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الدفع بالتنمية الزراعية يف اقليم عنسبا
اقليم  يف  الزراعة  وزارة  مكتب  اعلن 

البذور  لنرش  مستمرة  الجهود  بان  عنسبا 

املحسنة عىل املزارعني.

النباتات  تنمية  وحدة  مسؤول  واوضح 

املحسنة  البذور  ان  ابرهام  يوناس  السيد/ 

تتحمل الجفاف واالمراض وترفع االنتاج.

بنوع   2000 عام  بدأ  الربنامج  ان  وقال 

كونا من الدخن، وتوسع حاليا ليشمل 12 

والقمح  الرفيعة  والذرة  الدخن  من  نوعاً 

والشعري والحمص االخرض.

وذكر أن مناخ إقليم عنسبا يعترب جافاً 

وشبه جاف ، فانه من املهم إدخال بذور 

تتحمل هذا املناخ ، وتحصد يف غضون 90 

يوما وتخصب الرتبة.

يحصدون  كانوا  املزارعني  ان  اىل  واشار 

والذرة،  الدخن  من  كنتال   4-6 مابني 

من  حالياً  ومتكنوا   ، املستوطنة  بالبذور 

الدخن  حصاد مابني )12 16- (كنتال من 

والذرة، ومن )16 25- ( كنتال من الشعري 

والقمح بإستخدام البذور املحسنة.

من  منتجة  املحسنة  البذور  بأن  وأفاد 

يف  الزراعية  لآلبحاث  الوطنية  املؤسسة 

يف  الزراعة  كلية  اىل  باإلضافة  حلحيل 

حملاملو.

االرتريون يف الكويت يؤكدون تعزيز املساهمة

الشعبية  الجبهة  اعضاء  اكد 

يف  الكويت  يف  والعدالة  للدميقراطية 

من  ولعرشين  الرابع  يف  عقدوه  اجتامع 

املساهمة  تعزيز  عىل   ، املنرصم  فرباير 

التي تضاهي املرحلة.

واوضح القامئني عىل الفرع يف االجتامع 

املساهمة   ، املنفذة  االنشطة  قيم  الذي 

مع  بالتعاون  التصدي  جوانب  كافة  يف 

التنظيامت الوطنية االخرى.

الكويت  يف  الجبهة  فرع  رئيس  وذكر 

يف  االرتريني  ان  أرآيا  سقد  أمل  السيد/ 

فرتة  منذ  كبري  دور   لهم  كان  الكويت 

استعداد  عىل  وانهم   ، املسلح  الكفاح 

لتقديم كل املتطلبات اآلن ايضا.

وبحث االجتامع الربامج املستقبلية.

دعوة للقيام جبهود فعلية للحد 
من قطع االشجار

دعا مدير مديرية فرو السيد/ عثامن عرفا 

عملية  ملكافحة  عملية  بخطوات  القيام  اىل 

القطع الجائر لالشجار.

وأوضح يف االجتامع الذي عقده مع ممثيل 

املقلقة  الظاهرة   ، املعنية  والجهات  الشعب 

الرشقية  املنحدرات  األشجار خاصة يف  لقطع 

قاطعي  ضبط  من  وبالرغم  أنه  اىل  مشرياً   ،

فإن  واالإدارات،  الشعب  بتعاون  األشجار 

تضافر  وتتطلب  مستمرة  مازالت  العملية 

الجهود.

وقال أن عملية حامية الرتبة وحفظ املياه 

جزء من حامية البيئة والرثوة الغابية، موضحاً 

مشاركة حوايل تسعة آالف من السكان العام 

املدرجات  لبناء  النفري  أنشطة  يف  املايض 

والحواجز املائية، وشتل حوايل 19 الف شجرة.

السنة  هذه  ستمنح  االولوية  بأن  وذكر 

املحمية  واألرايض  الرضيبي  التحصيل  لربامج 

وإدارة  واملياه  الرتبة  حامية  أنشطة  وتقوية 

وترشيد مشاريع املياه.

بلدة  مياه  مشكلة  لحل  اإلجتامع  وطالب 

االرايض  قطع  وتوزيع  مالكا،  وضاحية  فرو 

السكنية يف بلدة فرو، وفتح رشكة حرات لخط 

والقيام  دنانلو،  فرو  طريق  عىل  مواصالت 

مبتابعة جادة للسيارات الخاصة.

جهود لضمان مشاركة املراة يف برامج التنمية
اعلن فرع االتحاد الوطني للمراة يف اقليم 

العام  خالل  مقدرة  بجهود  القيام  عنسبا 

املتوازنة  املشاركة  تشجيع  بهدف   املايض 

للمراة يف برامج التنمية. 

الفرع  يف  املشاريع  مسؤولة  واوضحت 

للدورات  تنظيمهم  نرأيو  ترحاس  السيدة/ 

مساعدتها  بهدف  املزارعة  للمراة  التدريبية 

يف انشطتها الزراعية بشكل عام.

كامل  مع  املناحل   توزيع  اىل  وأشارت 

مديريات  يف  امراة  لعرشين  مستلزماتها 

وعيالبرعد  تكليزان  وعد  وقلب  حلحل 

،ودعمهن مببلغ وصلت اىل 60 الف نقفة.

يف  املتمثلة  السنة  هذه  برامج  ورشحت 

تأطري املراة حسب  املجاالت املهنية وتوزيع 

املناحل وتنظيم الدورات التدريبية.

فخامة الرئيس أسياس أفورقي يعود إىل البالد 
خمتتمًا زيارته اىل اململكة العربية السعودية

أفورقي  أسياس  الرئيس  فخامة  عاد 

عمل  زيارة  بعد  أمس  صباح  البالد  اىل 

إستغرقت  السعودية  العربية  اململكة  اىل 

يومان.

خالل  أفورقي  أسياس  الرئيس  والتقى 

الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  بويل  الزيارة 

االمري محمد بن سلامن يف الرياض، وبحث  

الرشاكة،  و  الثنائية  العالقات  تعزيز  معه 

ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  وكذا 

االهتامم املشرتك.

روح  ساده  الذي  اللقاء  وتناول 

الحالية  املشرتكة  الربامج   ، الجيد  التفاهم 

وعالقات  مصلحة  يخدم  مبا  واملستقبلية 

تفاصيلها  توضيح  سيتم  البلدين،حيث 

الحقاً.

قد  أفورقي  أسياس  الرئيس  وكان  هذا 

يوم  السعودية  العربية  اململكة  اىل  توجه 

الثالثاء الثامن والعرشين من فرباير املايض.

إرتريا تشارك يف إجتماع عدم االحنياز
عدم  دول  إجتامع  يف  إرتريا  شاركت 

االنحياز الذي عقد امس الثاين من مارس يف 

باكو عاصمة ازربيجان.

رئيس  فيه  شارك  الذي  اإلجتامع  وبحث 

االمم  ومندوب  عضو  دولة   120 وممثل 

االعضاء  للدول  املشرتك  العمل   ، املتحدة 

بعد  االقتصاد  إلحياء  املنظمة  دور  لتقوية 

وباء كورونا.

مثل إرتريا يف االجتامع السكرتري االول يف 

مكئيل  السيد/  روسيا  يف  االرترية  السفارة 

حقوس.

 120 اإلنحياز  عدم  دول  منظمة  وتضم 

دولة عضو و17 دولة و10 منظامت دولية 

األمم  بعد  منظمة  أكرب  وتعترب   ، كمراقب 

رسميا  إرتريا  إليها  إنضمت  وقد  املتحدة، 

عام 1995 .
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عالج الشيخوخة
ان  .حيث  العجوز  القارة  إسم  اوروبا  قارة  العربية  عىل  اللغة  يطلق متحديث 

اإلحصائيات اآلنية لحالة  السكان يف اوروبا تطابق  هذا اإلسم.

فتقرير  إيروستات Erostat  يقدر عدد سكان اإلتحاد االورويب  بحوايل 4467 

مليون نسمة, يوجد منهم %15 يف سن ترتاوح  بني  صفر اىل  14 عاماً ,و21.1% 

من السكان هم عجزة ,أعامرهم تفوق ال  65  عاماً.ومبقارنة  عدد كبار السن يف 

عام 2021م  وحدها  فإنهم قد زادو بنسبة %0.3   وباملقارنة مع العام 2012 م 

وحتى هذه اآلونة يرش التقرير اىل زيادة   عدد كبار السن بنسبة 3.1%  .

كام أن  زيادة معدل سكان أوروبا الذي كان يف الستينيات بنسبة %3 إنخفض  

اليوم اىل نسبة أقل من واحد )0.7(,ويف بعض الدول نجده تحت الصفر .

وهذا يشكل عبأ ثقيل عىل إقتصاد الدول االعضاء يف اإلتحاد االورويب  بشكل 

عام وباألخص عىل  قطاع الصحة ,حيث ان  من بني ثالثة أشخاص يف سن العمل   

كان هنالك  عامل واحد عمره اكرث من 65 عاماً ,ولكن يف هذا الوقت زادت نسبة 

إعالة كبار السن .

حيث أن هذه النسبة التي كانت  %27.1 يف العرشة أعوام املاضية  زادت اآلن 

لتصبح %33.0,ويوضح خرباء اإلقتصاد  بأنه عندما تتضاءك القوة املنتجة  ويكرب 

عدد  املعاشيني الذين يتلقون  اإلعانات فهذا يعني  مبثابة قنبلة زمنية ستنفجر مع 

مرور الوقت .,كام أن  األثار  األمنية   أيضاً ليست قليلة,وبالنظر اىل   منو إقتصاد 

أوروبا مقارنة بنمو إقتصاد الصني وروسيا والهند وغريها من الدول فإن املنافسة 

التي تتواجهه من هذه الدول  تعترب تحدياً جلياً.

ووتتوقع بعض التنبؤات أنه إذا سارت األمور يف هذا اإلتجاه, فمع حلول العام 

2050 م لن تكون هنالك دولة اوروبية مؤهلة يك تصبح عضواً يف مجموعة الدول 

الصناعية السبع,.

لقد ظل سياسو أوروبا  يطلقون رصخاتهم  رساً بسبب خطر  إنخفاض نسبة 

املواليد  والتحدي الناجم عن املنافسة اإلقتصادية , وبثمن هجرة القدرات البرشية  

للدول االخرى)أفريقيا  يف مقدمة املستهدفني(  حاولوا إفشال هذه القنبلة الزمنية 

وإستخدام هذا اإلسلوب كعالج للشيخوخة  التي يعانون منها.

أحدهم  يصطفون يف صفني  نجدهم  املوضوع   هذا  السيايس  يف  ولإلستهالك 

معارض للهجرة واآلخر متعاطف  ,إال أن  ذلك لن ينطيل عىل أحد ,حيث ان هذه 

القضية  السياسية املذكورة أعاله مل  يتم الحديث عنها بوضوح من قبل  , ومن 

املعروف  ان هذا اإلتحاد قد أسس حلفاً غري مقدس مع  تجار الهجرة  ليصبح أحد 

العوامل الجاذبة  للهجرة واللجوء,فالخطاب الذي ألقته واحدة من أعضاء برملان 

.حيث  السامي  بجالء  أظهر هدفهم  غري  املاضية   األسابيع  االورويب يف  اإلتحاد 

قالت يف خطابها:

القوة  ستنخفض  القادمة  عاما  الثالثني  الشيخوخة,ويف  أصابته  أوربا  )شعب 

العاملة يف اوروبا  اىل  50 مليون  وإذا مل  نغطي هذا العجز باملهاجرين سوف 

تواجهنا مشكلة كبرية ,دول كثرية يف اوروبا تنظر اىل زيادة نسبة  املعاشيني كقنبلة 

موقوتة ,وان رؤية هذه الدول وهي تحاول منع الشباب املهاجرين  الذين ميكنهم 

,ويف  أحجية  إال مجرد  ماهي  بالقوة   القنبلة  وطردهم  إنفجار هذه  يوقفوا  أن 

الحقيقة فإنا أوضح رؤيتنا السياسية ملوضوع الهجرة  بالقول بان الهجرة   “مظلة 

مشرتكة”.

كانت  نسبة املهاجرين يف نهاية العام 2021م مقارنة بعدد سكان اوروبا  0.6%  

فقط ,وان إضاعة وقتنا بالحديث عن هذا الرقم املتجمد  محزن جداً.فهو ليس 

أمراً صعباً ليثري كل هذا اإلهتامم,وامنا هو فرصة وليست مشكلة.يجب أن نفتح   

للذين يريدون القدوم اىل اوروبا طرق آمنة وقانونية ,النضع حواجز يف الحدود 

ومننعهم من القدوم,النطردهم,حيث ان مستقل اوروبا يكمن  يف هذه الفرصة (

ان اوروبا التي إزدهرت من قبل بإستغالل الرثوات والقدرات البرشية اإلفريقية 

,اآلن أيضاً بات قادتها  يخربوننا بأن سالمة وإستمرارية ومستقبل أوروبا ملقي عىل 

عاتق أفريقيا واألفريقيني .

