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برقيات التهنئة تتوا�صل القوات اجلوية تخرج دفعة من اع�ضائها

بعث كل من رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل ال�سوداين  ،الفريق �أول ركن
عبد الفتاح الربهان ،بر�سالة تهنئة �إىل الرئي�س �إ�سيا�سي �أفورقي مبنا�سبة
الذكرى الثامنة والع�رشين لال�ستقالل ،عرب فيها عن خال�ص التهاين و�أطيب
التربيكات لفخامته بهذه املنا�سبة الوطنية.
ومتنى املزيد من التقدم والتطور واالزدهار لل�شعب االرتري .كما بعث
رئي�س ماالوي ارتر موتاريكان واحلاكم العام ال�سرتاليا �سري بيرت كو�سغروف
برقية تهنئة ل�شعب وحكومة ارتريا بالذكرى الثامنة والع�رشين لال�ستقالل.
اعربوا فيها عن تنمياتهم بال�سالم واالزدهار لل�شعب االرتري ودوام ال�صحة
للرئي�س ا�سيا�س افورقي.كمابعث ويل عهد البحرين نائب القائد االعلى والنائب
االول لرئي�س جمل�س الوزراء �سلمان بن حمد �آل خليفة بربقية تهنئة مماثلة.

�إختتام ور�شة مكافحة احلوادث

اختتمت ور�شة عمل االجراءات الوقائية امل�سبقة من
احلوادث الطبيعية والتي من �صنع االن�سان نظتها وزارة
ال�صحة بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية.
وا�شادت مندوبة منظمة ال�صحة العاملية يف ارتريا
الدكتورة /جوزفني نامبوزا يف الكلمة التي القتها يف
الور�شة املنعقدة من ال�سابع والع�رشين وحتى احلادي
والثالثني من مايو با�سمرا  ،بامل�ساهمة الن�شطة
للم�شاركني من الوزارات ،وقالت «ان احلوادث الع�رشة
التي اجريت عليها الدرا�سات  ،خا�صة اجلفاف حتتاج اىل
م�شاركة وتن�سيق جميع اجلهات احلكومية.
واو�ضحت الور�شة دور خمتلف اجلهات ملكافحة اجلفاف
واحلوادث املرورية والكولريا وفريو�س زيكا والفقر وداء
برو�سيال والريقان وااليبوال واحلمى ال�صفراء واالنفلوينزا.
وقدم خرباء منظمة ال�صحة العاملية تو�ضيحا ب�شان
معايري خمتلف احلوادث و�سبل جمع املعلومات.
وا�شار امل�شاركون اىل ا�ستي�ضاح الور�شة لدور جميع
امل�ؤ�س�سات احلكومية للوقاىة امل�سبقة من احلوادث،
وجتارب الدول االخرى� .شارك يف الور�شة التي ا�ستمرت خلم�سة ايام ممثلون عن اق�سام
وزارة ال�صحة والوزارات االخرى ومنظمات االمم املتحدة.

خرجت القوات البحرية يف احلادي
 250من
والثالثني من مايو،
اع�ضاءها يف جماالت طريان خمتلف
الطائرات وتقانة الطائرات ودفاع
�صواريخ الطائرات ونظم الرادار
وخمتلف جماالت املالحة اجلوية
بح�ضور فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افروقي.
وت�سلم اخلريجون يف مرا�سم
التخريج التي جرت بقاعدة القوات
اجلوية ،ال�شهادات و�شعار القوات

اجلوية من يد الرئي�س ا�سيا�س
افروقي.
وقال قائد القوات اجلوية اللواء
تخالي هبتي �سال�سي «ان ال�شباب
اخلريجني ومن خالل املهن التي
اكت�سبوها ي�شكلون قوة ال ي�ستهان
بها للقوات اجلوية  ،معربا عن
ثقته ليكونو �ضمان �سالمة االجواء
االرترية بتفانيهم واخال�صهم وتنمية
قدراتهم املهنية املتطورة �رسيعا.
التدريب
م�س�ؤول
واو�ضح

واملعلومات يف القوات اجلوية
العقيد زرئزقي كفالي ان اخلريجني
تلقو درا�سة مرتبطة بالطريان
والدفاع اجلوي ال�صاروخي ،وهم
قوة م�ضاعفة للقوات اجلوية لقدرتهم
ال�رسيعة يف التعلم والعمل املن�سق.
واعرب اخلريجون عن �سعادتهم
للنجاح والتخرج بعد التعليم
النظري والتطبيقي ،م�ؤكدين على
اال�ستعداد الثبات كفاءتهم يف العمل
ح�سب جماالتهم.

ور�شة عمل عن م�ستقبل العمل يف ارتريا

عقدت الكنفدرالية الوطنية للعمال
ور�شة عمل يوم الثالثني واحلادي
والثالثني من مايو بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية حتت �شعار
"م�ستقبل العمل يف ارتريا ".
واو�ضح �أمني عام الكنفدرالية
الوطنية للعمال ال�سيد /تخ�ستي
بايري يف افتتاح الور�شة التي
ح�رضتها وزيرة العمل والرعاية
االجتماعية ال�سيدة /ل�ؤول قرب�آب
وم�س�ؤول مركز اال�ستثمار االرتري
الدكتور ولداي فطور وممثلي احتاد
ارباب العمل ومبعوثو منظمة العمل

الدولية ،ان ارتريا واميانا منها
بعالقات العمل الثالثية  ،ظلت
تعمل بن�شاط منذ عام  1993رغم
التحديات واملعوقات الكبرية ،وقد
اكت�سبت جتارب ثرة يف ال�سنوات
ال�ست والع�رشين املا�ضية.
ناق�شت الور�شة اوراق عمل حول
ال�سالم االقليمي والفر�ص اجلديدة
للتطور امل�ستدام و ال�ضمان
وبرنامج التنمية
االجتماعي
الوطنية يف ارتريا واال�ستثمار
لتطوير قدرات العمال  ،وتاثري
العوملة والتقانة على العمل

وحتديات وفر�ص ارتريا ،وال�سالم
بني ارتريا واثيوبيا ،وتاثريه على
تطورات املنطقة .
وقدم م�س�ؤول مركز اال�ستثمار
الدكتور ولداي فطور واملدير العام
لق�سم العمل ال�سيد /ولدي�سو�س
ايلي�سا وال�سيدة /وفاء عبدالقادر
من منظمة العمل الدولية ،اوراق
حول العمل العاملي وم�ستقبله
واال�ستثمار الذي تقوم به الدول
النامية يف العمل ،وتنمية قدرات
العمال ودور الكفاءة واملعرفة يف
العمل وحتديات الدول وغريها.
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التربع لأ�سر ال�شهداء

تربع االرتريون يف الداخل واملهجر
مببلغ  8938يورو و 20الف نقفة
العالة ا�رس ال�شهداء وتنمية �صندوق
امانة ال�شهداء.
وافادت وزارة العمل والرعاية
االجتماعية ان املواطنني املعروفني
بابناء القلب الواحد املقيمون
يف خمتلف الدول تربعو بـ 3638
ل�صندوق امانة ال�شهداء واجلالية
االرترية يف دارم�شتات االملانية
مببلغ ثالثة �آالف يورو العالة ا�رس
ال�شهداء  ،واالرتريون يف توبنغنن
و�ضواحيا باملانيا ا�ضافة اىل االعالة

امل�سبقة ل�ستة وع�رشين ا�رسة �شهيد،
تربعو بـ  2300يورو العالة اربعة
ا�رس �شهداء.
وتربعت ا�رسة املرحوم قربهويت
هيلي مبلغ  20الف نقفة ل�صندوق
امانة ال�شهداء موا�صلة للتربعات
التي تقدمها مبنا�سبة الع�رشين من
يونيو يوم ال�شهداء.
كما تربع عمال ال�رشكة الوطنية
لال�سماك مبدينة م�صوع لكفالة ثالثة
ا�رسة �شهيد .
واو�ضح مدير ال�رشكة ال�سيد/
ولدقابر ولد�آب يف اللقاء الذي جرى

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين
يف التا�سع وال�شعرين من مايو ،ان
مبادرة اعالة ا�رس ال�شهداء يعك�س
مدى االعتزاز بال�شهداء.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول ال�ش�ؤون
التنظيمية يف مكتب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة باقليم �شمال
البحر االحمر ال�سيد /احمد جعفر ،ان
اتباع عمال �رشكة اال�سماك للمبادرة
التي اطلقتها م�ؤ�س�ستني من قبل يعترب
فخر كبريا  ،وقد بد�أت مبادرات
مماثلة يف املديرية االخرى.
ودعا م�س�ؤول العمل والرعاية
االجتماعية يف اقليم �شمال البحر
االحمر ال�سيد /كداين يوهن�س للدفع
باملبادرة يف املناطق االخرى
باال�ستفادة من التجربة املكت�سبة.

دباروا:
دورة ت�أهيلية لـل�شباب يف مهن خمتلفة
تخرج يف مدينة دباروا اكرث
من  135من ال�شباب الذين تلقوا
خمتلف املهن.
وقال مدير املديرية ال�سيد /
فرونقيل تخلي هاميانوت يف
مرا�سم التخرج التي جرت يف
التا�سع والع�رشين من مايو ،قال

"ان الهدف من الدورة التاهيلية
هو خلق فر�ص ت�ساعد ال�شباب
الكت�ساب املهن وحت�سني ظروفهم
واو�ضاعهم املعي�شية وتامني
م�ستقبلهم ،داعيا الدار�سني لتفعيل
الدرا�سة النظرية على ار�ض الواقع
وان يكونو �أمنوذجا يف مناطقهم.

من جهته او�ضح م�س�ؤول ال�شباب
يف االقليم اجلنوبي ال�شاب قرماي
قربو ،ان الدورة التاهيلية هي
جزء من اجلهود اجلارية لتعزيز
كفاءاة ال�شباب وبنائهم جيد ًا،
مو�ضحا �سيتم منحهم القرو�ض
حتى يتمكنوا من اال�ستفادة من
فر�ص العمل باملهن التي تلقوها.

تنفيذ برامج رفع االنتاج الزراعي يف اقليم عن�سبا

افاد املدير العام مل�ؤ�س�سة
الغالل واملوا�شي الرائد كرب �آب
ابرهام ان احلكومة تقدم الدعم
الالزم لتمكني املزارعني من رفع
انتاجيتهم بالتاهيل وامل�ساعدة
باالدوات الزراعية.
واو�ضح يف االجتماع
الذي عقده يف مدينة كرن يف
الثامن والع�رشين من مايو
مل�س�ؤويل اق�سام ادارة االقليم

ومدراء املديريات وال�ضواحي
وخرباء الزراعة واملزارعني
 ،بانه �سيتم �إختيار ممثلو
املزارعني من جميع القرى
مبوجب الربنامج الذي و�ضعته
االنتاجية
لرفع
احلكومة
واي�صال اجلرارات واملعدات
الزراعية للمزارعني.
وقال ان املزارعني الذين
يتم �إختيارهم من املقيمني يف

القرية والذين هم منوذجيني
� ،أن تقدمي املعلومات الالزمة
ب�شان القدرات
حولهم
واملتطلبات �سيتم القيام بها
بالتعاون مع جلان القرى
وادارات ال�ضواحي.
بتنفيذ
االجتماع
واو�صى
لدخول
�رسيعا
الربنامج
مو�سم االمطار والتوزيع اجليد
للجرارات وبدء عملها.
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�إيقاف االمني العام ال�سابق الحتاد �أوقيانيا ب�سبب ق�ضايا ف�ساد

�أوقف االحتاد الدويل لكرة
القدم (فيفا) الأمني العام
ال�سابق الحتاد �أوقيانيا
تاي نيكوال�س ثماين �سنوات
الختال�س الأموال والر�شوة،
بح�سب ما ذكرت املنظمة
الدولية اخلمي�س.
وي�أتي االيقاف �ضمن
�سل�سلة ف�ضائح يف احتاد
اوقيانيا الذي �أثري جدل حول
بناء مقره املرتف يف �أوكالند.
وجاء يف بيان فيفا ان نيكوال�س� ،أحد �أع�ضاء جلان فيفا ال�سابقني �أدين بتهمة
االختال�س "وتقدمي وقبول الهدايا وغريها من املزايا".
ومت تغرميه � 50ألف فرنك �سوي�رسي (نحو � 50ألف دوالر امريكي) وايقافه عن
الن�شاط الكروي لثماين �سنوات ملخالفته �أنظمة قانون االخالقيات لدى فيفا.
تابع بيان املنظمة الدولية "يتعلق التحقيق مع ال�سيد نيكوال�س باختال�س
�أموال فيفا املخ�ص�صة لالحتاد االوقياين بني  2014و 2017فيما يتعلق مبنزل
كرة القدم ،ف�ضال عن املزيد من املزايا غري املربرة التي مت قبولها �أو تقدميها
لعدة م�س�ؤولني كرويني و�أفراد �آخرين".
وا�ستقال نيكوال�س من من�صبه يف دي�سمرب  2017معلال قراره بـ"�أ�سباب
�شخ�صية".
بعدها ب�أ�شهر قليلة ،جاء دور رئي�س االحتاد القاري ديفيد ت�شونغ الذي �أوقف
ل�ست �سنوات من قبل فيفا .و�أ�صبح ت�شونغ رئي�سا لالحتاد االوقياين يف 2011
بعد ايقاف �سلفه رينالد تيماري لق�ضايا ف�ساد.
ويف مار�س �أوقف فيفا نائب رئي�س االحتاد يل هارمون ثالثة �أ�شهر ،بعد حتقيق
حول �إعادة بيع تذاكر مونديال رو�سيا .2018
وكان رئي�س فيفا ال�سوي�رسي جاين انفانتينو قال خالل زيارة �إىل �أوكالند هذا
العام ان االحتاد االوقياين �شهد ما يكفي من الف�ساد وحذره من "فر�صة �أخرية"
لتنظيف امل�سار.
ورحب الرئي�س احلايل لالحتاد المربت ماتلوك من فانواتو مبعاقبة نيكوال�س
م�شريا اىل تغري املنظمة منذ توليه مهامه "انتخبت ال�صالح االحتاد االوقياين
وهذا ما قمنا بها خالل العام املا�ضي .ا�ستعاد االحتاد الدعم الكامل لفيفا".
وظهرت ف�ضائح الف�ساد يف فيفا يف مايو  ،2015عندما �أوقفت ال�رشطة
ال�سوي�رسية يف �أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة� ،سبعة م�س�ؤولني يف االحتاد
الدويل الذي كان ي�ستعد لإعادة انتخاب ال�سوي�رسي �سيب بالتر رئي�سا ،وذلك
بناء على طلب �أمريكي بعد حتقيق ك�شف وجود ف�ساد م�ست�رش ميتد لنحو 25
عاما .و�أدت الف�ضائح اىل االطاحة بر�ؤو�س كبرية يف فيفا ويف املقدمة بالتر
الذي توىل رئا�سة االحتاد ملدة  17عاما ،وانتخب ال�سوي�رسي جاين انفانتينو
خلفا له مطلع العام .2016

ا�ستطالعات تظهر تقدم مر�شح
املعار�ضة يف انتخابات بلدية �إ�سطنبول

�أوروبيون يطالبون ببقائهم يف بريطانيا بعد الربيك�ست

قال وزير الداخلية الربيطاين
�ساجد جاويد �إن �أكرث من � 750ألفا
من مواطني االحتاد الأوروبي تقدموا
بطلبات لكي ي�ستمروا يف العي�ش يف
بريطانيا بعد خروجها من االحتاد.
وكانت م�س�ألة ما قد يحدث لنحو 3
ماليني من مواطني االحتاد الأوروبي
يقيمون يف بريطانيا من �أوىل الق�ضايا
التي جرى تناولها يف حمادثات
اخلروج مع االحتاد.
وقالت بريطانيا �إن �أمام مواطني
االحتاد حتى  31دي�سمرب  2020على
الأقل للتقدم بطلبات للح�صول على
"و�ضع مقيم" ،ب�رصف النظر عما �إذا
كان �سيتم التو�صل �إىل اتفاق خروج
�أم ال.
ومن املقرر حاليا �أن تخرج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي يوم 31
�أكتوبر ،لكن رئي�سة الوزراء ترييزا
ماي �سترتك من�صبها بعد �أن ف�شلت يف
احل�صول على موافقة الربملان على

اتفاق تفاو�ضت عليه.
وقال جاويد يف بيان:
"مواطنو االحتاد الأوروبي
وجرياننا
�أ�صدقا�ؤنا
وزمال�ؤنا الذين �أ�سهموا
بالكثري لهذا البلد� .أيا
كانت نتيجة اخلروج من
االحتاد فنحن نريدهم �أن
يبقوا" .و�أ�ضاف �أن برنامج
الإقامة تلقى حتى الآن � 750ألف
طلب.
و�أظهرت بيانات وزارة الداخلية
�أن � 621400شخ�ص تقدموا بطلبات
حتى نهاية �أبريل ،منهم 389900
طلب قدمت يف ال�شهر الأول من طرح
الربنامج بالكامل يوم  30مار�س،
وقدمت بقية الطلبات �أثناء فرتة
اختبار بد�أت يف �أغ�سط�س من العام
املا�ضي.
ومبوجب برنامج الإقامة ،ميكن
منح مواطني االحتاد الأوروبي الذين
�أقاموا فرتة � 5سنوات مت�صلة يف
بريطانيا نف�س حقوق العمل والدرا�سة
واحل�صول على اخلدمات واالمتيازات
التي يح�صلون عليها حاليا.
وقالت احلكومة �إن البولنديني
ميثلون �أكرب جمموعة تقدمت بطلبات
حتى الآن وعددهم  ،103200ويليهم
الرومانيون وعددهم ،89900

والإيطاليون وعددهم 70800
وانتهى العمل على � 445ألف طلب
وح�صل ثلثهم على و�ضع مقيم،
والباقون على و�ضع "ما قبل املقيم"
وميكنهم التقدم بطلب للح�صول على
و�ضع مقيم عندما يتموا � 5سنوات
�إقامة مت�صلة.

�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أُجري حل�ساب
حملة حزب العدالة والتنمية احلاكم
يف تركيا� ،أن مر�شح املعار�ضة يف

رو�سيا ترد على حتذير اليابان ب�ش�أن "اجلزر الأربع"
قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف� ،أول ام�س اخلمي�س� ،إن بالده
"تعمل فقط يف الأرا�ضي التابعة لها" ،وذلك بعدما اتهمتها اليابان بتعزيز
الوجود الع�سكري على �سل�سلة جزر يف املحيط الهادي.
وت�سيطر مو�سكو على اجلزر ،التي تعرف يف اليابان بالأرا�ضي ال�شمالية ويف
رو�سيا بجزر كوريل اجلنوبية ،منذ احلرب العاملية الثانية ،وهي �سبب عدم
�إنهاء البلدين ر�سميا حالة العداء القائمة منذ احلرب.
ونقلت وكالة الإعالم الرو�سية عن الفروف قوله يف طوكيو خالل حمادثات مع
وزيري اخلارجية والدفاع اليابانيني� ،إن مو�سكو قلقة �إزاء خطط ن�رش �صواريخ
�أمريكية يف اليابان .وجاءت ت�رصيحات الوزير الرو�سي على هام�ش اجتماع
وزراء خارجية ودفاع رو�سيا واليابان يف طوكيو.
وت�ؤكد اليابان ملكيتها جلزر الكوريل اجلنوبية الأربع�" ،إيتوروب ،كونا�شري،
�شيكوتان وهابوماي" ،وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية املربم ب�ش�أن احلدود
عام  .1855وقد جعلت طوكيو من عودة اجلزر الأربعة� ،أحد �رشوط معاهدة
ال�سالم مع رو�سيا ،والتي مل توقع منذ احلرب العاملية الثانية.
ويتمثل موقف رو�سيا ب�أن جزر كوريل اجلنوبية� ،أ�صبحت جزءا من االحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق ،منذ نهاية احلرب العاملية الثانية ،و�أن ال�سيادة الرو�سية
عليها م�سجلة �ضمن مواثيق القانون الدويل.

انتخابات بلدية �إ�سطنبول
يتقدم على مر�شح حزب
الرئي�س رجب طيب
�أردوغان بفارق  5نقاط
مئوية قبل االنتخابات
التي �ستجري ال�شهر
القادم.
وي�سعى حزب الرئي�س
�إىل حتقيق نتيجة خمتلفة
عن الهزمية التي حلقت به بفارق
�ضئيل عندما فاز مر�شح حزب ال�شعب
اجلمهوري املعار�ض الرئي�سي �أكرم
�إمام �أوغلو باملن�صب يف �شهر مار�س
املا�ضي ،وذلك يف واحدة من �أكرب
االنتكا�سات االنتخابية لأردوغان منذُ
عاما.
و�صوله �إىل ال�سلطة قبل ً 16
و�ألغت ال�سلطات نتيجة االنتخابات
بعد �شكاوى حزب العدالة والتنمية
من حدوث خمالفات ،لتنتهي والية
�إمام �أوغلو بعد �أقل من � 3أ�سابيع،
ودعت �إىل انتخابات جديدة يف  23من
�شهر يونيو.
ويتما�شى اال�ستطالع �إىل حد بعيد
مع ا�ستطالعات ر�أي �آخر حول خطط
الناخبني يف الأيام الأخرية يف �أكرب
مدينة ومركز جتاري يف تركيا،
والتي يحكمها حزب العدالة والتنمية
عاما.
و�أ�سالفه الإ�سالميون منذُ ً 25
وقال م�س�ؤول بحزب العدالة
والتنمية” :كانت هناك ا�ستطالعات
للر�أي تظهر تقدم �إمام �أوغلو بفارق
�أكرب ،ولكن وف ًقا لآخر ا�ستطالع للر�أي
�أجراه حزبنا ،يتقدم �إمام �أوغلو
بفارق  3نقاط“.
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العراق ..العبادي يعلن ا�ستقالته من جميع منا�صبه احلزبية �إعــــــالن عن �إلتما�س ر�ؤية هالل �شهر
�شوال لعام 1440هـ املوافق 2019م
�أعلن رئي�س الوزراء العراقي
ال�سابق ،حيدر العبادي ،رئي�س
حتالف الن�رص يف الربملان� ،أول �أم�س
اخلمي�س ا�ستقالته من جميع منا�صبه
احلزبية ،داع ًيا �إىل �إجراء مراجعة
وجتديد يف هيكلة حزب ”الدعوة“
الذي يتزعمه نوري املالكي رئي�س
الوزراء الأ�سبق.
وير�أ�س العبادي حتالف الن�رص الذي
ميتلك  42مقع ًدا يف الربملان العراقي

من �أ�صل  329مقع ًدا.
وقال العبادي يف ر�سالة
موجهة حلزب الدعوة� ،إنه
”على �أعتاب عقد م�ؤمتر
الدعوة القادم� ،أجد نف�سي
ملزما ب�أن �أخاطبكم ت�أدية
ً
ال�رشعية
مل�س�ؤوليتي
والوطنية ،فالدعوة تراث
وفكر وعمل وت�ضحية
و�أهداف كربى ،وحتتاج
لنكران الذات ،والت�ضامن والتجديد
لتوا�صل م�سريتها لقيادة التحوالت
الكربى ببلدنا“.
و�أو�ضح العبادي �أنه ”لي�ست هناك
جتارب �سيا�سية جمتمعية مع�صومة،
واملهم املراجعة والت�صحيح ،والأهم
الإ�رصار على املوا�صلة بوعي وتخطيط
والتزام وفق قواعد امل�س�ؤولية
واجلهوزية“.
وتابع العبادي�” :أدعو �إىل مراجعة

نقدية ،وجتديد باخلطاب والهيكلة،
و�أدعو �إىل املوا�صلة ب�إرادة جماعية
متناغمة ،و�إىل �ضخ دماء جديدة
يف جميع مفا�صل (الدعوة) وبالذات
القيادية منها ،وا�ستنادا لذلك ،ف�إين
�أعلن تنازيل وان�سحابي من جميع
املواقع القيادية باحلزب و�أن �أبقى
جنديا خلدمة امل�سرية“.
ً
وتوىل حزب ”الدعوة“ عام 2006
رئا�سة احلكومة العراقية وا�ستمر حتى
 ،2018بعدها ك ّلف عادل عبداملهدي
بت�شكيل احلكومة عقب تراجع احلزب
يف نتائج االنتخابات الربملانية التي
�أجريت يف مايو املا�ضي.
وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية كانت
العالقة بني العبادي ونوري املالكي
متوترة� ،إذ حمل العبادي زعيم حزبه
م�س�ؤولية �سيطرة تنظيم داع�ش على
م�ساحة ثلثي البالد عندما كان املالكي
رئي�سا للحكومة عام .2014
ً

"وقد تلقت احلكومة �أخبارا
م�أ�ساوية عن وقوع حادث يف منجم
جمبو يف مازوي .وت�شري املعلومات
احلالية �إىل �أن بع�ض الأ�شخا�ص
تورطوا يف عمل تعدين غري م�سموح
به ،حيث فجروا ديناميت يف منجم،
مما �أدى �إىل انهياره".
وقالت الوزارة "عرث على ثماين
جثث حتى الآن .والتحقيقات
جارية".

وقد عانت زميبابوي يف فرباير من
�أ�سو�أ كارثة تعدين خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،عندما تويف 28
فردا من عمال املناجم يف كادوما
بعدما غمرت مياه الفي�ضانات
املنجم الذي كانوا يعملون فيه بعد
�سقوط �أمطار غزيرة.

زميبابوي :م�صرع � 8أ�شخا�ص �إثر انفجار مبنجم

قالت وزارة الإعالم يف حكومة
زميبابوي (الإثنني املا�ضي)� ،إن
ثمانية �أ�شخا�ص على الأقل لقوا
حتفهم يف منجم على بعد 40
كيلومرتا �شمايل هراري ،بعد انهيار
فتحة منجم كانوا يعملون فيه يف
�أعقاب انفجار.
وذكرت الوزارة على ح�سابها على
تويرت �أن احلادث �ضم عمال مناجم
غري �رشعيني.

القمة العربية ت�ؤكد على حق ال�سعودية يف الدفاع عن �أرا�ضيها

�أكدت القمة العربية الطارئة
التي ا�ست�ضافتها مكة املكرمة يف
بيانها اخلتامي على حق ال�سعودية
يف الدفاع عن �أرا�ضيها ،ونددت
بهجمات ميلي�شيا احلوثي الإرهابية
على اململكة.
وا�ستنكر البيان "ا�ستمرار �إطالق
ال�صواريخ البالي�ستية الإيرانية

ال�صنع واعتبار ذلك تهديدا
للأمن القومي العربي"،
و�شدد على م�ساندة الدول
العربية لأي �إجراءات
تتخذها اململكة �ضد تلك
االعتداءات يف �إطار ال�رشعية
الدولية.
و�أكد البيان على �أن
"الدول العربية ت�سعى �إىل
ا�ستعادة اال�ستقرار والأمن باملنطقة
و�أن ال�سبيل الوحيد لذلك �إمنا يتمثل
يف احرتام جميع الدول يف املنطقة
ملبادئ ح�سن اجلوار واالمتناع
عن ا�ستخدام القوة �أو التلويح بها
والتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول وانتهاك �سيادتها".

وانتقد البيان �سلوك �إيران يف
املنطقة وقال �إنه "ينايف تلك
املبادئ ويقو�ض مقت�ضيات الثقة
وبالتايل يهدد الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة تهديدا مبا�رشا وخطريا".
وقال �إن عالقات التعاون بني الدول
العربية و�إيران "يجب �أن تقوم على
مبد�أ ح�سن اجلوار وعدم التدخل".
بالق�ضية
يتعلق
وفيما
الفل�سطينية� ،أكد البيان اخلتامي
للقمة "على مت�سكها بقرارات القمة
العربية التا�سعة والع�رشين يف
الظهران والقمة الثالثني يف تون�س"
ب�ش�أن التم�سك ب�إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقلة عا�صمتها القد�س ال�رشقية.

�سورية :توقيف م�س�ؤول التفخيخ يف "داع�ش"

كُ �شف عن عملية امنية نفذتها
قوات �سورية الدميوقراطية (ق�سد)
رفقة قوات من التحالف الدويل
جنحت خاللها يف توقيف قيادي
بارز يف تنظيم "داع�ش" االرهابي يف
�شمال �رشق �سورية.
وافاد املر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان �أن "ق�سد عمدت �إىل تنفيذ

عملية ا�ستخبارتية خالل الأيام
القليلة الفائتة ،متكنت على �إثرها
من اعتقال مدير العالقات اخلارجية
يف "داع�ش" وامل�س�ؤول عن تنفيذ
العمليات االنتحارية وزرع العبوات
يف منطقة حقل العمر النفطي يف
ريف دير الزور ال�رشقي" .وا�ضاف
�أن قوات التحالف الدويل عمدت

اعتقل اجلي�ش الإ�رسائيلي،
اجلمعة� ،شابا فل�سطينيا ،بعد
�أن طعن اثنني يف مدينة القد�س
املحتلة ،وفق ما ذكرت و�سائل
�إعالم �إ�رسائيلية� ،أم�س اجلمعة.
وذكرت تقارير �صحفية �إ�رسائيلية
�أن عملية الطعن �أ�سفرت عن �إ�صابة
طفيفة لأحدهم ،وخطرية للآخر

ً
ً
ال�سب�سي� :أو�ضاع القمة تتطلب تقييما م�شرتكا للتحديات

�أكد الرئي�س التون�سي الباجي قايد
ال�سب�سي� ،أن الأو�ضاع الدقيقة التي
متر بها املنطقة العربية وما ت�شهده
من تطورات خطرية ومتالحقة تتطلب
تقييم ًا م�شرتك ًا ومعمق ًا للتحديات
ومل�سار و�أ�شكال التهديد.
وقال ال�سب�سي يف كلمته بالقمة
العربية الطارئة يف مكة املكرمة:
«�سيظل توطيد مقومات �أمنا القومي
بكل �أبعاده �أولوية مطلقة يف عملنا
العربي امل�شرتك و�ستوا�صل تون�س من
خالل رئا�ستها للقمة العربية جهودها

االربعاء �إىل تنفيذ عملية �إنزال
جوي جديدة يف ريف احل�سكة (�رشق
�سورية) ،واعتقلوا نحو � 15شخ�ص
من خاليا "داع�ش" يف املنطقة.

عملية طعن يف القد�س ..و�إ�سرائيل تعتقل املهاجم
الذي يبلغ من العمر  45عاما ،يف
حني هرعت �سيارات الإ�سعاف �إىل
مكان احلادث.
واعتقل اجلي�ش الإ�رسائيلي
ال�شاب الفل�سطيني بعد �إطالق
النار عليه يف منطقة باب العامود
يف مدينة القد�س املحتلة ،وفق
املعلومات الأولية ،بح�سب ما ذكر

احلمدلله وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد،خامت
النبيني واملر�سلني وعلى َا له و�صحبه� .أما بعد
حيث �إنه من املحتمل ظهور هالل �شهر �شوال
م�ساء يوم ا لأثنني  29رم�ضان 1440هـ املوافق
2019/06/03م � ،إن �شاء الله  -وعليه فاملطلوب
من جميع امل�سلمني �أن يلتم�سوا الهالل يف هذا امل�ساء
املذكور -فمن ر �أى الهالل فعليه �إثبات �شهادته لدى
�أقرب مكتب فرعي لدار ا لإفتاء � ،أو جمل�س �أوقاف .
ف�إذا ثبتت الر �ؤية م�ساء االثنني � -إن �شاء الله
 ف�سيكون العيد يوم الثالثاء 2019/06/04م ،و �إن مل تثبت الر �ؤية فيه  ،ف�سيكون يوم الثالثاء
2019/06/04م املتمم للثالثني من �شهر رم�ضان ،
ويكون يوم ا لأربعاء 2019/06/05م اول �أيام عيد
الفطر املبارك .
�أعاده الله علينا وعلى العامل ا لإ�سالمي �أجمع
باليمن والربكة ،وعلى وطننا العزيز مبزيد من
التقدم والرخاء وال�سالم .
دار ا لإفتاء وال�ش�ؤون ا لإ�سالمية ا لإرترية

مرا�سل �سكاي نيوز يف املدينة.
وقالت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية
�إن حادثة طعن ثانية وقعت يف
مكان قريب من الأول ،و�أ�صيب
فيها �إ�رسائيلي ثالث يبلغ من
العمر  18عاما ،وو�صفت �إ�صابته
ب�أنها طفيفة.

