات �إىل موقع �سقوط ال�سيدتني
لإنقاذهما بعد ابتالع الأر�ض لهما.
وذكرت و�سائل الإعالم الرتكية �أن ال�سيدتني
جنتا من املوت و�أ�صيبتا بجروح طفيفة

�أغلى و جه يف العامل و بت�أمني خرايف

حل 'لغز' قوة �شباك العنكبوت

 ظلت �شباك العنكبوت لعقود حمل درا�سةالعلماء ،بحثا عن ال�رس الذي يجعلها قوية
ومرنة يف الوقت ذاته ،لكن يبدو �أنهم تو�صلوا
م�ؤخرا �إىل حل اللغز .وك�شفت درا�سة للأكادميية
الوطنية للعلوم يف وا�شنطن ،ن�رشت نتائجها
االثنني ،عن اللبنات الأ�سا�سية للألياف املكونة
لل�شباك لدى عنكبوت الأرملة ال�سوداء املعروف
با�سم "التروديكت�س هي�سبريو�س" .و�أ�شار
الباحثون �إىل وجود كتل من الربوتني متجمعة

يف �شكل معقد مل يتم اكت�شافه من قبل،
ويبلغ قطر التجمع منها  200نانوميرت،
علما ب�أن املليمرت الواحد ي�ساوي مليون
نانوميرت.
وعندما ت�ضغط العناكب على املغازل
املوجودة يف م�ؤخرة البطن لإنتاج
احلرير ،تختلط اخليوط بالربوتني
فتنتج �أليافا قوية للغاية ،ح�سب �صحيفة
"وا�شنطن بو�ست" الأمريكية.
وقال الباحث يف جامعة والية �سان دييغو
�أحد امل�شاركني يف البحث ،غريغوري
هوالند" :خيوط العنكبوت �أف�ضل من كل �أنواع
البوليمرات املعروفة فيما يتعلق بخ�صائ�ص
خامته� .إنها قابلة للتحلل متاما وميكن �أن حتل
حمل البال�ستيك" .وكان العلماء اكت�شفوا يف وقت
�سابق �أن خيوط العناكب تتمتع بقوة هائلة،
تفوق �ألياف "كفالر" ،التي ت�صنع منها ال�سرتات
امل�ضادة للر�صا�ص

املمثلة امل�شهورة ال�صينية ” فان بينع “Fan Bing
 Bingو املنتجة التلفزيونية ومغنية البوب من الدرجة
الأوىل �صاحبة اغلى و جه يف العامل.
و�صلت �شهرتها للعاملية بعد �أن �شاركت يف جمموعة
�أفالم هوليودية مثل �إك�س مني و�أيرون مان
وا�ستطاعت هذه املمثلة احل�صول على مثل هذا اللقب
بعد �أن قامت بالت�أمني على و جهها مببلغ ”  100مليون
يوان ” �أي ما يعادل تقريبا  16مليون دوالر �أمريكي .
و قد ظهرت فاتورة الت�أمني على و جهها على الإنرتنت
حيث كانت مفاجئة كبرية للعامل  ,حيث �أن هذا املبلغ خرايف جد ًا و قد ا�ستنكر البع�ض هذا الت�رصف
.
و قد دفعت هذه املمثلة مبلغ الت�أمني على و جهها يف حال ح�صل له �أي مكروه فهو ي�ضمن لها �أن
تعي�ش بوجه جميل طوال حياتها .
و املمثلة ال�صينية فان بينغ تتمتع بالأ�صل بوجه جميل جد ًا ذو ب�رشة بي�ضاء نا�صعة خالية من
العيوب مع عيون وا�سعة ذات لون بني جميل  ,مع ذقن بارز  ,و �أنف �صغري ناعم مم�شوق .
مما جعلها تنتخب من �ضمن �أجمل  100وجه يف العامل  ,كما �أنها واحدة من �ضمن �أثرى 10
�شخ�صيات يف ال�صني و هي من �ضمن �أكرث ال�شخ�صيات قوة و ت�أثري ب�أ�سلوبها الكال�سيكي الفريد .

جمموعة من �صور غرائب وعجائب 2018
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العمليات الفالحية املطلوبة لزراعة اخل�رضاوات!!!
�إعداد /حممود عبداهلل �/أبوكفاح
العمليات الفالحية املهمة التي
تتطلبها زراعة اخل�ضروات يف املزارع
عديدة والتي من �ضمنها :
اوال  :اختيار االر�ض :
ان االنتاج االمثل لزراعة
من
اخل�رض
حما�صيل
الناحيتني النوعية والكمية
يتطلب قبل كل �شيء اختيار
االر�ض املنا�سبة ك�رشط
ا�سا�سي للح�صول على حم�صول
كبري ذو نوعية جيدة .
ان االر�ض املنا�سبة لإنتاج
اخل�رض هي الأر�ض اخل�صبة
جيدة ال�رصف والتهوية
ال تكون ملحية او قاعدية
قليلة االدغال  ،خالية من
اال�صابات املر�ضية واحل�رشية
 ،حمو�ضتها ترتاوح بني
 6,8 – 5,5غنية بالعنا�رص
املعدنية وال�سماد الع�ضوي .
تنح�رص عمليات حت�ضري
االر�ض لزراعة اخل�رضوات يف
العمليات التالية :
/1ازالة بقايا املح�صول ال�سابق :
وهذه عملية ا�سا�سية يف حالة
وجود حم�صول �سابق مزروع
يف االر�ض وجترى لت�سهيل
عملية احلراثة وامل�ساعدة يف
ازالة ب�ؤر االمرا�ض واحل�رشات
التي قد تكون موجودة يف
املح�صول ال�سابق .
 /2احلراثة :
وهي ت�أتي يف بدايةعمليات
حت�ضري االر�ض للزراعة وتعد
الأهم من باقي العمليات
الأخرى ويق�صد بها حتريك
�سطح الرتبة وتفكيكها ودفن
املواد الع�ضوية املوجودة
على �سطح الرتبة بقلب طبقة
الرتبة لكي ت�صبح الطبقة
ال�سطحية مهدا �صاحلا لإنبات
البذور
 /3تنعيم وتك�سري حبيبات
الرتبة:

جترى هذه العملية لزيادة
تنعيم حبيبات الرتبة وتك�سري
الكبرية منها لغر�ض زيادة
اختالط وجتان�س احلبيبات
مع بع�ضها وامل�ساعدة على
قلع احل�شائ�ش .
 /4كب�س حبيبات الرتبة :
لغر�ض تقارب حبيبات
الرتبة من بع�ضها ولغر�ض
تغطية البذور بالرتبة .
 /5ت�سوية االر�ض :
لغر�ض انتظام توزيع املاء
عند �سقي املح�صول من خالل
نقل الرتاب من اجزاء الرتبة
املرتفعة اىل املنخف�ضة .
ثانيا  :ا�ساليب زراعة بذور
اخل�ضروات :
بعد ت�سوية االر�ض وتق�سيمها
اىل خطوط او م�صاطب او
احوا�ض تو�ضع البذور بالرتبة
ب�إحدى الطرق التالية :
 /1و�ضع البذور يف حفر :
تتبع هذه الطريقة يف زراعة
الكثري من نباتات اخل�رض
والتي تزرع على م�صاطب مثل
(الباقالء  ،الفا�صوليا  ،القرع
 ،اخليار  ،الرقي والبطيخ )
 ،تو�ضع بكل حفرة ( ) 4-2من
البذور وتختلف امل�سافات بني
احلفر ح�سب امل�ساحة الالزمة
النت�شار النبات وتكون احلفر
غالبا يف الثلث العلوي من
املرز .
 /2نرث البذور :
تنرث البذور عادة عند
الزراعة يف االحوا�ض نرثا
منتظما باليد تتبع هذه
الطريقة يف زراعة ( ال�سبانخ
 ،الفجل  ،اجلزر وغريها).
/3و�ضع البذور يف �سطور ( خطوط
):
تو�ضع بذور بع�ض انواع
اخل�رض يف �سطور داخل
احوا�ض وتعمل جماري
رفيعة ومن ثم تنرث البذور
فيها على االبعاد املطلوبة او

بالكثافة املرغوبة
 ،ومتتاز هذه
الطريقة ب�سهولة
تنظيف االر�ض من
احل�شائ�ش.
م�سافات الزراعة :
تتوقف م�سافات
الزراعة على عوامل
عديدة منها ( نوع
اخل�رض  ،ال�صنف
 ،خ�صوبة الرتبة
 ،موعد الزراعة
وغريها من العوامل
)  ،ي�شغل ق�سم من
حيزا
النباتات
كبريا من الرتبة
عند الزراعة مثل
( القرع والبطيخ
) مما يلزم زراعتها على
م�سافات او�سع من النباتات
االخرى وعلى م�سافات اقل يف
االرا�ضي اخل�صبة عما هو عليه
يف االرا�ضي ال�ضعيفة  ،كما
ان نبات الطماطم تزرع على
م�سافة اقل يف العروة ال�شتوية
عن العروة ال�صيفية وذلك
لكي حتمي النباتات بع�ضها
البع�ض اثناء ال�شتاء .
عمق الزراعة :
يختلف عمق زراعة بذور
اخل�رض على عوامل عديدة
منها ( نوع املح�صول  ،موعد
الزراعة  ،العوامل البيئية
ونوع الرتبة )  ،تزرع البذور
ال�صغرية احلجم عادة على
عمق 3ملم  ,اما البذور الكبرية
احلجم فتزرع على عمق حوايل
(�4-3سم ).
تغطية البذور بعد الزراعة :
تغطى البذور بعد الزراعة
بطبقة من الرمل الناعم حيث
ي�ساعد على حفظ الرطوبة
ويعمل كطبقة عازلة متنع
الرتبة املوجودة ا�سفل البذور
من اجلفاف  ،كما تفيد كثريا يف
البذور الرهيفة ويف االرا�ضي
التي متيل اىل الت�شقق للحفاظ
على البذور من احلركة  .يجب
ان ت�ضغط الرتبة جيدا فوق
البذور يف االرا�ضي اخلفيفة
ل�ضمان مالم�سة الرتبة للبذور
ل�ضمان االنبات اجليد  ،اما
يف االرا�ضي الثقيلة فيجب
االكتفاء ب�ضغط الرتبة �ضغطا
خفيفا فوق البذور.
ال�شتل و�إنتاج �شتالت اخل�ضراوات :
تزرع بع�ض انواع اخل�رض
متقاربة يف م�ساحة �صغرية
من االر�ض جمهزة لزراعة
البذور على ان تنقل النباتات
بعد ان تكرب اىل مكان اخر

ي�سمى باملحل الدائم ،
وي�سمى املكان الذي تزرع
فيه النباتات زراعة م�ؤقتة
بامل�شتل  ،وتنقل النباتات
من امل�شتل حينما تبلغ حجما
منا�سبا  .ت�شتل الكثري من
نباتات اخل�رض و�أهمها (
الب�صل  ،اللهانة  ،القرنبيط
 ،الكرف�س  ،الطماطم  ،الفلفل
،الباذجنان واخل�س ).
فوائد ال�شتل :
هناك العديد من اال�سباب
التي تدعو اىل تف�ضيل الزراعة
بال�شتل عن زراعة البذور
مبا�رشة يف املكان امل�ستدمي
 ،واهم هذه اال�سباب هي :
 /1االقت�صاد يف م�ساحة االر�ض :
يوفر ال�شتل الكثري من
م�ساحة االر�ض من خالل زراعة
البذور يف م�ساحة �صغرية ثم
نقلها فيما بعد اىل االر�ض
الدائمة .
/2االقت�صاد يف الوقت :
ميكن ا�ستغالل االر�ض يف
زراعة حم�صول اخر ق�صري
العمر مثل الفجل اثناء
انبات البذور وتكون �شتالت
املح�صول الرئي�سي .
 /3التبكري يف موعد الزراعة :
قد ال ت�سمح الظروف اجلوية
يف املنطقة بالتبكري بالزراعة
وميكن يف هذه احلالة انتاج
ال�شتالت يف مكان اخر او
احل�صول عليه من مناطق
دافئة .
� /4سهولة العناية بالبادرات
والوقاية من اال�صابة املر�ضية
واحل�شرية .
مدة منو النباتات بامل�شتل
:
تختلف املدة التي ترتك
فيها النباتات لتنمو بامل�شتل
حيث يعتمد على ( نوع النبات
 ،درجات احلرارة  ،خ�صوبة

الرتبة وغريها من العوامل)
.
عمليات خدمة هامة ملحا�صيل
اخل�ضر :
�أ�ضف اىل ذلك هناك العديد
من عمليات اخلدمة الزراعية
التي جترى ملحا�صيل اخل�رض
عقب الزراعة والهدف منها
الو�صول اىل االنتاج االمثل
لها  ،وت�شمل هذه العمليات :
 /1الرتقيع :
يق�صد بها اعادة زراعة احلفر
الفا�شلة التي مل يحدث فيها
انبات البذور او تلك ال�شتالت
التي ماتت عقب ال�شتل .
ويف العادة نقوم ب�إجراء
هذه العملية قبل الري ثم
تروى االر�ض مبا�رشة بعد
ذلك ومن ال�رضوري ان يجرى
الرتقيع با�ستعمال نف�س
البذور او ال�شتالت.
 /2اخلف :
يق�صد بها ترك العدد
املنا�سب من النباتات يف
وحدة امل�ساحة او العدد
املنا�سب منها يف احلفرة
الواحدة وجترى بعد االنبات
عند تكوين النبات للأوراق
 .الهدف منها عدم مناف�سة
النباتات لبع�ضها البع�ض
على املاء واملواد الغذائية
وال�ضوء وقد يكون تزاحمها
م�صدر النت�شار االفات /3.
العزق :
يق�صد بها ازالة احل�شائ�ش
من ار�ض احلقل حتى ال تناف�س
النبات الرئي�سي على املاء
والغذاء وال�ضوء ا�ضافة اىل
انها قد تكون م�أوى للعديد
من االمرا�ض واحل�رشات ،
وجترى هذه العملية اما
يدويا بالف�أ�س او املكزوم او
اليا بوا�سطة عازقات خا�صة
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واحة الطفل
معلومات
يبلغ متو�سط وزن دماغ الإن�سان
عند الوالدة من  350-400غراماً،
وينمو �أربعة �أ�ضعاف حجمه
الأ�صلي حتى ي�صل �إىل كيلو ون�صف
ويعد وزن
عند البلوغ تقريباً،
ّ
دماغ الذكر �أكرب من دماغ الأنثى.
يتكون الدماغ الب�رشي من املاء
بن�سبة  75%تقريباً ،بالإ�ضافة
�إىل الدهون والربوتني .يحتوي
متو�سط الدماغ البالغ على حوايل �ستة
وثمانني مليار خلية ع�صبية� ،أو اخلاليا
الع�صبية (بالإجنليزية،)Neurons :
والتي حتمل املعلومات ،وتنقلها
بني الأع�ضاء احل�سية ،والع�ضالت يف
خمتلف اجل�سم .يتكون الدماغ الب�رشي
من مليارات من اخلاليا الدبقية
(بالإجنليزية ،)Glial cells :والتي
ت�ساعد على الت�صاق اخلاليا الع�صبية
ببع�ضها البع�ض ،وتنظف الناقالت

