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الرئي�س ا�سيا�س افورقي ي�ستقبل رئي�س االحتاد االفريقي لكرة القدم وزارة االعالم تخرج دفعة من اع�ضائها
مت ام�س الثاين من �سبتمرب
تخريج  47من االع�ضاء العاملني
يف وزارة االعالم  ،من معدي ومقدمي
الربامج  ،و خرباء القرافيك وغريه
من املجاالت االعالمية ب�إ�ستخدام
التقنية احلديثة  .فقد قام بالت�أهيل
للدورة املواطن االرتري/يعقوب
قربتن�سائي القادم من بريطانيا
 ،والذي ركز فيه على كيفية �إعداد
وتقدمي املادة ب�أ�سلوب جاذب و�سل�س

ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي �صباح ال�سبت املا�ضي املوافق
للحادي والثالثني من اغ�سط�س ،رئي�س
االحتاد االفريقي لكرة القدم ال�سيد /
احمد احمديف مكتبه بعدي هالو.
ح�رض اللقاء ال�سفري /زمدي تخلي
مفو�ض الثقافة والريا�ضة ورئي�س
االحتاد االرتري لكرة القدم ال�سيد/
ا�سيا�س ابرهام ،ذكر ال�سيد /احمد يف
اللقاء ،بان التنظيم اجليد لبطولة
احتاد و�سط و�رشق افريقيا "�سيكافا
" ملا دون الـ  15عاما االوىل من
نوعها التي ا�ست�ضافتها العا�صمة
ا�سمرا  ،خري دليل على تعهد ال�شعب
واحلكومة االرترية الويف يف تفعيل
االن�شطة الريا�ضية خا�صة من�شط
كرة القدم ،م�ضيفا بان ذلك يعزز من

تطور كرة القدم االفريقية.
واو�ضح ال�سيد /احمد احمد اىل ان
تنظيم مناف�سات ريا�ضية يف القارة
االفريقية يتطلب موافقة كاملة من
ال�سيا�سيني و�إداراتهم  ،اال ان ذلك
امل�شهد يختلف متاما يف ارتريا ،
وقال" ادركنا بان احلكومة االرترية
تتخذ �أف�ضل ال�سبل امل�ستقلة والعادلة
يف املجال الريا�ضي ،مو�ضحا بان
هذا املبد�أ ي�ساعد على تطور وتقدم
االن�شطة الريا�ضية عامة ،خا�صة
اال�ستثمار الذي يقوم به احتاد كرة
القدم االرتري.
من جانبه قال فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي "ان ت�شجيع االن�شطة
الريا�ضية وان�شاء البنى التحتية
املطلوبة واجب حكومي وحق من

حقوق املواطنني "،منوها فخامته
بان ال�شعب واحلكومة االرترية
ي�ؤمنون بذلك.
و�شدد فخامة الرئي�س �أ�سيا�س
جاهزية احلكومة
افورقي على
االرترية الجناح الربنامج املو�ضوع
لتطوير برنامج الريا�ضة لالطفال
وال�شباب وتطبيقه على ار�ض الواقع
 ،وتقدمي الدعم املطلوب لإجناحه.
ح�رض اللقاء �أي�ضا رئي�س �إحتاد كرة
القدم ل�رشق وو�سط افريقيا (�سيكافا)
الدكتور معت�صم جعفر ورئي�س �إحتاد
كرة القدم ال�صومايل نائب رئي�س
�سيكافا ال�سيد /عبد الغني �أراب �سيد
ا�ضافة اىل رئي�س كرة القدم التنزاين
ال�سيد /واال�س كرييا.

يف كل من التلفزيون وال�صحافة .
ويف كلمة القاها يف املنا�سبة
ال�سيد� /سبهتو كفلي م�سئول تطوير
املوارد الب�رشية بالوزارة � ،أو�ضح
فيها ان الدورة الت�أهيلية التي كانت
على فرتتني والتي ا�ستمرت لأكرث من
�شهر  ،وانها تعتربمبادئ للعمل يف
هذا املجال ت�ساعد ال�صحفيني على
تطوير مهاراتهم  ،ومبا ميكنهم من
احداث تغيري وتطوير يف مهامهم

�سكان عد �شوما :ا�ستعدادات لتنمية الب�ساتني ا�سفل ال�سد

يقوم �سكان منطقة عد �شوما يف
مديرية قندع باقليم �شمال البحر
االحمر با�ستعدادات م�سبقة لتنمية
الب�ساتني يف ا�سفل ال�سد اجلاري
ت�شييده بتكلفة بلغت  3ماليني نقفة.
وقال ال�سكان يف االراء التي ادلوا
بها ان ال�سد الذي مت اجناز معظم
اجزائه بد�أ يرثي املياه اجلوفية  ،مما
�شجع ذلك على تنمية الب�ساتني ا�ضافة

اىل تقليلها من م�شكلة مياه ال�رشب،
م�ؤكدين جاهزتهم لتنمية الب�ساتني.
واو�ضح املهند�س ك�ستي قربي
تن�سائي خبري حفظ املياه وحماية
الرتبة يف املديرية ان ال�سد ب 12
مرتا ارتفاعا و 60مرتا طوال ي�سع بعد
اختتامه حوايل  120الف مرت مكعب
من املياه ،وتفتح فر�ص كبرية لتنمية
الب�ساتني.

وزير احلكومات املحلية يتفقد اماكن دورة ت�أهيلية مل�س�ؤويل التعليم باالو�سط مبا ي�ستويف املوا�صفات الدولية

تنموية يف عن�سبا ويجري مباحثات

قام وزير احلكومات املحلية
ال�سيد/ولدنكئيل �أبرها �إ�ستمرار ًا
وموا�صلة جلولته التي قام بها
يف القا�ش-بركة يف الفرتة من 4-9
اغ�سط�س املا�ضي  ،تفقد يف الفرتة
من ال�سابع والع�رشين وحتى احلادي
والثالثني من �أغ�سط�س املن�رصم
مناطق واماكن التنمية يف مديريات
اقليم عن�سبا ،واجرى مباحاث معمقة
مع اجلهات املعنية حول الربامج
وا�سهامات
للتنفيذ
املو�ضوعة
املواطنني الفعالة.
وقدم معايل الوزير ولدنكئيل يف
اللقاءات التي اجراها مع م�س�ؤويل
امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
وال�شباب موظفي احلكومة ،تو�ضيحا
مف�صال حول اجلهود اجلارية للتعرف
على جوانب الق�صور الراهنة التي
تواجه حياة ال�سكان املعي�شية
وم�ؤ�س�سات اخلدمات االجتماعية
و�سبل حلها ،ا�ضافة اىل برامج حفظ
املياه والرتبة واال�ستفادة اجليدة
من االرا�ضي وتنمية الرثوة احليوانية
والغابات ،ف�ضال عن ت�سيري خدمات
ن�شطة وفعالة.

وذكر ال�سيد /ولدنكئيل يف حديثه،
ان قيمنا وترابطنا �رس قوتنا الكامنة
لتمتني روابطنا و�أهدافنا ،وتدعو
الر�سالة الوطنية االنية ال�شباب
للم�ساهمة الفعالة والواعية لتنفيذ
الربامج الوطنية املو�ضوعة ،مدركني
اهمية تاريخ �شعبهم ووطنهم والثمن
الباهظ املدفوع يف هذا ال�ش�أن.
من جهتهم ثمن امل�شاركون اهمية
اللقاء  ،م�ؤكدين جاهزيتهم مل�ضاعفة
اجلهود اجلماهريية واالهلية اجلارية
حلل جوانب الق�صور ال�سائدة،
منا�شدين ملنح م�س�ألة تفعيل
امل�ؤ�س�سات اخلدمية واحلد من ظاهرة
�إقتالع اال�شجار وتدمري الغابات.
كما تفقد الوزير ولدنكئيل ال�سدود
اجلاري ت�شييدها يف مديرية حلحل
و�سد ح�شفرياي يف مديرية حقات
واالن�شطة التنموية اجلارية ا�سفل تلك
ال�سدود.
�شملت زيارة معايل الوزير
ولدنكئيل يف اقليم عن�سبا مديريات
وحقات
ا�سماط وحلحل وقلب
وحملمالو وكرن وعيالبرعد وعد
تكليزيان.

نظمت دورة ت�أهيلية يف التا�سع
والع�رشين والثالثني من اغ�سط�س يف
االقليم االو�سط لـ  150من م�س�ؤويل
وحدات وفروع وزارة التعليم وم�س�ؤويل
التعليم يف املديريات وامل�رشفني
الرتبويني ومديرو املدار�س يف االقليم
تركزت حول الكفاءة التعليمية مبا
ت�ستويف املوا�صفات الدولية.
وقال اع�ضاء ق�سم التعليم العام

امل�رشفني على الدورة ان الدورة
تهدف اىل اثراء االوراق املعدة
فيما يتعلق بالكفاءة التعليمية مبا
ت�ستويف املوا�صفات الدولية من �آراء
وافكار امل�شاركني وتفعيلها على ار�ض
الواقع.
واو�ضح م�س�ؤول وحدة الدرا�سات
واالبحاث واخلطط والتاهيل يف فرع
التعليم باالقليم اال�ستاذ ماتيو�س

�سبهتالب ،ان الربنامج التجريبي اعد
لتجريبه يف  96مدر�سة  16منها توجد
يف مديريات االقليم االو�سط.
وا�شار اىل و�ضع برنامج لتقدمي
دورات مماثلة للمعلمني النا�شطني يف
تلك املدار�س الـ .96
وقال امل�شاركون ان الدورة تخلق
دافعا قويا ،منا�شدين تقدميها ب�صورة
عالية بالنظر اىل اهميتها.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد (االول_) 1

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

اختتام الدورة التاهيلية حول احلفاظ على املخطوطات واملقتنيات املقد�سة مدر�سة قال�س مل�ساعدي التمري�ض تخرج دفعة جديدة من طالبها

اختتمت يف الثالثني من اغ�سط�س
املا�ضي الدورة التاهيلية التي افتتحت
يف ال�ساد�س والع�رشين من اغ�سط�س
امتدت خلم�سة ايام ،بالتن�سيق بني
مركز االبحاث والتوثيق التابع
للدميقراطية
ال�شعبية
للجبهة
والعدالة ومقر البطريارك للكني�سة
االرثوذوك�سية االرترية ،التي ركزت
على حفظ وترتيب املخطوطات
الدينية واملقتنيات املقد�سة.
�إ�شتملت الدورة التي قدمت عرب
اخلرباء القادمني من جامعة هامبورغ
االملانية على احلقائق التاريخية
الرئي�سية يف هذا املجال ،من حيث
الرتتيب واالدوات ،وادب لغة اجلئز
وتاريخها وهيكلها وتكوينها وعلم
االبحاث اجلئزية ،و�آلية �أدب اجلئز

االثري ،ا�ضافة اىل علم اللغات والآداب
وتنقيحها.
وا�شارت مدير مركز االبحاث
والتوثيق التابع للجبهة ال�سيدة/
وابتداء من
ازيب تولدي اىل ان املركز
ً
العام  1996ن َّفذ اعماال كثرية يف حفظ
املخطوطات واملقتنيات املقد�سة،
وان هذه الدورة املقدمة عرب اخلرباء
ت�ساعد يف تعزيز اخلطوات املتخذة
من الناحية العلمية.
وذكرت ال�سيدة� /آزيب بان
امل�شاركني يف الدورة وباعتبارهم
قدموا من خمتلف الكليات يكت�سبون
املعلومات املقدمة جيد ًا ،وقالت
ان اخلطوة املتخذة فعالة ،اال ان
امل�شوار طويال".
من جهتهم افاد الدار�سون بانهم

ادركوا من خالل املعلومات املقدمة
يف الدورة عن فعالية العناية
باملخطوطات واملقتنيات املقد�سة
يف ارتريا ،م�شريين اىل انهم حت�صلوا
على معلومات دقيقة خا�صة يف حفظ
املخطوطات واملقتنيات املقد�سة
وتنقيحها.
يف اخلتام وزعت ال�شهادات
التقديرية على الدار�سني وتقدمي
الهدايا التذكارية للمدربني.
�شارك يف الدورة  25خبريا قدموا
من كلية االدارة والتجارة والعلوم
االجتماعية بعدي قيح وكلية القدي�سة
" �سال�سي الروحية "بدبرى �سينا ،
ومكتب البطريارك ،وكذلك مركز
االبحاث والتوثيق التابع للجبهة.

خرجت مدر�سة قال�س مل�ساعدي
التمري�ض يف احلادي والثالثني
من اغ�سط�س املن�رصم  119من
منت�سبي الدفعة الـ  30للخدمة
الوطنية بينهم  56طالبة بعد
تلقي درا�سة امتدت لعام ون�صف
العام.
ويف مرا�سم التخريج التي
ح�رضها القائم باعمال مفو�ضية
التعليم العايل واالبحاث الدكتور
هيلي حمظون ،او�ضح مدير
املدر�سة اال�ستاذ قرب برهان هبتي
قرقي�ش ان الدار�سني �شاركوا يف
امتحان ال�شهاة الثانوية وحت�صلوا
على درجات ت�ؤهلهم لدرا�سة
ال�شهادة ،ا�ضافة اىل �إجتيازهم

االمتحانات النظرية والتطبيقية
املعدة بوزارة ال�صحة .
وتعهدت ممثلة الطالب بالعمل
خلدمة �شعبهم ووطنهم بوفاء
واخال�ص م�ستفيدين من الفر�ص
التي اتاحتها احلكومة .من جهته
عرب مدير اخلدمات ال�صحية
مل�ست�شفى قال�س الع�سكري العقيد
مياين ظقاي  ،عن امنياته الكبرية
بان ي�سهم اخلريجون بتوظيف
معرفتهم يف الدفع باالن�شطة
ال�صحية.
يجدر بالذكران مدر�سة قال�س
مل�ساعدي التمري�ض تا�س�ست
عام  2013و خرجت حتى االن يف
دفعات ثالث  259طالب وطالبة.

م�صرع � 6أ�شخا�ص يف حتطم مروحية بالرنويج

جمعية معاقي احلرب :جهود متكني االع�ضاء من االعتماد على انف�سهم حتقق نتائج جيدة

ذكرت اجلمعية الوطنية ملعاقي
احلرب يف االجتماع الذي عقدته مبدينة
افعبت ،بان جهودها املن�صبة لتمكني
االع�ضاء من االعتماد على انف�سهم ظلت
حتقق نتائج جيدة.
واو�ضح ال�سيد /ابرهام كفلى ظيون
ع�ضو اللجنة التنفيذية وم�س�ؤول
التنظيم واملعلومات بان اجلمعية
عملت والزالت تعمل منذ تا�سي�سها
على ت�أطري االع�ضاء املتواجدين
مبختلف املناطق يف جمعيات وان�شاء
امل�ؤ�س�سات مل�ساعدتهم ودعمهم،

وبف�ضل ذلك اعتمد الكثري منهم على
ذاتهم.
وذكر بان الدعم املقدم من
املتعاونني املقيمني يف اخلارج ا�سهم
كثريا يف حت�سني ظروف املعاقني،
منا�شدا اياهم ملوا�صلته ب�صورة
وا�سعة.
وقال ال�سيد /ابرهام "ان غالبية
املعاقني تقدموا يف العمر ،وعليه فقد
اجريت درا�سة دقيقة لتح�سني ظروفهم
املعي�شية ،كما �رشعت اجلمعية يف
تقدمي امل�ساعدات الالزمة ح�سب

قدراتها.
وانتخب امل�شاركون ممثليهم
للم�شاركة يف املنتدى الرابع للجمعية
كما قدموا اراء حول املواد التي تتطلب
التح�سني والتقارير التي �سوف تقدم
يف املنتدى.
ويف الكلمة اخلتامية التي القاها
مدير مديرية افعبت ال�سيد /احمد
حممدنور رجب قال فيها" ان العناية
باملعاقني ورعايتهم م�س�ؤولية كافة
افراد املجتمع ،منا�شدا اجلميع
ملوا�صلة التعاون و تقدمي امل�ساعدات
الالزمة.

بان�سحابه من احلكومة ،وهي تريد
تعيني وزراء جدد من حزبها خلفا
للوزراء امل�ستقيلني قبل �أن حتاول
احل�صول على ثقة الربملان .من جهته،
رف�ض رئي�س البالد كل مقرتحاتها ،كما
ندد باحلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
وحتالف اللبرياليني والي�سار ،حيث

يرى �أن كل هذه القوى ال�سيا�سية
تعامل الرومانيني بـ"ازدراء" .وقال:
"هذا يجب �أال يفاجئ �أحدا بل العك�س،
لأنه نتيجة منطقية ل�سنتني ون�صف
من احلكم الفو�ضوي وغري امل�ؤهل
والفا�سد".

رئي�سة حكومة رومانيا تهدد مبقا�ضاة رئي�س البالد
قالت رئي�سة الوزراء الرومانية
فيوريكا دان�سيال ال�سبت املا�ضي� ،إنها
�ستقا�ضي رئي�س اجلمهورية كالو�س
يوهاني�س �أمام املحكمة الد�ستورية،
بعد �أن اتهم حكومتها "بالف�ساد"
ورف�ض تعيني وزراء جدد زكّ تهم.
اال�شرتاكية
دان�سيال
و�أكدت
الدميقراطية ،لل�صحفيني وم�س�ؤولني
يف حزبها �أنها "�ستلج�أ للق�ضاء"
ملتابعة رئي�س الدولة اليميني ،و�أن
"�إل�صاق التهم �أمر �سهل ،لكن يجب
�أن تكون لديه �أدلة� ،إذ مل �أتورط يف
�أي ف�ضيحة ف�ساد ( )...و�إذا مل يتم
تعيني الوزراء� ،سنذهب �إىل املحكمة
الد�ستورية" .وكان حتالف اللرباليني
والدميقراطيني قد تخلى عن دان�سيال

�إندوني�سيا :اعتقال الع�شرات خالل احتجاجات بابوا

قال متحدث با�سم ال�رشطة
الإندوني�سية �إنه مت توقيف ع�رشات
الأ�شخا�ص يف �إقليم بابوا الواقع يف
�أق�صى �رشق البالد ،عقب احتجاجات
�شهدتها املنطقة يف الأ�سبوعني
املا�ضيني.
و�أ�رضم املحتجون النار ،يف
�سيارات ومبان من بينها مكتب تابع
للربملان املحلي ومبنى ي�ضم عددا
من مكاتب م�ؤ�س�سة االت�صاالت التابعة
للدولة ،خالل االحتجاجات.
وطالب املتظاهرون ،خالل هذه
امل�سريات ،بوقف التمييز العن�رصي

والعرقي .و�إجراء ا�ستفتاء على
اال�ستقالل رغم رف�ض ال�سلطات هذا
املطلب ،جملة وتف�صيال.
ونقلت "رويرتز" ،عن �أحمد كمال
املتحدث با�سم ال�رشطة يف بابوا،
قوله �إنه مت �إلقاء القب�ض على 28
م�شتبها بهم ،ويجري التحقيق كذلك
مع �آخرين ،يف مدينة جايابورا
عا�صمة الإقليم.
وقال كمال� ،إنه ي�شتبه ب�ضلوع
الكثري من املوقوفني ،يف �أعمال
تخريب و�إحراق ممتلكات وعنف
ونهب.