من �أجل اال�سهام يف
حتقيق ذلك».
و�أ�ضاف�« :أولوياتنا
تظل موا�صلة جهودنا
لتخلي�ص املنطقة من
�أ�سباب ومظاهر عدم
اال�ستقرار ،وت�سوية
الرئا�سية
ق�ضايانا
ويف مقدمتها الق�ضية
الفل�سطينية العادلة من
خالل التو�صل �إىل حل عادل و�شامل
لها وفق املرجعيات الأممية املتفق
عليها ومبادرة ال�سالم العربية،
وكذلك بالن�سبة �إىل بقية الأزمات
والق�ضايا الأخرى يف املنطقة».
و�أدان الرئي�س التون�سي ا�ستهداف
املدن الآمنة يف اململكة العربية
ال�سعودية وا�ستهداف ال�سفن بالقرب
من املياه الإقليمية لدولة االمارات
العربية املتحدة .

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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يف حوار مع م�س�ؤول فرع الزراعة مبديرية نقفة!!!
�أدعو املواطنني للإ�ستفادة املثلي من الأرا�ضي الزراعية لزيادة الإنتاجية و �ضمان الأمن الغذائي!!!
حممود عبداهلل �/أبوكفاح
تلعب الزراعة دور ًا مهما يف اقت�صاديات
الدول وبخا�صة النامية منها ،على اعتبار
�أن زيادة الإنتاج ملواكبة متطلبات املجتمع
وانتظام ان�سياب املحا�صيل الزراعية �أمر
�ضروري لتحقيق التنمية االقت�صادية.،
ف�إذا كانت الزراعة حتتل مكانة مهمة يف
اقت�صاديات الدول املتقدمة ،ف�إنها تعترب
مبثابة حجر الأ�سا�س للتنمية املن�شودة ,
فهي التي متد الإن�سان مبعظم غذائه
وك�سائه ،وغالبا ما تكون امل�صدر الرئي�سي
لتوفري فر�ص العمل ،لذا ف�إن معظم الدول
ت�ضع م�س�ألة �إجناح االن�شطة الزراعية
�ضمن �أولوياتها ,وقد خطت �إرتريا منذا
اال�ستقالل خطوات جيدة يف النهو�ض
بالن�شاط الزراعي يف البالد من خالل جتهيز
الأرا�ضي الزراعية و�إجناح برامج حفظ
املياه وحماية الرتبة وفوق هذا وذاك
ت�شييد ال�سدود واحلفائر وال�سعي للإنتقال
بالزراعة من النمط التقليدي اىل النمط
احلديث,للتعرف على او�ضاع الزراعة يف
مديرية نقفة كنا قد �إلتقينا بال�سيد حممد
�صالح حممد علي(جابرا) م�س�ؤول فرع
وزارة الزراعة باملديرية ف�إىل م�ضابط
احلوار:
يف البدء ارجو ان تعطي القارئ الكرمي
نبذة تعريفية عن الإمكانيات و الأن�شطة
الزراعية يف مديرية نقفة؟
متتلك مديرية نقفة حوايل 5305
هكتار من الأرا�ضي الزراعية والتي
ميكن تق�سيمها اىل نوعني ,النوع
�أرا�ضي املرتفعات يف
االول
منطقة رورا حباب( بقال� -إندالل -
ماريت  -البا) والتي تزرع فيها
حما�صيل القمح وال�شعري وبع�ض
املحا�صيل البقولية و النوع
الثاين ارا�ضي ال�سهول كما يف
مناطق �أقرع وغريها والتي تزرع
مبح�صول الذرة بانواعها املختلفة
,ومن املعلوم ان ن�سبة االمطار يف
العام املا�ضي مل تكن بامل�ستوى
املطلوب اذا ا�ستثنينا منطقتي

رورا حباب و�ضواحي مدينة نقفة
التي كانت ن�سبة الإنتاج فيها
جيدة ,فبالإ�ضافة اىل قلة منا�سيب
االمطار ف�إن ظهور �آفة دودة احل�شد
اخلريفية يف بع�ض املزارع �أثناء
ال�صيف �أثر �سلب ًا على الإنتاجية
الزراعية باملديرية بالرغم
من اجلهود الكبرية التي بذلت
ملحاربة هذه الدودة ك�أحراق
حما�صيل الذرة ال�شامية امل�صابة
ور�شها باملبيدات ,وب�رصاحة
اجلهود التي بذلت للق�ضاء على
هذه الدودة كانت ناجحة للغاية
وقد �ساهمت بالفعل يف �أزالة هذه
الدودة من الوجود و�ضمان منع
ظهورها يف املو�سم القادم.
وماذاعن زراعة اخل�ضر والفاكهة
والعلف احليواين باملديرية؟
لدينا قرابة  119هكتار من
الأرا�ضي التي تزرع باخل�رضوات
والفواكه واالعالف احليوانية
وتتواجد معظمها على �ضفاف وادي
معو ال�سيما يف منطقة هد�شد�ش
وبيان ومعو حتتاي وغريها
,ومن املعلوم ان انتاج هذه
الب�ساتني خالل االعوام القريبة
كان جيدا لغنى الآبار اجلوفية يف
معظم تلك املناطق باملياه,كما
ان الدعم احلكومي للمزارعني
واملتمثل يف االطلمبات وم�صادر
الطاقة ال�شم�سية لت�شغيلها �ساهم
يف �سري االن�شطة الزراعية كما
ينبغي ,لي�س هذا فح�سب فقد
ا�ستطاعت ع�ضوات الإحتاد الوطني

للمراة باملديرية اللواتي ميار�سن
الن�شاط الب�ستاين ب�شكل جماعي
باال�ستفادة من الدعم احلكومي
وحت�سني انتاجهن الزراعي.
كيف ت�سري عمليات الت�شجري يف
املديرية؟
لدينا م�شتل كبري يف مدينة
ثالث
اىل
نقفة,بالإ�ضافة
م�شاتل �أهلية يف بقال و�إندالل
والبا,حيث توزع هذه امل�شاتل
ال�شتول على املواطنني يف
املديرية ويف املدار�س ودور
العبادة وامل�ؤ�س�سات الإدارية
وغريها ,وحتتل املدار�س حتى
الآن مرتبة ال�صدارة يف عملية
الت�شجري,وب�شكل عام �إ�ستطيع ان
�أقول بان املديرية تعد الأف�ضل من

اخلدمات البيطرية بوا�سطة الأطباء
البيطريني التابعني للوزارة
والذين ي�ستلمون االدوية البيطرية
�شهريا من العيادة البيطرية
التابعة لوزارة الزراعة,كما
�إننا نحر�ص �سنويا على تطعيم
احليوانات من داء الكلب وكذا
االمرا�ض الأخرى �سنوي ًا من خالل
التجوال يف الأرياف .
هل هنالك دورات تدريبة يقوم بها فرع
الزراعة مبديرية نقفة لتاهيل املزارعني
و�ضمان مواكبتهم للأ�ساليب الزراعية
احلديثة؟
لدينا مدر�ستني يف املديرية
تعمالن يف جمال االر�شاد الزراعي
�,إحداها يف مدينة نقفة والثانية
يف روا بقال,حيث تقوم هاتني

للآخرين.
هل لديكم م�شروعات دواجن يف
املديرية؟
ال توجد لدينا م�رشوعات كبرية
للدواجن ,ولكن يوجد بع�ض
الأفراد الذين يربون الدواجن يف
منازلهم ونتوقع ان يزداد عدد
الدواجن يف املديرية يف امل�ستقبل
القريب,ونحن كفرع لوزارة
الزراعة جاهزون مل�ساعدة اي
�شخ�ص يرغب يف الإ�ستثمار بهذا
املجال.
هل لديكم كميات كافية من املياه يف
املديرية ل�سقي البهائم ؟
املديرية كانت تواجه يف
املا�ضي ,م�شكلة نق�ص املياه
خا�صة يف منطقة رورا حباب و�أقرع

بني املديريات االخرى يف غر�س
ال�شتول واملحافظة على الغطاء
ال�شجري .ولدينا قرابة 5850
هكتار من املحميات الدائمة
وامل�ؤقته يف املديرية والتي
تتوزع يف مناطق بقال ,اندالل والبا
ومعو و�آبولو ونقفة وقد �ساهمت
هذه املحميات يف
احلياة
انتعا�ش
الربية باملديرية
والتي ت�ضم الذئاب
والثعالب والقرود
والنمور والغزالن
وغريها .
وماذا عن الإنتاج
احليواين يف املديرية؟
متتلك املديرية
�أعداد مقدرة من
وال�ض�أن
املاعز
التي ي�صل عددها
قرابة  170الف ر�أ�س
وكذا الأبقار التي
ي�صل عددها 28
الف ر�أ�س بالإ�ضافة
اىل اجلمال ,حيث
تقدم لهذه القطعان

املدر�ستني بتنظيم دورات زراعية
للمزارعني كل ثالثة �أ�شهر حول
الأ�ساليب الزراعية احلديثة
وكيفية �إ�ستغالل املوارد الزراعية
املتاحة بالطرق املثلى ,وت�صنيع
الدبال وغريه �,أ�ضف اىل ذلك
يقوم اخلرباء الزراعيني بت�سجيل
زيارات للب�ساتني للإطالع على
واو�ضاع املزراعني
�أو�ضاعها
وتقدمي الإر�شادات املطلوبة
لهم,وب�شكل عام �إ�ستطيع ان �أقول
ب�أن عمليات الإر�شاد الزراعي يف
املديرية ت�سري ب�شكل جيد.
وماذا عن تربية النحل يف املديرية؟
مناخ وبيئة مديرية نققة مالئم
لرتبية النحل خا�صة يف منطقة
رورا حباب التي تتوفر فيها
املياه والنباتات الزهرية ,ولكن
,توجد لدنيا م�شكلة حتول دون
الدخول يف هذا املجال وهي جهل
ال�سكان املحليني بهذا الن�شاط.,
ويف الآونة االخرية دربنا بع�ض
املزارعني على هذه احلرفة
و�سنقوم بتمليكهم للمناحل يف
امل�ستقبل القريب حتى ين�شطوا
يف هذا املجال و ي�صبحوا قدوة

ولكن بف�ضل اجلهود التي بذلت
يف جمال حماية الرتبة وحفظ
املياه باملديرية منذ العام
 2011حلت هذه املع�ضلة ب�شكل
جذري,حيث مت جتهيز عدد من
ال�سدود ال�صغرية واحلفائر التي
توفر املياه للمواطنني والبهائم
على حد �سواء وي�ستخدم بع�ضها
�أي�ض ّا يف ري بع�ض املزروعات
بالب�ساتني ال�صغرية املتواجدة
حول تلك ال�سدود واحلفائر .
ماهي الر�سالة التي توجهها للمواطنني
لي�ساهموا بفعالية يف �ضمان االمن
الغذائي؟
لتحقيق هذا الهدف �أدعو
املواطنني للإ�ستفادة من الأرا�ضي
الزراعية التي بحوذتهم كما
ينبغي ,ونحن من جانبنا لدينا
زراعية
�ضوابط وار�شادات
بخ�صو�ص الإ�ستخدام الأمثل
للأرا�ضي.كما �أنا�شد املواطنني
لرعاية املحميات الطبيعية التي
توجد يف حميطهم وكذا الإهتمام
ب�إجناح برامح حماية الرتبة
وحفظ املياه.
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واحة الطفل
معلومات

تعرف على �أكرث  10لغات انت�شا ًرا يف العامل ع�صفورة الثلج

على الرغم من �أن هناك  6990لغة
يتم التحدث بها ب�شكل ن�شط يف العامل
اليوم� ،إال �أن حوايل  6باملائة فقط منها
لها �أكرث من مليون ناطق بها.
ويرى النا�س يف الكثري من البلدان
املختلفة �أن تعلم لغة �أجنبية ي�ساعدهم
يف حت�سني عالقاتهم التجارية الدولية،
بح�سب ما ذكرت جملة ثوت كو الثقافية
الناطقة بالإجنليزية.
هناك  10لغات تهيمن حال ًيا على
�شيوعا يف جميع �أنحاء العامل،
الكرة الأر�ضية .فيما يلي قائمة باللغات الع�رش الأكرث
ً
�إىل جانب عدد البلدان الناطقة بها ،والعدد التقريبي ملتحدثي اللغة الأ�سا�سية:
ال�صينية/املاندرينية 37 ،دولة 1.254 ،مليار �شخ�ص
الإ�سبانية 31 ،دولة 437 ،مليون �شخ�ص
الإجنليزية 106 ،دولة 372 ،مليون �شخ�ص
العربية 57 ،دولة 19 ،لهجة 295 ،مليون �شخ�ص
الهندية 5 ،دول 260 ،مليون �شخ�ص
البنغالية 4 ،دول 242 ،مليون �شخ�ص
الربتغالية 13 ،دولة 219 ،مليون �شخ�ص
الرو�سية 19 ،دولة 154 ،مليون �شخ�ص
اليابانية ،دولتان 128 ،مليون �شخ�ص
الهندا 6 ،دول 119 ،مليون �شخ�ص

حكم و�أقوال

هل تعلم
/1هل تعلم ان �أول من �شاهد مذنب
هايل العامل الإجنليزي �إيدمون هايل و�سمي
ب�إ�سمه.
/2هل تعلم ان �أول قمر �صناعي هو القمر ال�صناعي ال�سوفيتي رقم واحد اطلق يف �شهر اكتوبر
عام 1957م.
/3هل تعلم ان �أول من اكت�شف الأك�سجني هوجوزيف بري�ستلي يف �آب عام  1774م.
/4هل تعلم ان �أول من فتت احل�صي يف املثانة هو �أبو القا�سم الزهراوي.
/5هل تعلم ان �أول طفل �أنابيب يف العامل هو لويز براون.
/6هل تعلم ان �أول من اكت�شف احلياة املجهرية(...الكائنات احلية الدقيقة) هو ليفنهوك
1591م .
/7هل تعلم ان �أول طبيب يفرق بني احل�صبة و اجلدري هو �أبو بكر الرازي.
 8ي�ستخدم رجال اال�سكيمو الثالجات ملنع الطعام من التجمد .
/ 9هناك نوع من الع�صافري يبني �أكرث من ع�ش ..ثم ت�أتي زوجته وتختار واحد (هذا الدالل
بعينه ( .
�/ 10أ�صغر والدين ف ي العامل كانا يبلغان من العمر  8و� 9أعوام وكانا يعي�شان يف ال�صني يف
العام . )1910
/11اخلطوط اجلوية الأمريكية (�أمرييكان �إيرالينز) ا�ستطاعت �أن توفر  40.000دوالر عام
 1987عن طريق اال�ستغناء عن زيتونة واحدة من كل وجبة �سلطة .
/12ميكن لل�سلحفاة �أن تتنف�س عن طريق م�ؤخرتها

