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

االحتفاء باليوم العاملي للموروثات االفريقية وزارة الزراعة تدعو لال�ستعداد الزراعي املطري

مت االحتفاء يف الثاين من مايو
باليوم العاملي للموروثات االفريقية
حتت �شعار املوروثات واالبتكار؟
واو�ضح املدير العام لق�سم التنمية
املعمارية يف االقليم االو�سط املهند�س
ت�سفاامل ولدمكئيل يف املنا�سبة التي
�شارك فيها امل�س�ؤولون يف احلكومة
وممثلي املنظمات الدولية ،ان
اخلام�س من مايو ,اليوم العاملي
للموروثات االفريقية تقرر احياءه من
قبل امل�ؤمتر العام ملنطمة اليوني�سكة
يف �شهر نوفمرب .2015
واو�ضح بان ارتريا متتلك موروثات
ثقافية وطبيعية ذات االهمية الوطنية

والعاملية  ،وقال ان ارتريا ويف اطار
اهتمامها الكبري للحفاظ باملوروثات
وتطويرها  ،وقعت على ثالثة اتفاقات
دولوية  ،هي اتفاقية عام 1954
حلماية االرث الثقايف اثناء احلرب
ةاتفاقية  1972للموروثات العاملية
واتفاقية  2003حلماية املروروثات
غري املادية.
وذكرت من�سقة م�ؤ�س�سات االمم
املتحدة يف ارتريا االن�سة �سوزان
نغونغو ان منظمة التعليم والعلوم
والثقافة تعمل للتعريف باملوروثات
االفريقية على امل�ستوى العاملي،
وقالت ان ت�سجيل املعمار اجلميل

والبنى التحتية ال�سمرا يف �سجل االرث
العاملي يف �شهر يوليو  ، 2017يعترب
فخرا كبريا لالرتريني ،ويجب العمل
بقوة للحفاظ عليه.
واو�ضح املدير التنفيذي الدارة
االقليم االو�سط ال�سيد زرئيت ولد قابر
يف ختام املنا�سبة عن وجود الكثري
الذي يتوجب ت�سجيله ،ويتطلب
العمل لتدعيم االجناز الذي حتقق.
وت�شمل املوروثات االفريقية تراث
وح�ضارات االن�سان والآثار التي تبني
احلياة اليومية ملجتمعات افريقيا ،
والروابط الروحية والثقافية لهذه
املجتمعات.

بد�أت ان�شطة و�ضع املباين االثرية
والتاريخية يف مدينة كرن يف �سجل
الرتاث العاملي ملنظمة اليوني�سكو.
واو�ضح املدير العام لق�سم الثقافة
والريا�ضة يف اقليم عن�سبا ال�سيد /
�رساج حجي ان االقليم ي�ضم الكثري من
الآثار امل�ستك�شفة وغري امل�ستك�شفة،
وجتري الدرا�سات للتعرف عليها
وو�ضعها يف �سجل الرتاث العاملي.
وقد منحت مدينة كرن االولوية.
وقال" ان جلنة العمل املكونة قد

بدات اوىل مهام الفرز ،و�سيتوا�صل
ن�شاطها على مراحل ،م�شريا اىل
ان اخلرباء الذين اكت�سبوا اخلربة
لو�ضع مباين ا�سمرا اجلميلة يف �سجل
الرتاث العاملي  ،يقدمون العون
املهني.
وذكر ان املباين االثرية ملدينة
كرن التي �شيدت يف عهد اال�ستعمار
االيطايل تت�شابه مع مباين ا�سمرا
ومع مباين م�صوع التي �شيدت يف عهد
اال�ستعمار الرتكي .من جانبه او�ضح

م�س�ؤول متابعة املوارد ال�سياحية يف
االقليم ال�سيد ف�سها هبتي ان معظم
مباين مدينة كرن لها اكرث من 100
عام  ،ولها اهمية كبرية يف التاريخ
واملعمار اجلميل.
وا�شاد املدير العام لق�سم الثقافة
والريا�ضة يف اقليم عن�سبا ال�سيد
�رساج حجي الفهم االيجابي لل�شعب
االرتري يف حماية الرتاث واالثار ،
ويجب منح الآثار االهتمام الكبري
لكونها تعرب عن الهوية.

دعت وزارة الزراعة
 ،املزارعني للقيام
الالزمة
باال�ستعدادات
للمو�سم الزراعي املطري
بالعمل على تخ�صيب
الرتبة ومكافحة الآفات
الزراعية.
امل�س�ؤولون
واو�ضح
الزراعيون  ،ان ا�ستخدام
البذور املح�سنة واالعداد
اجليد لالرا�ضي ووجود
معلومات عن االفات
الزراعية ،ي�سهم يف رفع
االنتاج.
واو�ضح م�س�ؤول حفظ
املياه وحماية الرتبة يف
الوزارة ال�سيد /مكئيل برهاين ،ان
وفرة االنتاج ياتي بحفظ املياه
وحماية الرتبة والتخ�صيب ،
داعيا املزارعني لإقامة املدرجات
يف مزارعهم لال�ستفادة الق�صوى
من كل قطرة ماء.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول تنمية
النباتات واحليوانات ال�سيد /
برقي عقبامكئيل ،ان البذور
املح�سنة ترفع االنتاجية ولها
القدرة على مقاومة االمرا�ض ،

وعليهم قلب الرتبة وتعري�ضها
ال�شعة ال�شم�س ملكافحة الآفات
املوجودة داخل الرتبة ،والتفاهم
مع املهنيني الزراعيني ال�ستخدام
مبيدات احل�شائ�ش وا�ستخدام
ال�سماد الطبيعي.
وذكّ رت م�س�ؤولة وقاية النباتات
ال�سيدة /لو�ؤال مكونن ،على
ا�ستخدام املبيدات احل�رشية كخيار
اخري  ،والعمل على �سالمة انف�سهم
ومزارعهم اثناء ر�ش املبيدات.