لقي � 6أ�شخا�ص م�رصعهم يف
الرنويج ،نتيجة حتطم مروحية
بالقرب من مدينة �ألتا يف �شمال
البالد.
وقالت �صحيفة " Verdens
� ،"Gangإن الكارثة اجلوية وقعت
ال�سبت املا�ضي .وذكرت� ،أن

الطائرة املنكوبة كانت تقل
 5ركاب وقائد الطائرة.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إىل
�أنه مت العثور على  5جثث
وجريح واحد ،نقل �إىل
امل�ست�شفى وتويف هناك.
وتقوم ال�رشطة بالتحقيق،
و�أ�سباب
مالب�سات
يف
احلادث.
كما نوهت ال�صحيفة ،ب�أن احلادث
وقع على م�سافة  1كلم من مكان �إقامة
مهرجان مو�سيقي.
وقال م�صدر يف اللجنة امل�رشفة
على تنظيم الفعالية� ،إنه مت
نقل �ضيوف املهرجان على منت
مروحيات.

 4قتلى ب�إطالق نار يف تك�سا�س

ارتفعت ح�صيلة �ضحايا حادث
�إطالق النار يف منطقة ميدالند-
�أودي�سا بوالية تك�سا�س الأمريكية
ال�سبت املا�ضي �إىل  4قتلى� ،إ�ضافة
�إىل نحو  21جريحا ح�سب ال�رشطة
وو�سائل �إعالم حملية.
و�أفادت ال�رشطة عرب "في�سبوك"
ب�أن "امل�سلح الذي �شن هذا الهجوم قتل بالر�صا�ص يف �سيرنجي ب�أودي�سا" ،يف
�إ�شارة �إىل جممع لدور ال�سينما يف املدينة.
و�أ�ضافت" :ال م�سلح طليقا يف الوقت احلايل .جميع الوكاالت حتقق يف
تقارير عن م�شتبه بهم حمتملني".
و�سبق �أن رجحت ال�رشطة وجود مطلقني اثنني للنار كانا يقودان �سيارتني
منف�صلتني ويطلقان النار ع�شوائيا على النا�س يف �أنحاء املدينة التي ي�سكنها
� 117ألف ن�سمة.
وح�سب �رشطة ميدالند ،ف�إن �أحد املهاجمني كان يقود عربة فان تابعة
ملكتب بريد و�أن الثاين �ساق �شاحنة تويوتا.
وقال رئي�س بلدية ميدالند جريي مورالي�س ل�شبكة "�سي �إن �إن" �إن مطلق النار
قتلته ال�رشطة يف مر�آب �سيارات بدار لل�سينما و�أ�ضاف" :ن�أمل �أن يكون هناك
م�سلح واحد فقط وقد حيدناه".
وذكر مورالي�س �أنه ال يعرف �أي �شيء عن امل�شتبه به �أو عن دوافعه وقال �إن
رجل �رشطة تعر�ض لإطالق نار ويخ�ضع جلراحة من �إ�صابات غري خطرية.
وذكرت قناة "�سي.بي�.إ�س� "7أن ما ال يقل عن ثالثة من �أفراد ال�رشطة بني
اجلرحى ونقلت القناة عن م�ست�شفى حملي �أنه ا�ستقبل ثالثة �أ�شخا�ص يف حالة
حرجة وعددا مماثال يف حالة م�ستقرة.
وجاء �إطالق النار بعد �سل�سلة حوادث م�شابهة كان �أعنفها مقتل � 22شخ�صا
يف متجر "وول مارت" على بعد  410كيلومرتات غربي ميدالند يف مدينة �إل
با�سو يف تك�سا�س يف الثاين من �أغ�سط�س املا�ضي.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد (االول_) 1

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

املغرب ير�أ�س جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد الإفريقي  15قتيال بانهيار مبنى يف مايل

تتوىل اململكة املغربية ،بدءا
من اول ام�س ا لأحد وعلى مدار �شهر
�سبتمرب اجلاري ،رئا�سة جمل�س
ال�سلم والأمن التابع لالحتاد
ا لإفريقي.
ومنذ عودته �إىل االحتاد الإفريقي،
تكون هذه املرة الأوىل التي ير�أ�س
فيها املغرب جمل�س ال�سلم والأمن
التابع لالحتاد الإفريقي،بعدما مت
انتخابه ع�ضوا ملدة عامني يف هذه
الهيئة الدائمة ل�صنع القرار من
�أجل الوقاية و�أي�ضا تدبري وت�سوية
النزاعات.
ويعد انتخاب املغرب كع�ضو يف
جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد
الإفريقي تكري�سا جلهود دبلوما�سية
اململكة على م�ستوى القارة حتت
قيادة امللك حممد ال�ساد�س،
واعرتافا بدور املغرب يف جمال
الوقاية والتدبري و�إعادة الإعمار ما
بعد ت�سوية النزاعات.
و�أكد ال�سفري املمثل الدائم
للمملكة لدى االحتاد الإفريقي
واللجنة االقت�صادية لإفريقيا،
حممد عرو�شي ،يف ت�رصيح لوكالة
املغرب العربي للأنباء� ،أن رئا�سة
املغرب ملجل�س ال�سلم والأمن
التابع لالحتاد الإفريقي �ستكون
منا�سبة لرتجمة الر�ؤية امللكية
للعمل ا لإفريقي امل�شرتك يف جمال
ال�سلم والأمن ،باعتباره �رشطا
�أ�سا�سيا لتحقيق تنمية م�ستدامة
للقارة ت�ضمن كرامة ورفاه املواطن
ا لإفريقي.
و�إ�ضافة �إىل التحديات الأمنية

التقليدية ،ذكر
ا لد بلو ما �سي
ا ملغر بي
با لتحد يا ت
و ا لتهد يد ا ت
البعد
ذات
التي
الأمني
تو ا جهها
من
القارة،
على
بينها،
ا خل�صو �ص ،
تغري املناخ
و ا لهجر ة
و ا لأ و بئة
و ا لتطر ف
العنيف والأمن ال�سيرباين.
و�أ�شار عرو�شي ،الذي �سري�أ�س
الثالثاء االجتماع الأول للمجل�س
عن �شهر �سبتمرب  ،اىل �أنه توجد
�ضمن �أولويات الرئا�سة املغربية
للمجل�س ق�ضايا متعددة ،من بينها؛
"تغري املناخ والعدالة االنتقالية
ومكافحة ا لإرهاب والتطرف العنيف
و�إ�صالح قطاع الأمن يف البلدان
الإفريقية ،وكذا الرتابط بني ال�سالم
والأمن والتنمية و�أي�ضا الو�ساطة".
و�أ�ضاف امل�س�ؤول املغربي �أن
الرئا�سة املغربية ملجل�س ال�سلم
والأمن التابع لالحتاد الإفريقي
تويل �أهمية ق�صوى للتن�سيق بني
الإدارات داخل امل�ؤ�س�سة الإفريقية
ل�ضمان فعالية وكفاءة العمل
الإفريقي امل�شرتك ب�ش�أن ال�سلم
وا لأمن.
ولفت الدبلوما�سي املغربي اىل

�أن املبادئ التوجيهية والأ�سا�سية
للرئا�سة املغربية للمجل�س تتمثل
يف �ضمان احلفاظ على الوحدة
ا لإفريقية والت�ضامن من خالل
الو�ضوح واملو�ضوعية والنزاهة،
وو�ضع م�صالح �إفريقيا واملواطن
الإفريقي يف قلب ان�شغاالتها
ا لأ�سا�سية.
وذكر ال�سفري املمثل الدائم
للمملكة لدى االحتاد الإفريقي
واللجنة االقت�صادية لإفريقيا ،يف
هذا الإطار ،باخلطاب الذي �ألقاه
امللك حممد ال�ساد�س يف القمة
ال 28لالحتاد الإفريقي املنعقدة يف
يناير  2017بادي�س ابابا حني قال
"و�ستلم�سون ذلك ب�أنف�سكم :فبمجرد
ا�ستعادة اململكة املغربية ملكانها
فعليا داخل االحتاد ،وال�رشوع يف
امل�ساهمة يف حتقيق �أجندته ،ف�إن
جهودها �ستنكب على مل ال�شمل،
والدفع به �إىل الأمام".

"بوكو حرام" تقطع ر�ؤو�س مزارعني �شمال �شرقي نيجرييا
يف

قتل م�سلحو حركة "بوكو حرام"
ا لإرهابية املوالية لـ"داع�ش" 8
مزارعني نيجرييني يومي اجلمعة
وال�سبت املا�ضيني يف �شمال �رشقي
نيجرييا ،ح�سب �سكان حمليني

وعنا�رص
امللي�شيات.
و ها جم
رجال مدججون
با ل�سال ح
اجلمعة قرية
بالومري على
بعد  15كم عن
ما يد و غو ر ي
ا لعا �صمة
ا لإ قليمية
لوالية بورنو ،وذبحوا  4رجال
و �أ�رسوا اثنني �آخرين.
وال�سبت "قب�ض املتمردون على 4
مزارعني كانوا يعملون يف مزارعهم

وقطعوا ر�ؤو�سهم" يف جيدان وايا،
ب�ضواحي مايدوغوري ،ح�سب
باباكورا كولو زعيم ملي�شيا
حملية .
وغالبا ما تهاجم "بوكو حرام"
املزارعني والرعاة يف هذه املنطقة
ذات ا لأكرثية امل�سيحية ،متهمة
�إياهم بتزويد اجلي�ش وامللي�شيات
باملعلومات.
وتن�شط جماعة "بوكو حرام"
التي �أعلنت والءها لـ"داع�ش" يف
�شمال �رشق نيجرييا حيث �أ�سفرت
هجماتها امل�ستمرة منذ نحو عقد
عن مقتل � 27ألف �شخ�ص وت�رشيد
زهاء مليونني.

م�صر� ..إ�صابة � 8أ�شخا�ص يف �سقوط م�صعد من الطابق ال�ساد�س

�أدى �سقوط م�صعد للركاب يف
حمافظة �سوهاج يف م�رص ،من
الطابق ال�ساد�س يف عمارة من 9
طوابق كان ي�ستقله � 14شخ�صا،
�إىل �إ�صابة  8من م�ستقليه ونقلوا
�إىل امل�ست�شفى اجلامعي لتلقي
العالج.
و�أ�شارت و�سائل �إعالم حملية �أن
�سلطات املحافظة دفعت بقوات
الإنقاذ الربي ب�إدارة احلماية
املدنية �إىل مكان احلادث للم�ساعدة
يف عمليات الإنقاذ.

وتبني من خالل
التي
التحريات
�أجرتها �إدارة املباحث
اجلنائية وال�رشطة،
�أن احلادث وقع ب�سبب
الزائدة،
احلمولة
التي �أدت �إىل �أنزلقه
و�سقوط الكابينة من
الطابق ال�ساد�س وحتى
الطابق الأر�ضي ،ا لأمر
الذي نتج عنه �إ�صابة  8من ركابه
بجروح خمتلفة وكدمات.

االنتخابات
حملة
انطلقت
الرئا�سية التون�سية املبكرة ب�شكل
وت�ستمر
ر�سمي ام�س االثنني،
احلملة االنتخابية �إىل يوم 12
�سبتمرب اجلاري.

�إ�سرائيل تق�صف مزارع �شبعا وحميطها

�أفادت و�سائل
�إعالم لبنانية
و �إ �رس ا ئيلية
ب�أن اجلي�ش
ا لإ �رس ا ئيلي
يق�صف بقذائف
مدفعية وقنابل
حارقة مزارع
�شبعا وحميطها
عند احلدود
بني الدولتني.
و�أكدت الوكالة الوطنية للإعالم الر�سمية اول ام�س الأحد �أن مدفعية اجلي�ش
الإ�رسائيلي املنت�رشة يف الزاعورة ب�سفوح اجلوالن ال�سوري املحتل ا�ستهدفت
بعدد من القذائف من عيار  155ملم جبل الرو�س يف مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا
املحتلة.
كما ذكرت الوكالة �أن القوات الإ�رسائيلية �ألقت قنابل حارقة على �أحراج
ال�سنديان يف مزرعة ب�سطرة اخلا�ضعة ل�سيطرة اجلانب اللبناين واخلالية من
التواجد ال�سكني ،ما �أدى �إىل ا�شتعال حريق ويحاول الأهايل من بلدات �شبعا
وحلتا وكفر�شوبا �إخماده ،كما �سقطت قنابل حارقة مماثلة على جبل الرو�س.
وذكرت قناة "املنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناين �أن القنابل احلارقة
�أطلقت بوا�سطة طائرات م�سرية تابعة للجي�ش الإ�رسائيلي.
هذا و�أفادت الوكالة الوطنية للإعالم �أن مرا�سلها يف مدينة حا�صبيا �سجل
"�إطالق ر�شقات ر�شا�شة ثقيلة ع�شوائية داخل مزارع �شبعا املحتلة ويرتدد يف قرى
العرقوب دوي عدة انفجارات م�صدرها الطرف الغربي ملزارع �شبعا املحتلة،
يف ظل حتليق للطريان اال�ستطالعي واحلربي يف �أجواء القطاع ال�رشقي".
وت�أتي هذه التطورات على خلفية ت�صعيد التوتر عند احلدود اللبنانية-
الإ�رسائيلية ،بعد �إعالن بريوت عن خرق طائرات م�سرية ع�سكرية �إ�رسائيلية
جمالها اجلوي وادعاءات �إ�رسائيلية ب�إف�شال خطة �إيرانية لتزويد "حزب الله"
ب�صواريخ عالية الدقة.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099

وفتحت �سلطات املحافظة حتقيقا
باحلادث.

انطالق حملة االنتخابات الرئا�سية التون�سية ر�سميا
و�ستجري هذه االنتخابات يف
اخلام�س ع�رش من �شهر �سبتمرب
و�سي�شارك فيها  26مر�شحا.
املر�شحني
�أبرز
ومن
لالنتخابات رئي�س الوزراء
يو�سف ال�شاهد ووزير الدفاع
امل�ستقيل عبد الكرمي الزبيدي
من�صف
ال�سابق
والرئي�س
املرزوقي.
وكان من املقرر �إجراء اجلولة
الأوىل من االنتخابات الرئا�سية
العادية يف تون�س يوم 17

قُ تل � 15شخ�ص ًا اول
ام�س الأحد يف باماكو
جراء انهيار مبنى من
ّ
ثالث طبقات كان ال يزال
قيد الإن�شاء وم�سكون ًا
ب�شكل جزئي ،يف وقت
انتُ�شل � 26آخرون منه
�أحياء وفق ما �أعلنت
وزارة الأمن والدفاع
املدين يف مايل.
ومل حتدد الوزارة
�سبب الكارثة ،وكتبت
على تويرت �أنه متت جندة "� 41شخ�صاً ،بينهم  15توفوا".
وكانت ح�صيلة �سابقة ا�شارت اىل مقتل � 12شخ�صاً.
حدث االنهيار نحو ال�ساعة � 04,00صباحا بالتوقيت املحلّي ،وتوا�صلت
عمليات الإنقاذ طوال اليوم.
وكانت الوزارة �أو�ضحت يف فرتة بعد الظهر �أنه "بف�ضل عزم �أجهزة الإنقاذ،
انتُ�شلت فتاة تبلغ نحو �أربع �سنوات من بني الأنقا�ض ح ّية .وانتُ�شلت ناجية
�أخرى ،حل�سن احلظ ،من بني الأنقا�ض ب�أيدي رجال الإنقاذ".
و�أ�شارت و�سائل �إعالم حملّية �إىل � ّأن الطبقة العلوية قيد الإن�شاء انهارت على
بق ّية الأجزاء امل�سكونة من املبنى الذي "انهار كق�رص من الورق".
وتوجه وزراء الأمن والدفاع املدين والتخطيط والت�ضامن ومكافحة الفقر �إىل
ّ
مكان الكارثة لتقدمي الدعم للعائالت وت�شجيع رجال الإنقاذ.
وانهيار املباين �أمر �شائع يف مايل حيث تُ َ�ش ّيد مبان كثرية بال ت�رصيح.

نوفمرب ،لكن ب�سبب وفاة الرئي�س
الباجي قايد ال�سب�سي يف 25
يوليو املا�ضي ،قررت الهيئة
العليا امل�ستقلة لالنتخابات تقدمي
موعدها و�إجرائها يف � 15سبتمرب،
وذلك وفقا ملتطلبات الد�ستور.
وبانطالق احلملة تدخل املناف�سة
مرحلتها احلا�سمة ،بالرغم من
�أن الدعاية االنتخابية كانت قد
انطلقت منذ مدة من خالل لقاءات
�إعالمية وعرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي.

اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد (االول_) 1

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

�إعداد /جعفر حممود احمد
�سرطان الغدد الليمفاوية
العقد الليمفاوية الغدد
ت�سمى
ُ
حيويا يف
دورا
وتلعب
الليمفاوية،
ً
ً
قدرة اجل�سم على حماربة الفريو�سات
والبكترييا وغريها من �أ�سباب الأمرا�ض.
ويت�ألف النظام الليمفاوي من �شبكة من
والعقد الليمفاوية
الأع�ضاء والأوعية
ُ
املوجودة يف جميع �أنحاء اجل�سم.
فهناك نحو ُ 600عقدة ليمفاوية يقع
معظمها يف الر�أ�س والعنق ،ويف منطقتي
الإبط والفخذ.
العقدة الليمفاوية عقد �صغرية
ُ
ت�شبه حبة الفا�صوليا ،وهي جمموعة
من اخلاليا على �شكل كب�سولة من
الن�سيج ال�ضام .فهذه اخلاليا هي
جمموعة من اخلاليا اللمفية التي تنتج
الربوتني واجلزيئات التي ت�ستحوذ
على امليكروبات ،مثل الفريو�سات،
وتعمل اللمفاويات على ت�صفية ال�سائل
الليمفاوي املتنقل يف اجل�سم.
وتقع الغدد الليمفاوية يف جمموعات،
وكل جمموعة تخ�ص منطقة معينة من
ج�سمك .وغال ًبا ما يقع الت�ضخم يف
العنق ،الذقن ،والإبط ومنطقة الفخذ.
كما �أن موقع ت�ضخم الغدد الليمفاوية قد
ي�ساعد على حتديد ال�سبب الكامن وراء
الإ�صابة.
وغال ًبا عندما تتورم العقد الليمفاوية
تكون ملتهبة نتيجة الإ�صابة بالعدوى.
ومع ذلك هناك العديد من الأ�سباب
املحتملة لت�ضخم الغدد الليمفاوية،
ويعتمد عالج التهاب وتورم الغدد
الليمفاوية على م�سبب املر�ض.