لذا يجب عىل شعوب افريقيا عامة  والشباب خاصة  أن يعو الخطة الرشيرة  

لهجرة العقول) brain drain ( ويقاومونها بشكل رسمي وواضح وبصوت عايل 

كام ان هذه الخطة هي   مبثابة جرس إنذار  للقادة السياسيني  بأن ينتبهوا لها 

مبكراً  وان يضعوا إسرتاتيجية  تساعد عىل  إفشالها.

هيئة تحرير قسم الصحافة

اتفاق روسي هندي على التعاون يف احملافل الدولية

سريغي  الرويس،  الخارجية  وزير  أكد 

سوبرامانيام  الهندي  ونظريه  الفروف، 

ونيودلهي  موسكو  متّسك  جايشانكار، 

الساحة  عىل  بالتنسيق 

األمم  وحلبة  الدولية، 

الدولية  واملنظامت  املتحدة، 

واإلقليمية.

اجتامع  خالل  ذلك  جاء 

اول  الخارجية  وزيرا  عقده 

امس األربعاء يف نيودلهي.   

وزارة  بيان  يف  وجاء 

“أكد  الروسية:  الخارجية 

الجانبان متّسك روسيا والهند بالتنسيق عىل 

األمم  حلبة  عىل  والسيام  الدولية،  الساحة 

املتحدة ويف إطار منظمة شنغهاي للتعاون، 

ومجموعتي “بريكس” والـ20”.

التزام  عىل  تأكيد  “تم  البيان:  يف  وورد 

متعدد  عاملي  نظام  بتشكيل  البلدين 

العدل  مبادئ  عىل  قائم  األقطاب 

والدميقراطية والقانون الدويل”.

اتفق  “كام  الروسية:  الخارجية  وأضافت 

الحالية  الوترية  عىل  الحفاظ  عىل  الجانبان 

للحوار السيايس بني البلدين”.

كيشيدا: ننوي االبتعاد عن االعتماد أحادي اجلانب 
على القوة الضاربة للواليات املتحدة

الفلبني:فقدان مروحية طبية على متنها 5 
أشخاص غرب البالد

بتعرض  البيالروسية،  الدفاع  وزارة  أفادت 

وأعضائها،  الجامعي  األمن  معاهدة  منظمة 

لضغوط غربية كبرية.

فيكتور  البيالرويس،  الدفاع  وزير  وقال 

خرينني، خالل اجتامع رؤساء وحدات التعاون 

القوات املسلحة للدول  الدويل يف  العسكري 

األعضاء يف منظمة معاهدة األمن الجامعي، 

يف مينسك يوم األربعاء، “أعتقد أن كل واحد 

منكم يفهم حجم الضغط غري املسبوق الذي 

جميعا  شهدنا  وأعضاؤها،  املنظمة  تتعرض 

الواليات  بقيادة  املكثفة  الغربية  املساعي 

حول  الخاص  منظورها  لتعزيز  املتحدة، 

النظام العاملي بني مختلف دول العامل، ومن 

ضمنها دول االتحاد السوفيتي سابقا”.

ستعمل  بيالروس  أن  خرينني،  وأوضح 

الغربية، خالل رئاستها  الدعاية  عىل محاربة 

العام  الجامعي  األمن  معاهدة  ملنظمة 

الدول  متاسك  تعزيز  عىل  وستعمل  الجاري، 

التناقضات  وحل  املنظمة،  يف  األعضاء 

بعمل  للرقي  بينهم،  والخالفات 

االستقرار  ضامن  بهدف  املنظمة، 

التي  املنطقة  يف  األمن  واستتباب 

تقع ضمن مسؤوليات املنظمة.

بيالروس  أن  إىل  خرينني،  وأشار 

وأهمية  دور  تعزيز  إىل  تسعى 

الجامعي  األمن  معاهدة  منظمة 

االمتثال  وكذلك  الدولية،  العالقات  نظام  يف 

ألنشطتها يف إطار األمنني العاملي واإلقليمي.

منظمة  تعترب  “بيالروس  أن  وأضاف، 

لألمن  مهام  ضامنا  الجامعي  األمن  معاهدة 

واالستقرار الدويل واإلقليمي، فضال عن توفري 

والحفاظ  املنظمة،  لدول  الجامعية  الحامية 

عىل استقاللها وسالمة ووحدة أراضيها”.

املنظمة  أعضاء  اجتامع  أن  خرينني،  وأكد 

يف مينسك، سيسمح لهم بحث املشاكل التي 

تواجهها منظمة معاهدة األمن الجامعي عىل 

الصعيدين الداخيل والخارجي، ومناقشة سبل 

وتطوير  املنظمة،  إمكانات  باستخدام  حلها 

أساليب مشرتكة لتطوير املجاالت العسكرية 

للمنظمة والدول األعضاء فيها، بهدف تعزيز 

قوتها ومتاسكها.

فإن  البيالروسية،  الدفاع  لوزارة  ووفقا 

ملنظمة  رئاستها  خالل  مينسك  أولويات 

حل  عىل  سرتكز  الجامعي،  األمن  معاهدة 

األعضاء،  الدول  منها  تعاين  التي  األزمات 

ومنع املزيد من زعزعة االستقرار يف منطقة 

االستعداد  ورفع  املنظمة،  مسؤوليات 

العسكري والتقني بني الدول األعضاء، ورفع 

املعلومات  جمع  مجال  يف  املنظمة  قدرات 

وتحليلها.

أعلن رئيس الوزراء الياباين فوميو كيشيدا 

أن بالده تنوي يف خططها العسكرية االبتعاد 

القوة  عىل  الجانب  أحادي  االعتامد  عن 

الخاصة  الضاربة وتطوير قدراتها  األمريكية 

بالتعاون مع واشنطن.

خالل  ألقاه  خطاب  يف  كيشيدا  وقال 

مجلس  يف  املوازنة  لجنة  يف  مناقشات 

الشيوخ بالربملان الياباين، اول امس األربعاء: 

انتقامية  رضبة  تنفيذ  عىل  القدرة  “أما 

العسكرية  القوة  عىل  الكامل  اعتامدنا  فإن 

يف  سيتوقف  املتحدة  للواليات  الضاربة 

ما  أننا سرند عىل  االفرتاض  املستقبل. ميكن 

يحدث عىل أساس التعاون الثنايئ الكبري”.

وأكد يف الوقت ذاته أن القدرة عىل تنفيذ 

يف  أهداف  عىل  مضادة  رضبة 

أرايض عدو محتمل يتم اكتسابها 

ألغراض  اليابان  قبل  من  اآلن 

هو  “هذا  مدققا:  غري،  ال  دفاعية 

الدرع املحتمل لحامية شعبنا من 

الهجامت الصاروخية”.

لن  حكومته  بأن  وعد  كام 

تشارك يف سباق التسلح مع الدول 

األخرى.

حول  قرارا  سابقا،  طوكيو،  واتخذت 

من  مجنح  صاروخ   400 إىل  يصل  ما  رشاء 

طراز “توماهوك” مبدى يزيد عن 1,6 ألف 

Nik� أفادت صحيفة  “كيلومرت. من جهتها 

عامي  يف  يتم  أن  املخطط  من  بأنه   ”kei

يف  الصواريخ  هذه  تثبيت  و2027   2026

ألنظمة  املزودة  اليابانية  الحربية  السفن 

والتوجيه.  للتتبع  اإللكرتونية   ”Aegis“

ميزانية  ستخصص  الربنامج  هذا  ولتنفيذ 

اليابان يف عام 2023 املايل 211,3 مليار ين 

)نحو 1,6 مليار دوالر(.

الطريان  يف  مسؤولون  ذكر 

مروحية  أن  الفلبيني،  املدين 

يوم  البالد  غرب  فقدت  طبية 

أشخاص،  خمسة  متنها  وعىل  األربعاء، 

بينهم مريض وممرضة.

وأوضحت هيئة الطريان املدين الفلبينية 

بيالروس: منظمة معاهدة األمن اجلماعي 
تتعرض لضغوط كبرية من قبل الغرب

واملريض  طيارا  تقل  التي  “املروحية  إن: 

ومرافقني اثنني له وممرضة كانت متجهة 

إىل مستشفى يف بروكس بوينت، مبقاطعة 

باالوان قادمة من بلدة أخرى يف مقاطعة 

عملية  وبدأت  فقدت،  عندما  الجزيرة 

بحث جوي وبحري عنها”. 

الطريان  هيئة  باسم  املتحدث  وأكد 

مركز  من  صادر  تقرير  عن  نقال  املدين، 

كانوا عىل  إن جميع من  اإلنقاذ،  تنسيق 

املمرضة  باستثناء  فلبينيون  الطائرة  منت 

األمريكية.

وأشار خفر السواحل والطريان، إنه تم 

نرش سفن خفر السواحل وطائرة صغرية 

تديرها رشكة  التي  املروحية  عن  للبحث 

طريان للخدمات الطبية.
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الرئيس النيجريي املنتخب يدعو للوحدة
بوال  فوز  املنتخب،  النيجريي  الرئيس  دعا 
تينوبو، إىل الوحدة يف بالده، يف أول خطاب 
له بعد اإلعالن عن فوزه يف انتخابات حامية 

الوطيس.
من  عدد  أكرب  عاما(   70( تينوبو  وحصد 
األصوات يف سباق شهد التقارب األضيق بني 
املتنافسني يف الذاكرة الحديثة للدولة الواقعة 
الرئيس يواجه دولة  يف غرب إفريقيا، إال أن 
املئة  بأقل من 50 يف  فاز  أن  بعد  منقسمة، 

من األصوات، أي أقل من أي رئيس سابق.
تينوبو الذي سيبقى حزبه يف السلطة ملدة 

عىل  عزف  األقل،  عىل  أخرى  سنوات  أربع 
ألول  األمة  إىل  خطابه  أثناء  وحدوية  نغمة 

مرة بعد فوزه يف االنتخابات.
وقال من مقر حزيب مزدحم باملنارصين يف 
أكرث  مجتمعا  سنبني  “معا،  أبوجا:  العاصمة 
ولسنوات  وغدا  اليوم  لهذا  وإنتاجية  إرشاقا 
محمد  للرئيس  خلفا  تينوبو  وجاء  قادمة”. 

بخاري، الذي أنهى واليته يف مايو.
التي  األزمات  من  عددا  تينوبو  سريث 
ابتليت بها أكرب دول إفريقيا من حيث عدد 

السكان لسنوات.

وأكرب  القارة  يف  اقتصاد  أكرب  كونها  ورغم 
أعامل  شابتها  نيجرييا  أن  إال  للنفط،  منتج 
الشامل  يف  متطرفة  هجامت  مع  عنف 
فضال  الجنوب،  يف  انفصالية  واشتباكات 
املتصاعد  والتضخم  املسترشي  الفساد  عن 

والبطالة والفقر.

تقرير أمين: إفريقيا جنوب الصحراء مركز الثقل 
اجلديد لـ”داعش” و”القاعدة”

عىل  الضوء  إيطايل  أمني  تقرير  سلط 
الكربى،  الصحراء  جنوب  إفريقيا  بلدان  أن 
“داعش”  لتنظيمي  جديد  ثقل  مركز  صارت 

و”القاعدة” اإلرهابيني.
أمن  بسياسة  الخاص  التقرير  يف  وجاء 
دائرة  حررته  الذي   ،2022 لعام  املعلومات 
هذين  أن  الثالثاء،  ونرشته  املخابرات 
“أظهرا  الرئيسيني،  املتطرفيني  التنظيمني 
حتى اآلن مرونة كبرية، فقد استجابا للضغط 
اإلرهاب،  مكافحة  قوى  جانب  من  املستمر 
عىل  القيادة  بني  العالقات  صياغة  بإعادة 
يف  التابعة،  والجامعات  املركزي  املستوى 

أكرب يف  واستقاللية  تدريجية  اتجاه المركزية 
صنع القرار للفروع اإلقليمية”.

“هذه  أن  االستخبارايت  التقرير  وذكر 
مركز  بتحويل  ناحية  من  تسهم  العوامل، 
الثقل العمليايت إىل املستوى املحيطي، والذي 
الحقيقية  اإلسقاط  قدرة  عن  اليوم  يعرب 
أخرى،  ناحية  ومن  و”القاعدة”،  لـ”داعش” 
الحد من آثار الرضبات الشديدة التي تلحق 

بسلسلة القيادة”.
وأضاف التقرير: “استمرت املراقبة الدقيقة 
شهدت  التي  املتطرف،  اإلرهاب  لظاهرة 
و”القاعدة”،  “داعش”  تنظيمي  تفويض 
مسؤوليات أكرب من أي وقت مىض لفروعهام 
اإلسقاط  عىل  قدرتهام  وتعزيز  الطرفية، 
العمليايت عىل نطاق محيل، دون التخيل عن 

مهمتهام األصلية، إذ متيل الروح الخصوصية 
امتالك  إىل  اإلرهابية  التشكيالت  ملختلف 
متليها  التي  التقليدية  الديناميات  يف  جذور 

وتغذيها الرصاعات بني األعراق”.
وأشار التقرير األمني، إىل أنه يضاف إىل ما 
من  كثري  يف  املختلة  “العالقات  ذكره،  سلف 
واملناطق  املركزية  الحكومات  بني  األحيان 
الصعبة  اإلدارة  خالل  من  وكذلك  الطرفية، 
للموارد، هناك حيث تتأثر الحقائق الزراعية 
الرعوية بعوامل تغري املناخ والتي تؤثر، من 
التدرجات  عىل  بعضها،  بني  التفاعل  خالل 
للجامعات  “توفر  إذ  للتهديد”،  الصلة  ذات 
الجهادية أدوات ضغط إلثارة استياء السكان 
املحليني، استغالله وخلق انفصال خطري أكرب 

مع املؤسسات”.