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة

كان يا مكان يف قدمي الزمان  ،وفى بالد الثلج
وال�سقيع البعيدة بالقطب ال�شمايل للكرة الأر�ضية ،
كانت هناك ع�صفورة �صغرية جدا  ،تعي�ش و�سط الثلج
 ،كانت حتاول البحث الطعام  ،كانت جائعة جدا
وتريد �إطعام �صغارها من ال�صي�صان ال�صغرية بالع�ش ،
ولكن الثلوج كانت تلك الليلة كثيفة ومنهمرة من ال�سماء
بقوة  ،كانت الثلوج تغطي كل االر�ض وتك�سوها ،
والعا�صفة القوية اتيه يف �أي حلظة والربد قار�س وكانت
الع�صفورة جائعة جدا .
وهنا �شاهدت الع�صفورة ال�صغرية � ،صبي يجر
حماره العجوز باجلليد  ،وعلى ظهر احلمار كي�س كبري
من احلبوب وهنا طارت ع�صفورة الثلج ب�رسعة كبرية
� ،إىل ال�صبي ال�صغري وطلبت منه ب�أدب وقالت  :ايها الفتى الطيب اعطيني القليل من احلب لكي اطعم
�صغاري  ،نظر الفتى �إليها ب�ضيق قائال  :ال لن �أفعل ،فلي�س لدي وقت الطعام الع�صافري القبيحة
 ،ابحثى عن الطعام فى مكان �آخر و�رضب الع�صفورة بق�سو.
�أخذت الع�صفورة تتو�سل اليه � ،أن يعطيها القليل القمح فعنده الكثري يف الكي�س ولن ي�رضه
القليل  ،واطفالها ال�صغار اجلائعني فى الع�ش ،ولكن ال�صبي رف�ض ودفعها واكمل طريقة � ،أخذت
ع�صفورة الثلج ال�ضعيفة  ،ت�سري خلف ال�صبي و ترجوه �أن يعطيها القليل من القمح ،ولكنه اخذ
بحجارة �صغرية كى يبعدها عن طريقه.
اخذت الع�صفورة ال�صغرية  ،تتحدث �إىل احلمار  ،وتطلب م�ساعدته للح�صول على بع�ض القمح
الذى يحمله على ظهره ،واخذت تكلم احلمار عن �أبنائها اجلائعني فى الع�ش ،وكيف �أنهم قد ميوتون
من اجلوع فى هذا اجلو القار�س البارد والعا�صفة  ،فالطعام �سوف ي�ساعدهم على النمو ب�رسعة
ومقامة العا�صفة  ،ولكن احلمار مل ي�ستمع لها  ،واخربها بانه ال ي�ستطيع �أن يخون االمانة ابدا
مهما حاولت معه .
ولن يعطيها �شيء دون موافقة من �صاحبه ، .احرتمت الع�صفورة احلمار المانته ال�شديدة  ،قامت
الع�صفورة ال�صغرية مبتابعة الفتى واحلمار واحلبوب  ،فرمبا رق قلبه و�سمح لها باحل�صول على
القليل من القمح وت�ساعد �أطفالها ال�صغار حتى ال ميوتوا من الربد . ،وهنا بد�أت عا�صفة الثلج
القوية  ،وارتدى ال�صبي معطفه الثقيل حتى يحتمى من الربد والثلج  ،وا�رسع فى طريقه للمنزل قبل
ان تذيد العا�صفة وت�شتد  ،ولكن العا�صفة ا�شتدت وا�صبح ال�سري �صعبا  ،فا�ضطر ال�صبي �أن يجل�س
بني الثلج حتى تنتهى العا�صفة .
وهنا اخذت الع�صفورة ت�صيح ب�صوت عايل قائلة  :احرت�س ايها ال�صبي  ،ف�أنت تقف فوق ماء
متجمد ،قد يتك�رس اجلليد وت�سقط فى املاء البارد ورمبا مت .
ولكن ال�صبي نهرها بعنف قائال  :لي�س لك دخل  ،هيا ارحلي فماذا تالحقيني فلن ت�أخذي منى �شيء
وال حب هيا  ،فردت عليه الع�صفورة حتاول ان تفهمه خطورة املكان الذي يجل�س عليه  ،ولكن
ال�صبي مل ي�ستمع �إىل كالمها ون�صيحتها ابدا  ،واخذ يقذفها بالثلج يف وجهها بق�سوة .
�أ�رسعت الع�صفورة نحو احلمار وقالت  :احرت�س �أيها احلمار  ،حياتك فى خطر كبري ،انت تقف
على جليد متجمد �ستموت ان �سقطت باملاء البارد  ،قال احلمار للع�صفورة  :انا �أثق فيكي يا ع�صفورة
 ،و�أعرف ب�أنك تن�صحينني ب�صدق ابتعد احلمار عن �صاحبه بعيدا � ،رصخ الفتى يف وجه احلمار
قائال  :ايها احلمار الغبي انت تريد �أن تعطي الع�صفورة من القمح  ،لن ا�سامح ولن اطعمك و�سوف
�آخذ القمح و�أطردك من خدمتى �أيها احلمار يف احلال .
�أخذ ال�صبي كي�س القمح من على ظهر احلمار ،وحمله على ظهره فا�صبح وزنه ثقيال  ،فادى ذلك
اىل تك�رس الثلج حتت قدميه  ،ف�رصخ ال�صبي وهو ي�سقط فى البحرية.
قالت الع�صفورة ب�رسعة � :أ�رسع �أيها احلمار وا�سحب �صديقك عن املياه الباردة حتى ال ميوت
ويغرق  ،و�أ�رسع احلمار النقاذ ال�صبي  ،و�سحبه �إىل خارج املياه  ،ولكن كان الفتى فى حالة �إعياء
�شديدة وبردان  ،قالت الع�صفورة ا�صعد على ظهر حمارك و�سوف ادلك على طريق منزلك  ،حمل
احلمار الفتى على ظهره  ،وكان الفتى يرجتف ب�شدة من الربد .
و�سار احلمار خلف الع�صفورة التى كانت حتاول امل�ساعدة  ،ا�ستطاعت الع�صفورة �أن ت�صل احلمار
والفتى �إىل منزله فى الوقت املنا�سب  ،وهناك ا�ستقبلتهم جدة الفتى العجوز  ،وقامت بتدفئته
و�إعطائه مالب�س دافئة وثقيلة جدا  ،عرفت العجوز ق�صة الع�صفورة ال�صغرية وكيف �ساعدت حفيدها
ال�صغري رغم ق�سوته  ،وقالت لها � :أنت ع�صفورة طيبة القلب وحتبني اخلري للجميع ،هناك الكثري من
القمح خذيه لأطفالك ،وعودى كل يوم لت�أخذي الطعام يا �صغرية لك ولأطفالك  ،وبالن�سبة حلفيدي
االحمق ف�أعتقد ب�أنه تعلم اليوم در�سا لن ين�ساه �أبدا عن الرحمة بال�ضعيف واملحتاج .

�ضحكات

 /1حتول تاجر لل�سجائر خالل فرتة ق�صرية
�إىل مليونري ،على الرغم من انه ي�شرتي العلبة
بـ 5يورو ويعيد بيعها بـ...2ملاذا ؟!؟ لأنه بكل
ب�ساطة كان مليارديرا من قبل.
� /2س�أل املعلم التلميذ :ما هو الفرق بني حمار
الوح�ش واحلمار العادي؟ ف�أجاب التلميذ :الفرق
هو البيجاما التي يلب�سها احلمار الوح�شي.
 /3لأ�ستاذ:ما تعريف ال�صخور الرا�سبة؟
التلميذ:هي التي تذاكر طوال العام و ال تنجح
الأ�ستاذ  :ما ر�أيكم يا �أوالدي ب�أ�سئلة االمتحان؟
تلميذ :الأ�سئلة �سهلة جد ًا  ،لكن الأجوبة كانت �صعبة

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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العدد ()157

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

محمد علي حميدة

الرثوة
البحرية
ترجمة� /صالح عثمان �صالح
�إعداد /موائل دب�ساي

معظم م�صادر املياه ال�صاحلة
لل�رشب هي املياه اجلوفية �إ�ضافة
اىل التي ت�أتي من خارجها وب�صفة
عامة التخلو املياه من الرت�سبات
والطفيليات العالقة كون للماء
�أهمية ق�صوى للمعامالت اليومية
واحلياة العامة ف�إن النقي منها
وغري النقي الميكن معرفته
بالعني املجردة (�إذ الطعم
والرائحة متيزه) ت�صل امل�ساحة
الكلية التي ي�شغلها املاء (بحار،
حميطات� ،أنهار .....الخ 70%
من امل�ساحة الكلية للخارطة
اجلغرافية للأر�ض .وعند احلديث
عن املياه ال�صالح منه لل�رشب
الآدميني مقارنة بكمية املياه
الكلي ب�سطح الأر�ض �سواء كانت
بحار حميطات �أو النابع من جوف
الأر�ض ف�إننا نحتاج �إىل معاجلات
وتكرير وتنظيف جلعلها نقية من
الأ�رضار والتلوثات التي تلحق
الأذى بالنا�س وكون وجود
تر�سبات وعوالق و�أمالح ظاهر
منها وغري ظاهر للأعيان يعكر
�صفوة املاء ونقائها وغري قابل
للتناول ولوجود حقائق ت�ؤكد
ب�أن  97.5%من املياه فوق �سطح
الأر�ض مياه ماحلة فقط توجد
 2.5%فقط هي املياه العذبة كما
�أن تزايد تعداد ال�سكان يف العامل
واحلاجة لن�سب �أكرب من املياه
كما �أن تزايد �أعداد التواجد من
النا�س يف ال�شواطئ واجلزر

حتلية مياه البحر

املطلة على البحار والتي يخلو
فيها املياه اجلوفية العذبة مما
يجعل احلاجة ملحة �أكرث من �أي
وقت م�ضى باحل�صول على مياه
كافية ونقية �صاحلة لل�رشب
واملعامالت الأخرى وهناك
طريقتان لتحلية مياه البحر هي
طرق فنية و�آلية ت�أخذ يف التطور
من حني لآخر.
الطريقة الأوىل :عملية الرت�سب
التبخري()DESALINATION
يف هذه العملية الق�صد منها
واملعادن
الأمالح
تر�سيب
وتبخرها ( )Evaporateمن
خالل غلي ماء البحر يف وعاء
لدرجة الغليان ليتبخر منه جزء
ويرت�سب اجلزء الآخر يف جوف

لل�رشب والإ�ستخدامات املحلية
الأخرى هذه الطريقة قدمية
وهي ذات تكلفة �أكرب
وت�ستهلك طاقة �أكرث
وحم�صلتها من املاء
تكون قليلة مقارنة
والأداء
بتكلفتها
لهذه
امل�ستهلك
الأغلبية يف العامل
وب�شكل �أو�سع �أ�صبح يتبع
الطريقة الثانية.
الطريقة الثانية :هي
طريقة التنا�ضح العك�سي
ويطلق عليه بالإجنليزية
( )Reverse Osmosisمن
الطبيعي عند التعامل مع املادة
وحتليلها بال�ضغط حتركها

املياه مما ميكن من �إ�ستخراج
مياه خالية وخال�صة من الأمالح
واملعادن وبالتايل تكون �صاحلة

من منطقة تركيز منخف�ض �إىل
منطقة ذات تركيز عايل بالتايل
حت�صل على كمية من
الطاقة والتعامل
مع جزئيات املادة
طريقة
وعموما
التنا�ضح العك�سي
�آليا وكون مياه
البحر يحتوي على
كميات كبرية من
املعادن والأمالح
والتي التكن �صاحلة
لل�رشب تقوم عملية
التنا�ضح العك�سي
�أو ماي�سمى العملية
الأ�سموذية عندما
متر مياه البحر من
خالل غ�شاء خارجي
اخلالية
تقوم
بالتفاعل لتعادل

تركيز امللح العايل داخلها

تركيز
مع
امللح املنخف�ض
خارجها.
ت�رشح عملية التنا�ضح
العك�سي عندما يتم
و�ضع املاء املالح عل
جانب واحد من غ�شاء
تر�شيح بحيث التنفذ
اجلزئيات الكبرية مبا
يف ذلك جزئيات امللح
املوجودة وراء الغ�شاء
ومن خالله اما بالن�سبة
للمياه املاحلة يف
واملحيطات
البحار
ف�إن هناك حاجة مبقدار
كبري من ال�ضغط الذي
يلزم من خالل املياه
من خالل غ�شاء الرت�شح
حيث �أن كل م�سام فيه
يكون بحيث ي�صعب
�أن ميرر الفطريات �أو
البكرتيا ذات الأحجام ال�صغرية
بل والقيقة وبدال ممار�سة قوة
حملول من خالل تدرج ال�ضغط
ف�إن العملية ت�سمح للمحلول
بالتحرك ب�شكل طبيعي عندها
يتبخر حملول البحر عرب غ�شاء
فيه نفاذ من حملول �شديد الرتكيز
وتبقى �أمالح البحر �إىل جانب
�آخر من الغ�شاء ثم يتم ت�سخينها
للتبخر الأمالح املركزة فيه
وهكذا تكرر العملية ويتم ت�صفية
املياهوعر�ضا وبالتايل احل�صول
على مياه �رشب .وتو�ضح ال�صور
كيفية حتليل املادة وجزئيات
املاء عرب النفاذ وت�صفية متعددة
الأغرا�ض.
عملية التنا�ضح العك�سي طريقة
تعترب جديدة وت�ستخدم على نطاق
وا�سع يف العامل و�إ�ستخداماتها
يقوم بها متخ�ص�صون فنيون

�صفحة يتم �إعدادها من قبل وزارة الرثوة البحرية

وخرباء يف املهنة واحل�صول على

ر خ�صة
العمل فيها
يكون عرب م�ؤ�س�سات

مرخ�صة.
ويف النهاية �إن عملية التنا�ضح
العك�سي و�أ�سلوب �آدائها تتفرع
منه حماوالت متعددة الأغرا�ض
ومبختلف الآداء والأدوات لكنها
يف النهاية التختلف �شكال
وم�ضمونا عن طريقة حتلية
بالتنا�ضح العك�سي وعملية
متعددة الأغرا�ض تزيد من العناية
والنظافة وجتميع الرت�سبات كما
�أنها ذات دقة وجودة وتعامل فني
اليدركها �إال املتخ�ص�صون.
متتلك بالدنا �إرتريا �شاطئ
بحري كبري حوايل 1200
كيلومرت كما �أن بحرنا بعمقه
الرثي غني مبوارده الطبيعية
وهذا ي�ؤهلنا ب�أن نكون امل�ستفيد
الأول واملعني من خمزونها من
الرثوات يف �أعماق مياه بحرنا
وعلى �شواطئه هناك عدد كبري
من اجلزر والبع�ض منها الآهلة
بال�سكان والذين يتزايدون حينا
بعد �آخر ومنذ القدم يعانون
من �شحة املياه وتواجدها
وعلى وجه اخل�صو�ص املياه
ال�صاحلة لل�رشب وب�صعوبة
ح�صولهم عليها هذه ال�رضورات
ومن ما منلكه من مياه بحر غزير
جتعل من �إ�ستخدام طرق حتلية
املياه املذكورة �أعاله يف مناطق
جزورنا و�شواطئنا ب�صفة خا�صة
بل ويف املنخف�ضات واملرتفعات
ال�سكانية كلما �إحتجنا ذلك� .إن
وزارة الرثوة البحرية و�ضمن
�أولوياتها تعمل ومن خالل
متخ�ص�صني يف الوزارة وال�رشكاء
تقوم بدرا�سات وجتارب حل�صول
�سكان اجلزر وال�شواطئ على
ال�صاحلة
الكافية
املياه
لل�رشب.
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�أدوبحا بني االم�س واليوم!!!
تقرير الزميل حممد �إدري�س حممد
مديرية ادوبحا التي ت�شكل احدى
مديريات اقليم �شمال البحر االحمر
تتكون من �ست �ضاحية ت�ضم 18
قرية.وت�شمل تلك ال�ضواحي ال�ست
ادوبحا ن�ؤ�ش  ،ربع لعال (مدقاق)
 ،ربع حتات (ح�ستا) ،عيال بابو
 ،عريرب وهقر .وتوجد هذه
املديرية يف و�سط دائرة منخف�ضة
تبد�أ من اطراف مرتفعات رورا
حباب ومديرية نقفة ومطيطي
وعيقت ومتتد نحو الإجتاه الغربي
وال�شمال الغربي لت�ضم املناطق
املجاورة لدولة ال�سودان مثل
هقراجلبلية .تتكون ارا�ضي هذه
املديرية من مناطق �صحراوية
وجبال وعدد من االودية �.شبه
مدينة عيتارو (دريت)التي تقع على
بعد  75كيلو مرت نحو ال�شمال
الغربي ملدينة نقفة ت�شكل املركز
الذي يحوي مكاتب �إدارة املديرية
حيث تبعد املناطق االكرث بعد ًا من
حا�رضة املديرية عيتارو والتي
ت�شمل عريرب وهقر قرابة 112
كيلو مرت جتاه ال�شمال الغربي.
ت�شري الروايات القدمية لل�سكان
�إىل ان منطقة ادوبحا التي
تتميز باحلر ال�شديد ناهيك ان
تكون مالئمة لل�سكن كان ي�صعب
العبور بها �إىل مناطق اخرى
ب�سبب مناخها ال�صحراوي اجلاف
حيث كان من غري ال�سهل ان يجد
املرء مياه يف م�سافات متقاربة .
تو�ضح تلك الروايات �إىل ان �إ�سم
املنطقة امل�شتق من لغة التقرايت
يعود ل�شدة حرارتها حيث كانت
متوت االبقار فيها عط�ش ًا عندما
كان الرعاة ي�ضطرون للعبور
بها من بركة متجهني �إىل مناطق
ال�ساحل ليطلقوا عليها بذلك عبارة
"عدوحا" التي تعني بالعربية عدو
االبقار .وتطور هذا الإ�سم الحق ًا من
عدو حا �إىل الإ�سم الذي حتمله
املنطقة حالي ًا وهو ادوبحا.
وبينما كانت تعاين تلك املنطقة
من قلة املياه تغري حالها عندما
ا�صبحت حمل متركز الثورة
وقاعدتها اخللفية ابان فرتة
الكفاح امل�سلح حيث مت حفر ابار
املياه مبجهود املنا�ضلني وبدات
متار�س فيها بع�ض الن�شاطات
الزراعية لأول مرة.ولعل خري
دليل على ذلك املجهود الذي
بذل من قبل املقاتلني لإ�ستخراج
املياه والذي �شمل على االبار التي
حفرت يف ادوبحا ن�ؤ�ش ب�ضواحي

