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جمل�س �شعبي االقليم االو�سط يعقد اجتماعه الدوري الثامن ع�شر

نظم جمل�س �شعبي االقليم االو�سط
يف الثالثني من يناير املن�رصم
اجتماعه الدوري الثامن ع�رش حتت
�شعار" خطوة ال�سالم الثابتة للتقدم
واالزدهار ".
ويف االجتماع الذي �شارك فيه
حاكم االقليم االو�سط اللواء
رم�ضان عثمان اولياي و�سكرتري

اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يف االقليم ال�سيد /
يو�سف �صايغ وم�س�ؤويل االق�سام
الوزارات ،ذكر رئي�س
وفروع
املجل�س ال�سيد /ابرهام �سمري
ا�ستثنائية االجتماع الذي يعقد يف
الوقت الذي تفتح فيه �آفاق ال�سالم
اجلديدة ،ورفع احلظر اجلائر

املفرو�ض على ارتريا ،م�شري ًا اىل
ان املجل�س ،ظل ي�ساهم يف متابعة
تنفيذ الربامج بالتفاكر والتباحث
مع خمتلف اجلهات املعنية.
قدم امل�شاركون �آراء وتو�صيات
بناءة بعد ان ا�ستمعوا اىل
جلان
التقارير التي قدمتها
التنمية االقت�صادية واخلدمات

االجتماعية والثقافة والتقاليد
والقانون والنظام ،اراء وتو�صيات
بناءة منها اعادة النظر يف تعرفة
اخلدمات الكهربائية والهاتف
النقال ،ومنح خدمات مياه ال�رشب
االولوية وايجاد احللول لها .ويف
الكلمة التي القاها حاكم االقليم
االو�سط ،اكد فيها تنفيذ امل�شاريع

اجلارية ب�إمكانات االقليم والوطن
يف اخلتام
ح�سب اولوياتها.
ا�صدر جمل�س �شعبي االقليم االو�سط
ت�رصيح ي�شمل  19نقطة منها
اال�ستمرارية يف اجناز �صيانة
الطرق وجماري ال�رصف ال�صحي،
وخلق اجواء مالئمة لال�ستفادة
اجليدة من اجللود.

ور�شة عمل حول مكافحة اجلرمية املنظمة تختتم فعالياتها �إحتجاز ا�شخا�ص يبيعون ع�سل مغ�شو�ش

اختتمت ام�س يف فندق ا�سمرا بال�س
ور�شة عمل حول اجلرمية املنظمة
التي نظمها مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية
ال�شئون
بالتعاون مع وزارة
اخلارجية و ال�رشطة الدولية
"االنرتبول" ،للدفع بالتعاون
الدويل واالقليمي لقوى ال�رشطة يف
�رشق افريقيا.
ور�شة العمل التي ا�ستمرت
لثالثة ايام  ،والتي �شارك فيها
باال�ضافة
العامون
املدعون
اىل ارتريا من كل من ال�صومال
واثيوبيا وكينيا واوغندا  ،وكذلك
خرباء مكافحة اجلرمية  ،تخللتها

نقا�شات وحما�رضات حول معاهدات
االمم املتحدة عن اجلرمية العابرة
للحدود واالن�شطة غري القانونية
واالجتاربالب�رش والتهجري وتاثري
اجلرمية.
كما تناول امل�شاركون �ضمان
فعالية ا�ساليب التحقيق يف ق�ضايا
اجلرمية املنظمة وان�شطة ال�رشطة
الدولية ،والدفع بالعمل ال�رشطي
الرقمية
والتحقيقات
الدويل
والتحقيقات املالية.
واو�ضح امل�شاركون لإيرينا  :ان
الهدف من ور�شة العمل االقليمية،
جاء لتمكني العاملني يف النيابة
العامة يف �رشق افريقيا من

تبادل اخلربات حول مكافحة
،واجلرمية العابرة
اجلرمية
للحدود وكيفية ال�سيطرة عليها
 ،ملا لها دور كبري يف تهيئة
االر�ضية لتبادل املعلومات ب�شكل
ا�رسع فيما بني اجلهات املخت�صة
 .و�أتاحت املناق�شات املفتوحة
امكانية تطوير التعاون فيما بني
النيابات العامة حول مكافحة
اجلرمية  ،و�أ�شاروا اىل ان هذه
الور�شة تتيح الفر�صة لعقد
ور�شة عمل اخرى لإعداد برامج
ت�أهيل وتدريب ت�ساعد على
�ضمان ال�سالم واال�ستقرار .

مت القاءالقب�ض على ا�شخا�ص
ظلوا يخلطون ال�سكر مبادة غريبة
ومن ثم بيعه للمواطنني على �أنه
ع�سل ،يف املحال التجارية التي
قاموا بفتحها يف خمتلف انحاء
البالد ،وذلك من خالل متابعة
ال�رشطة وتعاون املواطنني.
ويف التو�ضيح الذي ادىل به ق�سم
العالقات العامة بال�رشطة اليرينا
نقال عن مراكز ال�رشطة يف االو�سط
والقا�ش -بركة ،ا�شار اىل ان
املتهمني ال�سبعة كلهم من مديرية
�رسجقا باالقليم االو�سط.
وتو�ضح تقارير ال�رشطة بان
املتهمني كانوا يجهزون كمية قدرها
 10كيلو �سكر ومن ثم خلطها مبادة
" ال�شب" وبعد الت�أكد من برودتها
كانوا يقومون با�ضافة كمية من

الع�سل ال�صايف اليها يرتاوح وزنها
بني ن�صف اىل واحد كيلو  ،وبعد
�أن تاخذ هذه الكمية جمتمعة لون
و�سلوك الع�سل يقومون ببيعها
للمواطنني بالتحرك اىل االرياف
واملدن.
و�شهد املتهمون امل�شاركون يف
هذه االعمال املخالفة للقانون
بانهم كانو يقومون بهذا العمل منذ
�سنوات عديدة ،وقد جنوا ارباح
طائلة من هذا التحايل.
كما علم عن �ضبط اكرث من 100
كيلو من ذلك الع�سل املعد لبيعه.
هذا وقد دعت ال�رشطة املواطنني
ل�رشاء املواد الغذائية ذات االرتباط
املبا�رش ب�صحة االن�سان من االماكن
املوثوق بها ،وامل�ساهمة يف ك�شف
املخالفني للقانون.
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عن�سبا:تنظيم ور�شة عمل حول برنامج تعليم الكبار تعرث حمادثات الرو�س والأمريكيني حول
معاهدة اال�سلحة النووية املتو�سطة املدى

نظمت يف الثامن والع�رشين
والتا�سع والع�رشين من يناير
املن�رصم يف مدينة كرن ور�شة عمل
ت�ساعد على اجناح برنامج حمو
االمية بتعزيز امل�ساهمة يف برامج
تعليم الكبار.
واو�ضحت م�س�ؤولة تعليم الكبار
يف االقليم ال�سيدة /ابرهت قرب�آب
برنامج حمو االمية
 ،اختتام
الذي جرى بتنظيم ان�شطة فعالة
يف مديريتي كرن وعيالبرعد  ،إ� ّال
بع�ض اال�شكاليات التي تواجه اثناء
العمل ،فيما جترى يف املديريات
االخرى جيدا.
وذكرت ال�سيدة /ابرهت م�شاركة

 4االف طالب منهم  2159طالبة
يف العام الدرا�سي 2018 /2017
يف تلك املديريات ،وقد حقق 538
منهم نتائج ت�ؤهلهم اىل املرحلة
املتو�سطة والثانوية ،ويوا�صلون
درا�ستهم جيدا ،مو�ضحة بان هناك
بع�ضا من املواطنني ح�صلوا على
فر�ص العمل من خالل برنامج تعليم
الكبار يف املكاتب احلكومية خالل
اخلم�سة ع�رش عاما املا�ضية.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول اخلدمات
االجتماعية يف االقليم ال�سيد/
ت�سفاظيون قرماي بان على املديريات
مهاما كبرية من اجل العمل لتحقيق
نتائج عالية بالتعرف على جوانب

الق�صور وااليجابيات.
يف اخلتام دعا امل�شاركون اىل
ايجاد �آليات حلول لعدم جتمع القرى
وا�شكاليات املوا�صالت وعدم توفر
املكتبات االهلية ،وقلة امل�ستلزمات
الدرا�سية وقدموا افكارا واراء بناءة
ت�ساعد على اجناح تلك املهام.
من جانبه قال ال�سيد /قربزقي
دمام املدير العام لربنامج تعليم
الكبار بوزارة التعليم" ،ان برنامج
تعليم الكبار يف ار�ساء اخلدمات
القانونية يلعب دورا الي�ستهان به"،
داعيا كافة املواطنني للم�ساهمة
ح�سب امل�ستطاع من اجل الربامج
املو�ضوعة.

كندا تخف�ض عدد دبلوما�سييها يف كوبا ب�سبب مر�ض غام�ض

قررت كندا خف�ض عدد موظفيها
الدبلوما�سيني يف كوبا مبا ي�صل
�إىل الن�صف ،بعد �شعور �شخ�ص
�آخر با لإعياء ،مما يرفع عدد
الكنديني الذين �أ�صيبوا ب�أعرا�ض
غام�ضة منذ � 2017إىل .14
وبد �أ دبلوما�سيون �أمريكيون
وكنديون يف هافانا ال�شكوى من
الدوار وال�صداع والغثيان يف ربيع
.2017
وخف�ضت الواليات املتحدة عدد
العاملني يف �سفارتها �إىل  ،18مما
يزيد على  ،50بعدما �شعر �أكرث
من � 25شخ�صا ب�أغرا�ض مر�ضية
غري معتادة.
وذكر م�صدر بـاحلكومة الكندية
�أن الطاقم الدبلوما�سي يف كوبا
�سينخف�ض �إىل ثمانية من .16
وقال م�س�ؤول كندي �آخر
لل�صحفيني" :خف�ض �آخر يف
يعترب
الكندية)
(ال�سفارة
وفقا
املنا�سبة"،
اال�ستجابة
لوكالة "رويرتز".
وكانت الواقعة التي حدثت يف
نوفمرب هي �أول حالة كندية جديدة
يجري ا لإبالغ عنها منذ �أ�شهر ،مما
دفع احلكومة التخاذ قرار خف�ض
عدد العاملني املتبقني ،فيما
غادرت زوجات املوظفني ومن
يعولونهم العام املا�ضي.

ال�سفرية
وقالت
الكوبية لدى كندا
جوزفينا فيدال يف
بيان �إن هافانا
تعترب قرار �أوتاوا
"غري مفهوم" بالنظر
�إىل �أنه لن ي�ساعد
يف ك�شف غمو�ض
ال�صحية
الوقائع
و�سي�رض بالعالقات
ا لثنا ئية .
و �أ�ضافت" :هذا الت�رصف ي�ساعد
الذين ي�ستخدمون هذه الق�ضية يف
الواليات املتحدة ملهاجمة كوبا
وت�شويه �سمعتها".
وتتعاون احلكومة الكوبية مع
حتقيق كندي يف �سبب املر�ض
الذي مل يتحدد بعد.
وقال م�س�ؤول باحلكومة الكندية
لل�صحفيني " �أعتقد �أنني �أ�ستطيع
القول �إن امل�س�ؤولني الكوبيني
حمبطون مثلنا لعدم اقرتابنا من
حتديد �سبب".
و �أفادت فيدال ب�أنه ال توجد " �أدلة
رمبا تك�شف عن �أي تلف دماغي
�أو قد تف�رس ا لأعرا�ض املختلفة
التي جرى ا لإبالغ عنها �أو من
�ش�أنها تو�ضيح �أن هذه ا لأعرا�ض
حدثت ب�سبب �إقامة الدبلوما�سيني
املت�أثرين بها يف كوبا".

ح�صيلة �ضحايا انهيار �سد منجمي بالربازيل ترتفع �إىل  110قتلى

ارتفع عدد �ضحايا كارثة
برومادينيو �إىل  110قتلى و238
مفقودا ،وذلك بعد ا�ستخراج مزيد
من اجلثث اول ام�س اخلمي�س من
�أطنان الوحول التي تدفقت �إثر
انهيار �سد يف جنوب �رشق الربازيل،
وفق ما ذكر رجال ا لإطفاء.
وكانت احل�صيلة م�ساء ا لأربعاء

املا�ضي  99قتي ًال  ،ف�ض ًال عن 259
مفقود ًا .
وقال اللفتنانت كولونيل فالفيو
غودينيو ،املتح ّد ث با�سم ال ّد فاع
املدين يف والية مينا�س جرياي�س،
�إنّ من بني اجلثث الـ 110التي عرث
عليها ،مت التعرف �إىل  71جثة.
ووقعت الكارثة يف  25يناير،

وكتبت تقول �إن كوبا ال تزال
ملتزمة باحلفاظ على العالقات
الثنائية اجليدة مع كندا على
الرغم من القرار الذي اتخذته
يوم ا لأربعاء.
وزار �أكرث من مليون كندي
اجلزيرة الواقعة يف البحر
الكاريبي العام املا�ضي ،مما
يجعل كندا �أهم �سوق �سياحي
لكوبا مثلما كانت منذ عقود.
وكندا �أي�ضا من بني �أكرب ع�رشة
�رشكاء جتاريني لكوبا� ،إذ بلغ
حجم التبادل التجاري بينهما
 790مليون دوالر عام ،2017
وت�شري �أحدث �أرقام التجارة
الكوبية �إىل �أن كندا هي ال�رشيك
التجاري الوحيد لكوبا بني هذه
الدول الع�رش التي مييل ميزانها
التجاري ل�صالح هافانا.
عندما ت�س ّبب انزالق للترّ بة بانهيار
ال�س ّد يف منجم للحديد اخلام قرب
مدينة بيلو �أوريزونتي عا�صمة
والية مينا�س جرياي�س.
وكانت والية مينا�س جرياي�س
جر اء
رض رت يف العام 2015
ت� ّ
ّ
منجمي �آخر قريب من
د
�س
انهيار
ّ
ّ
ماريانا التي تبعد  120كلم من
برومادينيو ،و �أ�سفر عن  19قتي ًال
وت�س ّبب بكارثة بيئ ّية غري م�سبوقة
يف البالد

اعلن م�س�ؤول رو�سي كبري اول
ام�س اخلمي�س ان رو�سيا والواليات
املتحدة مل حتققا "�أي تقدم" خالل
لقاء خ�ص�ص للمعاهدة حول الأ�سلحة
النووية املتو�سطة املدى اخلمي�س،
قبل يومني من انتهاء املهلة التي
حددتها وا�شنطن ملو�سكو.
وقال نائب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي ريابكوف يف ت�رصيح بثته وكالة
الأنباء "ريا نوفو�ستي" �إنه "مل يح�صل تقدم مع اال�سف".
وكان يتحدث بعد لقاء يف بكني مع نائب وزير اخلارجية االمريكي اندريا
تومب�سون ،على هام�ش اجتماع بني الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س
االمن الدويل .وا�ضاف ان "الأمريكيني يناق�ضون �أنف�سهم ومل ي�ؤكدوا ا�ستعدادهم
الجراء مزيد من املناق�شات معنا حول اي اجراء �شفاف" ،وا�صفا املوقف
الأمريكي حول هذا امللف ب�أنه "�صلب اىل حد ما" و"مدمر" و�أ�شبه "ب�إنذار".
ويف اكتوبر ،اعلن الرئي�س االمريكي دونالد ترامب عزمه على االن�سحاب من
معاهدة اال�سلحة النووية املتو�سطة املدى ،املوقعة بني االحتاد ال�سوفياتي
ووا�شنطن يف  ،1987وتلغي ا�ستخدام ال�صواريخ الأر�ضية التي يبلغ مداها من
 500اىل  5500كلم ،بحجة ان مو�سكو ال حترتمها.
وال�شهر املا�ضي� ،أمهلت الواليات املتحدة رو�سيا �ستني يوما ،تنتهي يف
الثاين من فرباير ،لتفكيك ال�صواريخ اجلديدة التي تنتهك املعاهدة ،مهددة
باالن�سحاب .وتنفي رو�سيا هذه االتهامات "التي ال ا�سا�س لها" ،متهمة يف
املقابل وا�شنطن بانتهاك املعاهدة.

�أملانيا تعتقل عراقيني "خططوا لهجوم �إرهابي"

اعتقلت ال�سلطات الأملانية ثالثة
عراقيني لال�شتباه يف �أنهم خططوا
لهجوم �إرهابي با�ستعمال متفجرات
و�أ�سلحة.
وجاء يف بيان للمدعي العام
�أن اثنني من املعتقلني "قررا يف
عام  2018تنفيذ هجوم �إرهابي يف
�أملانيا".
ومل يحدد املوقوفون ،ح�سب
التحقيق ،هدفا معينا لهجومهم،
ويجري الت�أكد من �أن الثالثة ينتمون
�إىل تنظيم م�سلح.
وقالت ال�سلطات الأملانية �إن
املعتقلني هم �شاهني ف ،وهر�ش ف
البالغني من العمر  23عاما ،ف�ضال
عن ر�ؤوف �س البالغ من العمر 36
عاما ،والذي يوفر الدعم لهما.
و�ألقي القب�ض على الثالثة يف منطقة
ديثمار�شن قرب احلدود الدمناركية.