الأعـــــــرا�ض:
تت�شابه �أعرا�ض الإ�صابة ب�رسطان الغدد
الليمفاوية لدى الأطفال والبالغني،
ومن �أهم �أعرا�ض وعالمات املر�ض:
تورم الغدد الليمفاوية يف اجل�سم (قد
ي�صاحب ذلك وجود �أمل �أو دون �أمل).
ال�شعور بالتعب والإرهاق.
 /1حمى ورع�شة .
 /2حكة .
 /3تعرق ليلي .
 /4نق�ص غري مربر يف الوزن.
الأ�ســــــــباب- :
ما زالت �أ�سباب الإ�صابة ب�رسطان
الغدد الليمفاوية غري وا�ضحة.
لكن هناك بع�ض العوامل التي قد تزيد
فر�صة حدوث املر�ض مثل:
االوراثة.
�أمرا�ض املناعة.
الإ�صابة بالعدوى الفريو�سية (نق�صاملناعة الب�رشية والتهاب الكبدي �سي)
 الإ�صابة بالبكرتيا.التعر�ض للمواد الكيمائية كاملبيداتوالأ�سمدة واملذيبات.
الت�شخـــــــــي�ص:
اختبارات الدم:
يعتمد على ما يتوقعه الطبيب م�سب ًبا
للت�ضخم ،ويجوز له �أن يطلب بع�ض
اختبارات الدم للت�أكيد وت�شمل عدد
كريات الدم احلمراء( ،)C.B.Cللك�شف
عن �أي ا�ضطرابات �أو عدوى ،مثل:
�أمرا�ض كريات الدم البي�ضاء ،و�رسطان
الدم.
الأ�شعة ال�سينية لل�صدر �أو الأ�شعة
املقطعية:
م�سح املناطق املت�رضرة قد ي�ساعد

�أمل جديد لعالج فاقدي الب�صر
ثوريا من �ش�أنه
طور علماء جهازً ا
ً
حتفيز منطقة الدماغ امل�س�ؤولة عن
الر�ؤية للم�ساعدة يف متكني فاقدي
الب�رص من ر�ؤية ال�ضوء.
ويعاين املاليني من النا�س يف جميع
�أنحاء العامل من فقدان القدرة على
الر�ؤية ،ورغم �أن معظم حاالت العمى
ترجع �إىل وجود م�شكلة يف �شبكية
العني� ،إال �أن معظمهم غري م�ؤهلني
لزراعة �شبكية العني.
وتقع �شبكية العني يف اجلزء
اخللفي من العني ،وهي امل�س�ؤولة
عن التقاط ال�صور ،قبل �أن يحولها
الع�صب الب�رصي �إىل نب�ضات تر�سل �إىل
الدماغ ،حيث يتم ت�شكيل ال�صورة.
ووف ًقا ل�صحيفة ”ديلي ميل“
الربيطانية ،ابتكر فريق بحث من
�سوي�رسا و�إيطاليا طريقة لتو�صيل
النب�ضات الكهربائية للع�صب الب�رصي

يف الأرانب عرب قطب كهربائي ي�سمى
”.“OpticSELINE
وبالفعل حفز هذا الق�رشة الب�رصية
يف دماغ احليوانات ،وهي املنطقة
امل�س�ؤولة عن معاجلة معلومات
�شبكية العني يف الدماغ.
ونظرا لأن اختبارات اجلهاز ال تزال
ً
يف مراحلها الأوىل ،مل يت�ضح بعد ما
�إذا كان هذا التحفيز �سيمكّ ن ال�شخ�ص
املكفوف من الر�ؤية مرة �أخرى،
ولكنه يثبت ”�إمكانات“ التكنولوجيا
التي من �ش�أنها حل م�شكلة مئات �آالف
يوما ما.
العميان ً
ويتكون جهاز  OpticSELINEمن 12
تيارا كهرب ًيا �إىل
قط ًبا كهربائ ًيا يو�صل
ً

�سر منو الأورام ال�سرطانية وانت�شارها

وجدت درا�سة حديثة �أن اخلاليا ال�رسطانية
قد "تف�سد" الأن�سجة ال�سليمة مل�ساعدتها على
النمو واالنت�شار ومقاومة العالج.
وا�ستخدم علماء من معهد "فران�سي�س
كريك" يف لندن� ،أحدث التقنيات لدرا�سة
الأن�سجة التي حتيط بالأورام لدى الفئران
يف املخترب.
ووجد العلماء �أن الأن�سجة ال�سليمة ،التي
حتدت اخلاليا اخلبيثة� ،أ�صبحت "مثل اخلاليا
اجلذعية" و"دعمت بالفعل منو ال�رسطان".
ويعتقدون �أن هذا الأمر يدل على "الت�أثري
القوي لل�رسطان ،الذي يفر�ضه على اخلاليا
املجاورة".

وقالت املعدة الرئي�سية
الدكتورة �إالريا ماالن�شي:
"ت�سمح لنا التقنية اجلديدة
بدرا�سة التغريات التي تطر�أ
على اخلاليا ،يف البيئة الدقيقة
للورم بدقة غري م�سبوقة .وهذا
ي�ساعدنا على فهم كيفية ارتباط
هذه التغيريات بنمو الورم ،ما
ي�سمح لنا بتطوير ا�سرتاتيجيات
�أف�ضل لعالج املر�ض".
وللك�شف عن كيفية ت�أثري اخلاليا ال�رسطانية
على البيئة املحيطة بها ،قام العلماء بتحليل
الفئران امل�صابة ب�رسطان الثدي ،الذي امتد
�إىل الرئتني.
و�أفادت جملة "الطبيعة" ب�أن الدرا�سة
عدّلت الأورام لإطالق بروتني فلوري ،يخرتق
اخلاليا املجاورة .وقورنت اخلاليا التي
حتمل عالمات الفلور�سنت ،مع تلك التي ال
حتتوي على الربوتني ،وبالتايل مل يحدث �أي
تالم�س مع الورم.
ووجد العلماء �أن اخلاليا التي حتمل
العالمات يف رئتي الفئران ،لديها "خوا�ص

ً
وداعا حل�شو الأ�سنان ..ابتكار مادة تعيد منو مينا الأ�سنان ب�شكل طبيعي

على حتديد امل�صادر املحتملة للعدوى
�أو العثور على الأورام.
خزعة للعُقدة اللمفية:
�إذا كان طبيبك ال ميكنه الت�أكد من
الت�شخي�ص ،قد يكون من املفيد �أخذ
عينة من العقدة اللمفية �أو حتى العقدة
الليمفاوية كاملة وعمل فح�ص جمهري.
العــــــــالج:
يعتمد العالج على نوع ال�رسطان ومدى
�رسعة تكاثره ومرحلة الت�شخي�ص ،ومن
املهم حتديد عمر املري�ض وحالته
ال�صحية ،وقد يكون العالج بالأ�شعة �أو
اجلراحة �أو العالج الكيميائي.
الوقـــــــاية:
�أف�ضل و�سيلة للوقاية هي رفع الوعي
ال�صحي حول املر�ض (�أهم الأعرا�ض
والعالمات الدالة على الإ�صابة
باملر�ض) ،والتي ت�ساعد على ت�شخ�ص
مبكرا ومن ثم العالج ،وحماولة
احلالة
ً
االبتعاد عن م�سببات هذا النوع من
ال�رسطان مثل جتنب التعر�ض للمواد
الكيميائية وغريها.
الق�رشة الب�رصية يف �أدمغة الأرانب.
وراقب الباحثون الن�شاط يف هذا اجلزء
من الدماغ وطوروا ”خوارزمية معقدة“
لتف�سري الإ�شارات الب�رصية ،ووجدوا
�أن كل قطب كهربائي ي�ؤدي �إىل منط
حمدد وفريد من التن�شيط الق�رشي ،ما
ي�شري �إىل �أن الع�صب الب�رصي ح�سا�س
لأنواع خمتلفة من املعلومات.
وقال الربوفي�سور ”دييغو غازي“:
”�سنحتاج لدرا�سة ردود فعل امل�شاركني
يف التجارب ال�رسيرية امل�ستقبلية من
�أجل �ضبط �أمناط التحفيز“.
و�أ�ضاف” :من منظور تكنولوجي
بحت ،ميكننا البدء يف �إجراء
التجارب ال�رسيرية غ ًدا ،ومن �ش�أن
اجلهاز املخ�ص�ص للب�رش �أن يحتوي
على  -60 48قط ًبا كهربائ ًيا ،ورغم
�أنه لن يكون كاف ًيا ال�ستعادة الب�رص
متاما ،لكنه �سيمنح فاقدي الب�رص
ً
قدرة حمدودة على الر�ؤية جلعل
احلياة اليومية �أ�سهل“.
�شبيهة باخلاليا اجلذعية" ،على عك�س
اخلاليا املوجودة خارج الأن�سجة املحيطة
بالأورام .ثم قاموا بخلط "اخلاليا اجلذعية"
لدى الفئران مع الأورام يف املخترب ،ما دعم
منو ال�رسطان.
ويف اجلزء الثاين من التجربة ،تعاون
الباحثون مع علماء من معهد اخلاليا
اجلذعية  MRCالتابع لـ Wellcome
 .Trustوا�ستخدموا "اخلاليا اجلذعية"
للفئران لإن�شاء �سائل ع�ضوي رئوي.
وميكن ا�ستخدام الأجزاء الن�سيجية
ال�صغرية امل�ستمدة من خاليا جذعية ،لإعادة
تعقيد الع�ضو ،وفقا ملعهد هارفارد للخاليا
اجلذعية.
و�شكلت خاليا الرئة ال�سليمة غري امل�سماة
يف الفئران ،ع�ضويات تتكون يف الغالب من
اخلاليا ،التي تبطن احلوي�صالت الهوائية،
حيث يحدث تبادل الغازات.
ومع ذلك ،ف�إن اخلاليا امل�صنفة امل�أخوذة
من الأن�سجة املحيطة بالأورام ،كونت
ع�ضويات مع جمموعة وا�سعة من �أنواع
اخلاليا.
وي�أمل العلماء �أن حتفز درا�ستهم فرق
البحث الأخرى على درا�سة التغريات ،التي
حتدثها اخلاليا ال�رسطانية من �أجل البقاء
واالنت�شار ومقاومة العالج.

ابتكر علماء مادة ُت�ساعد الأ�شخا�ص
امل�صابني مب�شاكل يف الأ�سنان على
�إعادة منو مينا الأ�سنان اخلا�صة بهم
ب�شكل طبيعي.
وتتعر�ض الأ�سنان لثقوب عندما
يت�آكل طالء املينا اخلارجي ،ويتجه
الأ�شخا�ص لطبيب الأ�سنان ،حيث تتم
معاجلة الثقب با�ستخدام ”ح�شوة
الأ�سمنت“ �أو ”الراتنج“ ،والتي ميكن
�أن ت�ؤدي �إىل �إ�صابة حمتملة �أو حتتاج
�إىل ا�ستبدالها بعد عدة �سنوات.
ومنذ �أكرث من عقد من الزمن ،يحاول
العلماء ا�ستبدال احل�شوات عن طريق
�إعادة منو مينا الأ�سنان ،عن طريق
تزويده بفو�سفات الكال�سيوم الزائد،
وف ًقا ل�صحيفة ”ديلي ميل“ الربيطانية.
وكانت امل�شكلة �أن املينا اجلديد مل
يكن له ”مقيا�س �صحيح“ وبالتايل كان
�ضعي ًفا للغاية ،لكن العلماء ا�ستخدموا
الآن جمموعات �صغرية ج ًدا من فو�سفات
الكال�سيوم التي تتحول �إىل مينا �صلب

يف غ�ضون �ساعات.
و�أو�ضح اخلرباء �أنه �سيتم العمل
بها فعل ًيا بعد تطبيقها على الب�رش،
وقال الدكتور زهومينج ليو ،امل�ؤلف
امل�شارك للدرا�سة من جامعة ت�شجيانغ
يف ال�صني�” :إن املينا الذي مت جتديده
حدي ًثا له نف�س الهيكل واخلوا�ص
امليكانيكية املماثلة للمينا الأ�صلية“.
و�أ�ضاف” :ن�أمل حتقيق منو مينا
الأ�سنان دون ا�ستخدام ح�شوات حتتوي
متاما ،و�إذا �سارت
على مواد خمتلفة
ً
الأمور ب�سال�سة� ،سيتم تطبيقها يف
غ�ضون عام �إىل عامني“.

�أين توجد الدهون امل�شبعة؟
الدهون هي مركبات ع�ضوية غري قابلة
للذوبان يف املاء .وهي من �أهم امل�صادر
الرئي�سية للطاقة يف اجل�سم ،لذا ال ميكن
جتنبها نهائي ًا من طعامنا ولهذا ال�سبب
فهي ال�سبب وراء �شعورنا بال�شبع لفرتة
طويلة للغاية .وهي من العنا�رص التي
ال ميكن ه�ضمها ب�سهولة ،لذلك فهي
تبقى يف اجلهاز اله�ضمي مدة طويلة
بعك�س الأطعمة الأخرى .وتنق�سم الدهون
�إىل ق�سمني ،دهون م�شبعة و�أخرى غري
م�شبعة.
�أما الدهون امل�شبعة -:
فهي من �أ�سو�أ �أنواع الدهون ولكنها
لي�ست �ضارة ب�شكل كامل� ،إذ يعتقد
بع�ض اخلرباء �أنّ لها وظيفة �صغرية
ومهمة ،و�إذا مت تناولها ب�شكل معتدل
جد ًا .ف�إنها ال ت�سبب �أ�رضار ًا ج�سيمة.
والدهون امل�شبعة حتافظ على �صالبتها
يف درجة حرارة الغرفة .من �أ�رضار
الدهون امل�شبعة ب�أنها ترفع وتك ّد�س
ن�سبة الكولي�سرتول ال�ضار وتخ ّف�ض
ن�سبة الكولي�سرتول اجليد يف الدم.
ميكن تعريف الكولي�سرتول ب�أنه العن�رص
احليوي لبناء الهرمونات .وتكون نتيجة
هذا االرتفاع يف م�ستوى الكولي�سرتول يف
الدم،الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب املختلفة

خبرية بارزة حتذر من خطر
غذاء ع�صري على الذكاء

حذرت خبرية غذائية بارزة من وجبات
طعام ع�رصية ميكن �أن تعر�ض معدل ذكاء
اجليل القادم للخطر.
وقالت الدكتورة �إميا ديربي�شاير� ،إن النمو
املتزايد لالعتماد على الوجبات الغذائية
"امل�ستندة �إىل النباتات" ،يهدد بنق�ص الكتلة
يف الكولني ،وهو عن�رص غذائي مهم لنمو
الدماغ.
ويعد الكولني ،املوجود يف اللحوم
والأ�سماك والبي�ض ومنتجات الألبان ،مهم
ب�شكل خا�ص يف احلمل ،حيث ي�ساهم يف النمو

وت�صلب ال�رشايني ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
ت�ؤثر على الدماغ �أي�ضا� .أثبتت الدرا�سات
�أن تناول كميات كبرية من الدهون
امل�شبعة ي�ؤ ّدي �إىل تعكر املزاج وبالتايل
الإ�صابة باالكتئاب .ومن نتائج تنناول
الدهون امل�شبعة هي الإ�صابة بال�سمنة،
ومن اجلدير بالذكر �أنه ال ميكن مبقدورنا
�أن ن�ستبعد الدهون امل�شبعة من حياتنا
وغذائنا ،وخا�صة �أن من م�صادر الدهون
امل�شبعة زيت الزيتون وزيت الكانوال
�أي�ض ًا .توجد الدهون امل�شبعة يف جميع
م�شتقات الألبان واللحوم احلمراء،
وتوجد �أي�ض ًا يف الكيك وو�أنواع الب�سكوت
والفطائر والنقانق وال�شيب�س وزيت
النخيل وزيت جوز الهند ،ويف الزبدة ويف
الوجبات ال�رسيعة �أي�ضا .وتتواجد �أي�ض ًا
يف بع�ض �أنواع ال�صل�صات ،ويف البي�ض
واملايونيز ويف مركبات بع�ض الأجبان
وجلد الدجاج ،ويف ال�سمك والقريد�س
والروبيان ،ويف الكرميا املخفوقة
والآي�سكرمي ،و�أثبتت الدرا�سات �أن التقليل
من تناول الدهون امل�شبعة وزيادة تناول
الأغذية التي حتتوي على الدهون غري
امل�شبعة يف نف�س الوقت جيد ل�صحة
القلب والأوعية الدمويةّ � .أما بالن�سبة
للدهون املهدرجة فهي �أ�سو�أ و�أخطر
�أنواع الدهون على الإطالق وذلك ب�سبب
�أن هذه الدهون يتم �إ�ضافة الهيدروجني
لها خالل الت�صنيع ،وبالتايل ت�صبح �شبه
�صلبة يف درجة حرارة الغرفة .وال�سبب
يف �إ�ضافة الهيدروجني لها هو حت�سني
الطعم وال�شكل �أي�ضا .ومن هذه الدهون
زيت القلي.
ال�صحي لدماغ اجلنني.
وحذرت ديربي�شاير ،التي كتبت يف جملة
،BMJ Nutrition, Prevention & Health
من "النتائج غري املق�صودة" املتمثلة يف
االبتعاد عن الوجبات الغذائية ،التي تعتمد
على اللحوم ومنتجات الألبان.
وقالت الدكتورة �إميا� ،أخ�صائية التغذية يف
ال�صحة العامة التي تدير �رشكة اال�ست�شارات
ال�صحية  Nutritional Insightيف لندن� ،إن
الكولني ينتجه الكبد �أي�ضا ،ولكن بكميات
منخف�ضة ال تكفي لتلبية متطلبات ج�سم
الإن�سان ،وبالتايل يجب احل�صول على املركب
من م�صادر التغذية واملكمالت الغذائية.
وكتبت مو�ضحة" :ي�ستبعد الكولني يف الوقت
احلايل من قواعد بيانات تكوين الأغذية
يف اململكة املتحدة ،واملبادئ التوجيهية
الغذائية .ويف حال مل يجر احل�صول على
الكولني يف امل�ستويات املطلوبة من امل�صادر
الغذائية يف حد ذاتها ،ف�ستكون هناك حاجة
�إىل ا�سرتاتيجيات مكملة ،خا�صة فيما يتعلق
باملراحل الرئي�سية من دورة احلياة ،مثل
احلمل ،عندما يكون الكولني �رضوريا لنمو
الر�ضع".
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� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

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.