مقتل قيادي بارز يف تنظيم “القاعدة” بضربة 
جوية يف اليمن
مقتل  مينيان  حكوميان  مسؤوالن  أعلن 
“القاعدة”  تنظيم  يف  بارز  سعودي  قيادي 
املتطرف، يف غارة يشتبه يف أنها أمريكية يف 
لوكالة  املسؤوالن  وقال  األحد.  اليمن  شامل 
منزال  استهدف  الهجوم  إن  برس”  “فرانس 
“القيادي  وإن  مأرب،  محافظة  يف  قرية  يف 
حمود  بن  حمد  التنظيم  يف  السعودي 
شورى  رئيس  منصب  يشغل  الذي  التميمي 
الجوية  بالغارة  قتل  فيه  والقايض  التنظيم 
حديثا”،  استأجره  منزال  استهدفت  التي 

باإلضافة إىل عضو آخر يف التنظيم.
ولقي ثالثة مقاتلني تابعني للتنظيم حتفهم 

يف أواخر يناير املايض يف غارة يشتبه يف أنها 
محافظة  يف  أمريكية  مسرية  بطائرة  نفذت 

مأرب أيضا.
التي  الوحيدة  هي  املتحدة  والواليات 
طيار  دون  من  مسلحة  طائرات  تستخدم 
تنظيم  باستمرار  تستهدف  حيث  اليمن  يف 

القاعدة يف شبه جزيرة العرب.
وتعترب الواليات املتحدة تنظيم القاعدة يف 
جزيرة العرب الذي يّتخذ يف اليمن مقرا، من 

بني أخطر فروع القاعدة.

السعودية وبريطانيا توقعان إعالن نوايا بشأن 
مشاركة الرياض يف برنامج القدرات اجلوية

خالد  األمري  السعودي،  الدفاع  وزير  وقع 
بن سلامن ونظريه الربيطاين بني واالس, إعالن 
برنامج  يف  السعودية  مشاركة  بشأن  نوايا 

.)FCAS( القدرات الجوية املستقبلية
شاملة  رؤية  تحديد  اإلعالن  ويتضمن 
لعمليات  املستقبلية  للرشاكة  ومشرتكة 
التي  الرشاكة  يف  والبحث  الجوي  القتال 

وتحديد  املطلوبة  القدرات  احتياجات  توفر 
ومرشوعات  الصناعية  املشاركة  مرشوعات 

البحث والتطوير املشرتك.
السعودي  الوزير  لقاء  ضمن  ذلك  وجاء 
األربعاء،  يوم  الرياض،  يف  الربيطاين  نظريه 
حيث عقد الجانبان اجتامعا استعرضا خالله 

العالقات االسرتاتيجية بني البلدين.

املجال  يف  الثنايئ  التعاون  بحثا  كام 
العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه وتطويره، 
املوضوعات  من  عدد  مناقشة  إىل  باإلضافة 
ذات االهتامم املشرتك، ومستجدات األوضاع 
والجهود  والدولية،  اإلقليمية  الساحتني  عىل 

املبذولة تجاهها.

ماكرون يصل الغابون يف مستهل جولة أفريقية تنقله إىل 4 دول
ماكرون  إميانويل  الفرنيس  الرئيس  وصل 
يف  ليربفيل  الغابونية  العاصمة  إىل  األربعاء 
مستهل جولة أفريقية تستمر 4 أيام، تشكل 
تريد  التي  الجديدة  الرشاكة  مناسبة الختبار 
حيث  السمراء،  القارة  مع  بناءها  باريس 

يشهد النفوذ الفرنيس تراجعا ملحوظا.
أيضا  تشمل  التي  الجولة  هذه  وتشكل 
الكونغو  وجمهورية  والكونغو  أنغوال 
الفرنيس  للرئيس  الـ18  الزيارة  الدميوقراطية، 
إىل أفريقيا منذ بدء واليته األوىل عام 2017.

جمهورية  يف  مظاهرة  خرجت  وقد 
عىل  احتجاجا  األربعاء  الدميقراطية  الكونغو 
زيارة ماكرون املتوقعة، واحتشد املتظاهرون 
أمام السفارة الفرنسية يف العاصمة كينشاسا 
حاملني األعالم الروسية، واتهموا فرنسا بدعم 
مع  والتعاون  البالد  يف  املتمردة  الجامعات 

رواندا.
وإثر وصوله مساء إىل العاصمة الغابونية، 
توجه ماكرون مبارشة إىل قرص الرئاسة لتناول 

العشاء مع نظريه عيل بونغو.
وتعترب زيارة ماكرون للغابون حساسة، إذ 

الزيارة  أنه من خالل  املعارضة هناك  تتهمه 
يف  انتخب  الذي  بونغو  الرئيس  “يدعم” 
يكون  وقد   2016 عام  للجدل  مثرية  ظروف 

مرشحا مجددا هذا العام.
القارة  إىل  الفرنيس  الرئيس  زيارة  وتأيت 
بعد يومني عىل عرضه يف باريس إسرتاتيجية 

أفريقية للسنوات األربع املقبلة.
أقر  بعدما  املايض،  االثنني  ماكرون  ودعا 
القوة  فرنسا،  حيال  متنام  استياء  بوجود 
االستعامرية السابقة، إىل “بناء عالقة جديدة 

متوازنة ومتبادلة ومسؤولة” مع أفريقيا.
كام أعلن خفض االنتشار العسكري الفرنيس 
مكافحة  عىل  سنوات   10 منذ  يركز  الذي 
الجامعات اإلرهابية يف منطقة الساحل، لكنه 
شباب  لدى  استعامري  إلرث  تجسيدا  أصبح 

هذه املنطقة املتعطشني الستقالل “جديد”.
وأكد الرئيس الفرنيس أن “أفريقيا ليست 
“التواضع  إىل  داعيا  لفرنسا،  خلفية”  حديقة 
استكامال  اعتربت  التي  كلمته  يف  واإلصغاء” 
البوركينابية  العاصمة  يف  ألقاه  لخطاب 

واغادوغو يف نوفمرب 2017.

منذ  ُدفع  الفرنيس  الجيش  أن  إىل  يشار 
مايل  من  االنسحاب  إىل   2022 أغسطس 
العسكري  املجلس  قبل  من  فاسو  وبوركينا 

الحاكم يف كال البلدين.
وقف  الثالثاء  فاسو  بوركينا  أعلنت  كام 
العمل بـ”اتفاق املساعدة العسكرية” أبرمته 

مع فرنسا غداة استقاللها عام 1961.
نطاق  يف  باريس  عىل  موسكو  وتتقدم 
من  مستفيدة  بأفريقيا،  التاريخي  نفوذها 
املسلحة  الروسية  فاغرن  مجموعة  مرتزقة 
وحمالت إعالمية تغذي االستياء حيال فرنسا 

عرب شبكات التواصل االجتامعي.
عىل  االعتامد  إىل  اآلن  ماكرون  ويسعى 
فرنسا  يف  األفريقي  والشتات  املدين  املجتمع 
التي طبعها  األفريقية”  “فرنسا  لطي صفحة 
حكام  ودعم  املضطربة  العالقات  من  الكثري 
“بالدفاع عن  محليني مستبدين، حيث وعد 
يف  بأفريقيا،  الفرنسية  االقتصادية  املصالح” 
وتركيا  الصني  مثل  مهمة  دول  تحرز  حني 

تقدما هائال يف القارة.

رئيس وزراء العراق أمام غوترييش: العراق جتاوز 
أزمته السياسية وأصبح مفتاحا حلل أزمات املنطقة

شياع  محمد  العراقي  الوزراء  رئيس  أكد 
السياسية  العراق تجاوز أزمته  السوداين، أن 
االقتصادية  التحديات  عىل  اآلن  ويركز 
والبيئية، وأصبح مفتاحا لحل أزمات املنطقة.

املتحدة  لألمم  العام  األمني  لقائه  وخالل 
أنطونيو غوترييش، بحث الجانبان العالقات 
وتم  الدولية،  واملنظمة  العراق  بني  الثنائية 
النازحني  ملفات  التعاون يف  آفاق  استعراض 
تحديات  ومواجهة  املطلوب،  الدويل  والدور 
هذا  يف  الدولية  للمساعدة  والحاجة  املناخ 
امللف، وكذلك جهود العراق يف ترسيخ ثقافة 
املستدامة،  التنمية  وتعزيز  اإلنسان  حقوق 
الريادي يف خفض التوترات باملنطقة  ودوره 

وضامن استقرارها.
وقدم السوداين شكره لبعثة األمم املتحدة 
العراق “يونامي”، وجهودها يف مساعدة  يف 
“العراق  أن  مؤكدا  مختلفة،  مبراحل  العراق 
جهوده  وتركزت  السياسية،  أزمته  تجاوز 
وقد  والبيئية،  االقتصادية  التحديات  عىل 
وضعت الحكومة أولويات عدة ملواجهة تلك 

التحديات”.
وأضاف: أن “انتصار العراق عىل عصابات 
العراقيني  لتالحم  حصل  اإلرهابية،  داعش 
العراق  ليصبح  السلمي،  بالتعايش  وإميانهم 
اليوم مفتاحا لحل الكثري من أزمات املنطقة، 
األزمات  تسوية  يف  إيجايب  بدور  والقيام 

اإلقليمية”.
لألمم  العام  األمني  وصف  جانبه،  من 

باملميزة، وأكد دعم  للعراق  املتحدة، زيارته 
التحديات  ملف  يف  للعراق  الدويل  املجتمع 

املناخية، وملف النازحني.
وتركيزها  الحكومة  بـ”أولويات  مشيدا 
قرارها  ومثن  الفساد  مكافحة  ملف  عىل 
ووصفه  مناطقهم،  إىل  النازحني  إلعادة 
استعداد  مؤكدا  واإليجايب”،  الشجاع  بالقرار 
إزاء  العراق  حكومة  لـ”دعم  املتحدة  األمم 

التحديات التي تواجهها”.
الخارجية  وزير  استقبل  أخرى   جهة  من 
األربعاء،  امس  اول  حسني،  فؤاد  العراقي 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 
يف مطار بغداد الدويل، الذي وصل إىل العراق 

يف أول زيارة منذ 6 سنوات.
ونرشت الخارجية العراقية صورا من اللقاء 

الذي جمع الجانبني.
وقال األمني العام لدى وصوله إىل العاصمة 
العراقية: “تسعدين كثريا العودة إىل بغداد”، 
مشريا إىل أن “هذه زيارة تضامن. تضامن مع 
الشعب واملؤسسات الدميقراطية يف العراق، 
وتضامن معناه أن األمم املّتحدة ملتزمة متاماً 

دعم توطيد مؤّسسات البالد”.
عن  ترصيحه  يف  العام  األمني  وأعرب 
تجاوز  من  سيتمّكنون  العراقيني  بأن  “ثقته 
يواجهونها  التي  والتحّديات  الصعوبات 
دعمه  مؤكدا  وشامل”،  مفتوح  حوار  بفضل 
للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية إلعادة 

مواطنيها الذين غادروا البالد.
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يف حوار مع مسؤولة وحدة حامية املحاصيل ومنسقة اللجنة الفرعية 

للمبيدات الحيوية)الطبيعية( لآلفات السيدة/ لؤوال مكونن

“املبيدات احليوية صديقة للبيئة وليس هلا آثار ضارة على اإلنسان 
واحليوان  وال ترتك أي آثار على املنتجات ألنها تتحلل بسرعة”

 ترمجة/ سليمان حممد سعد
املصدر/ جملة فري ظعري

يتم  وكيف  الحيوي   املبيد  هو  ما 

تحضريه؟

الحيوية   باملبيدات  التعريف  يتم 

وتقسم  واسع،  نطاق  عىل  لآلفات 

تشمل  وهي  رئيسية،  فئات  أربع  اىل 

مستخلصات نباتية ،وتلك التى تصنع 

تعمل  واخرى  دقيقة،  كائنات  من 

تلك  جانب   اىل   ، لآلفات  كمصائد 

الجينات  نقل  طريق  عن  تصّنع  التى 

التى تعمل عىل تعزز املقاومة. وتعترب  

العصوية    ( العصيات  مجموعة 

Bacil� العلمي” : “االسم   التورنجية 

lus thuringigenesis ( مبيد اآلفات 

العامل))  يف  شيوًعا  األكرث  الحيوي  

 )Bt اختصارًا :  باإلنجليزية  ويسمى  

ساكنة  الغرام،  موجبة  بكرتيا  وهي 

حيوًيا  مبيًدا  استخدامها  يشيع  للرتبة 

التورنجية  العصوية  وتوجد  لآلفات. 