ويعتقد �أن �ساهني اطلع يف االنرتنت
على كيفية �صناعة القنابل وطلب من
�شخ�ص يف بريطانيا تزويده بفتيل
كهربائي .وقد �أحبطت ال�رشطة
الربيطانية خطته تلك.
وتقول ال�سلطات الأملانية �أي�ضا
�أنه جمع مع هر�ش مواد متفجرة من
الفمرقعات.
وطلب االثنان ،ح�سب بيان
االدعاء العام ،من ر�ؤوف تزويدهما
مب�سد�س ،ورف�ضا اقتناء م�سد�س
من نوع ماكاروف  9ملم لأنه باهظ
الثمن ،عر�ضه عليهم رجل يدعى وليد
خالد.
وقال املدعي العام �إن العراقيني
الثالثة كانوا يعتزمون ا�ستعمال
�سيارة يف الهجوم ،وهو ما جعل
�شاهني ي�رشع مطلع هذا العام يف
تعلم قيادة ال�سيارات.
ونقل موقع �صحيفة دي �شبيغل �إن
الثالثة دخلوا �أملانيا يف خريف 2015
مع موجة املهاجرين والالجئني
الذين تدفقوا على �أملانيا وفاق
عددهم املليون �شخ�ص.
وقالت دير �شبيغل �إن �أحد امل�شتبه
فيهم اعرتف �أنه كان يريد ا�ستهداف
مكان فيه �أكرب عدد من "الكفار ،ولكن
لي�س الأطفال

بريطانيا تعتزم ت�أجيل "بري�سكت"

حتدث وزير اخلارجية الربيطاين ،جريميي هانت ،اول ام�س اخلمي�س ،عن
�إمكانية ت�أخري بريك�ست �إىل ما بعد موعده املحدد يف  29مار�س يف حال عدم
امل�صادقة على اتفاق انف�صال ،حتى يتم الت�صويت على القوانني ال�رضورية
لتنفيذه.
وقال جريميي هانت متحدثا لإذاعة "بي بي �سي �" :"4صحيح �أننا �إذا تو�صلنا
يف نهاية املطاف �إىل امل�صادقة على اتفاق يف الأيام التي ت�سبق  29مار�س ،قد
نحتاج �إىل مزيد من الوقت لإقرار الت�رشيعات ال�رضورية".
وتابع" :لكننا �إذا متكنا من �إحراز تقدم يف وقت �أبكر ،فقد ال يكون ذلك
�رضوريا" ،م�ضيفا" :ال ميكننا �أن نعرف يف املرحلة الراهنة �أيا من هذين
ال�سيناريوين قد يتحقق".
وينبغي �أن ت�صادق دول االحتاد الأوروبي الـ 27الأخرى على �أي طلب ت�أجيل.
ومع اقرتاب موعد بريك�ست ،تدر�س رئا�سة احلكومة �إمكانية �إلغاء العطلة
الربملانية لأ�سبوع املتوقعة يف فرباير �أو متديد جل�سات املناق�شات يف
الربملان.
و�صادق الربملان على  5من القوانني الـ 13الواجب �إقرارها قبل بريك�ست،
وما زال يتحتم الت�صويت على  ،8يف حني مل تبد�أ املناق�شات بعد ب�ش�أن بع�ضها
ومنها قانونني ب�ش�أن البيئة واحلفاظ على احليوانات ،وفق ما �أفادت بيانات
مركز الدرا�سات "�إن�ستيتيوت فور غوفرمننت"
ومع رف�ض النواب اتفاق االن�سحاب الذي تو�صلت �إليه رئي�سة الوزراء ،ترييزا
ماي ،مع االحتاد الأوروبي� ،أعلنت �أنها تعتزم العودة �إىل بروك�سل ملعاودة
التفاو�ض ب�ش�أنه� ،سعيا النتزاع تنازالت ت�سمح لها باحل�صول على غالبية يف
جمل�س العموم.
غري �أن القادة الأوروبيني �أعلنوا رف�ضهم احلازم لهذا االحتمال.
وتواجه اململكة املتحدة خطر اخلروج من التكتل بدون اتفاق يف حال عدم
التو�صل �إىل تفاهم ،وهو ما حتذر منه الأو�ساط االقت�صادية
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اً
الكويت :رئي�س جمل�س االمة يتهم جهات خارجيةب�إ�ستهداف البالد “عبا�س” يجدد دعوته مل�ؤمتر دويل لل�سالم و�صول حلل الدولتني

ر�أى رئي�س جمل�س الأمة الكويتي،
مرزوق الغامن "ان هناك جهات
خارجية كويتية ال تريد ا�ستقرارا يف
جمل�س الأمة ولديها �أدوات بداخله،
وحتاول ا�ستثمار �أي امر من اجل حل
املجل�س".
وتابع خالل مقابلة مع قناة الراي
�أن "هناك من يهدف فقط للت�صعيد
حتى حتدث �أزمة وامل�ستفيد جهات
خارجية لها نواب تريد حل املجل�س
والهدف تعليق الد�ستور" ،وك�شف،
"�أن هناك �أوامر ب�أن يقدم ا�ستجواب

يف القريب العاجل ل�سمو رئي�س
جمل�س الوزراء واملحاور وذلك
لإبقاء الو�ضع غري م�ستقر وهذا
يحتاج �إىل مواجهة".
واعرب عن اعتقاده ان "�أي مو�ضوع
يثري �أزمة يعتقدون �أنها فر�صة لهم
ولكن املت�رضر هو ال�شعب الكويتي
وامل�ستفيد جهات خارجية ال تريد ان
يكون هناك ا�ستقرار بالكويت ولديها
�أدواتها داخل املجل�س .هناك نواب
اجتهاداتهم ا�صالحية وان اختلفنا
معهم ،لكن �أتكلم عن بع�ض من ي�سعى
�إىل حل املجل�س وتعليق الد�ستور
وتكريه النا�س بالدميقراطية".
و�أو�ضح "�أنه وفق املعطيات
التي لدى وبناء على لقاءاتي
الربوتوكولية مع �صاحب ال�سمو اجد
رغبة لدى �سموه ب�أن يكمل املجل�س
مدة اربع �سنوات ،و�سفينة الكويت
قوية ومتينة و�سنعرب الأمواج ب�سهولة
وي�رس وتوقعي ال يوجد حل للمجل�س

و�إن �شاء الله ي�ستمر املجل�س واملهم
�أن يقدم �شيء للمواطن".
وعن ق�ضية خلو مقعدي النائبني
وليد الطبطبائي وجمعان احلرب�ش،
قال رئي�س جمل�س الأمة "ان حكم
املحكمة الد�ستورية لي�س قرار
املجل�س �أو احلكومة واملحكمة ق�ضت
بعدم د�ستورية املادة  16من الالئحة
الداخلية وترتب عليها �إنفاذ املادة
 84من الد�ستور.
و�أ�ضاف "�أن ع�ضوية النائبني
جمعان احلرب�ش ووليد الطبطبائي
�سقطت بقوة الد�ستور وبحكم املحكمة
نهائية
و�أحكامها
الد�ستورية
ونافذة" ،متابعا�" ،أ�ؤكد احرتامي
وتقديري للحرب�ش والطبطبائي
والأمر لي�س كما يحاول البع�ض
ت�صويره ب�أنه موجه لأ�شخا�ص ،فلو
كان خالد الغامن وفهد الغامن مكان
الطبطبائي واحلرب�ش التخذت هذا
الإجراء".

قال م�س�ؤولون ع�سكريون يف
البنتاغون اول ام�س اخلمي�س �إن
القوات الأمريكية �شنت غارة جوية يف
ال�صومال �أ�سفرت عن مقتل � 24إ�سالميا
من حركة ال�شباب.
ويف بيان� ،أ�شارت قيادة اجلي�ش
الأمريكي يف �إفريقيا �إىل �أن ال�رضبة
ح�صلت الأربعاء بالقرب من "موقع
مع�سكر �إرهابي" يف هريان بو�سط
ال�صومال.
وت�أتي هذه ال�رضبة ب�إطار مهمة
متوا�صلة تتعاون فيها القوات
الأمريكية مع االحتاد الإفريقي وقوات

الأمن ال�صومالية ملحاربة
حركة ال�شباب.
وقال مدير عمليات القيادة
الأمريكية يف �إفريقيا اجلرنال
غريغ اول�سون �إن هذه
ال�رضبات "تُ وا�صل م�ساعدة
�رشكائنا على �إحراز تقدم
يف كفاحهم �ضد الإرهابيني
العابرين للحدود الذين
يعار�ضون ال�سالم يف ال�صومال
واملنطقة".
وزاد البنتاغون وترية �رضباته يف
ال�صومال خالل ال�سنوات الأخرية.

وال�شهر املا�ضي� ،أعلن اجلي�ش
الأمريكي �أنه قتل  62عن�رصا من
حركة ال�شباب يف �ست غارات جوية
بال�صومال

ال�صومال :مقتل  24عن�صرا من حركة ال�شباب ب�ضربة �أمريكية

لبنان :توافق على ت�شكيل حكومة جديدة

املغرب :ارتفاع حاالت الوفيات ب�إنفلونزا اخلنازير

�أكدت احلكومة املغربية،اول
ام�س اخلمي�س ،ارتفاع حاالت
الوفيات مبر�ض �إنفلونزا اخلنازير
(�إت�ش�1إن )1داخل م�ست�شفيات عامة
وخا�صة ،بعد �أقل من � 24ساعة على
ت�سجيل حالتي وفاة فقط.
وقال وزير ال�صحة املغربي،

�أن�س الدكايل ،يف ت�رصيح
العربي
املغرب
لوكالة
الر�سمية للأنباء ،م�ساء اول
ام�س اخلمي�س� ،إن الوزارة
�سجلت  5حاالت وفاة ب�إنفولنزا
�أنها
م�ضيفا
اخلنازير،
"�ستوا�صل جهودها يف �إطار
اليقظة الوبائية".
وتابع �أن �إنفلونزا (�إت�ش�1إن)1
�أ�صبحت "�إنفلونزا ب�رشية ..تنتقل
من �شخ�ص لآخر" و�أنها "�أ�صبحت �أقل
خطرا منذ عام ."2011
ودعا الوزير املغاربة وخا�صة من
قال �إنهم يف "و�ضعية ه�شة" مثل كبار
ال�سن والأطفال بني �ستة �أ�شهر وخم�س

�أعلن احلليف الأبرز حلزب الرئي�س
اجلزائري ،عبدالعزيز بوتفليقة،
اول ام�س اخلمي�س ،دعمه تر�شح
الرئي�س لوالية خام�سة يف انتخابات
�أبريل املقبل.
وقال الأمني العام للتجمع الوطني
الدميقراطي رئي�س الوزراء� ،أحمد
�أويحيى ،خالل اجتماع للمجل�س
الوطني للحزب «�إذا كان امل�ستقبل
ميثل للبع�ض التغيري ،فالتجمع
يدعم
الدميقراطي
الوطني
اال�ستمرارية ،ما يدفع فينا الأمل
الكبري لإعالن الرئي�س تر�شحه
لالنتخابات».
وي�ستخدم بوتفليقة ،الذي يحكم
منذ عام  1999والبالغ من العمر
 81عاما ،كر�سيا متحركا ونادرا ما
�شوهد علنا منذ تعر�ضه جللطة يف
الدماغ عام .2013
ومل ي�ؤكد الرئي�س حتى الآن ما �إذا

كان �سي�سعى للح�صول على
والية جديدة.
وقال �أويحيى رئي�س
وزراء بوتفليقة منذ عام
� 2003إن ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية و�ضعت الأ�سا�س
«مل�ستقبل واعد».
املر�شحني
و�أمام
للرئا�سة مهلة تنتهي
منت�صف ليل الثالث من مار�س
لتقدمي طلباتهم.
ويف ال�سايق ،قال املتحدث
الر�سمي با�سم التجمع الدميقراطي
�إن «من املحتمل» �أن يعلن بوتفليقة
قراره مطلع فرباير.
كما نحى جانبا املخاوف ب�ش�أن
�صحة الرئي�س قائال �إنها ال ت�شكل
عقبة �أمام والية �أخرى.
و�أو�ضح «كلنا نعرف �أن حالة
الرئي�س بوتفليقة ال�صحية لي�ست

�أكد عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي
مع رئي�سة مالطا ماري لويز
كولريو بريكا� ،أنه و�ضع الرئي�سة
يف �صورة التطورات ال�سيا�سية عقب
تويل دولة فل�سطني رئا�سة جمموعة
الـ 77+ال�صني” يف الأمم املتحدة.
كما �أطلعها ،على �آخر م�ستجدات
ال�سيا�سة يف �ضوء ان�سداد الأفق
ال�سيا�سي؛ ب�سبب رف�ض �إ�رسائيل
حل الدولتني ،وقرارات ال�رشعية
الدولية.
و�أ�ضاف الرئي�س الفل�سطيني
خالل امل�ؤمتر ال�صحفي“ :و�ضعت
الرئي�سة يف �صورة القرارات
الأمريكية املدمرة ب�ش�أن مدينة
القد�س والالجئني الفل�سطينيني،
الأمر الذي جعل الواليات املتحدة

وغري
منحازً ا،
و�سيطً ا
م�ؤهل لرعاية املفاو�ضات
وحدها”.
وبني ب�أنه و�ضعها ب�صورة
االنتهاكات الإ�رسائيلية من قتل
مو�ضحا
وحرق واقتحامات،
ً
لها ب�أن �إ�رسائيل “تت�رصف
كدولة فوق القانون ،بدعم
من الواليات املتحدة الأمريكية”.
و�أكد الرئي�س الفل�سطيني على
�أهمية الدور الذي ميكن �أن تلعبه
“مالطا” يف دعم حتقيق ال�سالم
من خالل ع�ضويتها يف االحتاد
الأوروبي.
بدورها� ،أكدت رئي�سة مالطا على
دعم بالدها لقيام دولة فل�سطينية،
�إىل جانب �إ�رسائيل ،لتعي�شا ب�أمن
و�سالم وح�سن جوار ،وفق مبد أ� حل
الدولتني.
وو�ضعت ” لويز كولريو” ،فور
و�صولها رام الله� ،إكليلاً من الزهور
على �رضيح الرئي�س الفل�سطيني
الراحل يا�رس عرفات

�سنوات واحلوامل والذين يعانون من
�أمرا�ض مزمنة "�إىل مزيد من اليقظة
واتباع نظام �صحي والتلقيح �ضد
الإنفلونزا".
وكان الدكايل �أكد� ،صباح
اخلمي�س ،يف اجتماع احلكومة وفاة
�سيدتني بهذا الفريو�س ،وقال �إن
الأوىل كانت حبلى ،والثانية عمرها
 68عاما.
وذكر الدكايل �أن هناك عمليات
مراقبة يف املغرب للإنفلونزا ،منذ
عام  ،2004من خالل  375مركزا
�صحيا عاما موزعة يف خمتلف �أنحاء
اململكة

قالت م�صادر
�سية
�سيا
الزعماء
�إن
ا للبنا نيني
تو�صلوا ،اول
ام�س اخلمي�س،
اتفاق
�إىل
لت�شكيل حكومة
وطنية
وحدة
جديدة يف خطوة من �ش�أنها �إنهاء � 9أ�شهر من اخلالف ب�ش�أن توزيع
املنا�صب الوزارية.
و�ستكون هذه ثالث حكومة برئا�سة �سعد احلريري ،الذي تعهد
ب�إجراء ا لإ�صالحات الالزمة لو�ضع املالية العامة على م�سار
م�ستدام واحل�صول على مليارات من التمويل لدفع النمو االقت�صادي
ا ل�ضعيف .
وو�صل رئي�س الوزراء املكلف �إىل الق�رص اجلمهوري يف بعبدا لت�سليم
الت�شكيلة ،التي مت التوافق عليها مع ا لأطراف ال�سيا�سية.
وبد �أت النقا�شات حول ت�شكيل حكومة وحدة وطنية عقب االنتخابات
الربملانية التي جرت يف مايو املا�ضي ،وهي ا لأوىل منذ � 9سنوات
وكان هدفها توزيع احلقائب الوزارية بني الكتل ال�سيا�سية الرئي�سية
يف لبنان ح�سب التوازن الطائفي الدقيق.
وانعك�ست املخاوف على االقت�صاد وعلى وجه اخل�صو�ص على
ال�سندات اللبنانية و �أ�سعارها.
وحذر �صندوق النقد الدويل يف يونيو من �أن هناك حاجة ملحة
لو�ضع القطاع املايل يف لبنان على �أ�س�س م�ستدامة

اجلزائر:حزب �أويحيى يدعم تر�شيح بوتفليقة لوالية خام�سة
رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099

كما كانت يف االنتخابات ال�سابقة،
لكن منذ عام  ،2014مل نالحظ �أن
مر�ضه كان عقبة بوجه �صالحياته
الد�ستورية».
وكان الأمني العام جلبهة التحرير
الوطني ،حزب بوتفليقة� ،أعلن �أن
الرئي�س �سيكون مر�شح اجلبهة يف
االنتخابات املقبلة.
وقد ظهر بوتفليقة للمرة الأخرية
علنا يف الأول من نوفمرب وبعدها على
التلفزيون الر�سمي يف  27دي�سمرب يف
اجتماع ملجل�س الوزراء.

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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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.

عادة ما يتخل�ص الغالبية العظمى من ذكريات
احلب وهدايا احلبيب ال�سابق حتى ال تظل
عالقة يف الأذهان طوال العمر ،لكن على عك�س
ما تن�صح به الدرا�سات العلمية للتخل�ص من
ذكريات التجارب العاطفية ال�سابقة ،احتفظت
�سيدة ا�سكتلندية بنوع من ال�شوكوالتة حلوايل

دولتان حتتاجان  80مليون امر�أة خللق توازن

ك�شفت منظمة "هيومن رايت�س ووت�ش"،
�أن �أكرب دولتني يف العامل من حيث عدد
ال�سكان ،حتتاجان �إىل نحو  80مليون
امر�أة؛ ل�سد النق�ص وخلق التوازن مع
الذكور.
وذكر موقع "لو فيغارو" الفرن�سي� ،أن
ال�صني والهند تعانيان من نق�ص "مهول"
يف عدد الن�ساء؛ م�شري ًا �إىل �أن تقرير ًا
حديث ًا لـ"هيومن رايت�س ووت�ش"� ،سلّط
ال�ضوء على االختالل احلا�صل يف الرتكيبة
ال�سكانية للدولتني.
وقال التقرير :يوجد يف بع�ض املناطق بال�صني والهند  120رج ً
ال لكل  100امر�أة؛ وهو ما ي�ؤكد
اختالل التوازن بني اجلن�سني؛ الأمر الذين يثري قلق ًا كبري ًا لدى �سلطات الدولتني؛ م�ضيف ًا" :يف املجموع،
حتتاج ال�صني والهند  80مليون امر�أة ل�سد هذا النق�ص ..هذا الرقم قد يرتفع م�ستقبالً".
ويرى مراقبون �أن �سيا�سة "الطفل الواحد" ،التي تبنتها ال�صني منذ  1979و�إىل غاية  ،2015كانت
من بني �أ�سباب اخللل احلا�صل يف تركيبتها ال�سكانية اليوم؛ الفتني �إىل �أن عدد ًا من الأ�رس ال�صينية ال
تزال تلج�أ �إىل الإجها�ض للتخل�ص من الأجنة الإناث .وذكرت تقارير �سابقة �أن �سيا�سة االبن الواحد
�أ�سفرت عن نق�ص كبري يف عدد ن�ساء ال�صني،
يقدر بع�رشات املاليني .وتنب�أت ال�صني ب�أن عدد الرجال �سيفوق عدد الن�ساء بثالثني مليون ًا
بنهاية هذا العقد .و�أفاد موقع "لو فيغارو" ب�أن هذا التفاوت بني اجلن�سني �أدى �إىل كثري من امل�شكالت؛
خ�صو�صا يف ال�صني ،من بينها "�رشاء ن�ساء ميامنار" .ويلج�أ ال�صينيون �إىل �رشاء ن�ساء وفتيات
ميامنار والزواج بهن ق�رس ًا؛ وفق ما ذكرته منظمة "هيومن رايت�س ووت�ش" ،يف تقرير �سي�صدر �شهر
فرباير املقبل.
وقال التقرير :يجري بيع ن�ساء ميامنار مقابل مبلغ بني � 3آالف و� 13ألف دوالر للمر�أة ..وبعدها
يتم حب�سهن يف املنازل وعدم ال�سماح لهن باخلروج ..كما ُيفر�ض عليهن الإجناب ب�شكل �رسيع من
�أجل زيادة الن�سل .و�أ�ضاف :بعدما ينجنبُ ،ي�سمح لهن مبغادرة البالد والعودة �إىل وطنهن دون
�أطفالهن؛ وك�أن مهمتهن انتهت ..هذه الت�رصفات ت�ستهدف كذلك ن�ساء كمبوديا وفيتنام.