حقائق عن دماغ الإن�سان

الع�صبية الزائدة ،وتدعم منو امل�شبكي.
يتطلب الدماغ حوايل  20%من �أك�سجني
اجل�سم ،و 25%من اجللوكوز املوجود يف
اجل�سم ،بالرغم من �أنه ميثل  2%من وزن
اجل�سم الكلي .تعترب �إ�صابات الدماغ
القوية من الأ�سباب الرئي�سية للإعاقة
والوفاة ،خا�صة تلك الإ�صابات الناجته
عن ال�سقوط ،وحوادث ال�سيارات،
واالعتداءات .ي�صبح دماغ الإن�سان �أ�صغر
كلما تقدم يف العمر ،ويحدث عادة بعد
منت�صف العمر

�
ض
ح
ك
ا
ت
مر ببع�ض القوم ،و�أراد �أحدهم
 :/1كان ُ
جحا راكب ًا حماره حينما ّ
�أن ميزح معه فقال له :يا جحا لقد عرفت حمارك ومل �أعرفك فقال
جحا :هذا طبيعي ل ّأن احلمري تعرف بع�ضها.
/2توجه جحا مع �أحد �أ�صحابه �إىل ال�صيد فر�أيا ذئب ًا وطمعا يف
ّ
فروته ،فرك�ضا وراءه �إىل �أن دخل يف جحر ،ف�أدخل الرجل ر�أ�سه
كي يعرف مكان وجوده ومي�سكه ،فقطع الذئب ر�أ�سه ،وجحا واقف
بجانبه �أكرث من �ساعة ،ر�أى � ّأن رفيقه ال يطلع ،ف�سحبه �إىل اخلارج
و�شاهده من دون ر�أ�س فافتكر يف نف�سه هل كان معه ر�أ�س �أم ال؟
فعاد �إىل البلد و�س�أل زوجة �صديقه :اليوم حني خروج زوجك معي
هل كان ر�أ�سه معه �أم ال

حكم و�أقوال
�/1سقوط االن�سان لي�س ف�شال امنا
الف�شل ان يبقي االن�سان حيث ي�سقط .
/2ال�ضعيف اليغفر امنا املغفرة
�شيمة القوي.
 /3الي�صنع الرجل احلياة بينما احلياة
ت�صنع منه رجال.
/4مهما بلغت درجة اتقانك لن
ت�ستطيع التمثيل مدي احلياة.

ق�صة

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة الفيل والأرنب

يحكي �أن يف يوم
من االيام كانت
هناك جمموعة من
االرانب ال�صغرية
تعي�ش يف احدي
الغابات اخل�رضاء
وكان
اجلميلة،
ي�سكن يف هذه
الغابة فيل �ضخم
يذهب كل يوم
ايل البحرية حتي
ي�رشب املاء ،وكان خالل �سريه
يحطم منازل االرانب امل�سكينة
باقدامه الكبرية ويعتدي عليها
وي�سبب لها اخلوف والفزع ،وذات
يوم قررت االرانب �أن جتتمع مع ًا
ال لهذه امل�شكلة وحتمي
لتجد ح ً
نف�سها من عدوان هذا الفيل ال�ضخم
قال احد االرنب � :إن الفيل كبري
جد ًا ولديه خرطوم طويل واطراف
غليظة ،ونحن �صغار و�ضعاف ال
ميكننا مواجهته ،ولذلك علينا ان
نبحث لأنف�سنا عن مكان �آخر نعي�ش
فيه ون�سلم من عدوانه فرد عليه
ال  :ال ميكننا ان نهاجر
ارنب �آخر قائ ً
من هنا ،فهذه ار�ضنا ووطننا الذي
نعي�ش فيه وقد بنيناه بجهد وتعب
فعلينا ان نحافظ عليه ونحميه من
املعتدين .
ال :
قدم ارنب �آخر اقرتاح ًا قائ ً
ميكننا ان نقوم باختيار جمموعة
منا تذهب ايل الفيل حتي ت�ستعطفه
وترجوه �أن يغري الطريق الذي
ي�سلكه ايل البحرية حتي يكون بعيد ًا
عن منازلنا وال ي�سبب لنا م�شاكل،

ال � :إن الفيل قوي
فرد ارنب �آخر قائ ً
وعظيم وميتلك �سلطان ولن ي�ستمع
�إلينا بالت�أكيد ولن ي�ستجيب ايل
مطلبنا ،فقالت بع�ض االرانب :
علينا ان نواجه هذا الفيل املعتدي
فهو عدو غريب عن ار�ضنا وعليه �أن
يرحل منا ،والفيل مهما زادت قوته
و�سلطانه ال ميكنه التغلب علينا
فنحن جماعة وعلينا �أن نح�سن
التفكري والتدبري للتم�سك بار�ضنا
وحمايتها  .ازدادت احلما�سة
وال�شغف بني االرنب فقال احدهم :
احلل يف اال�رصار والوحدة لتحرير
ار�ضنا من هذا العدو املخيف ،فرد
اجلميع  :وما هو احلل الآن ماذا
�سنفعل ؟ قال االرنب  :علينا ان نقوم
بحفر حفرة كبرية يف طريق الفيل،
ونغطيها ببع�ض اوراق ال�شجر
واغ�صانها حتي ال يراها الفيل وال
يدرك مكانها  ،وبهذه الطريقة
ي�سقط يف احلفرة ويهلك ونتخل�ص
من �رشه ،وبالفعل اعجب اجلميع
بالفكرة وبد�أوا يف التعاون علي
تنفيذها وهكذا تخل�صوا من �رش هذا
الفيل املعتدي .

هل تعلم
هل تعلم ان �أول من اكت�شف هواء الزفري ال�سام هو بنيامني فرانكلني.
هل تعلم ان �أول بلد عرفت ال�شيكوالته هي املك�سيك.
هل تعلم ان �أول من اكت�شف املطاط هم الأ�سبان  ,منذ �أكرث من
450عاماً.
هل تعلم ان �أول من حدد ارتفاع ال�شم�س العامل ثابت بن قرة.
هل تعلم ان �أول من �شاهد مذنب هايل العامل الإجنليزي �إيدمون هايل
و�سمي ب�إ�سمه.
هل تعلم ان �أول قمر �صناعي هو القمر ال�صناعي ال�سوفيتي رقم واحد
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م.
هل تعلم ان �أول من اكت�شف الأك�سجني هوجوزيف بري�ستلي يف �آب عام
 1774م.
هل تعلم ان �أول من فتت احل�صي يف املثانة هو �أبو القا�سم
الزهراوي.
هل تعلم ان �أول طفل �أنابيب يف العامل هو لويز براون.
هل تعلم ان �أول من اكت�شف احلياة املجهرية(...الكائنات احلية
الدقيقة) هو ليفنهوك 1591م

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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الرثوة الإكوابونيك  -الزراعة التكاملية بني النباتات والأ�سماك

البحرية

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد� /ساميون مكئيل
االكوابونيك هي زراعة تكاملية
بني النباتا والأ�سماك معا معتمدين
على خملفات اال�سماك فى تغذية
النبات ،وعلى تغذية اال�سماك من
مغذيات النباتاف ،التى ت�ضاف
للماء من كال�سيوم وبوتا�سيوم
ونيرتوجني .ويقوم النبات فى
نظام االكوابونيك بعمل دور الفلرت
البيولوجى فى نظام االكوابونيك
حيث ان ف�ضالت اال�سماك وبقايا
تغذية اال�سماك تتخمر وينتج عنها
النرتيت ثم يتحول بالتخمر اىل
نرتات ثم يتحول اىل غاز االمونيا
القاتل اللذى يق�ضى على حياة
اال�سماك ودور النبات هنا انه
ميت�ص النرتات الطبيعية ك�سماد
ع�ضوى له ويحول دون حتوله اىل
امونيا.
ونظام االكوابونيك �سهل الت�شغيل
واالدارة الن نظام االكوابونيك
يعمل ب�شكل كامل اتوماتيكيا من
خالل كنرتولر يتحكم فى العمليات
اليوميه من �ضخ املياه وتقليبها
و�ضخ ن�سب االك�سجني فى املاء
التى يحتاجها اال�سماك والنبات.
�إن البكترييا التي تتواجد
حول جذور النباتات يحول نظام
الأكوابونيك امونيا من حتولها
اىل النيرتوجني ،والف�سفور،
وحتويلها اىل مياه نقية .ويف
هذا ينبغي اجراء درا�سة حول
كيف تتم عملية الرتبية ،و�ضمان
ا�ستمراريتها.
عندما بد�أت م�شاريع الزراعة
املائية ،كانت زراعة �أال�سماك
والنباتات من امل�شاريع التي
تتطلب ا�ستثمارات مالية كبرية .و�إذا
كان ال بد من احل�صول على نتائج
اكرث ايجابية من هذه امل�شاريع،
من املهم �أن جتري عملية زراعة
الأ�سماك ب�شكل تتالءم فيه مع زراعة
النباتات وغريها وتتبادل الفوائد
من بع�ضها .وبالتايل ف�إن واحدة
من تلك الأ�ساليب هي التو�سع يف
تربية الأ�سماك بالتن�سيق مع زراعة
اخل�رض .وهذه الأ�سلوب يعطي
منتوج �رسيع ووفري.
االكوابونيك واحدة من

ا�ساليب زراعة املاء ،والبيوت
الزجاجية .وكما ت�شري الأبحاث
ف�إن معظم املزارعني املنتجني
للزهور عرب البيوت الزجاجية،
ا�صبحوا مييلون �أكرث اىل الزراعة
املختلطة.
مميزات الرتبية بنظام االكوابونيك  :ــ
ا�ستغالل ا�صغر امل�ساحات
للح�صول على انتاج مر�ضى ذو عائد
مادى كبري وهذا مايجعل ا�ستخدام
االكوابونيك متميز .
توفري جزء كبري من تغذية
اال�سماك وتوفري جزء كبري من
تغذية النباتات ب�سبب التكامل بني
النبات واال�سماك فى االكوابونيك
بحيث ي�ستفيد كل طرف من
خملفات الآخر .لذا ف�إن النبات يف
نظام الأكوابونيك ،ت�رصف  10%من
ن�سبة املياه التي كانت حتتاجها
لو زرعت يف الرتبة .وكذلك تربية
ال�سمك ي�ستهلك  1%من املياه التي
يحتاجها خارج هذا النظام.
�إنتاج �أ�سماك خالية من
امللوثات.والأمرا�ض التي ميكن ان
تنتقل عرب الرتبة نتيجة ال�سماد.
الأنواع التي تتالءم مع بع�ضها
لقد جرت درا�سة معاينة ميدانية،
ناجحة ،ملزرعة وجدت فيها
خ�رضوات مثل ال�سلطة ،وال�سبانخ،
والنعناع،
والبطيخ،
و ا لتو ما ،
و ا لطما طم ،
و ا لكو �سة ،
و ا لقر عة ،
و ا لز هو ر ،
حيث
زراعة
ميكن
ا ملحا �صيل
الورقية واملحا�صيل
نظام
فى
الثمرية
االكوابونيك واملحا�صيل الورقية
مثل اخل�س  ,ال�شبت  ,الكزبرة ,
البقدون�س  ,الكرنب  ,اجلرجري ,
الفجل  .واملحا�صيل الثمرية مثل
الطماطم  ,الفراولة  ,اخليار ,
الباذجنان  ,الب�سلة  ,الفا�صوليا

 ,اللوبيا  ,الفلف .ومن اهم انواع
اال�سماك فى نظام االكوابونيك  :جند
ـثعبان ال�سمك ( احلن�ش )  ,البورى
 ,البلطى
اىل جانب �سمك التيالبيا .ينتج
منها يف م�ساحة  0.05هكتار نحو
 17طن على مدار عام .و�أن ن�سبة
 50%من ف�ضالت الأ�سماك هي من
نوع الأمونيا .ففي حال وجود
نحو  0.08ميلغرام امونيا ،يف
رتل ماء واحد .ميثل هذا خطورة
على حياة الأ�سماك .لذا لدينا ثالث
طرق ملراقبة م�ستوى الأمونيا يف
الزراعة املائية.
تغيري املياه بني الفينة والأخرى

�أي �إ�ضافة مياه خالية من الكلور
حلو�ض ال�سمك مبا�رشة كلما نق�ص
ما�ؤه ،وهو ا�سلوب ناجح لكنه
مكلف .والأ�سلوب الآخر هو حتويل
الأنوميا من الإ�ستفادة من
با كتري يا

نايرتوزمينا�س� ،إىل نايرتوت� ،أي
اىل مواد ال ت�رض الأ�سماك.
والطريق الثالثة هي الإ�ستفادة
من النباتات ،وذلك عرب �سحب

النيرتوجني غري الطبيعي من
املاء مبا�رشة ،باتخاذه م�صدر
للنيرتوجني.
هناك �أ�سماك كثرية �سواء ا�سماكا
املياه ال�ساخنة �أو الباردة ميكن
تنميتها داخل نظام الأكوابونيك،
من قبيل �سمك التالبيا ،والرتووت،
و�سمك القط ،والباراموندي،
البوري ،والبلطي ،وما �شابهها.
�إال �أن النوع الأكرث ا�ستغالال يف
مراكز تنميية الأكابونيك ،هو

�سمك التيالبيا ،لقدرته على حتمل
تغريات الطق�س ،وكذلك حتمل
م�ستويات معينة من احلمو�ضة،