غزال م�صاب بورم يغطي ج�سده بالكامل تثري �ضجة عاملية

�أثار عدد من ال�صور امل�ؤملة
لغزال م�صاب بفريو�س الورم
احلليمي� ،ضجة كبرية على
مواقع التوا�صل االجتماعي،
بعدما ظهر الغزال وج�سمه
مغطى بالأورام ب�شكل نادر.
هذه ال�صور التقطتها م�صورة
من ميني�سوتا الأمريكية،
تدعى جويل كارو ،توثيق ًا
للم�شهد املروع للغزال وهو
ممتلئ بالأورام حتى �أن عينيه
مل تعد ظاهرة.وبالرغم مظهر الغزال الغريب �إال �أنه مل يبد عليه املعاناة من الهزال �أو التعب،
و�رصح موظفو املوارد الطبيعية بالوالية الأمريكية ،ب�أن حالة الغزال هي تليف ليفي ،ي�شبه
الورم احلليمي لدى الب�رش .و�أ�ضافوا �أن تلك الأورام تختفي يف الوقت املنا�سب ،لذلك �سيرتك كل
�شيء للطبيعة.ويعرف ا�ضطراب الورم احلليمي الب�رشي ب�أنه جمموعة متنوعة من الفريو�سات التي
تلحق بالـ( ،)DNAوالتي تعدي اجللد والأغ�شية املخاطية للإن�سان وجمموعة من احليوانات،
وهناك �أكرث من  100نوع من فريو�س الورم احلليمي الب�رشي ،وبع�ض تلك الأنواع ي�سبب دمامل
جلدية حميدة� ،أو حليمات ،وهي �سبب ت�سمية الفريو�س .وفريو�سات الورم احلليمي املقرتنة
بظهور الدمامل ال�شائعة تنتقل عن طريق التالم�س اجللدي العادي.

والدة ر�ضيع ب�أربع عيون وفمني فى �سوريا

�شهد م�شفى �أبو قلقل �رشقى مدينة منبج فى
�سوريا والدة طفل م�صاب بحالة ت�شوه نادرة
وح�سب موقع رو�سيا اليوم� ،أكد الطبيب
امل�رشف �أن احتمال حدوث مثل هذه احلالة واحد

من كل مليون حالة والدة،
و�أ�ضاف �أن ج�سد الطفل �سليم
لكن عظام اجلمجمة والر�أ�س
تربز �أربع عيون وفمان ،و�أن
الر�أ�س �شبه كروى.
وقال الطبيب "رغم �أن
الطفل ما زال عل قيد احلياة،
�إال �أنه ال ير�ضع وال يتقبل
ال�رشب �أي�ضا وذلك طبيعى
لهذه احلالة ،وهى مي�ؤو�س
منها وال يوجد عالج لها"،
معربا عن �أ�سفه لأن مثل هذه احلاالت ال تبقى
على قيد احلياة ،وتوقع احتمال بقائه حيا
ملدة ال تتجاوز �أ�سبوعا.

فتاة جتد �صورتها ال�شخ�صية على قرب مع تاريخ وفاتها

حقيقية
�صدمة
عا�شتها فتاة رو�سية،
بعد اكت�شافها ا�ستخدام
�صورتها ال�شخ�صية،
بهدف الدعاية خلدمات
حفر القبور.
ووفقا لـ” ”RTترجع
الواقعة عندما ا�ستخدم
ا�ستوديو ت�صوير فى
مدينة "يكاترينبورج"
�صورة
الرو�سية،
لفتاة
فوتوغرافية
على قيد احلياة بغية
الدعاية خلدمات حفر القبور.
الفتاة الرو�سية يكاترينا كولبا�سينا الفتاة الرو�سية يكاترينا كولبا�سينا
وعرثت الفتاة يكاترينا كولبا�سينا 25 ،عاما ،عن طريق ال�صدفة على �صورتها الفوتوغرافية
حمفورة على ن�صب تذكارى مو�ضوع فى �أحد مكاتب دفن املوتى ،وفوجئ موظفو املكتب بر�ؤية
الراحلة التى كانوا قد نق�شوا ا�سمها حتت �صورتها التذكارية وتاريخى والدتها ووفاتها.
و�أو�ضحت الفتاة� ،إنها ذهبت عام  2011ل�صالون ت�صوير حيث التقطت �صورة فوتوغرافية
ال�ستخراج هوية طالبة فى املعهد ،ومل تن�رش بعد ذلك تلك ال�صورة على الإنرتنت �أو �شبكات
التوا�صل االجتماعى ،لكن يبدو �أن موظفى ال�صالون ا�ستخدموا �صورتها لدعاية خدمات حفر القبور
ونق�شوا �صورتها الفوتوغرافية على ن�صب تذكارى دعائى مع ذكر تاريخى الوالدة والوفاة.
وقررت الفتاة يكاترينا ،رفع �شكوى �ضد ا�ستوديو الت�صوير والعاملني به ،ومطالبتهم مببلغ
� 500ألف روبل رو�سى ،ما يعادل نحو � 8آالف دوالر ،تعوي�ضا عن �أ�رضار معنوية حلقت بها.

كيف ي�ستعد الأطباء لأول عملية زرع ر�أ�س �إن�سان

يبدو �أن ما كان
م�ستحيال �أ�صبح ممكنا
نتيجة جهود العلماء،
لذلك تقدم الطب
خطوات كبرية �إىل
الأمام ،حمققا اخرتاقا
وا�ضحا يف زراعة
الر�أ�س بف�ضل اجلراح
�سريجيو
الإيطايل
وفريقه
كانافريو
ال�صيني.
�أجرى هذا الفريق
الطبي عملية نقل ر�أ�س من جثة �إىل جثة �أخرى ،ا�ستمرت � 18ساعة متكنوا خاللها من ربط العمود
الفقري والأوعية الدموية والأع�صاب.
والآن يبحث الفريق الطبي عن راغبني �أحياء يف اخل�ضوع ملثل هذه العملية .تكمن ال�صعوبة
الرئي�سية يف هذه العملية يف ربط الألياف الع�صبية ،ولي�س الكتلة الع�ضلية والعظام .لأنه عندما
يتم ف�صل الر�أ�س عن ج�سم املتربع ،ينقطع و�صول الأك�سجني والدم �إىل الدماغ ،لذلك لن يكون لدى
الأطباء �سوى دقائق معدودة لإعادة تدفق الدم اليه.
يتوقع اجلراحون �أن ت�ستمر عملية زرع الر�أ�س � 36ساعة ،عند �إجرائها على �شخ�ص حي ،يف حني
يتم ف�صل الر�أ�س عن ج�سم املتربع خالل �ساعة.
ويذكر �أن اجلراح كانافريو كان قد اقرتح على املربمج الرو�سي فالريي �سبرييدونوف ،املقيم
يف الواليات املتحدة ،الذي يعاين من �ضمور العمود الفقري اخللقي (�أي ال يتطور هيكله العظمي
وع�ضالته) �إجراء هذه العملية املعقدة .يف البداية وافق �سبرييدونوف ،ولكن ات�ضح فيما بعد �أن
اجلراح الإيطايل �سيجري العملية ملواطن �صيني لأن ال�سلطات ال�صينية متول خمتربه .وقد علق
�سبرييدونوف على هذا بقوله�“ ،أعتقد مبا �أين ال �أقوم بتمويل اجلراح كانافريو وال �أدفع له ثمن
�إجراء العملية ،ف�إنه لن يعمل معي ،لأنه متفق مع اجلانب ال�صيني لتمويل خمتربه” بح�سب و�سائل
الإعالم.

جراح يحطم الرقم القيا�سي العاملي يف عمليات "زرع الكلى"
عمليات

حطم املخت�ص الإيراين يف اجلراحة ،حممد
ح�سني نورباال ،الرقم القيا�سي العاملي يف

زرع

�إجراء
الكلى.
نورباال
و�أجرى
اجلراح املخت�ص يف
م�ست�شفى بقية الأعظم،
 7075عملية جراحية
يف زراعة الكلى حتى
الآن ،وبذلك حطم الرقم
القيا�سي العاملي.
اجلراح
ويعمل
املخت�ص يف امل�ست�شفى
املذكور منذ عام ،1991
حيث �أجرى  5600عملية
جراحية يف م�ست�شفى بقية الأعظم مب�ساعدة
الكادر الطبي فيه

وحيد قرن غا�ضب يهاجم �سيارة حار�سة حديقة احليوان

فى حلظة مرعبة ،هاجم
وحيد القرن الغا�ضب،
�سيارة حار�سة للحديقة ،فى
حديقة �سفارى �أملانية ،وقلب
ال�سيارة �أكرث من  3مرات فى
م�شهد خميف.
وقع الهجوم املروع يف
حديقة �سريينجيتي يف
هودينهاجن ،وهي بلدية
يف والية �ساك�سونيا ال�سفلى
الأملانية ،وقام بت�صويره
زائر ،وفقا ملا �أكدته �صحيفة
ديلى ميل الربيطانية.
وهاجم وحيد القرن� ،سيارة حار�سة احليوانات ،قبل �أن يقلب ال�سيارة  3مرات ،ويدحرجها ،بينما
كانت حار�سة احليوانات ال تزال داخل ال�سيارة.
وعلى الرغم من الهجوم الرهيب� ،إال �أن حار�سة احلديقة ،التى كانت تقود ال�سيارة ،خرجت
�ساملة ،ومل ي�صبها �إال بع�ض الكدمات الب�سيطة ،لكن الهجوم دمر ال�سيارة.
فيما قال فابريزيو �سيب ،مدير منتزه �سريينجيتي� ،إن �سبب غ�ضب وحيد القرن "كو�سيني" ،غري
وا�ضح حتى الآن.
�شهرا وما زال يت�أقلم مع حميطه اجلديد،
و�أ�ضاف املدير �أن وحيد القرن يعي�ش يف احلديقة منذ 18
ً
م�شددا على �أنه مل ي�شكل �أى خطر على الزوار حتى الآن
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مهرجان ارتريا مركز ثقايف تلتقي فيه القوميات الإرترية الت�سع برتاثها وثقافاتها وي�شكل ملتقى ثقايف وطني
يف حوار �أجرته �صحيفة �إرتريا احلديثة
كل من امل�شرف يف القرية الرتاثية جلنوب
مع ٍ
البحر االحمر ال�سيد /حممد حمد ريدو،
والأ�ستاذ /عبداهلل حممد دردر ،حول
الرتاث الذي تقدمه القرية الرتاثية ،يف
املهرجان الوطني  ،2019الذي يقدم تراث
قومية العفر متمثل يف البيوت التقليدية،
ب�أدواتها التي ت�ستخدم يف احلياة اليومية،
و مرا�سم الزواج ،والبيت التقليدي للعر�سان
(عَ ُد عَ ري) ،ومرا�سم (فعما و �سلوت)،
واملجل�س ال�شعبي ُك�سرا،وغريها من تقاليد
وتراث ميثل الإقليم وقومية العفر ،ف�إىل
م�ضابط احلوار.

ويقول ال�سيد حممد حمد عن
ذلك:تقدم القرية هذا العام الرتاث
ب�أ�سلوب خمتلف عن ما قدمته يف
االعوام االخرية من املهرجان،
�إىل ما كانت تقدمه
و�إ�ضافة
ا ل�سا بقة
االعوام
يف
من معدات
وادوات،
تقدم هذا
ا لعا م
ا لعد يد
من

يف �سبل العي�ش ،ومنهم من يعتمد
على البحر و�صيد اال�سماك يف
�سبل عي�شه ،ف�شكل بيوت قاطني
املرتفعات من ابناء القومية
تختلف عن بيوت قاطني ال�سواحل،
كذلك االدوات التي ي�ستخدموها يف
حياتهم اليومية ،كما تقدم القرية
يف املهرجان بيوت خمتلفة
ي�ستخدمها البحارة م�ؤقتا
يف رحالت ال�صيد
الطويلة.

جمال حممد علي
حبذا لو تعرفونا على الرتاث
الذي تقدمه القرية الرتاثية لإقليم
جنوب البحر االحمر يف املهرجان
الوطني  2019؟
ال�سيد /حممد حمد ريدو :تقدم
القرية الرتاثية البيوت التقليدية
التي تقطنها قومية العفر ومتثل قرى
القومية يف مرتفعات ومنخف�ضات
و�سواحل البحر يف الإقليم  ،ومنها
(�أيونتا) وهو بيت كبري احلجم
يت�سع جلميع افراد اال�رسة ،بجميع
ادواته ،كذلك بيت ي�سمى( �سرُ
َعري) ي�شيد من اجللود وت�ستخدمه
القومية كظل يحفظ قرب املياه من
حرارة ال�شم�س ،وتمُ ثل هذه البيوت
التقليدية بجميع االدوات التي
ي�ستخدمونها يف حياتهم اليومية،
و يف �سبل العي�ش.
ويف كل عام من املهرجان تقدم
القرية الرتاثية كل ما يعك�س
تقاليد وعادات القومية  ،و هذا
العام اي�ض ًا تقدم �إ�ضافةً للبيوت
التقليدية واال�سلوب املعي�شي،
بع�ض املنا�سبات واملرا�سم الذي
تتبعه القومية يف تقاليدها
وثقافاتها.
ما هو اجلديد العريق الذي
تقدمه القرية الرتاثية من تراث
قومية العفر هذا العام؟

ا ملر ا �سم
و ا ملنا �سبا ت
التقليدية ،ومنها ( فعما
و�سلوت) ،كما نقدم يف هذا العام
مرا�سم الزواج والبيت التقليدي
للعر�سان والذي يطلق عليه ( َع ُد
َعري) ،ويعني بيت ابي�ض ،و�سمي
بهذا الإ�سم ،متني ًا منهم للعر�سان
بحياة زوجية مليئة باحلب
بال�سعادة والتوافق وال�سلم.
كما نقدم االدوات التي ي�ستخدمها
حديثي الزواج يف بيتهم و املرا�سم
والتقاليد و االعراف والآداب
(ع ُد
املتبعة عند زيارتهم يف بيتهم َ
َعري) ،وهو تقدمي الإحرتام الالذم
للعر�سان ،ب�إعتبار العري�س هو
اهم �شخ�صية يف ايام عر�سه و�شهر
الع�سل.
وا�ضاف قائالً -:ومن اهم ما
تعر�ضه القرية الرتاثية هو عن
االماكن واملواقع املنا�سبة التي
ت�شيد القومية فيها قراها، ،
فقومية العفر ممتدة على طول
الإقليم الذي ميتلك مناخ يختلف
من منطقة الخرى ،وعلى �إختالف
املناخ تختلف اال�شكال الهند�سية
للبيوت التقليدية ،و�سبل العي�ش
كذلك،فمنهم من يعتمد على الرعي

و
نقد م
يف
ا لقر ية
ي�ض ًا
ا
جمل�س
وهو جمل�س
�س ا ،
كُ رْ
تعر�ض فيه جميع ا لق�ضا يا
الإجتماعية للقومية ،ت�سمى
املجال�س كُ �رسا ن�سبة ل�شجرة
النبق وهو م�سماها بلغة العفر،
حيث ان جميع املجال�س تعقد
حتت �شجرة النبق( كُ �رسا) ،ومن
هذا اخذت م�سماها ،و�إختيار �شجرة
النبق لعقد املجال�س ال�شعبية
فيها هو لتميزها بالظالل الوارفة
وخ�رضتها على مدى العام.
ا�ضاف ال�سيد /حممد حمد ريدو
قائال -:تقدم القرية الرتاثية تراث
له مكانة و موقع مهم يف تاريخ
قومية العفر (ويدل) ،وهو
امل�صطلح الذي يطلق على القرب
بلغة العفر ،عموما هناك
�شكلني من املقابر لقومية
العفر،ويختلف ال�شكل
العام للقرب ب�إختالف
اال�سباب التي ادت
�إىل املوت ،فقرب
من لقوا حتفهم
يف القتال
و معا ر ك

القومية ،ومل ي�ؤخذ لهم بالث�أر،
او الذين لديهم ق�ضايا او امور غري
مكتملة تكون قبورهم خمتلفة ال�شكل
او باالحرى ناق�صة يف ال�شكل العام
عن قبور االخرين،وت�سمى(�سيمويل
ويدل) ،وميكن متيز القرب من �شكله،
وعند االخذ بالث�أر لهم ،او حل
ق�ضاياهم العالقة يقوموا ب�إكمال

ال�سيد /حممد حمد ريدو
القرب ويو�ضع عليه من االعلى حجر
ابي�ض اللون ،ويرمز ذلك �إىل ال�سالم
الذي جتده روح امليت يف قربه،
وال�شكل االخر للقرب(ويدل) يقام
كامل ال�شكل وي�سمى ( �سيمو �سني
ويدل) ،ونقدم هذا العام واحدة من
ا�شكال تلك

القبور.
كذلك نقدم
بع�ض النماذج من الن�شاطات
املعي�شية اليومية التي تقوم بها
القومية ،ومنها ما ي�ستخدمها
الرعاة ل�سقاية املوا�شي من
الآبار ،و ي�صبوا فيها املياه
لت�رشب منها املوا�شي
(دورا)  ،و
ويطلق عليه ُ
اي�ضا عند ذبح املوا�شي
ويطلق
واملاعز
عليها م�سمى (بعل
علوم) ،كذلك
ا ال �سلو ب
و ا لطر يقة
ا لتي
تعد
بها

ا مل�أ كو ال ت
من اللحوم ،و املوقد التقليدي
الذي يتم فيه �شيي اللحم و ي�سمى
(�سوال).
وا�ضاف اال�ستاذ /عبدالله حممد
دردر :يقدم الإقليم اي�ض ًا يف القرية
الرتاثية ،بع�ض االن�شطة واالدوات
التي ي�ستخدمها البحارة وال�صيادون

اال�ستاذ /عبداهلل حممد دردر
يف البحر وعملية ال�صيد ،ومنها
البيت التقليدي الذي ي�ستخدمه
البحارة وال�صيادين والذي يطلق
عليه (عدبة) وهو بيت م�ؤقت ي�شيده
البحارة يف ال�شواطئ واجلزر.
كذلك لدينا القوارب والتي
نطلق عليها الهوري ،وبع�ض من
ا ل�شبكا ت
ا لتي