ً
عا�شت  30عاما معتمدة فقط على �شرب ال�شاي !

مع ارتفاع ن�سبة البدانة يف العامل،
�أ�صبح هناك تعدد يف �أنواع احلميات
الغذائية ،وطرق التخل�ص من الوزن
الزائد ،تتفق جميعها على عدم
احلرمان من الطعام� ،إال �أن هناك
طريقة غريبة �أتبعتها فتاة هندية
خرجت عن امل�ألوف.
وقررت الهندية بيلي ديفي عندما

هلل �صالح

عبدا

ً ً
جتربة رومان�سية..ا�شرتيا قاربا بدال من منزل!!!

�سبب عاطفي يدفع امر�أة للأحتفاظ بقطعة
�شوكوالتة لن�صف قرن من الزمان

ن�صف قرن من الزمان دون �أن تفتحها،
كانت تلقتها هدية من حبيبها يف
مقابلتهما الأوىل.
وال�سيدة التي تدعى جان بيرتز،
قررت االحتفاظ بال�شوكوالتة حلوايل
ن�صف قرن دون �أن تفتحها ،كانت
تلقطها من حبيبها منذ حوايل 50
عام ًا.
ويف لقائهما الأول قدم لها بي�ضة
الكرمية من �إحدى �رشكات ال�شوكوالتة
ال�شهرية باعتبارها هدية رومان�سية ،ثم تزوجها
وقررا االحتفاظ بهذه البي�ضة �سويا.
وعلى الرغم من مرور الزمن وال�سنوات
الطويلة على هذه احللوى� ،إال �أن حالتها ال تزال
جيدة ،كما �أنها تذكر ال�سيدة بذكريات �شبابها
مع حبيبها.

�إعداد

� /أ�سماء

لطاملا كانت الأفالم ال�سينمائية م�صدر �إلهام
للب�رش ،وخ�صو�ص ًا الرومان�سية منها ،ا�ستلهمت
�أ�رسة بريطانية فكرة العي�ش على منت قارب
يف النهر بعدما �ضاق بها احلال ومل ت�ستطع
احل�صول على قر�ض عقاري ل�رشاء بيت.
وال�شابة الع�رشينية جي�سيكا بيت�س ( 24عام ًا)
وزوجها ليام ،مل يتمكنا من احل�صول على قر�ض

عقاري ل�رشاء منزل ب�سبب دخلهما املنخف�ض،
فقررا �رشاء قارب وحتويله �إىل منزل والعي�ش
بداخله.
ويف �إحدى ال�سهرات� ،شاهدت جي�سيكا فيلم
كابنت فانتا�ستك ،الذي ظهر فيه بطل الفيلم
وهو يبني منز ًال لأطفاله فوق �إحدى الأ�شجار،
الأمر الذي جعلها تفكر يف التخلي عن فكرة
العي�ش يف منزل تقليدي وامتالك قارب منا�سب
لهذا الغر�ض.
وقررت جي�سيكا وزوجها وليام� ،رشاء قارب
طويل مببلغ �40ألف جنيه ا�سرتليني ،ومنذ ذلك
احلني� ،أ�صبح القارب هو منزل دائم ًا للزوجني
وطفلهما.
وعلى الرغم من جمال القارب من الداخل� ،إال
�أنه يفتقر �إىل بع�ض مقومات احلياة احلديثة مثل
�شبكة الإنرتنت ،وم�صادر الطاقة.

ً
خوفا من ال�ضرب �شاب تركي يهرب من حفل زفافه!!..

وف ًقا لعادات الزواج يف تركيا يقوم
�أ�صدقاء العري�س ب�رضبه و�إهانته �أمام
اجلميع حيث يو�ضع على ظهره �رسج �أحد
الأح�صنة وي�سكب فوق ر�أ�سه املاء وذلك
ل�ضمان حياة �سعيدة وطويلة للعرو�سني.
ولهذا التقليد بالتحديد قرر �شاب تركي
ً
خوفا مما �سيفعله
الهروب من حفل زفافه
�أ�صدقائه به ،لذلك قرر ال�شباب و�ضع
مكاف�أة مالية قدرها  500لرية تركية ملن
يجد العري�س �أو ُيديل مبعلومات عن مكان
اختبائه.
فالعري�س فرهاد بالبان كان قد بالغ يف �رضب �أ�صدقائه خالل حفالت زفافهم لذلك هم يتوعدونه
برد الأفعال م�ضاعفة واالنتقام منه بعد هروبه من احلفل.
اجلدير بالذكر �أن تركيا بها الكثري من العادات والتقاليد املتعلقة بالزفاف بع�ضها غريب ج ًدا مثل
و�ضع امللح بالقهوة عند طلب العري�س ليد العرو�س وهي عادة منت�رشة يف خمتلف املدن الرتكية.

طبق جديد حللوى �إيطالية مقرم�شة فريدة من نوعها

خطف �شخ�ص �إيطايل الأ�ضواء �إليه بعدما قدم
طعمة
طبق ًا غريب ًا وفريد ًا من نوعه حللويات ُم ّ
بالأوزون� ،أطلق عليها طبق الهواء املقلي.
والطبق الغريب ،يقدمه مطعم "فيفا" الواقع

كانت بعمر  11عام ًا ،االمتناع عن تناول
�أي �شكل من �أ�شكال الطعام ،واالكتفاء فقط
ب�رشب ال�شاي كقوت يومي لها.
ويف الوقت احلايل تبلغ ديفي من العمر
 44عام ًا ،وتعرف بني �سكان قريتها مبدينة
بيال�سبور الهندية ،ب�أنها �سيدة بالغة
ال�صحة ،امتنعت عن الأكل منذ ما يزيد عن
 30عام ًا.
ويف بداية احلمية الغريبة ،تناولت ديفي
الب�سكويت واخلبز مع ال�شاي باحلليب،

يف بلدة كا�ستلفرنكو فينيتو الإيطالية ،و�أبتكره
رئي�س الطهاة "نيكوال ديناتو" الذي �أراد �أن يلتقط
جوهر الهواء الطلق وي�ضعه يف طبق ُي�سمى "�آريا
فريتا" �أو "الهواء املقلي".
احللوى املقرم�شة ،يتم �إعدادها بوا�سطة نبات
التابيوكا التي يتم خبزها �أو ًال ثم قليها ،مع
�إ�رشاك الهواء �أو مادة الأوزون ملدة  10دقائق
يف هذه العملية حتى تنتفخ وت�صبح مملوءة
بالهواء من الداخل ،ثم يتم تقدميها على طبق
من احللوى القطنية.
و�أ�صبح هذا النوع من الطعام حديث رواد
مواقع التوا�صل االجتماعي ،ويقدم جلميع زوار
املطعم كرتحيب بال�ضيوف ،وفاحت ل�شهية
الزبائن.

لكنها توجهت تدريجي ًا لتناول ال�شاي
الأ�سود مرة واحدة يف اليوم ،وبالتحديد
بعد غروب ال�شم�س.
عائلة ديفي طلبت تلقي امل�ساعدة الطبية
ل�ضمان عدم معاناتها من �أي مر�ض ،بيد �أن
الأطباء مل يتمكنوا من ت�شخي�ص �أي م�شكلة �أو
عار�ض �صحي وراء �سلوكها.
ومن الناحية العلمية ،فالأمر مثري
للده�شة� ،إذ ال ميكن لأي ب�رش البقاء على
قيد احلياة ب�رشب ال�شاي ملدة  30عام ًا.
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املخلفات النباتية واحليوانية ـ م�صادرها و�أهميتها!!!
�إعداد :حممود عبداهلل �/أبوكفاح
مفتاح حت�سني الإنتاج الزراعي
وا�ستدامته يعتمد �أ�سا�سا على
الإدارة واخلدمة املثلى مل�صادر
الرتبة واملياه مع الإ�ضافة
امل�ستمرة للمخلفات الع�ضوية.
ودور املادة الع�ضوية هام
يف حت�سني اخلوا�ص الطبيعية
والكيمائية واحليوية للرتبة مما
ينعك�س بدرجة كبرية على زيادة
الإنتاجية.
ولال�ستفادة الق�صوى من
املخلفات الع�ضوية يلزم �إلقاء
ال�ضوء على م�صادر تلك املخلفات
وخ�صائ�صها حتى يكون التخطيط
�صحيح ًا لتدوير هذه املخلفات
واال�ستفادة املثلى منها يف زيادة
الإنتاج الزراعي وميكن و�ضع
تلك املخلفات الع�ضوية يف ثالث
جماميع رئي�سية هي:
املحا�صيل
 1خملفاتالزراعية.
املخلفات احليوانية.
2 3خملفات الت�صنيع
الزراعي.
خملفات املحا�صيل الزراعية:
وهذه تتمثل يف القطن ,
الذرة ال�شامية  ,الذرة الرفيعة
 ,فول ال�صويا  ,الأرز  ,ق�صب
ال�سكر  ,بنجر ال�سكر  ,الكتان
 ,ال�شعري  ,عباد ال�شم�س ,
ال�سم�سم  ,الرتم�س  ,الفول
البلدي  ,العد�س  ,احلم�ص
و احللبه... .الخ كما ميكن
ا�ستخدام خملفات جميع �أنواع
اخل�رض واملخلفات النا�شئة عن
ت�صنيع البع�ض منها ,كذلك
ميكن ا�ستخدام نواجت تقليم
�أ�شجار الفاكهة والنخيل.
املخلفات احليوانية
/2
:
متثل املخلفات احليوانية
الروث والبول للأبقار واملختلطة
مع الرتاب واملفرو�شة حتت
احليوانات .وبالإ�ضافة للأبقار
متثل جمموعة الأغنام واملاعز

واجلمال وحيوانات املزرعة
الأخرى م�صدر ًا �أخر من املخلفات
الع�ضوية.
 /3خملفات الت�صنيع الزراعي:
وت�شمل خملفات ال�صناعات
الع�ضوية واملواد الغذائية مثل
خملفات م�صانع ق�صب ال�سكر
والبنجر وخملفات �صناعة الن�شا
واجللوكوز وكذلك مطاحن القمح
وتبيي�ض الأرز و كذلك �صناعة
الزيوت وما ينتج فيها من البقايا
(ك�سب) مثل بذرة القطن ـ عباد
ال�شم�س ـ الذرة وفول ال�صويا.
ال�صناعات
تلك
وخملفات
ي�ستفاد بها يف حت�ضري الأعالف
احليوانية.
ومن املخلفات الأخرى خملفات
ال�صناعات الغذائية التي تنتج
عند �إعداد الع�صائر واملرطبات
اخل�رض
وجتميد
وتعليب
والفاكهة ويف املتو�سط تقدر
كمية املخلفات حوايل 25%
للخ�رض و 40%للفاكهة وتقدر
كمية املخلفات يف ال�صناعات
الغذائية بحوايل 4.7مليون طن
�سنوي ًا عبارة عن ق�شور وبذور
وتفل  .وهي خملفات بها ن�سبة
رطوبة عالية وقد ت�ستعمل كعلف
حيواين مبا�رشة �أو بعد جتفيفها
كما ميكن جتميعها ودفنها حتت
الظروف الهوائية لتح�رض ك�سماد
ع�ضوي �صناعي .
كذلك من املخلفات الع�ضوية
الأخرى خملفات ذبح احليوانات
مثل الدم والعظام كذلك خملفات
ذبح و�إعداد الدواجن وما ينتج
عنها من خملفات خمتلطة من بقايا
وري�ش وكذلك خملفات م�صانع
جتهيز وتنظيف الأ�سماك.
دور املادة الع�ضوية يف �إذابة
العنا�رص الغذائية:
تنطلق العنا�رص الغذائية من
املادة الع�ضوية عند حتللها يف
الرتبة يف �صورة معدنية مثال
ذلك النيرتوجني والفو�سفور
والكربيت والعنا�رص الأخرى
�صاحلة
وت�صبح
الغذائية
لالمت�صا�ص بوا�سطة النبات .

فاملواد الع�ضوية تعترب خمزن
لهذه العنا�رص الأ�سا�سية الكربى
وال�صغرى والتي يحتاجها
النبات والكائنات احلية يف
الرتبة.
املادة الع�ضوية والن�شاط
احليوي:
الن�شاط احليوي يف الرتبة
مرتبط �أ�سا�س ًا بوجود املخلفات
الع�ضوية .وحتلل املخلفات
الع�ضوية بوا�سطة الكائنات
الدقيقة ي�ؤدي �إىل انطالق ثاين
�أك�سيد الكربون وا�ستكمال الدورة
بتثبيته خالل عملية التمثيل
ال�ضوئي.
�سماد املزرعة ( ال�سماد البلدي
و�سماد الدواجن ):
يعترب �سماد املزرعة �أف�ضل
�سماد ع�ضوي ي�ضاف للرتبة يف
جميع دول العامل وذلك لتح�سني
خوا�صها الطبيعية والكيمائية
واحليوية.
وميكن تق�سيم �سماد املزرعة �إىل
�سماد املا�شية و�سماد الدواجن:
�أ� -سماد املا�شية (ال�سماد
البلدي):
و�سماد املا�شية �أو ما يعرف
بال�سماد البلدي هو عبارة عن

خليط من روث وبول املا�شية
واحليوانات الأخرى مثل الأغنام
م�ضاف ًا على فر�شة تتكون �أ�سا�س ًا
من الرتاب وقد ي�ستعمل ق�ش
الأرز وخا�صة حليوانات اللنب
�أو للخيول كفر�شه المت�صا�ص
املخلفات.
ب� -سماد الدواجن (�سماد
الكتكوت):
تنت�رش مزارع الدواجن اخلا�صة
بالت�سمني و�إنتاج البي�ض يف
مناطق خمتلفة حيث تبلغ �سعة
املزرعة الواحدة من خم�سة �آالف
حتى �450ألف طائر يف الدورة
الواحدة ويف مزارع الت�سمني
تربى �أكرث من دورة خالل العام
الواحد بالإ�ضافة �إىل الطيور
التي تربى يف املنازل.
ويف املتو�سط يقدر ما يخرجه
الطائر بحوايل  5%من وزنه
احلي ويف املتو�سط ف�إن الطائر
مبتو�سط وزن 2كجم يفرز حوايل
0.1كجم خملفات يومي ًا بها
حوايل  25%مادة جافة �أي تقدر
كميات املخلفات �سنوي ًا بحوايل
6مليون طن مادة طازجة �سنوي ًا
�أو 1.5مليون طن مادة جافة ومن
املعلوم ان خملفات الدواجن
الناجتة من مزارع الت�سمني التي
ت�ستخدم تنب القمح �أو الفول
�أو ن�شارة اخل�شب كفر�شة تقوم
بامت�صا�ص ال�سوائل والإفرازات
مع جتميع خليط املخلفات
مع الفر�شة كل �شهرين تقريب ًا
بعد نهاية كل دورة حيث تكون
�صاحلة لال�ستخدام.
ويتميز �سماد دواجن الت�سمني
بجفافه وارتفاع حمتواه من
العنا�رص الغذائية واملادة
الع�ضوية.
�أهمية املخلفات النباتية
واحليوانية:
النباتية
البقايا
تعترب
واحليوانية ثروة عظيمة وكبرية
ال ي�ستغلها املزارعون واملربون
اال�ستغالل الأمثل ،نظر ًا لنق�ص

الوعي لدى معظم الأفراد� ،أو
عدم املعرفة بالو�سائل التي
ميكن من خاللها حتويل هذه
املخلفات �أو البقايا النباتية
�إىل �أ�شياء نافعة ،مثل ا�ستنبات
و�إنتاج الأعالف اخل�رضاء على تلك
البقايا النباتية واحليوانية،
والتي يتخل�ص منها الإن�سان
بالتجفيف �أو التغذية للحيوانات
ب�صورة مبا�رشة.
تعترب املخلفات الزراعيةوخملفات الت�صنيع الزراعي من
�أف�ضل املخلفات الع�ضوية الغنية
مبحتواها الغذائي حيث تلعب
تلك املخلفات دورا كبريا يف
�صناعة الأعالف الغري تقليدية
�أو يف حت�سني تركيبة املوازنة
العلفية من خالل رفع قيمتها
الغذائية ” ويف جتارب حتليل
” املحتوى الغذائي ” للعديد
من املخلفات الزراعية وخملفات
الت�صنيع الزراعي والتي �أجريت
يف خمتربات متخ�ص�صة �أظهرت
تفوق العديد من تلك املخلفات
النباتية مبحتواها الغذائي
الكلي عن املنتج الأ�سا�سي من
الأعالف امل�ستوردة ” وتعترب
تلك املخلفات �أ�سا�سا هاما يف
�صناعة ” الأعالف الع�ضوية .
تلعب �أغلب املخلفات الزراعية
دورا هاما ورئي�سيا يف �صناعة ”
املتممات العلفية الع�ضوية ”
وهذا �أي�ضا مت جتربته و�إ�ستخدامه
بنجاح يف العديد من مزارع
تربية احليوانات املتخ�ص�صة
املنتجات الع�ضوية
ب�إنتاج
مثل “ اللحم الع�ضوي واحلليب
الع�ضوي والبي�ض الع�ضوي".
وبالنتيجة ف�إن املخلفات
الزراعية بكافة �أنواعها تكون
يف ال�صدارة يف قائمة املخلفات
الع�ضوية والتي ميكن الإعتماد
عليها بت�صنيع �رشيحة وا�سعة
جدا من املنتجات ذات العائد
املادي الكبري.
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واحة الطفل
مع
ل
و
م
ا
ت

حمار وح�شي

�أو
الوح�شي
ا حلما ر
احلمار املخطط  Zebraوهو من
احليوانات التي تلد وتر�ضع �صغارها
كبقية الثدييات.
احلمار الوح�شي هو كاحلمار العادي
�شكال �إال �أنه خمطط باللونني الأبي�ض
والأ�سود وغري م�ست�أن�س ويعي�ش يف
�أفريقيا وجنوب ال�صحراء الكربى
يف جماميع مبنطقة ال�سافانا وقرب
الأنهار واملجمعات املائية يفتات على
احل�شائ�ش والنباتات.
احلمار الوح�شي فري�سة �سهلة
للحيوانات املفرت�سة ,مع �أنه �رسيع يف اجلري وي�ستخدم قدميه اخللفيتني بالرف�س
دفاعا عن نف�سه� ,أال انه ي�صبح فري�سة �سهلة عند طلبه للماء قرب الغدران.
ّ
اجلافة
احلارة
برية يف املناطق
فهو حيوان ي�شبه احل�صان يعي�ش على �شكل قطعان ّ
ّ
ال�صحراوية ،واملناطق اجلبل ّية من �أفريقيا ال�رشق ّية واجلنوب ّية ،يتم ّيز جلده
�شبه
ّ
الأبي�ض املائل �إىل ال�صفرة بخطوطه البن ّية الوا�ضحة .يتغذّ ى على الأع�شاب وال�شجريات
ّ
الغ�ضة ،تلد الأتان وهي �أنثى احلمار يف �أي وقت من � ّأيام ال�سنة ،وتر�ضع مولودها نحو
ّ
عدة � ّأيام من والدته ،ويت�ضاعف
بعد
ة
الغ�ض
أع�شاب
ل
ا
تناوله
إىل
�
إ�ضافة
ل
با
كامل،
عام
ّ
وين�ضم �إىل القطيع الذي ي� ّؤمن له احلماية من
عدة �أ�سابيع من والدته،
وزنه خالل ّ
ّ
احليوانات املفرت�سة  .احلمار الوح�شي فري�سة �سهلة للحيوانات املفرت�سة ,مع �أنه
�رسيع يف اجلري وي�ستخدم قدميه اخللفيتني بالرف�س دفاعا عن نف�سه� ,أال انه ي�صبح
وتتعر�ض قطعان حمار الوح�ش لالنقرا�ض
فري�سة �سهلة عند طلبه للماء قرب الغدران.
ّ
ب�سبب نق�ص املياه احلا�صل يف �أماكن تواجده ،وب�سبب ال�صيد اجلائر لال�ستفادة من
جلده اجلميل ،وحلمه �أحيان ًا  .الأتان هو اال�سم الذي يطلق على �أنثى احلمار.