والأمونيا ،وميكنه التغذي على
كل �شيئ .وينمو ويتكاثر ب�رسعة.
كما ان حلمه مرغوب كثري يف
الكثري من البلدان� .إن الأ�سماك
التي تنمو يف مثل هذه الأجواء من
الزراعة املائية ،يحتاج اىل توفر
مياه مميزة .لذا يتطلب توفري
�أدوات مقايي�س دقيقة لإجراء
لقيا�س
املقايي�س�،سواء
واك�سيد
الأك�سوجني،
الكربون ،والأمونيك،
ومتابعتها
وغريها،
ب�شكل يومي .كذلك
مراقبة م�ستوى �إزدحام
احلو�ض،
يف
الأ�سماك
ومنوها .وتغذية الأ�سماك،
وو�ضع املياه وتغيريها.
كما �أنه ويف الكثري من مواقع
نظام الكابونيك لتنمية الأ�سماك،
تنمو املزروعات وتنمو معها
و�سائل التنظيف� ،أو الهواء ،الذي
يعمل على نظافة خملفات الأ�سماك،
والبع�ض ي�ستخدم ف�ضالت الأ�سماك
مبا�رشة يف املزارع املائية.
حيث تعمل تانكات تربية ال�سمك
وتنمية
للجذور،
كحا�ضنة
البكترييا النافعة .ويف�ضل �أن تكون
مقايي�س احلم�ض بن�سبة  5.5وحتى
 .6.5وذلك لأن ن�سبة احلم�ض يف
املاء ت�ساعد على ح�صول النباتات
عنا�رص غذائية� .أما يف الدرا�سات
التي اجريت م�ؤخرا ،فانه من
اجل املوازنة بني الطلب املتدين
للنباتات والطلب املرتفع للأ�سماك
يف مادة احلم�ضيات يف�ضل ان تكو
الن�سبة  .7وميكن ان تكون النباتات
التي تنمو يف غري مو�سمها ،كبرية
الأوراق اخل�رضاء� ،أن تكون م�صدرا
مهما للدخل .كما �أن دورة منو
ال
النبات ون�ضجه تكون �أقل ،فمث ً
اخل�س يف الزراعة التقليدية يحتاج
يوما� ،أما يف الهيدروبونيك
60
ً

يوما
فتنخف�ض دورة زراعته �إىل 30
ً
فقط .و�إذا كان النبات يحتاج للنمو
اىل نحو  13مواد ع�ضوية� ،أما
يف هذا النظام ف�إن  10منها ميكن
احل�صول عليها من ف�ضالت ال�سمك.
كما �أن املحا�صيل الثمرية من
قبيل الطماطم ،وال�شطة اخل�رضاء،
والكو�سة ونحوها ،تتحتاج اىل
مواد ع�ضوية كثرية ،لذا يف�ضل �أن
تزرع بجوار مراكز تنمية الأ�سماك
عرب نظام اكوابونيك.
كما �أنه ووفق ما ت�شري
اليه الدرا�سات ف�إن كل �أنواع
اخل�رض ميكن ان تنمو يف زراعة
الأكوابونيك ،وبع�ض البقوليات،
والفواكه املائية مثل البطيخ.
ويع�ض البهارات .وكل الزهور
التي ميكن �أن تنمو يف الب�ساتني،
ميكن لكل هذه النباتات من اعطاء
حم�صول مميز.
�إن ما يجعل هذا النوع من الزراعة
مالئمة لتنمية النباتا ،هو اوال
يوفر بكل �سهولة املواد الغذائية
التي حتتاجها النباتات ،وبالتايل
يوفر الوقت واجلهد .وال�سبب
الآخر امكانية تنظيف جذورها
بكل �سهولة ما يجعلها �أكرث امنا
من الأمرا�ض .لذا يقلل من اجلهد
الذي يبذل ملكافحة الآفات التي
تلحق بالنبات من خالل الرتبة.
ال�سبب الثالث هو خلوها من زحمة
احل�شائ�ش ومناف�ستها يف امت�صا�ص
الغذاء .وبالتايل يت�سارع يف عملية
النمو .لذا من املهم �أن نحميه من
الطحالب وعدم زيادة ال�ضوء
واحلرارة يف حو�ض الرتبية.
وال بد من تنظيف حو�ض
الرتبية واعداده للعمل ب�شكل
منظم ،كما ال ينبغي ا�ستخدام
امل�ضا�ضات احل�رشية� ،أو الأ�سمدة.
�إن منتجات زراعة الإكوابونيك،
املميزة والطازجة حظيت بتف�ضيل
م�ؤ�س�سات �صناعة الأغذية يف املدن.
وهكذا ف�إن من فوائد هذا النمط
من الزراعة �أنه ي�ساعدعلى حل
م�شكلة �ضيق امل�ساحات الزراعية،
وتوفري غذاء م�أمون .وعليه ف�إن
الزراعة املائية يف بالدنا �أي�ضا
تعترب زراعة مغرية ،لأنها ت�ساهم
يف حل ا�شكال �ضيق امل�ساحات التي
ميكن زراعتها مبنتجات الأ�سماك
والنبات ،لذا ينبغي تطوير هذا
النوع من الزراعة ومتابعتها.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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يف يوم املعلم والإن�سان...
اال�ستاذ /ابراهيم �سليمان :ذكريات يف دروب العلم والعمل الوطني

حاوره /جمال بحالياي
عندما تذكر احل�ضارات الإرترية
القدمية وال�سلطنات العريقة من �أدولي�س
�إىل قوحيتو وك�سك�سى ومطرا وكلوبلو
وكل �آثار الإن�سان الإرتري العريق..
تذكر (عراتوخ) وتذكر حلحل ..الأر�ض
ً
وح�ضارة وملمح ًا
ال�رشوق ..تراث ًا
�إرتري ًا ..وعندما ي�ضاف �إىل املا�ضي
العريق حا�رض ثورة و�صخرة كفاح
"جبهة حلحل تابا ع�رستى "..يندغم
الرتاث يف �أح�شاء الرتاث وتنحب�س بني
�أعايل اجلبال" حلحل الأر�ض والتاريخ
والإن�سان وت�سمو م�رشقة �صافية مثل مياه
�إجنونا ..يف جبني الوطن اخلالد..
�إرحتل وهاجر و�إجتاز املنخف�ضات
الغربية يف العام 1975م �إىل ال�سودان
بحث ًا عن نور العلم و�سنا املعرفة
وظالل ال�سالم ..من حمطة القطار بك�سال
بد�أت الرحلة لي ًال وبعد يومني و�صل
�إىل حا�رضة املعارف والثقافة ود مدين
ألتي
ومنها ذهب ب�صحبة عمه �إىل منطقة� ِ
بني الكاملني وامل�سيد ..وبعد ثالث
�سنوات �إنتقل �إىل مدر�سة بيت املال ب�أم
درمان ومنها �إىل �أمدرمان الأهلية ووادي
�سيدنا الثانوية� ..إىل جامعة اجلزيرة
ودر�س الفيزياء التطبيقية لثالث �سنوات
منذ العام 1989م وبعد ال�سنة الثالثة
باجلامعة قاطع الدرا�سة ..مع بزوغ
�شم�س التحرير� ..شارك يف م�رشوع
الإ�ستفتاء بودمدين و�ضواحيها مع
�أع�ضاء مكتب الثورة بودمدين ،و�إجته
�إىل اجلنوب حتى يكتمل م�رشوع �إ�ستفتاء
�إرتريا ..عاد �إىل �أر�ض الوطن تارك ًا
كل الفر�ص وموا�صلة التعليم باخلارج
،ليعمل معلم ًا مربي ًا وهادي ًا ب�إرتريا
احلرة احلديثة ..نلتقيه يف يوم املعلم
�ضيف ًا بني �صفحات �إرتريا احلديثة �أه ًال
ومرحب ًا الأ�ستاذ �إبراهم �سليمان �إبراهيم
!!..
�أ�ستاذ �إبراهيم �سليمان من حلحل �إىل ال�سودان
م�شي ًا وراء نور العلم بحث ًا عن املعرفة وظالل
ا لأمن وال�سالم ..ماذا تقول عن هذا امل�شهد
البعيد واملدوي يف �أعماق �صغري ووجدان طفل
مهاجر!!..؟
�صعب للغاية �أن مييز الطفل بني
تراجيديا احلرب وم�أ�ساة الإ�ستعمار
وراحة ال�سلم والإ�ستقرار ..لكنك تقر�أه
يف جتاعيد الكبار ووجوه الأمهات
.كنا يف حاجة ملحة �إىل نور العلم
والبد �أن نعاين ونقا�سي يف �سبيل هذا
الدرب ..املناطق النائية والريفية
كانت م�ستهدفة من قبل العدو ،النها
كانت حا�ضنة الثورة وخلفيتها
الإ�سرتاتيجية ..ذهبت مع عمي حممد
�إدري�س حممد علي وكان عمري �سبع
�سنوات ،وكنا �أربعة �أ�شخا�ص ،وكنت
�أ�صغرهم �سن ًا ،وكان ذلك يف العام
1975م املخاوف والتهديدات كانت
حتا�رصنا من كل جانب لكننا وا�صلنا
امل�سري!!!..
من �أر�ض الوطن �إىل املهجر ك�سال بوابة ال�شرق
يف وجدان طفل �شارد ومهاجر بد�أ ين�أى عن ربوع
الوطن!!..
بعد مرور عقود من الزمن ترتاءى يل
ً
باهتة بعيدة ،و�أذكر
�أحياء مدينة ك�سال
بالتحديد حي �أبو خم�سة و�أذكر الب�صات
الكبرية يف املوا�صالت .
مع غروب �شم�س امل�ساء و�أحمرار
ال�شفق احلزين� ،أجتهنا نحن الأربعة
املهاجرون املبعدون �إىل حمطة القطار
القادم من بورت�سودان .ويف متام العا�رش
لي ًال بد�أت الهجرة البعيدة والغو�ص يف
�أعماق ال�سودان و�صلنا فجر ًا للق�ضارف
،وبعد م�ضى يومني كنا بودمدين ومنها
ألتي بني منطقة الكاملني
�إىل قرية � ِ
وامل�سيد ،وبهذه القرية الأمنة يف و�سط
ال�سودان در�ست حتى ال�صف الثالث..

�أ�ستاذ �إبراهيم خرجت من حلحل طف ًال يافع ًا
ين�شد ال�سالم ويبتغى �سبل العلم واملعرفة ،ما هي
التحوالت التي بدات متد ظاللها على نف�سية ومزاج
ألتى القرية واملدر�سة!!؟
املهاجر ال�صغري يف � ِ
هاجرت �صغري ًا يجرجر ذيول الأ�سى
والأحزان ،ولو �أنني مل �أدرك عمق
امل�أ�ساة وطبيعة اجلراح الذي يكون
�إرتري ًا بلدي و�إن�سانها العا�شق امل�سامل
،ودخلت يف عوامل املرح واللعب مع
زمالئي بالقرية كرة القدم و�سائر
الألعاب ,،بد�أت حياة جديدة مل�ؤها
الفرح واملرح والن�شاط.
بعد ثالثة �سنوات من الدرا�سة مبنطقة �ألتى
�إىل �أين �ساقتك الأقدام ال�صغرية ويد الأقدار
العظيمة �أ�ستاذ �إبراهيم!!!..؟
�إجتهت �إىل �أقارب يل ب�أم درمان
عا�صمة ال�سودان التاريخية ،ووا�صلت
درا�ستي مبدر�سة بيت املال بنني حتى
ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي.
ما بني "�ألتى" و�أمدرمان بون �شا�سع وف�ضاءات
ت�أثريها يف نف�سية املهاجر ال�صغري وتكوينه
الثقايف!!!..
هناك �أ�شخا�ص ورموز ال تن�ساهم
البتة ي�ؤثرون يف م�سار حياتك وم�سريتك
العلمية �،أذكر احدا املعلمني و�إ�سمه
�أ�ستاذ قر�شي يف �ألتى طلب من املدير
�أن ينقلني من ال�صف الأول �إىل الثالث
مبا�رشة ،و�أكد له �أن هذا الطالب �سيحرز
نتيجة عالية يف الثالث ،وكنت �أول
ال�صف يف الفرتتني..
�أمدرمان �إ�ستوعبتني رغم غربتي
و�صغر �سني وقلة جتربتي يف احلياة،
وجودي من املرحلة الإبتدائية حتى
الثانوية ب�أمدرمان �أ�ضاف � َّ
إيل �أ�شياء
و�إمكانات ،حيث دار الإذاعة والتلفزيون
وامل�رسح القومي ،وكل جنوم الثقافة
ورموز الريا�ضة بال�سودان.
�أ�ستاذ �إبراهيم ..املواهب وامللكات والطاقات
تتفجر من مرحلة الطفولة م�شاهد و�صور يف
خميلة وجوانح النا�شئ يف املاجر بعيد ًا عن الوطن
الأم!!...
بد�أت �أن�شط يف جمال الكتابة يف
اجلريدة احلائطية باملدر�سة ،كما بد�أت
الألقاء يف الإذاعة املدر�سية مدر�سنا يف
اللغة العربية كان �إذاعي ًا  ،وهوالأ�ستاذ
في�صل عبدالله ،ومدر�ستنا يف مادة
العلوم الأ�ستاذة ي�رسى �أي�ض ًا �إعالمية،
لعبو دور ًا هام ًا يف ت�شكيل ثقافتنا
وتكويننا ال�شخ�صي والإن�ساين.
�أ�ستاذ �إبراهيم هل تعتقد �أن الثقافة
والريا�ضة ت�سهم يف �إثراء وتقدم احلياة العلمية
والتعليمية!!..؟
ال �شك �أن الثقافة والريا�ضة تلعبان
دور ًا جوهري ًا يف �إرتباط التلميذ وتعلقة
باملدر�سة ،فالتعليم وحده ن�صي ًا
وحرفي ًا دون احلركة والأن�شطة الريا�ضية
والثقافية ي�صبح جمود ًا �إ�ستاتيكي ًا
وخواء ًا فارغ ًا .املدر�سة هي احلا�ضنة
الأوىل لكل طاقات التلميذ ومواهبه و�أن
�صغري ًا ال تتفتق مواهبه باملدر�سة يظل
طول عمره جامد ًا وخابي ًا ويبقى دائم ًا
يف العتمة والظل.
�أ�ستاذ �إبراهيم املدر�سة املتو�سطة ترتاكم فيها
املواهب القدرات ،كيف ت�صور هذه املرحلة بعد
�سنوات من العمل يف حقل التعليم واملعرفة!!!؟
عقب املرحلة الإبتدائية �إنتقلت �إىل
�أمدرمان الأهلية ،زاد العمر وطفح
الطموح وهي على بعد �أمتار من بيت
املال الإبتدائية ،و�أذكر من معلمي
يف الريا�ضيات الأ�ستاذ /عبدالقادر
لقد حفزين للإهتمام بالريا�ضيات
،و�أملح يل �أنني �إن�سان رقمي و�إت�سع
نطاق م�شاركاتي يف املجاالت الثقافية
والريا�ضية و�إنتقلت �إىل وادي �سيدنا
لدرا�سة ا ملرحلة الثانوية و�أكملتها يف
ودمدين..
من حلحل �إىل ك�سال وعلى منت القطار �إىل
مدين ..عدت �إليها ثانية من اخلرطوم لدرا�سة