روبروبيا

كرن :ت�سجيل املباين االثرية �ضمن الرتاث العاملي ارتفاع ن�سب م�شاركة االناث يف التعليم

ارتفعت ن�سبة امل�شاركة يف التعليم ب�ضاحية روبروبيا مبديرية فرو ،
مما يعزز اهمية زيادة التعليم الثانوي.
واو�ضح مدير املدر�سة االبتدائية واملتو�سطة والثانوية يف روبروبيا
اال�ستاذ علي حممد عمر ان م�شاركة املراة يف املرحلتني االبتدائية
واملتو�سطة م�شجعة ،لكن العدد ينخف�ض يف التعليم الثانوي ب�سبب البعد
وا�سباب اخرى ،وميكن فتح مدر�سة ثانوية ا�ضافية لت�شجيع املقاطعات
للعودة اىل الدرا�سة.
وا�شار اىل تنظيم اللقاءات لتعزيز عالقة الطالب واولياء االمور
واملعلمني للدفع بالعملية التعليمية ،وكذا متابعة االطفال الذين فاتتهم
فر�ص التعليم الدرا�سة عرب برنامج عريوم.

جهود لرفع امل�شاركة يف
التعليم مبنطقة عدي رو�سو
تقوم مدر�سة عدي رو�سو االبتدائية مبديرية قندع بجهود لرفع امل�شاركة
يف التعليم.
وقال مدير املدر�سة اال�ستاذ /عبدالرحمن عبدالله "ان املدر�سة بد�أت
اخلدمات باعداد قليلة عام  2011يف ف�صول مبنية من املواد املحلية ،
وبلغ عدد طالبها حاليا الت�سعني طالبا.
وا�شار اىل ان الطالب املكملني للمرحلة االبتدائية يذهبون ملدر�سة
دقمحري الداخلية  ،ومن لهم اقاربيدر�سون يف قندع وم�صوع.
واو�ضح بان ال�سكان على ا�ستعداد للم�ساهمة وامل�شاركة يف الربنامج
املو�ضوع لبناء املدر�سة ب�شكل حديث.
هذا ويقطن قرية عدي رو�سو التي جتمعت فيها اربع قرى  110 ،ا�رسة
تزاول حرفتي الزراعة والرعي.
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ماليزيا تفرج عن ّمتهمة باغتيال الأخ غري ال�شقيق لكيم

�أفرجت ال�سلطات املاليزية عن
فيتنامية اعتقلت بتهمة امل�شاركة
يف اغتيال الأخ غري ال�شقيق للزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ�-أون يف
 ،2017وذلك بعدما �أ�سقطت عنها
تهمة القتل و�أدانتها بتهمة الت�س ّبب
بجروح ،بح�سب ما �أفاد حماميها.
وقال املحامي ه�شام تيه-بوه-تيك

لوكالة فران�س بر�س � ّإن موكّ لته
دوان ثي-هونغ ( 30عام ًا)
خرجت من �سجنها الواقع قرب
العا�صمة كواالملبور �أول �أم�س
اخلمي�س)
وكانت النيابة العامة
املاليزية التي تعر�ضت
ل�ضغوط من الدبلوما�سية
الفيتنامية �أ�سقطت يف الأول من
ووجهت
�أبريل عن ال�شابة تهمة القتل
ّ
�إليها تهمة جديدة هي الت�س ّبب بجروح
بوا�سطة �سالح خطر.
أقرت املتّهمة بذنبها
وعلى الإثر � ّ
بالتهمة اجلديدة ليحكم عليها
بال�سجن ملدة ثالث �سنوات و�أربعة
�أ�شهر مت تخفي�ضها الحق ًا بدعوى
ح�سن ال�سلوك و�أطلق �رساحها اجلمعة

ذكرت قناة تلفزيون �أن املحكمة
الد�ستورية يف تركيا ق�ضت ب�أن
ال�سلطات انتهكت حرية التعبري والأمن
ال�شخ�صي ل�صحفيني احتجزتهما
باتهامات تتعلق بالإرهاب بعد
حماولة االنقالب يف .2016
و�صدرت يف �أبريل املا�ضي �أحكام
بال�سجن ت�صل �إىل ثمانية �أعوام و�شهر
واحد على  14من العاملني ب�صحيفة
جمهوريت� ،إحدى الأ�صوات القليلة
املتبقية املنتقدة للحكومة ،يف
اتهامات بالإرهاب ودعم رجل الدين
املقيم يف الواليات املتحدة فتح الله
كولن الذي حتمله �أنقرة م�س�ؤولية

تدبري حماولة االنقالب.
و�أفرجت ال�سلطات عن املتهمني
انتظارا لعملية اال�ستئناف.
وقال حماميان �إن �ستة من العاملني
بال�صحيفة عادوا �إىل ال�سجن الأ�سبوع
املا�ضي لق�ضاء املدة املتبقية من
�أحكامهم.
وقالت (�إن.تي.يف) �إن املحكمة
الد�ستورية ق�ضت �أول �أم�س اخلمي�س
ب�أن الأمن ال�شخ�صي وحرية التعبري
لل�صحفيني قدري جور�سيل ومراد
�أق�صوي انتهكت.
و�أ�ضافت �أن املحكمة رف�ضت طعن
�أربعة �آخرين من �صحفيي جمهوريت

تتوا�صل اللقاءت بني الدول ال�ضامنة
للملف ال�سوري ،وهي رو�سيا و تركيا
و�إيران ،مع وفدي احلكومة ال�سورية
واملعار�ضة ،بالعا�صمة الكازاخية
نور �سلطان ،يف �إطار اجلولة الـ12
للمباحثات.ويف �إطار اللقاءات الفنية
الثنائية والثالثية ،التقى ممثلو

رو�سيا و�إيران�،أم�س اجلمعة ،يف
فندق ريتز كارلتون ،مع ممثلي
املعار�ضة الع�سكرية ال�سورية ومع
وفد احلكومةيرئ�أ�سه ال�سفري ب�شار
اجلعفري.
وي�شارك يف االجتماعات على
ر�أ�س الوفد الرو�سي ممثل الرئي�س
الرو�سي اخلا�ص �إىل �سوريا،
�ألك�سندر الفرنتييف ،وعلى ر�أ�س
الوفد الإيراين نائب وزير اخلارجية ،علي
�أ�صغر خاجي� ،أما الوفد الرتكي في�شارك
يف حمادثات اجلولة احلالية برئا�سة
م�ساعد وزير اخلارجية� ،سادات �أونال،
وبح�ضور املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل
�سوريا ،جري بيدر�سون .كما ي�شارك يف