مها
ي�ستخد
ال�صيادون يف عملية ال�صيد،
ومنها امللقا وهي �شبكة ي�ستخدمها
يف اطراف البحر،
ال�صيادون
وكذلك ال�شباك الكبرية احلجم التي
ي�ستخدمها ال�صيادون يف عر�ض
البحر لعمليات ال�صيد الكبرية،
وبع�ض املعدات واالدوات التي
ت�ستخدم يف جمع احلركة واحلدرة
من البحار.
ال من
يف ختام حوارنا قال ك ً
ال�سيد/حممد حمد ريدو و اال�ستاذ/
عبدالله حممد دردر ،عموما قدم
�إقليم جنوب البحر االحمر يف
املهرجان الوطني عرب قريته
الرتاثية تقاليد وعادات  ،ومرا�سم
ومنا�سبات ،ومناذج تعك�س تراث
قومية العفر املمتدة على طول
م�ساحة الإقليم ،يف مرتفعاتها
و�سواحلها ،با�سلوب و�شكل خمتلف
عن االعوام ال�سابقة ،وذلك حتى
يتثنى لرواد املهرجان ملعرفة
تراث قومياتهم من قرب ويف ار�ض
املعار�ض الذي يعترب مركز ثقايف
يجمع القوميات الت�سعة يف مكان
واحد بجميع ثقافاتهم وعاداتهم،
لي�شكل ملتقى ثقايف قومي للتعارف
الطياف املجتمع
والتعا�ضد،
الإرتري بجميع �سحناته.
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منو اال�سماك يف املياه العذبة باالقليم الأو�سط!!!
�سليمان حممد �سعد
�إجتاه دولة ارتريا الفتية �إىل بناء
اخلزانات وال�سدود املائية على
جماري انهارها مل ياتي من فراغ بل
هو نتيجة طبيعية ملا حتمله هذه
الأبنية من مزايا وماحتققه من فوائد
تنموية عظيمة.وتتمثل الفوائد التي
يتم احل�صول عليها من هذه ال�سدود
يف توفري احل�ص�ص الكافية من مياه
ال�رشب ال�صاحلة للب�رش واحليوان
وللم�ساهمة يف حماية الأماكن
العامرة املتواجدة حول نطاق
هذه ال�سدود ،حيث اليتم ذلك �إال
عرب تخزين الكمية الهائلة من مياه
االمطار التي كانت ت�ضيع �سدى دون
ان ي�ستفاد منها يف ال�سابق.
كذلك و�ضعت احلكومة يف
ح�سبانها بان يتم �إ�ستغالل مياه هذه
ال�سدود لإزدهار احلياة الزراعية
وتربية املوا�شي التي ت�شكل حجر
اال�سا�س للإقت�صاد االرتري وذلك من
خالل العمل لتو�سيع رقعة الأرا�ضي
الزراعية ومد القنوات احلديثة
لإمدادها باملياه من تلك ال�سدود.
لدى احلكومة اي�ض ًا طموح وخطط
للإ�ستفادة من هذه ال�سدود يف توليد
الطاقة الكهربائية وذلك عرب جتهيز
غرف ال�سدود الداخلية بالتقنيات
والآالت الالزمة.
وبالفعل قد ا�صبحت ت�سهم هذه
ال�سدود املائية ال�ضخمة التي
�شيدتها احلكومة يف خمتلف اقاليم
البالد بالتكاليف الباهظة يف
الإحتفاظ باكرب قدر من مياه االمطار
املو�سمية التي تلعب دور ًا هام ًا
يف تغذية م�صادر املياه اجلوفية،
حيث جند يف الوقت احلايل العديد
من منابع املياه ت�سيل يف االرا�ضي
التي متتد حول هذه ال�سدود.
اي�ض ًا ا�صبحت هذه ال�سدود مزرعة
ناجحة لأ�سماك املياه العذبة التي
حتتوي على غذاء مفيد للإن�سان

ال�سيدة /مرباق زكريا�س

حيث بد�أ �سكان املناطق املجاورة
لتلك ال�سدود يح�صلون على كميات
م�شجعة من حلوم اال�سماك املختارة.
ولعل النمو امل�شجع للأ�سماك الذي
ت�شهده مياه ال�سدود التابعة للإقليم
االو�سط خري دليل لهذه احلقيقة
.وخالل زيارتنا العملية من ق�سم
ال�صحافة بوزارة الإعالم ملعر�ض
قرى االقاليم يف مهرجان ارتريا
لهذا العام وجدنا �أع�ضاء جمعية
�سقم ل�صيد وبيع اال�سماك التابعة
للإقليم االو�سط وهم يبيعون لزوار
املهرجان حلم م�شوي لأ�سماك
املياه العذبة التي �إ�صطادوها من
خزانات مياه االقليم .وللتعرف
على حقيقة م�ستوى منو اال�سماك
على ال�سدود املائية امل�شيدة على
نطاق االقليم حاورنا ال�سيد/
ت�سفا �سال�سي ارايا هيلو
الذي يعمل بق�سم
مراقبة الكفاءات
فرع
مبكتب
وزارة الرثوة
ا لبحر ية
با ال قليم
ا ال و �سط
وبع�ض اع�ضاء
جمعية �سقم ل�صيد
اال�سماك.وفيما يلي
نقدم لكم قراءنا الكرام
حمتوى ذلك احلوار ال�شيق
الذي �سيعرفكم على منو الرثوة
ال�سمكية باالقليم االو�سط.
 هال عرفتنا بخ�صو�ص منو اال�سماك يف�سدود املياه لهذا االقليم و�أنتم تقدمون االن
لرواد املهرجان م�أكوالت جهزت من حلوم
اال�سماك؟
للرد على هذا ال�س�ؤال البد من
تو�ضيح الهدف الذي جعلنا نعر�ض
منتجات هذه املياه العذبة من
اال�سماك يف مهرجان هذا العام
حيث اردنا به لفت �إنتباه املواطنني
على ان هذه ال�سدود ت�ساهم اي�ض ًا

ال�سيد� /سلمون برهي

يف منو اال�سماك التي كان ينتظرها
املجتمع من البحر فقط.كما اردنا
اي�ض ًا من خالل هذه اخلطوة بان
نعرف املجتمع ب�صورة عامة على
جودة هذه اال�سماك و�إحتوائها على
املواد الغذائية ال�صاحلة لنمو
ج�سم الإن�سان وحمايته من امرا�ض
ال�شيخوخة وغريها والتي تتمثل
يف الربوتينات وثالثة ع�رش من
الفيتامينات ال�رضورية.وعلى هذا
اال�سا�س خ�ص�صنا يف هذا املهرجان
جناح يعر�ض للزوار االن�شطة التي
قام بها فرع وزارة الرثوة البحرية
باالقليم يف االعوام املا�ضية من اجل
توفري اال�سماك ل�سكان مناطق االقليم
ا لذ ين

يقيمون يف
االماكن البعيدة من البحر واجلهود
التي بذلت من قبل هذا الفرع لتعريف
املجتمع بطرق �إعداد اطعمة اال�سماك
وتنويرهم حول طرق ان�شطة ال�صيد
وتوفري بع�ض املعدات الالزمة
لذلك.
اما بخ�صو�ص م�ستوى منو اال�سماك
يف ال�سدود املائية التابعة للأقليم
االو�سط فقد بد�أت ت�سري نحو االف�ضل
وذلك منذ اخلطوة التي اتخذت يف
العام  1994من قبل ا�صحاب اخلربة
يف املجال ،حيث مت حينها جلب
انواع ا�سماك املياه العذبة من
اخلارج التي مت زرعها يف ثمانية
من ال�سدود املائية باالقليم.ولقد
كانت عملية زرع تلك اال�سماك يف
�سدود االقليم عملية ناجحة حيث
تكاثرت تلك اال�سماك ب�شكل وا�سع
يف مياه تلك ال�سدود وخا�صة انواع
اال�سماك املعروفة بالبلطيات التي
تبي�ض ال�سمكة الواحدة منها 300
بي�ضة خالل خم�سة ا�سابيع .وبف�ضل
هذا النمو املتزايد لهذه اال�سماك مت
نقل بع�ض هذه اال�سماك �إىل العديد
من ال�سدود املائية التي �شيدت يف
خمتلف اقاليم البالد حيث تنمو
هناك ب�شكل جيد مما ي�ساهم هذا
يف توفري الغذاء ال�سمكي يف كافة
ارجاء الوطن.
 هل هناك من خطوات اتخذمتوها لت�أهيلمزارعي مناطق االقليم املجاورة لل�سدود
املائية بخ�صو�ص ا�ساليب ال�صيد وهل لديهم
املعدات الالزمة للقيام بذلك الن�شاط؟
بعد ان مت التاكد من منو تلك
اال�سماك التي مت زرعها يف تلك
اخلزانات التي ذكرتها كان من
بتاهيل
ال�رضوري جد ًا القيام
املزارعني ليعرفوا طرق ال�صيد
وحول طرق الإ�ستفادة من هذه
الأ�سماك يف وجبات االطعمة اليومية
لهم للح�صول على املواد الغذائية
الهامة لبناء االج�سام .وتطبيق ًا لهذا
الهدف قمنا من ق�سم مراقبة الكفاءات
لفرع وزارة الرثوة البحرية لالقليم
بت�أهيل املواطنني مبا فيهم الن�ساء
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من �سكان تلك املناطق املطلة على
تلك اخلزانات ،حيث مت �إختيار
ه�ؤالء اال�شخا�ص بالتعاون مع
�إدارات املديريات وال�ضواحي.كما
عملنا على ت�أطري او تنظيم ه�ؤالء
املزارعني يف جمعيات لين�شطوا
يف �صيد اال�سماك بعد �أن مت ت�أهيلهم
حيث تتكون كل جمموعة من 14
�شخ�ص ًا منهم �سبعة �إمراة.مت �أي�ض ًا
دعم هذه املجموعات بعدد من �شباك
ال�صيد وثالثة قوارب.
وجند يف الوقت احلايل جمموعة
�سقم لل�صيادين التي تن�شط يف �صيد
اال�سماك بخزان ماي نفحي ،ت�شهد
تطور ًا ملحوظا حيث بد�أت تقدم كمية
من ا�سماك املياه العذبة يف حمالت
بيع اال�سماك بالأقليم االو�سط .ومن
خالل هذا اجلهد املتوا�صل التي
تقوم به هذه املجموعة قد بدات
تتح�سن ن�سبي ًا حياتهم املعي�شية
مما ا�صبح ذلك
ي�شجعهم على

ا لإ �ستمر ا ر
يف موا�صلة ن�شاط
ال�صيد.ويف هذا ال�سياق يجب
الإ�شادة بالن�ساء الع�ضوات يف
هذه املجموعة حيث ين�شطن برمي
�شبكات ال�صيد من القوارب والدور
الذي يقمن به يف جمع اال�سماك من
تلك ال�شبكات.
كيف تقيم لنا م�ستوى �إقبال �سكان مناطقاالقليم املطلة على هذه ال�سدود يف �إ�ستهالك
حلوم اال�سماك يف وجبات م�أكوالتهم اليومية؟
بف�ضل التوعية امل�ستمرة التي
قام بها فرع وزارة الرثوة البحرية
جند يف الوقت احلايل العديد من
�سكان تلك ال�ضواحي املجاورة لتلك
اخلزانات املائية يف االقليم يقومون
ب�صيد اال�سماك تلقائي ًا مما يو�ضح
ذلك بانهم ادركوا الفوائد الغذائية
التي تتوفر يف حلوم اال�سماك.وعلى
هذا اال�سا�س ميكنني ان اقول بانه
اليوجد يف الوقت احلايل ق�صور يف
معرفة الفوائد الغذائية للأ�سماك
بل املهمة التي حتتاج �إىل التطوير
امل�ستمر تتعلق مبوا�صلة توعية
املجتمع وت�أهيله لكي يتمكن من
�إ�ستخدام اال�ساليب املتطورة يف
�صيد اال�سماك بالإ�ضافة �إىل تزويدهم
بالآليات امل�ساعدة لل�صيد.
يجب اي�ض ًا الإ�شارة ب�صفة عامة
�إىل �أننا قد وجدنا �إقبا ً
ال كبري ًا
من املواطنني الذين اتوا لزيارة
املهرجان من كافة اقاليم البالد
حيث ر�أيناهم وهم يزدحمون يف
املطعم لتناول ال�سمك امل�شوي
الذي قدمته طيلة ايام املهرجان
جمعية �سقم التابعة للأقليم
االو�سط.ويدل هذه الإقبال الرفيع
لتناول االطعمة ال�سمكية على �أن
م�ستوى وعي جمتمعنا ي�سري �إىل
ٍ
نحو اف�ضل يف فهم االغذية املفيدة
التي حتتويها اال�سماك .
هل من ر�سالة حتب ان توجهها يف االخريبهذا اخل�صو�ص؟
بهذه املنا�سبة �أود ان احث اجلهات
باالقليم بان تدعم
املخت�صة
وت�شجع هذه اجلمعيات املقامة
ل�صيد اال�سماك يف تلك املناطق التي
ذكرتها وذلك من خالل تزويدهم

ال�سيد /ت�سفا �سال�سي �أر�أيا
باملعدات الالزمة مثل احلفاظات
الكبرية و�شباك ال�صيد و�إعطائهم
اماكن خا�صة بهم يف اال�سواق لبيع
حم�صولهم من اال�سماك .ف�إذا وجدت
هذه اجلمعيات هذا الدعم الذي
ذكرته دون �شك �ست�سهم يف توفري
القدر الكايف من اال�سماك للم�ستهلك
يف االقليم.
ً
حاورنا اي�ضا يف تلك اللحظة
بع�ض اع�ضاء جمعية �سقم الذين
كانوا منخرطني وقتها يف بيع ال�سمك
امل�شوي لزوار املهرجان حيث ذكر
لنا ال�سيد� /سلمون برهي ع�ضو تلك
اجلمعية بانه كان ال يعرف من
قبل فوائد ال�سمك بهذا امل�ستوى
الذي ي�شعر به يف الوقت احلايل.
وا�ضاف بانه قد بد�أت تتح�سن حياته
املعي�شية منذ �أن با�رش مهنة �صيد
ال�سمك بعد ان تلقى ت�أهي ً
ال ناجح ًا من
فرع وزارة الرثوة البحرية بالأقليم
االو�سط وذلك من خالل ح�صوله
على دخل مادي وغذائي من تلك
اال�سماك.وتقدم بال�شكر للحكومة يف
اجلهود احلثيثة التي تبذلها لتنمية
اال�سماك يف اخلزانات املكلفة التي
�شيدتها يف كافة مناطق البالد من
اجل ان يح�صل املواطن على اكرب
قدر من اال�سماك املغذية عن قرب
كل يف منطقته.كما �شكر اي�ض ًا فرع
وزارة الرثوة البحرية يف الدور
الذي قام به لت�شجيعهم على ن�شاط
�صيد اال�سماك و�إعطائه لهم الدورات
الت�أهيلية املفيدة لذلك و دعمه لهم
ببع�ض �أدوات ال�صيد.
ونا�شد يف ختام حديثه اجلهات
املخت�صة يف االقليم بان توفر
لهم حفاظة كبرية احلجم لتخزين
الأ�سماك وحتدد لهم مكان ًا يف
ال�سوق لبيع كميات اال�سماك التي
يجمعونها يومي ًا عرب ن�شاط ال�صيد
املتوا�صل من تلك اخلزانات.
اما ال�سيدة /مرباق زكريا�س
التي تعترب من �ضمن الن�ساء
ال�سبعة الع�ضوات يف اجلمعية
والتي وجدناها اي�ض ًا هي االخرى
تقوم بتجهيز ال�سمك امل�شوي يف
املهرجان او�ضحت بدورها على انها
تعرفت على فائدة اال�سماك خالل
الدورة التاهلية التي تلقتها مع
زميالتها وزمالئها من فرع وزارة
الرثوة البحرية باالقليم م�ضيفة
�إىل انها احبت مهنة ال�صيد وتناول
وجبات حلم ال�سمك نظر ًا لفوائده
الغذائية ومكا�سبه املادية التي
ذكرت بانها تفيدها يف تخفيف عبئ
حياتها املعي�شية.كما �أ�شارت �إىل
انها مل جتد اي �صعوبة تذكر يف
ن�شاط �صيد اال�سماك حيث ذكرت
بانها تقوم حالي ًا بجميع ان�شطة
ال�صيد مبفردها ومع زمالئها من
اع�ضاء اجلمعية.
ويف ختام احلديث معها بهذا
ال�ش�أن عربت عن ثقتها بان جمعية
�سقم عازمة على ان توفر كمية
كبرية من اال�سماك ميكنها ان ت�سهم
يف �سد �إحتياج امل�ستهلك يف االقليم
�إذا وجدت الدعم ببع�ض االليات
ال�رضورية التي �ست�ساعد اجلمعية
يف ان ت�ستمر يف ن�شاط ال�صيد .
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العدد (االول_) 1

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

ق�ضايا تنموية

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الطاقة الكامنة للتنوع اللغوي على بناء ال�سالم واال�ستدامة

ي�شهد العامل ومن �ضمنه جمتمعاتنا املحلية
اليوم � ,إهتمام ًا وا�سع ًا بق�ضية حمو الأمية وتعليم الكبار
 ,وذلك من منطلق �إدراكه ووعيه ب�أن الأمية ت�شكل
العقبة الأ�سا�سية التي تقف حجر عرثة �أمام ق�ضايا
التنمية امل�ستدامة والتطور  .كما �أن القراءة والكتابة
�أ�صبحت و�سيلة لتحديد هوية ال�شخ�ص وفهمه للأمور
املختلفة  ,وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�إبداعه وتوا�صله مع
العامل الرقمي الغني باملعلومات واخلربات والذي ال مفر
من التعامل معه يف الوقت احلا�ضر .ويربز هنا الدور
املتعاظم لتعدد اللغات يف عامل اليوم  ,الذي �صبغته
العوملة والرقمنة ب�صبغتيهما .ومبا �أن العلم والتع ّلم
�أحد �أهم ركائز عظمة الأمم  ,حيث مل يعرف التاريخ
ازدهار ح�ضارة من احل�ضارات والأم ّية فيها منت�شرة  ,فما
حال الأمية يف بالدنا ؟ ما هي الإجنازات التي حققت يف
هذا املجال ؟ وكذلك ما هي التحيات ؟ وال�سبل املالئمة
للتغلب
عليها ؟ هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة �سنحلق بني
طياتها يف هذه ال�صفحة ان�شاءاهلل.