من  العديد  يرقات  أمعاء  يف  عادة 

إىل  باإلضافة  والفراشات،  العث  أنواع 

سطوح أوراق األشجار والبيئات املائية 

الغنية  البيئات  الحرشات  وفضالت 

ومخازن  واملطاحن  بالحرشات 

حي  كائن  وهو   ،  )) الحبوب 

دقيق ، يف حني أن أكرث مبيدات 

اآلفات النباتية شيوًعا هو النيم. 

يوجد يف جميع أنحاء العامل أكرث 

النباتات  من  نوع   2000 من 

مكونات  عىل  تحتوي  التي 

نشطة تعمل كمبيدات حرشية 

من  العديد  هناك  طبيعية. 

أرتريا  بلدنا  يف  النباتية  األنواع 

االستخدام  يف  تفيد  والتي 

كمبيدات  طبيعية لآلفات.

الفوائد  بعض  تسمية  ميكنِك  هل 

الرئيسية ملبيدات اآلفات الطبيعية؟

للبيئة  صديقة  الطبيعية  املبيدات 

اإلنسان  عىل  ضارة  آثار  لها  وليس 

عىل  آثار   أي  ترتك  وال  والحيوان  

املنتجات ألنها تتحلل برسعة. باإلضافة 

إىل ذلك ، تشري العديد من املنشورات 

إىل أنها غري ضارة للحرشات املفيدة ، 

مثل النحل والحرشات األخرى الصديقة 

للمزارعني ، و تساعد يف الحفاظ عىل 

التنوع البيولوجي املتوازن.

املبيدات  تحضري  وماذا عن طريقة 

الطبيعية؟

مجموعة  من  تحضريها  ميكن 

تتمثل إحدى اسرتاتيجيات وزارة الزراعة يف إدخال املبيدات الحيوية  وتعزيزها.وللتعرف أكرث عىل هذا املوضوع  نقدم لكم  

هذه املقابلة التي أجريت مع مسؤولة وحدة حامية املحاصيل ومنسقة اللجنة الفرعية للمبيدات الحيوية  لآلفات السيدة/ لؤوال مكونن .

متنوعة من أوراق الشجر واملكونات 

األخرى  عىل شكل سائل وكذلك عىل 

شكل دقيق وزيت.

األنشطة  عن  تحدثينا  أن  لِك  هل 

الفرعية  اللجنة  بها  قامت  التي 

للمبيدات الحيوية  حتى اآلن  ؟

من  أكرث  تحضري  تم   ، اآلن  حتى 

والفلفل  النيم  عصري  من  لرتاً   840

عىل  وتوزيعها  والِصرِب،  األحمر 

البالد  من  أقاليم  أربع  يف  املزارعني 

التجربة  وتهدف  توضيحية،  ألغراض 

الخرضوات  عىل  اآلفات  مكافحة  إىل 

املختلفة. باإلضافة إىل ذلك ، تم إعداد 

وتوزيع مادة مرجعية للمبيد الطبيعي 

االفرتايض   العمر  دراسة  متت  وكذلك 

ملبيدات اآلفات الطبيعية املحرضة من 

عصري النيم والفلفل والصرب ، وطريقة 

الوطني  املعهد  قبل  من  اإلستخدام  

للبحوث الزراعية  .

الذي  البحث  نتائج  تقيمني   كيف 

من  النوع  هذا  عىل  بالفعل  أكمل 

املبيد الطبيعي؟

املبيد  جرعة  عىل  الدراسة  ركزت 

الطبيعي وفرتة صالحيته،وقد أظهرت 

النيم  أوراق  عصري  فائدة  الدراسات 

بقطع  اآلفات  مكافحة  يف  والفلفل 

لهذا  الصغرية.  الزراعية  األرايض 

عىل  الفرعية  اللجنة  تركز  السبب  

النيم.  زيت  لعصري  الضخم  اإلنتاج 

وعىل هذا األساس نقوم حالًيا  بجمع 

بذور النيم من أربع أقاليم. ولقد تم 

للعينات  يزن 29 كجم   تجهيز عصري 

النيم  بذور  من  كنتال   3 أصل  من 

التي تم جمعها حتى اآلن.حيث  تم 

 25 و  الزيت  من  لرت   3.5 إستخالص 

. ويخدم زيت  النيم  كجم من كعكة 

ومضاد  للبعوض  كطارد  املقطر  النيم 

إىل  باإلضافة  وللطفيليات،  للفطريات 

ذلك ، “هناك البقايا التى تجمع بعد 

إستخالص الزيت من النيم وميكن ان 

نسميها بكعكة النيم ) والتى تتشكل 

وتخدم    ”) النيم  زيت  بقايا  من 

اآلفات  من  للوقاية  طبيعي  كسامد 

تجارب  حالًيا  طاردة،وتجري  كامدة 

عصري زيت النيم عىل عثة البطاطس 

باإلضافة  األوسط.  اإلقليم  يف  والقمح 

إىل ذلك ، لدينا  أيضاً مخطط إلجراء 

عثة  عىل  النيم  كعكة  عىل  تجارب 

درنات البطاطس.

كفاءة  عىل  التحكم  ميكن  كيف 

املبيدات الطبيعية؟

الفرعية  اللجنة  يشارك يف هذه  

للمبيدات الطبيعية خرباء من إدارة 

الخدمات القانونية والرقابية بوزارة 

الزراعة. وقد أعدوا مبادئ توجيهية 

مبيدات  وسالمة  كفاءة  لضامن 

اآلفات النباتية ، والتي تساعد أيًضا 

يف املكافحة.

لزيادة وعي  الذي يتم فعله  ما 

املزارعني باملبيدات الطبيعية؟

إيضاحية  فعالة  تجارب  أجريت 

للمبيدات الطبيعية يف حقول املزارعني 

عىل خرضوات مختلفة يف اقاليم القاش 

الجنوب  أقليمي  بركة  وعنسبا ويف   �

العميل  التعلم  واألوسط. يساعد هذا 

الزراعية  الحقول  يف  العمل  أثناء 

اآلفات.  مكافحة  تطبيق  تسهيل  عىل 

باإلضافة إىل ذلك ، يتم توفري التدريب 

قبل  من  للمزارعني  والدعوة  املستمر 

األقاليم  من  واملمثلني  اللجنة  أعضاء 

ووسائل اإلعالم التي تلعب دورًا مهاًم. 

وبناًء عىل ذلك ، تم حتى اآلن تدريب 

110 من الخرباء وممثلني من األقاليم 

الست عىل إعداد واستخدام مبيدات 

 863 تلقى  كام   ، الطبيعية  اآلفات 

مزارًعا من األقاليم تدريًبا مامثاًل.

فقط  النيم  نبات  تستخدم  هل 

كمبيد طبيعي؟

بل   ، فحسب  النيم  نستخدم  ال 

نستخدم أيًضا مجموعة متنوعة من 

من  املصنوعة  الطبيعية  املبيدات 

النباتات.  أنواع  ومختلف  األشجار 

املسكيت)  يعترب   ، املثال  عىل سبيل 

االنتشار  واسع  نباًتا   ) مويس  متر 

يف  يساعد  املنخفضة  األرايض  يف 

والبكترييا  الفطريات  عىل  السيطرة 

وبناًء  والبعوض.  الخيطية  والديدان 

الفرعية  اللجنة  قامت   ، ذلك  عىل 

بجمع أوراق   املسكيت   من منطقة 

من  لرتات   210 تحضري  وتم  قحتيالي 

اآلن. وهكذا  املسكيت  حتى  عصري  

أسفرت  مختلفة  تجارب  أجريت   ،

اآلفات  مكافحة  يف  جيدة   نتائج  عن 

،وأظهرت تجارب الوقاية من الدمامل 

نتائج واعدة.

املبيد  فإن   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

الثوم  عصري  من  املصنوع  الطبيعي 

كمبيد  يعمل  والزنجبيل  والبصل 

عىل  الدقيقي  للبياض  فطري 

الخرضوات وطارد لآلفات. وبناًء عىل 

ذلك ، تم تحضري حوايل 300 لرت من 

وتم   والزنجبيل  والبصل  الثوم  عصري 

منطقة  يف  البطاطس  عىل  اختبارها 

فقد   ، ذلك  إىل  باإلضافة  قشناشم. 

منع  يف  جيدة  نتائج  أيًضا  أظهرت 

 .)cutworm  ( نوع  من  الديدان 

نتائج  عىل  الحصول  تم   ، وباملثل 

واعدة يف الوقاية من اآلفة يف حقول 

، نجري مزيًدا  املزارعني. وفًقا لذلك 

الحصيلة  هذه  لتعزيز  التجارب  من 

تجري  كام   ، الطبيعي  املبيد  من 

دراسة مبيدات آفات طبيعية نباتية 

أخرى.

عن  أيًضا  حدثتينا  لو  حبذا 

من  املصنوعة  الحرشية  املبيدات 

الكائنات الحية الدقيقة؟

املحطات  من  واحدة  بالدنا  تعترب 

وملنع   ، الجراد  فيها  يتكاثر  التي 

بفطر  االحتفاظ  تم   ، ذلك  حدوث 

 )metarhizium ميتارهيزيوم) 

 ، مسبًقا  دراسته  متت  الذي  األصيل 

والذي تم تحديده يف عام 1995 عىل 

الجراد  من  للوقاية   ER ساللة  أنه 

والجمرة الخبيثة  يف املخترب لسنوات. 

ملبيدات  الفرعية  اللجنة  أجرت 

ميدانية  تجارب  الطبيعية  اآلفات 

لصحة  الوطني  املخترب  يف  ناجحة 

نطاق  وعىل  واملحاصيل  الحيوان 

املحفوظة.  الساللة  الختبار  صغري 

ومع ذلك ، سيتم اختباره عىل نطاق 

قدراته  لتحديد  الجراد  عىل  أوسع 

الدفاعية بشكل أكرب.

لهذه  املستقبلية  الخطط  ماهي 

اللجنة الفرعية؟

تتمثل خططنا املستقبلية يف إنتاج 

مبيدات آفات طبيعية فعالة وإجراء 

واسع  نطاق  وتقدميها عىل  التجارب 

للمزارعني. فعىل سبيل املثال ، نعمل 

زيت  من  كبرية  كميات  إنتاج  عىل 

النيم وكعكة النيم عىل شكل دقيق. 

خطط  لدينا   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

األعشاب  من  كبرية  كميات  إلنتاج 

من  مصنوع  طبيعي  مبيد  وهي   ،

كغذاء  تستخدم  مختلفة  مكونات 

فتح  عىل  أيضاً  نعمل  كام  للنباتات. 

الخاصة  املؤسسات  أمام  املجال 

يف  لالنخراط  واملتوسطة  الصغرية 

إنتاج وتوزيع املبيدات الطبيعية.
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وثائقي فرنسي حيصل على جائزة 
أفضل فيلم يف مهرجان برلني السينمائي

اختتم مهرجان برلني السيناميئ مساء يوم 
السبت املايض ، فعاليات النسخة 73 بحفل 

إعالن الجوائز. 
 Sur الفرنيس  الوثائقي  الفيلم  وحصل 
إخراج  من  آدمانت”  “عىل   ”l’Adamant
نيكوالس فيليربت، عىل جائزة أفضل فيلم يف 

مهرجان برلني السيناميئ الدويل لهذا العام.
ويأخذ الفيلم املشاهدين إىل بارجة يف نهر 
عائم  كمركز  تعمل  والتي  باريس  يف  السني 
من  يعانون  الذين  للبالغني  النهارية  للرعاية 

اضطرابات عقلية.
الجائزة  عن  اإلعالن  بعد  فيليربت  وقال 
إنه حاول يف الفيلم إعطاء صورة مغايرة عن 
املصابني مبرض عقيل وجعل املشاهدين يرون 

“ما يوحدنا أكرث مام يفرقنا”.
ويأيت فوز الفيلم الفرنيس، وهو األول من 
عقدين  بعد  النفيس،  الطب  عامل  عن  ثالثية 
إيه  “إيرت  حققه  الذي  الكبري  النجاح  عىل 
البالغ  نفسه  الوثائقية  األفالم  ملخرج  آفوار” 

72 عاماً.

غاريل  فيليب  الفرنيس  وفاز 
فيلمه  عن  إخراج  أفضل  بجائزة 
يشكل  الذي  شاريو”  غران  “لو 
مع  وصّورة  فنية  وصية  من  نوعاً 

أوالده الثالثة.
هذا  التمثيل  جائزة  وذهبت 
حصلت  إذ  طفلة،  إىل  العام 
“صوفيا أوتريو” عىل جائزة أفضل 
أداء متثييل عن دورها بفيلم “20 ألف نوع 
من  تبلغ  طفلة  دور  وتلعب  النحل”،  من 
العمر 8 سنوات تبحث عن هويتها الجنسية.