�ض
ح
ك
ا
ت

ق�صة

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

با�سم واحلا�سب الأىل

با�سم ولد �صغري وجميل،
كان با�سم يحب كثريا احلا�سب
الآيل وب�شكل مبالغ فيه،
ويق�ضي با�سم كل وقته الثمني
تقريبا يف ت�صفح كل ما يخ�ص
احلا�سب الآيل وبراجمه العديدة
واملتنوعة ،فبا�سم يعرف كل
برنامج جديد يخ�ص احلا�سب
الآيل ،ويقوم با�سم بتحميل كل
لعبة �إلكرتونية جديدة على
احلا�سب الآيل اخلا�ص به.
ف�أ�صبح با�سم ال�صغري ي�ضيع
وقته الغايل كله �أمام �شا�شة
احلا�سب الآيل ،فال يقوم بتاتا
من �أمام �شا�شة احلا�سب الآيل وال حتى يلعب
مع رفاقه مثل باقي الأوالد ،وال يتحدث مع
�أبوه و�أمه ،والحظت �أم با�سم ذلك ،فقالت له
يا با�سم حافظ على �صحتك يا بني ،وقلل من
ا�ستخدام احلا�سب الآيل ف�أنت ت�ستخدمه لوقت
طويل جدا.
فرد با�سم ال�صغري على كالم �أمه ،و�س�ألها
هل احلا�سب الآيل م�رض يا �أمي احلبيبة ،قالت
�أم با�سم نعم يا ولدي العزيز م�رض ،فجميع
الأجهزة الذكية مثل احلا�سب الآيل والهاتف
الذكي والكمبيوتر اللوحي وغريها من الأجهزة
الإلكرتونية ت�ؤثر على العني.
فجميع هذه الأجهزة الذكية واملتنوعة
ت�صدر �أ�شعة ت�رض ب�صحة و�سالمة العني
فت�ؤذيها على املدى الطويل ،واجللو�س مدة
طويلة وب�شكل متوا�صل �أمام �شا�شة احلا�سب
الآيل ي�رض بالظهر والعامود الفقري والرقبة،
وي�سبب لهم الآالم كثرية تظهر بعد مدة طويلة
من ا�ستعمال احلا�سب الآيل .كما �أن احلا�سب
الآيل يهدر وي�ضيع الوقت ب�شكل كبري ،وي�ضلل
العقل والذهن الب�رشي كليا ،واجللو�س طويال

�أمام الربامج املوجودة يف احلا�سب الآيل
يهدر الوقت يا ولدي ،فالوقت كال�سيف �أن
مل تقطعه قطعك يا ولدي.
قال با�سم بعد �أن �أ�ستوعب وعرف خطورة
كرثة اجللو�س �أمام احلا�سب الآيل لوقت
طويل ،معك كل احلق يا �أمي الغالية ،ف�أنا
مل �أعرف كل هذا ال�رضر الذي ي�سببه احلا�سب
الآيل ،لقد كنت جاهال متاما بها يا �أمي،
وكنت ال �أرى �سوى اجلمال واملميزات الكثرية
التي يوفرها احلا�سب الآيل.
و�أقول لك من هذه اللحظة يا �أمي الغالية
�س�أقلل من ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،و�س�أحدد
مواعيد و�ساعات معينة للجلو�س علي احلا�سب
الآيل ،و�س�أنظم وقتي �أكرث من ذلك.،
و�س�أوفر الوقت الباقي كله يف قراءة الكتب
العلمية والثقافية و التي تنا�سب عمري
و�سني وتتالءم مع درا�ستي ، ،كما �س�أقوم
يا �أمي بتخ�صي�ص وقتا ملمار�سة ريا�ضة من
الريا�ضات التي تفيد اجل�سم والعقل معا،
بعد �أنتهى با�سم من كالمه مع �أمه احلبيبة،
قالت الأم لولدها با�سم �أح�سنت يا بني .

هل تعلم

جحا و زوجته
ت�شاجر جحا وزوجته يوما ما
فرتك لها املنزل ،وبعد عدة �أيام
�أتى �أ�صدقاء جحا جلحا وقالوا
له لقد ماتت زوجتك يا جحا،
فقال جحا لو مل متت لكنت قد طلقتها الآن

حكم و�أقوال

مرات من الفوالذ.
ّ �/1أن حرير العنكبوت �أقوى ّ 5
ال�صوت الذي ت�صدره علبة امل�شروبات الغازيّة عند فتحها ي�صدر ب�سبب ف ّقاعات غاز ثاين
ّ � /2أن ّ
�أُك�سيد الكربون امل�ضغوط يف العلبة.
ّ � ]/3أن �أ�سرتاليا هي �ساد�س �أكرب دولة عامل ّي ًا.
ّ �/4أن للورد �أكرث من � 100ألف نوع و�صنف[.
ّ � ]/5أن اليونان القدمية اكت�شفت ّ
الطاقة ال ُبخاريّة يف حوايل  50قبل امليالد.
ّ � /6أن تاريخ � 16أيلول (�سبتمرب) من ّ
العاملي لل ُمحافظة على طبقة الأوزون
كل عام هو اليوم
ّ
ً
عا�صمة ر�سم ّي ًة لها يف عام 100
ّ � ]/7أن لندن مل تكن هي العا�صمة الأوىل لإجنلرتا ،بل �أ�صبحت
للميالد.
دولة عامل ّي ًا من حيث عدد
ال�صني التي ُتعترب �أكرب
ّ � /8أن �أ ّول تعداد
لل�س ّكان كان يف ّ
عاملي ُ
ٍ
ّ
ال�س ّكان؛ �إذ و�صل عدد ُ�س ّكانها �إىل  295مليون ن�سمة.
ُ
ُ
ّ � /9أن اال�ستخدام املتوازن للملح يُ�ساعد على �ضمان عي�ش حياة �صح ّية.
ّ � /10أن �أول قامو�س ل ّلغة الإجنليزيّة �صدر يف 1755م ،وكتبه �صموئيل جون�سون.
ّ � /11أن �أول قواربَ بحري ٍّة عُ رفت يف �سنة  4000قبل امليالد يف احل�ضارة امل�صريّة القدمية.
متجر ل�شراء ال ّتطبيقات.
ّ � /12أن �أول هاتف خلويّ من طراز �آيفون مل يحتوي على
ٍ
للمرة الأوىل على هواتفهم
ّ � /13أن ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يحتفظون يف ال ّتطبيقات التي جربوها ّ
اخللويّة ترتاوح بني  ،90% - 80%حيث يقومون بحذف �أغلب ال ّتطبيقات بعد جتربتها.
ّ
يومي.
إلكرتوين ب�شكل
ر�سل عرب الربيد ال
ّ �/14أن ما يُقارب  205مليار ر�سالة �إلكرتون ّية ُت َ
ّ
ّ � /15أن ك ًال من �شرك َتي مايكرو�سوفت و�آبل كانتا يف املا�ضي �شريك َتني يف عامل �صناعة احلا�سوب؛
�إذ كانت �شركة �آبل ت�صنع احلوا�سيب ،ومايكرو�سوفت ُتز ّودها بال ّتطبيقات الربجم ّية.
ّ � /16أن املو�سيقا التي ُتباع عرب الإنرتنت ح ّققت مبيعات �أعلى بكثري من املُو�سيقا املُباعة على
الأقرا�ص الرقم ّية املُدمجَ ة

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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الرثوة
البحرية

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد� /سام�ؤئيل كريو�س
ال يخفى على �أحد �إ�سهام الت�صنيع
ال�سمكي يف حتقيق الأمن الغذائي
ملختلف الدول ،حيث يعترب يف عدد
من الدول اجلزرية ويف �شواطئ البحار
واملحيطات ،مثل دولة اي�سالند،
وناميبيا ،واملالديف وغريها من
الدول امل�شابهة ،يعترب الإنتاج
ال�سمكي يف مقدمة امل�صادر الغذائية
لتلك الدول .كما �أن معظم تلك الدول
والتي تعي�ش يف غرب �إفريقيا ،وجنوب
البا�سفيك ،ف�إنها حتقق �أرباحا وا�سعة
من ت�صدير الأ�سماك ،وجمع مبالغ
�ضخمة من العملة ال�صعبة .بالإ�ضافة
اىل الر�سوم التي جتمعها من �سفن
�أخرى تتحرك يف تلك املنطقة .لذا
ف�إن الن�شاط البحري لهذه الدول
يحتل املرتبة الأوىل كم�صدر للدخل
الوطني� .إذ �أن الدور الذي يلعبه
الت�صنيع ال�سمكي ومن خالل توفري
املواد متكاملة الغذاء  ،والتو�سع يف
ا�ستهالك الأ�سماك يف الغذاء ،وايجاد
فر�ص للعمل ،وبالتايل حت�سني
الو�ضع املعي�شي �سواء لل�شعوب
بالقرب من ال�شواطئ
القاطنة
واجلزر ،وحتى البعيدة من تلك
ال�شواطئ .وكما ت�شري �سجالت تاريخ
الن�شاط ال�صيدي ،ف�إن �صيد الأ�سماك
يعترب اهم ن�شاط ميار�سه �سكان �شواطئ
البحر واجلزر .ب�إعتباره امل�صدر
الرئي�س للغذاء والدخل ب�شكل عام،
ويلعب دورا مهما يف حت�سني م�ستواهم
املعي�شي وو�ضعهم ال�صحي .ويف هذا
ال�سياق ت�ؤكد بع�ض الأبحاث ب�إن
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الإنتاج ال�سمكي ودوره يف تنمية الإقت�صاد الوطني
الربوتينات التي توفرها احليوانات
على م�ستوى العامل ،تعترب الأ�سماك
امل�صدر الأ�سا�سي لتلك الربتينات.
مثال الدول التي تعد �ضمن الدول
النامية يف �آ�سيا ت�ستخرج نحو 17%
من الربوتينات من الأ�سماك .لذا ف�إن
الن�شاط ال�صيدي الذي يتم يف جو من
الرتفيه ،وحتى و�إن مل يتم التعرف
على دوره يف التنمية الإقت�صادية،
و�ضمان الأمن الغذائي ،ب�شكل مف�صل،
�إال �أنه ال ميكن التقليل من الدور
الذي يلعبه يف التنمية الإقت�صادية.
وبالتايل ف�إن الإنتاج ال�سمكي ظل
يلعب دورا مهما يف حت�سني امل�ستوى
املعي�شي ،والإ�رساع من وترية تطور
ومنو الأقت�صاد ،يف دول مثل الهند.
و�إذا ما نظرنا اىل ا�سهامات الإنتاج
البحري يف الدخل املحلي ،بلغة
الأرقام ،ف�سنجد ا�سهامه بن�سبة 4.6%
يف جمال الزراعة واالقت�صاد الوطني،
ويف جانب حت�سني الو�ضع املعي�شي
ي�سهم بن�سبة  1.3%بالإ�ضالفة اىل
توفر فر�ص عمل لنحو  11مليون
مواطن يف تلك الدولة.
ومبا �أن جمال الإنتاج
ال�سمكي يحتل مرتبة
عالية يف حت�سني
الإقت�صاد املجتمعي
للدولة .كونه م�صدرا
العايل،
للدخل
وتوفري فر�ص العمل،
وم�صدر لغذاء رخي�ص
متكامل التغذية ،بالإ�ضافة
اىل دوره يف جلب العملة
ال�صعبة� ،إذ يلعب دورا كبريا يف
حت�سني ورفع امل�ستوى املعي�شي
للمجتمعات حول العامل .ويف هذا
ف�إن التحدي الأكرب الذي يواجه جمال
الإنتاج ال�سمكي ،هي التكاليف التي
يتم �رصفها يف جمال البحوث فيما
يتعلق بال�شواطئ ،وما يحويه البحر
من ثروات طبيعية ،واتباع �أ�ساليب
ال�صيد التي ت�ضمن ا�ستمرارية هذه

الرثوات وحمايتها من الهدر .عالوة
على ذلك ف�إن �ضمان ا�ستمرارية الإنتاج
ال�سمكي وحت�سني امل�ستوى املعي�شي
للمجتمعات يتطلب ان�شاء بنى
حتتية متطورة وفاعلة ،من موانئ،
و�أماكن تفريغ مالئمة ،وتوفري �سوق
ملنتجات الأ�سماك ،وتوفري �أليات
�صيد حديثة ومتطورة ،ما ي�ضمن
التنمية امل�ستدامة .وهذه املهام
تتطلب موازنات عالية ،وكذلك نظام
�إداري قوي وفاعل.
ومبا ان �سكان ال�شاطئ لهم دور
كبري يف جمال الإنتاج ال�سمكي ،لذا
يعتربون �صيد ال�سمك من اهم الأ�س�س
ملختلف جوانب احلياة عندهم .ويف
هذا الإطار �أو�ضحت املنظمة العاملية
للأغذية والزراعة يف عام 2004م
وجود نحو  4مليون �سفينة �صيد
جتاري مبختلف الأحجام ، ،منها،
 1.3مليون تعترب من �سفنت ال�صيد

الكبرية واملتطورة ،يف حني �أن العدد
املتبقى  1.8مليون تعترب من املراكب
ال�صغرية والتقليدية .وبالتايل فمن
ال�سهولة مبكان ادراك مدى فر�ص
العمل الكثرية التي توفرها هذه
ال�سفن �سواء تلك ال�صغرية �أو الكبرية
منها.
تعترب �أفريقيا من املناطق التي
ت�ستثمر مبالغ كبرية يف انتاج
الأ�سماك ،ون�شاهد الكثري من م�شاريع
الزراعة ال�سمكية يتم الأ�ستثمار فيها.
ففي حال وجود �إدارة فاعلة مل�شاريع
�إنتاج الأ�سماك ،ميكن ان�شاء م�ؤ�س�سات
ا�ستثمارية اخرى �ضخمة بجورا تلك
امل�شاريع .مثال ان�شاء ميناء لتفريغ
و�شحن الإنتاج ال�سمكي ،ومراكب
الرتفيه ،ما ي�ؤدي اىل جلب مزيد
من امل�ستثمرين وال�سياح.
وكنتيجة لذلك تتوفر املزيد
من فر�ص العمل املتنوعة،
ويت�ضاعف الدخل الوطني.
ويف هذا ال ميكن التقليل من
الدور الذي يلعبه جمال انتاج
الأ�سماك يف حت�سني الو�ضع
املعي�شي لقاطني ال�شواطئ
البحرية واجلزر ،وما ميكن
ان يوفره من فر�ص عمل لهم.
وي�شمل م�رشوع انتاج وت�صنيع
الأ�سماك ،برامج عدة منها
م�رشوع لرتميم وانتاج املراكب،
انتاج وا�صالح �شباكات ال�صيد،
طرق وا�ساليب التعامل مع

ال�سمك املنتج وحمايته من التلف،
وتعليبه ،وتوفري و�سائل النقل اىل
مناطق الت�سويق ،ومن ثم ت�سويقه.
ما ي�ساعد املجتمع يف �إدارة حياته
ب�شكل عملي.
كثريون هم من ين�شطون يف جمال
انتاج ال�سمك وامل�شاريع الإ�ستثمارية
التابعة له ،وقد قدرت بع�ض
الدرا�سات �أعدادهم يف الدول النامية
بنحو  39مليون ان�سان ،وترتكتز
حياتهم املعي�شية ب�شكل كلي
على الت�صنيع ال�سمكي.
كما هو معلوم ف�إن
الت�صنيع ال�سمكي
ي�شمل �إنتاج �أ�سماك
�إنتاج
البحار،
املياه
�أ�سماك
العذبة ،الزراعة
زراعة
البحرية،
املياه العذبة .ب�شكل
�أو�سع هناك عوامل ت�ساعد
يف الإ�رساع بتطور م�شاريع
�إنتاج الأ�سماك ،من قبيل م�ستوى
الرثوات البحرية ،واجلوانب الأخرى
�سيا�سية كانت واقت�صادية.
�إن �أن�شطة الإنتاج ال�سمكي لي�ست
دائما ذات ت�أثريات ايجابية فقط،
فرمبا تكون لها ت�أثريات خطرة
�أحيانا ،وهذا يف حال مل تكن هناك
�إدارة واعية ،وكان الإ�ستغالل ال�سيئ
للرثوات هو�سيد املوقف .حيث جند
بع�ض الت�أثريات ال�سالبة التي تلحق
ا�رضارا بالغة بالرثوات البحرية،
وي�ؤدي اىل خ�سائر وا�سعة .لذا ف�إن
كل القوى النا�شطة يف جمال تنمية
الأ�سماك ،عليها التعامل مع هذه
الرثوة بحذر� ،سواء يف �إ�ستغاللها
وحمايتها .فهناك حقيقة يدركها
اجلميع وهي �أن ا�ساليب ال�صيد
املنفلت كانت قائمة منذ زمن بعيد،
وهي الزالت قائمة .ويف اجواء من هذا
القبيل ي�صبح ت�أثري النظم الإدارية
الفاعلة وتنفيذ ال�سيا�سات املعنية
امرا �صعبا .لذا ومبا �أن ال�صيد املنفلت
امرا لي�س مرغوبا ،ف�إن وا�ضعي
ال�سيا�سات املعنية ي�ضطرون لإتخاذ
خطوات �صعبة حيال هذا الأمر .وعليه
ف�إن الأ�س�س الإدراية املرتكزة على
العلم والوعي ،لها دور مهم يف الدفع
بالإنتقال �إىل ا�ساليب �صيد منتظمة
م�ستقبال .ومهما يكن ف�إن تطوير
ال�سيا�سات بالنظر اىل امل�صاعب
التي تواجه التنمية الإجتماعية� ،أمر
�رضوري تتطلبه املرحلة.
تطالعنا بني الفينة والأخرى تقارير