يحتفل املجتمع الدويل باليوم الدويل
ملحوالأمية لعام  2019حتت �شعار " حمو
الأمية وتعدد اللغات "  ,مغتنم ًا الفر�صة
للتعبري عن الت�ضامن مع احتفاالت 2019
بو�صفها ال�سنة الدولية للغات ال�شعوب
الأ�صلية والذكرى ال�سنوية اخلام�سة
والع�رشين للم�ؤمتر العاملي ب�ش�أن تعليم
ذوي االحتياجات اخلا�صة .حيث "ال ميكن
جمرد و�سيلة للتوا�صل ,فهي
اعتبار اللغة
ّ
�أهم من ذلك بكثري� ,إنها �أ�سا�س �إن�سانيتنا.
وهي الوعاء الذي يحفظ قيمنا ومعتقداتنا
وهويتنا .وهي الو�سيلة التي تتيح لنا نقل
جتاربنا وتقاليدنا ومعارفنا ,ويبني التنوع
اللغوي الرثاء الالحمدود لت�صورات الإن�سان
و�أ�ساليب عي�شه .و�سيتم ب�شكل خا�ص ,
ت�سليط ال�ضوء خالل احتفال العام احلايل
على حقيقة وجود حتديات ماثلة للعيان يف
ما يت�صل مبحو الأمية وتفاوتها بني البلدان
و�سكانها على الرغم من التقدم املحرز يف
هذا املجال.
وت�ؤكد اليون�سكو دوم ًا على التزامها
بالتنوع اللغوي  ,كما تعيد تذكري الدول
الأع�ضاء  ,ب�أن التنوع اللغوي وتعدد اللغات
�إمنا ي�شكالن �أُ�س�س التنمية امل�ستدامة  .كما
ال يفوتنا التذكري بالإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان و�إعالنه اجلريء ب�أنه "ال متييز يقوم
على �أ�سا�س اللغة "  .وبالتايل ف�أن تبني
التعدد اللغوي يف تطوير التعليم وحمو
الأمية ُ ,يعد م�س�ألة �أ�سا�سية يف مواجهة
حتديات حمو الأمية وحتقيق الأهداف
امل�ستدامة .
و ُيعد هذا الإحتفال ال�سنوي  ,فر�صة
للحكومات ومنظمات املجتمع املدين
و�أ�صحاب امل�صلحة لإبراز التح�سينات التي
طر�أت على معدالت الإملام بالقراءة والكتابة
وللتفكري يف بقية حتديات حمو الأمية
املاثلة �أمام العامل .خا�صة و�أن ق�ضية حمو
الأمية هي عن�رص جوهري يف �أهداف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة وجدول �أعمال
الأمم املتحدة  2030للتنمية امل�ستدامة ,
وب�شكل خا�ص الهدف الرابع منها واملتعلق
بق�ضية احل�صول على التعليم اجليد وفر�ص
التعلم يف �أي املراحل العمرية ,وبالتحديد
جند �أن غاية من غايات الهدف الرابع

من �أهداف التنمية امل�ستدامة هي �ضمان
تعلم ال�شباب املهارات الالزمة يف القراءة
والكتابة واحل�ساب و�إتاحة فر�صة اكت�سابها
�أمام البالغني ممن يفتقدون �إليها .
وي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل �أن الأمية
عرف ب�أنها عدم قدرة الفرد على القراءة
تُ ًّ
والكتابة والتوا�صل با�ستخدام عالمات �أو
رموز مكتوبة �أومطبوعة لتمثيل اللغة .وهذه
الو�سائل تعد من �أهم الو�سائل التي تعني
الإن�سان على التعامل مع املجاالت احلياتية
وما يح�صل بها من تغريات وتطورات.
ويختلف مدى انت�شار الأمية داخل املنطقة
الواحدة ب�سبب عدة عوامل مثل الو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي واجلن�س واملهنة
ومعايري �أخرى تختلف من مكان لآخر.
وتعد الأمية واحدة من الظواهر االجتماعية
املنت�رشة يف الدول النامية وخا�صةً بني فئة
الإناث.
عموم ًا يالحظ ب�أن لكل جمتمع مقايي�س
ومعايري خمتلفة يف حتديد الأمية وذلك وفق ًا
لتطوره العلمي والتكنولوجي .وال يفوتنا
�أن نذكر يف هذه ال�سانحة �أن عدم القدرة على
التعامل مع املحتوى الرقمي والتكنولوجي
� ,أ�صبح من املفاهيم اجلديدة واملعا�رصة
للأمية .كما �أ�صبحت منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)  ,تُ عد
اكت�ساب مهارات القراءة والكتابة وحت�سينها
يعد
جزءا
جوهريا من احلق يف التعليم .حيث َ
ً
ً
حمو الأمية حمركً ا للتنمية امل�ستدامة وذلك
فر�صا �أكرب للم�شاركة يف
ملنحه الأفراد ,
ً
�سوق العمل والتقليل من الفقر .بالإ�ضافة �إىل
�أن القراءة والكتابة �أ�صبحت و�سيلة لتحديد
هوية ال�شخ�ص وفهمه للأمور املختلفة ,
وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�إبداعه وتوا�صله مع
العامل الرقمي الغني باملعلومات واخلربات
الذي ال مفر من التعامل معه يف الوقت
احلا�رض.
وي�ؤكد املجتمع الدويل على �أنه "عندما
ن�ستثمر يف التعلم وحمو الأمية ,ف�إننا
ن�ستثمر يف الكرامة الإن�سانية والتنمية
وال�سالم .فبتعزيز حمو الأمية  ,ميكننا
م�ساعدة ماليني النا�س على �أن ُ
يخطوا

ب�أيديهم �صفحات من الفر�ص ال�سانحة يف
حياتهم ويف م�ستقبلنا امل�شرتك" .
عموم ًا تعترب الأمية بكافة �أ�شكالها و
حماورها �سبب ًا �أ�سا�سي ًا ونتيجة منطقية
للتخلف الإقت�صادي والإجتماعي يف
املجتمعات املختلفة  ,بالإ�ضافة �إىل كونها
ت�شكل حالة هدرٍ
فظيع للموارد الب�رشية .ويف
ٍ
ظل وجود ن�سبة كبرية من الأميني يف العامل
�سعت معظم الدول �إىل ت�سخري كل �إمكانياتها
للق�ضاء على هذه الظاهرة من خالل برامج
حمو الأمية  .وقامت ارتريا بت�سخري كافة
الإمكانيات للإ�ستفادة الق�صوى من برامج
حمو الأمية التي يتم تنظيمها عرب وزارة
التعليم الإرترية يف الوقت احلايل وذلك
�إمتداد ًا جلهودها يف هذا املجال يف املناطق
املحررة يف فرتة الكفاح امل�سلح وليتحول
ال�شعار من "حمو الأمية هدف ال يحتمل
الت�أجيل " �إىل " يجب �أن تخلو البالد من بقعة
مل متحو �أميتها " .فهل حققت تلك اجلهود
الغايات املن�شودة منها يف كافة الأم�صار ؟
وما هو م�ستوى معدالتها يف الدول النامية
و الفقرية؟ ما هي التحديات التي تقف حجر
عرثة يف �سبيل الق�ضاء عليها نهائي ًا ؟ وكيف
هي ال�سبل الناجعة لتخطي و جتاوز تلك
العقبات ؟
عموم ًا ي�شري اخلرباء يف هذا املجال �إىل
�أن حمو الأمية يعترب حق ًا �أ�سا�سي ًا من حقوق
الإن�سان و�أ�سا�س عملية التعلم مدى احلياة .
بالإ�ضافة �إىل " �أن حمو الأمية ميثل عن�رص ًا
�أ�سا�سي ًا لتحقيق التنمية الإجتماعية و
الب�رشية  ,وذلك نظر ًا �إىل قدرته على تطوير
حياة الأفراد "  .وال يفوتنا طبع ًا كون �أن "
حمو الأمية تعترب � ً
أداة ناجعةً تتيح للأفراد
و الأ�رس و املجتمعات على ال�سواء  ,حت�سني
ظروفهم ال�صحية و زيادة دخلهم بالإ�ضافة
�إىل تعزيز عالقتهم بالعامل املحيط بهم "
 .كما نالحظ �أنه يف املجتمعات احلالية
و يف ظل الثورة التكنولوجية والتقدم يف
جمال التقنيات و املعلوماتية والتي �أف�ضت
بال�رضورة �إىل ات�ساع نطاق الإت�صاالت  ,كان
حتمي ًا حدوث املزيد من امل�شاركة الإجتماعية
وال�سيا�سية لل�شعوب  ,خا�صة و�أن املجتمع

املتعلم يتميز بتمتعه بالدينامية و تبادل
الأفكار واحلوار البناء وذلك على النقي�ض
من املجتمع غري املتعلم والذي ت�شكل الأمية
فيه عقبة عظيمة حتول دون حت�سني الظروف
احلياتية للأفراد بل قد تتخطى ذلك و ت�ؤدي
�إىل الإ�ستبعاد و العنف .
على كل حال ي�ؤكد الرتبويون على �أن حمو
الأمية هو يف �صلب التعليم للجميع لأ�سباب
منطقية عدة ,نذكر يف ال�سطور التالية
بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�رص :
� 1أن التعليم الأ�سا�سي اجل ّيد النوعيةيزود الطالب مبهارات حمو الأم ّية مدى
ّ
احلياة .
ي�شجع التعليم اجليد على بلوغ
2ّ
م�ستويات علمية �أعلى
 3الأهايل املتعلّمون مهي�أون �أكرث منالأميني لإر�سال �أبناءهم �إىل املدرا�س
� 4أن الأ�شخا�ص املتعلّمني �أقدر من الأمينيعلى الإفادة من الفر�ص التعليمية املتاحة
 5يالحظ �أن املجتمعات املتعلّمة مهيئةبطريقة �أف�ضل ملواجهة التحديات التنموية
ال�ضاغطة .
هذا وقد �أطلقت اليون�سكو يف ال�سابق
العديد من املبادرات يف هذا جمال حمو
الأمية نذكر يف ال�سطور التالية بع�ضها على
�سبيل املثال ال احل�رص :
 1حمو الأمية لتعزيز القدرات  .فاملهملي�س ما يحققه حمو الأمية للأفراد و �إمنا ما
ميكن الأفراد حتقيقه بف�ضل حمو الأمية .
 2حمو الأمية من �أجل التعلم مدى احلياةوذلك ب�إعتبار حمو الأمية كم�سار متوا�صل
يتطلب التعلم امل�ستدام من خالل التطبيق و
بيئة متعلمة و مهيئة
 3حمو الأمية و املجتمعات املتعلمةوذلك عرب برامج توفر مهارات حمو الأمية
التي متكن املواطنني من امل�ساهمة بفعالية
يف احلياة العامة .
ونختم �صفحة اليوم بالقول �إن الإهتمام
الذي تلقاه برامج حمو الأمية البد من �أن
ي�أتي على �أر�ضية �أن العلم يرفع بيت�أ ال عماد
له واجلهل يهدم بيت العز وال�رشف .
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رحلة العودة اىل ال�صواب!!!

حممود عبداهلل�/أبوكفاح
(اجلزء الرابع)
اجلزء الرابع
يف نهاية
من هذا املو�ضوع ا�ستمعنا
اىل و�صف هانا لهذه الدنيا
و�إ�ستهجانها لتعليق بع�ض بني
الب�رش �إخفاقاتهم الذاتية علي
الدنيا ,وبينما كانت جتتهد
يف البحث عن و�صف دقيق
لهذه الدنيا والدموع تنهمر
من عينيها بال �إ�ستئذان منا
اىل �سمعها �صوت فتاة تخطو
نحو بيتها منادية �إياها قائلة
"ماما ماما" وخرجت للتو من
تلك الدوامة ب�رسعة لت�ستقبل
الفتاة بكل �أريحية..
عندما دخلت تلك الفتاة التي
يبدو �أن ي عمرها اليتجاوز
الإثنتي ع�رش عاما تبدلت
�أحوال الغرفة التي كنا نتجاذب
فيها �أطراف احلديث و�أن�سحبت
م�شاعر احلزن فج�أة وبال مقدمات
,حقيقة الأطفال هم فلذات
�أكبادنا وهم مبثابة ال�شموع
امل�ضيئة للمنازل,ال�سيما اذا
تربوا على القيم املجتمعية
احلميدة,فالطالب الإرتريني
كما نعلم يقبلون �أيدي �آبائهم
و�أمهاتهم عند العودة اىل
البيت من املدر�سة ,وعلى ذات
ال�سياق فعندما ر�أيت تلك الفتاة
الوديعة تقبل يد هانا  ,فرحت
كثريا ومتنيت ان تكون هذه
البنت �أبنتها ,ع ّلها تعو�ضها
عن مرارة تلك احلياة القا�سية

التي عا�شتها يف حياتها
املبكرة ,لقد كانت لدي رغبة
عارمة يف ان اتخل�ص من كل
الأفكار التي كانت تدور بخلدي
عن تلك الفتاة التي �أ�ضطرتنا
ملقاطعة حديثنا و�أن ادفع
هانا لتحدثني عن الكيفية التي
�إ�ستمرت بها عالقتها الغرامية
مع كربوم,ولكنني فقدت االمل
يف ذلك لأنني مل �أكن متاكد ًا ما
�إذا كانت هذه الفتاة �ست�سمح لنا
بذلك �أم ال .وبعد هنيهة �إجتهت
�صوب الفتاة و�س�ألتها قائ ً
ال"�أي
م�ستوى تدر�سني يا�صغريتي؟"
,فردت علي قائلة"�أدر�س يف
ال�صف ال�ساد�س",فقلت لها
"هل انتي موفقة يف درا�ستك
وماهو ترتيبك يف نهاية
العام؟"وبينما كنت �أوجه
لها تلك الأ�سئلة املتعلقة
بالدرا�سة كانت هانا حتدثها
يف �أذنها ب�صوت خافت ومل
ت�شارك ب�أي مداخلة يف حديثنا
انا والفتاة وك�أن درد�شتنا مل
تكن تعجبها,على كل حال
تناولت الفتاة ال�صغرية
غداءها وذهبت على الفور
لترتكنا نوا�صل مابد�أناه من
حديث,فقلت ل هانا وانا خائف
من �أن الترف�ض موا�صلة احلديث
معي"هل نوا�صل ما بد�أناه من
حديث ياهانا؟" فقالت يل
"ياتري �أين كنا قد توقفنا يف
حديثنا؟ حينها �سعدت كثريا
بردها وعلمت انها م�ستعدة
للحديث معي .وحتى �أ�صل اىل
ما �أ�صبو اليه مبا�رشة�,س�ألتها

قائ ً
ال"كيف ا�ستمرت عالقتك مع
كربوم؟ فردت قائلة"عالقتي مع
كربوم كانت وطيدة للغاية وال
�أبالغ �إذا قلت بان حبنا كان حب ًا
جنوني ًا,فقد همت بحبه كثري ًا
وهام بي,وا�صبحت �أري حياتي
ال معنى لها بدونه,و�أتذكر �أن
اقربائي ومعاريف ظلوا يقدمون
جماراة
يل الن�صح بعدم
م�شاعري �,صحيح �أنني كنت
اجتاوب مع ن�صائحهم يف بداية
عالقتي بكربوم ولكن بعد ان
م�ضى وقت طويل على حبنا مل
�أعد اكرتث بتلك الن�صائح وامنا
كنت ا�سمعها ب�أذين الواحدة
و�أفرغها من ذاكرتي بالأذن
الثانية لي�س هذا فح�سب فقد
كنت �أتهكم عليهم مع �صديقاتي
يف درد�شاتنا ونقول لهم ماذا
�أ�صاب ه�ؤالء القوم �أال يعرفون
قيمة البهجة وامل�رسة وق�ضاء
الوقت يف امللذات,و�أتذكر ان
االمر و�صل بي اىل درجة انني
كنت �أكره كل من ين�صحني
و�أحاول تفاديه بقدر االمكان
واذا �أجربين القدر ل�سماعهم يف
بع�ض االحيان كنت �أقول متى
ينتهون من كالمهم لأن كالمهم
كان ي�ضايقني كثري ًا,لقد كنت
�أعربد مع كربوم يف بيوت
الدعارة ال�رسية ,ومع مرور
الوقت بد�أت �أدخل معه اىل
البارات التي مل اتعود على
دخولها من قبل,والأدهي
والأمر �رصت ال اح�س ب�أي حرج
من دخول الفنادق واملبيت
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فيها .
هل كنتم تفكرون يف الزواج
وتكوين �أ�رسة؟
�أنت �شخ�ص طيب للغاية�,أي
تق�صد ,فنحن مل
زواج
نعد نتذكر هذا االمر على
ال�صعيد
الإطالق,وعلى
ال�شخ�صي مل �أحدث نف�سي
ولو يوما واحد ًا بالتفكري يف
امل�ستقبل ,املو�ضوع كان جمرد
حب يجمع بني طرفني(�أحببته
�,أحبني),ففي تلك الفرتة مل
يكن يتجاوز عمري ال 18عام ًا
,كنت مراهقة واليخطر ببايل
�سوى فعل كل ما�أريد,ال�ضوابط
والقيم حتكمني,ويف بع�ض
الأحيان كان يبدو يل انني ملكت
العامل ب�أ�رسه وال�شيئ ميكن
ان يحول بيني وبني رغباتي
ال�صبيانية,اذا وقع املرء
يف �شباك احلب فهو �أقرب اىل
اجلنون منه اىل احلكمة,وكل
ماتراه هو فقط حبيبك الذي
تهيم بحبه�,أمل جترب احلب
من قبل؟قالت يل هذه العبارة
و�ضحكت ب�صوت عايل...فقالت
يف قرارة نف�سي"جئت لأوجه لها
الأ�سئلة عن جتربتها فبد�أت هي
ب�س�ؤايل ,انه المر غريب جد ًا".
�س�ؤالها يل ما �أذا كنت قد
احببت يوما ما �أم ال,جعلني
�أ�ضحك معها و�أ�سايرها يف
ال�ضحك,ولكنني مل �أرد على
�س�ؤالها ,بل وجهت اليها �س�ؤا ًال
�آخر قائ ً
ال"هل �إ�ست�سلم والديك
لل�صمت وهم يرون �أبنتهم يف
طريقها اىل ال�ضياع؟
عندما فقد والداي الإ�ستجابة
لن�صائحهم من قبلي ,ي�أ�سوا
وتركوين حلايل لعل الأيام

تعيدين اىل طريق ال�صواب,فقد
توقفوا عن التحدث معي بعد �أن
ف�شلت كل حماوالتهم لتقوميي
,كانوا ي�سرتقون فقط النظر
ايل من على البعد وقد عمهم
اخلجل من ت�رصفاتي الطائ�شة
.
وماذا عن اخوانك,هل حاولوا
ثنيك عن ذلك ال�ضياع؟
�صغارا
كانوا
اخواين
اليعلمون ما يحدث بال�ضبط,انا
كنت بكر الأ�رسة و�أقوم
برعايتهم,لذا كانوا يهتفون
ب�أ�سمي يومي ًا,واذا ارادوا اي
�شيئ كانوا يطلبونه مني بد ًال
من الوالدة والأب,ولكن بعد
ان كربوا يف ال�سن وتعرفوا
على �سلوكي و�أت�ضحت لهم
الر�ؤية حرموين حتى من
النظر ايل ,ناهيك عن مناداة
�إ�سمي والإقرتاب مني طلبا
لتنفيذ بع�ض الرغبات اخلا�صة
بهم ,,,عندما �أدخل البيت
يبتعدون عني وال ي�سلموا علي
�إطالق ًا وك�أنني مل �أكن �أختهم
التي �ساهمت يف تربيتهم�,رصت
منبوذة بالن�سبة
�شخ�صية
لهم ,وانا من جانبني �أي�ض ًا
كنت اريدهم ان يبتعدوا عني
خا�صة عندما �أعود اىل البيت
يف امل�ساء النني كنت �إحت�سي
اخلمر ورائحتها النفاذة كانت
تنبعث من فمي.
كيف كنتي تعي�شني يف بيتكم
وقد خ�رستي كل افراد العائلة؟
كنت �أعود اىل البيت ليال
فقط للنوم,كنت جمربة على
ذلك لأنني مل �أكن امتلك بيت ًا
�آخر�,سعادتي كانت �أثناء
تواجدي خارج البيت�,أما
يف بيتنا فكنت �أت�ضايق كثري ًا
والقلق يتملكني منذ الوهلة
االويل لدخويل ,لي�س هذا
فح�سب فقد كنت �أغ�ضب عندما
يديرون وجوههم عني ويرف�ضون
التحدث معي ويتفادون ر�ؤيتي
واحيانا كان ي�صل بي االمر اىل
م�ستوى �أبعد من ذلك,حيث
كنت �أبكي �صامتة يف �رسير
نومي ,حتى �أخفف الأمل الذي
كان يعت�رص دواخلي,وبعد
فرتة عندما ت�أكدت من
كراهيتهم يل بد�أت �أدخل و�أخرج
من البيت وانا متجهمة الوجه
,والأدهي والأمر حتى ابناء
حارتنا الذين كنت احرتمهم
ويحرتمونني,ويتجمعون يف
غالب االحيان يف زواية من
زوايا بيتنا بد�أوا يف م�ضايقتي
والإ�ساءة ايل عند العودة اىل
البيت,و�أن اكرث ما �أثار حفيظتي
هو انني ذات يوم وبينما
كان اولئك ال�شباب ي�سيئون
ايل ب�ألفاظ نابية,ر�أيت اخي
ال�شاب يغادرزمالءه ال�شباب
وهو مك�سور اخلاطر ,واخلجل
يتملكه لعدم قدرته على حتمل
تلك الألفاظ النابية.
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يف الأ�سبوع الرابع من الدوري الإجنليزي املمتاز:

ليفربول يت�صدر الربميريليج بثالثية يف برينلي

وا�صل نادي ليفربول ،ت�صدره جلدول
ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز ،بفوزه
على م�ضيفه برينلي بثالثية دون رد ،ال�سبت
املا�ضي� ،ضمن مباريات اجلولة الرابعة.
ثالثية ليفربول حملت توقيع كري�س وود
باخلط�أ يف مرماه ،و�ساديو ماين وروبرتو
فريمينو .وبهذه النتيجة ،حافظ ليفربول
على العالمة الكاملة يف امل�سابقة ليت�صدر
جدول الرتتيب بر�صيد  12نقطة بفارق نقطتني
�أمام مان�ش�سرت �سيتي ،فيما توقف ر�صيد
برينلي عند  4نقاط .الفريق الأحمر افتتح
الت�سجيل يف الدقيقة  ،33عندما رفع �ألك�سندر
�أرنولد كرة عر�ضية ارتدت من ر�أ�س املهاجم
وود ،لتخدع دفاع وحار�س فريقه وت�سقط
من فوق اجلميع �إىل داخل ال�شباك .و�رسعان
ما �أ�ضاف ليفربول الهدف الثاين يف الدقيقة
 ،37عن طريق هجمة مرتدة لت�صل الكرة �إىل
فريمينو الذي مررها لزميله ماين ،فما كان من الأخري �إال �أن �أودعها داخل املرمى بنجاح� .أول ربع �ساعة من ال�شوط الثاين مرت
بهدوء ،قبل �أن يح�صل �صالح ،على فر�صة خطرية ويف�ضل الت�سديد بدال من التمرير �إىل فريمينو ،لت�ستقر الكرة ب�سهولة بني يدي
احلار�س بوب يف الدقيقة  .60وا�ستمرت هيمنة ليفربول ،ورفع هندر�سون كرة عر�ضية ق�صرية قابلها فريمينو مبق�صية جميلة �أبعدها
املدافع بر�أ�سه يف الدقيقة  ،64و�أجرى ليفربول تبديله الأول ب�إ�رشاك ت�شامربلني بدلاً من هندر�سون يف الدقيقة  .71ومرت ر�أ�سية
تاركوف�سكي فوق عار�ضة ليفربول ،و�سدد �أوك�سليد ت�شامربلني يف مكان وقوف بوب بالدقيقة  ،79قبل �أن ي�سجل فريمينو الهدف
الثالث يف الدقيقة  ،80بت�سديدة بعد متريرة حا�سمة من حممد �صالح .و�أجرى ليفربول ،تبديال مزدوجا يف الدقائق الأخرية ،دخل من
خالله �شريدان �شاكريي وديفوك �أوريجي بدلاً من فريمينو وماين الذي عرب عن غ�ضبه على مقاعد البدالء ،لتنتهي املباراة بفوز الريدز

يف اجلولة الثالثة من دوري الليجا الإ�سبانية:

قطار بر�شلونة يتعطل جمددا يف حمطة �أو�سا�سونا
�سقط بر�شلونة يف فخ التعادل
الإيجابي (� )2-2أمام �أو�سا�سونا،
يف معقل الأخري "ال �سادار"� ،ضمن
مناف�سات اجلولة الثالثة من الدوري
الإ�سباين .و�سجل لرب�شلونة �أن�سو
فاتي و�آرثر ميلو يف الدقيقتني (51
و )64على الرتتيب ،بينما �سجل
روبرتو توري�س هديف �أو�سا�سونا يف
الدقيقتني ( 7و .)81وبهذا التعادل
يرفع بر�شلونة ر�صيده للنقطة  4يف
املركز اخلام�س بجدول الرتتيب،
بينما حل �أو�سا�سونا يف املركز الرابع
بر�صيد  5نقاط .بد�أ �أ�صحاب الأر�ض
بنزعة هجومية قوية ،وجنحوا يف
بكرا يف الدقيقة ،7
ت�سجيل هد ًفا ُم ً
حيث �أر�سل براندون كرة عر�ضية من
اجلبهة اليمنى �سددها روبرتو توري�س
�أق�صى ي�سار احلار�س تري �شتيجن.
وانح�رس اللعب يف و�سط امللعب،
وف�شل بر�شلونة خالل �أول ن�صف �ساعة من تهديد مرمى �أو�سا�سونا ب�شكل �رصيح ،حيث عانى على م�ستوى بناء اللعب واالخرتاق ،على
الرغم من اال�ستحواذ الكامل على الكرة .وجل�أ العبو �أو�سا�سونا لاللتزام الدفاعي التام ،مع االعتماد على الهجمات العك�سية لتهديد
مرمى تري �شتيجن ،حتى انتهى ال�شوط الأول بتقدم �أ�صحاب الأر�ض بهدف نظيف ،وبدون �أي ت�سديدة على املرمى من بر�شلونة .ومع
بداية ال�شوط الثاين ،قرر فالفريدي تن�شيط اخلط الهجومي بالدفع بال�شاب �أن�سو فاتي بدلاً من نيل�سون �سيميدو الظهري الأمين.
وو�ضع فالفريدي �سريجي روبريتو كظهري �أمين ،بينما عاد رافينيا �إىل خط الو�سط ،و�أمامه ال�شاب فاتي على الطرف الأي�رس �ضمن
الثالثي الهجومي .وجنح البديل فاتي يف ت�سجيل هدف التعادل لرب�شلونة ،حيث ا�ستقبل كرة عر�ضية من زميله كارلي�س برييز
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

ل ُي�سدد بالر�أ�س على ميني حار�س �أو�سا�سونا روبن يف الدقيقة  .51ووا�صل فالفريدي
تن�شيط فريقه ،ودفع بالربازيلي �آرثر ميلو بدال من رافينيا يف خط الو�سط ،من �أجل
�إمداد الثالثي الهجومي مبزيد من الكرات .وكاد كارلي�س برييز مهاجم البلوجرانا� ،أن
ُي�ضاعف النتيجة لفريق ،بت�سديدة قوية لكن حار�س �أو�سا�سونا روبن كان يف املوعد.
وت�ألق تري �شتيجن يف الت�صدي لت�سديدة من براندون العب �أو�سا�سونا من خارج منطقة
اجلزاء ،يف الدقيقة  .59وجنح البديل الثاين للبار�سا �آرثر ،يف ُم�ضاعفة النتيجة
بالهدف الثاين ،حيث ا�ستقبل متريرة يف منطقة اجلزاء من كارلي�س برييز ،و�سدد
�أق�صى ي�سار احلار�س روبن يف الدقيقة  .64وا�ستمرت حماوالت �أو�سا�سونا للعودة يف
النتيجة مرة �أخرى ،بت�سديدة من توري�س يف الدقيقة  ،75لكن تري �شتيجن �أم�سك بها
ب�سهولة .واحت�سب حكم املباراة ركلة جزاء لأو�سا�سونا ،بعدما مل�س جريارد بيكيه
مدافع البار�سا الكرة بيده يف منطقة اجلزاء ،ونفذها توري�س بنجاح ،حيث �سدد يف
الزاوية اليمنى لتري �شتيجن ليمنح التعادل لفريقه يف الدقيقة  .81و�أهدر كارلي�س
برييز مهاجم البار�سا فر�صة ت�سجيل الهدف الثالث يف الدقيقة  ،88حيث انفرد بحار�س
�أو�سا�سونا لكنه ف�شل يف �إ�سكان الكرة بال�شباك ،لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

يف اجلولة الثانية من الكالت�شيو الإيطايل:

�سكني كوليبايل يغتال حلم نابويل ويكافئ يوفنتو�س

فاز يوفنتو�س يف مباراة درامية على �ضيفه نابويل ،بنتيجة ( ،)4-3باملباراة التي
جمعت الفريقني يف �إطار مناف�سات اجلولة الثانية من عمر م�سابقة الدوري الإيطايل.
�أحرز �أهداف يوفنتو�س كل من دانيلو ،هيجواين ،رونالدو وكوليبايل باخلط�أ يف
مرماه ،بالدقائق ( 62 ،19 ،16و ،)92بينما �أحرز مانوال�س ،لوزانو ودي لورينزو
بالدقائق ( 68 ،66و .)81املباراة ميكن تق�سيمها �إىل ق�سمني ،الأول عندما ا�ستحوذ
يوفنتو�س على �أحداث ال�شوط الأول ،وترجم �سيطرته �إىل �أهداف بعدما �سجل ثالثية.
�أما الق�سم الثاين عندما جنح نابويل يف العودة بال�شوط الثاين ،وال�سيطرة وت�سجيل
ثالثية خاطفة� ،إال �أن تفا�صيل ب�سيطة منحت يوفنتو�س النقاط الثالث .يوفنتو�س قدم
ً
ريا عن مباريات اليويف التي خا�ضها طوال املو�سم املا�ضي،
�شوطا مثال ًيا ،اختلف كث ً
بعدما لعب الفريق كرة جماعية مميزة طوال ال�شوط يف خمتلف اخلطوط ،بل ومتيز
خط الو�سط الذي عانى منه يوفنتو�س على مدار املو�سم املا�ضي ،حيث ربط ب�شكل
جيد بني اخلطوط .وجنح و�سط يوفنتو�س يف امل�ساندة الدفاعية والهجومية ،ففي
حالة الدفاع جنح يف �إغالق امل�ساحات على العبي نابويل ،وانت�رش العبوه بطريقة
مميزة ،ويف الهجوم �ساند الثالثي (بيانيت�ش ،ماتويدي وخ�ضرية) املهاجمني ،من
خالل الت�سديد والتمريرات احلا�سمة داخل منطقة نابويل� .أحد العوامل التي منحت
يوفنتو�س التفوق ،هو احلالة البدنية والفنية املمتازة للربازيلي دوجال�س كو�ستا،
الذي جنح من خالل املرتدات يف �صناعة اخلطورة والفارق ،ومتكن من �صناعة هدفني
يف �أول  45دقيقة .قدم نابويل �شوط �أول �سيء للغاية ،بعدما قرر �أن�شيلوتي الرتاجع
ملنت�صف ملعبه ومنح الكرة ليوفنتو�س ،حتى ا�ستقبل هدفني ،يف �أحد �أ�سو�أ الأ�شواط
التي لعبها فريق اجلنوب .ومع بداية ال�شوط الثاين ،ونزول لوزانو ،بد�أ نابويل يف
اال�ستفاقة والعودة لأحداث املباراة ،فبد�أ الطرفان كاييخون باليمني ،وماريو روي
ً
أحيانا زيلين�سكي بالي�سار يف �صناعة اخلطورة على مرمى يوفنتو�س.
مع مريتينز و�
واعتمد كارليتو على �سالح الركالت احلرة والتي متثل نقطة �ضعف ثابتة ليوفنتو�س
منذ املو�سم املا�ضي ،خا�صة يف وجود بونوت�شي ،الذي كان �سب ًبا يف معاناة
البيانكونريي يف الركالت الثابتة ،حتى متكن فريق �أن�شيلوتي من ت�سجيل هدفني .ال�شك
�أن ال�سنغايل كاليدو كوليبايل ،مدافع نابويل ،ي�ستحق �أن يح�صل على �أ�سو�أ العب يف
متاما عن املدافع ،الذي ت�سبب يف قتل فريقه وخ�سارة  3نقاط
املباراة ،فغاب الرتكيز
ً
مهمة يف م�شوار الفريق نحو مناف�سة يوفنتو�س .كوليبايل ت�سبب يف ا�ستقبال نابويل
الهدف الثاين ،بعدما متت مراوغته ب�سهولة من جانب هيجواين يف منطقة اجلزاء،
بينما �أحرز ً
هدفا قات ًال يف �شباك فريقه باخلط�أ يف مرماه ليقتل فريقه ب�سكني باردة.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية

الدوري الإجنليزي املمتاز ( -:ال�سبت � 31أغ�سط�س)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت � 31أغ�سط�س) الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت � 31أغ�سط�س)
ميالن  0 : 1بري�شيا 19:00
يوفنتو�س  3 : 4نابويل 21:45

				
			�أو�سا�سونا  2 : 2بر�شلونة 18:00
�ساوثهامتون  1 : 1مان�ش�سرت يونايتد 14:30
			
خيتايف  1 : 1ديبورتيفو �أالفي�س 20:00
				
لي�سرت �سيتي  1 : 3بورمنوث 17:00
		
ليفانتي  0 : 2بلد الوليد 20:00
		
مان�ش�سرت �سيتي  0 : 4برايتون 17:00
(الأحد � 01سبتمرب)
ريال بيتي�س  1 : 2ليجاني�س 			22:00
			
نيوكا�سل يونايتد  1 : 1واتفورد 17:00
				
الت�سيو  1 : 1روما 19:00
					
(الأحد � 01سبتمرب)
		
و�ست هام يونايتد  0 : 2نوريت�ش �سيتي 17:00
				�أتالنتا  3 : 2تورينو 21:45
فالن�سيا  0 : 2ريال مايوركا 18:00
			
كري�ستال باال�س � 0 : 1أ�ستون فيال 17:00
ليت�شي  1 : 0هيال�س فريونا 21:45
				
�إ�سبانيول  3 : 0غرناطة 20:00
			
ت�شيل�سي � 2 : 2شيفيلد يونايتد 17:00
				�أودينيزي  3 : 1بارما 21:45
				�أتلتيكو مدريد � 2 : 3إيبار 20:00
برينلي  3 : 0ليفربول 19:30
		
جنوى  1 : 2فيورنتينا21:45
				
فياريال  2 : 2ريال مدريد 22:00
					
(الأحد � 01سبتمرب)
كالياري  2 : 1انرت ميالن 21:45
											
�إيفرتون  2 : 3ولفرهامبتون 16:00
�سا�سولو � 1 : 4سامبدوريا 21:45
										
�آر�سنال  2 : 2توتنهام هوت�سبري 19:30
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

مت�سلحا بعاملي الأر�ض واجلمهور ..

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

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

منتخب جمال البحر الأحمر ي�سعى لرتوي�ض املحاربون ال�شجعان يف موقعة �أ�سمرا
�سيكون �إ�ستاد �أ�سمرا الدويل غدا
الأربعاء �ساحة للتناف�س الكروي املثري
�ضمن ت�صفيات قارة افريقيا امل�ؤهلة
لبطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم 2022م
بقطر  ،حينما يواجه منتخبنا الوطني
نظريه منتخب ناميبيا عند الرابعة ع�رصا.
املواجهة التي تعترب الأوىل ملنتخب
جمال البحراالحمر بعد طول غياب �سيتم
من خاللها ج�س نب�ض الكرة االرترية
وامل�ستوى الذي بلغته مقارنة مع
املنتخبات االفريقية االخرى.
وميتلك منتخبنا الوطني �أمالأ م�رشوعة
وطموحات حقيقية بهدف تد�شني رحلته
املونديالية بطريقة مثالية  ،وهو الهدف
الذي و�ضعه مدرب منتخبنا الوطني
�أمل �سقد �إفرمي الذي �أكد يف �إت�صال
مع جريدة ارتريا احلديثة ب�أنه يتطلع
للو�صول اىل �أبعد مدى ممكن يف هذه
الت�صفيات  ،وملاال بلوغ نهائيات ك�أ�س
العامل بقطر .
و�أو�ضح املدرب �أمل �سقد �إفرمي
ب�أن املنتخب ي�ضم يف ت�شكيلته جنوم
منتخب ال�شباب ملادون الع�رشين عاما
،باال�ضافة اىل العبني من ذوي اخلربة
ظلوا ين�شطون يف ال�ساحة املحلية  ،هذا
�إىل جانب اال�ستعانة بالالعبني االرتريني
يف اخلارج.
و�أو�ضح املدرب الذي ق�ضى مع
املنتخب الوطني مدة طويلة  ،ب�أن
اال�ستعدادات التي �أجراها املنتخب يف
مع�سكره املحلي تقرتب من ال�شهر ،
مبديا تخوفه من ت�أخر �إن�ضمام الالعبني
االرترين القادمني من اخلارج للت�شكيلة
وعدم نيلهم الفرتة الكافية لإجراء
التدريبات اجلماعية �أو الت�أقلم مع
الت�شكيلة املنتظرة  ،لي�ضيف ب�أن �ستة
من الالعبني االجانب قد �إن�ضموا اىل
املع�سكر بينما ينتظر �أن ين�ضم االخرون
اليوم الثالثاء (�أي قبل يوم واحد)  ،م�شريا

ب�أنه �ستتم عملية �إختيار ملن ي�ستطيعون
فقط �أن يكونوا على م�ستوى احلدث.
و�أ�شار املدرب �أمل �سقد بان �صعوبة
املباراة تنبع من كونها مباراة �إ�ستهاللية
وفاحتة مل�سوار املنتخب (معتربا
�إياها �أ�صعب مباريات املنتخب يف هذه
الرحلة) م�ستدلأ ب�أن �إذا مت جتاوز هذه
املحطة ف�سيكون القادم �أ�سهل لكون
املباريات تقام على نظام املجموعات
وبعملية ح�سابية متناهية .
وعن معرفته باملنتخب املناف�س ،
ي�شري الكابنت� /أمل �سقد ب�أنه ال توجد
دراية كافية بهذا املنتخب وعن خلفيته
 ،عدا القليل ممامت جمعه من مواقع
االنرتنت من معلومات وحقائق قليلة ،
مو�ضحا ب�أنه منتخب يتفوق على منتخبنا