بعدما احت�سبت فرتة توقيفها من
�ضمن مدة العقوبة.
املاليزية
ال�سلطات
وكانت
�أفرجت يف �آذار عن املتّهمة الثانية
يف هذه الق�ضية وهي الأندوني�سية
�ستي عائ�شة ،بعدما �أ�سقطت النيابة
العامة تهمة القتل التي اعتقلت على
�أ�سا�سها.
وبذلك تكون ال�شابة الفيتنامية
هي املدانة الوحيدة يف اجلرمية
التي ارتكبت بغاز الأع�صاب يف مطار
كواالملبور الدويل يف  2017و�أثارت
�صدمة يف العامل �أجمع ال �س ّيما و�أنها
�أعادت �إىل الأذهان ذكريات من �أ�ساليب
احلرب الباردة

املحكمة الد�ستورية برتكيا :ال�سلطات انتهكت حرية التعبري
و�أنها �ستنظر طعن ثالثة �آخرين.
ومنذ حماولة االنقالب زجت
ال�سلطات ب�أكرث من � 77ألف �شخ�ص
يف ال�سجن انتظارا ملحاكمتهم بينما
عزلت نحو � 150ألفا من املوظفني
املدنيني والع�سكريني �أو �أوقفتهم عن
العمل.
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�إعــــــالن عن �إلتما�س ر�ؤية هالل �شهر
رم�ضان املعظم لعام 1440هـ املوافق 2019م
احلمدلله وال�صالة وال�سالم علي �سيدنا حممد خامت ر�سل
الله وعلي �أله و�صحبه ومن اتبع هداه
من املحتمل ان تثبت ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان م�ساء
يوم ال�سبت � 29شعبان 1440هـ املوافق 2019 /05 /30م
وعليه فاملطلوب من جميع امل�سلمني ان يجتهدو يف
التما�س ر�ؤية م�ساء اليوم املذكور اعاله فمن ر�أى الهالل
فعليه �إثبات �شهادته لدى اقرب مكتب فرعي لدار الإفتاء
 ,او جمل�س اوقاف .
وعلى اي مكتب فرعي لدار الإفتاء  ,او جمل�س اوقاف
ثبتت لديهما الر�ؤية فعليهما االت�صال باملكتب الرنكزي
لدار الإفتاء وال�ش�ؤون الإ�سالمي االرترية – ا�سمرا –
برقم الهاتف ( )124288ف�إذا ثبت ر�ؤية الهالل يف اليوم
املذكور ف�سيكون يوم االحد غرة �شهر رم�ضان لعام
1440هـ املوافق 2019 /05 /05م وان مل تثبت ر�ؤية يف
ذالك اليوم ف�سيكون اوله االثنني 2019 /05 /06م
اعاننا الله على �صيامه وقيامه  ,وكل عام وانتم بخري
و�صلى الله و�سلم علي �سيدنا حممد وعلي اله و�صحبه
�أجمعني
دار الإفتاء وال�ش�ؤون الإ�سالمية الإرترية

كازاخ�ستان ..توا�صل اللقاءات يف مباحثات ”�أ�ستانا  “12ترامب والدميقراطيون ..ال�صراع يف ذروة جديدة
االجتماعات ممثلني عن املفو�ضية الأممية
لالجئني وال�صليب الأحمر والأردن.
ومن املنتظر �أن ي�صدر بيان ختامي عن
املباحثات ظهر اجلمعة.
وعقد ممثلو الدول ال�ضامنة جل�سة
ثالثية ،بحثوا خاللها �آخر الأو�ضاع يف
منطقة ”خف�ض الت�صعيد“ ب�إدلب ،و�شمال
�رشقي �سوريا ،وم�س�ألة االنتهاء من
ت�شكيل جلنة �صياغة الد�ستور ،وتدابري
بناء الثقة بني الأطراف املتنازعة.
وعالوة على ذلك ،تناولت اجلل�سة
الثالثية م�س�ألة عودة الالجئني ،والو�ضع
الإن�ساين ،و�إعادة الإعمار بعد احلرب.
وتتوا�صل حمادثات �أ�ستانة بني الدول
ال�ضامنة للملف ال�سوري منذ يناير2017

�شينزو �آبي م�ستعد للقاء كيم دون �شروط
�أعرب رئي�س الوزراء الياباين
�شينزو �آبي عن ا�ستعداده للقاء الزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون "من
دون �رشوط"� ،سعي ًا �إىل �إقامة عالقات
دبلوما�سية بني البلدين املتجاورين
اللذين هما يف حال نزاع ،كما ذكرت
�أول �أم�س اخلمي�س �صحيفة يابانية.
وخفّف �آبي ،الذي ُيعترب من
ال�صقور على �صعيد ال�سيا�سة
اخلارجية ،من حدة خطابه حيال
بيونغ يانع يف الفرتة الأخرية،
وطلب عقد لقاء مع كيم لت�سوية
امللف البالغ احل�سا�سية املت�صل
بخطف عمالء كوريني �شماليني رعايا
يابانيني يف �سبعينيات وثمانينيات
القرن املا�ضي.
وقال �آبي يف مقابلة مع "�سنكاي
�شيمبون"�" :أريد �أن التقى الرئي�س
كيم جونغ �أون من دون �رشوط،
و�أن احتدث ب�رصاحة معه وبذهنية
منفتحة ،ومن املهم جد ًا لبالدنا �أن
نكون �سباقني يف �إدارة هذا امللف".
و�أ�ضاف" :لن نتغلب على انعدام
الثقة املتبادلة بني اليابان وكوريا
ال�شمالية� ،إال �إذا قابلت كيم مبا�رشة،