املرحلة اجلامعية جئتها �صغري ًا �شارد ًا و�شاب ًا طاحم ًا
م�ستنري ًا!!..
ً
ودخلت حرم
،
ا
كثري
ذلك
�أبهجني
اال�ستاذ /ابراهيم �سليمان
جامعة اجلزيرة لأدر�س العلوم
والتكنولوجيا ق�سم الفيزياء التطبيقية
.ودر�ست فيها ملدة �سنة وقاطعت
الدرا�سة نتيجة للتحوالت التي حدثت
بال�سودان بعد العام 19 89وفكرت
بالهجرة ملوا�صلة م�شواري التعليمي
باخلارج..
�أ�ستاذ �إبراهيم �سليمان عاد الطائر ال�صغري
�إىل �سربه فعندما حرر جي�شنا ال�شعبي كامل تراب
الوطن �شاركت يف �صناعة الإ�ستفتاء الذي ت�أهب
له كل ال�شعب و�شمرت اجلماهري ال�سواعد لإكمال
املنجز التاريخي ل�شعب قاوم ونا�ضل لقرون!!!..
�إجتاحت الأحا�سي�س ال�شجية ودواخلنا
احلزينة ،وهج من فرح و�إ�شتعال
من �ضياء ،وعمت النفو�س فرحة ال
تو�صف� .شعرنا �أن ال�شم�س ال�صغرية
اجلميلة التي غابت بني اطواء وغيوم
الإ�ستعمار والإمربيالية عادت �إىل �أفقها
م�شعة و�ضاءة ،ودخلنا للم�ساهمة يف
هذا امل�رشوع الوطني وامل�صريي.
بد�أناه من ود مدين و�إنتقلنا �إىل الفاو
ومناطق الالجئني ومنطقة �سنجة ومن
ثم امل�سرية ال�شاقة واملريعة �إىل جنوب
ال�سودان بحث ًا عن مالمح �إرترية لت�ضع
يدها وقلبها على حيثيات هذا القرار
العادل الثابت.
الرحلة �إىل جنوب ال�سودان وما �أكتنفها من
م�شاق و�أتعاب وخماطر يف �سبيل ق�ضية وطنية
وم�صريية �إ�ستفتاء �إرتريا ماذا تعرب بر�أيك عن
هذه الرحلة!!!.؟
كنا كوكبة من رفاق و�أخوة مواطنني
،كانوا معنا من مكتب اجلبهة ال�شعبية
بودمدين الأخوة حممد نور وحممود
والأخ �إيا�سو .كما كانوا معنا جمموعة
من مواطنني �إرتريني وطالب �إ�شرتكوا يف
تتويج هذا احلدث امل�صريي ل�شعب قاوم
و�إنت�رص �،سعيد وعادل و�أخ �إ�سمه حممد
حممود وفتاة ن�سيت �إ�سمها.
بد�أت الرحلة من ود مدين �إىل
كو�ستى �إىل ملكال �إىل �إيوه ..وزعنا
البطاقات ملواطننا الإرتري و�أغلبهم
رعاة ومالك قطعان من املوا�شي من
�أبناء املنخف�ضات الفرعية لإرتريا،
وكانت رحلة حمفوقة بالأخطار ،خا�صة
و�أن م�شكلة اجلنوب كانت يف �أوجهها
و�سخونتها الع�سكرية وال�سيا�سية يف
ال�ساحة ال�سودانية والدولية  ،كنت
الدليل اللغوي لإجادتي بع�ض من
مفردات لغة الدينكا وتعابريها .ففي
�أدغال اجلنوب �إ�ستعر�ضت ع�ضالتي
اللغوية الب�سيطة وبرزت �أمدرمانيتي
حاوية الثقافة واللغات والأعراق بعمق
ال�سودان �.شعر �إخوتي ورفاقي بالفرح
عندما بد�أت �أتفاهم بجنوبية مك�رسه مع
ملوال وجون و�سالطني جنوب ال�سودان
الذين قابلونا بحفاوة وكرم جنو بي
و�سخاء نيلي فيا�ض..
�أ�ستاذ �إبراهيم �سليمان �إختارت �إرتريا احلديثة
ان ت�ست�ضيفك يف يوم املعلم بناء ًا على كل ما بذلت
وما يبذله املعلم الإرتري ب�سخاء يف �سبيل بناء
�إرتريا و�إزدهارها ،هل ميكن �أن نطلق على املعلم
ونبي اخلري وال�سالم ومب�شر
�أنه ر�سول احلياة
ّ
ورائد للأعمار والإزدهار..؟
املعلم �إذا �أدرك �أبعاد ر�سالته و دوره
احليوي الرائد يف املجتمع ،نقول �أنه
املفتاح الذهبي لكل مغلق، ..وهو
الرائد وعلى كاهله ال�صلب املتني يتم

بناء املجتمع ،وهو حجر الزاوية لكل
التكوينات الثقافية والأخالقية يف �صلب
املجتمع و�إنطالق ًا من هذا املبد�أ ال�شفاف
يحتفل العامل بيوم املعلم يف اخلام�س
من �أكتوبر تقدير ًا و�إحتفاء ًا بهذا الكائن
اجلليل والغريب.
بعد رحلة اجلنوب و�إكتمال برنامج الإ�ستفتاء
الوطني يف �أقا�صي جنوب ال�سودان �إىل �أين �إجتهت
بو�صلة الأ�ستاذ �إبراهيم �سليمان..؟
كم مرة حاولت �أن �أهاجر �أبعد لإكمل
تعليمي اجلامعي ،لكن يف العام 1993م
عدت �إىل �أر�ض الوطن �إىل حلحل بعد 22
عام ًا من الإغرتاب .عدت �إىل رحاب �أهلي
وتعرفت على منطقتي ونا�سها ومناخها
وجمالها لأول مرة ،ثم عدت لل�سودان
كرة �أخرى لأعود نهائي ًا �إىل وطني يف
العام  1997و�إلتحقت بال�سلك التعليمي
والذي ال �أزال يف �شط�آنه و�أعماقه
�سابح ًا وربان ًا ودلي ًال هادي ًا جلمهرة
الأجيال!!!...
هناك �س�ؤال جوهري يطرح نف�سه هل حاولت
ولو مرة �أن متنح �أبناء بلدك الذين ظلوا حمرومني
لأجيال من نور املعرفة بع�ض الطاقات املهارات
والإمكانات التي ح�صلت عليها من معلمني �أفذاذ
و�أجالء �إبتداء ًا من بيت املال �إىل �أمدرمان الأهلية
ووادي �سيدنا وواد مدين واحلرم اجلامعي.؟
(�إبت�سم يف هدوء وبرزت مالمح الفرح
تتورد يف خميلته البعيدة) وقال "
�صعب �أن تنقل حرفي ًا ما نلته من �أمثال
�أولئك الرموز اخلالدين من املعلمني
واملربني ،لكن دافع العطاء واحل�س
الوطني والإن�ساين يدفعك �أن تعطي هذا
اجليل ما ت�ستطيعه من خربات ومهارات،
مث ًال مادة رقمية و�إح�صائية دقيقة حتتاج
�إىل مدر�س ذو خربة واملدر�س اخلربة ال
ينتجه �إ ّال مدر�س خربة.
يف حلحل واجهتني يف الفرتة الأوىل
�صعوبة كيما �أنقل �إىل ذهن التلميذ
وتفكريه الطرق احل�سابية و�أ�ساليب
احلل املختلفة ،لأن الطالب درجوا
يف حل امل�سائل الريا�ضية على منطية
واحدة وتقليدية،و بعد �شهر �أو �شهرين
جتاوزت مرحلة اخلطر ونقلتهم �إىل
مرحلة التفاهم معي ،ومع امل�س�ألة
الريا�ضية ،ودر�سنا ب�سالم .الريا�ضيات
مادة مهمة وال�سيما نحن �شعب ننطلق يف
بناء وطن ورفعته بعد �سنوات من الدمار
والإ�ستهداف والتخريب الإ�ستعماري.
�إىل �أي مدى ن�شط الأ�ستاذ واملربي �إبراهيم
�سليمان و�سط طالبه ريا�ضي ًا وثقافي ًا وفني ًا..؟
يف حلحل �أ�س�سنا جمعيات �أدبية
لبلورة الن�شاطات املدر�سية والرتاثية
والوطنية ،واحياء اجلانب الفني يف
مفا�صل امل�ؤ�س�سات التعليمية �رضورة
�أكرث من ملحة ،لربط الطالب نف�سي ًا
ومزاجي ًا باحلقل التعليمي ،وقمنا
بغر�س الأ�شجار بفناء املدر�سة ،والزالت
موجودة حتى الأن .كما �أ�سهمنا يف و�ضع
الأ�سا�س للمرحلة املتو�سطة .كما عملت
لفرتة نائب ًا للمدير كان طاقم املدر�سة
يف قمة الرقى والتفاهم وامل�س�ؤولية.
�أذكر منهم �أ�ستاذ عبدالقادر حكيم الأديب
والقا�ص الإرتري ،ونورالدين �شفراي
واحمدين مو�سى يعمل الأن مرابط ًا ومعلم ًا
يف مدر�سة الفجر .كما �أذكر الزميل حممد
احل�سن علي ،والأخت �أ�سمرت كيداين
وكل الزمالء ،وبد�أنا للطالب الرحالت
املدر�سه وك�شف النقاب عن �أهميتها يف
املحيط التعليمي ...
ا�ستاذ ابراهيم �سليمان جتولت و�صافرت يف
عدة اماكن باقليم عن�سبا مدر�س ًا ومربي ًا وو�ضعت
ع�صا الرتحال اخري ًا املدر�سة النه�ضه دور هذه
الرحالت يف الرتاكم الثايف واخلرباتي واملعريف يف
حياتك حتي العالقات وال�صالت االجتماعيه تدخل
يف هذه االطار ...؟
يف كركبت ا�صطدمت بواقع جديد
وتقاليد وعادات،فكانت يف منتهي
ال�صعوبه يف البدايه ،لكن لكل مكان
وزمان رجاله  ...وجدت هناك زمي ًال