“حريق”  هيميل”  “روتر  فيلم   وحصد 
الدب  جائزة  بيتزولد،  كريستيان  إخراج 

الفيض الكربى للجنة التحكيم. 
كام توج الفيلم اليمني “املرهقون” بجائزة 

خاصة من منظمة العفو الدولية.
“املرهقون”  اليمني  الفيلم  صناع  وقال 
العفو  منظمة  جائزة  عىل  حصل  الفيلم  إن 
الدولية مبهرجان برلني السيناميئ والتي تقدم 
للفيلم األكرث تأثرياً يف الجانب اإلنساين من بني 
جميع أقسام املهرجان. وكتب املنتج املشارك 
صفحته  عىل  الخليفي  محسن  الفيلم  يف 
مبوقع فيسبوك “حصل الفيلم أيضا عىل ثاين 

أعىل نسبة تصويت يف جائزة الجمهور”.
يعد  وفينيسيا،  كان  مهرجان  جانب  وإىل 
أحد  السيناميئ)برليناله(  برلني  مهرجان 

املهرجانات السينامئية الكربى يف العامل.

يسرا تعد مجهورها: 
أقدم كوميديا 
“حتكسر الدنيا”

بتقديم  جمهورها  يرسا  الفنانة  وعدت 
يف  الكوميديا  من  مسبوقة  غري  جرعة 
عىل  الله  حمد   1000« الجديد  مسلسلها 
املسلسالت  ضمن  عرضه  املقرر  السالمة« 
إىل  وأشارت   ،2023 رمضان  ملوسم  املرصية 
االجتامعية  الكوميديا  لدراما  تقدميها  أن 
بهدف  مقصود؛  التوايل  عىل  الثاين  للعام 
تجديد إطاللتها عىل الجمهور بعدما قدمت 
من  مكثفة  جرعة  السابقة  السنوات  يف 

مسلسالت الغموض والرتاجيديا.
وأضافت يرسا: »أوعدكم تشوفوا كوميديا 
الله  حمد  ألف  مسلسل  يف  الدنيا  هتكرس 
حاجات  وأقدم  أغري  وبحب  السالمة،  عىل 
مختلفة؛ ألن اليل قدامي بيشوفني مبنظور 

وشكل مختلف يف الدم الجديد«.
وتابعت يرسا: »بحب أغري جلدي، وبحب 
أنا  جلدهم،  مغريين  يكون  معايا  اليل  كل 
محتاجني  كلنا  والكوميديا،  الاليت  بحب 

نضحك، مني ميحبش يضحك؟!«.
مسلسل »1000 حمد الله عىل السالمة« 
من بطولة يرسا، شيامء سيف، مايان السيد، 
آدم الرشقاوي، محمد ثروت، سامء إبراهيم، 
يخوض  الذي  عنبة  املهرجانات  ومطرب 
تجربة التمثيل ألول مرة، ومن تأليف محمد 

ذو الفقار، وإخراج عمرو صالح.

نسخة أملانية من فيلم “كل شيء هادئ على 
اجلبهة الغربية” حيصد أغلب جوائز البافتا

قاعة  يف  املايض  األحد  مساء  أقيم 
رويال فيستفال بلندن حفل األكادميية 
والتلفزيون  السينام  لفنون  الربيطانية 
من  أملانية  نسخة  واستطاعت  )بافتا(، 
الفيلم الكالسييك املناهض للحرب “كل 

يشء هادئ عىل الجبهة الغربية”
 Al Quiet on the Western  
جوائز  من  بعدد  الفوز   )   )Front
أفضل  جائزة  رأسها  وعىل  األكادميية، 

فيلم.
وحرض الحفل -الذي قدم فقراته كل من 
أليسون هاموند وريتشارد إي غرانت- دوقا 
كام  ميدلتنون،  وكيت  ويليام  األمري  ويلز 
أبرزهم  النجوم؛  من  كبري  عدد  أيضا  حرض 
وميشيل  ديفيس  وفيوال  كورتيس  يل  جيمي 

يوه؛ املرشحة لجائزة أفضل ممثلة.
وحصد فيلم “كل يشء هادئ عىل الجبهة 
إذ  ترشيحا،  أصل 14  الغربية” 7 جوائز من 
سيناريو  وأفضل  فيلم  أفضل  جوائز:  حصد 
باللغة  مكتوب  غري  فيلم  وأفضل  مقتبس 
تصوير  وأفضل  إخراج  وأفضل  اإلنجليزية 
موسيقى  وأفضل  صوت  وأفضل  سيناميئ 

تصويرية.
الفيلم من إنتاج نتفليكس، ومقتبس من 
رواية منشورة عام 1928 من تأليف الكاتب 
األملاين إيريش ماريا رميارك عن أهوال الحرب 
العاملية األوىل من منظور جندي أملاين شاب.

ونال النجم أوسنت باتلر جائزة أفضل ممثل 

“إلفيس”  فيلم  بطولة  يف  رئييس  دور  عن 
املوسيقي  حياة  يجسد  الذي   ،)Elvis(
األمرييك الراحل “إلفيس بريسيل”، كام نالت 
ممثلة  أفضل  جائزة  بالنشت  كيت  النجمة 

.)Tár( ”لدور رئييس يف فيلم “تار
تروي  النجم  أعلن  غريبة،  لقطة  ويف 
ممثلة  أفضل  بجائزة  الفائزة  اسم  كوتسور 
مساعدة بالخطأ، إذ أعلن فوز كاري موليغان 
 ،)She Said( ”عن دورها يف فيلم “هي قالت
يف حني كانت الفائزة الحقيقية كريي كوندون 
 The( ”عن دورها يف فيلم “جنيات إينرشين
املمثل  Banshees of Inisherin(، كام فاز 
باري كوغان بجائزة أفضل ممثل مساعد عن 

دوره يف الفيلم نفسه.
املرسح  خشبة  عىل  كريي  وصعدت 
وتسلمت جائزتها بعد تصحيح الخطأ، وقالت 
“شكرا مارتن ماكدونا )كاتب ومخرج الفيلم( 
املهنية  قدمته يل طوال مسرييت  ما  كل  عىل 

أنت تجعلني فخورة بكوين امرأة أيرلندية”.

فهد احليان يكشف أجره و شرطه للمشاركة يف اجلزء 
اجلديد من مسلسل طاش ما طاش

أوضح فهد الحيان خالل حلوله ضيفا عىل 

أن  الهويش،  اإلعالمي هشام  قناة SBC مع 

من طاش  السابقة  األجزاء  يف  مشاركته  أجر 

ما طاش كان زهيدا للغاية، وهو من 300 إىل 

500 ريال فقط. وأضاف  “حققنا بطولة عىل 

مستوى العامل العريب وصورنا يف أبها والباحة 

ودخلنا يف املجاري”. وأكمل: “بدينا مع بعض 

من الجزء الثالث، كنا ناخذ أجر300 او  500 

ريال وكنا نشتغل بروح وقلب .”

وأردف فهد الحيان أنه توقف عن الكتابة 

واإلنتاج يف الجزء الجديد من طاش ما طاش، 

وهو  عليه،  عرضه  تم  الذي  العرض  بسبب 

الظهور يف حلقتني فقط من املسلسل.

أن  فوجئ  أنه  طاش  ما  طاش  نجم  تابع 

عىل  فقط،  حلقتني  إليه  أرسل  العمل  فريق 

الرغم من رفضه إحداهام من قبل، معربا عن 

الذي  املخرج  الحيان  فهد  وعاتب  صدمته، 

أبطال  أن  غري  للغاية،  مهم  وجوده  أن  أكد 

األمر، مشريا  اختاروا هذا  املسلسل هم من 

القصبي  نارص  النجم  مع  تحدث  أنه  إىل 

ولكنه مل يحصل عىل إجابة شافية.

يف  للظهور  رشطه  إن  الحيان  فهد  وقال 

طاش ما طاش أن يظهر كل حلقتني أو ثالثة، 

مشريا إىل أن املسلسل كله عبارة عن عرشين 

حلقة فقط.

الفنانة حياة الفهد تعود للكوميديا بعد غياب 8 سنوات
قررت الفنانة الكويتية حياة الفهد أن 
تطل عىل جمهورها باملسلسل الكوميدي 
بعد  الرمضاين،  املوسم  لهذا  عينك”  “قرة 
السنوات  يف  الدراما  عىل  أعاملها  اقتصار 
الثامنية األخرية، وهو تأليف عيل شمس، 
تحدثت  وقد  عبيد،  بو  سعود  وإخراج 
برنامج  عرب  العودة  لهذه  اشتياقها  عن 
“ذا إنسايدر”، كام كشفت بعض تفاصيل 

القصة، وسعادتها بحب الجمهور لها.
اجتامعي  مسلسل  “هو  قالت:  بدايًة 
عىل  معتمد  املشاهد  عىل  وخفيف  جميل 
امرأة  مصري  عن  يتحدث  املوقف،  كوميديا 
تتبني  ثم  عاماً،  عرشين  ملدة  وُتسجن  ُتظلم 
بعد  املواقف  من  للعديد  وتتعرض  براءتها، 

ضياع عمرها”.

اشتياقها  عن  الفهد  حياة  الفنانة  وعرّبت 
املآيس،  من  ومللها  الكوميديا  إىل  للعودة 
باملشاكل،  مليئة  صارت  “الحياة  وأضافت: 
والفنان برش ال يتحمل أن يعيشها يف واقعه 
وميثلها أيضاً يف أعامله، بل يتأزم من ذلك، لذا 

يحاول الرتفيه عن نفسه”.
الرمضاين  املوسم  املسلسل يف  وعن عرض 

مهرجان اجلونة يعلن عودته بدورة سادسة
موعد  السيناميئ  الجونة  مهرجان  يعلن 
الفرتة  التي ستقام يف  السادسة  إقامة دورته 
من 20-13 أكتوبر 2023، يف مدينة الجونة، 
أوراسكوم  لرشكة  املتكاملة  املدن  إحدى 
التوقف  سمح  األحمر.  البحر  يف  للتنمية  
إىل  النظر  بإعادة  املهرجان  إلدارة  القصري 
للمهرجان  والتنظيمية  الفنية  الجوانب 
التي  املهرجان  دور  محورية  عىل  والرتكيز 
لعبها يف دوراته السابقة مبساهمته يف تطوير 

مشهد صناعة السينام إقليمًيا وعاملًيا. 
سيستمر املهرجان يف االنعقاد تحت رعاية 

سميح  املهندس  الجونة،  مدينة  مؤسس 
املطور  للتنمية،  أوراسكوم  ورشكة  ساويرس 
أوروبا والرشق  املتكاملة يف  للوجهات  الرائد 
األوسط وشامل أفريقيا ، وبدعم من مؤسس 

املهرجان املهندس نجيب ساويرس. 
سميح  املهندس  يقول  املهرجان  وعن   
ساويرس: “مهرجان الجونة السيناميئ فعالية 
فنية وإبداعية وسينامئية مهمة يف املنطقة، 
وأنا ملتزم برعايتها حتى تستمر يف املساهمة 
محلًيا  األفالم،  صناعة  مشهد  تعزيز  يف 
وإقليمًيا وعاملًيا وكونها موطًنا لواحد من أكرث 

البناءة”. وقد أُعلن عن  الثقافية  املهرجانات 
ورائد  للمهرجان  املشارك  املؤسس  تنصيب 
األعامل عمرو منيس مديرًا تنفيذًيا للمهرجان 

أو يف بقية أيام السنة قالت: “ال مشكلة لدي 
العمل خارج رمضان أو وسط  يف أن يكون 
أيامه، عىل الرغم من أن هذا املوسم مهم، 
قد  الرمضاين  املوسم  خارج  األعامل  ولكن 
تكون أفضل؛ لعدم وجود ازدحام األعامل، 
ولكن  أكرث،  الجمهور  عليه  يركز  ولذلك 
الحمد لله أعاميل ُتشاَهد يف الحالتني، وهذا 

سبب سعاديت”.
وذكرت أنها فكرت كثرياً يف التوقف عن 
التمثيل بسبب كربها يف السن، ولكن تصلها 
محبة الجمهور والتكريم والجوائز باستمرار 
“تصلني  وقالت:  العطاء،  عىل  يحفزها  مام 
ويحبني  يريدين  بأنه  الجمهور  مشاعر 
رة أيضاً من املسؤولني  وينتظرين، وكوين ُمقدَّ
دون  بنشاط  أعود  يجعلني  وهذا  والدول، 

النظر ملسألة العمر”.

التي  املرصي  ًأمل  خلفا 
مدير  منصب  شغلت 
يف  التنفيذي  املهرجان 
من  السابقتني  الدورتني 

املهرجان.
منيس  تعيني  وجاء   
إرساء  مع  بالتزامن 
رؤيته  املهرجان 
للسنوات القادمة لتوفري 
والضيوف  للوفود  إبداعًيا  مثمرة  تجربة 
تأثري  لدعم  املهرجان  يف  املشاركني  واألفراد 

صناعة  لتطوير  رئييس  كمحفز  املهرجان 
السينام يف املنطقة.