عيتاروا وهمبول وتلك التي جهزت
يف �ضواحي �أم ماقدوم (عيال بابو)
والتي �ساهمت �آنذاك يف توفري مياه
ال�رشب للمقاتلني وال�سكان على
حد �سواء  .تعترب اي�ض ًا االن�شطة
الزراعية الناجحة التي اجريت يف
عهد الثورة يف �ضواحي بادن مثا ً
ال
�ساطع ًا يربهن مدى جهد املقاتلني
يف تلك الفرتة الن�ضالية .
اما بعد حترير كامل الرتب
االرتري �شهدت منطقة ادوبحا
تق�سيم ًا �إداري ًا ت�ضمن �ضم جزء من
ارا�ضيها حتت �إدارة �إقليم عن�سبا
وجزء ثاين �إىل مديرية نقفة وجزء
ثالث �إىل مديرية قرورا حيث خلق
ذلك التق�سيم الإداري حالة من عدم
�إ�ستقرار ال�سكان يف مكان واحد
ومنعهم من التطور واحل�صول على
اخلدمات الإجتماعية عن قرب يف
مناطقهم .وبعدما مت الت�أكد من ان
ذلك التق�سيم الإداري ال�سابق اعاق
تطور املنطقة مت ال�رشوع من قبل
احلكومة يف �إقامة ادوبحا لوحدها
حيث د�شنت �إدارتها يف عيتاروا
(دريت) التي وقع عليها الإختيار
لكونها مالئمة لإدارة املديرية.
ومنذ ذلك احلني قد �شيدت العديد
من م�ؤ�س�سات اخلدمات الإجتماعية
يف عيتاروا �شملت مكاتب الإدارة
ومركز �صحي وتوفري املياه
ال�صاحلة لل�رشب واملدار�س ومركز
لل�رشطة وغريها من اخلدمات
ال�رضورية.
حتتل مديرية ادوبحا املرتبة
الأوىل يف االقليم من حيث امل�ساحة
�إال ان تعداد �سكانها الذي اليتجاوز
ال  12,100ن�سمة موزعني يف
� 1,893أ�رسة �ضئيل جد ًا مقارنة
الوا�سعة.ويت�ألف
مب�ساحتها
تعداد �سكان املديرية من قوميتي
التجري والبداويت الذين يعتمدون
على ممار�سة الرعي فقط ،مما
جعلهم ذلك غري ملمني بالزراعة
والتجارة .وي�سبب الرتحال الدائم
له�ؤالء ال�سكان بحث ًا عن املياه
والكالء ملوا�شيهم حرمانهم من
احل�صول على التطور عرب اخلدمات
التي ميكن توفريها لهم .تعترب
اي�ض ًا هذه املديرية من ابعد
مديريات االقليم حيث متتد غرب ًا
من عا�صمة االقليم م�صوع حتى
احلدود ال�سودانية.
هناك اي�ض ًا م�شكلة اخرى حتول
دون جتمع ال�سكان يف اماكن معينة
للمديرية تتمثل يف توفري املياه.
فاالبار القدمية التي توجد يف قرى
دريت وعيال بابو وقدحت وعريرب
ومدقاق غري م�ؤهلة ل�سد �إحتياجات
�سكان املديرية .فهذه االبار
التي يتم توزيع املياه منها عرب

الو�سائل التقليدية وعرب مولدات
الطاقة ال�شم�سية ت�ساهم ن�سبي ًا يف
جتمع جزء من ال�سكان من حولها.
وال�شك يف ان جتمع ال�سكان يف مكان
واحد يحتاج �إىل توفري اخلدمات
الإجتماعية ال�رضورية مثل املياه
وم�ؤ�س�سات ال�صحة والتعليم .
ولتاكيد هذه احلقيقة بذلت
احلكومة م�ساعي م�ستمرة لتوفري
اخلدمات الإجتماعية ال�رضورية
ال يف منطقته حيث
للمواطنني ك ً
�شيدت عيادة ومركز �صحي يف
ادوبحا ن�ؤ�ش وعيال بابو يقدم يف
الوقت احلايل اخلدمات ال�صحية
ل�سكان املديرية .ومتنح اخلدمات
ال�صحية ملناطق املديرية النائية
اوالبعيدة عرب التجول امل�ستمر
لالطباء حيث يتم حالي ًا تاهيل
اربعة طالب من مواطني تلك
املناطق يف بارنتوا يف جمال
التمري�ض لتقوية اجلوالت ال�صحية
يف انحاء املديرية .ويو�ضح مدير
املديرية ال�سيد� /إدري�س علي انه و
بالرغم من وجود �سيارة �إ�سعاف
واحدة على م�ستوى املديرية �إال
انها غري كافية مقارنة مب�شاكل
املوا�صالت التي تعاين منها
املديرية ب�سبب بعد امل�سافات بني
�ضواحيها والتي ي�صل يف بع�ضها
 100كيلو مرت.

وفيما يخ�ص خدمات التعليم
او�ضح م�س�ؤل التعليم يف املديرية
ابوبكر علي بوجود
اال�ستاذ/
مدار�س بع�ضها مبنية بناء حديث
والبع�ض االخر باملواد املحلية
حيث يجري التدري�س بها من
مرحلة ريا�ض االطفال وحتى
املرحلة املتو�سطة .وت�شمل هذه
امل�ؤ�س�سات التعليمية �إثنني من
ريا�ض االطفال واثنني من املدار�س
التمهيدية واربعة �إبتدائية وواحدة
متو�سطة.توجد اي�ض ًا يف عريرب
مدر�سة تدر�س  70طالب لل�سكان
الذين يعي�شون حياة الرتحال.
فهذه املدار�س الذي يجري فيها
التدري�س مب�شاركة  33معلم ت�ضم
 627طالب و تدر�س املدر�سة التي
توجد يف قدحت بلغة البداويت.
ابوبكر
وي�ضيف اال�ستاذ/
يف حديثه بانه اليوجد ق�صور
من ناحية توفري املعلمني يف
املديرية ولكن امل�شكلة تكمن
يف قلة م�شاركة ال�سكان يف فر�ص
التعليم املتاحة لهم يف مناطقهم.
فعدد الطالب الذين يدر�سون يف
هذه املدار�س املنت�رشة باملديرية
والذي اليتجاوز  627طالب �ضئيل
جد ًا مقارنة بتعداد ال�سكان.وفيما
يتعلق ببناء املدار�س ذكر بان
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امل�ؤ�س�سات التعليمية املتواجدة
يف عيتاروا من ريا�ض االطفال
وحتي املتو�سطة جزء كبري منها
بنيت بطرق حديثة بالإ�ضافة
للمدر�سة الإبتدائيةحديثة البنيان
ب�ضاحية عيال بابو .وتتوا�صل
م�سرية بناء املدار�س حيث �صادقت
احلكومة ببناء مدر�ستني يف قدحت
وعريرب حيث و�صلت مواد البناء
�إىل قدحت هذا العام للبدء يف
عملية البناء .ورمبا �ست�صل مواد
البناء �إىل �ضاحية عريرب قريب ًا
بعد ان تاخرت ب�سبب رداءة الطريق
امل�ؤدي �إليها.
او�ضح اي�ض ًا بوجود برنامج
�إيواء لكافة طالب املديرية متوله
احلكومة حيث تقدم عربه وجبات
الطعام مرتني يف اليوم .اما الطالب
الذين ي�أتون من االماكن البعيدة يف

الإ�ستاذ /ابوبكر علي
املديرية يتم �إيواءهم يف مدار�سهم
مثل طالب الداخليات متام ًا  ،وذلك
من اجل ت�شجيع �سكان املديرية
للم�شاركة الفعالة يف التعليم.
تقدم اي�ض ًا م�ساعدات اخرى مثل
املالب�س وغريها للطالب بوا�سطة
فرع وزارة التعليم بالإقليم حيث
قدمت لهم  30بطانية.
اما بخ�صو�ص تعليم الكبار يف
املديرية ا�شار اال�ستاذ �إىل وجود
 447طالب معظمهم من الإناث حيث
�أنتقلت  10منهن �إىل ال�صف ال�سابع
لي�شاركن يف �إمتحانات ال�صف
الثامن يف العام القادم.هناك
اي�ض ًا خطة لدى جهاز التعليم يف
املديرية لتدري�س من فاتتهم فر�ص
التعليم من اعمار  14يف القريب
العاجل .ذكر اي�ض ًا بان عدم جتمع
ال�سكان ي�شكل العائق االكرب امام
�سري التعليم حيث تعترب منطقة
هقر هي الوحيدة يف املديرية التي
مل تبدا بها خدمات التعليم ب�سبب
عدم جتمع ال�سكان.
بالرغم من ان مديرية ادوبحا
وحتديد ًا �ضاحية ادوبحا ن�ؤ�ش
و�أدوبحا عبي تتميز مبناخها
ال�صحراوي احلار الذي يجعل
من ال�صعب احل�صول على املياه
ب�سهولة �،إال ان االبار التي مت
حفرها يف دريت وعيال بابو بوا�سطة
احلكومة ت�ساهم يف جتمع ال�سكان
حيث باتوا ينتفعون باخلدمات
التي وفرتها لهم
الإجتماعية

ال�سيد� /إدري�س علي
احلكومة.
بخ�صو�ص الن�شاطات الزراعية
يقول مدير املديرية ال�سيد� /إدري�س
علي بان مديرية ادوبحا تعترب
املديرية الوحيدة التي تخلو من
الن�شاط الزراعي .ف�سكانها الذين
يعي�شون على الرعي ي�ستوردون
املواد الغذائية من مدينة طوكر
يف احلدود ال�سودانية.فالن�شاطات
ميار�سها
الزراعية التي كان
املقاتلني يف عهد الثورة والتي
كانت تغطي م�ساحة تقدر ب 84
هيكتار احدثت حتو ً
ال �إيجابي ًا يف
حياة ال�سكان �آنذاك .ولكنها توقفت
بعد التحرير حيث يطالب ال�شعب
ب�إ�ستمرار �إعادة تفعيلها من جديد
بدعم من احلكومة نظر ًا لإعتماد
ذلك امل�رشوع على الآالت الزراعية
الثقيلة .وا�شار ال�سيد� /إدري�س �إىل
وجود  400مزارع يف املديرية
ميار�سون الن�شاط الزراعي يف
مديرية قرورا.
ذكر اي�ض ًا بان مديرية ادوبحا
تواجه م�شكالت يف تنقل املواطنني
ب�سبب عدم توفر �سيارات املو�صالت
حيث ا�شار �إىل ال�سيارات التي كانت
قد خ�ص�صت للمناطق النائية و
�سهلت حركة تنقل املواطنني حينها
ولكنها اختفت من العمل حتى عادت
م�شكلة املوا�صالت �إىل حالتها
القدمية .هناك اي�ض ًا م�شكلة يف
الطرق حيث تتم �صيانتها ب�إ�ستمرار
بالنفري اجلماعي لل�سكان مقابل
الغذاء .ولكن هذه الطرق ا�صبحت
االن خارج �سيطرة املواطنني حيث
ا�صبحت جترفها ال�سيول يف اوقات
اخلريف .اما بخ�صو�ص خدمات
الإت�صاالت او�ضح املدير بعدم
توفرها حتى االن يف املديرية.
ويف اخلتام ا�شار املدير �إىل
اجلهود التي تبذلها �إدارة مديرية
ادوبحا للحفاظ على الآثار الن�ضالية
التي تعود لعهد الثورة واملنت�رشة
يف ارا�ضي املديرية �أميان ًا منها بان
تلك االثار هي اغلى ماميلكه ال�شعب
االرتري حيث حتكي تلك الآثار عن
تاريخ ن�ضاالته البطولية من اجل
التحرير و�ستكون حمل فخر و�إعتزاز
للأجيال.ونا�شد اجلهات احلكومية
املخت�صة بان تويل الإهتمام الالزم
لهذه االثار باعتبارها عامل مهم يف
تطوير ال�سياحة الداخلية اي�ض ًا �إذ
مت احلفاظ عليها وعر�ضها بالطرق
التي جتذب ال�سياح.
�أن مديرية ادوبحا التي تتكون
معظم ارا�ضيها من املنخف�ضات
متتلك اي�ض ًا مناطق جبلية تتغري
فيها املياه �إىل ثلوج يف مو�سم
ال�شتاء  .وبف�ضل مرحلة احلرية
التي نعي�شها بد�أت
وال�سالم
احليوانات الربية تنمو بعد
ان �أو�شكت على الإنعدام ب�سبب
احلروب التي �شهدتها املنطقة
ابان فرتة الن�ضال التحرري.
ومما ال�شك فيه �سي�ساهم تنامي
هذه احليوانات الربية املختلفة
كالغزال واحليوانات االخرى وكذا
االثارالن�ضالية القيمة يف جعل
هذه املديرية جاذبة لل�سياح يف
امل�ستقبل.
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منظمة ال�صحة العاملية تطلق �إ�سرتاتيجيتها
العاملية الأوىل ملعاجلة م�شكلة لدغ الأفاعي

حواء �سليمان عبد القادر
عندما تعي�ش يف مناطق متتاز
بدرجات حرارة مرتفعة ف�إن اكرث
اال�شياء التى ميكن ان تخيف القاطنني
بها عدا ارتفاع درجات احلرارة هو
التعر�ض للدغات العقارب والثعابني
التى تن�شط ب�شكل كبري عند ارتفاع
درجات احلرارة م�سببة الكثري من
امل�شاكل للنا�س.
ففي ارتريا كثريا مانرى اح�ضار
افراد اىل اق�سام الطوارئ يف
امل�ست�شفيات جراء التعر�ض للدغات
الثعابني ب�شكل خا�ص يف املناطق ذات
الطق�س احلار،خوفا من الت�أثريات
اخلطرية التى تخلفها يف اجل�سم.
فرغم وجود انواع كثرية غري خطرية
اال ان لدغاتها ذات ت�أثري م�ؤقت ال
يتجاوز مكان الع�ضة ،يف حني توجد
بع�ض االنواع اخلطرة وال�سامة التى
ميكن ان ت�سبب م�شاكل �صحية خطرية

يف الغالب مقاوم وال يت�أثر بتغيريات يف
درجات احلرارة ،اجلفاف �أو االدوية.
ي�ؤثر ال�سم على جهاز االع�صاب،
الدورة الدموية وجهاز القلب (ت�أثري
�سام للع�صب � ،neurotoxic -سام
للدم  ،hemotoxic -و�سام للقلب
  cardiotoxicعلى التوايل) ،و�شدةت�أثريه على كل واحد من هذه الأجهزة
يختلف تبعا لنوع الثعبان.
وميكن متييز �أعرا�ض لدغ الأفعى
ال�سامة عن غريها بوجود ثقبني �أو
ّ
جرحني يف َمنطقة اللدغ ،وتختلف
ال�سامة باختالف
�أعرا�ض لدغ الأفعى ّ
نوع الأفعى ،وب�شكلٍ عام ف� ّإن
�أعرا�ض لدغة الأفعى ت�شمل ّ :
ال�شعور
بال�ضعف،والدوار،فقدان الوعي،
الت�شنّجات ،غثيان ،وقيء� ،إ�سهال،
زيادة �رسعة النب�ض ،ا�ضطراب
التن�سيق الع�ضلي،
تورم واحمرار
ُّ
يف منطقة اللدغ ،خدر يف الوجه
والأطراف ،ال�شعور بالأمل يف منطقة