وابحاث تبني �أن الأ�سماك م�صدر مهم
لغذاء متكامل على م�ستوى العامل.
ويف هذه املرحلة ف�إن تنمية الأ�سماك
وت�صنيعها حول العامل ت�شهد تطورا
مت�سارعا ،لذا ف�إنها بال �شك ت�ساهم
ا�سهاما كبريا يف دعم الدخل العام
لأي بلد .مثال جند يف نيجرييا نحو
 120نوعا من �أ�سماك املياه العذبة،
يتم تنميتها يف االودية وال�سدود.
وميكن احلديث عن �آثار هذا الن�شاط
يف الإقت�صاد ،وتوفري الغذاء املالئم،
وتوفري فر�ص العمل ،وحت�سني الو�ضع
املعي�شي ،و�ضمان الإمن الغذائي.
فالإنتاج ال�سمكي يف تلك الدولة ي�صل
�إىل  356.2مرت مكعب يف العام .كما
خلق فر�ص عمل لـ  264.601ان�سان.
كذلك ف�إن دول غرب �إفريقيا م�شهورة
بتجارتها يف الأ�سماك .فحتى املر�أة يف
تلك الدول تعمل بجد يف هذا املجال
على الرغم من امل�سافات البعيدة التي
تقطعها ،حيث تعمل يف انتاج الأ�سماك
ومن ثم بيعها وت�سويقها ،وبالتايل ال
ميكن التقليل من دور هذه الن�شاط
يف حت�سني و�ضعهن املعي�شي .وكما
ت�شري الأبحاث ف�إن معظم تلك الدول،
ال �سيما غانا ،وبنني ،وتوغو،
وغينيا ،وال�سنغال .جند فيها الن�ساء
ين�شطن ب�شكل فاعل يف ت�سويق وبيع
الأ�سماك.
�إن �إرتريا وب�إعتبارها واحدة من
الدول النامية ،وبالنظر �إىل الرثوات
البحرية التي تزخر بها ،ف�إنه ويف
حال متت �إدراة ا�ستغالل هذه الرثوة
بال�شكل املطلوب ،ف�إنها ميكن ان
تلعب دورا كبريا يف حت�سني الو�ضع
املعي�شي ل�سكان ال�شواطئ واجلزر.
كما ان �صيد الأ�سماك يعترب من �أهم
الأن�شطة التي متار�سها املجتمعات
القاطنة يف ال�شواطئ واجلزر.
حيث ين�شط معظمهم يف �صيد وبيع
الأ�سماك .فيعمل الذكور يف �صيد
الأ�سماك وترميم املراكب وا�صالح
املحركات ،وما �شابهها من ان�شطة
ال�صيد ،وتعمل الإناث يف ترميم
وا�صالح �شبكات ال�صيد ،وجمع
الظفرة والقواقع البحرية� .إن �أع�ضاء
جمعية ال�صيادين الإرترية يعتمدون
ب�شكل كلي يف معي�شتهم على منتاجات
الأ�سماك التي ي�صطادونها .لذا ف�إن
الإنتاج ال�سمكي الذي يدار ب�شكل
منظم له ا�سهامه الفاعل يف �ضمان
الأمن الغذائي وحت�سني امل�ستوى
املعي�شي.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

م�صوع مدينة االثار التاريخية واملناظر الطبيعية ال�سياحية
ترجمة �/سليمان حممد �سعد
�إعداد  /خالد �سعيد �شفا
تعترب بالدنا ارتريا حمل جذب
لل�سياحة بف�ضل ثرائها باملورثات
الطبيعية والثقافية املتعدة ،حيث
متتلك املرا�سي واجلزر وال�شواطئ
لل�سباحة
واملهيئة
النظيفة
والغو�ص على مياه البحر الأحمر،
وطرازالبنيان املعماري القدمي
والأثار القدمية والت�أريخية.وي�شكل
ميناء م�صوع البوابة املف�ضلة امام
الذين يرغبون يف القدوم للإ�ستمتاع
بتلك املوروثات التي تدعو للفخر
والإعتزاز.
فهذه املدينة العريقة التي
حتتوي على مقومات طبيعية تب�رش
ب�أن تكون واحدة من اكرب املواينء
الإفريقية ،متتلك مباين معمارية
جميلة تعك�س مهارات من �إحتلوها
يف تلك الع�صور القدمية.كما ي�شكل
�شاطئها البحري غري امللوث مالذ
مريح وممتع لل�سياح وخا�صة
الراغبني منهم يف ريا�ضة الغو�ص.
لي�س هذا فح�سب بل املنظر البهيج
ت�شاهد حملقة
للطيور البحرية التي
ُ
يف �سماء تلك املدينة واملنت�رشة
على �إنب�ساط �ضفاف �شواطئها
وجزرها يبعث يف النفوف م�شاعر
التعجب واملتعة .وحتظي �أي�ض ًا
مدينة م�صوع بال�سمات احل�ضارية
التي تتميز بها بالدنا مثل دوام
�إ�ستتباب الأمن وثقافة �سكانها
الكرميني بال�ضيافة حيث يجعلها
ذلك موقع ًا جذابا للزوار.
وقد طغت على تاريخ هذه املدينة
الأنيقة على مر الع�صور االحدات
املختلفة حيث ت�شري �سجالت
التاريخ ب�أن البحر الأحمركان
املنفذ الإ�سرتاتيجي واالهم منذ
القدم للحركة التجارية والتنقالت
الب�رشية من و�إىل مناطق القارات
الأوروبية و�أ�سيا و�رشق افريقيا
عرب ال�سفن.وقد دفع اهمية املوقع
الإ�سرتاتيجي مليناء م�صوع والبحر
الأحمر العديد من امل�ستعمرين
والتجار وال�شعوب لينظروا �إليها
كمكان منا�سب للن�شاطات التجارية
 ،حيث جعلها ذلك �أن تكون حمل
�صدام بني العديد من القوى
التو�سعية يف العامل.
وكما ت�شري االثار القدمية
وامل�ستندات التاريخية فقد ا�ستقبلت
ال�شواطئ االرترية ملدينة م�صوع
الديانة امل�سيحية يف القرن الرابع
والإ�سالمية يف القرن ال�سابع.
وتعترب �أي�ض ًا تلك ال�شواطئ اول من
احت�ضنت الهجرة الأوىل لل�صحابة
وعلى ر�أ�سهم بنت الر�سول وزوجها
عندما امرهم النبي حممد للهجرة
اىل بالدنا ليجدوا امل�أمن وال�سالم
من مواجهات القتل والت�رشيد التي
كانت حتدث حني ذاك من قبل الذين
كانوا يعادون الر�سول والر�سالة
ه�ؤالء
قدوم
الإ�سالمية.وعند
ال�صحابة اىل ارتريا بنوا جامع
ال�صحابة الذي يعترب الأول يف
�أفريقيا يف منطقة ر�أ�س مدر مب�صوع
والذي يبلغ عمره الآن  1400عام.
وهناك اي�ض ًا جوامع اثرية �إ�ضافية

حتظى بالأقدمية على م�ستوى
القارة الإفريقية توجد على ظهر
ميناء م�صوع والتي ت�شمل جامع
ال�شافعي امل�شيد يف القرن الثاين
ع�رش وجامع حمال الذي مت بن�أه يف
القرن ال�ساد�س ع�رش.
حتتوي مدينة م�صوع اي�ض ًا على
الكثري من املوروثات االثرية
االخرى التي تعك�س ان�شطة االتراك
ابان �إحتاللهم لها .ومن �ضمن االثار
الرتكية ميكن ذكر تلك املنازل التي
بنيت ب�شعاب املرجان املنحوتة
بدقةعالية يف الت�صاميم الفنية
و�أحوا�ض املياه املوجودة يف
حي �أم كلو و اخلطوط الدفاعية.
ومن اثار الإ�ستعمار امل�رصي الذي
مكث يف ارتريا فرتة ق�صرية مقارنة
بامل�ستعمرين االخرين ،ميكن ذكر
املبنى الذي يعرف حالي ًا بقبي
يف م�صوع والذي مت ت�شيده على يد
ورنر موزينقر الذي كان مندوبهم
يف العام  1872و. 1875وا�ستخدم
هذا املبنى كمقر لل�ش�ؤن الإدارية
ملختلف امل�ستعمرين الذين تعاقبوا
على هذه املدينة.
وهناك اي�ض ًا اثار واحداث
تارخية ترثي الكنوز التاريخية
لهذه املدينة حيث كانت م�صوع
وجزر دهلك املعقل الرئي�سي
للحمالت التي كانت تنطلق �ضد
الثورة الأرترية �أبان فرتة الكفاح
امل�سلح بالإ�ضافة اىل احلروب التي
قادتها الثورة لتحريرها من دن�س
الإ�ستعمار ومنهامعركة �سالينا يف
عام 1977ومعارك عملية فنقل يف
 1990التي تعترب من املورثات
التاريخية القيمة لتلك املدينة
والوطن .وقد احلقت احلروب
الطاحنة التي جرت من �أجل حترير
م�صوع من قب�ضة الدرق ا�رضار
بالغة على بنيتها التحتية .ولكن
بعد التحرير وبف�ضل امل�شاريع
التنموية التي نفذت من �أجل �إعادة
تعمريها ا�صبحت ت�سعد ناظريها
بجمالها الذي عاد اىل طبيعته.
مدينة م�صوع التي حتتوى على
الطق�س احلار يف �أ�شهر يوليو
واغ�سط�س ومتتلك ف�صل خريف ميتد
من �شهر دي�سمرب اىل فرباير ،تتكون
من احياء م�شهورة ت�شمل عداقا
وقرق�سم وحطملو واماتري �،سالينا

وحي كوريا وجزر طوالوت ور�أ�س
مدر املرتبطة باجل�رس.وتعترب
قرق�سم املكان املنا�سب ملزاولة
�أنواع ال�سباحة املختلفة حيث يوجد
فندق �ساحل قرق�سم على بعد  12كيلو
مرتمن مركز املدينة والذي يحتوى
على جميع امل�ستلزمات واخلدمات
املطلوبة للإقامة والإ�ستجمام مما
�ساهم يف ‘�إ�شباع رغبات ال�سياح من
داخل الوطن وخارجه.
يعتدل مناخ م�صوع يف الفرتة
امل�سائية عند غروب ال�شم�س حيث
ينخف�ض احلر ويحل مكانه الهواء
البارد ن�سبي ًا لتكون م�شجعة للتجول
وممار�سة الن�شاطات احلياتية.
وحتت�ضن هذه املدينة القدمية التي
�شيدت يف �ضواحي ر�أ�س مدر الكثري
من املباين القدمية ومنعطفات
ال�شوارع ال�ضيقة واجلوامع القدمية
التي تذكرنا بالأتراك ومدى تعدد
احل�ضارات التي تداخلت فيها عرب
الع�صور املا�ضية .وجند �أي�ضا
ابواب متاجرها ومطاعمها وفنادقها
مفتوحة على الدوام لإ�ستقبال
الزبائن حيث يعتربتناول وجبات
الطعام املطبوخ من ال�سمك �أمر
م�ألوف.وت�شكل بوابات بيوت
املطاعم املعمولة من االخ�شاب
املعدة بالطرق الفنية واجلدران
املنقو�شة وبنك الطليان التاريخي
املوجود عند مدخلها و�شاح يعرب
عن جمالها .وتت�صل منطقة حي
ر�أ�س مدر مع طوالوت التي حتتوي
على كني�سة القدي�سة مرمي العزراء
ومتثال الدبابات التاريخية الثالثة
جاقوار وكوماندر وتايقر باجل�رس
املعروف ب�سقالت قطان.
وعندما يتجول املرء متجه ًا
اىل املباين احلديثة واملعروفة
ب�إندا كوريا يجد مكتب ق�سم وزارة
ال�سياحة ومتحف اقليم �شمال
البحر االحمر الذي مت تا�سي�سه يف
الذكرى العا�رشة للإ�ستقالل والذي
يحتوي يف داخله على �أق�سام االثار
القدمية والتاريخية والثقافية،
حيث ميكن ذلك املتحف من تعريف
الزائر بعادات وثقافة �سكان م�صوع
وح�ضارتهم يف خالل ن�صف �ساعة.
هناك اي�ضا جمال اخر ي�شاهده
الزائر عندما يتجه اىل جزر دهلك
املحيطة مب�صوع حيث توجد بها

ال�شوطئ غري امللوثة ال�صاحلة
لل�سباحة والغو�ص ،بالإ�ضافة �إىل
وجود االنواع املختلفة من اال�سماك
والكائنات البحرية الأخرى مما
جعل تلك اجلزر البالغ عددها
 360تتحلى بجمال خا�ص .حتتفظ
�شوطئ ميناء م�صوع اي�ض ًا ب�أ�شياء
تاريخية �أخرى تفيد الباحث حيث
توجد ال�سفن احلربية الغارقة
يف عمق ي�صل مابني  8اىل  20مرت
والتي يرجع البع�ض منها اىل
احلرب العاملية الثانية وما لعبته
من دور يف تلك احلروب.
اجلزر القريبة من م�صوع:
جزر �شيخ �سعيد ود�سي ومادوت
تعترب من �ضمن جزر دهلك القريبة
من م�صوع.فعلى �سبيل املثال
جزيرة �شيخ �سعيد التي تبعد من
م�صوع واحد كيلو مرت جندها تعج
بزيارات ال�سياح امل�ستمرة ب�سبب
اهميتها التاريخية والطبيعية.
ومتتلك هذه اجلزيرة العديد من
العوامل اجلذابة لل�سياح التي ت�شمل
ال�شاطئ النظيف واملريح لل�سباحة
والغو�ص بالإ�ضافة اىل مناظر ا�شجار
املاجنروف والهلوفاينت التي
ت�شكل بع�ضا من الرثوة الطبيعية
للجزيرة.كما حتتوي اي�ض ًا هذه
اجلزيرة على معامل تاريخية من
�ضمنها �سالح ثقيل تركته القوات
الإ�ستعمارية الإيطالية وجامع قدمي
�شيد من قبل االتراك تقدير ًا لل�شيخ
�سعيد ومقربة اثرية.
اما جزيرة د�سي التي تبعد من
م�صوع نحو  33كيلو مرت تعترب
احدى اجلزر االرترية الغنية
مبختلف انواع الأ�سماك والورود
البحرية اجلميلة بالإ�ضافة �إىل
ال�سالحف التي حتظي ب�أهمية
عاملية وتو�شك على الزوال يف
خمتلف بقاع العامل .ويوجد يف
الطرف اجلنوبي لهذه اجلزيرة
جملة من املنازل بنيت على الطراز
التقليدي ال�شعبي بالإ�ضافة �إىل
�إحتوائها على العديد من االثار
القدمية و�شاطئها املنا�سب لرت�سي
عليه ال�سفن دون �أي عائق.
وفيما يتعلق بجزيرة مادوت التي
تبعد من م�صوع  34كيلو مرت جندها
اي�ض ًا حتفل بالزيارات املتتالية
لل�سياح ب�سبب طبيعتها اخلالبة