و�آمل �أن يكون زعيم ًا ي�ستطيع
اتخاذ قرار ا�سرتاتيجي و�أن يبدي
مرونة حيال الأف�ضل لبالده".
واليابان من القوى العظمى
التي تتخذ تاريخي ًا ،واحد ًا
من �أكرث املواقف ت�شدد ًا حيال
كوريا ال�شمالية ،ما ت�سبب
لها يف املقابل بانتقادات الذعة
من بيونغ يانغ التي مل ترتدد
ب�إطالق �صواريخ فوق �أرا�ضيها.
لكن الزعيم الكوري ال�شمايل
ا�ستفاد منذ �سنة من التوافق حول
�شبه اجلزيرة الكورية ،خلو�ض
حملة دبلوما�سية الفتة ظلت اليابان
الغائب الكبري عنها .ويف �أعقاب عدد
كبري من االجتماعات التي عقدت يف
الأ�شهر الأخرية مع الر�ؤ�ساء الكوري
اجلنوبي مون جاي �إن وال�صيني
�شي جينبينغ والأمريكي دونالد
ترامب ،التقى كيم الأ�سبوع املا�ضي
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف
فالديفو�ستوك.
وقال �آبي لل�صحيفة اليابانية �إنه
طلب من ترامب م�ساعدته على حل
م�شكلة خطف عمالء بيونغ يانغ

جمموعة من اليابانيني .واعرتفت
بيونغ يانغ عام  2002بخطف 13
ياباني ًا لتدريب جوا�سي�سها على
اللغة والثقافة اليابانية .وبعد �شهر
واحد على هذه االعرتافات� ،أعيد
 5منهم �إىل اليابان ،بينما تويف
الآخرون .ولكن طوكيو تقول �إن عدد
املخطوفني هو � 17شخ�ص ًا على الأقل
وت�شتبه يف �أن �أجهزة اال�ستخبارات
الكورية ال�شمالية خطفت ع�رشات
�آخرين.
ويف (يناير) ،اقرتح �شينزو �آبي
"ك�رس حاجز االرتياب املتبادل" بني
بالده وكوريا ال�شمالية ،واجتماع ًا
مبا�رش ًا مع كيم و�إقامة عالقات
دبلوما�سية.

كثف الدميقراطيون يف الكنغر�س
ال�ضغوط على �إدارة الرئي�س دونالد
ترامب� ،أول �أم�س اخلمي�س ،بينما
اتهمت رئي�سة جمل�س النواب نان�سي
بيلو�سي وزير العدل وليام بار
بارتكاب جرمية ،على خلفية تقرير
مولر ،وجه البيت الأبي�ض ر�سالة
حتد �إىل الدميقراطيني.
وقال البيت الأبي�ض يف ر�سالته
�إن ترامب لديه احلق يف توجيه
م�ست�شاريه �أال يدلوا ب�شهادات �أمام
جلان بالكنغر�س فيما له �صلة
بتقرير املحقق اخلا�ص روبرت
مولر ،ب�ش�أن عالقة الرئي�س الأمريكي
بالرو�س خالل االنتخابات الرئا�سية
عام  ،2016وفق "رويرتز".
ومتثل تلك البيانات ت�صعيدا
حادا يف ال�رصاع بني �إدارة ترامب
والدميقراطيني يف الكونغر�س،

الذين يدر�سون ما �إذا كان
ينبغي لهم ال�سعي لإزاحة
ترامب من ال�سلطة من خالل
امل�ساءلة.
الدميقراطيون
وطالب
�سجله
عن
مبعلومات
ال�رضيبي و�رشكاته �ضمن
مو�ضوعات �أخرى ،ويتهمون
الرئي�س اجلمهوري و�إدارته
ب�شن هجوم متزايد على الدميقراطية
الأمريكية.
وو�صفت املتحدثة با�سم وزارة
العدل كريي كوبيك زعم بيلو�سي
ب�أنه "طائ�ش وغري م�س�ؤول وكاذب".
وجاءت تلك امل�شادة بعيد تهديد
رئي�س اللجنة الق�ضائية مبجل�س
النواب ،غريولد نادلر باتهام،
بار ،بازدراء الكنغر�س �إذا مل يقدم
ن�سخة كاملة وغري منقحة من تقرير
املحقق اخلا�ص روبرت مولر ب�ش�أن
رو�سيا.
وقد يف�ضي ذلك �إىل تغرمي �أو �سجن
�أكرب م�س�ؤويل �إنفاذ القانون يف
الواليات املتحدة.
وكان بار �أ�صدر تقرير مولر يف 18
�أبريل حاجبا بع�ض �أجزائه حلماية
معلومات ح�سا�سة.

الفروف :مو�سكو مل تطلب من مادورو عدم مغادرة فنزويال

رف�ض وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف� ،أول �أم�س
اخلمي�س ،ت�أكيدات امل�س�ؤولني
الأمريكيني ب�أن مو�سكو حثت
الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو على عدم مغادرة
البالد على خلفية اال�ضطرابات
امل�ستمرة هناك ،وو�صفها ب�أنها
غري �صحيحة.
ونقلت وكالة الإعالم الرو�سية ،عن الفروف قوله �إنه ال ميكن التوفيق بني
موقفي رو�سيا والواليات املتحدة حيال فنزويال ،لكنهما اتفقا على موا�صلة
املحادثات.
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ليبيا:اجلي�ش الوطني يعلن ال�سيطرة على منطقة جنوب طرابل�س رو�سيا :حماولة الأكراد تنظيم ملتقى للع�شائر
ال�سورية تهدف لتقوي�ض من�صة �أ�ستانا
�أعلن م�س�ؤول املركز الإعالمي
التابع للقيادة العامة لـ"اجلي�ش
الوطني الليبي" بقيادة امل�شري خليفة
حفرت ،ا�ستعادة ال�سيطرة على منطقة
ا�سبيعة جنوب العا�صمة الليبية
طرابل�س.
وقال م�س�ؤول املركز الإعالمي للواء
 73م�شاة ،املنذر اخلرطو�ش ،لوكالة
"�سبوتنيك"" ،القوات امل�سلحة
العربية الليبية جنحت يف ا�ستعادة
�سيطرتها على منطقة �أ�سبيعه بالكامل
وت�أمينها" ،م�شريا �إىل �أن "اجلي�ش
الليبي �أ�ستعاد �سيطرته كذلك على
�سوق ال�سبت وحتى الك�سارات ومنطقة
العزيزية".
ويف �سياق مت�صل قالت حكومة
الوفاق الوطني الليبية املعرتف
جراء
بها دوليا �إن عدد النازحني من ّ
املعارك الدائرة حول العا�صمة
طرابل�س ارتفع �إىل � 55ألف نازح.
وقال عثمان عبد اجلليل ،نائب
رئي�س جلنة الطوارئ املكلفة برعاية
النازحني �إن اللجنة "�سجلت � 11ألف