فا�ض ًال عليه رحمة الله ومغفرته االخ (..
املرحوم ) ( اال�ستاذ علي حمدين ) وكان
م�سئو ًال للتعليم بقدراته وعالقته وح�سن
�سمعته �سهل لنا كل �صعب ،وكان ا�سوة
للعلم والعمل ،ومنارة م�شعه يف ذاك
الريف النائي  ..بجهودنا وامكاناتنا
الب�سيطة ك�رسنا طوق وحاجز عدم �إقبال
االهايل ايل التعليم ،فالتفو حولنا
افوا ج ًا وا�رسابا ون�شطنا يف املجال
الريا�ضي حتي ن�سرتعي االنتباه ونخطب
ود االهايل وقلوبهم ...
الفجر كانت حمطه و�سطي بينك والنه�ضة
،الفجر بني حمطات الذكريات ؟
كان باملدر�سة بع�ض النواق�ص
وعمل
ومكثفة
وبجهود جمتمعة
جماعي جاد ،جتاوزنا بع�ض من
هذه النواق�ص كخطوة اولية ،وركزت
يف التدري�س باال�ضافه �إيل عملي كنائب
للمدير ،و�سعينا ايل تقوية التالميذ يف
مادتي الريا�ضيات واللغة االجنليزىة
وبذلنا جهود رائدة وجبارة مع املعلمة
والزميلة �إل�سا ها�شم  )..والزمالء
االفا�ضل احمد �رسور وا�ستاذ ح�سن وبهذه
املنا�سبه اهنئ ه�ؤالء الزمالء االعزاء
علي وعلي هذه املهنه ال�رشيفه ...
ً
و�ضعت ع�صا الرتحال اخري ًا كما ا�سلفنا
مبدر�سة النه�ضة العربيه االبتدائية مبدينه كرن
هذه القلعة التي ا�ستوعبت منذ ت�أ�سي�سها مع فجر
التحرير معلمني اكفاء ،وخرجت تالميذ افذاذ
يعملونه بجد وم�س�ؤوليه يف كل مواقع الوطن
وبع�ضهم عاد ايل �ساحتها معلما ونا�شط ًا ماذا تقول
عن هذه احلقبه يف حياتك ا�ستاذ ابراهيم ؟
يف العام 2014م جئتها مدير ًا اكادميي ًا
 ،النه�ضة حقا مدر�سة عريقة وهي ثمرة
�إرتريه خال�صة من ثمار التحرير ...
بنيت و�شيدت يف ظالل احلرية وان
جدرانها وباحاتها وحيطانها مل ت�سمع
البته حروف ومناهج ا�ستعماريه ...
النه�ضة مدر�سه كبريه وبها ح�شود من
التالميذ وو�سط �أحياء كبرية مبدينة
كرن.
يف العام 2011م بد�أنا ندر�س فيها
املرحلة املتو�سطة وكانت فر�صة طيبة
لطالبها حيث ينتقلون داخل مدر�ستهم
ويوا�صلون تعليمهم يف ال�ساحة التي
ن�ش�أوا فيها فوقفنا بني املرحلتني فني ًا
وعملي ًا والأن ت�سري املدر�سة على قدم
و�ساق �إبتدائية ومتو�سطة.
الن�شاطات الثقافية والريا�ضية يف اليوم
الدرا�سي مبدر�سة النه�ضة.؟
املدر�سة تخطو ب�إمكاناتها املتوا�ضعة
يف كل املجاالت ،وتركز على الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية ،لأنها من �صميم
العمل التعليمي التعاون والثقة
والتفاهم الذي يربط املعلمني والذي
�أ�صبح ثقافة و�سلوك ًا مبدر�ستنا ي�سهم
�إ�سهام ًا بارز ًا يف جناحات وتقدم �أن�شطتنا
والتي حتتاج منا �إىل جهود �أكرث و�أكرث،
حتى تتوطد مفاهيم الثقافة املدر�سية
والإبداع الطالبي والذي هو اجل�رس
والطريق �إىل جنومية ال�صغري وبروز
وعلو �ش�أوه يف امل�ستقبل .املدر�سة هي
حجر الزاوية وهي الأ�سا�س لكل �إبداعات
الطالب وبراعتهم العلمية والفنية.
�أ�ستاذ �إبراهيم كلمة م�سك ختام هذه اللقاء
الطيب اجلميل معك يف يوم املعلم هذا اجلندي
املجهول والربان التائه يف حميط احلياة وجلة
العمل!!!..
املعلم �شعلة مباركة ومنارة �سامقة
وكتلة ملتهبة من الإبداع .احلر�ص كل
احلر�ص على �أداء االمانة الراب�ضة على
الأعناق واالكتاف� ،أهنئ كل زمالئي
وزميالتي يف هذا الدرب و�أقول لهم "مع ًا
دوم ًا على هذا الطريق و�أ�شكر �إرتريا
احلديثة التي فتحت �صفحاتها وقلبت
�صفحات متوا�ضعة من م�شواري العملي
والتعليمي وكل عام وبالدنا يف رخاء
ورغد و�أمن و�سالم .
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حواء �سليمان عبد القادر
ت�شري تقديرات منظمة ال�صحة
العاملية �إىل � ّأن حوايل  7ماليني
�شخ�ص ميوتون كل عام ب�سبب
التعر�ض جل�سيمات دقيقة يف الهواء
امللوث ( مثل اجل�سيمات التي ال
َّ
يتجاوز قطرها  10ميكرومرتات
و 2.5ميكرومرت.وتت�ضمن اجل�سيمات
امللوثات ،مثل الكربيت والنرتات
والكربون الأ�سود ،التي ت�شكّ ل �أكرب
املخاطر على �صحة الإن�سان) تتغلغل
هذه اجل�سيمات عمي ًقا داخل الرئتني
ونظام القلب والأوعية الدموية،
مما يت�س ّبب يف �أمرا�ض ت�شمل ال�سكتة
الدماغية ،و�أمرا�ض القلب ،و�رسطان
الرئة ،و�أمرا�ض االن�سداد الرئوي
املزمن والتهابات اجلهاز التنف�سي،
مبا يف ذلك االلتهاب الرئوي.
وقد ت�س ّبب تلوث الهواء املحيط
وحده يف حدوث  4.2مليون حالة
وفاة يف عام  ،2016بينما ت�س ّبب
تلوث الهواء املنزيل الناجم عن
الطهي با�ستخدام �أنواع الوقود
امللوثة يف وفاة
والتكنولوجيات
ِّ
يقدر بـ  3.8مليون وفاة يف نف�س
ما ّ
الفرتة.
لتلوث الهواء
كما يت�سبب التعر�ض
ّ
باملناطق املفتوحة يف وقوع نحو
 3ماليني وفاة �سنوي ًا ،وميكن �أن
تلوث الهواء بالأماكن املغلقة
ُيوقع ّ
وفيات بالعدد نف�سه متام ًا� ،إذ
�أ�شارت التقديرات يف عام � 2012إىل
تلوث الهواء يف الأماكن املغلقة
�أن ّ
وتلك املفتوحة مع ًا ت�سبب يف وقوع
 6.5مليون وفاة ( % 11.6من جمموع
الوفيات يف العامل).
�سيعقد امل�ؤمتر العاملي
ولذلك
ُ
الأول ب�ش�أن تلوث الهواء وال�صحة
يف املقر الرئي�سي ملنظمة ال�صحة
العاملية يف جنيف من � 30أكتوبر
�إىل  1نوفمرب  2018بهدف مكافحة
�أحد �أهم �أ�سباب الوفيات املبكرة يف
العامل.
ويفوق تلوث الهواء يف غالبية
املدن م�ستويات جودة الهواء التي
تو�صي بها منظمة ال�صحة العاملية،
كما �أن تلوث الهواء يف امل�ساكن
ي�شكل العامل الرئي�سي للوفاة يف
املنازل الريفية واحل�رضية الفقرية.
وتُ ظهِ ر بيانات جديدة من منظمة
ال�صحة العاملية �أن ت�سعة من �أ�صل
هواء
ع�رشة �أ�شخا�ص يتنف�سون
ً
يحتوي على م�ستويات عالية من
امللوثات.
وما زال حوايل  3مليارات من
الأ�شخا�ص � -أي �أكرث من % 40من �سكان
العامل  -غري قادرين على الو�صول
�إىل �أنواع الوقود وتكنولوجيات
الطبخ النظيفة يف منازلهم ،فيما
ميثل امل�صدر الرئي�سي لتلوث
الهواء املنزيل .ويف حني �أن معدل
�إتاحة �أنواع الوقود والتكنولوجيات
النظيفة �آخذ يف االزدياد يف كل مكان،
ف�إن التح�سينات ال تواكب حتى النمو
ال�سكاين يف �أجزاء كثرية من العامل،
وال �سيما يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء
الكربى.
و هناك نحو ثالثة مليارات ن�سمة
ممن يحرقون الكتلة البيولوجية
ّ
واملخلفات
والروث
(احلطب
الزراعية) والفحم على نريان مك�شوفة
رسبة للدخان لأغرا�ض
�أو مواقد م� ّ
الطهي وتدفئة منازلهم.
وتت�س ّبب هذه الأنواع من الوقود
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تلوث الهواء يف املدن واملنازل ينذر بوفاة  7ماليني �شخ�ص �سنويا حول العامل
والتكنولوجيات امل�ستخدمة لأغرا�ض
تلوث
الطهي يف ارتفاع م�ستويات
ّ
الهواء داخل املنزل باالقرتان مع
رضة
ظهور طائفة من
ّ
امللوثات امل� ّ
بال�صحة ،مبا فيها ج�سيمات �صغرية
من ال�سخام ميكنها التوغّ ل عميق ًا يف
الرئتني .وميكن يف امل�ساكن التي
هوى بالقدر الكايف �أن تتجاوز
ال تُ ّ
م�ستويات اجل�سيمات ال�صغرية
الكامنة يف الدخان املنبعث بالأماكن
مرة ،امل�ستويات
املغلقة ،مبائة ّ
املقبولة .ويرتفع حتديد ًا معدل
التعر�ض لتلك اجل�سيمات فيما بني
ّ
الن�ساء والأطفال الذين يق�ضون معظم
وقتهم قرب املواقد املنزلية.
و يزيد على  4ماليني ن�سمة عدد
من ميوتون يف مراحل مبكّ رة من
ردها
جراء الإ�صابة ب�أمرا�ض ميكن ّ
ّ
تلوث الهواء داخل املنزل نتيجة
�إىل ّ
حرق الوقود ال�صلب داخله.
ينجم عن التعر�ض للهواء

امللوث داخل املنزل  3.8مليون حالة
وفاة مبكرة �سنوي ًا من جراء الإ�صابة
ب�أمرا�ض غري �سارية ،ومنها ال�سكتة
الدماغية ومر�ض القلب الإقفاري
واالن�سداد الرئوي املزمن و�رسطان
الرئة.
اذ تت�سبب اجل�سيمات التي
امللوث داخل
تُ �ستن�شق من الهواء
ّ
املنزل يف ن�سبة تزيد على % 50
من وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
ب�سبب االلتهاب الرئوي.
وي�سبب تلوث الهواء يف حدوث
يقدر بربع ( )% 24من �إجمايل
ما
ّ
وفيات البالغني الناجمة عن �أمرا�ض
القلب ،و  % 25من الوفيات بال�سكتة
 ،و  % 43من الوفيات مبر�ض الرئة
االن�سدادي املزمن ،و % 29من
الوفيات ب�رسطان الرئة.
الآثار ال�صحية:
يالقي �سنوي ًا كما ذكرنا �آنفا 4.3
مليون ن�سمة حتفهم يف وقت مبكّ ر من
جراء الإ�صابة ب�أمرا�ض ميكن عزوها
ّ
تلوث الهواء داخل املنزل ب�سبب
�إىل ّ
حرق �أنواع الوقود ال�صلب فيه على
نحو غري كفوء (بيانات عام .)2012
ومن بني تلك الوفيات الن�سب التالية:
ن�سبة  % 13ب�سبب االلتهاب
الرئوي،ن�سبة  % 34ب�سبب ال�سكتة
الدماغية،ن�سبة  % 25ب�سبب مر�ض
القلب الإقفاري،ن�سبة  % 22ب�سبب
مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن،ن�سبة
 % 6ب�سبب �رسطان الرئة.
االلتهاب الرئوي:
ي�ؤدي التعر�ض لتلوث الهواء
داخل املنزل �إىل ارتفاع خطورة
الإ�صابة بااللتهاب الرئوي يف مرحلة

الطفولة �إىل ال�ضعف تقريب ًا .وتُ عزى
�أكرث من ن�صف الوفيات الواقعة بني
�صفوف الأطفال دون �سن اخلام�سة من
جراء الإ�صابة بااللتهابات احلادة
يف ال�سبيل التنف�سي ال�سفلي �إىل
ا�ستن�شاق اجل�سيمات املوجودة يف
الهواء الداخلي امللوث ب�سبب حرق
�أنواع الوقود ال�صلب داخل املنزل
(منظمة ال�صحة العاملية.)2014 ،
ال�سكتة الدماغية:
ترد تقريب ًا ربع الوفيات
ميكن �أن ّ
املبكرة الناجمة عن ال�سكتة الدماغية
(�أي نحو  1.4مليون وفاة ،ن�صفها بني
الن�ساء) �إىل التعر�ض املزمن للهواء
امللوث داخل املنزل ب�سبب الطهي
با�ستخدام �أنواع الوقود ال�صلب.
مر�ض القلب الإقفاري:
ميكن �أن ينجم عن التعر�ض للهواء
امللوث ن�سبة  15%تقريب ًا من
ّ
الوفيات التي ي�سببها مر�ض القلب
الإقفاري ،الذي يح�صد �أرواح ما يزيد
على مليون ن�سمة �سنوي ًا يف مرحلة
مبكرة.
مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن:
يت�سبب التعر�ض للهواء امللوث
داخل املنزل يف �أكرث من ثلث الوفيات

املبكرة الناجمة عن الإ�صابة مبر�ض
االن�سداد الرئوي املزمن بني البالغني
يف البلدان املنخف�ضة الدخل وتلك
املتو�سطة الدخل .واحتمال �إ�صابة
يتعر�ضن مب�ستويات
الن�ساء الالئي
ّ
عالية للدخان املنبعث يف الأماكن
املغلقة مبر�ض االن�سداد الرئوي
املزمن هو �أعلى مبقدار  2.3مرة
من احتمال �إ�صابة �سواهن الالئي
ي�ستخدمن �أنواع ًا �أخرى �أنظف من
الوقودّ � .أما يف �صفوف الرجال (الذين
ترتفع لديهم فع ً
ال خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض تنف�سية مزمنة ب�سبب
ارتفاع معدالت التدخني بينهم) ،ف� ّإن
التعر�ض للدخان املنبعث يف الأماكن
ّ
املغلقة ي�ضاعف تلك املخاطر تقريب ًا
(�أي مبقدار  1.9مرة).
�سرطان الرئة:
تُ عزى ن�سبة  17%تقريب ًا من
الوفيات الناجمة �سنوي ًا عن �رسطان
الرئة بني �صفوف البالغني يف

التعر�ض ملواد
مرحلة مبكرة �إىل
ّ
امللوث
م�رسطنة موجودة يف الهواء
ّ
داخل املنزل من جراء الطهي فيه
با�ستخدام �أنواع الوقود ال�صلب،
مثل احلطب �أو الفحم الع�ضوي �أو
الفحم العادي .ويرتفع معدل تعر�ض
الن�ساء لهذا خلطر ب�سبب دورهن يف
�إعداد الطعام.
وت�شري تقديرات املنظمة �إىل �أن
حوايل  % 90من النا�س يف �أنحاء
هواء ملوث ًا .وعلى
العامل يتنف�سون
ً
مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضية ،ظلت
م�ستويات تلوث الهواء املحيط
مرتفعة وم�ستقرة تقريب ًا ،مع
انخفا�ض الرتكيزات يف بع�ض �أجزاء
�أوروبا ويف الأمريكتني.
وفيما يخ�ص االطفال ا�شارت
املنظمة ان �أكرث من وفاة واحدة
بني كل  4وفيات للأطفال دون �سن
اخلام�سة يعزى �إىل بيئات غري
�صحية .ففي كل عام حت�صد املخاطر
البيئية  -مثل تلوث الهواء يف الأماكن
املغلقة والأماكن املفتوحة ،ودخان
التبغ غري املبا�رش ،واملياه غري
امل�أمونة ،وتردي ال�رصف ال�صحي،
والنظافة غري الكافية  -حياة 1.7
مليون طفل دون �سن اخلام�سة ،كما
ورد يف تقريرين جديدين للمنظمة.
وقد يبد�أ التعر�ض ال�ضار يف
رحم الأم ويزيد من خطر الوالدة
املبكرة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،عندما
يتعر�ض الأطفال الر�ضع ويف �سن ما
قبل املدر�سة �إىل تلوث الهواء داخل
املنازل ويف الأماكن املفتوحة،
والدخان غري املبا�رش يزيد لديهم
خطر الإ�صابة بااللتهاب الرئوي يف
مرحلة الطفولة ،وخطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة
مثل الربو طيلة العمر .وقد يزيد
التعر�ض لتلوث الهواء من خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة
الدماغية وال�رسطان طوال العمر.
وي�شري التقرير امل�صاحب ان 570
الف طفل دون �سن � 5أعوام ميوتون
�سنوي ًا من جراء �أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي من قبيل االلتهاب الرئوي
الناجم عن تلوث الهواء يف الأماكن
املغلقة ويف الأماكن املفتوحة
ودخان التبغ غري املبا�رش.
 361الف طفل دون �سن � 5أعوام