الدول ذات اللون الغامق ت�صل فيها ن�سبة لدغات الثعبان اىل مائة الف حالة يف ال�سنة
يف حالة التعر�ض للدغاتها قد تو�صل
اىل املوت ،و �أ�شهر تلك الأفاعي
ال�سامة ميكن ذكر الأفعى نحا�سية
َّ
الر�أ�س ،والأفاعي املرجانية ،و�أفعى
اخلف املائية ،والأفاعي املجلجلة
والكوبرا.
و�سم الأفاعي هو خليط مركب من
الربوتينات بع�ضها ذات خ�صائ�ص
�إنزميية (حملالت الربوتينات) .ال�سم

اللدغ ،ا�ضطراب الر�ؤية� ،صعوبة
التنف�س،التعرق ،و�سيالن اللعاب.
ُّ
الت�شخي�ص الأكيد للت�سمم ب�سم
الأفعى يحدد فقط بعد التحديد امل�ؤكد
لنوع الثعبان والأعرا�ض ال�رسيرية
للت�سمم.
ال يوجد تقريبا عالمات خارجية
ت�ساعد على التمييز بني لدغات
الثعابني ال�سامة وغري ال�سامة،

با�ستثناء كون لدغة الثعبان
ال�سامة ترتك ثقبني �صغريين
كما ذكرنا �آنفا (يف بع�ض الأحيان
واحد فقط) ،مقارنة عالمات �أنياب
اللدغة مع ع�ضة الثعابني غريال�سامة
التي ترتك عالمات �أ�سنان
كثرية (هذه العالمة
منوذجية ولكننا
ال ن�ستطيع دائما
متيزها).
يف
يوجد
نحو
العامل
 2500نوع من
الثعابني ،منها
فقط
% 15
تعترب �سامة
وخطرة على
لإن�سان.
و يتعر �ض
للد غا ت
الأفاعي كل عام
�أكرث من  3ماليني �شخ�ص يف
جميع �أنحاء العامل ،معظمهم
يف املناطق املدارية والفقرية،
وفقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،التي
تقول �إن ما بني  81و� 138ألفا من
ه�ؤالء ميوتون ،يف حني يعاين 400
�ألف من �إعاقات دائمة.
وتطرح هذه الثعابني م�شكلة حقيقية
تتعلق بال�صحة العامة ،جتاهلها
م�س�ؤولو ال�صحة حول العامل لفرتة
طويلة ،ولكن هناك �أمال يف تغري
الو�ضع االن بعد ان �شكل عام 2019
منعطفا يف مكافحة الأفاعي والوقاية
من لدغاتها يف البلدان ال�ضعيفة �أو
متو�سطة الدخل.
ومت اتخاذ خطوة مهمة عام ،2017
عندما �سجلت منظمة ال�صحة العاملية
حتت �ضغط نحو ع�رشين دولة
ومنظمة -كمنظمتي �أطباء بال حدود
وال�صحة للعمل الدولية -ومبادرة
�سنيكبايت snake bite-العاملية،
لدغات الثعابني والأفاعي على قائمة
الأمرا�ض املهملة.
ويف  21فرباير املا�ضي ك�شف
خرباء منظمة ال�صحة العاملية عن
�إ�سرتاتيجية �شاملة لال�ستجابة حلاالت

ا لإ �صا بة
بال�سم،
تهدف
�إ ىل

خف�ض
د
عد
ا لو فيا ت
والإعاقات
ىل
�إ
الن�صف

جراء تدمري جدران الأوعية الدموية
( منو ذ جي
للأ فعى ) ،
�أو ا�ضطراب
�آلية
يف
التخرث (مميز لأفعى من نوع نطاق).
الت�أثري على جهاز القلب يظهر
كتغريات يف تخطيط
كهر بية

ا لقلب

بحلول
عا م

،2 0 3 0
وبد�أ تطبيقها

يف �شهر مايو .2019
و�سيتم توفري � 500ألف من م�ضادات
ال�سموم الفعالة لأفريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى �سنويا بحلول عام
 ،2024ثم يتم توفري ثالثة ماليني
منها �سنويا على م�ستوى العامل
بحلول عام .2030
وقد ن�رشت وكاالت االنباء واورد
اخلرب موقع �سكاي نيوز �آربيا ان
منظمة ال�صحة العاملية قامت بن�رش
ا�سرتاتيجيتها العاملية الأوىل
على الإطالق ملعاجلة م�شكلة لدغ
الأفاعي ،بهدف خف�ض عدد الأ�شخا�ص
الذين ميوتون �أو يتعر�ضون لإ�صابة
ب�إعاقة ،مبقدار الن�صف بحلول عام
.2030
والأ�سبوع املا�ضي من �شهر مايو
املن�رصم� ،أعلنت �رشكة ويلكوم
ترا�ست الربيطانية عن برنامج بقيمة
 80مليون جنيه �إ�سرتليني (100
مليون دوالر) ملعاجلة امل�شكلة،
قائلة �إن هناك عقاقري حمتملة جديدة
ميكن اختبارها.
ويف بيان ،قالت منظمة �أطباء بال
حدود �إنها "متفائلة بحذر" من �أن
ا�سرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية
ملكافحة لدغ الأفاعي قد تكون "نقطة
حتول" يف معاجلة هذه امل�شكلة.
وو�صفت الوكالة م�شكلة لدغ الأفاعي
ب�أنها "وباء خفي" وقالت �إن معظم
اللدغات ميكن عالجها ،حيث تت�ضمن
ا�سرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية
ً
خططا لزيادة الو�صول العاملي �إىل
العالج وترياق ال�سم.
ويجب معرفة انه مبا�رشة بعد
لدغة الثعبان ،ي�ؤدي ال�سم اىل هدم
الأن�سجة يف منطقة اللدغة ،الذي
يظهر كظواهر مو�ضعية ،ت�شمل االمل
ال�شديد ،االحمرار والتورم يف منطقة
اللدغة ،وكذلك ظهور حوي�صالت
حتوي �سائال نقيا �أو دمويا .يف
غ�ضون  15اىل  30دقيقة يتم امت�صا�ص
ال�سم اىل اجلهاز الليمفاوي ،ومنه
ينتقل اىل جمرى الدم وي�سبب �أعرا�ضا
عامة( �آالم البطن ،الغثيان ،التقي�ؤ
والإ�سهال ).ثم يظهر النزيف يف
�أجهزة خمتلفة.
ردة الفعل الأولية والأكرث �شيوعا
ّ
لدى الأ�شخا�ص الذين لدغوا هي
اخلوف الذي يظهر كعالمات م�شابهة
لنق�ص حجم الدم (:)Hypovolemia
�شحوب ،جلد بارد ورطب ،نب�ض �رسيع
و�ضعيف وتنف�س �رسيع و�سطحي .قد
يكون هناك �ضعف واغماء.
ي�ؤثر ال�سم على جهاز االع�صاب
املركزي واملحيطي وي�سبب �شلال يف
ع�ضالت اجل�سم ،مبا فيها ع�ضالت
جهاز التنف�س .يظهر ت�أثري ال�سم
على الدورة الدموية كنزيف حاد

( )ECG
يف
( تغيري ا ت
الكهربائي لع�ضلة القلب).
وتورد قناة العربية نيت طرق
للتعامل عند لدغ الثعابني نوردها
فيما يلي لتعم الفائدة:
ما يجب القيام به وما يجب جتنبه �إذا ع�ضك
ثعبان:
• اذهب �إىل غرفة الطوارئ ب�أ�رسع
وقت ممكن .حتى �إذا كانت الع�ضة غري
�سامة ،ف�أنت معر�ض خلطر الإ�صابة
بالتيتانو�س ،وهو عدوى بكتريية
خطرية �إذا مل يكن عالجك بامل�صل
م�ستكمال.
• حاول قدر امل�ستطاع عدم حتريك
الطرف الذي تعر�ض للدغ ،حتى
ت�ساعد على �إبطاء انت�شار ال�سم.
• ت�أكد من مالحظة مظهر الثعبان،
لأن و�صفك �سوف ي�ساعد الطبيب على
حتديد النوع الذي لدغك .كما �أن
املوقع الذي حدثت فيه الع�ضة قد
يكون دليال على نوعية الثعبان.
• تذكر جيدا وﻗت ﺣدوث اﻟﻌ�ﺿﺔ
حتى يعرف الطبيب كم انق�ضى من
اﻟوﻗت.
• ﻗم ﺑ�ﺈ زاﻟﺔ �أي جموهرات �أو
�إك�س�سورات ترتديها ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻌ�ﺿﺔ ﻗﺑل اﻟﺗورم.
• ا�ﺳﺘﺨﺪم  Tylenolﻟ�ﻸﻢﻟ �إذا ﻟﺰم
ا�ﻷﻣﺮ.
• اﺣﺘﻔظ ﻤﺑﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗ�ﺼﺎل مبراكز
العالج من ال�سموم يف بلدك �أو البلد
التي تزورها على هاتفك اجلوال.
• ال حتاول التقاط �أو قتل الثعبان،
لأنك تخاطر بالتعر�ض لع�ضة ثانية.
• ﻻ ﺤﺗﺎول �أن متت�ص ال�سم� ،إذ ال
فائدة من ذلك ،بل �إن ذلك يعر�ضك
خلطر الإ�صابة بال�سم يف فمك.
• ال ت�ستخدم الأ�سربين� ،أو
الأيبوبروفني� ،أو م�سكنات الأمل
الأخرى التي تت�سبب يف تخفيف كثافة
دمك.
• ال تقم بربط ع�صبة حول منطقة
الع�ضة ،فقد يت�سبب قطع تدفق الدم
�إىل منطقة الع�ضة يف حدوث املزيد
من التلف يف الأن�سجة.
العالج
يعتمد العالج من لدغة الأفاعي على
نوع الثعبان ،ومدى �شدة ال�سم.
وقد تتطلب احلاالت اخلفيفة تنظيف
الع�ضة واملراقبة فقط للت�أكد من عدم
حدوث املزيد من ال�رضر.
ومن املحتمل �أن يتم �إجراء �سحب
دم من �أجل اختبار �أي م�شاكل تخرث
ي�سببها ال�سم.
كذلك نحن بحاجة �إىل الإ�سعافات
الأولية واملراقبة واختبارات الدم.
ويتطلب عالج اللدغات الأكرث �شدة
م�صال �ضد ال�سم ،لكي ي�صد ت�أثري �سم
الأفعى ،بحيث ميكن �أن يتجلط الدم
ب�شكل طبيعي.
التو�صيل
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بعد �أن قاد مان�ش�سرت �سيتي هذا املو�سم لتحقيق الثالثية:

يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا:

رحلة مثرية ت�ضع توتنهام يف نهائي دوري الأبطال يوفنتو�س ما زال يحلم بخطف جوارديوال
قطع توتنهام م�سرية �صعبة حتى
بلغ نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،الذي
يقام اليوم ال�سبت على ملعب واندا
ميرتوبوليتانو مبدريد� ،أمام ليفربول.
وكان الفريقان قد ت�أهال كو�صيفني يف
دور املجموعات حيث عانى كل منهما
حتى اجلولة الأخرية ،والتقطا بالكاد
الأنفا�س يف الأدوار الإق�صائية ،و�صنع كل
منهما معجزة فعلها توتنهام يف �أم�سرتدام
�أمام �أياك�س ،وليفربول يف �آنفيلد �أمام
بر�شلونة ،من �أجل حجز بطاقتي الت�أهل
للنهائي .وبد�أ فريق املدرب ماوري�سيو
بوكيتينو ،م�شواره يف البطولة من
املجموعة الثانية مع بر�شلونة و�إنرت
ميالن الإيطايل و�أيندهوفن الهولندي.
وخ�رس توتنهام املباراة الأوىل يف ميالنو
 2-1بهديف ماورو �إيكاردي وماتيا�س في�سينو ،قبل �أن يلتقي بر�شلونة يف وميبلي ،حيث �سجل هدفني يف ن�صف �ساعة،
قبل �أن ينتف�ض الفريق الكتالوين وي�سجل رباعية ( )2-4منها هدفني للنجم ليونيل مي�سي .مل يكن ال�سبريز قد حقق �أي
نقطة قبل �أن ي�سافر �إىل �أيندهوفن ويتقدم  1-2بهديف الربازيلي لوكا�س مورا وهاري كني ،ولكن هدف يف النهاية للوك دي
يوجن بعد طرد احلار�س هوجو لوري�س ب�سبب لكمه داخل املنطقة للمك�سيكي هريفيج لوزانو ،ترك يف جعبته نقطة واحدة.
انتف�ض الفريق اللندين بعدها يف وميبلي وفاز �إيابا  2-1على �أيندهوفن بثنائية كني ثم فاز على �إنرت بهدف للدمناركي
كري�ستيان �إريك�سن يف �آخر ع�رش دقائق .ويف اجلولة الأخرية التي دخلها وهو يف جعبته  7نقاط ت�ساوى بها مع �إنرت يف
املركز الثاين ،ا�ستطاع �أن يتعادل مع بر�شلونة يف كامب نو ( ،)1-1ومنح تعادل �أيندهوفن يف ميالنو ( )1-1بطاقة الت�أهل
لل�سبريز لدور ال�ستة ع�رش .و�أوقعت قرعة الدور الـ 16ع�رش فريق بوكتينيو يف مواجهة بورو�سيا دورمتوند مت�صدر املجموعة
الأوىل ،وح�سمها بجدارة بف�ضل الفوز بثالثية نظيفة يف الذهاب ثم الفوز بهدف يف الإياب .وكانت الإثارة �أكرب يف ربع
النهائي بعد الفوز ذهابا على مان�ش�سرت �سيتي بهدف يف �أول مباراة �أوروبية على ملعب وايت هارت لني بعد جتديده.

�ضمن اجلولة الثانية من املجموعة ال�سابعة يف دوري �أبطال �أوروبا:

نيمار يقرتب من العودة لرب�شلونة

مازال يوفنتو�س يبحث عن مدرب جديد� ،سيخلف ما�سيمليانو �أليجري على
ر�أ�س القيادة الفنية ليوفنتو�س يف املو�سم اجلديد .ورغم وجود اتفاق بني �إدارة
يوفنتو�س وماوري�سيو �ساري املدير الفني احلايل لت�شيل�سي� ،إال �أن �أندريا �أنييلي
رئي�س يويف مازال يحلم با�سم �آخر .ووف ًقا ملوقع "كالت�شيو مريكاتو" الإيطايل،
ف�إن �أنييلي ي�أمل �أن يوافق بيب جوارديوال املدير الفني احلايل ملان�ش�سرت �سيتي
على قيادة ال�سيدة العجوز� .أما �صحيفة "توتو �سبورت" فقد �أ�شارت �إىل �أن خطة
خطف جوارديوال من مان�ش�سرت �سيتي �إىل تورينو جارية ،على الرغم من نفي
املدرب الإ�سباين و�أكرث من م�صدر داخل النادي الإجنليزي .ومن املقرر يف حالة
االتفاق مع جوارديوال� ،أن يتوىل �أحد توكيالت املالب�س وال�سيارات متويل
ال�صفقة الكربى .جدير بالذكر �أن جوارديوال قاد مان�ش�سرت �سيتي هذا املو�سم
لتحقيق الثالثية املحلية التاريخية ،ك�أول ٍ
ناد يف تاريخ �إجنلرتا يفوز بها.