�أ�رسة نازحة يبلغ جمموع عدد
�أفرادها � 55ألف نازح" ،م�شريا
�إىل �أن اللجنة خ�ص�صت " 40مركز
�إيواء و 27مدر�سة" لإيواء ه�ؤالء
النازحني.
و�أ�ضاف يف م�ؤمتر �صحفي من
طرابل�س" ،ن�سقنا ال�ستقبال 15
�ألف نازح �إ�ضايف" ،م�ؤكدا "وجود
خمزون ا�سرتاتيجي من ال�سلع
يكفي للأ�شهر القادمة".
وكان رئي�س حكومة الوفاق فايز
ال�رساج �شكل جلنة الطوارئ لتوفري
كافة االحتياجات اخلا�صة ب�سكان
العا�صمة من خدمات وعالج جرحى
املعارك.
من جانب �آخر ،رحب املجل�س
الرئا�سي حلكومة الوفاق الوطني
بعقد اجلل�سة الربملانية الأوىل يف
طرابل�س تعبريا عن رف�ض �أع�ضاء
الربملان للعمليات الع�سكرية التي
ت�شهدها طرابل�س منذ �أ�سابيع.
وت�شهد العا�صمة الليبية طرابل�س
ت�صعيدا ع�سكريا حادا منذ �أوائل
�شهر �أبريل املا�ضي� ،إذ بد�أ "اجلي�ش
الوطني الليبي" بقيادة امل�شري خليفة
حفرت زحفه نحو املدينة اخلا�ضعة
ل�سيطرة حكومة الوفاق الوطني،
و�أ�سفر القتال امل�ستمر خالل ثالثة
�أ�سابيع عن مقتل �أكرث من � 250شخ�صا،
ح�سب التقييمات الأممية.ومنذ الرابع
من �أبريل املا�ضي� ،أطلق حفرت -الذي

يقود اجلي�ش يف ال�رشق -عملية
ع�سكرية لل�سيطرة على طرابل�س،
ومتكن من دخول �أربع مدن رئي�سية
متثل غالف العا�صمة (�صرباتة،
و�رصمان ،وغريان ،وترهونة)،
وتوغل يف ال�ضواحي اجلنوبية
للعا�صمة ،لكن قواته تعر�ضت لعدة
انتكا�سات وتراجعت يف �أكرث من
حمور ،ومل تتمكن من اخرتاق الطوق
الع�سكري حول و�سط املدينة ،الذي
ي�ضم املقرات ال�سيادية.
وارتفعت ح�صيلة �ضحايا املعارك
امل�ستمرة منذ نحو �شهر �إىل  376قتيال
على الأقل -و 1822م�صاب ًا ،بح�سبما ذكرته وكالة الأنباء الليبية
التابعة حلكومة الوفاق ،نقال عن
منظمة ال�صحة العاملية.
و�أعلنت الأمم املتحدة � -أول �أم�س
اخلمي�س� -أن مبعوثها اخلا�ص �إىل
ليبيا غ�سان �سالمة بحث الو�ضعني
الأمني والإن�ساين يف العا�صمة
طرابل�س مع رئي�س املجل�س الرئا�سي
حلكومة الوفاق فايز ال�رساج.
يف ال�سياق نف�سه ،قال الناطق با�سم
حكومة الوفاق الوطني مهند يون�س
�إن حفرت لن يكون �رشيكا �سيا�سيا يف
امل�ستقبل ،واتهم دولة جارة لليبيا
(دون ت�سميتها) بت�صدير ذخائر عن
طريق حدودها الربية لقوات حفرت.
.

تون�س ترفع الأجر الأدنى و�أجور مئات �آالف املتقاعدين

�أعلنت احلكومة التون�سية
الأربعاء املا�ضي رفع الأجر
الأدنى امل�ضمون و�أجور مئات �آالف
املتقاعدين من القطاع اخلا�ص
 6.5يف املئة ،يف خطوة تهدف �إىل
حت�سني القدرة ال�رشائية املهرتئة
وتهدئة التوتر االجتماعي املتنامي
يف البالد.
ويوم االثنني املا�ضي ،تظاهر
�آالف الأ�شخا�ص يف مدينة �سيدي
بوزيد يف و�سط البالد للمطالبة
التهمي�ش
وانهاء
بالتنمية
و�أغلق
�أو�ضاعهم،
وحت�سني
حمتجون الطرقات و�أحرقوا �إطارات
مطاطية ،كما احتج مئات ال�شبان
الثالثاء املا�ضي يف مدينة

الكاف �شمال البالد
مطالبني بفر�ص
عمل.
و�أكدت احلكومة
�أن
بيان
يف
"رئي�س احلكومة
ال�شاهد
يو�سف
قرر رفع الأجر
الأدنى امل�ضمون
يف القطاعني ال�صناعي والزراعي
 6.5يف املئة �إىل  403دنانري
( 133دوالراً)" .وقررت احلكومة
�أي�ض ًا زيادة �أجور املتقاعدين يف
القطاع اخلا�ص وزيادة �أجور عمال
احل�ضائر  6.5يف املئة.
وي�شمل القرار حوايل � 700ألف

متقاعد يف القطاع اخلا�ص .وتظاهر
�أخري ًا مئات من املتقاعدين �أمام
الربملان مطالبني بزيادة الأجور
ملجابهة غالء الأ�سعار وتراجع
القدرة ال�رشائية .وو�صلت معدالت
الت�ضخم �إىل م�ستويات مرتفعة
بلغت  7.1يف املئة ال�شهر
املا�ضي.