ميوتون ب�سبب الإ�سهال ،نتيجة
ل�صعوبة احل�صول على املياه
النظيفة وال�رصف ال�صحي وخدمات
الإ�صحاح.
 270الف طفل ميوت خالل ال�شهر
الأول من العمر ب�سبب ظروف مثل
الوالدة املبكرة التي ميكن الوقاية
منها من خالل احل�صول على املياه
النظيفة وتوفري خدمات ال�رصف
ال�صحي والإ�صحاح يف املرافق
ال�صحية ،ف�ضال عن احلد من تلوث
الهواء.
 20الف حالة وفاة للأطفال
دون �سن � 5أعوام من جراء املالريا
ميكن الوقاية منها من خالل �إجراءات
بيئية من قبيل احلد من مواقع تكاثر
البعو�ض �أو تغطية �أماكن تخزين
مياه ال�رشب.
 200الف طفل دون �سن � 5سنوات
ميوتون ب�سبب الإ�صابات غري
املتعمدة املعزوة �إىل البيئة ،مثل
حاالت الت�سمم وال�سقوط والغرق.
وت�ضع املنظمة بع�ض املحددات
التى ت�ساعد يف تقليل ن�سبة التلوث
وذلك باحلد من تلوث الهواء
داخل املنازل الأ�رسية وخارجها،
وحت�سني املياه ال�صاحلة لل�رشب
وال�رصف ال�صحي وحت�سني الإ�صحاح
(مبا يف ذلك يف املرافق ال�صحية
التي تلد فيها الن�ساء) ،وحماية
الن�ساء احلوامل من التعر�ض لدخان
التبغ غري املبا�رش ،وبناء بيئة �أكرث
م�أمونية ،ميكن �أن يحول دون وفيات
الأطفال والإ�صابة بالأمرا�ض.
على �سبيل املثال ،ميكن ملختلف
القطاعات احلكومية العمل معا
لتح�سني ما يلي:
ال�سكن :الت�أكد من ا�ستخدام وقود
نظيف للتدفئة والطبخ ،والتخل�ص
من العفن �أو الآفات ،و�إزالة مواد
البناء غري امل�أمونة ،والطالء الذي
يحتوي على الر�صا�ص.
املدار�س :توفري خدمات ال�رصف
ال�صحي امل�أمون والإ�صحاح ،واخللو
من ال�ضو�ضاء والتلوث ،وتعزيز
التغذية اجليدة.
املرافق ال�صحية :الت�أكد من توافر
املياه ال�صاحلة لل�رشب وال�رصف
والكهرباء
والإ�صحاح
ال�صحي
املوثوق بها.
التخطيط احل�ضري :توفري املزيد
من امل�ساحات اخل�رضاء ،وم�سارات
ال�سري وركوب الدراجات امل�أمونة.
النقل :تخفي�ض االنبعاثات وزيادة
و�سائل النقل العام.
الزراعة :احلد من الآفات احل�رشية
وعدم ت�شغيل الأطفال
ال�صناعة� :إدارة النفايات اخلطرة
واحلد من ا�ستخدام املواد الكيميائية
ال�ضارة
قطاع ال�صحة :ر�صد احل�صائل
ال�صحية والتثقيف ب�ش�أن الوقاية
من املخاطر ال�صحية البيئية
ومكافحتها.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف اجلولة العا�رشة من الكالت�شيو الإيطايل:

يف الأ�سبوع العا�رش من الدوري الإجنليزي املمتاز:

توتنهام ي�صطدم مبان�ش�سرت �سيتي ..و�ساري يبحث عن املجد �أمام برينلي "الهداف الليلي" �أمل ذئاب روما �أمام نابويل

�أظهر توتنهام حت�سنا مثريا للإعجاب م�ؤخرا يف الدوري
الإجنليزي ،لكن يجب عليه �أن يكون يف قمة م�ستواه ،لإيقاف
�ضيفه مان�ش�سرت �سيتي ،املت�صدر وحامل اللقب ،يوم الإثنني
القادم .وبعد الهزمية على �أر�ضه � 2-1أمام ليفربول يف بداية
ال�شهر املا�ضي ،انتف�ض توتنهام وحقق  4انت�صارات متتالية،
رغم غياب جمموعة من �أهم العبني ومن بينهم ديلي �آيل
وكري�ستيان �إريك�سن .لكنه كان حمظوظا يف تلك االنت�صارات
ويعود الف�ضل لت�ألق حار�سه هوجو لوري�س يف الفوز �1-صفر
على م�ست�ضيفه و�ست هام يونايتد ،ال�سبت املا�ضي .وكال
املدرب ماوري�سيو بوكيتينو املديح للوري�س ،وو�صفه ب�أنه
"�أحد �أف�ضل احلرا�س يف العامل" لكن حار�س فرن�سا �أظهر �أنه
ميلك خليطا بني �إنقاذ العديد من الفر�ص بطريقة مذهلة،
واتخاذ قرارات غريبة مثل خروجه من منطقة اجلزاء وطرده
خالل التعادل  2-2مع �آيندهوفن الأربعاء املا�ضي .وي�أمل
لوري�س يف التعوي�ض ،ورمبا يفعل ذلك �ضد �سيتي الذي �أحرز  26هدفا يف  9مباريات ،واهتزت �شباكه  3مرات فقط ،ومل
يخ�رس حتى الآن .وتتناق�ض نتائج �سيتي مع جاره مان�ش�سرت يونايتد ،الذي يت�أخر عنه بفارق  9نقاط ويحتل املركز العا�رش
وي�ست�ضيف �إيفرتون املت�ألق ،يوم غد الأحد ،ب�إ�ستاد �أولد ترافورد .ويدخل روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد ،املواجهة �ضد
فريقه ال�سابق ،دون ت�سجيل �أي هدف يف �آخر  8مباريات بجميع امل�سابقات .و�ساند جوزيه مورينيو مهاجمه البلجيكي
ال�ستعادة فاعليته �أمام املرمى .وبينما �أ�صبح مدرب ت�شيل�سي ال�سابق بحاجة لقلب مو�سم يونايتد ،متتع ماوري�سيو �ساري
ببداية قوية يف �ستامفورد بريدج .ولو تفادى ت�شيل�سي �صاحب املركز الثالث ،الهزمية يف برينلي يوم غد الأحد� ،سيكون �ساري
�أول مدرب يف تاريخ الربميريليج ،يحافظ على �سجله بدون هزمية يف �أول  10مباريات له بامل�سابقة .ويف الوقت ذاته �سي�سعى
�آر�سنال النت�صاره  11على التوايل بجميع امل�سابقات ،عندما يحل �ضيفا على كري�ستال باال�س ،الذي يعاين لت�سجيل الأهداف.
وميلك هيدير�سفيلد تاون �أ�سو�أ هجوم� ،إذ �أحرز � 4أهداف فقط مقابل  5لفريق املدرب روي هودجون .وقدم هيدير�سفيلد �أداء جيدا
خالل الهزمية �أمام ليفربول الأ�سبوع املا�ضي ،لكنه ما زال بدون فوز ،ويحل �ضيفا على فيكاراج رود ،يوم ال�سبت والذي �شهد
تغلبه  4-1على واتفورد يف املو�سم املا�ضي ،و�سي�أمل تكرار ذلك .ويدخل نيوكا�سل يونايتد متذيل الرتتيب والذي مل يفز هو
الآخر ،مواجهة �صعبة �ضد �ساوثهامبتون املتعرث ،وي�سعى لتجاوز �أ�سو�أ بداية له يف الدوري املمتاز .وانت�رص كارديف �سيتي
لأول مرة الأ�سبوع املا�ضي ،بتغلبه  4-2على �ضيفه فولهام ،لكنه يواجه مهمة �صعبة عندما يحل �ضيفا على ليفربول .وكان
الفوز الأخري للفريق الويلزي يف �آنفيلد �4-صفر ،يف الدرجة الثانية يف دي�سمرب كانون الأول  .1959وي�ست�ضيف فولهام �صاحب
�أ�سو�أ دفاع� ،إذ اهتزت �شباك مناف�سه بورمنوث  25مرة ،فيما يخرج ولفرهامبتون الوافد اجلديد ،ملواجهة برايتون �آند هوف
�ألبيون .ويلعب لي�سرت �سيتي �ضد و�ست هام اليوم ال�سبت ،وي�سعى كل منهما لتفادي الهزمية الثالثة على التوايل يف الدوري.

الأداء
ت�سبب
ا ملتنا ق�ض
واملحري لروما،
يف بحث مدربه
دي
�إيزيبيو
فران�شي�سكو ،عن
�إجابة لت�سا�ؤالت
عدة �أحدها غريب
بت�ألق
يتعلق
دجيكو
�إيدن
املباريات
يف
التي تقام ليال.
و�سيلتقي روما مع
مناف�سه نابويل،
يوم غد الأحد ،يف الدوري وجماهري فريق العا�صمة رمبا تت�ساءل �أي
فريق �سيواجه نابويل الذي �سحق �س�سكا مو�سكو ( ،)3-0يف دوري الأبطال
يوم الثالثاء املا�ضي� ،أم الذي خ�رس ( ،)2-0على ملعبه �أمام �سبال،
يوم ال�سبت املا�ضي .وعقب احتالل املركز الثالث يف الدوري وبلوغ قبل
نهائي دوري الأبطال املو�سم املا�ضي� ،أثارت بداية روما للمو�سم احلايل
�سخط جماهريه .وت�أرجح الأداء بني مذهل خالل الفوز ( )3-1على الت�سيو
يف قمة العا�صمة خالل �سبتمرب املا�ضي ،وحمبط خالل اخل�سارة (،)2-0
�أمام بولونيا ،و�شوط ثان �سيء �أمام كييفو متذيل الرتتيب حينما �أهدر
روما تقدمه بهدفني ليتعادل ( .)2-2وعقب اخل�سارة �أمام �سبال تراجع
روما للمركز ال�سابع يف الرتتيب بر�صيد  14نقطة ،وهو �أقل ب�سبع نقاط
عن ما ح�صده الفريق يف نف�س عدد املباريات املو�سم املا�ضي والأ�سو�أ
له منذ مو�سم  .2012-2013وهناك حمطات �صعود وهبوط بالفريق يبدو
�أنها تنعك�س على �أداء جيكو الذي يخو�ض مو�سمه الثالث مع الفريق.

يف اجلولة العا�رشة من عمر الليجا الإ�سبانية:

لوبيتيجي يت�شبث مبقعده يف رحلة كتالونيا ال�صعبة

جاءت بداية ريال مدريد ،بطيئة ،مع مدربه اجلديد جولني لوبيتيجي ،ويف حال ف�شل الفريق يف حتقيق نتيجة
�إيجابية �أمام بر�شلونة ،يف مباراة الكال�سيكو ال�صعبة ،املقرر �إقامتها يوم غد الأحد ،يف اجلولة العا�رشة من الدوري،
قد تكون هناك عواقب وخيمة ملدرب �إ�سبانيا ال�سابق .وعانى لوبيتيجي من وقت ع�صيب كمدير فني لريال مدريد،
فيما �أ�صبح عاما ي�شبه الكابو�س ،عقب رحيله من تدريب املنتخب الإ�سباين ع�شية انطالق مناف�سات ك�أ�س العامل 2018
برو�سيا ،بعد موافقته على تدريب املريجني .ويحتل ريال مدريد املركز ال�سابع بعد مرور  9جوالت من امل�سابقة،
بفارق  4نقاط فقط خلف بر�شلونة ،وبعد �صيام طويل عن التهديف ازداد التوتر يف العا�صمة الإ�سبانية ،وقيل �إن
نتيجة �سلبية �أخرى يف ملعب كامب نو �سينتج عنها رحيل املدرب .ورغم �أن بوتراجينيو �ضمن بقاء لوبيتيجي يف
من�صبه حتى مباراة الكال�سيكو� ،إال �أن توقعات املدرب بالبقاء يف من�صبه تبدو قامتة� ،إذا مل يتمكن الفريق من حتقيق
الفوز .و�ستكون هذه �أول مباراة كال�سيكو منذ  11عاما ال ت�ضم على الأقل واحدا من عظيمي الكرة احلاليني ليونيل
مي�سي وكري�ستيانو رونالدو .وتعر�ض املهاجم الأرجنتيني مي�سي ،العب بر�شلونة ،لإ�صابة يف الذراع خالل املباراة
التي فاز بها فريقه على �إ�شبيلية  2 / 4يف اجلولة املا�ضية ،وهي الإ�صابة التي �ستبعده عن املالعب ملدة � 3أ�سابيع،
فيما انتقل رونالدو ليوفنتو�س الإيطايل يف يوليو املا�ضي.ال وبينما لوحظ ب�شدة غياب رونالدو خالل الفرتة التي
ف�شل الريال يف ت�سجيل الأهداف ،وهو ما �أدى �إىل غياب االنت�صارات عن الفريق يف  5مباريات ،كان بر�شلونة قادرا على
الفوز �أمام �إنرت ميالن � / 2صفر يف دوري �أبطال �أوروبا الأربعاء املا�ضي ،بدون مي�سي .و�أدى رافينيا �ألكانتارا دور
مي�سي يف الفريق و�سجل الهدف الأول ،ورمبا ينوب عن مي�سي �أي�ضا يف مباراة الأحد ،فيما يغيب عن الفريق �صامويل

�أومتيتي وتوما�س فريمالني ب�سبب الإ�صابة .وفاز ريال مدريد  1 / 2على
فيكتوريا بلزن ب�أداء غري مقنع ،ولكنه و�ضع حدا لنتائج الفريق الأخرية التي
�شهدت اخل�سارة يف  4مباريات والتعادل يف واحدة ،وهو ما جعل لوبيتيجي
يف حالة �رسور .وت�ستكمل املباريات اليوم ال�سبت و يوم غد الأحد املقبلني،
حيث يلعب جريونا مع رايو فاليكانو و�أتلتيك بيلباو مع فالن�سيا ،و�سيلتا
فيجو مع �إيبار ،وليفانتي مع ليجاني�س ،و�أتلتيكو مدريد مع ريال �سو�سيداد
وخيتايف مع ريال بيتي�س و�أالفي�س مع فياريال و�إ�شبيلية مع هوي�سكا.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت � 20أكتوبر)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت � 20أكتوبر)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت � 20أكتوبر)

				�أتالنتا  xبارما 16:00
جريونا  xرايو فاليكانو 14:00
ليفربول  xكارديف �سيتي 			 17:00
				�إمبويل  xيوفنتو�س 19:00
�ساوثهامتون  xنيوكا�سل يونايتد �		 17:00أتلتيك بيلباو  xفالن�سيا 17:15
تورينو  xفيورنتينا 21:30
					