 وأعرب عمرو منيس عن حامسته لدوره 
السيناميئ  الجونة  مهرجان  لدعم  الجديد 
املرصية  السينام  صناعة  لتعزيز  مهمته  يف 
العام  هذا  دورة  ان  مشريا  عامليا  والعربية 

ستكون محطة هامة يف تاريخ املهرجان. 
 

مهرجان الجونة السيناميئ هو شهادة عىل 
التزام مرص تجاه صناعة السينام وإمكانياتها 

لصنع تأثري عىل مستوى العامل”. 
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اإلحتاد الوطين لشباب وطلبة إرتريا ...جهود مستمرة يف تدريس اللغات!!!

حممود عبداهلل/ أبوكفاح

     ُتعّد املقدرة عىل التواصل البرشي من 

أكرث الجوانب اإلنسانية أهميًة، فعندما يكون 

الشخص قادراً عىل التواصل مع اآلخر بلغته 

فإّنها ُتعترب مبثابة هدية رائعة له، حيث يتمتع 

اللغة    بفرصة ممّيزة ملقدرتهم عىل  ثنائيو 

األشخاص  من  أوسع  مجموعة  مع  التواصل 

سواًء يف حياتهم الشخصية أو املهنية، كام أّن 

إتقان الفرد للغة ما ُيشعره أّنه يف وطنه بغّض 

العامل  له  يفتح  ماّم  النظر عن مكان وجوده 

عىل مرصاعيه حرفياً ومجازياً.

 ُيساهم إتقان اللغة يف اندماج الشخص مع 

املجتمعات املختلفة، والتعامل مع األشخاص 

صداقات  بناء  يف  أيضاً  ُيساعد  كام  بلطف، 

قوية، حيث لو اكتفى الشخص بهذه الفوائد 

اللغات  تعّلمه  مثرة  يرى  أن  ألمكنه  فقط 

لسنوات عديدة،  كام أّن تعّلم اللغات ُيساهم 

يف تغيري رؤية الشخص للعامل من حوله, إذ إّن 

تعابريها،  وكذلك  الخاّص،  أسلوبها  لغة  لكّل 

الناس  يتعّلم  عندما  فمثاًل  وتراثها،  وثقافتها، 

اللغات تصبح لديهم مفردات جديدة، وأفكار 

متجّددة ومتنوعة، ماّم ُيّكنهم من فهم العامل 

من حولهم بطريقة مختلفة. 

حيث  املهنية   الحياة  اللغات   تعز  كام  

ُيكن أن تكون املهارات اللغوية ِميزًة تنافسيًة 

كبريًة ُتّيز الشخص عن غريه مّمن ُيتقن لغًة 

من  واحدًة  اللغة  ُتعّد  حيث  فقط،  واحدًة 

أفضل 8 مهارات مطلوبة يف جميع الوظائف 

مهارة  مستوى  أو  القطاع  عن  النظر  بغض 

الشخص يف التخصص املطلوب، وحالياً يزداد 

الذين  األشخاص  عىل  كبري  بشكل  الطلب 

تعمل  الحاالت  من  كثري  ويف  لغتني،  ُيتقنون 

املهارات اللغوية عىل زيادة الراتب والحوافز 

تعّلم  فإّن  ذلك  إىل  وباإلضافة  للموظفني 

املهارات،  من  العديد  عن  يكشف  اللغات 

اللغات  متعددي  ُيعّد  للدراسات  فِوفقاً 

املشكالت،  حّل  يف  اللغة  أحاديي  من  أفضل 

املهام، وهذه  تعّدد  وأفضل يف  إبداعاً،  وأكرث 

املهارات مطلوبة يف سوق العمل بكرثة.

اإلتحاد  ظل  الحقائق  لهذه  وإدراكاً   

جهودُا  يبذل  إرتريا  وطلبة  لشباب  الوطني 

مقدرة يف تنظيم الدورات التاهيلية يف مجال 

والعربية  اإلنجليزية  اللغة  السيام  اللغات 

الحكومة  موظفي  او  املدارس  لطالب  سواء 

والجبهة واإلتحادات الوطنية.

فقد انشأ اإلتحاد يف منتصف  العام 2020 

بداره وذلك  العربية  اللغة  لتعليم  م مدرسة 

لعامل  الوطنية  الكونفدرالية  مع  بالتعاون 

إرتريا واإلتحاد الوطني للمراة اإلرترية  ,ولكن 

قبل الرشوع يف التدريس قام معلمو  املدرسة 

الثالث,وبعد  للمستويات  املناهج  بوضع 

إتصاالته  اإلتحاد  أجرى  عليها   املصادقة 

واإلتحادات  والجبهة  الحكومية  بالوزارات 

الوطنية حاثاً إياها بإرسال قوائم الراغبني يف 

دراسة اللغة العربية,ومع إكتامل  التسجيل 

بدأت الدراسة  بالفعل.

ويف أول تنوير قدمه مدير املدرسة السيد 

أحمد عمر شيخ ,أوضح بأن اللغة العربية 

ليست غريبة عىل الشعب اإلرتري  وإمنا 

انها  ,كام  الوطنية  لغاته  من  واحدة  هي 

وتعلمها  والتقرايت  التقرنية  للغتي  مشابهة 

ليس صعباً.

كام أوضح بأن املحيط الجغرايف التي توجد 

العربية  اللغة  تعلم  من  يجعل  إرتريا  فيه 

امراً البد منه للتواصل مع الدول والشعوب 

هاً  منو , رة و ملجا وا

ب   لطال ا

د  لإلجتها

كرث  ا

ة  د إلستفا وا

من  الجيدة 

الدورات املعدة.

من  مسريتها  خالل  املدرسة  تكنت  وقد 

تخريج عدد مقدر من طالبها   خالل العامني 

يف  دارساً   59 تخريج  تمَّ  حيث   املاضيني 

الثانيَّة  الّدفعة  يف  دارساً  و35  األوىل  الدفعة 

قدمت   ,كام   الثالثة  فعة  الدُّ يف  دارساً  و24 

منهج   ” يف  املتمثل  الفّني  الدعم  املدرسة  

التدريّس ” لوزارة الشؤون الخارجيَّة وافتتاح 

 2022 مايو   27 يوم  الوزارة  مقر  يف  فصل 

مبشاركة مدير املدرسة وبحضور معايْل وزير 

صالح  عثامن   / السيد  الخارجيَّة  الشؤون 

وكبار مسؤويْل الوزارة.

يف  املدرسة   خرجت  لذلك  ومواصلة   

2023م  يناير  من  السادس  الجمعة   يوم 

تخريج  لإلتحاد حفل  التابعة  بقاعة جونيور 

اكملوا  ممن  طالبها  من  أخرى   مجموعة 

دراسة املستوى األول والثاين والثالث بحضور 

دين  احمد  صالح  السيد  اإلتحاد  مسؤول 

وممثيل  ومعلميها  املدرسة  ومدير  وطاقمه 

الوزارات املختلفة والضيوف املدعوين,حيث 

إبتدأ الحفل بوقفة حداد عىل أرواح الشهداء 

تبعها كلمة مدير املدرسة األستاذ احمد عمر 

رشح  والذي  شيخ 

للحضور  فيها 

ة  مسري

رسة  ملد ا

نشأتها  منذ 

بذلت  التي  والجهود 

تطوير  حيث  من  بها  للنهوض 

املنهج الدرايس وطرق التدريس كام أكد عىل 

أهمية اللغة العربية واللغات الوطنية األخرى 

يف مسرية بناء الوطن ,داعيا الدارسني ملواصلة 

عىل  والعمل  اللغة  هذه  إلجادة  مساعيهم 

واإلستامع  والقراءة  الكتابة  مهارات  تطوير 

التحصيل  عىل  باملواظبة  لديهم  والخطابة 

اإلكاديي يف املدرسة وخارجها كام ينبغي.

عقد يف سجون  الذْي  اللقاء  ايل  أشار  كام 

اإلصالحيات – سمبل قبل شهر حول تقديم 

التعليميَّة  العملية  دعم  يف  الفنّي  الدعم 

للمّساجني باللغة العربيَّة ,, وبرامج املدرسة 

يف  العربيَّة  اللغة  تعليم  نرش  يف  املستقبليَّة 

بقية األقاليم اإلرتريَّة , مختتاًم كلمته بتهنئة 

بالعام  وكذا  تحقق  الذي  باإلنجاز  ارسني  الدَّ

الجديد 2023م.

هبتوم   / الطالْب  قدم  املناسبة  ويف 

أهمية  فيها  بنيَّ  ارسني  الدَّ كلمة  قربهيوْت 

ماتلقوه مْن دروس كام أشاد  بدور املعلمني 

رأسهم  وعىل  العمل  هذا  عىل  والقامئني 

باب وطلبة إرتريا. اإلتحاد الوطنّي لشَّ

الثالث  املستويات  طالب  تقديم  ذلك  تال 

التخرج  لحفل  أعدوها مسبقاً  التي  الفقرات 

والتي إشتملت عىل املحادثة والخطابة واألغاين 

اعجاب  لتنال  العربية  باللغة  واملرسحيات 

الحضور الذين تفاعلوا معها بصورة منقطعة 

عىل  الشهادات  توزيع  الختام  ..وقبل  النظري 

من  بالتناوب  إستلموها  والتي  الخريجني 

بوزارة  البرشية  القدرات  تأهيل  مسؤول  يد 

السيد قرماي  قررهويت و مسؤول  التعليم 

إرتريا  وطلبة  لشباب  الوطني  اإلتحاد  فرع 

كفىل  سامسوم  السيد  االوسط  باإلقليم 

ومسؤولة متابعة األقاليم يف املكتب املركزي 

صالح  والسيد  امينى  هيلني  السيدة  لإلتحاد 

الحفل  اإلتحاد,وإختتم  مسؤؤل  دين  احمد 

الساعة  عند  رسميا 

والنصف  السادسة 

الوطني  بالنشيد 

الجميع  ليودع 

البعضهم  بعضهم 

يقول  حالهم  ولسان 

يف  حتاًم  سنلتقي 

إنجاز قادم المحالة.

فقد  وللتذكري   

وزارة  عقدت 

إرتريا   يف  التعليم 

من  الفرتة  خالل 

التاسع وحتى العارش   

م  إبريل2010  من 

بالعاصمة أسمرا   ندوة حول أهمية ومكانة 

قدمت  حيث  ارتريا  يف  العربية  اللغة  ودور 

خاللها عدد من األوراق واألبحاث التاريخية 

ويف  الدولة  يف  املسئولني  كبار  بحضور  وذلك 

الجبهة الشعبية للديقراطية والعدالة، وعدد 

لألقاليم  وممثليني  واملفكرين  الكتاب  من 

الشهيد  حينها  قدم  ولقد  الست  االرترية   

 ” بعنوان  ورقة  ناود  سعيد  محمد  الراحل 

قال    “ إرتريا  ىف  العربية  اللغة  تاريخ  حول 

متطابقة  أمهرية  كثرية  كلامت  فيها)هناك 

هناك  بل   . التقرايت  مع  واملعنى  النطق  يف 

كلامت أمهرية كثرية تتطابق مع اللغة العربية 

، ونفس اليش ء نجده مع التقرايت والتقرنية 

, وعند حديثنا عن  السواحلية  اللغة  وكذلك 

اللغة العربية يف إرتريا فليس هناك أي مجال 

عن  يتحدث  من  أن  الفكري حيث  لإلرهاب 

املجتمع  يشطر  أن  يود  وكأنه  العربية  اللغة 

أن  كام   ، واملسيحيني  املسلمني  بني  اإلرتري 

الخطأ الفادح واملفهوم املغلوط هوإعتبار أن 

اللغة العربية لغة املسلمني وإعتبار التقرنية 

املمعن يف  املفهوم  أن هذا   , املسيحيني  لغة 

الخطأ يجب تصحيحه ، فليس اللغة العربية 

لغة املسلمني فقط ، كام أن التجرينية ليست 

لغتان  فكالهام  وحدهم  املسيحيني  لغة 

إرتريتان (.

أن اللغة العربية هي إحدى اللغات الست 

اللغة  أنها  كام  املتحدة  األمم  يف  املستخدمة 

مليار شخص يف جميع  األم ألكرث من نصف 

عىل  يحفزنا  ان  يجب  ما  وهذا  العامل  أنحاء 

تعلمها كام أن املوقع الجغرايف لبلدنا الواقع 

والبلدان  للمجتمعات  املجاورة  املنطقة  يف 

العالقات  وكذا  العربية  باللغة  الناطقة 

بهذه  تربطنا  التي  والثقافية  التاريخية 

باملعرفة  التزود  شبابنا  تحتم عىل   الشعوب 

الكافية بهذه اللغة.

صفحة شبابيات يعدها مكتب اإلعالم و الثقافة باإلحتاد الوطين لشباب وطلبة 
إرتريا وهي صفحة تهتم بعرض أنشطة اإلحتاد  ومناقشة قضايا الشباب
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بكأس االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم
مانشسرت يونايتد يعرب إىل ربع النهايئ .. وخروج توتنهام وساوثهامبتون

عرب مانشسرت يونايتد إىل ربع نهايئ 

تخطيه  بعد  اإلنكليزي  االتحاد  كأس 

عىل   3-1 يونايتد  هام  وست  ضيفه 

أرضية ملعب أولد ترافورد.