نزوح � 140ألف �شخ�ص ج ّراء الت�صعيد يف �إدلب

نزح حواىل � 140ألف �شخ�ص
منذ(فرباير) املا�ضي يف حمافظة
�إدلب وحميطها بالتزامن مع بدء
قوات النظام ال�سوري وحليفتها
رو�سيا ت�صعيدهما يف املنطقة التي
ت�سيطر على معظمها ف�صائل م�سلحة،
وفق ما �أفاد الناطق با�سم مكتب الأمم
املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
ديفيد �سوان�سون.
وقال �سوان�سون لوكالة «فران�س
بر�س»« :منذ فرباير املا�ضي ،نزح
�أكرث من  138500امر�أة وطفل ورجل
من �شمال حماة وجنوب �إدلب»،
م�شري ًا �إىل �أن «بني ه�ؤالء 32500
�شخ�ص فروا بني  1و 29اجلاري».
وانتقل النازحون �إىل مناطق �أخرى
�أكرث �أمن ًا يف حمافظة �إدلب وكل من
حماة وحلب املجاورتني.

وت�سيطر ف�صائل م�سلحة ،على
ر�أ�سها «هيئة حترير ال�شام» (جبهة
الن�رصة �سابق ًا) ،على حمافظة
�إدلب و�أجزاء من حمافظات حلب
(�شمال) وحماة (و�سط) والالذقية
(غرب) ،وهي منطقة ي�شملها اتفاق
تو�صلت �إليه مو�سكو الداعمة
لدم�شق و�أنقرة الداعمة للف�صائل
املعار�ضة يف (�سبتمرب) املا�ضي،
ين�ص على �إقامة «منطقة منزوعة
ال�سالح» بني مناطق �سيطرة قوات
النظام والف�صائل .ولكن مل ُي�ستكمل
تنفيذ االتفاق بعد ،وتتهم دم�شق
�أنقرة بـ «التلك�ؤ» يف تطبيقه.
وجنّب االتفاق �إدلب ،التي ت�ؤوي
و�أجزاء من املحافظات املجاورة
نحو  3ماليني ن�سمة ،حملة ع�سكرية
لوحت دم�شق ب�شنّها،
وا�سعة لطاملا ّ
�صعدت منذ �شباط
�إال �أن قوات النظام ّ
املا�ضي وترية ق�صفها للمنطقة،
خ�صو�ص ًا جنوب �إدلب واملناطق
املحاذية قبل �أن تن�ضم الطائرات
الرو�سية لها الحق ًا.
و�أ�سفر الت�صعيد عن مقتل �أكرث
من  200مدين ،وفق الأمم املتحدة،
التي �أ�شارت �أي�ض ًا �إىل �أن الق�صف
ا�ستهدف الأ�سبوع اجلاري مدار�س

وم�ست�شفيات .و�أعرب �سوان�سون عن
«قلق الأمم املتحدة البالغ جتاه
الت�صعيد».
ونتيجة الق�صف الذي طال �إحدى
مدار�سها ،نزح غالبية �سكان قرية
الق�صابية يف جنوب �إدلب �إىل مناطق
�أكرث �أمن ًا .ويف الق�صابية� ،شاهد
م�صور «فران�س بر�س» املدر�سة وقد
تدمر جزء من جدار �إحدى غرفها.
ويف ريف �إدلب اجلنوبي ،حيث
تقع الق�صابية� ،شاهد م�صور متعاون
مع «فران�س بر�س» الأربعاء املا�ضي
الدخان الأ�سود يت�صاعد عند �أطراف
�إحدى القرى بعد ا�ستهدافها من
قبل الطائرات احلربية ،فيما كان
ي�رصخ �أحد الأ�شخا�ص «انتبهوا من
الراجمة».
ودعت الواليات املتحدة رو�سيا �إىل
احرتام التزاماتها و�إنهاء «الت�صعيد»
يف منطقة �إدلب .وقالت الناطقة
با�سم وزارة اخلارجية مورغان
اورتاغو�س« :ندعو جميع الأطراف،
بينهم رو�سيا والنظام ال�سوري� ،إىل
احرتام التزاماتهم بتجنب �شن هجمات
ع�سكرية وا�سعة ،والعودة �إىل خف�ض
ت�صعيد العنف يف املنطقة».

اتهمت رو�سيا
الواليات املتحدة
بال�سعي ل�ضمان
وجودها يف �سوريا
عرب اال�ستفادة من
الت�شكيالت الكردية
ا ال نف�صا لية ،
�أن
معتربة
حماولتها تنظيم
ملتقى للع�شائر ال�سورية تهدف
لتقوي�ض من�صة �أ�ستانا.
وقالت اخلارجية الرو�سية ،يف
بيان �أ�صدرته اليوم اجلمعة" :تتبع
الواليات املتحدة بالتعاون مع
حلفائها �أ�سلوبا ممنهجا نحو
حتقيق حل للأزمة ال�سورية،
يهدف ا�ستثنائيا �إىل �ضمان وجود

طويل الأمد لها يف �سوريا،
ويجري من �أجل ذلك �إ�رشاك جزء
من الت�شكيالت امل�سلحة الكردية
املتميزة مبيولها االنف�صالية،
والتي لعبت يف وقت ما دورا معينا
يف حماربة داع�ش والآن ت�سعى
بدعم الواليات املتحدة �إىل �إقامة
كيان على غرار دولة باجلانب
ال�رشقي من نهر الفرات".