�سيلتا فيغو � xإيبار 19:30
واتفورد  xهيدير�سفيلد تاون 			17:00
(الأحد � 21أكتوبر)
				
ليفانتي  xليجاني�س 19:30
					
فولهام  xبورمنوث 17:00
�سا�سولو  xبولونيا 14:30
			
				�أتلتيكو مدريد  xريال �سو�سييداد 21:45
برايتون  xوولفرهامبتون 17:00
جنوى � xأودينيزي 17:00
					
(الأحد � 21أكتوبر)
			
لي�سرت �سيتي  xو�ست هام يونايتد 19:30
كالياري  xكييفو فريونا 17:00
				
خيتايف  xريال بيتي�س 14:00
					
(الأحد � 21أكتوبر)
�سبال  xفرو�سينوين 17:00
				
بر�شلونة  xريال مدريد 18:15
				
كري�ستال باال�س � xآر�سنال 16:30
ميالن � xسامبدوريا 20:00
ديبورتيفو �أالفي�س  xفياريال 			20:30
برينلي  xت�شيل�سي 				16:30
نابويل  xروما 22:30
					
			�إ�شبيلية  xهوي�سكا 22:45
مان�ش�سرت يونايتد � xإيفرتون 19:00
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عبداهلل حممد علي
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و�سط مناف�سة م�ستعرة بني العدائني والعداءت

متقدما على ت�سني و�أغوردات �صاحبي املركزين الثاين والثالث تواليا

�سباق ن�صف املاراثون على خط الإنطالق بارنتو يرتبع على عر�ش البطولة الكروية ب�إقليم القا�ش بركة
حتت�ض كربى �شوارع
العا�صمة �أ�سمرا غدا االحد
فعاليات الن�سخة الرابعة
والع�رشين ال�ستحقاق
ن�صف املاراثون (21
كلم) ال�سنوي اللعاب
القوى.
وي�ستقطب احلدث
عدائني من خمتلف
االقاليم ووزارة الدفاع
يف كال اجلن�سني.
ومن املنتظر �أن ي�شهد
ال�سباق ال�سنوي املندرج
�ضمن برامج �إحتاد العاب
القوى والذي ينطلق من
�ساحة الفاحت من �سبتمرب
مناف�سة مثرية بني الراغبني
يف �إحتالل املراكز االمامية ،
على �أن تقام خامتته كذلك يف
�ساحة الفاحت من �سبتمرب.

�أختتمت مناف�سات البطولة الكروية
القليم القا�ش بركة التي �إنطلقت يف الـ
 14من �أكتوبر بحا�رضة االقليم مدينة
بارنتو بني �ستة فرق �إقليمية.
ويف اليوم اخلتامي للبطولة جرت ثالثة
مواجهات نارية � ،إذ تقابل يف االوىل فريق
بارنتو مع فريق قلوج  ،و�ألت الغلبة
ل�صاحب االر�ض واجلمهور بنتيجة كبرية
ا�ستقرت عند �سباعية نظيفة.
�أما املباراة الثانية فكان طرفاها فريقا
هيكوتا وفورتو �ساوا  ،ليتفوق االول
بهدفني دون مقابل.
يف ثالث املواجهات  ،حقق فريق ت�سني
فوزا �صعبا على مناف�سه فريق �أغوردات
ب�أربعة �أهداف مقابل ثالثة اهداف.
وعلى �ضوء النتائج امل�سجلة  ،تربع
فريق بارنتو على هرم ترتيب البطولة
ويرفع الك�أ�س الغالية واجلوائز املقدمة
بعد ان بلغ عداده النقاطي اىل  1نقطة.
وذهب املركز الثاين لفريق ت�سني
وبحوزته  9نقاط  ،اما املركز الثالث فكان

خالل يومي ال�سبت واالحد مبدينة م�صوع

الإحتاد العام لل�سباحة والقوارب ي�شرع يف تنظيم باكورة بطوالته الوطنية

ينظم االحتاد العام لل�سباحة
والقوارب باكورة بطوالته الوطنية
يف من�شط ال�سباحة خالل اليومني (27
 -28من �أكتوبر اجلاري) مبدينة م�صوع
ال�ساحلية.
و�سوف ي�شارك يف البطولة متبارزين
قدموا من �إقليمي �شمال البجراالحمر
وجنوب البحراالحمر ووزارة الدفاع
باال�ضافة اىل مركز �ستيت التدريبي
لل�سباحة والعاب القوى.
و�سوف يحت�ضن امل�سبح التابع لفندق
غراند دهلك م�صوع مناف�سات بطولة
ال�سباحة التي تقام يف م�سافة ( 50مرت ،
 100مرت  200 ،مرت  400 ،مرت  800 ،مرت
باال�ضافة اىل م�سافة  5كيلومرتات و10
كيلومرتات.
البطولة التي تعترب االوىل من نوعها
منذ ت�أ�سي�س االحتاد العام لل�سباحة

والقوارب يف عام 2015م  ،ونيله
الع�ضوية الكاملة يف االحتاد الدويل
لل�سباحة ( ، )FINAيريد القائمون
عليها �أن ت�ساهم يف تعزيز برامج
�إكت�شاف املواهب والقدرات الكامنة يف
البالد  ،وجعلها ج�رس عبور لالجيال القادمة

ال�ساعية للم�شاركة يف اال�ستحقاقات
العاملية والقارية يف �أن واحد.
واىل جانب املباريات اجلارية بالبطولة
� ،سيقوم االحتاد العام للعبة بتنظيم
دورات تدريبية خا�صة للحكام يف من�شط
ال�سباحة.

يف ختام اجتماع ملجل�س الفيفا يف العا�صمة الرواندية كيغايل

من ن�صيب فريق �أغوردات �صاحب النقاط
ال�سبعة.
ويف اجلوائز الفردية للبطولة  ،تفوق
العب فريق بارنتو مريون عنداي على
بقية املناف�سني وتوج بلقب الهداف ،
فيما ذهبت جائز الروح الريا�ضية لفريق
قلوج.
وت�سلمت الفرق الفائزة باملراكز
املتقدمة اجلوائز والك�ؤو�س من م�س�ؤول
ق�سم اخلدمات االجتماعية باقليم القا�ش
بركة ال�سيد /فرانكو كوبابا وغريه من
امل�س�ؤولني.
ويف كلمة له بحفل اخلتام � ،أ�شار رئي�س

�إحتاد كرة القدم باقليم القا�ش بركة
ال�سيد /يونا�س تولدي ب�أن البطولة
االقليمية لكرة القدم ورغم الق�صور
والنواق�ص التي �شابتها اال انها كانت
حافلة باالثارة والندية  ،ليربز يف تقريره
عن ت�سجيل  62هدفا يف املباريات التي
جرت و�إ�شهار  39حالة �إنذار و 3بطاقة
حمراء .
جتدر اال�شارة اىل ان بطولة اقليم
القا�ش بركة جرت هذا العام و�سط
مناف�سة بني �ستة مديريات باالقليم ،
وغياب ع�رشة مديريات �أخرى ال�سباب
متفرقة.

ملزيد من االثارة والتناف�سية

الك�شف عن م�سار جديد بطواف فرن�سا للدراجات

�أزاح منظمو طواف فرن�سا للدراجات
الهوائية �أول �أم�س اخلمي�س ال�ستار عن
م�سار جديد ي�سعى لزيادة الإثارة مبراحل
�سباق العام القادم.
و�سوف يت�ضمن ال�سباق خم�س مراحل
جبلية كما �سيمر املت�سابقون عرب 30
منطقة جبلية خالل املراحل الواحد
والع�رشين املختلفة لل�سباق ،وهو رقم
قيا�سي من حيث الطرق اجلبلية بالطواف.
و�سيحتفل الطواف مبرور  100عام على
ت�أ�سي�سه ببدء �أوىل مراحله يوم  6يوليو-
متوز بالعا�صمة البلجيكية بروك�سل احتفا ًء
بالبطل التاريخي للبطولة البلجيكي �إيدي
مريك�س الذي فاز باللقب خم�س مرات.
وي�سعى منظمو ال�سباق لإ�شعال
املناف�سة بني الدراجني عرب �إبقاء

النتيجة النهائية معلقة حتى اجلولة قبل
الأخرية من الطواف التي �ست�شهد �صعود
الدراجني  2365مرتاً �إىل منتجع فال
تورين بجبال الألب.
و�ستبد�أ مراحل ال�صعود اجلبلي من
املرحلة ال�ساد�سة بالطواف على �أن يختتم
ال�سباق يف �شارع ال�شانزيليزيه بالعا�صمة
الفرن�سية باري�س يوم  28يوليو.
ويف �أول تعليق له على امل�سار اجلديد،
قال الدراج الربيطاين جريينت توما�س،
الفائز طواف العام احلايل �إن الطريق
امل�سار اجلديد يبدو �صعبا ً.
و�أ�ضاف " :يت�ضمن العديد من الأيام
اجلبلية بالإ�ضافة �إىل العديد من الطرق
املت�صاعدة لأكرث من  2000مرت وهو ما
�سيلعب دوراً رئي�سيا ً (يف حتديد الفائز)".

فيفا يدر�س حتويرات على نظام ك�أ�س العامل للأندية ورابطة الدوري العاملي

�أرج�أ االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) �أم�س اجلمعة اتخاذ �أي قرار
ب�ش�أن مقرتحات لتعديل �صيغة مونديال
الأندية وا�ستحداث دوري للأمم ،و�شكل
جلنة لدرا�ستها ،بح�سب ما �أعلن رئي�سه
جاين �إنفانتينو الداعم بقوة لهذه
التعديالت املثرية للجدل.
وقال �إنفانتينو يف م�ؤمتر �صحايف يف
ختام اجتماع ملجل�س الفيفا يف العا�صمة
الرواندية كيغايل" ،اتخذنا قرارا بت�شكيل
جلنة لتعزيز م�سار الت�شاور بخ�صو�ص
ك�أ�س عامل للأندية معدلة ودوري عاملي
للأمم".
و�أو�ضح �أن اللجنة �ستتقدم
بـ"اقرتاحات ملمو�سة" تعر�ض على
االجتماع املقبل للمجل�س ،واملقرر يف
مدينة ميامي الأمريكية يف مار�س.
والقت اقرتاحات �إنفانتينو للتعديالت
التي قال �إنها �ستوفر عائدات مبليارات
الدوالرات ،انتقادات من �أطراف
متعددين يعتربون �أن جدول املباريات
مزدحم مبا فيه الكفاية وال يتحمل
�إ�ضافة م�سابقات جديدة .وو�صلت
االنتقادات �إىل حد اتهام �إنفانتينو الذي

يتوىل رئا�سة االحتاد منذ مطلع ،2016
بالدفع نحو هذه االقرتاحات لتعزيز
حظوظه بالفوز بوالية جديدة على ر�أ�س
الهيئة الدولية يف االنتخابات املقررة يف
يونيو .2019
وكان من �أبرز املعرت�ضني رئي�س
االحتاد الأوروبي ال�سلوفيني �ألك�سندر
ت�شيفريين ،والذي �أفادت تقارير
�صحافية �أنه لوح بان�سحاب ممثلي
االحتادات الوطنية يف القارة من اجتماع
الفيفا يف حال مل ي�ؤخذ بر�أيهم.
وقال �إنفانتينو "�أنا �سعيد بامل�ساهمة
اليوم يف ال�سالم على ال�صعيد العاملي
�إذا كان البع�ض يرون الأمر (التعديالت)
دراماتيكية �إىل هذا احلد".
�أ�ضاف "اجلميع متفقون على �أن ك�أ�س
العامل للأندية حتتاج �إىل تعديل ،اجلميع
يف العامل ( )...لدى البع�ض اهتمامات
خمتلفة .لن نقرر اليوم حول كيف نقوم
بالتعديالت ،ثمة �آراء خمتلفة على طاولة
البحث".
�إال �أن الرئي�س ال�سوي�رسي لالحتاد
الدويل ،اعترب �أن "من واجب الفيفا
تنظيم البطوالت ،لذا ال �أفهم مل ال ميكننا

احلديث عنها".
ويقرتح �إنفانتينو رفع عدد
امل�شاركني يف ك�أ�س العامل للأندية من 7
اىل  24و�إقامتها مرة كل �أربعة �أعوام بدال
من مرة �سنويا ،وا�ستحداث دوري عاملي
للأمم كل عامني ،مع وعد بعائدات من
م�ستثمرين لهاتني امل�سابقتني ت�صل
�إىل  25مليار دوالر على مدى  12عاما،
وعد ب�أن يتم توزيعها على الأندية
واالحتادات القارية.
واعترب رئي�س الفيفا �أنه من الأف�ضل
�أن يقوم االحتاد الدويل بتنظيم بطولة
توزع عائداتها على خمتلف الأطراف،
بدال من �أن تقوم الأندية الأوروبية
الكبرية بجوالت �صيفية تعود عليها
ح�رصا ب�إيرادات �ضخمة.
وي�شمل اقرتاح دوري الأمم م�شاركة
ثمانية منتخبات ،ب�شكل يكون �أقرب
�إىل ك�أ�س عامل م�صغرة .ي�شار �إىل �أن
االحتاد الأوروبي �أطلق قبل �أ�سابيع
الن�سخة الأوىل من دوري الأمم على نطاق
القارة ،والتي جتمع منتخباتها وفق �أربع
م�ستويات ،وتقام مبارياتها خالل فرتة
اال�سرتاحة الدولية.