ومناظرها الأنيقة حيث تغطي
الرمال ثالثة ارباع من �شواطئها
الغربية
واجلنوبية
الغربية
لت�صبح مريحة ملمار�سة ال�سباحة
والغو�ص.
وملعرفة الأثار القدمية املحيطة
مبدينة م�صوع البد �أن يخطر ببال
الزائر ميناء عدولي�س التاريخي
حيث ينبغي عليه ان يتجه او ًال �إىل
مديرية فورو التي تبعد من م�صوع
 56كيلومرت ثم يتجه اىل ال�شمال
الغربي �ستة كيلو مرتات من فورو
لي�صل �إىل ذلك امليناء امل�شهور
الذي كان مقبور ًا حتت االر�ض
لع�صور طويلة .ولكن يحتاج
ال�سفر لزيارة ميناء عدولي�س �إىل
موافقة من اجلهات امل�س�ؤلة من قبل
متحف الأقليم.
هذه ال�شواطئ االرترية التي مت
�رسدها يف هذا املو�ضوع والتي يبلغ
طولها  1350كيلومرت وت�ضم نحو
 360جزر  ،دون �شك �ست�شكل العمود
الفقري واالهم للربامج واالهداف
امل�ستقبلية الرامية لتطوير املجال
ال�سياحي و�ستكون امل�صدر الإ�ضايف
والفاعل لتنمية الإقت�صاد الوطني �إذا
�أجريت الن�شاطات الالزمة للحفاظ
عليها من التلوث.
ويف اخلتام يجب التنويه بان هذه
الرثوات الطبيعية واالثار القدمية
والتاريخية التي ذكرت تعترب جزء
ب�سيط من الذي تذخر به مدينة
م�صوع التاريخية.ولذا ميكن ملن
يرغب يف معرفة الكثري بخ�صو�ص
هذا ال�ش�أن الإت�صال مبكتب ق�سم
وزارة ال�سياحة ب�أقليم �شمال البحر
الأحمر عرب �أرقامن الهواتف التالية
�أو
()540231:540115:540007
ميكن الت�أكد باحل�ضور �شخ�صي ًا اىل
مكتب ق�سم وزارة ال�سياحة يف �أحد
مباين �إندا كوريا مب�صوع.
هذا وتنا�شد وزارة ال�سياحة
املواطنني مبنا�سبة ذكرى عملية
فنقل البطولية التي �سيحتفل
بها بعد ايام قالئل ب�أن يحافظوا
على ثرواتهم الطبيعية والثقافية
وي�ستمتعوا بزيارتها ،مع متنياتها
لهم بان يق�ضوا اوقات ممتعة مع تلك
الذكريات التي تبعث على الفخر
بالتاريخ البطويل و�أن ينعموا
بزيارة �شواطئهم البحرية.
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وفق ًا للمعجم الو�سيط ف�إن البوا�سري
هي جمع كلمة “با�سور”و هو طية
�سميكة من الغ�شاء املخاطي يف �أ�سفل
�شق �رشجي ،و تطلق البوا�سري عامة
على مر�ض يحدث فيه متدد وريدي
"دوايل ال�رشج على الأ�شهر" ،حتت
الغ�شاء املخاطي.
والبوا�سري ( )Hemorrhoidsهي
عبارة عن �أوردة بارزة ومنتفخة
(متورمة) ،اي كتل من الأوعية الدموية
املتو�سعة فى فتحة ال�رشج وامل�ستقيم
ال�سفلى ( )Anusويف اجلزء ال�سفلي من
امل�ستقيم (.)Rectumتتكون نتيجة
ملجهود �أثناء عمل الأمعاء �أو نتيجة
ل�ضغط �شديد على هذه الأوردة ،كما
يحدث يف فرتة احلمل ،مثال .حيث
تكون ابرز االعرا�ض ال�شعور باحلكة،
وعدم الراحة والنزيف التي من املمكن
�أن ت�شكل عالمات املر�ض.
وح�سب موقع كل يوم معلومة
ف�إن البوا�سري يف مراحلها الأوىل
يكون لها �إجراءات ب�سيطة للغاية
قد ت�ساعد ب�شكل كبري يف التخل�ص
من امل�شكلة يف مهدها دون احلاجة
لإجراءات طبية معقدة .ومن �أهم هذه
االجراءات الأولية :تناول طعام عايل
الألياف النه ي�ساعد على ت�سهيل حركة
الأمعاء ب�شكل طبيعي ،ومن �أ�شهر
م�صادر الألياف :الفواكه و اخل�رضوات
الطازجة  ،احلبوب الكاملة و
البقوليات ،القمح.
يف بع�ض احلاالت التي يتم اللجوء
فيها لتقنيات عالج �أولية يكون هناك
احتمالية ملعاودة حدوث البوا�سري،
وهذا يعني �أنها حتتاج �إىل حلول
جذرية ب�شكل �أكرب.
وي�شري موقع اليوم ال�سابع ان موقع
" "on healthالطبى يبني� ،أبرز �أ�سباب
الإ�صابة بالبوا�سري وكيفية التعامل
معها،خا�صة وان هذا التورم ميكن �أن
يكون له عدة �أ�سباب وهى :البدانة،
احلمل ،الوقوف واجللو�س لفرتات
طويلة ،الإم�ساك املزمن �أو الإ�سهال،
تناول نظام غذائي منخف�ض الألياف،
ال�سعال ،العط�س والقيء.
غري ان اال�صابة باالم�ساك املزمن
�سبب هام من ا�سباب اال�صابة
بالبوا�سري لزيادة ال�ضغط على
االوردة الدموية الذي ي�ساعد على
متدد االوردة وبروزها وبالتايل ف�أن
اهم خطوات العالج تكون مبقاومة
حدوث االم�ساك.
�أنواع البوا�سري
هناك �أربعة �أنواع من البوا�سري
وهي :البوا�سري اخلارجية :تتواجد على
فتحة ال�رشج مبا�رشة على ال�سطح
الذي تخرج منه حركات الأمعاء .فهي
دائما ،ولكنها تُ رى �أحيانً ا
غري مرئية
ً
على �شكل كتل على �سطح ال�رشج وهي
عادة لي�ست م�شكلة طبية خطرية.
البوا�سري الداخلية :تتواجد عادة يف
دائما لأنها
امل�ستقيم .ال ميكن ر�ؤيتها
ً
عميقة ج ًدا فال تكون مرئية من فتحة
ال�رشج ،لكنها لي�ست خطرية وعادة
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البوا�سري� ...أ�سباب الإ�صابة وطرق العالج!!!
متيل اىل االختفاء من تلقاء نف�سها.
البوا�سري الهابطة :تظهر البوا�سري
الهابطة عندما تتورم البوا�سري
الداخلية وتلت�صق بفتحة ال�رشج.
تبدو البوا�سري املتدلية مثل كتل
حمراء متورمة �أو نتوءات خارج فتحة
ال�رشج.
البوا�سري املخثورة :اي امل�صابة
باخلثار .يحتوي البا�سور اخلرثي
على جلطة دموية (تخرث) داخل ن�سيج
البوا�سري .قد تظهر على �شكل كتل �أو
تورم حول فتحة ال�رشج .ميكن �أن
حتدث جلطات الدم يف كل من البوا�سري
الداخلية واخلارجية .
�أعرا�ض البوا�سري
�أحيانا ميكن مالحظة القليل من
الدم الأحمر الالمع على ورق التواليت
�أو على حو�ض املرحا�ض ،دون ان
ي�صاحبه ال�شعور باالمل.
احلكة �أو التهيج يف منطقة فتحة
ال�رشج ،احد اعرا�ض البوا�سري ،الأمل
�أو الإح�سا�س بعدم الراحة،البوا�سري
الظاهرة والبارزة خارج فتحة
ال�رشج،انتفاخ (ورم) حول الفتحة
ال�رشجية،نتوء م�ؤمل �أو �شديد
احل�سا�سية ،بجانب فتحة ال�رشج،
ت�رسب (ارت�شاح) الرباز.
اعرا�ض البوا�سري الداخلية واخلارجية
تختلف اعرا�ض البوا�سري باختالف
موقع البوا�سري ففي البوا�سري الداخلية:
الميكن ر�ؤية او ال�شعور باعرا�ض
البوا�سري املوجودة داخل امل�ستقيم.
وعادة ال ت�سبب �شعورا بعدم الراحة.
َ
ُ
احل ْرق ،عند عبور
اجلهد �أو
لكن
الرباز قد ي�ؤديا �إىل جرح ال�سطح
اخلارجي الدقيق من البوا�سري،
مما ي�سبب ال َّنزْ ف� .أحيانا وخا�صة
عند بذل اجلهد ،قد تندفع البوا�سري
الداخلية �إىل اخلارج� ،أي �إىل خارج
فتحة ال�رشج .هذه تدعى "البوا�سري
البارزة" �أو "البوا�سري الهابطة"،
ومن املمكن �أن ت�سبب الأمل واحلكة
(التهيج).
اما يف البوا�سري اخلارجية :فمن اهم
اعرا�ضها احلكة �أو النزف،ويف بع�ض
ي�شد الدم البوا�سري
الأحيان ،قد
ّ
اخلارجية ويجذبها نحو الداخل
فتتكون َخرثة ُ /جلطة (كتلة دم
متخثرّ ة  )Thrombus -ت�سبب �أملا
�شديدا ،انتفاخا (تورما) والتهابا.
م�ضاعفات بقاء البوا�سري دون عالج
كثري من املر�ضى الأفا�ضل يقرر
جتاهل امل�شكلة ،ب�سبب الإحراج من
مراجعة الطبيب يف هذا ال�ش�أن ،لكن
للأ�سف يكون هذا قرار خاطئ لأن الأمر
يتطور ملراحل الغري حممودة العواقب
وينتهي الأمر مبراجعة الطبيب ب�شكل
ا�ضطراري ،ولكن يكون الوقت قد
فات على التمتع بح�سنات االكت�شاف
املبكرة وتقليل امل�ضاعفات.
وي�شري احد املواقع ان هناك عادات
ت�سبب اال�صابة بالبوا�سري ذكر منها
�سبع عادات قد الينتبه اليها النا�س
وهي -1 :حمل �أ�شياء ثقيلة :اذ قد يعتقد
النا�س �أنه من الآمن �أن يقوموا بحمل
الأ�شياء الثقيلة مع ذلك ال�ضغط الذي
ي�شعرون به على ظهورهم ،يف الواقع

هذا خط�أ فذلك الثقل قد ي�سبب زيادة
ال�ضغط على امل�ستقيم ،م�سببا انتفاخ
الأوردة كالبالون وهي التي تعرف
بال�ضفرية البا�سورية ،لذلك يجب
جتنب حمل الأ�شياء الثقيلة على الظهر
ويجب االرتكاز على الركبتني ب�شكل
�صحيح.
 .2 .رفع الأثقال يف اجليم  :االفراط
يف رفع الأوزان الثقيلة يف �صالة
الألعاب ( اجليم ) قد ي�سبب الإ�صابة بـ
مر�ض البوا�سري  ،لذلك حدد الأوزان
املنا�سبة لك.
 .3اجللو�س ملدة طويلة على املرحا�ض:
كثريين يف�ضلون تلك الأوقات التي
يجل�سون فيها بهدوء على املرحا�ض
مع هاتفهم املحمول ،لكن هذه العادة
ال�سيئة التي جتلب البكترييا لهاتفك
قد ت�سبب لك الإ�صابة بالبوا�سري
�أي�ضا! ف�أنت مع جلو�سك لوقت طويل
على املرحا�ض املفتوح ذاك �ستجعل
اجلاذبية ت�شكل �ضغطا ال مربر له على
�أوردتك ،لذلك عندما تنتهي من ق�ضاء
حاجتك ،ال ت�ستمر يف اجللو�س �أبدا.
 .4النظام الغذائي :ما تدخله ج�سمك
من طعام ي�شكل عامل مهم يف حماية
ج�سمك من الإ�صابة بالبوا�سري ،لذلك
عاداتك الغذائية اخلاطئة التي تعتمد
فيها على الأطعمة ال�رسيعة واملعلبات
والدهون لن ت�سبب لك �سوى ال�رضر،
خا�صة مع افتقاد تلك الأطعمة للألياف
املطلوبة جل�سمك ،التي ت�ساعد على
احلفاظ على مرونة حركة الأمعاء
لديك ،كما �أظهرت الأبحاث �أن تناولك
للألياف ي�ساعد يف تخفيف �أعرا�ض
البوا�سري والنزيف ،حتى و�إن �أخذ
بع�ض الوقت.
� .5إهمال الإم�ساك :يت�سبب اال�صابة
بالإم�ساك يف ت�شكيل ال�ضغط على
الكتل يف تلك املنطقة من اجل�سم،
بالإ�ضافة �إىل �ضغط الرباز ال�صلب
على و�سائد ال�رشج وهو ما ي�سبب
انتفاخ الأوردة ،لذلك يجب ممار�سة
الريا�ضة ،وتناول الألياف املطلوبة
للج�سم ،و�رشب كمية كافية من املاء،
من اجل املحافظة على انتظام حركة
الأمعاء لديك.
� .6إهمال الإ�سهال :هو واحد من �أكرث
�أ�سباب الإ�صابة بالبوا�سري �شيوعا،
والذهاب عدة مرات للحمام ي�سبب
ال�ضغط واالنتفاخ لالوردة ،لذلك من
املهم معرفة ال�سبب وراء الإ�صابة
بالإ�سهال ،والذي قد يكون ب�سبب
فريو�سي مثل الإنفلونزا� ،أو الأدوية،
�أو مر�ض منقول بالغذاء� ،أو تعديل
النظام الغذائي.
 .7احلمل :ي�شكل ال�ضغط يف البطن
بالإ�ضافة �إىل تو�سع الرحم والتغريات
الهرمونية �أو الإم�ساك من �أعرا�ض
احلمل ال�شائعة التى ميكنها ان ت�سبب
الإ�صابة بالبوا�سري ،لذلك �سي�ساعد
تناول الألياف و�رشب املاء و�أخذ
امللينات على تخطي الإ�صابة بتلك
احلالة مع ا�ست�شارة الطبيب.
عالج البوا�سري
وح�سب موقع �صحيفة اليوم ال�سابع
فان عالج البوا�سري مهم ،لأنها متيل
�إىل �أن تزداد �سوءا مع مرور الوقت،
و يتم التعامل مع البوا�سري من خالل
جمموعة متنوعة من التدابري مبا يف
ذلك النظام الغذائي ،و�أكرث من و�صفة
طبية مثل :الكرميات،امل�ستح�رضات
املنا�شف الطبية ،العمليات اجلراحية
�أحيانا
العالج من خالل النظام الغذائي،
فالزيادة فى الألياف ميكن �أن ت�ساعد
يف عالج البوا�سري ،وب�شكل عام،
ين�صح بـ � 20إىل  30جراما من الألياف
يوميا ،ويتم العثور عليها يف العديد
من الأطعمة ،مبا يف ذلك :الفواكه
الطازجة واملجففة وكذا اخل�رضوات
واحلبوب.
وي�شري موقع كل يوم معلومة ان
البوا�سري رغم ب�ساطتها كمر�ض
و�سهولة عالجها� ،إال �أن �أغلب م�شكالتها
تنتج عن �شعور املري�ض باحلرج من
مراجعة الطبيب بخ�صو�ص امل�س�ألة،

مما ي�ؤدي �إىل ت�أخر احلاالت دون
داعي .الطبيب هو ال�شخ�ص الوحيد
امل�ؤمتن على مثل هذه امل�شكالت
ال�صحية ،كما �أنه ملتزم بفعل الق�سم
و �أخالقيات املهنة والقوانني املنظمة
لها على التعامل مع امل�شكلة ال�صحية
باحرتافية دون �إخالل بكرامة املري�ض
�أو الإ�ساءة له.
التدخل املبكر يف م�شكلة ،مثل
البوا�سري ي�ساعدك على ا�ستئ�صالها من
جذورها ب�إذن الله دون �أي م�ضاعفات.
النظافة ال�شخ�صية ال تتهاون يف
االهتمام ب�إجراءات النظافة ال�شخ�صية
اخلا�صة مبنطقة ال�رشج ب�شكل دقيق
ملنع حدوث �أي تلوث  .ال تن�سى
ا�ستعمال فوط ناعمة لتجفيف منطقة
ال�رشج دون �أن ت�سبب �إ�صابات .غال ًبا
ما يكون ال�صابون دون �أهمية كربى،
لكن الأهم هو تنظيف املنطقة برفق
وب�شكل كامل .جتنب ا�ستعمال املواد
املحتوية على كحول؛ لأنها قد تزيد
من تهيج اجللد.
العالجات الطبيعية املتاحة للبوا�سري
حمام دافئ :اجللو�س يف حمام ماء
دافئ ي�ساعد يف تخفيف �أعرا�ض احلكة
وتهيج اجللد وانقبا�ض الع�ضالت.
ينبغي �أن يغطي املاء منطقة احلو�ض
والفخذين .ين�صح �أن يكون احلمام
ملدة  20دقيقة بعد كل مرة تربز� ،أو
 3مرات يف اليوم .ينبغي الت�أكد من
نظافة حو�ض اال�ستحمام ملنع التلوث.
ينبغي احلر�ص على جتفيف منطقة
ال�رشج برفق با�ستخدام فوطة ناعمة
دون �أي عنف بعد انتهاء احلمام.
الزيوت العطرية :ميكن جتربة
تدليك املنطقة امل�صابة ببع�ض �أنواع
الزيوت العطرية واملهدئة ،مثل
الكاموميل و الالفندر .ميكن �إ�ضافة
هذه الزويت العطرية للحمام الدافئ.
تتميز ب�سهولة امت�صا�صها وتغلغلها
يف اجللد.
كما انه من ال�سهل جدا عالج
البوا�سري وتخفيف الأعرا�ض مع
طرق ب�سيطة وبا�ستخدام املكونات
الطبيعية .ويورد موقع ر�أي اليوم �أهم
العالجات املنزلية للبوا�سري :
 .1اجلليد ( الثلج )  :يف عالج املر�ضى
يف املنازل الن�صائح الأوىل التي ين�صح
بها هي اجلليد � .سوف ي�ساعد اجلليد
على انقبا�ض الأوعية الدموية  ،واحلد
من التورم وت�ساعد على تخفيف الآالم
بطريقة فورية .
الطريقة  :و�ضع كي�س اجلليد �أو
قطعة من اجلليد ذائبة جزئيا ملفوفة
يف قطعة قما�ش مبا�رشة على املنطقة
امل�صابة ملدة  10دقيقة  .القيام
بذلك عدة مرات يف اليوم حتى تخف
االعرا�ض والأمل الناجت عن البوا�سري.
 .3ع�صري الليمون  :ميكن �أن يقلل
من امل البوا�سري عن طريق تقوية
ال�شعريات الدموية وجدران الأوعية
الدموية .
الطريقة  :ت�شبع كرات القطن بع�صري
الليمون الطازج وو�ضعه على املنطقة
امل�صابة ،يف البداية �سيكون هناك
اح�سا�س بالوخز اخلفيف �أو احلرقان
 ،ولكن بعد قليل �سوف يخف االمل

تدريجيا  .واذا مل يرغب املري�ض
با�ستخدام الطريقة ال�سابقة ميكنه
و�ضع ن�صف ليمونة يف كوب من
احلليب ال�ساخن و�رشبه كل ثالث
�ساعات لأف�ضل النتائج .
او القيام مبزج ن�صف ملعقة �صغرية
من كل من ع�صري الليمون ،وع�صري
الزجنبيل وع�صري النعناع والع�سل
معا وا�ستخدامه مرة واحدة يوميا.
جتنب الأطعمة الغنية بالتوابل �أو الكافيني:
هذا النوع من الأطعمة ميكن �أن ي�سبب
تهيج الأمعاء وتفاقم البوا�سري .
وعالوة على ذلك ،قد تعمل على زيادة
االلتهاب املو�ضعي  ،وت�سبب الأمل
حتى الميكنك اجللو�س �أو ا�ستخدام
املرحا�ض .
خل التفاح  :وي�ضيف موقع ثقف
نف�سك اهمية ا�ستخدام خل التفاح
ب�سبب خ�صائ�ص الدواء القاب�ض من
خل التفاح  ،ف�إنه ي�ساعد على تقلي�ص
الأوعية الدموية املنتفخة ويعطي
الإغاثة من التورم واالحمرار كل
من البوا�سري الداخلية واخلارجية.
ت�أكد من ا�ستخدام اخلل املفلرت وغري
املب�سرت لتحقيق نتائج �أ�رسع .
الطريقة  :يف حالة البوا�سري
اخلارجية ،ا�ضغط بلطف كرات القطن
الغارقة يف خل التفاح على املنطقة
امللتهبة  .يف البداية �سيكون هناك
�إح�سا�س بالوخز ،ولكن �رسعان ما
�ستح�صل تخفيف من احلكة واالحمرار.
القيام بذلك عدة مرات يف اليوم حتى
يقلل من التورم .
يف حالة البوا�سري الداخلية،
�إ�ضافة ملعقة من خل التفاح �إىل كوب
من املاء و�رشبه مرتني على الأقل
يوميا .ميكنك �إ�ضافة الع�سل جلعل
طعمه �أف�ضل .
� .9أكيا�س ال�شاي الأ�سود  :وجود حم�ض
التانيك يف ال�شاي هو نوع من الأدوية
القاب�ضة الطبيعية التي من �ش�أنها �أن
ت�ساعد على تقليل التورم والأمل الذي
ي�صاحب البوا�سري .
الطريقة  :ترطيب �أكيا�س ال�شاي
الأ�سود يف املاء ال�ساخن و�إزالته
من املاء وندعه حتى يربد قليال ثم
و�ضع كي�س ال�شاي الرطب الدافئ على
الأوردة املنتفخة ملدة  10دقائق.
القيام بذلك مرتني �أو ثالث مرات يف
اليوم.
 10الرمان  :ميكن ا�ستخدامالرمان النه من الفواكه الطبيعية
والعالجية ملر�ض البوا�سري .فهو
غني مب�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد
على تقلي�ص الأوعية الدموية وتقوم
بتقوية الأوردة ال�رشجية وحتميها
ِ
ميكنك ا�ستخدام ق�رش
من البوا�سري.
الرمان يف عالج مر�ض البوا�سري.
وذلك بغلي ق�رش الرمان وت�صفيته ثم
غم�س قطنة يف مياه ق�رشالرمان ودهن
الفتحة ال�رشحية به� .ستده�ش من
النتائج لأن ق�رش الرمان يحتوي على
املواد القاب�ضة واملطهرة التي ت�ساعد
على ال�شفاء وتعزز من التئام اجلروح
وت�سكنها .ق�رش الرمان � ً
أي�ضا م�ضاد
للإلتهابات ويعمل على حماربة الأمل
واحلكة يف منطقة ال�رشج.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()89

�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

مع حاجته ل�ضم جنوم جدد:

يف اجلولة الرابعة والع�رشين من الدوري الإجنليزي املمتاز:

لندن تقف يف طريق مان�ش�سرت �سيتي ملطاردة ليفربول يوفنتو�س يحدد موقفه من
بيع جنميه لريال مدريد

بعد �أن تلقى دفعة ب�إخفاق ليفربول املت�صدر يف
الفوز على لي�سرت �سيتي ،الأربعاء املا�ضي� ،سيبد�أ
مان�ش�سرت �سيتي �أ�سبوعا حا�سما يف ال�رصاع على
لقب الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ،عندما
ي�ست�ضيف �آر�سنال يف ا�ستاد االحتاد ،يوم غد الأحد.
وخ�رس ال�سيتي � 2-1أمام نيوكا�سل يونايتد املتعرث،
الثالثاء املا�ضي ،ليمنح الفر�صة لغرميه ليفربول
للتقدم بـ 7نقاط يف ال�رصاع على القمة ،لكن فريق
يورجن كلوب اكتفى بالتعادل  1-1مع لي�سرت ليح�صد
نقطة واحدة .وبات ال�سيتي بذلك يت�أخر بـ 5نقاط عن
ليفربول ،لكن هذا الفارق ميكن �أن ي�صبح نقطتني ،قبل
�أن يلعب املت�صدر مع و�ست هام يوم الإثنني املقبل،
ب�رشط الفوز على فريق �أوناي �إميري .و�سيخو�ض
ال�سيتي مباراة �ضد ت�شيل�سي يف مباراة قمة يوم الأحد .ويف الوقت الذي ميلك ليفربول فيه الأف�ضلية يف ال�سباق
على اللقب ف�إنه وقبل �آخر  14جولة �أظهرت اجلوالت الأخرية �أن �أي فريق معر�ض للتعرث ،وهو ما ي�سفر عن
الكثري من التقلبات بني الفريقني املتناف�سني وال مير و�ست هام ،الذي يواجه ليفربول يف ا�ستاد لندن يوم
الإثنني املقبل ،ب�أيام �سعيدة �إذ خ�رس � 3-0أمام وولفرهامبتون يوم الثالثاء املا�ضي ،بعد �أن ودع ك�أ�س االحتاد
الإجنليزي �أمام وميبلدون املنتمي لدوري الدرجة الثالثة .وعانى ليفربول لفرتات �أمام لي�سرت ومل ي�صل خط
الهجوم �إىل �إيقاعه ال�رسيع املعتاد لكن القائد جوردان هندر�سون ،الذي لعب يف مركز الظهري الأمين ،يدرك
�أنه ال جمال لإهدار الوقت يف احلديث عن النتيجة .و�سيزداد ال�ضغط على الفريقني املتناف�سني مع العودة �أي�ضا
�إىل دوري �أبطال �أوروبا ال�شهر املقبل واللعب يف دور الـ .16ويت�أخر توتنهام بفارق نقطتني فقط عن ال�سيتي
وال يزال يعتقد �أن بو�سعه حتقيق مفاج�أة والدخول بقوة يف ال�رصاع على اللقب .ورمبا يجتاز توتنهام مناف�سه
ال�سيتي ،ملدة � 24ساعة على الأقل� ،إذا فاز على �ضيفه نيوكا�سل اليوم ال�سبت .ويبدو ال�رصاع مثريا �أي�ضا
يف القاع حيث �سيلعب �ساوثهامبتون �صاحب املركز  16يف �ضيافة برينلي ،الذي يت�أخر عنه مبركز واحد،
اليوم ال�سبت .وي�ست�ضيف كري�ستال باال�س ،الذي ميلك نف�س ر�صيد �ساوثهامبتون وبرينلي ،مناف�سه فولهام
�صاحب املركز قبل الأخري الذي تلقى دفعة للهروب من الهبوط بالفوز  4-2على برايتون يوم الثالثاء املقبل.

يف الأ�سبوع الثاين والع�رشين من دوري الليجا الإ�سبانية:

بر�شلونة ي�أمل ا�ستمرار ا�ستفاقة كوتينيو يف مواجهة فالن�سيا

منذ ان�ضم فيليب كوتينيو �إىل بر�شلونة
قبل نحو عام ،عا�ش العب الو�سط الربازيلي
فرتات متذبذبة مع مت�صدر دوري الدرجة الأوىل
الإ�سباين .وانتقل كوتينيو من ليفربول مقابل
 142مليون جنيه �إ�سرتليني ،يف �أغلى �صفقة يف
تاريخ بر�شلونة ،لكي يكون �أف�ضل تعوي�ض على
املدى الطويل للنجم اال�سباين �أندري�س �إنيي�ستا.
لكن كوتينيو عجز عن تكرار م�ستوياته املميزة
بالدوري الإجنليزي ،يف كامب نو ،وتراجع دوره
�أمام مناف�سه عثمان دميبلي ،القادم يف �صفقة
�أخرى باهظة .ومع �إ�صابة الالعب الفرن�سي
تزايد ال�ضغط على كوتينيو ،لكنه جنح �أخريا
يف �إظهار ملحات من قدراته احلقيقية .و�سجل
كوتينيو هدفني يف الفوز ال�ساحق  6-1على �إ�شبيلية يف ك�أ�س امللك ،وقدم �أف�ضل �أداء له بقمي�ص الفريق الكتالوين،
و�سيتطلع للحفاظ على هذا امل�ستوى يف الدوري ،عند زيارة فالن�سيا ،الذي ت�أهل �أي�ضا للمربع الذهبي .وق�ضى فالن�سيا
ن�صف مو�سم حمبط ،لكنه حقق  4انت�صارات يف  5مباريات بجميع امل�سابقات ،تت�ضمن الفوز يف الوقت بدل ال�ضائع
على خيتايف يف الك�أ�س ،لي�صعد للمركز ال�سابع يف الدوري .و�سيلتقي ريال مدريد �صاحب املركز الثالث ،الذي يبتعد
بفارق  10نقاط خلف املت�صدر بر�شلونة ،مع �ضيفه �أالفي�س اخلام�س يف جدول الرتتيب يوم غد الأحد ،ومن املنتظر �أن
يلعب جاريث بيل الذي عاد من الإ�صابة مطلع الأ�سبوع بجوار كرمي بنزميا يف الهجوم .لكن تظل ال�شكوك قائمة ب�ش�أن
م�ستقبل العب الو�سط �إي�سكو والظهري الأي�رس مار�سيلو يف ظل عدم �إتاحة الكثري من دقائق اللعب لهما ،منذ و�صول املدرب
�سانتياجو �سوالري .ومن املتوقع �أن يخو�ض �ألفارو موراتا مهاجم ت�شيل�سي ال�سابق مباراته الأوىل مع �أتلتيكو مدريد،
عندما يزور ريال بيتي�س يوم غد الأحد ،كما يلتقي ريال �سو�سيداد مع �أتلتيك بيلباو يف قمة ب�إقليم البا�سك اليوم ال�سبت.

الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  02فرباير)

يرغب ريال مدريد ،يف التعاقد مع باولو ديباال و�أليك�س �ساندرو،
جنمي يوفنتو�س ،خالل الفرتة املقبلة .ووفقًا ملوقع "كالت�شيو
مريكاتو" ،ف�إن ريال مدريد مهتم ب�ضم �ساندرو وديباال ،حيث �إنه يف
حاجة ما�سة للتعاقد مع بع�ض النجوم ،بعد الظهور املهزوز للفريق
يف الن�صف الأول من املو�سم اجلاري .و�أ�ضافت �أن يوفنتو�س لن يكون
يف عجلة من �أمره ب�ش�أن ال�صفقتني ،ال�سيما و�أن البيانكونريي ميكنه
احل�صول على ثمن باهظ من وراء بيعهما� ،إذا تقدم النادي امللكي
بعر�ض لهما .وارتبط ديباال و�ساندرو بالرحيل عن �صفوف يوفنتو�س
يف الفرتة الأخرية ،يف ظل اهتمام العديد من الأندية بخدماتهما.
ومن جهة �أخرى ،قال تقرير �صحفي� ،إن يوفنتو�س يخطط لإبرام
�صفقة دفاعية من يوفنتو�س الإيطايل ،خالل ال�ساعات املتبقية يف
املريكاتو ال�شتوي اجلاري .وذكرت �صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية
�أن يوفنتو�س ال يرغب يف دفع مبلغ كبري خالل ال�شهر اجلاري للتعاقد
مع مدافع ،لذلك حول �أنظاره �إىل جاري كاهيل ،مدافع البلوز ،الذي
ينتهي عقده يف ال�صيف املقبل ،وال ي�شارك ك�أ�سا�سي مع املدرب
ماوري�سيو �ساري .ويعاين يوفنتو�س حاليا على م�ستوى الدفاع بعد
رحيل املغربي املهدي بنعطية للدحيل القطري ،بالإ�ضافة لإ�صابة
ليوناردو بونوت�شي ،وغيابه عن الفريق ملدة � 4أ�سابيع ،كما �أ�صيب
جورجيو كيليني �أم�س �أمام �أتاالنتا يف الك�أ�س .وجنح يوفنتو�س يف
التعاقد مع املدافع الأوروجوياين مارتن كا�سريي�س ،من الت�سيو خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية اجلارية على �سبيل الإعارة لنهاية املو�سم.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  02فرباير)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  02فرباير)

				�إمبويل  -- : --كييفو فريونا 17:00
ليفانتي  -- : --خيتايف 15:00
		
توتنهام هوت�سبري  -- : --نيوكا�سل يونايتد 15:30
نابويل � -- : --سامبدوريا 20:00
		
ريال �سو�سييداد �	-- : --أتلتيك بيلباو 18:15
ت�شيل�سي  -- : --هيدير�سفيلد تاون 18:00
يوفنتو�س  -- : --بارما 22:30
				
بر�شلونة  -- : --فالن�سيا 21:30
			
�إيفرتون  -- : --وولفرهامبتون 18:00
(الأحد  03فرباير)
				
�سيلتا فيغو � -- : --إ�شبيلية 22:45
			
كري�ستال باال�س  -- : --فولهام 18:00
�سبال  -- : --تورينو 14:30
								
برينلي � -- : --ساوثهامتون 18:00
					�أودينيزي  -- : --فيورنتينا 17:00
(الأحد  03فرباير)
				
برايتون  -- : --واتفورد 18:00
جنوى � -- : --سا�سولو 				 17:00
				
فياريال �	-- : --إ�سبانيول 14:00
			
كارديف �سيتي  -- : --بورمنوث 22:30
انرت ميالن  -- : --بولونيا 20:00
			
ريال بيتي�س � -- : --أتلتيكو مدريد 18:15
							
روما  -- : --ميالن 22:30
				
					�إيبار  -- : --جريونا 20:30
(الأحد  03فرباير)
				
ريال مدريد  -- : --ديبورتيفو �أالفي�س 22:45
		
لي�سرت �سيتي  -- : --مان�ش�سرت يونايتد 17:05
		
										
مان�ش�سرت �سيتي �	-- : --آر�سنال 19:30
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن مباريات الدوري العا�صمي

منتخبنا الوطني مت�سلحا بالعزمية واال�صرار يتوجه اىل الكامريون البحرالأحمر ي�ستهل حملة الدفاع مبواجهة م�صنع البرية
ي�شهد �إ�ستاد ا�سمرا الدويل غدا االحد
( 03فرباير اجلاري) �رضبة البداية لدوري
الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم
االو�سط ملو�سم 2018/2019م و�سط
مناف�سة م�ستعرة بني كافة الفرق للرتبع
على عر�ش الكرة.
و�سوف ي�ستهل البحراالحمر م�شوار
الدفاع عن لقبه من املرحلة االوىل ويف
الرابعة ع�رصا عندما ي�صطدم يف لقاء ناري
مع غرميه م�صنع البرية و�سط تكهنات
بتقارب امل�ستويات بني الطرفان.
ويعتمد مدرب الفريق البحراالحمر
�إرميا�س تولدي على جل العنا�رص
اال�سا�سية للت�شكيلة التي ظفرت بلقب
املو�سم املا�ضي  ،وذلك يف رحلة البحث
عن اللقب الثاين على التوايل  ،يف املقابل

غادرت بعثة منتخبنا الوطني لل�شباب
لدون ( 23عاما) �أم�س اجلمعة �أر�ض الوطن
متوجهة اىل الكامريون للإنخراط يف يف
بطولة افريقيا (طواف دا لي�سبور) التي
تقام خالل الفرتة من الرابع ولغاية التا�سع
من فرباير اجلاري.
الت�شكيلة التي يقودها فنيا املدرب
 /يونا�س زكريا�س ت�ضم �ستة دراجني
�شباب هم دانئيل هبتي مكائيل  ،داويت
مياين  ،روبيل تولدي  ،ناتنائيل ت�سفاظني
 ،ناتنائيل مربهتوم  ،ويعقوب دب�ساي،
وقد �أكملت اال�ستعدادات الالزمة خلو�ض
غمار البطولة .
وحظيت البعثة مبرا�سم توديع ر�سمي
من قبل مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي وبح�ضور كبار
امل�س�ؤولني يف االحتاد العام للدراجات
الهوائية .
ويف تلك املنا�سبة � ،أو�صى ال�سفري/
زمدي تخلي الدراجني ال�شباب اىل �إظهار
التنا�سق الكامل من �أجل الظفر بنتائج
ت�ضاهي تلك التي ظلت ت�سجل عرب
منتخبات ال�شباب على م�ستوى افريقيا

والعامل على حدا �سواء.
بدوره �أ�شار مدرب منتخبنا الوطني
الكابنت  /يونا�س زكريا�س �إىل �إكتمال
اال�ستعدادات الالزمة التي ت�ساعد �أع�ضاء
املنتخب الوطني لتقدمي م�ستويات
تناف�سية عالية والتميز بالنتائج املتقدمة
خالل البطولة .
جتدر اال�شارة ب�أن منتخبنا الوطني يتبواء
ال�صدارة يف الرتتيب القاري ملنتخبات
ال�شاب ملادون  23عاما.
وتعترب هذه الن�سخة الثانية من
طواف دي ال�سبري (دون  23عاما) التي
ت�ست�ضيفها الكامريون  ،وكانت الن�سخة
االوىل قد �شهدت تتويجات ارترية على
م�ستوى املراحل  ،قبل �أن تتحول دفة
التتويجات يف ختام البطولة ل�صوب
منتخب رواندا الذي �أحرز لقب البطولة عرب
الدراج جو�سيب �أروريا.
وينطلق اال�ستحقاق عرب مرحلة
�إ�ستهاللية ل�سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة
للفردي ميتد مل�سافة ( 18.6كيلومرت)
على �أن يغطي الدراجني خم�سة مراحل

مل�سافة بالغة ( 403.7كلم).
ومن املنتظر ان ت�شارك يف اال�ستحقاق
الذي يحظى ب�إعرتاف من االحتاد الدويل
للدراجات الهوائية ( ، )UCIويعنى على
وجه اخل�صو�ص بالفئات ال�شبابية 19 ،
منتخبا وفريقا قاريا مبافيهم منتخبنا
الوطني.
وتت�سع دائرة امل�شاركة يف البطولة
لت�شمل كل من اجلزائر  ،بنني ،
بوركينافا�سو  ،الكامريون  ،كوت ديفوار
 ،اثيوبيا  ،كينيا  ،املغرب  ،موري�شو�س ،
نيجرييا  ،رواندا  ،تون�س من قارة افريقيا
باال�ضافة اىل منتخب افريقيا املختلط.
فيما تتواجد يف القائمة منتخبات اليابان
 ،االرجنتني  ،االكوادور  ،الربتغال وفريق
موناكو �أوروبا.
وعلى �ضوء هذه املعطيات  ،ينتظر �أن
يرتقي �سقف التناف�س يف البطولة اىل
م�ستويات عليا  ،و�سوف يواجه متنخبنا
الوطني الذي لطاملا عرف بتوهجه يف
اال�ستحقاقات القارية مناف�سة �رش�سة
و�صعوبات جمة من �أجل �إحكام قب�ضته مرة
�أخرى على الريادة.

يوما بني املباراتني نظرا ملباريات
دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
تفوق ملكي
التقى ريال مدريد وبر�شلونة يف بطولة
ك�أ�س امللك ب�شكل عام يف  11مباراة من
قبل ،حقق فيها امللكي االنت�صار يف 4
مباريات ،مقابل  3انت�صارات لرب�شلونة،
وح�سم التعادل  4مباريات.
و�آخر مواجهة يف بطولة الك�أ�س جمعت
الفريقني ،كانت يف نهائي مو�سم
 ،2013-2014حيث حقق امللكي
االنت�صار بنتيجة ( ،)2-1بهدف الويلزي

جاريث بيل ال�شهري يف الدقيقة  85من
املباراة ،وهو �آخر لقب حققه املريجني يف
البطولة والذي ميلك  19لقبا يف خزائنه.
عقدة مدريدية
�أوقعت القرعة بر�شلونة يف طريق ريال
مدريد يف ن�صف نهائي ك�أ�س امللك،
مرتني من قبل ،وجنح ريال مدريد يف
الإطاحة بغرميه التقليدي يف املرتني.
وكانت �أول مواجهة يف مو�سم
 ،1992-1993حيث ح�سم التعادل
الإيجابي ( )1-1لقاء الذهاب يف معقل
ريال مدريد "�سانتياجو برنابيو" ،قبل
�أن ُيحقق املريجني االنت�صار يف الإياب
بنتيجة ( )2-1يف معقل البار�سا "كامب
نو" ،وجنح ريال مدريد يف التتويج
باللقب يف النهائي على ح�ساب ريال
�رسق�سطة.
بينما ثاين املواجهات ،كانت يف
مو�سم  ،2012-2013وانتهت موقعة
الذهاب بالتعادل الإيجابي ( )1-1يف
معقل ريال مدريد "�سانتياجو برنابيو"،
ثم حقق املريجني االنت�صار يف العودة
بنتيجة ( )3-1يف معقل البار�سا "كامب
نو" ،قبل �أن يخ�رس النهائي �ضد �أتلتيكو
مدريد بنتيجة (.)2-1

كال�سيكو ناري يف ن�صف نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا

يت�سلح فريق م�صنع البرية الذي �إ�ستعان
للمرة االوىل هذا املو�سم بخدمات العبه
ال�سابق مكئيل هبتوم  ،ويطمح لأن يحقق
م�ستويات متقدمة مت�سح خيبة االمل التي
الزمته يف االعوام االخرية.
هذا و�سوف يق�ص فريقا التحرير
و�رشكة �سمبل �رشيط مباريات املو�سم
اجلديد باملواجهة ال�ساخنة التي تنطلق يف
الثانية ظهرا.
ويقود التحرير يف هذا املو�سم اجلديد
جهاز فني جديد بقيادة املدرب يونا�س
حمرت�أب �أمال يف حت�سني م�شواره هذا
املو�سم ورفع التحدي  ،من جهته يرفع
فريق �رشكة �سمبل �شعار اال�ستقرار يف
الدكة الفنية بعد االبقاء على معظم
�أعمدته وطاقمه الفني.