الأردن ..فعاليات �شعبية و�سيا�سية "تقيل" رئي�س
بلدية الكرك بعد م�ساعدته ل�سياح �إ�سرائيليني

�أ�صدرت فعاليات �شعبية
وحزبية و�سيا�سية يف حمافظة
الكرك ،م�ساء �أول �أم�س
اخلمي�س ،بيانا �أكدت فيه
�أن رئي�س البلدية� ،إبراهيم
الكركي ،مل يعد ممثال لأبناء
الكرك وطالبوه بتقدمي
ا�ستقالته فورا.
وطلب املجتمعون �أي�ضا من �أع�ضاء جمل�س بلدية الكرك الكربى تقدمي
ا�ستقاالتهم كموقف راف�ض ملا قام به رئي�سهم من عمل تطبيعي مدان.
و�رصحوا يف بيان لهم ب�أن ما قام به رئي�س البلدية يعد فعال تطبيعيا
مدانا ،و�أن مثل هذا الفعل ال يت�سق مع تاريخ املدينة .كما قالوا �إن ما
�أتاه �إبراهيم الكركي ال ميثل موقفهم ،ومل يعد ممثال لأبناء الكرك مبوقفهم
الراف�ض للتطبيع مع الكيان ال�صهيوين.
و�أكد املجتمعون �أي�ضا رف�ضهم للتطبيع الر�سمي وال�شعبي وكل ال�سيا�سات
امل�ؤدية لذلك ،بالإ�ضافة �إىل مت�سكهم مبقاطعة الب�ضائع ال�صهيونية.
كما �شددوا يف البيان على حق ال�شعب الفل�سطيني التاريخي يف فل�سطني
كلها وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.
و�أقامت فعاليات �شعبية وحزبية و�سيا�سية يف حمافظة الكرك لقاء
حا�شدا يف جممع النقابات املهنية مبدينة الكرك ،وبح�ضور النائبني �صداح
احلبا�شنة وم�صلح الطراونة ،رف�ضا لتكرمي رئي�س بلدية الكرك الكربى �إبراهيم
الكركي ل�سياح �إ�رسائيليني ،واعتربوا ما قام به ت�رصفا ي�سيء لتاريخ الكرك
ومواقفها العروبية امل�شهودة على مدى تاريخها الطويل.
و�أكد عدد من الأ�شخا�ص الذين ميثلون قيادات جمتمعية و�أحزابا �سيا�سية
متعددة� ،أن ما قام به رئي�س البلدية ال يعرب �إال عن ر�أيه ال�شخ�صي ،وقالوا
�إنه �أقحم نف�سه يف موقف كان الأوىل به �إدراك تبعاته.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

زهور تتحول من لونها الأبي�ض �إىل �شفاف مبجرد مالم�سة املطر

هل �سمعت من قبل عن زهرة ديفيليا غراي النادرة،
التي تتحول من اللون الأبي�ض �إىل ال�شفاف يف موا�سم
حمددة من ف�صول ال�سنة؟.
قد ال تكون �سمعت عن هذه الزهرة التي تنمو على
�سفوح اجلبال احلرجية يف املناطق الأكرث برودة يف
اليابان ،وتتفتح يف منت�صف الربيع وتبقى حتى �أوائل
ال�صيف.
فزهرة الديفيليا غراي النادرة ،غري ملفتة للنظر،
حيث مير الكثريون بها دون �أن يالحظوا بتالتها
البي�ضاء امل�ستديرة ،ودون �أن يعلموا ب�أنها تتميز
ب�سمة فريدة من نوعها تتمثل يف حتولها �إىل زهرة �شفافة عند مالم�سة املاء لها.
وتنمو هذه الزهرة على �سفوح اجلبال احلرجية يف املناطق الأكرث برودة يف اليابان ،وتتفتح يف
منت�صف الربيع وتبقى حتى �أوائل ال�صيف.
وما مييز هذه الأزهار عن غريها يف عامل الزهور هو �إختفاء لونها الأبي�ض وحتول �أوراقها اىل
�شفافة عندما يالم�سها املاء العادي �أو ماء املطر ،مما يعطيها مظهر ًا �شبحي ًا ،وعندما يتوقف املطر
وجتف البتالت ،تعود �إىل حالتها الطبيعية.
وقد �شجعت مثل هذه الأنواع من الزهور ،الباحثني يف جمال تقنيات النانو ،على العمل لتطوير
�سطوح ت�صبح �شفافة عند تعر�ضها للماء بهدف ا�ستخدامها يف جماالت علمية عديدة.

حمبو الطعام يدفعون املال ملن
ي�أكل نيابة عنهم!!..

من منا ال يحب الطعام ال�شهي اللذيذ؟ لكن
يف نف�س الوقت نحر�ص على عدم اكت�ساب بع�ض
الأوزان الزائدة ،لكن �إذا كنت غري مكرتث بوزنك
وحتب الأكل وال�رشب جمان ًا ،وترغب يف نف�س
الوقت باحل�صول على بع�ض املال دون عناء،
فهناك وظيفة يف ال�صني ميكن �أن حتقق لك كل
ذلك.
فهناك خدمة جديدة يف ال�صني عرب الإنرتنت،
ت�سمح بتوظيف الآخرين لتناول الطعام �أو
تناول امل�رشوبات املف�ضلة لديهم� ،إما لعالج
امللل �أو �إ�شباع رغباتهم دون اكت�ساب املزيد من
ال�سعرات احلرارية.
وحتدثت م�ؤخر ًا و�سائل الإعالم ال�صينية عن
خدمة �شائعة ب�شكل متزايد على من�صة تاوباو
التجارية عرب الإنرتنت ،وهي مثرية للحرية
بقدر ما هي مثرية لالهتمام ،حيث ميكن للنا�س