مقرراً ا�ستمرار االعتماد عليه يف املباريات القادمة

مورينيو يتحدى جماهري مان�ش�سرت يونايتد ب�سبب لوكاكو

يتحدى الربتغايل جوزيه مورينيو ،مدرب
مان�ش�سرت يونايتد ،جمهور ال�شياطني احلمر،
ب�سبب مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.
و�أ�شارت �صحيفة "ديلي �ستار" �إىل �أن
مورينيو قرر ا�ستمرار االعتماد على لوكاكو
يف الت�شكيل الأ�سا�سي �أمام �إيفرتون ،الأحد
املقبل ،يف اجلولة العا�رشة من الدوري
الإجنليزي املمتاز.
وكان بع�ض من جماهري مان�ش�سرت
يونايتد طالب ب�إبعاد لوكاكو عن
الت�شكيل الأ�سا�سي ،ب�سبب انخفا�ض
م�ستواه ،واالعتماد �أكرث على املهاجم

ال�شاب ماركو�س را�شفورد ،وهو ما رف�ضه
مورينيو.
وتعادل مان�ش�سرت يونايتد يف اجلولة
املا�ضية بالربمييريليج �أمام ت�شيل�سي
بهدفني لكل فريق ،وذلك بعد حتقيق
الفوز على نيوكا�سل يف اجلولة الثامنة،
بينما خ�رس ال�شياطني احلمر �أمام يوفنتو�س
يف دوري �أبطال �أوروبا.
يذكر �أن لوكاكو �شارك مع مان�ش�سرت
يونايتد يف  13مباراة بجميع البطوالت يف
املو�سم احلايل ،ومتكن من �إحراز � 4أهداف
فقط ومل ي�صنع �أي هدف.

12

ال�سبت 2018 /10 /27
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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�إعداد:

يف
�سطور

�أحمد لطفي ال�سيد
(1872-1963م)

مفكر وفيل�سوف م�صري ،و�صف ب�أنه رائد من رواد حركة النه�ضة
والتنوير يف م�صر .و�صفه عبا�س العقاد "ب�أنه بحق �أفالطون الأدب
العربي".
�أطلق عليه لقب "�أ�ستاذ اجليل و�أبو الليربالية امل�صرية" ،ولد يف
 15يناير  1872بقرية برقني ،مركز ال�سنبالوين مبحافظة الدقهلية
وتخرج من مدر�سة احلقوق �سنة  1894م .تعرف �أثناء درا�سته على
الإمام حممد عبده وت�أثر ب�أفكاره .كما ت�أثر مبالزمة جمال الدين
الأفغاين مدة يف ا�سطنبول ،وبقراءة كتب �أر�سطو ،ونقل بع�ضها �إىل
العربية.
عمل وزيرا للمعارف ثم وزيرا للخارجية ثم نائبا لرئي�س الوزراء
يف وزارة �إ�سماعيل �صدقي ونائبا يف جمل�س ال�شيوخ امل�صري ،ورئي�سا ملجمع اللغة العربية ،وح�سب كتاب
"�أعالم جممع اللغة العربية" ملحمد احل�سيني ففي �أثناء عمل لطفي ال�سيد كرئي�س للمجمع عر�ض عليه
ال�ضباط الأحرار يف ثورة  23يوليو عام 1952م �أن ي�صبح رئي�سا مل�صر لكنه رف�ض ،كما عمل رئي�سا لدار
الكتب امل�صرية ،ومديرا للجامعة امل�صرية ،كما �أ�س�س عددا من املجامع اللغوية واجلمعيات العلمية.
كان �أحمد لطفي ال�سيد وراء حملة التربعات اخلا�صة ب�إن�شاء �أول جامعة �أهلية يف م�صر عام 1908م
"اجلامعة امل�صرية" ،والتي حتولت يف عام 1928م �إىل جامعة حكومية حتت ا�سم جامعة ف�ؤاد الأول -
جامعة القاهرة فيما بعد.
تبنى �أحمد لطفي ال�سيد املفهوم الليربايل للحرية يف �أوروبا خالل القرن التا�سع ع�شر مناديا بتمتع
الفرد بقدر كبري من احلرية وبغياب رقابة الدولة على املجتمع وم�شددا على �ضرورة �أن يكون احلكم
قائما على �أ�سا�س التعاقد احلر بني النا�س واحلكام .وهو �صاحب القولة ال�شهرية االختالف يف الر�أي ال
يف�سد للود ق�ضية  .ونادى بتحديد مفهوم لل�شخ�صية امل�صرية راف�ضا ربط م�صر بالعامل العربي �أو تركيا
�أو العامل الإ�سالمي �سيا�سيا ،ويربط بني اجلن�سية واملنفعة ،وكان �أهم ما طرحه يف هذا ال�ش�أن الدعوة �إىل
القومية امل�صرية ك�أ�سا�س النتماء امل�صريني .كما نادى بتعليم املر�أة ،وتخرجت يف عهد رئا�سته للجامعة
�أول دفعة من الطالبات عام .1932
تويف �أحمد لطفي ال�سيد يف 5مار�س عام 1963م بالقاهرة .ولديه ابنة واحدة هي عفاف لطفي
ال�سيد وهي �أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية بجامعة كاليفورنيا ،بريكلي بالواليات املتحدة الأمريكية .كان
�سكرتري عام حلزب االمة ويبا�شر �صحيفة (اجلريدة)التابعة للحزب .له عدة م�ؤلفات منها "علم
الطبيعة" ،و"ال�سيا�سة".

حكم وامثال
ي�شعر بال�سعادة من يغ�سل وجهه من الهموم ور�أ�سه من امل�شاغل وج�سده من الأوجاع.
 اخلوف هو امل�صدر الأ�سا�سي للخرافات و�أحد �أهم م�صادر الق�سوة ،لذا فاالنت�صار علىاخلوق هو بداية احلكمة.
 يمُ كن تعريف احلرية ب�صفة عامة على �أنها غياب ما يعيق حتقيق الرغبات. الإن�سان الناجح هو الذي يغلق فمه قبل �أن يغلق النا�س �آذانهم ويفتح �أذنيه قبل �أنيفتح النا�س �أفواههم.
 ال تدع ل�سانك ي�شارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين فال تن�سى �أنهم ِمثلك لهمعيون و�أل�سن.
 من ركب احلق غلب اخللق.عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
يف ال�سابع والع�شرين من اكتوبر عام 1951م� -:إلغاء اتفاقية احلكم الثنائي امل�صري /
الإجنليزي لل�سودان.
 يف ال�سابع والع�شرين من اكتوبر عام 1960م -:نهاية �أزمة ال�صواريخ الكوبية بعد�أن اتفق الرئي�سان جون كينيدي ونيكيتا خروت�شوف على �إزالة ال�صواريخ من كوبا �شريطة
عدم غزو الواليات املتحدة لها ،والتخل�ص من ال�صواريخ البال�ستية املوجوده يف تركيا.
 يف ال�سابع والع�شرين من اكتوبر عام 1991م -:تركمان�ستان حت�صل على ا�ستقاللهاعن االحتاد ال�سوفيتي.
 يف ال�سابع والع�شرين من اكتوبر عام 1991م� -:إجراء �أول �إنتخابات دميقراطية يفبولندا.
 يف ال�سابع والع�شرين من اكتوبر عام 2016م -:فوز نا�شطتي حقوق الإن�ساناليزيديتني نادية مراد وملياء حجي ب�شار بجائزة �سخاروف حلرية الفكر.
 يف ال�سابع والع�شرين من اكتوبر عام 1844م -:ولد ال�سيا�سي وال�صحفي ال�سويديكال�س بونت�س ارنولد�سون ،واحلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم عام .1908
 يف ال�سابع والع�شرين من اكتوبر عام 1980م -:تويف عامل الفيزياء االمريكي جونفان فليك ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1977

�أقوال م�أثورة

من طرائف العرب
كان املعت�ضد اذا راى ابن اجل�صا�ص قال :
هذا احمق مرزوق وكان ابن اجل�صا�ص او�سع
النا�س دنيا وله من املال ماال ينتهي اىل عده
واليوقف على حده وبلغ من جده انه قال
متنيت ان اخ�سر مرة فقيل يل ا�شرت التمر من
الكوفة وبعه يف الب�صرةوكانت بها نخيل كثرية
ومترهامتوفر بكرثة وكانت الكوفة قليلة
التمرففعلت ذلك فاتفق ان نخل الب�صرة مل
يحمل يف هذا العام فربح ربحا وا�سعا
 دخل يزيد بن من�صور احلمريي علىاملهدي وب�شار بن برد بني يديه ين�شده ق�صيدة
امتدحه بها ،فلما فرغ من �شعره �أقبل عليه
يزيد وكانت فيه غفلة فقال -:يا �شيخ ما
�صناعتك؟ فقال ب�شار� -:أثقب الل�ؤل�ؤ .ف�ضحك
املهدي ثم قال لب�شار� -:أغرب ويلك �أتتنادر
على خايل؟ فقال ب�شار -:ما �أ�صنع به؟ يرى
�شيخ ًا �أعمى ين�شد اخلليفة �شعرا وي�س�أله عن
�صناعته
 جل�س �أ�شعب عند رجل ليتناول الطعاممعه  ،ولكن الرجل مل يكن يريد ذلك
..فقال� -:إن الدجاج ّ
املعد للطعام بارد ويجب
�أن ي�سخن ،فقام و�سخنه ..وتركه فرتة فقام
و�سخنه ..وتركه فرتة فربد فقام مرة �أخرى
ّ
و�سخنه ...وكرر هذا العمل عدة مرات لعل
�أ�شعب ّ
ميل ويرتك البيت ،فقال له �أ�شعب-:
�أرى دجاجك وك�أنه �آل فرعون ،يعر�ضون على
النار غدوا وع�شيا.
 وقف ح�سـود وبخـيل بني يدي �أحـداملـلوك  ،فقال لهـما -:متنيا مني ما تريدان
ف�إين �سـ�أعطي الثاين �ضعف ما يطلبه الأول
 .ف�صار �أحدهما يقول للآخـر �أنت �أوال ،
فتـ�شـاجرا طويال  ،و كان كل منهما يخ�شى �أن
يتمنى �أوال  ،لئـال ي�صـيب الآخـر �ضعف ما
ي�صيبه  .فقال امللك � :إن مل تفعـال ما �آمركما
قطعت ر�أ�سيكما  .فقال احل�سـود  :يا موالي
عيـني!!!
�إقلع �إحـدى
َ
 كان يف �أحـد املـطـاعم قد علـق الزبونمعـطـفه على احلـائط و ذهـب �إىل احلـمـام ،
ويف هـذه الأثـناء  ،قـام �صديقه ور�سم على
ظهر املعطف ر�أ�س حمـار  ،وملا عاد �صاحبه ور�أى
ما ر�آه  .قـال  :من م�سـح وجهـه مبـعـطـفي ؟

�أب�شع ال�سيارات عرب التاريخ!!..

عادل �صالح

يفوز ب�أكرب جائزة يان�صيب يف العامل !!..

ا�ستفاق مواطن �أمريكي على
خرب غري متوقع ،حيث وجد
ثريا بعد فوزه ب�أكرب
نف�سه
ً
جائزة يان�صيب يف العامل قيمتها
 1.6مليار دوالر .و�أكد امل�س�ؤول
عن جائزة اليان�صيب “” Mega
 Millionsالأمريكية ،بيع تذكرة
مطابقة للأرقام ال�ستة يف والية
�ساوث كارولينا.
وال يزال من غري الوا�ضح ما �إذا
كانت هناك �أي تذاكر �أخرى تتطابق مع
الأرقام اخلم�سة 5 :و 28و 62و 65و70
و ،Mega Ball 5لكن من غري املحتمل
�أن يكون هناك �أكرث من تذكرة واحدة
فائزة.
ومينح �أي �شخ�ص يربح اجلائزة
الكربى االختيار بني الدفع النقدي
الفوري  904ماليني دوالر� ،أو احل�صول

على جائزة بقيمة  1.6مليار دوالر على
مدى � 29سنة.وحققت “ميغا مليونز”
ريا ،حيث ح�صلت
رقما قيا�س ًيا كب ً
ً
على  600مليون دوالر �أمريكي ،فيما
مل يح�صل �أحد على اجلائزة البالغة
مليار دوالر .وكان الفوز القيا�سي
ال�سابق بقيمة  1.586مليار دوالر قيمة
جائزة باوربول  Powerballيف العام
.2016

�أكد اليوناين "بابي�س بيزا�س"� ،أنه
�أكرث �شخ�ص يف العامل قام برحالت
�سياحية وزار جمموعة كبرية من
البلدان.وذكرت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية �أن بابي�س بد�أ ممار�سة
هواية الت�سلق لأول مرة عندما كان يف
�سن الـ  ،19وعمره الآن  64عاما ،ومل

يتوقف عن التجوال وال�سفر واكت�شاف
بابي�س-:
جديدة.ويقول
بلدان
"�سابقا كنت �أ�سافر جمانا ،عن طريق
(�أوتو�ستوب) ومل �أكن �أحمل معي �إال
القليل من املال".
ويف حماولة من بابي�س للجمع بني
هواية ال�سفر والعمل ،ح�صل على وظيفة
على ظهر �سفينة ،ولهذا متكن من زيارة
�إفريقيا و�أمريكا .ونظم يف ثمانينيات
القرن املا�ضي رحالت ملجموعات
تهوى ال�سفر �إىل �أماكن غري �سياحية.
وبحلول عام 2004م ،كان بابي�س قد
زار  195بلدا ،وقرر الآن البدء يف العد
العك�سي وزيارة هذه الدول من جديد
ور�ؤيتها مرة �أخرى.

الرجل الأكرث ترحاال يف العامل!!..

يت�سلق �أعلى برج يف لندن دون و�سائط

العنكبوت
الرجل
ت�سلق
الفرن�سي �أالن روبري �أحد �أعلى
مباين العا�صمة الربيطانية لندن
اخلمي�س املا�ضي ،بدون ا�ستخدام
حبال ،وا�ستغرق الأمر �ساعة من
الرجل البالغ من العمر  56عاما.

كلمات متقاطعة:
 .1من الظواهر الطبيعية _
اح�رض
 .2عتاب_ حمال
� .3صديق او رفيق _ اداة
نداء _ حرف جر
 .4والية امريكية
 .5اداة جزم _ مر�ض
�صدري _ جمع ُ�سنة
 .6ح�سام _ قوية (م)
ُ .7مالكم �شهري _ عك�س
حي
 .8ود (م) _ مفرد غنائم
 .9نادي كرة قدم ا�سباين

�إعداد /حافظ حممد الآمني
_ �سقي املزارع
" .10خري _____يف
الزمان كتاب" _ عك�س حمايد

حل
العدد
ال�سابق
ال�سيارة جزء مهم من حياتنا
اليومية ،وعلى الرغم من �أن �شكل
ال�سيارة ال يعك�س �أدائها يف ال�شارع،
�إال �أنه بالت�أكيد �سيلفت الأنظار
�أثناء القيادة .وهنا �أب�شع ال�سيارات
التي �صنعت وفقا لعدد من املواقع
املتخ�ص�صة.
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