يف بطولة روالن جارو�س للتن�س بفرن�سا:

�سريينا ويليامز تعرب ب�سهولة �إىل الدور الثالث

تزداد التكهنات حول اقرتاب جونيور،

جنم باري�س �سان جريمان ،من العودة
جمددا �إىل �صفوف نادي بر�شلونة خالل
ال�صيف احلايل .ونقلت �شبكة "�إ�سبورتي
�إنرتاتيفو"

الربازيلية

ت�رصيحات

مرا�سلها مار�سيلو بيكلر الذي قال:
"نيمار اقرتب �أكرث و�أكرث من بر�شلونة،

ت�أهلت الأمريكية �سريينا ويليامز �إىل الدور الثالث من بطولة روالن جارو�س،

االتفاق بينهما ممكن ،وهناك فر�صة

وذلك بعد التغلب على اليابانية كوريومي نارا ،مبجموعتني دون رد بواقع ()6-3

لالعب الربازيلي للعب جمددا بجوار

و( .)6-2وت�رضب �سريينا موع ًدا يف الدور املقبل مع مواطنتها �صوفيا كينني ،حيث

مي�سي" .و�أ�ضاف" :هل عودة نيمار �إىل

تتطلع للتتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة يف م�سريتها االحرتافية بعد �أعوام

بر�شلونة م�ستحيلة؟ ال ..ولكن الطريق

 2002و 2013و .2015و�ضمن مباريات الدور الثاين � ً
أي�ضا ،تغلبت الأ�سرتالية

�سيكون طويال" .من جانبها ،قالت جملة "فران�س فوتبول" عرب موقعها الإلكرتوين� ،إن بيكلر يعد من �أقرب ال�صحفيني

�أ�شلي بارتي ،امل�صنفة الثامنة على البطولة ،على نظريتها الأمريكية دانيلي

الربازيليني لنيمار ،وهو من انفرد بخرب انتقاله �إىل �صفوف بي �إ�س جي قبل عامني .وان�ضم نيمار �إىل �صفوف �سان

روز كولينز ،مبجموعتني دون رد بواقع ( )7-5و( .)6-1وتواجه بارتي يف الدور

جريمان يف �صيف  2017بعدما ك�رس ال�رشط اجلزائي يف عقده مع النادي الكتالوين بقيمة  222مليون يورو.

الثالث ،الفائزة من مباراة التايوانية هي�ش �سو وي والأملانية �أندريا بيتكوفيت�ش.

جدول مباريات دوري �أبطال �أوروبا
							

			

(ال�سبت  01يونيو)

توتنهام هوت�سبري � -إجنلرتا

-- : --

ليفربول � -إجنلرتا 22:00
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

وقع على عقد ملدة � 3أعوام

بطولة يف من�شطي كرة القدم وكرة الطائرة مبديرية �إمنى حيلي ر�سميا ..كونتي مدربا لإنرت ميالنو

�أختتمت يف ال�ساد�س والع�رشين من
مايو املن�رصم مبديرية �إمناحيلي بطولة
ريا�ضية �إمتدت ملن�شطي كرة القدم
وكرة الطائرة .
املناف�سات التي توا�صلت لأكرث
من �شهر بداية من الثالث والع�رشين
من �أبريل  ،كان م�رسحها ملعب مدر�سة
�أدكمي ملج�أ للمرحلتني املتو�سطة
والثانوية و�سط ح�ضور مكثف من
الريا�ضيني القادمني من املنطقتني
ال�رشقية والغربية للمديرية.

ويف النتائج امل�سجلة مبن�شط كرة
القدم للذكور � ،أل املركز لفريق كودو
�أبعور  ،تاله باملركز الثاين فريق عدي
مركجا � ،أما املركز الثالث فحازه فريق
زارا.
يف كرة القدم للإناث  ،مل يفلت اللقب
�أي�ضا من خزينة فريق كودو �أبعور
على ح�ساب فريقي عدي مركجا وزارا
�صاحبي املركزين الثاين والثالث على
الرتتيب.
ونال فريق جمبو حرماز على املركز

االول يف مناف�سات كرة الطائرة للرجال
 ،يف حني جاء فريق جيمم باملركز الثاين
وفريق �أدكمي ملج�أ باملركز الثالث.
�أما يف نف�س املن�شط لفئة الرجال ،
فا�ست�أثر فريق حاخوريا (كودو �أبعور) ،
تبعه باملركز الثاين فريق جيمم  ،بينما
حاز فريق ماي فال�سي باملركز الثالث.
وت�سلمت الفرق املتوجة باملراكز
االوىل اجلوائز وامليداليات امللونة
من مفو�ض الريا�ضة باالقليم اجلنوبي
ومفو�ض الريا�ضة مبديرية �إمنى حيلي.

�سيخو�ض غمار البطولة يف املجموعة الثالثة

اجلزائر تفقد عددا من جنومها يف ك�أ�س �أمم �أفريقيا

�أعلن مدرب املنتخب اجلزائري ،جمال
بلما�ضي ،اخلمي�س ،ت�شكيلة "اخل�رض"
النهائية من  23العبا خلو�ض مناف�سات
ك�أ�س الأمم الأفريقية  2019يف م�رص،
والتي غاب عنها مدافع نابويل الإيطايل
فوزي غالم ،ومهاجم مونبلييه الفرن�سي
�أندي ديلور.ومل يحدد االحتاد اجلزائري
لكرة القدم يف بيان �إعالن الت�شكيلة،

�أ�سباب عدم ا�ستدعاء الالعبني ،يف ظل
تقارير �صحفية عن رف�ض غالم امل�شاركة
مع املنتخب يف البطولة القارية التي
ت�ست�ضيفها م�رص�.أما ديلور الذي يحمل
اجلن�سية الفرن�سية ،ف�أبدى يف الأ�سابيع
املا�ضية رغبته يف الدفاع عن �ألوان
املنتخب ،م�شريا �إىل �أنه �رشع يف �إجراءات
احل�صول على اجلن�سية اجلزائرية ا�ستنادا

�إىل جذوره من جهة والدته.
واكتفى الالعب عرب ح�سابه على
"تويرت" ،ب�إعادة ن�رش الت�شكيلة اجلزائرية
املعلنة ،مع تعليق بالفرن�سية جاء فيه:
"من كل قلبي معكم .يف �إمكانكم القيام
بذلك (الفوز) ،و�ستقومون بذلك .حتيا
اجلزائر".
كما غاب عن الت�شكيلة العب و�سط
�شالكه الأملاين نبيل بن طالب امل�صاب.
يف املقابل� ،شهدت الت�شكيلة عودة
العبني من ذوي اخلربة ،يتقدمهم �إ�سالم
�سليماين ( 30عاما) العب فرنبغ�شة
الرتكي ،وعدالن قديورة ( 33عاما) العب
نوتنغهام فور�ست الإجنليزي.
وتخو�ض اجلزائر املتوجة باللقب
القاري عام  1990على �أر�ضها ،غمار
البطولة التي ت�ست�ضيفها م�رص بني 21
يونيو و 19يوليو ،يف املجموعة الثالثة
التي ت�ضم �أي�ضا منتخبات ال�سنغال
وكينيا وتنزانيا.

�إدارة النادي الإ�سباين رفعت عر�ضها �إىل  115مليون جنيه �إ�سرتليني

ريال مدريد ير�ضخ ملطالب ت�شيل�سي من �أجل احل�صول على خدمات هازارد

ك�شف تقرير بريطاين ب�أن �إدارة نادي
ريال مدريد الإ�سباين قد ر�ضخت ملطالب
نادي ت�شيل�سي الإنكليزي من �أجل
ح�صولها على املوافقة بانتقال العب
الو�سط البلجيكي �إدين هازارد ل�صفوف
الفريق بداية من ال�صيف القادم.
وبح�سب ما اوردته �صحيفة "ذا �صن"
الربيطانية ،ف�إن ريال مدريد رفع عر�ضه
�إىل  15مليون جنيه ا�سرتليني لت�صل
قيمة ال�صفقة نحو  115مليون جنيه
ا�سرتليني  ،على ان يتقا�ضى الالعب
راتبا ً ا�سبوعيا ً يقدر بـ  400الف جنيه
ا�سرتليني .
هذا و�سعت �إدارة ت�شيل�سي ال�ستغالل
الرغبة اجلاحمة لريال مدريد يف التعاقد
مع هازارد لرفع �سعره �إىل اق�صى احلدود
فا�شرتطت  150مليون جنيه ا�سرتليني ،
غري ان �إنتهاء عقد الالعب يف �شهر يونيو
من عام  2020ورف�ضه التجديد  ،قد
اجربا النادي اللندين على تخفي�ض قيمة
انتقاله تفاديا ً لرحيله يف �صفقة انتقال
حر (جمانا ً) يف �صيف عام . 2020
وكان هازارد قد خا�ض مباراته
الأخرية مع ت�شيل�سي �أمام ار�سنال على
نهائي م�سابقة "اليوروبا ليغ"  ،حيث
قاد الفريق لإحراز اللقب القاري بعد
الفوز بنتيجة �أربعة اهداف مقابل هدف
يف مباراة ت�ألق فيها النجم البلجيكي
ب�إحرازه هدفني و�صناعة هدف.
وبهذا ينتهي م�سل�سل انتقال هازارد
�إىل ريال مدريد والذي انطلق عام 2014
 ،بعدما ارتبط انتقاله بتواجد املدرب
الفرن�سي زين الدين زيدان يف اجلهاز
الفني للفريق �سواء كم�ساعد لكارلو

ان�شيلوتي او كمدير فني ،حيث ظل
يطالب الرئي�س فلورنتينو برييز بجلبه
للعا�صمة مدريد ملا ميلكه من موا�صفات
فنية تالئم �أ�سلوبه التكتيكي.
وا�صطدمت رغبة زيدان يف التعاقد
مع هازارد بالعديد من العراقيل ،ويف
مقدمتها رف�ض نادي ت�شيل�سي التخلي
عن خدماته وا�ستعداده ملنحه اعلى راتب
�أ�سبوعي يف الدوري الإنكليزي للإبقاء عليه
�ضمن �صفوفه ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستقالة
زيدان من من�صبه عام  2018ليت�أجل
انتقال البلجيكي �إىل مدريد حتى �إ�شعار
�آخر � ،إال ان رحيل رونالدو وعودة زيدان
جمددا ً لتويل ال�ش�ؤون الفنية وت�سجيل
الفريق نتائج خميبة خالل املو�سم
اجلاري  ،قد مهدت الطريق لهازارد يف
االنتقال �إىل ريال مدريد ليكون على
ر�أ�س الت�شكيلة التي �ستنح�رص مهمتها
يف �إعادة الربيق الذي فقده "الأبي�ض
امللكي" هذا العام.

�أعلن نادي �إنرت ميالن رابع الدوري
الإيطايل لكرة القدم ،اجلمعة ،تعيني
مواطنه املدير الفني ال�سابق ليوفنتو�س
وت�شل�سي الإجنليزي� ،أنطونيو كونتي،
مدربا لفريقه خلفا ملواطنه لوت�شانو
�سباليتي الذي �أقيل من من�صبه.
ومل تك�شف �إدارة النادي عن مدة عقد
العب الو�سط الدويل ال�سابق ( 49عاما)
الذي �أ�شارت و�سائل الإعالم الإيطالية
�أنه وقع على عقد ملدة � 3أعوام مقابل

يف افتتاح نهائي دوري كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفني

�إع�صار تورونتو ي�ضرب "املحاربني" بقوة

�رضب تورونتو رابتورز بقوة وفاز مبباراته
الأوىل �أمام �ضيفه غولدن �ستايت ووريرز
حامل اللقب يف العامني الأخريين 118-
 109يف افتتاح الدور النهائي لدوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وا�ستغل تورونتو رابتورز ،بطل املنطقة
ال�رشقية ،عاملي الأر�ض واجلمهور لتحقيق
فوزه الأول على �ضيفه ووريرز بطل
املنطقة الغربية يف �سل�سلة من  7مباريات
يح�سمها الفريق الذي ي�سبق مناف�سه �إىل
الفوز ب�أربع.
و�صنع الفريق الكندي الذي ي�شارك
يف الدور النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه،
الفارق يف الربع الثاين عندما �سجل 15
نقطة مقابل  8ل�ضيوفه يف الدقائق الثالث
الأخرية منه.
وح�سم رابتورز ال�شوط الأول بفارق 10
نقاط ( ،)59-49وحافظ على تقدمه حتى
مطلع الربع الأخرية عندما جنح ووريرز يف
تقلي�ص الفارق �إىل  3نقاط (،)90-87
لكن �صاحب ال�ضيافة ا�ستعاد توازنه
بف�ضل ت�ألق هدافه يف املباراة الكامريوين،
با�سكال �سياكام� ،صاحب  32نقطة مع
 8متابعات ،والعب االرتكاز الإ�سباين
مارك غا�سول الذي �سجل  20نقطة مع 7

يف كوبا �أمريكا التي تنطلق ال�شهر املقبل يف الربازيل

�أغويرو يدافع عن والء مي�سي ملنتخب الأرجنتني

�شدد املهاجم �سريخيو �أغويرو على
دافع وحب زميله القائد ليونيل مي�سي
ملنتخب االرجنتني لكرة القدم و�أكد ان
بالده "�ستحاول عدم احللول و�صيفة"،
بعد خ�سارتها مرتني �ضد ت�شيلي يف كوبا
�أمريكا التي تنطلق ال�شهر املقبل يف
الربازيل.
وحتدث �أغويرو يف م�ؤمتر �صحايف يف
بوينو�س �أير�س عن �أف�ضل هداف �أوروبي
للمو�سم املن�رصم "نعلم جميعا رغبة ليو
عندما ين�ضم اىل املنتخب .ال�سعادة التي
يجلبها �أمر �أ�سا�سي بالن�سبة الينا لأننا
نعرف جيدا اىل اي درجة يحب املنتخب.
و�أعتقد انه على النا�س ادراك ذلك".
و�أحرز مي�سي كل االلقاب الكربى مع
فريقه بر�شلونة اال�سباين ،لكن الكثري من

 10ماليني يورو (�إ�ضافة للمكاف�آت) يف
املو�سم الواحد.
ولعب كونتي  400مباراة بقمي�ص
"ال�سيدة العجوز" حقق خاللها لقب الدوري
 5مرات ولقب دوري �أبطال �أوروبا.
وجنح كونتي يف قيادة يوفنتو�س
للعودة ملن�صات التتويج كمدرب بالفوز
بقيادتهم للفوز بلقب الدوري  3مرات
قبل الرحيل يف  2014لتدريب منتخب
�إيطاليا وت�شل�سي.

االرجنتينيني يلومونه لعدم حتقيق االجناز
عينه مع منتخب بالده.
وخ�رس �أف�ضل العب يف العامل خم�س مرات
والذي �سيبلغ الثانية والثالثني خالل
البطولة� ،أربع مباريات نهائية مع "�ألبي
�سيلي�ستي" :ثالث يف كوبا امريكا ،بينها
�آخر ن�سختني �ضد ت�شيلي يف  2015و،2016
وواحدة يف ك�أ�س العامل � 2014ضد املانيا،
علما بانه توج بذهبية اوملبياد 2008
وك�أ�س العامل حتت  20عاما يف .2005
وتابع مهاجم مان�ش�سرت �سيتي املتوج
بلقب الدوري الإنكليزي مرة ثانية متتالية
حول اق�صاء مي�سي من ن�صف نهائي دوري
ابطال اوروبا �ضد ليفربول االنكليزي
واخل�سارة �ضد فالن�سيا يف نهائي الك�أ�س
املحلية "ال �أحد يحب اخل�سارة وكان خائبا

متابعات.
وجنح غولدن �ستايت يف احلد من الت�أثري
الهجومي لنجم تورونتو كواهي لينارد الذي
اكتفى بت�سجيل  23نقطة فقط ،لكن حامل
اللقب خ�رس كرات كثرية ( )16ومل يحالفه
التوفيق يف ترجمة حماوالته ( 42.9باملئة
يف الرميات 36.7 ،باملئة يف الثالثيات).
ووا�صل جنمه �ستيفن كوري ت�ألقه
بتخطيه حاجز  30نقطة للمباراة ال�ساد�سة
على التوايل بت�سجيله  34نقطة ،و�أ�ضاف
كالي طوم�سون  21نقطة.
وهي املرة الأوىل التي يخ�رس فيها غولدن
�ستايت ووريرز الذي يخو�ض الدور النهائي
للمرة اخلام�سة على التوايل ،املباراة الأوىل
يف الدور النهائي بقيادة مدربه �ستيف
كري.
وتقام املباراة الثانية يف تورونتو الأحد،
قبل �أن ي�ست�ضيف غولدن �ستايت ووريرز
املباراتني الثالثة والرابعة الأربعاء واجلمعة
املقبلني ،ويف حال احلاجة ،ي�ست�ضيف
تورونتو املباراة اخلام�سة يف العا�رش من
يونيو املقبل ،وتقام املباراة ال�ساد�سة
مبلعب غولدن يف  13منه ،على �أن جترى
املباراة ال�سابعة احلا�سمة يف تورونتو يف
 16منه.
من اخل�سارات ،لكنه رائع ولديه اخلربة،
يعرف ان هذه هي كرة القدم� ،سعادة
وحزن".
وبعد النهائي الأخري� ،أعلن مي�سي اعتزال
اللعب دوليا قبل �أن يعود عن قراره يف
.2017
وبعد فرتة ابتعاد عن املنتخب عقب
مونديال  2018يف رو�سيا ،خا�ض مي�سي يف
مار�س املا�ضي املباراة الودية التي خ�رستها
الأرجنتني �أمام فنزويال  1-3يف مدريد .ومل
يلعب جنم بر�شلونة �إال تلك املباراة حتت
ا�رشاف املدرب ليونيل �سكالوين الذي توىل
املهمة بعد املونديال.
وعن �آمال بالده يف البطولة املقبلة،
�أ�ضاف �أغويرو "ال �أحد يحب احللول ثانيا.
منلك اخلربة� .سنقدم كل ما يف و�سعنا
لعدم احللول يف مركز الو�صافة".
وتلعب الأرجنتني يف املجموعة الثانية
اىل جانب كولومبيا والبارغواي وقطر،
وهي مل حترز اللقب منذ  1993رغم بلوغها
النهائي �أربع مرات يف الن�سخ اخلم�س
الأخرية ( 2015 ،2007 ،2004و.)2016
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()157