وعىل الرغم من تقدم وست هام 

عرب نجمه الجزائري سعيد بن رحمة 

54، إال أن رجال املدرب الهولندي تني 

هاغ ردوا بقوة عرب نايف أكرد بالخطأ 

أليخاندرو  األرجنتيني  فريقه،  مرمى  يف 

غارناتشو 90، والربازييل فريد 90 5.

ويعيش الشياطني الحمر أياماً مضيئة بعد 

تتويجهم بكأس الرابطة عىل حساب نيوكاسل 

قبل أيام وتأهلهم إىل دور الـ16 من الدوري 

األورويب عىل حساب برشلونة.

نهايئ  ربع  إىل  يونايتد  مانشسرت  ووصل 

املواسم  من   8 يف  اإلنكليزي  االتحاد  كأس 

التسعة املاضية.

خروج توتنهام وساوثهامبتون

الثاين  املستوى  يونايتد من  وفجر شيفيلد 

وغرميبيس تاون من املستوى الرابع مفاجأتني 

مبضيفيهام  أطاحا  عندما  الثقيل  العيار  من 

توتنهام وساومثبتون من الدوري املمتاز.

بهدف  توتنهام  يونايتد عىل  وفاز شيفيلد 

 ،)79( ندياي  إليامن  السنغايل  سجله  وحيد 

بهدفني  تغلب غرمييس عىل ساومثبتون  فيام 

هولوهان  غافان  لإليرلندي  جزاء  ركلتي  من 

دويي  للهولندي  مقابل هدف  و50(   1  45(

كاليتا-كار )65(.

الثاين  املستوى  من  برينيل  وتأهل 

فليتوود  ضيفه  عىل  الصعب  بفوزه 

بهدف  الثالث  املستوى  من  تاون 

وحيد سجله الويلزي كونور روبرتس 

يف الدقيقة 90.

العبني  بعرشة  الضيوف  ولعب 

الوقت  من  االوىل  الدقيقة  منذ 

طرد  اثر  األول  للشوط  الضائع  بدل 

بالبطاقة  هاييس  سيان  االيرلندي  مهاجمه 

الحمراء املبارشة.

تأهلت  بعدما  النهايئ  ربع  عقد  واكتمل 

وفولهام  وبرايتون  سيتي  مانشسرت  أندية 

وبالكبرين روفرز من دوري “تشامبيونشيب”.

وجاءت القرعة عىل الشكل التايل: 

مانشسرت سيتي × برينيل

مانشسرت يونايتد × فولهام

شيفيلد يونايتد × بالكبرين 

 برايتون x جرميسبي

آرسنال حيقق فوزًا كبريًا على إيفرتون ..وصالح 
يساهم يف فوز ليفربول على وولفرهامبتون

مباراة مؤجلة من الجولة السابعة يف الدوري اإلنكليزي املمتاز

حقق آرسنال فوزاً كبرياً عىل ضيفه إيفرتون 

اليوم األربعاء يف مباراة مؤجلة من  -4صفر 

الجولة السابعة يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وسجل كل من بوكايو ساكا )40( والربازييل 

والرنويجي  و80(   1  45( مارتينييل  غابرييل 

مارتن أوديغارد )71( أهداف املدفعجية. 

ويحافظ آرسنال عىل صدارة الـ”برميريليغ” 

بـ60 نقطة فيام يأيت مانشسرت ستي يف مركز 

املدرب  كتيبة  عن  نقاط   5 بفارق  الوصافة 

يونايتد  مانشسرت  يحتل  بينام  أرتيتا  ميكل 

املركز الثالث بـ49 نقطة. 

ويحتل إيفرتون املركز الـ18 بـ21 نقطة. 

وولفرهامبتون  ضيفه  عىل  ليفربول  وفاز 

-2صفر يف مباراة مؤجلة من الجولة السابعة 

يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وسجل كل من املدافع الهولندي فريجيل 

فان ديك )73( والدويل املرصي محمد صالح 

)77( هديف ليفربول. 
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نقطة.

فرياري يسعى إىل التألق يف 2023 وفريستابن إىل لقب ثالث توالًيا
العاملي  وبطله  بول  ريد  فريق  يسعى 
مواصلة  إىل  فريستابن  ماكس  الهولندي 
واحد  للفورموال  العامل  بطولة  عىل  الهيمنة 
والظفر باللقب الثالث توالًيا لدى السائقني، 
تاريخ  أطول موسم يف  انطالق  وذلك عشية 
جائزة  يف  الصخري  حلبة  عىل  األحد  البطولة 
فرياري  يطمح  حيث  الكربى،  البحرين 
بطل  خطط  إفشال  محاولة  يف  التألق  اىل 

الصانعني.
يعقد  التنافسية،  املعركة  هذه  يف  لكن 
وصيف بطل العامل سائق فرياري شارل لوكلري 
من موناكو آماال كبرية عىل سيارته الجديدة 

“آر يب 19 التي تبدو فعالة جًدا”.
نقطة ممتازة لفريق مارانيلو الذي عاد إىل 
أعىل مستوى يف عام 2022 ... لكنه عاىن كثريًا 
السباق ومشاكل  من أخطائه يف اسرتاتيجية 
مل  ذلك  وبسبب  املايض،  املوسم  املوثوقية 
يصمد لوكلري وزميله اإلسباين كارلوس ساينس 

طويال أمام قوة فريق ريد بول.
يف  شهرة  األكرث  الفريق  إىل  بالنسبة 
الصيام  فرتة  طالت  واحد،  الفورموال  تاريخ 
عاملي  لقب  آخر  يعود  حيث  األلقاب،  عن 
كيمي  )الفنلندي   2007 عام  إىل  للسائقني 

رايكونن( وإىل عام 2008 )للصانعني(.
عام  يف  كام  تقريًبا  نفسها  هي  السيارات 
من  املؤرشات  أظهرت  اآلن،  وحتى   2022
التجارب الشتوية يف البحرين األسبوع املايض 
أن ريد بول يواصل التحكم يف زمام املبادرة.

مجدًدا  سنعيش  هل  ذلك،  ضوء  وعىل 
الذي  للصانعني  لبطل  املطلقة  السيطرة 
استفاد من تغيري اللوائح يف عام 2022، مع 

17 انتصارًا من أصل 22 سباًقا؟
إنه سؤال مل تجب عليه التجارب التي كان 
الهدف منها أساًسا إتقان التعديالت النهائية 

قبل بداية املوسم، وفًقا لفاّسور.
السعي  مجرد  أو  متاًما  مختلفة  قصة 
يف  العامل  لبطل  تصاعدي  مسار  وراء 
يف  يظهر  الذي  فريستابن  االخريين  العامني 
بالنظر  متواضعة  طموحات  الحايل  الوقت 
لتحقيق  القتالية  وروحه  شخصيته  اىل 

االنتصارات.
الثالثة فقط  القوة  بالنسبة اىل مرسيدس، 
عىل ساحة املنافسة العام املايض بعد سنوات 
من الهيمنة، مل يتم تبديد الشكوك بالكامل 
من  الفريق  فيه  عاىن  الذي   2022 عام  بعد 
التغيريات الفنية التي أدخلت عىل السيارات.

وإذا تأكد الفريق األملاين من التخلص من 
السائقني  جعلت  التي  االنسيابية  املشاكل 
راسل  وجورج  هاميلتون  لويس  الربيطانَيني 
يكتفيان باملركزين السادس والرابع توالياً يف 
زلنا  ما  أننا  الواضح  “فمن  السائقني،  بطولة 
مدير  باعرتاف  السيارة”  إيقاع  عىل  نعمل 

الهندسة يف الفريق أندرو شوفلني.
“مبتدئني”  ثالثة  مشاركة  املوسم  يشهد 
واألسرتايل  ويليامس،  يف  سارجنت  )األمرييك 
والهولندي  ماكالرين  يف  بياسرتي  أوسكار 
انضامم  تاوري(.مع  ألفا  يف  فريس  دي  نيك 
إستيبان  مواطنه  إىل  غاسيل  بيار  الفرنيس 
من  االقرتاب  يف  ألبني  فريق  يأمل  أوكون، 

املراكز الثالثة األوىل بني الصانعني.
يف  رابًعا  حل  الذي  الفرنيس  الفريق  لكن 
مارتن  أستون  من  يحذر  أن  يجب   ،2022
السابع العام املايض لكنه منافس جاد إلرباك 

خططه.
فرناندو  اإلسباين  الجديد  وافده  أداء  كان 
و2006،   2005 عامي  العامل  بطل  ألونسو، 
الشتوية. فهل سيكون  التجارب  جيًدا خالل 
ذلك كافًيا للوقوف عقبة أمام فريقه السابق 

... أو حتى أكرث؟

صنز يفوز يف أول ظهور لدورانت.. وباكس يواصل انتصاراته

بدوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني
مع  موفقة  بداية  دورانت  كيفني  حقق 
للفوز  وقاده  صنز،  فينيكس  الجديد  فريقه 
 ،)105-91( تشارلوت هورنتس  عىل مضيفه 
فيام واصل مليوويك باكس مسلسل انتصاراته 
 ،)139-117( ماجيك  أورالندو  عىل  بتغلبه 
للمحرتفني  األمرييك  السلة  كرة  دوري  يف 

.”NBA“
صنز  مع  األوىل  مباراته  دورانت  وخاض 
تبادل  أسابيع، يف صفقة   3 قبل  الذي ضمه 
مع بروكلني نتس حصل مبوجبها األخري عىل 
ميكال بريدجز وكام جونسون و5 اختيارات 

يف الجولة األوىل من الـ”درافت”.
مباراة  أي  يف  يشارك  مل  دورانت  لكن 
بسبب التواء يف أربطة ركبته اليمني، أبعدته 
عن املالعب 20 مباراة، منها 14 مباراة عندما 

كان ال يزال يدافع عن ألوان نتس.
تألق دورانت

وسجل دورانت 23 نقطة يف مباراته األوىل 
من   10 يف  نجح  بعدما  الجديد،  فريقه  مع 

فيام  الـ15،  محاوالته 
لعب ديفن بوكر الدور 
إيقاف  يف  الرئييس 
انتصارات  مسلسل 
 5 عند  هورنتس 
 37 بتسجيله  مباريات 

نقطة.
الـ34  ابن  وعلق 
مع  بدايته  عىل  عاماً 
قائاًل  الجديد،  فريقه 
متأقلم  أنني  “أشعر 

يجعلني  أن  حاول  الجميع  جيد.  بشكل 
اإلمكان. كل ما عيل فعله هو  بقدر  مرتاحا 
الدخول يف األجواء، لعبت قرابة ألف مباراة 
اليوم  شعرت  ذلك  ورغم  مسرييت  خالل 

بالتوتر”.
الفوز  يف  أيضاً  أيتون  دياندري  وساهم 
بتسجيله  مباريات  السابع لصنز يف آخر 10 
16 نقطة مع 16 متابعة يف لقاء خاض خالله 

دورانت 27 دقيقة.
ويف غياب الميلو بول الذي انتهى موسمه 
بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل إصالح 
كرس يف كاحله األمين، كان كييل أوبر جونيور 
 26 بتسجيله  هورنتس  صفوف  يف  األفضل 
من  نقطة،   20 روزيري  تيريي  وأضاف  نقطة 
فريقهام  لتجنيب  كافيا  ذلك  يكون  أن  دون 

الهزمية الـ44 هذا املوسم.
ميلوايك باكس X أورالندو ماجيك

ويف املنطقة الرشقية، واصل باكس مسلسل 
بفوزه  توالياً،   16 بلغت  التي  انتصاراته 
139-( ماجيك  أورالندو  الكاسح عىل ضيفه 

أنتيتوكومنبو  يانيس  اليوناين  بفضل   ،)117
خالله  تألق  لقاء  يف  نقطة،   31 سجل  الذي 
فريقه من خارج القوس بتسجيله 26 ثالثية.

عىل  جعله  الذي  الجديد  الفوز  وبهذا 
القيايس  رقمه  معادلة  انتصارات من   4 بعد 
تواليا   20 وقدره  تاريخه  يف  سلسلة  ألطول 
حققه خالل موسم 1971-1970، بقي باكس 
بفارق  الرشقية  املنطقة  لرتتيب  متصدرا 

نصف مباراة عن بوسطن سلتيكس.
بوسطن سلتيكس X كليفالند كافاليريز

عىل  سلتيكس  بوسطن  تغلب  وبدوره 
ضيفه كليفالند كافاليريز )113-117(، بفضل 
بينها 18 يف  تايتوم،  نقطة من جايسون   41

الربع الثالث.