تناف�س ثالثي على جائزة االف�ضل بالعامل

الفيفا يعلن �أ�سماء املتناف�سني على
جائزة �أف�ضل العب يف العامل

الوطني ب�أف�ضلية اخلربة واالحتكاك
واملمار�سة يف هذا امل�ستوى ،وانه خا�ض
قبل ذلك عديد املباريات يف الت�صفيات
املونديالية والقارية .
و�أ�شار مدرب عدولي�س العا�صمي
�سابقا يف ت�رصيحه ب�أنه الت�شكيلة التي
ي�ضمها تتمتع بالكفاءة ولديها م�ؤهالت
فنية كبرية ومن �ضمنهم العبني مهاريني
 ،و�إذا مامت تدعيمهم بخربة املباريات
واملواعيد الكبرية ف�سيقدمون عطاءات
عالية امل�ستوى.
ويف اخلتام  ،نا�شد �أمل �سقد �إفرمي
امل�شجعني للوقوف اىل جانب املنتخب
الوطني ودعمه بالت�شجيع وامل�ؤازرة
امل�ستمرة على مدار �أطوار اللقاء ،
بغية �إ�ستغالل عاملي االر�ض واجلمهور
ب�أف�ضل ماميكن قبل الرتحال خلو�ض
مباراة الإياب.
وو�صل منتخب ناميبيا اىل مطار
العا�صمة ا�سمرا ظهرية �أم�س االثنني
ببعثة قوامها  28فردا طاقم من العبني
و�أع�ضاء اجلهازين الفني واالداري.
ويقود املدرب بوبي �ساماريا
منتخب ناميبيا يف مهمته االوىل برحلة
الت�صفيات املونديالية  ،حيث يعترب من
�أبرز الالعبني ال�سابقني ملنتخب بالده .
وت�سلم هذا املدرب مهمة قيادة

منتخب بالده يف يوليو املا�ضي خلفا
للمنتهي تعاقده املدرب
ر يكا ر د و
ا ل�سا بق
الذي ودع
ما نيتي

�أكرث من العب يحرتفون يف الدوريات
االجنبية  ،يف مقدمتهم بين�سون
�شيلوجنو مهاجم نادي �سموحة ال�سابق
واال�سماعيلي احلايل �أبرزهم العبني يف
الدوري االجنليزي  ،وبع�ض املحرتفني
يف الدوري اجلنوب �أفريقي.
وعدا ه�ؤالء ف�إن منتخب "املحاربني
ال�شجعان " ترك وراءه �إثنان من �أهم
ركائزه هما ريان نيامبي مدافع بالكبرين
روفرز االجنليزي ومانفريد �ستاركي من
كايزر�سالوترن الأملاين من �أجل احلفاظ
على م�شوارهم االحرتايف مع �أنديتهم.
ويتواجد منتخبنا الوطني يف الرتتيب
ال�شهري للمنتخبات الذي ي�صدره
االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا)
باملركز ( ، )202بينما يقبع منتخب
ناميبيا يف املركز (.)121
البينة بني املنتخبان
ورغم الفوارق
ّ
يف عوامل التاريخ والت�صنيف العاملي
واخلربة واالحتكاك � ،إلأ �أن كرة القدم
التعرتف �إال باجلهد يف امل�ستطيل الأخ�رض
واجلد والكدح طوال الدقائق الت�سعني
و�أوقاتها ال�ضائعة  ،ولو
نهج منتخبنا الوطني
هذا النهج ورفع
�شعا ر

الفريق بعد �سنتني مع الفريق تواجها
بت�أهله لثالث مرة يف تاريخه اىل نهائيات
ك�أ�س �أمم افريقيا على ح�ساب منتخب
عريقة لها وزنها يف القارة ال�سمراء على
غرار موزمبيق وغينيا بي�ساو� .إذ ودع
امل�سابقة يف املرتني ال�سابقتني ،يف
 1998ببوركينا فا�سو ،و 2008يف غانا،
من دون حتقيق �أي انت�صار.
وي�ضم منتخب ناميبيا يف �صفوفه

ب�أن ال�شئ م�ستحيل �سيكون ب�إمكانها
اخلروج بنتيجة مر�ضية خ�صو�صا و�أنه
يخو�ض املواجهة على �أر�ضه و�أمام
جماهريه.
و�إذا مل تتحق النتيجة املرجوة من
لقاء الغد ف�إنه �سيكون من ال�صعب
العودة بتذكرة العبور من مباراة االياب
التي �ستقام يف العا�رش من نف�س ال�شهر
بناميبيا.

مبواجهة فريقي ارتريا وبوركينافا�سو

انطالق بطولة ك�أ�س الأمري �سعود الفي�صل للقن�صليات

�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم
"الفيفا" ،االثنني ،عن �أ�سماء الالعبني
الثالثة املر�شحني جلائرة �أف�ضل العب
يف العامل� ،إذ من املقرر �أن ت�سلم اجلائزة
لالعب الفائز يف حفل يقام يف � 23سبتمرب
اجلاري.
وقال االحتاد الدويل لكرة القدم على
ح�سابه يف "تويرت" �إن املر�شحني جلائزة
�أف�ضل العب هم :الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو من يوفنتو�س الإيطايل،
والأرجنتيني ليونيل مي�سي من بر�شلونة
الإ�سباين ،والهولندي فريجيل فان دايك
من ليفربول الإجنليزي.
وتناف�س الثالثي ،رونالدو ومي�سي وفان
دايك ،يف وقت �سابق على جائزة �أف�ضل
العب يف �أوروبا ،وفاز بها فان دايك مدافع
فريق ليفربول.
وفاز لوكا مودريت�ش جنم ريال مدريد
بجائزة الأف�ضل خالل العام املا�ضي بعد

و�صوله لنهائي ك�أ�س العامل مع منتخب
كرواتيا �إىل جانب فوزه بلقب دوري
الأبطال ،وكان رونالدو يف املركز الثاين
وحممد �صالح جنم ليفربول يف املركز
الثالث.
�أما املر�شحات جلائزة �أف�ضل العبة يف
العامل لكرة القدم فهن :الإجنليزية لو�سي
برونز من ليون الفرن�س ،والأمريكية �أليك�س
مورجان من �أورالندو برايد ،والأمريكية
ميجان رابينو من �سياتل رين.
ويف قائمة �أف�ضل املدربني يتناف�س
كل من الإ�سباين بيب غوارديوال مدرب
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،والأملاين
يورغن كلوب مدرب ليفربول ،والأرجنتيني
ماوري�سيو بوت�شيتينو مدرب توتنهام
الإجنليزي ،بح�سب الفيفا .و�سيتم الإعالن
عن الفائزين باجلوائز الفردية خالل حفل
من داخل ملعب "�سان �سريو" يف مدينة
ميالنو الإيطالية يف  23من �سبتمرب اجلاري.

د�شنت الأمرية دعاء بنت حممد
م�ساء ال�سبت  31-08-2019بال�صالة
الريا�ضية مبلعب اجلوهرة مبدينة جدة
بطولة القن�صليات على ك�أ�س الأمري �سعود
الفي�صل ( يرحمه اهلل ) وذلك بكلمة �ضافية
القتها قبل انطالق مباراة االفتتاح التي
ح�رضها قن�صل عام دولة ارتريا الأ�ستاذ/
عبد الرحمن عثمان والقن�صل امان �إبراهيم
والقن�صل �صالح حممود �سبي م�س�ؤول
�ش�ؤون اجلماهري ورئي�س اجلالية �أحمد ح�سن
عدوالي وواع�ضاء القن�صلية وم�س�ؤويل من
اجلالية واحتاد املر�أة وال�شباب..
وبعد اعالن االمرية علياء بدء البطولة
انطلقت مباراة االفتتاح بني منتخب
اجلالية االرترية بجدة ومنتخب جالية
بوركينا فا�سو من املجموعة الأوىل التي
ت�سيد اغلب وقتها منتخب جاليتنا وقد
انتهت املباراة بالتعادل بثالث اهداف
لكال الفريقني حيث ادرك منتخب بوركينا
فا�سو التعادل يف الثواين الأخرية من عمر
املباراة ,وكان امللفت م�ؤازرة جمع من

امل�شجعني وامل�شجعات للمنتخب من
بداية املباراة وحتى نهايتها وهم يرفعون
االعالم االرترية .
وت�ضم املجموعة الأوىل بجانبها منتخبات
م�رص والعراق وفل�سطني واملعلوم �أن
البطولة ي�شارك فيها عدد  20منتخبا
من اجلاليات املقيمة بجدة وتقام بنظام
ال�سدا�سيات  ..هذا وت�ستمر البطولة حتى

التا�سع من �سبتمرب اجلاري ..
يقود املنتخب جهاز فني بقيادة
املدرب حممد �أبو خريه وم�ساعدوه فهد
كحيل ويا�سني والله و�صالح عمر ..
واجلاهز الإداري بقيادة الكابنت كمال
عمر رئي�س جلنة املنتخبات وامل�ست�شار
الريا�ضي عبدال�سالم توكل ورئي�س االحتاد
الريا�ضي بجدة �أحمد بافرج
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد (االول_) 1

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

�إعداد/
عادل �صالح

يف �سطور
ولهلم ريت�شارد فاغرن
(1883 – 1813م)
ولد ولهلم ريت�شارد فاغرن عام 1813م.
وهو م�ؤلف مو�سيقي �أملاين .يعترب �أحد
عباقرة فن النغم يف جميع الع�صور .يف
�أثاره مزيج رومانتيكي من احلب واملوت
وال�شهوة والت�صوف .حاول ان يبدع �شكال
فنيا جديدا تتالقى فيه املو�سيقى والدراما يف وحدة متكاملة .وقد ب�سط يف
كتابه الفن والثورة عام 1849م نظريته يف الدراما املو�سيقية .من �أ�شهر
�أوبراته الهولندي الطائر عام 1843م .تويف املو�سيقار ولهلم ريت�شارد
فاغرن يف عام 1883م.

من طرائف الظرفاء

 قال ها�شم بن القا�سم العنزي -:جمعني والفرزدق جمل�س فتجاهلتهفقلت له -:من �أنت؟ قال� -:أما تعرفني؟ قلت -:ال .قال -:ف�أنا �أبو
فرا�س؟! قلت -:ومن ابو فرا�س! قال� -:أنا ابو الفرزدق! قلت -:ومن
الفرزدق؟ �أوما تعرف الفرزدق؟ قلت� -:أعرفه �أنه �شيء يتخذه الن�ساء
عندنا يت�سمن به وهو الفتوت .ف�ضحك الفرزدق وقال له -:احلمدهلل الذي
جعلني يف بطون ن�سائكم.
 مر رجل ب�أ�شعب وكان يجر حماره فقال له الرجل مازحا -:لقد عرفتحمارك يا�أ�شعب ومل �أعرفك .فقال �أ�شعب -:العجب يف ذلك فاحلمري تعرف
بع�ضها.
 �أتى رجل �أبا حممد النوبهاري فقال -:و�ضعت ر�أ�سي يف حجر �إمر�أتيفقالت -:ما�أثقل ر�أ�سك! فقلت -:انت طالق �إن كان ر�أ�سي �أثقل من ر�أ�سك.
فقال النوبهاري -:تطلق عليك ،فقيل له -:ومل؟ قال -:لأن الق�صابني
�أجمعوا على �أن ر�أ�س الكب�ش �أثقل من ر�أ�س النعجة!!!....
 قيل لب�شار بن برد� -:أن فالنا يزعم �أنه اليبايل بلقاء واحد �أو �ألف.فقال� -:صدق لأنه يفر من الواحد كما يفر من الألف.
 �أتى مغفل ليك�سر لوزة فزلقت عن احلجر! فقال -:كل �شيء يفر مناملوت حتى البهائم �أي�ضا!!.
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 الثالث من �سبتمرب عام 1260م -:وقوع معركة عني جالوت بنياملماليك واملغول.
 يف الثالث من �سبتمرب عام 1783م -:الواليات املتحدة واململكةاملتحدة توقعان اتفاقية باري�س التي مثلت نهاية حرب اال�ستقالل
الأمريكية وذلك باعرتاف اململكة املتحدة با�ستقالل امل�ستعمرات
الأمريكية الثالث ع�شر.
 يف الثالث من �سبتمرب عام 1905م -:اليابان ورو�سيا توقعان«معاهدة بورت�سموث» التي �أنهت احلرب الرو�سية اليابانية.
 يف الثالث من �سبتمرب عام 1939م -:اململكة املتحدة تعلن احلربعلى �أملانيا يف احلرب العاملية الثانية.
 يف الثالث من �سبتمرب عام 1943م -:قوات احللفاء يغزون �إيطالياوذلك يف احلرب العاملية الثانية.
 يف الثالث من �سبتمرب عام 1945م -:القوات اليابانية يف الفلبنيت�ست�سلم للحلفاء وذلك مع نهاية احلرب العاملية الثانية.
 يف الثالث من �سبتمرب عام 1971م -:الإعالن عن ا�ستقالل قطر مناململكة املتحدة.
 يف الثالث من �سبتمرب عام 2009م -:الإعالن عن فوز علي بونغو�أوندميبا جنل الزعيم الراحل عمر بونقو باالنتخابات الرئا�سية يف
الغابون بعد ح�صولة على  42%من الأ�صوات و�سط احتجاجات من
املعار�ضة التي تقول �إن االنتخابات زورت ل�ضمان توريث احلكم.

�أقوال م�أثورة

من اقوال العظماء
 حني ال ميلك املرء خياال،ف�إنه موته ال ي�ساوي �شي ًئا بالن�سبة
�إليه� ،إما �إذا كان يتمتع باخليال،
ف�إن موته �أمر مه ّول �إىل �أبعد
حد�(.سيلني)
 �إذا كنت رج ًال رفيع املقام
ف�أ�س�س بيت ًا ,و� ِأعز زوجتك يف
منزلك كما ينبغي �إم ً
ال بطنها و�أك�س
ظهرها ,ومن ثم اجعلها �سعيدة ما
دمت حي ًا(.بتاح حتب)
 �إن �أف�ضل املواهب هي �أالت�ستخدم كلمتني عندما تكون
كلمة واحدة كافية(.توما�س
جيفر�سون)
 نحن نحب احلياة �إذا ماا�ستطعنا �إليها �سبيال(.حممود
دروي�ش)
 يف املا�ضي كانت احلياة �سيدةالدار واملوت �ضيفنا العابر� ،أما يف
�أيامنا هذه فقد تبادال الأدوار�،صار
املوت �سيد الدار واحلياة �ضيفنا
العابر�(.أدهم �شرقاوي)
 �أريد �أن �أغفر ملن �أحببتهموخانوين(.ديان واكو�سكي)
 �إذا �أراد املرء ان يغريالطريقه التي يعامله فيها النا�س
يجب ان يغري �أوال الطريقه التي
يعامل فيها نف�سه ،و�إذا مل يتعلم
كيف يحب نف�سه حبا كامال �صادقا
فال توجد و�سيلة ميكنه فيها �أن
يحب�(.إليف �شفق)
 ال يوجد يف العامل �أ�سمى مندفع الآالم عن ان�سان ال ي�ستطيع
التعبري عن �أمله(.يو�سف زيدان)

احللزونية:

لوالك
أحزان
ِ
 .1من القائل :وما كان لل ِ
ٌ
القلب ّ
ج�سر
م�سلك �إيل
لكن الهوى للبلى ُ
ِ
 .2يفرح
 .3حار�س مرمى املنتخب االيطايل
 .4من اخلطوط العربية

ال�سجن عام لـ � ّسيدة بتهمة الإ�ساءة اىل احليوانات

�أ�صدرت حمكمة �أمريكية حكما بال�سجن
على امر�أة من مدينة كوت�شيال بوالية
كاليفورنيا ملدة عام كامل ،منها 90
يوما يف خدمة املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضعها حتت املراقبة ملدة � 7شهور
�أخرى.
وجاء هذا احلكم بحق املتهمة “ديبورا
�سو كالويل” البالغة من العمر )59
عاما( ،بعد �أن �أقرت بجميع التهم
املوجهة �إليها املتعلقة بالإ�ساءة �إىل
احليوانات ،بعد �أن قب�ض عليها �إثر �إلقائها كي�سا فيه  7جراء عمرها 3
�أيام ،يف حاوية لإعادة تدوير القمامة يف درجات حرارة مرتفعة للغاية.

جناة �شاب من املوت وال�سبب فارق زمني

�إنت�رش عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي فيديو يظهر �شاب كان
يحاول القفز �إىل ماء البحر عن
طريق �صخرة معلقة ،يف جزيرة
"�إبيزا" ال�ساحرة يف �إ�سبانيا  ،لكن
ما ان �إرمتى يف الهواء حتى كاد �أن
يلقى م�رصعه حتت �صخرة ،فقد
حتطمت ال�صخرة التي كان يقف

عليها.
لكن فارقا زمنيا
�ساعد على تفادي
الكارثة  ،جنا ال�شاب
من املوت وذلك النه
انهارت �إىل الأ�سفل
بالقرب منه �إىل �أن
وقعت يف املاء ،لكن
ال�شاب كان قد �سبقها
�إىل البحر ،فلم ي�صب

ب�أي �أذى.
وقد حظي مقطع الفيديو بتفاعل
الكثري من اجلمهور ،عرب مواقع
التوا�صل الأجتماعي ،و�أطلق لقب
"املحظوظ" على ال�شاب لأنه كان
�سيلقى م�صريا م�أ�ساويا لو مل يقفز
قبل انهيار ال�صخرة.

�سباق احللزونات يف بريطانيا

يف بريطانيا يقام احد �أغرب
ال�سباقات يف العامل� ،إنه �سباق
احللزونات  ،والتي تعرف ببطىء
حركتها .و�شارك يف ال�سباق اكرث
من  200حلزون يف قرية كونغهام
مبنطقة نورفولك �رشق �إجنلرتا،
قبل �أن يت�أهل  13حلزونا �إىل
النهائي.
وقواعد هذا ال�سباق ب�سيطة،
فما على �أ�صحاب هذه احللزونات
�إال و�ضعها على طاولة م�ستديرة
ويعترب �أول من ي�صل �إىل احلافة هو الفائز .ويهدف تنظيم ال�سباق �إىل
جمع �أموال ل�صالح جمعيات خريية حملية.
 .5يعطي
 .6م�ضيق مائي بني جنوب �شرق �شبه
اجلزيرة العربية والقرن االفريقي
 .7من ا�شهر امل�أكوالت االيطالية
 .8كان ال�سكرتري العام للرابطة
اال�سالمية يف االربعينيات
� .9شديد البيا�ض

اعداد:
حافظ حممد الأمني
 .10زعيم وطني ليبي نا�ضل �ضد
اال�ستعمار االيطايل يف ليبيا
 .11جمع رو�ضة
� .12صوت مزعج
� .13صحيفة
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