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

�إعداد:

اقوال ماثورة

يف �سطور
الفارابي
(950 – 874م)

ا�سمه �أبو ن�صر حممد بن حممد بن �أوزلغ بن طرخان
الفارابي وهو فيل�سوف ا�شتهر ب�إتقان العلوم احلكمية وكانت
له قوة يف �صناعة الطب .ولد الفارابي يف مدينة فاراب،
ولهذا ا�شتهر با�سمه .و�سميت والية فاراب بهذا اال�سم ن�سبة �إىل املدينة التي عا�ش فيها .كان
�أبوه قائد جي�ش ،وكان ببغداد مدة ثم انتقل �إىل ال�شام وجتول بني البلدان وعاد �إىل مدينة
دم�شق وا�ستقر بها �إىل حني وفاته .يعود الف�ضل �إليه يف �إدخال مفهوم الفراغ �إىل علم الفيزياء.
ت�أثر به كل من ابن �سينا وابن ر�شد .تنقل يف �أنحاء البالد ويف ال�شام ،ق�صد حلب و�أقام يف بالط
�سيف الدولة احلمداين فرتة ثم ذهب لدم�شق و�أقام فيها حتى وفاته عن عمر يناهز  80عام ًا
ودفن يف دم�شق ،وو�ضع عدة م�صنفات وكان �أ�شهرها كتاب ح�صر فيه �أنواع و�أ�صناف العلوم ويحمل
هذا الكتاب �إح�صاء العلوم� .سمي الفارابي "املعلم الثاين" ن�سبة للمعلم الأول �أر�سطو والإطالق
ب�سبب اهتمامه باملنطق لأن الفارابي هو �شارح م�ؤلفات �أر�سطو املنطقية.

معلومات وحقائق عن احليوانات
الكلب ي�ستطيع �أن ي�سمع دقات
ال�ساعة وهو على بعد  40قدماً.
 الزرافة �إذا انزلقت ووقعت علىالأر�ض مع انفراج �سيقانها ,فهي لن
ت�ستطيع القيام مرة �أخرى وميكن �أن
تظل هكذا �إىل �أن متوت.
 الفئران ال حتب رائحة النعناع. ل�سان القط �سالحه الدائم فهومملوء بغدد تفرز �سائ ً
ال ي�ضمد جرحه
عدة مرات حتى يلتئم.
 روى �أحد الباحثني �أنه �سمع عنطائر قام بتجبري قدمه املك�سورة
با�ستعمال الطني وعيدان احلطب.
 �إذا مات الفيل وهو واقف فانهيظل واقف ًا لب�ضع �ساعات قبل �أن
ي�سقط �أر�ضا.
 زئري الأ�سد ميكن �سماعه من علىم�سافة  8كيلومرتات.
 النعامة تعي�ش حتى  75عاماوتظل قادرة على التكاثر حتى �سن
اخلم�سني.
 هناك نوع من النمل ي�شتهربا�سم «النمل ال�سفاح» وذلك لأنه
ي�شن غارات على م�ستعمرات النمل
املجاورة له حيث يقتل ملكاتها
وينهب حمتوياتها ثم يقتاد عددا من
ذلك النمل ويجربه على العمل كعبيد
لديه!
 -الحظ العلماء �أن النمل «يتثاءب»

كالب�رش عندما ي�ستيقظ من نومه يف
ال�صباح
 الحظ علماء احليوان �أن �أنثىحيوان الأرماديللو ــ وهو حيوان
جنوب �أمريكي ي�شبه القنفذ ــ حتمل
وتلد دائما � 4أجنة من اجلن�س نف�سه
� ،أي �أنهم يكونون جميعا �إما ذكورا
و�إما �إناثا.
 يتعامل التايالنديون مع الفيلالأبي�ض على �أنه حيوان مقد�س.
 الرقم القيا�سي الذي حققتهدجاجة يف اال�ستمرار يف الطريان
حتى الآن هو  13ثانية فقط.
 قلب �سمكة الروبيان يوجد يفر�أ�سها.
 و�ضعية عيني احلمار يف ر�أ�سهت�سمح له بر�ؤية حوافره الأربعة
ب�شكل دائم يف �آن واحد
 حجم قلب احلوت الأزرق البالغي�ساوي حجم �سيارة � ،أما ل�سانه
فيبلغ طوله نحو � 5أمتار
 ي�ستطيع ر�أ�س الثعبان �أن يلدغحتى بعد مرور ن�صف �ساعة على
برته.
 ت�ستطيع الذبابة املنزلية �أنتنقل اجلراثيم مل�سافة ت�صل �إىل 25
كيلو مرتا من م�صدرها الأ�صلي-.
النعامة ال تدفن ر�أ�سها يف الرمال
هرب ًا من اخلطر بل بحث ًا عن املاء.

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 االول من يونيو عام 987م -:انتخاب �أوغو كابيه ًملكا على فرن�سا.
 يف االول من يونيو عام 1671م -:العثمانيون يعلنون احلرب علىبولندا.
 يف االول من يونيو عام 1812م -:الرئي�س الأمريكي جيم�س مادي�سونيطلب من الكونغر�س �إعالن احلرب على اململكة املتحدة وذلك يف ما عرف با�سم
حرب .1812
 يف االول من يونيو عام 1949م -:جالء الإيطاليني عن ليبيا وامللكحممد �إدري�س ال�سنو�سي يعلن ا�ستقالل دولة برقة.
 يف االول من يونيو عام 1955م -:ا�ستقالل تون�س. يف االول من يونيو عام 1959م� -:صدور الد�ستور التون�سي. يف االول من يونيو عام 1973م -:رئي�س الوزراء اليوناين جيورجيو�سبابادوبولو�س يلغي امللكية ،ومت �إقرار هذا الإلغاء يف ا�ستفتاء عام .1974
 -يف االول من يونيو عام 2016م -:افتتاح نفق قاعدة غوتارد يف جبالالألب ال�سوي�سرية ،لي�صبح �أطول و�أعمق نفق �سكة حديدية يف العامل.

عادل �صالح

عادات االحتفال بعيد الفطر املبارك عند بع�ض ال�شعوب!!..

عندما ترى شخص
أعصابه باردة ولم يعد
يبالي فأعلم انه تخدر من
كثرة األلم _

من اقوال العظماء

 ال�سرعة مطلوبة ،ولكن الدقة هي كل�شئ(.زينوفون)
 حني �أُجال�س النا�س � ،سواء كانوا �أخيار�أو �أ�شرار  ،تتوقف حوا�سي عن العمل  ،ولأين
ّ
مهذب � ،أتظاهر ب�أين �أفهم ما يقولونه لكيال
�أجرح �أحد ًا(.ت�شارلز بوكوف�سكي)
 مهما كان ذ ِلك طبيعة العمل الذي تقومبه يف احلياة  ،حاول دائم ًا �أن تحُ يط نف�سك
ب�أ�شخا�ص اذكياء يتناق�شون ويتجادلون معك.
(جون وودن)
َ
ُ
العمل
ُقوّي
ي
كما
العقل
ال�ص
عابُ
 ُتقوِّي ِِ
َ
ُ
اجل�سد(.لوكيو�س �سينيكا)
واجلهد
 �إن اخلمول عن العمل يُتلف العقل متاماًكما ي�صد ًا احلديد عندما ي ّ
ُهمل(.ليوناردو دا
فين�شي)
َ
ُ
َّ
ي�ستطيع
ب�سرعة �أن العمل وحد ُه
 َفهمتِ
ٍ
وج�سدي  ،يف ِحني � َّأن
وتقوية �صحَّ تي َ
�إن َقاذي ِ
َ
ف�سي َّ
الع�صبي امل�ستمر
الدائم وال َّتو ُّتر
ّ
القلق ال َّن َّ
� ،سيدمِّرين ك ِّل ًّيا(.فيودور دو�ستويف�سكي)
 لقد �أدركت الآن مدى حكمة املقولة امل�أثورةالتي تقول� :إن الإن�سان اخرتع العمل لكي
يهرب من جحيم التفكري يف حياته(.هريكيول
بوارو)
 احلياة تت�أرجح كالبندول بني الأمل وامللل.(�آرثر �شوبنهاور)
 قهر املر�أة يف بيتها هو العائق الأ�سا�سي�أمام م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية(.نوال
ال�سعداوي)
 لي�س هنالك من عمل و�ضيع كما انه لي�سهنالك من موقف و�ضيع(.وليام بينيت)
 من البكرتيا املفيد وال�ضار  ,كذلك هوالإن�سان(.لوي با�ستري)
 �أف�ضل طريقة لإدخال ال�سعادة �إىل قلبكهي ب�إ�شاعتها بني الأخرين(.مارك توين)
 نعي�ش يف عامل خطري فالإن�سان حكمالطبيعة قبل �أن يتعلم كيف يحكم نف�سه.
(�ألربت �شفايتزر)
 اجلاهل من عرث باحلجر مرتني.(�سقراط)
 اخلرافة ديانة العقول الواهية�( .إدموندبريك)
 القلوب التي تقع يف احلب �سريعا  ،قد تكره�سريعا�(.إليزابيث باريت براونينغ)
ُ
 � ّإن ه�ؤالء الذين يبدون عاديني همالأكرث خطورة � ،إ ّنهم يحمِ لون معهم �أطنانا ِمن
ال�ضغوط(.هاروكي موراكامي)
 �إذا �أردت �أن ت�سمو ،يجب �أن تعرف �أكرث.(ثامر �شاكر)
 املحن وال�شدائد تخ�ضع وترو�ض العقولالب�سيطة  ,ولكن العقول العظيمة ترتفع
فوقها(.وا�شنطن �إنرجن)
 الكربياء وان ُخد�ش فانه ي َُرممِ ُ نف�سهفانطلق وال تخف وان واجهت الف�شل مرارا
فانه دوما �سريمم نف�سه لتعيد التجربة من
جديد(.حممود �أغيوريل)
 نحن نتخل�ص ب�سرعه من �أحكامنا اخلاطئةلكننا ال نتخل�ص بنف�س ال�سرعه من م�شاعرنا.
(مارثا نو�سباوم)
 ال�صدق وال�صراحة  ،قد ال تك�سبك الكثريمن النا�س  ،لكن �ستوفر لك �أف�ضلهم رغم قلتهم.
(غابرييل غارثيا ماركيث)

ي�أتي عيد الفطر املبارك يف خمتلف الدول الإ�سالمية بالكثري من االحتفاالت
ولكل دولة طريقتها اخلا�صة يف ا�ستقبال عيد الفطر واالحتفال به ،فبني زيارة
املقابر يف بع�ض الدول العربية وزيادة الأماكن ال�سياحية لكل بلد تقاليده
و�إن كان هناك عامل م�شرتك يف هذه االحتفاالت بني خمتلف الدول فهو زيارة
الأهل والأ�صدقاء و�إن اختلف املوعد بني �أول �أيام العيد �أم ثاين �أيامه ،حيث
تخ�ص�ص بع�ض الدول مثل م�رص وفل�سطني �أول يوم لزيارة املقابر كنوع من
الوفاء والإخال�ص ملن ماتوا من العائلة.
يف حني يت�سم عيد الفطر بطابع ثقايف وتراثي �أكرث يف املغرب حيث يجتمع
�أهل احلي لأداء الأنا�شيد الأندل�سية واال�ستمتاع بها� ،أما �أغرب االحتفاالت فتكون
يف اليمن حيث يقوموا بحرق احلطب طوال الليل وحتى موعد �صالة العيد.

كرة لهب �ضخمة ت�ضيء ال�سماء..

�أ�ضاءت كرة نارية �ضخمة �سماء
كل من �أدليد وملبورن جنوبي
�أ�سرتاليا ،يف ظاهرة ر�صدها كثري من
ال�سكان و�سجلوها بوا�سطة كامريات
هواتفهم املحمولة .ونقلت �صحيفة
"نيويورك بو�ست" الأمريكية عن �إدارة
الطريان والف�ضاء الأمريكية (نا�سا)،
قولها �إن "كرة نارية" بحجم �سيارة

�أ�ضاءت �سماء املناطق اجلنوبية
من �أ�سرتاليا ،ومنها والية
فيكتوريا.
وانت�رشت �صورة الكرة النارية
يف �صفحات و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،حيث ر�صدها العديد
من �سائقي ال�سيارات اخلا�صة
والعامة ،و�سجلت كامريات
املراقبة على لوحات القيادة
هذه الظاهرة .وقال عامل الفلك
الأ�سرتايل دافيد فينايل �إنه "من
الوا�ضح �أن هذه الكرة النارية
التي يتحدث عنها النا�س على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ما هي �إال �شهاب
�أو كويكب �صغري ،و�أنه تبخر بعد
اخرتاقه �سماء جنوبي �أ�سرتاليا".
و�أكد نائب رئي�س اجلميعة الفلكية
يف جنوب �أ�سرتاليا بول كورناو،
�أن الكرة النارية هي "�شهاب �ساطع
للغاية".

قردة ال�شامبانزي تتحول من نباتية �إىل الحمة!!..

ر�صد العلماء جمموعة من
قردة ال�شامبانزي وهي ت�صطاد
ال�سالحف وت�أكل حلمها ،يف تطور
غري م�سبوق هو الأول من نوعه يف
عامل القردة .ومت ر�صد القردة
الالحمة يف حممية طبيعية يف
الغابون ،يف �إفريقيا ،حيث كانت
مت�سك بال�سالحف وتك�رس هياكلها
كما لو كانت علب مك�رسات،
وتقوم بعدها با�ستخراج ما يف
داخلها من حلوم والتهامها .
و�أكد م�صدر علمي رفيع يف معهد
"ماك�س بالنك" للأنرثوبولوجيا
التطورية ،يف �أملانيا� ،أنه على الرغم من تغذي قردة ال�شامبانزي �أحيانا على
حلوم �أنواع حمددة من احليوانات �صغرية احلجم� ،إال �أنها املرة الأوىل التي
تلتهم فيها حلوم الزواحف ،حيث �أن ال�سالحف والقردة يتعاي�شان ب�سالم منذ
مئات ال�سنني .كما �أ�ضاف امل�صدر �أن املالحظة العلمية الأخرية تعد بالغة
الأهمية ،وتطور �أنرثوبولوجي ملفت يف �سلوك ذلك الف�صيل من القردة.
ون�رش اخلرب املفاجئ �أول مرة يف املجلة العلمية،"Scientific Reports" ،
التي كتبت يف تقرير علمي �أن لديها تف�سريا منطقيا لتحول القردة �إىل �أكل
ال�سالحف وا�صطيادها بهذه الطريقة .وذكر التقرير �أن قردة ال�شامبانزي يف
الغابون ت�شتهر بتغذيها على نوع من الفاكهة ،مغلف بهياكل قا�سية ( مثل ثمرة
جوز الهند) ت�شبه تلك التي لدى ال�سالحف ،الأمر الذي �شجع القردة على تطبيق
التقنية نف�سها �ضد ال�سالحف ،وا�ستخراج حلومها كما ت�ستخرج تلك الفاكهة من
هياكلها.
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