 )11( املتابعات  يف  تايتوم  تألق  كام 
والتمريرات الحاسمة )8(، ليلعب بجانب آل 
هورفورد )23 نقطة مع 11 متابعة( وجايلن 
الفوز  يف  األسايس  الدور  نقطة(   16( براون 
 3 أصل  من  كافاليريز  عىل  لفريقهم  األول 

مواجهات جمعتهام هذا املوسم.
يف حني ذهبت جهود دونوفان ميتشل )44 
نقطة( سدى بعدما مني الضيوف بهزميتهم 

الـ26 لهذا املوسم.
جريزليز يفك النحس

املنطقة  ثاين  جريزليز،  ممفيس  وألحق 
الهزمية  روكتس  هيوسنت  مبضيفه  الغربية، 
رقم 11 تواليا بالفوز عليه )99-113(، محققا 
الديار يف آخر 9 مباريات  فوزه األول خارج 
وتحديدا منذ الفوز عىل إنديانا بايرسز يف 14 

يناير املايض.
برونسون،  جايلن  من  نقطة   39 وبفضل 
سجل  لقاء  من  األول  الشوط  يف   30 بينها 
خالله فريقه 47 نقطة يف الربع األول فقط، 

تواليا  السابع  فوزه  نيكس  نيويورك  حقق 
والـ37 هذا املوسم، باكتساحه ضيفه وجاره 

بروكلني نتس )142-118(.
وقاد زاك الفني )41 نقطة( فريقه شيكاغو 
بيستونز  ديرتويت  مضيفه  عىل  للفوز  بولز 
غريبة،  نهايته  كانت  لقاء  يف   ،)117-115(
بعدما احتسب الحكم خطأ فنيا عىل صاحب 
األرض يف آخر 9.7 ثانية، حني كانوا متخلفني 

بفارق نقطتني.
أيفي  جايدن  طلب  نتيجة  ذلك  وجاء 
لوقت مستقطع، يف حني كان فريقه مستنفدا 
رمية  الضيوف  منح  ما  املستقطعة،  ألوقاته 

حرة نفذها الفني بنجاح.
إمبيد  جويل  الكامريوين  النجم  وبغياب 
من أجل بعض الراحة، ثأر فيالدلفيا سفنتي 
أمام  أرضه  عىل  اإلثنني  لخسارته  سيكرسز 
معقله  يف  األخري  عىل  وفاز  هيت  ميامي 
)96-119( بفضل جهود تايريس ماكيس )27 

نقطة( وجيمس هاردن )23(.
ورغم 41 نقطة من داميان ليالرد، سقط 
بورتالند ترايل باليزرز أمام ضيفه نيو أورليانز 
بيليكانز )121-110(، يف لقاء تألق خالله يف 
صفوف الفائز براندون إينجرام بتسجيله 40 

نقطة.
يس  السابق  باليزرز  العب  ساهم  فيام 
هزائم  ملسلسل  حد  بوضع  ماكولوم،  دجاي 
الضيوف عند 4 مباريات بتسجيله 24 نقطة.

وحقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الرابع يف 
انضامم دانجيلو راس  آخر 5 مباريات، رغم 
إىل املصابني ليربون جيمس وأنتوين ديفيس، 
ثاندر  سيتي  أوكالهوما  مضيفه  عىل  بتغلبه 
دينيس  األملاين  جهود  بفضل   ،)123-117(
رشويدر الذي سجل 22 من نقاطه الـ26 يف 

الشوط الثاين.
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حكمة اليوم
اخلربة.. هي املشط الذي تعطيك إياه 

احلياة.. عندما تكون قد فقدَت شعرك.

رواد الفضاء يرتدون حفاضات وال يستحمون
فبينام يشاهد الكثريون رواد الفضاء 
يسبحون  وهم  التلفاز،  شاشات  عرب 
قالئل  ويحلقون،  الخارجي  الفضاء  يف 
فقط من الناس من يعرفون متاما حجم 

التحديات التي يواجهونها.
فهل تعلمون مثال أن رواد الفضاء ال 
حيث  طويلة،  لفرتة  مالبسهم  يغريون 
ال يتم غسل املالبس يف محطة الفضاء 
الدولية لعدم وجود املياه، األمر الذي 
يدفع الرواد الرتداء مالبسهم وجرابهم 

لفرتة طويلة قد تصل لشهر كامل.
مضادة  مادة  العلامء  يطور  حني  يف 
نظافة  عىل  تحافظ  للميكروبات 
املالبس وبخاصة املالبس الداخلية ملنع 
األماكن  بعض  يف  الحساسية  حدوث 
نظرا الرتدائها لفرتة طويلة، وفقا لوكالة 

“سبوتنيك”.
الفضاء  رواد  أن  أيضاً  تعلمون  وهل 

طعاماً  يأكلون 
توابل،  بال 
يتناولون  فهم 
الفواكه  أيضا 
ر  لخضا ا و
التي  والكعك 
شحنها  يتم 
املحطة  إىل 
إال  الفضائية، 
يتوفر  ال  أنه 

يف  انتشارها  من  خوفا  والفلفل  امللح 
الهواء ودخولها يف أعني الرواد.

البكاء غري مريح، فهو يعترب  كام أن 
الفضاء  يف  املحببة  غري  العمليات  من 
كون الدموع ال ترسح عىل الخدين بل 
العني  تتجمع حول مقلة  العكس  عىل 
وتتسبب بحرقة يف العينني كلام زادت 

كميتها.

ويتم التخلص من الدموع باستخدام 
مرهام  الرواد  ومينح  خاصة،  منشفة 
املنطقة  ترطيب  أجل  من  خاصا 

املحيطة حول العني.
النوم، فرواد الفضاء ينامون  أما عن 
تركيب  يتم  خاصة  نوم  وحدات  يف 
الجدران،  عىل  الخاصة  النوم  أكياس 
التي  الطريقة  اختيار  لهم  حيث ميكن 

يرغبون بالنوم بها

الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

يف مثل هذا اليوم

12 سيدة يقتحمن زفاف حبيبهن السابق
رجل  زفاف  تحول 

كابوس  إىل  صيني 

غري  مفاجأة  بعد 

متوقعة، إذ اقتحمت 

امرأة   12 الحفل 

كانت تربطهن عالقة 

عاطفية مع العريس.

العريس  وأصيب 

بذهول  والحضور 

كبري يف حفل الزفاف 

بإحدى قرى مقاطعة 

حيث  “يوننان”، 

فوجئ بضيوف غري متوقعني.

للعريس  السابقات  الحبيبات  وظهرت 

بالفتة  أمسكن  وقد  الزفاف  حفل  يف 

ضخمة كتب عليها: “نحن حبيبات تشني 

سونغ السابقات، وسندمرك اليوم”.

وظن الكثريون يف البداية أن األمر مجرد 

ذلك،  عكس  اكتشاف  قبل  ودية،  مزحة 

السابقات وظهرن  حبيباته  بالفعل  وأنهن 

لالنتقام وإفساد زفافه.

ويف الفيديو الذي رسعان ما تم تداوله 

عرب اإلنرتنت عىل نطاق واسع، ميكن رؤية 

الحضور  يتوسطن  السيدات  مجموعة 

بلوحتهن الضخمة لتكون واضحة للجميع، 

الفيديو  ُيظهر  كام 

بعض الحضور يسألهن 

أن  قبل  يحدث،  عام 

سونغ  مع  يتواجهن 

وعروسه.

إلحدى  سونغ  وقال 

“لقد  اإلعالم:  وسائل 

كثريا،  األمر  أحرجني 

وأهلها  زوجتي  واآلن 

مني  مستاؤون 

للغاية”.

زوجته  أن  وأكد 

وأرستها يف خصام معه حاليا حتى يحصلوا 

عىل تفسري مرض ملا حدث يف الزفاف.

مع  الترصف  أساء  بأنه  سونغ  واعرتف 

بعض حبيباته يف املايض، لكنه أصبح أكرث 

نضجا اآلن وتغري عن شخصيته السابقة.

بعد توأم متطابق.. أم أمريكية تلد توأمًا نادرًا آخر !
للغاية،  نادرة  حالة  يف 
إنجابها  من  أشهر   6 وبعد 
طفلني،  من  متطابقاً  توأماً 
برتني  األمريكية،  اكتشفت 
أنها  االباما،  والية  من  آلبا، 
نادر  بتوأم  مجدداً  حامل 
كل  من  واحدة  مرة  يحدث 
يف  والدة  ألف   60 إىل   35

الواليات املتحدة. 

ويعرف ذلك الحمل بتوأم 
توأم  مبعنى  السىل،  أحادي 

داخل  والكيس  املشيمة  بنفس  يتشارك 
شديد  النادر  الحمل  وهذا  األم،  رحم 

الخطورة. 
الربيطانية  مريور«  »ذا  صحيفة  تنقل 

األمريكية،  االباما  والية  يف  برتني  عن 
أن  أدركنا  بالقلق،  نشعر  »بدأنا  قولها: 
ما أحمله مل يكن مجرد توأم آخر، ولكن 

حماًل شديد الخطورة«. 
يف األسبوع الـ24، يطور هذا النوع من 

التوأم عادة خطر تشابك الحبل 
الرسي، والذي ميكن أن يؤدي إىل 
السبب  لهذا  ميت.  جنني  والدة 
املستشفى  برتني  إدخال  تم 
حتى يتمكن األطباء من مراقبة 

التوأم. 
وقد أمضت برتني 50 يوماً يف 
متنقلني  زوجها  مع  املستشفى 
بني توسكالوسا وبرمنغهام حتى 
مع  الوقت  قضاء  من  يتمكنا 
األم  خضعت  وقد  طفلتيهام. 
لوالدة  »فوكس19-«  لقناة  وفقاً 
العناية  يف وحدة  وقتاً  قيرصية، وقضت 
بعد  الوالدة  حديثي  لألطفال  املركزة 
إىل  أخرياً  وصلتا  اللتني  طفلتيهام  والدة 

منزلهام مع الوالدين.

أبراهام لينكولن وقصة إطالق اللحية 
يف عام 1860 كتبت فتاة تدعى “ جريس بيدل “ وتبلغ من العمر 

11 عام اىل “ ابراهام لينكولن “ رساله تقول :

النحيف لو تركت لحيتك  ... سيكون افضل لوجهك  العزيز  سيدي 

سيشجعن  و   .. اللحية  ذو  الرجل  يفضلن  السيدات  جميع   .. تنمو 

ازواجهن عىل التصويت لك يف االنتخابات.أّثر الخطاب يف لنكولن فرد 

عىل خطابها آسفاً لكونه ليس لديه ابنة لتخربه بذلك الرس بوقت كاف 

وانه مل يرتك سوالفه ليك تنمو قبل جولة االنتخابات وسيكون األمر 

سخيفاً لو بدأ األمر اآلن، لكنه مع ذلك اخذ بنصيحتها وأطلق لحيته .

يف 16 فرباير سنة 1861م يف محطة وستفيلد بنيويورك تذكر الرئيس 

املتحدة  للواليات  رئيساً  بأيام  قبلها  انتخب  الذي  لنكولن  أبراهام 

األمريكية الفتاة “جريس” التي تعيش يف تلك البلدة. فاطل من رشفة 

برز  بينهم، عندها  كانت  إذا  ما  سائاًل  املتجمهرين  ونادى يف  القطار 

صبي من بني الجمهور صائحاً »ها هي يا سيد لنكولن« مشرياً صوب 

صبية.نزل لنكولن من عربته وشق طريقه إىل حيث تقف الفتاة وقبلها 

اعتقاده أن  لذلك هو  ، ما دعاه  يف خديها قبالت صادقة ثم ودعها 

مالحظات تلك الفتاة الصغرية قبل 3 أشهر كان له أثر كبري يف إعطائه 

الشكل املميز ذا الحضور الطاغي أمام اآلخرين ورمبا الفوز يف الرئاسة!

العثامين   - الرويس  الحصار  1799م:-  عام  مارس  من  الثالث  يف   -

لجزيرة كورفو ينتهي باستسالم الحامية الفرنسية.

- يف الثالث من مارس عام 1845م:-  بعد طرد السمينول، فلوريدا 

تنضم إىل الواليات املتحدة تحت اسم فلوريدا كوالية رقم 27.

بني  سالم  معاهدة  توقيع  1853م:-  عام  مارس  من  الثالث  يف   -

السلطان العثامين واألمري دانيلو الثاين. 

- يف الثالث من مارس عام 1875 - لعبة هويك الجليد تنظم ألول 

مرة عىل اإلطالق يف صاالت مغلقة وكان ذلك يف مونرتيال بكندا.

- يف الثالث من مارس عام 1932م:- الجيش الياباين يحتل شانغهاي. 

الصور  وعلوم  فنون  أكادميية   -  2014 عام  مارس  من  الثالث  يف   -

كأفضل  العبودية  من  عاًما   12 لفيلم  األوسكار  املتحركة متنح جوائز 

فيلم، وماثيو ماكونهي كأفضل ممثل، وكيت بالنشيت كأفضل ممثلة.

القوات  بني  بحرية  معركة  1943م:-  عام  مارس  من  الثالث  يف   -

اليابانية واألمريكية يف أرخبيل بسامرك.

عزت  عيل  البوسني  الرئيس  1992م:-  عام  مارس  من  الثالث  يف   -

بيغوڤتيش يعلن بعد اجراء  االستفتاء بإستقالل البوسنة والهرسك. 
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