ت�ستمر ملدة �أ�سبوعني

دورة تن�شيطية لكرة ال�سلة مبلعب ا�سمرابوت�شوفيال

ينظم االحتاد العام لكرة ال�سلة بطولة
تن�شيطية على �رشف الراحل كيداين
تولدبرهان تنطلق اليوم ال�سبت (2
فرباير) وت�ستمر ملدة �أ�سبوعني على
ملعب ا�سمرا بوت�شوفيال.
البطولة التي ت�شارك فيها الدرجات
االوىل والثانية والثالثة باال�ضافة اىل
فئة ال�سيدات � ،سوف تقام بنظام خروج

املهزوم من خالل مواجهتني(  ( UDO
. )BLE KNOCKOUT
و�سوف ت�ساهم البطولة يف غعادة
الن�شاط واحليوية اىل بطوالت كرة ال�سلة
باالقليم االو�سط بعد فرتة طويلة من
التوقف واجلمود رافقت ريا�ضة العمالقة
بال�ساحة االقليمية.

�سيبقيه يف �صفوفه حتى يونيو 2024

عقدة ن�صف النهائي تدعم ريال مدريد �ضد بر�شلونة "ال�شياطني" يربط جنمه الفرن�سي بعقد طويل الأمد

�أ�سفرت قرعة الدور ن�صف النهائي
لبطولة ك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،التي �أجريت
ع�رص �أم�س اجلمعة ،عن مواجهة من العيار
الثقيل بني القطبني ريال مدريد
وبر�شلونة.
وتخطى ريال مدريد ،جريونا العنيد يف
الدور ربع النهائي ،بينما حقق بر�شلونة
رميونتادا تاريخية �ضد �إ�شبيلية ،حلجز
مقعده يف ن�صف النهائي.
وتقام مباراتا الذهاب لن�صف النهائي
يوم الأربعاء املقبل ،فيما ُتلعب مباراتا
الإياب يوم  27فرباير ،حيث يوجد 20

�أعلن نادي مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي
�أن مهاجمه الفرن�سي �أنطوين مار�سيال
وقع عقدا جديدا �سيبقيه يف �صفوفه حتى
يونيو  ،2024مع �إمكانية التمديد لعام
�إ�ضايف.
وخا�ض ابن الـ  23عاما  162مباراة
و�سجل  46هدفا بقمي�ص "ال�شياطني
احلمر" منذ مباراته الأوىل يف الدوري
الإجنليزي املمتاز مبواجهة ليفربول يف
�سبتمرب .2015
وكان عقد الالعب ،الذي ان�ضم �إىل
الفريق الإجنليزي قادما من موناكو
الفرن�سي مقابل نحو  80مليون يورو،
ميتد حتى نهاية املو�سم املقبل.
وعلق مار�سيال على التمديد بالقول:
"�أحب الأوقات التي �أم�ضيها مع الفريق.
منذ اليوم الذي ان�ضممت اليه ،مت �إ�شعاري

ب�أين جزء من عائلة يونايتد ،كما �أ�شعر
بالتوا�ضع وغمرت بدفء وحمبة املعجبني
الذين يتابعون �إدها�شي بدعمهم".
و�أردف قائال "�أود �أن �أ�شكر �أويل
(املدرب امل�ؤقت الرنوجي �أويل غونار
�سول�سكاير) وطاقمه التدريبي الميانهم
بي وم�ساعدتي على رفع م�ستوى لعبي.
يدور هذا النادي حول الفوز بالألقاب
و�أنا واثق من �أن الك�أ�س املقبلة لي�ست
بعيدة".
ورد �سول�سكاير التحية �إىل مار�سيال
معتربا �أن "�أنطوين هو �أحد الالعبني
املوهوبني الذي يتمنى �أي مدرب �أن
يعمل معه" وتابع "بالن�سبة لالعب �صغري
ال�سن ،ميلك عقلية كرة قدم جيدة ،والتي
عندما متتزج مع موهبته اال�ستثنائية،
متنح الالعب م�ستقبالً باهرا".

12

ال�سبت 2019 /2 /2

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()89

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

�إعداد:

يف �سطور
درية �شفيق
(1975 – 1908م)
من رواد حركة حترير املر�أة يف م�صر يف الن�صف
الأول من القرن الع�شرين وين�سب لها الف�ضل
يف ح�صول املر�أة امل�صرية على حق االنتخاب
والرت�شح يف د�ستور م�صر عام  .1956وم�ؤ�س�سة
لدوريات �أدبية وباحثة ومنا�ضلة �ضد الوجود
الربيطاين يف م�صر.
ولدت درية يف مدينة طنطا يف دلتا النيل عام 1908م ،ودر�ست يف مدر�سة البعثة
الفرن�سية يف طنطا ،و�أر�سلت �ضمن �أول فوج طالبات من قبل وزارة املعارف امل�صرية
للدرا�سة يف جامعة ال�سوربون يف باري�س على نفقة الدولة ،وهي نف�س اجلامعة التي
ح�صلت منها على درجة الدكتوراه يف الفل�سفة عام 1940م ،وكان مو�ضوع الر�سالة "املر�أة
يف الإ�سالم" حيث �أثبتت يف ر�سالتها �أن حقوق املر�أة يف الإ�سالم هي �أ�ضعاف حقوقها يف �أي
ت�شريع �آخر .
لدى عودتها من فرن�سا برفقة زوجها ،رف�ض عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة تعيينها
يف اجلامعة لأنها "امر�أة" ،وعر�ضت عليها الأمرية �شويكار من�صب رئا�سة جملة املر�أة
اجلديدة التي ت�صدرها ،لكنها مل ت�ستمر يف من�صبها طويال ف�أ�صدرت جملة بنت النيل
والتي كانت �أول جملة ن�سائية ناطقة بالعربية وموجهة لتعليم وتثقيف املر�أة امل�صرية.
�أ�س�ست يف �أواخر الأربعينيات حركة لـ (التحرر الكامل للمر�أة امل�صرية) عرفت ب�إحتاد
بنت النيل .ولقد �أ�س�ست حركة للق�ضاء على اجلهل والأمية املتف�شية بني الفتيات والن�ساء
يف عدة مناطق �شعبية من القاهرة ف�أ�س�ست مدر�سة ملحو الأمية يف حي بوالق.
ويف فربايرعام 1951م قادت مظاهرة برفقة  1500امر�أة اقتحمت بها مقر جمل�س
النواب امل�صري (الربملان) ،حيث كانت تهدف ب�أن ينظر املجل�س ورئي�سه بجدية يف ق�ضايا
ومطالب املر�أة امل�صرية ،ويعترب الكثريون هذه اللحظة حلظة تاريخية بالن�سبة للحركة
الن�سائية .وبعد �أ�سبوع من املظاهرة عر�ض على املجل�س قانون ين�ص على منح املر�أة
امل�صرية حق االنتخاب والرت�شيح للربملان .ويف عام 1951م قامت ب�إعداد فرقة �شبه
ع�سكرية من الن�ساء امل�صريات للمقاومة �ضد وحدات اجلي�ش الربيطاين يف قناة ال�سوي�س
ت�ضمنت اال�ستعداد للقتال وتدريب ممر�ضات للميدان .كما حوكمت لقيادتها مظاهرة
ن�سائية من احتاد بنت النيل حيث قمن مبحا�صرة بنك باركليز الربيطاين يف القاهرة يف
يناير عام 1951م  1ودعني ملقاطعته .بعد قيام ثورة  23يوليو عام 1952م طلبت من
احلكومة حتويل احتاد بنت النيل �إىل حزب �سيا�سي فتم الأمر لي�صري حزب احتاد بنت
النيل �أول حزب ن�سائي �سيا�سي يف م�صر .ويف وقت اعداد جلنة م�شكلة من قبل حكومة
الثورة العداد د�ستور م�صري جديد وذلك عام 1954م ،احتجت درية �شفيق لعدم وجود
امر�أة واحدة بني �أع�ضاء اللجنة ،وقامت برفقة ن�ساء �أخريات ب�إ�ضراب عن الطعام ملدة
� 10أيام ،حينها وعدها الرئي�س حممد جنيب يف ر�سالة نقلها �إليها حمافظ القاهرة وقتها
ب�أن الد�ستور امل�صري اجلديد "�سيكفل للمر�أة حقها ال�سيا�سي" ،وهو ماحتقق مبنح املر�أة
امل�صرية حق الت�صويت والرت�شح يف االنتخابات العامة لأول مرة يف تاريخ م�صر احلديث.
وب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية املتغرية يف البالد بعد الثورة وعدم وجود ن�شاط �سيا�سي
حقيقي ،فقد ظلت درية �شفيق يف عزلة نحو  18عاما .و�أ�صدرت عدة دوريات �أدبية
منها جملة املر�أة اجلديدة وجملة بنت النيل وجملة الكتكوت ال�صغري للأطفال ،يف �سنوات
العزلة ترجمت درية �شفيق القر�آن الكرمي �إىل اللغتني الإجنليزية والفرن�سية ،كما �ألفت
عدة دواوين �شعرية وكتب �إ�ضافة �إىل مذكراتها اخلا�صة.
توفيت درية �شفيق يف � 20سبتمرب عام 1975م على �أثر �سقوطها من �شرفة منزلها يف
حي الزمالك مبدينة القاهرة ،ولقد قيل �أنها انتحرت بعد عزلة عا�شتها ملدة � 18سنة.
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 الثاين من فرباير عام 1260م� -:سقوط دم�شق يف يد التتار بقيادةكتبغا �أحد قادة هوالكو.
 يف الثاين من فرباير عام 1848م -:الواليات املتحدة الأمريكيةواملك�سيك توقعان "معاهده جوادالوب هيلداجو" التي �أنهت احلرب
املك�سيكية الأمريكية.
 يف الثاين من فرباير عام 1878م -:اليونان تعلن احلرب على الدولةالعثمانية ت�ضام ًنا مع الإمرباطورية الرو�سية.
 يف الثاين من فرباير عام 1943م -:ا�ست�سالم قائد اجلي�ش الأملاينال�ساد�س للقائد ال�سوفيتي غيورغي جوكوف وذلك يف معركة �ستالينغراد يف
احلرب العاملية الثانية.
 يف الثاين من فرباير عام 1971م -:عيدي �أمني ي�ستويل على ال�سلطةيف �أوغندا يف انقالب ع�سكري.

�أقوال ماثورة

من اقوال العظماء
 من كل الطرق التي تو�صلاىل حمبة املر�أة تكون ال�شفقة
�أ�سهلها(.بينيني بوا�سنو)
 التعليم زينة يف الرخاءومالذ يف ال�شدة�(.أر�سطو)
 ال يوجد يف قامو�سيكلمة ف�شل  ،يوجد جتارب
وخربات(.زيج زيجالر)
 كل ما حدث �أو قد يحدث هومحُ تَّم  ،فكل �شيء يحدث وفقا
للقدر�(.سيغريد �أوند�ست)
 ين�ضج النا�س من خاللاخلربة �إذا واجهوا احلياة
ب�شجاعة و م�صداقية .فهكذا
تُ كت�سب ال�صفات التي متيز
الإن�سان�(.إليانور روزفلت)
 نحن نحب حتى عندمانعجز عن ايجاد من يعو�ضنا
عن ذلك احلب(.مورتيمر
�أدلرد)
 �إن حبك االول لي�س حبكاالخري بل ان حبك االخري
هو حبك االول�(.إح�سان عبد
القدو�س)
 لل�صمت املفعم بال�شعورحكم �أقوى من كل الكلمات,
وله �إ�شعاع وله قدرته
اخلا�صة على الت�أثري.
(م�صطفى حممود)
 اخلبري هو ال�شخ�ص الذيوقع يف كل الأخطاء املمكنة
يف جمال معني(.نيلز بور)
 احلب يف مفهومهاحلقيقي عطاء بال حتفظات
وال ح�سابات يقابله غال ًبا
عطاء مماثل �إن مل يزد عنه
من جانب ال�رشيك املحب.
(عبد الوهاب مطاوع)
 ال تبادل الكراهيةبالكراهية مع �أحد ،احرجه
بالطيب ،في�صبح بني �أمرين:
�إما �أن يكفيك �رشه� ،أو يخجل
ويتحول �إىل �صديق(.غازي
الق�صيبي)

عادل �صالح

ر�ضيع ينطق يف عمر  23يوما!!!...

يبد�أ الر�ضيع العادي النطق عندما
يبلغ العام تقريبا ،لكن ر�ضيعا
حديث الوالدة يف ال�صني ن�سف هذه
القاعدة امل�سلم بها ،بعدما �صدم �أمه
وممر�ضاته بلفظه على ما يبدو كلمة
"ماما" ،يف عمر  23يوما فقط .ورغم
اعرتاف الأم �أن ر�ضيعها لفظ بالكلمة
دون ق�صد على الأغلب ،ف�إنها �شعرت
وعائلتها بالإعجاب املمزوج بالذهول
عند �سماعها ،ح�سبما نقلت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية .ونطق الطفل
"لأول مرة" يف مركز لرعاية ما بعد
الوالدة ،يف مدينة ت�شانغت�شون مبقاطعة جيلني �شمايل ال�صني ،يف  20يناير
اجلاري.
ومت ت�صوير امل�شهد يف لقطة فيديو وثقتها والدة الر�ضيع ،و�شاركتها عرب
و�سائل التوا�صل ،ويف الثانية العا�رشة من املقطع ،يظهر الر�ضيع وهو نائم
على طاولة بينما تدلك ممر�ضة ظهره بلطف .وفج�أة ،ي�سمع املولود اجلديد
يقول ' ،'aiyaفعلقات �أمه بلهفة" :هذا الطفل م�ضحك جدا" .لكن بعد ثوان ينطق
الر�ضيع فج�أة "ماما" ،تاركا والدته وطاقمه الطبي يف حالة ذهول .وقالت
والدة الر�ضيع ملحطة تلفزيونية� -:إن ابنها �أنهى در�سا يف ال�سباحة يف ذلك
اليوم ،و�إنها مل تطعمه �سوى القليل من احلليب قبل التمرين ملنعه من التقي�ؤ،
لذلك رمبا يكون اجلوع �سببا وراءه تلفظه ب�أ�صوات غري عادية .و�أ�ضافت الأم
اجلديدة" :كان يبكي قبل و�أثناء التدليك .رمبا كان غا�ضبا لأنني مل �أمده مبا
يكفي من احلليب ،ويف وقت الحق قال فج�أة ماما .رغم �أنها مل تكن مق�صودة،
فقد كانت �أ�رسة زوجي �سعيدة للغاية" .وميكن للر�ضع التفوه بكلماتهم الأوىل ما
بني عمر � 12إىل � 18شهرا ،وحينها تبلغ املفردات من � 10إىل  20كلمة.
وتعليقا على مقطع الفيديو ،قال طبيب من م�ست�شفى "ت�شانغت�شون" للأطفال،
�إن الر�ضيع �أ�صدر �صوتا بكلمة ماما دون ق�صد.و�أ�ضاف ت�شانغ �شياو مينغ،
مدير ق�سم علم نف�س الطفل يف امل�ست�شفى" :الأطفال بني �شهر و�شهرين من العمر
ي�صدرون �أ�صواتا ب�أع�ضاء النطق مثل احللق وال�شفتي" .وتابع" -:رغم �أن هذا
الطفل قال ماما ب�شكل وا�ضح جدا ،ف�إن نطقه لهذه الكلمة غري مق�صود".

دب ينقذ طفال يف الثالثة من عمره!!!...

عرث يف مقاطعة كرافن ،بوالية
كارولينا ال�شمالية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،على طفل �صغري
فقد يف الغابة ملدة � 3أيام .وذكرت
�صحيفة غارديان� ،أن الطفل كي�سي
هاثاوي ،البالغ من العمر ثالث
�سنوات فقط ،كان يلعب يف الفناء
اخللفي لدار جدته مع طفلني �آخرين،
يوم الثالثاء  22يناير اجلاري ،حيث
اختفى ومل يعد �إىل املنزل .وكانت
درجة احلرارة قد انخف�ضت يف ذلك
امل�ساء �إىل  6درجات مئوية ،ومل يكن
الطفل يرتدي مالب�س منا�سبة تدفئه
يف هذا الطق�س البارد.
و�أطلقت عملية بحث عن الطفل

ودرونات
مروحيات
مب�ساعدة
ومتعقبي �أثر وغوا�صني .كما م�شطت
الغابة جمموعة من املتطوعني
بحثا عن الطفل املفقود ،والذين مل
يتوقفوا عن البحث �إال بعد �أن طلب
منهم ذلك ب�سبب الرياح الباردة
واملطر الغزير.
و�سمع عنا�رص ال�رشطة طفال يبكي
يف الغابة ،يوم اخلمي�س  24يناير.
وعرث على الطفل الذي تبللت ثيابه
و�أ�صابه الربد ،على جزيرة يف �أيكة
�شجرية �شائكة ،لكنه كان �سليما ومل
ي�صب �إال بخدو�ش ب�سيطة .و�أو�ضح
كي�سي لل�رشطة �أنه ميتلك "�صديقا يف
الغابة ،كان يهتم به طوال الوقت،
وهو دب �أ�سود".ومل يطلب الطفل من
ال�رشطة �إال بع�ض املاء لأنه ي�شعر
بالعط�ش و�أراد العودة �إىل والدته.
وقالت عمة الطفل الذي �رسد لها ما
ح�صل معه يف الغابة" :لقد �أر�سل له
الرب �صديقا ليعتني به ،املعجزات
حتدث".

"�أريكة "على �شجرة تثري حرية املا ّرة!!!...

�أثارت �أريكة (�صوفا) وجدت على
�شجرة ترتفع عن الأر�ض حوايل 10
�أمتار حرية �سكان �أحد الأحياء يف مدينة
نيويورك.و�أو�ضحت �صحيفة "نيويورك
بو�ست" �أن قاطني �شارع �أم�سرتادم يف
حي مانهاتن كانو قد ذهلوا بوجود
تلك الأريكة ال�ضخمة على �شجرة �شاهقة
االرتفاع دون �أن يعرفوا كيف و�صلت �إىل
هناك .وقال �أحد ال�سكان �إن هذا الأمر
�شكل له لغزا غام�ضا ،فيما ر�أى �آخرون �أن عا�صفة قوية رمبا تكون هي ال�سبب
وراء طريان تلك الأريكة قبل �أن ت�ستقر على تلك ال�شجرة ،بينما ر�أى رهط �آخر �أنها
رمبا تكون �سقطت من �أحدى الطائرات.ولكن يف النهاية عرب اجلميع عن خ�شيتهم
من وقوع الأريكة على �أحد املارة �أو ال�سيارات مما قد ي�سبب الأذى الكبري ،وقال
�أحدهم" :قوة ال�سقوط قد ت�ؤدي �إىل حتطم �سيارة وته�شيمها" .والحقا ،متكن عمال
هيئة املنتزهات واحلدائق من �إنزال تلك الأريكة ،دون �أن يتمكن �أحد حتى الآن من
معرفة حل لغز وجودها على ارتفاع  30قدما عن �سطح الأر�ض
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