الآن الدخول �إىل الإنرتنت وتوظيف
�آخرين ال�ستهالك �أطعمة وم�رشوبات
معينة ،ويطلب منهم تقدمي مقطع
فيديو كدليل على تناولهم الأطعمة
�أوامل�رشوبات املذكورة.
وترتاوح الر�سوم عادة بني  2يوان
( 0.30دوالر) و  9يوان ( 1.35دوالر)
بالإ�ضافة �إىل تكلفة الطعام الذي
يريد العميل ا�ستهالكه.
وعلى الرغم من �أنها لي�ست
وظيفة ميكن �أن حتقق لك الرثاء،
ولكن هناك الكثري من الأ�شخا�ص على ا�ستعداد
للقيام بذلك ،للح�صول على �أطعمة وم�رشوبات
جمانية.
ومبوجب هذا االتفاق بني مقدم اخلدمة
وامل�شرتي ،يتعني على ال�شخ�ص امل�ست�أجر
ت�صوير فيلم وهو يذهب �إىل املطعم ،و�رشاء
الطعام املحدد وتناوله �أمام الكامريا ،مع
تقدمي و�صف حي ملذاقه ،حتى �أن بع�ض العمالء
يحتاجون �إىل تقدمي مراجعة مكتوبة ق�صرية عن
هذه التجربة.
وعلى ما يبدو ،هذه اخلدمة عرب الإنرتنت
رخي�صة جد ًا ،لدرجة �أن بع�ض الأ�شخا�ص
يقومون بها بب�ساطة ب�سبب امللل ،بينما ي�شعر
الآخرون بالر�ضا من م�شاهدة الآخرين ي�ستمتعون
بوجباتهم املف�ضلة.

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو مثري للجدل ،ظهرت فيه �صين ّية
مترٍ تعترب من الأغلى يف العامل ب�سبب �سعرها
املبالغ فيه.
ً
و�سمع يف مقطع الفيديو الذي ن�رش �أوال عرب
موقع التدوينات الق�صرية تويرت� ،صوت رجلٍ
يقوم بالرتويج لأحد �أنواع التمور ،م�شري ًا �إىل
�أن كل �صينية حتتوي على  13نوع ًا منها.
وك�شف الرجل �أن ثمن �إحداها ي�صل �إىل � 3آالف
ريال �سعودي �أي ما يعادل حواىل الـ  800دوالر

هلل �صالح

عبدا

مقهى كامل مبني من ورق الكرتون حتى �أثاثه! !..
ا�ستخدام الورق املقوى يف الديكور قد تكون
فكرة �سخيفة قدمي ًا� ،إال �أن هذه الفكرة اثبتت
جناحها م�ؤخر ًا ملا للورق املقوى من مزايا
عديدة من حيث �سعرها املنخف�ض و�صديقة
للبيئة وميكن �أن ت�ستحمل �أوزان ثقيلة نوع ًا
ما.
وم�ؤخر ًا� ،أن�ش�أ ا�ستوديو  Nudesللت�صاميم
ومقره مدينة مومباي يف الهند ،مقهى بناه
كام ً
ال من الورق املقوى ،يف م�شهد ال ي�صدق
للمقهى الرائع للغاية
وا�ستخدم اال�ستوديو ورق الكرتون يف كامل
�أثاث املقهى ،بدء ًا من طاوالت وكرا�سي ،وحتى
هياكله وجدرانه وت�صاميمه الداخلية.
ومت و�ضع مادة �شمعية على �أ�سطح الطاوالت ،ملنع ت�رشبها للمياه ،ولت�سهيل �صيانتها
�أي�ض ًا.
و�أراد اال�ستوديو من الت�صميم �إثبات مدى مرونة وقوة الكرتون كمادة �صديقة للبيئة،
ً
ومنا�سبة لأجواء املقهى ال�صاخبة.
وقابلة للتحلل ،كما وتعد عازلة لل�صوت جيد ًا،
وي�أمل القائمون على بناء امل�رشوع� ،أن ي�ساهم بناء املقهى بالكامل من الكرتون يف
الت�شجيع على ا�ستخدامه يف الت�صاميم املتنوعة ،حلماية موارد الأر�ض ،نحو م�ستقبل
م�ستدام.

امر�أة تعي�ش قرن من الزمن
و�أع�ضا�ؤها يف الأماكن اخلط�أ

تتعدد احلاالت الطبية النادرة والغريبة
حول العامل ،لكن حني ال تكون �أع�ضاء
اجل�سم يف مكانها الطبيعي ،ف�إن املرجح
هو �أن يتعر�ض الإن�سان ملتاعب �صحية،
غري �أن امر�أة �أمريكية م�سنة خرقت هذه
القاعدة ب�شكل عجيب طيلة حياتها وظلت يف
�أمت �صحة وعافية.
واحلالة الطبية الغريبة التي حريت
الأطباء ،ل�سيدة عجوز عا�شت ملدة  99عاما
بج�سد خمتلف متام ًا برتتيب غريب للبطن
والأمعاء املعتاد يف الب�رش.
واكت�شف الأطباء �أن روز ماري بنتلي
من موالال يف �شمال غرب والية �أوريجون

�سعر مبالغ فيه لأغلى �صينية متر على الإطالق

�أمريكي ،و�أنّ ها من �أف�ضل �أنواع التمور يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ولفت الرجل �إىل �أن التمر ال ي�صبح جاهز ًا
لال�ستهالك �إال بعد مروره بـ 15مرحلة حت�ضريية،
�إال �أن هذا الفيديو ت�سبب يف موجة كبرية من
اال�ستهجان بني النا�س.
ور�أى الكثري من ه�ؤالء �أن ثمن ال�صينية مبالغ
فيه واعتربوا �أنه يتم ا�ستغالل امل�ستهلكني
مطالبني مبحا�سبة اجلهات التي تعر�ض منتجات
ٍ
بثمن �أعلى بكثري من كلفتها الفعلية.

�إعداد

� /أ�سماء

وحتتل اململكة العربية ال�سعودية املرتبة
الثانية عاملي ًا يف انتاج التمور ،وبد�أ ت�صنيع
و�إنتاج التمور باململكة قبل ن�صف قرن ،وقد مت
�إن�شاء �أول م�صنع لفرز وتعبئة وكب�س التمور
املوجود يف املدينة املنورة عام 1964

تعاين من مر�ض الفتق
والذي ت�سبب يف منو
كبدها وت�ضخمه وكذلك
البنكريا�س على جانبها
الأمين بدال من و�ضعه
الطبيعي يف اجلانب
الأي�رس
وبعد فح�ص ج�سد
ال�سيدة بنتلي ات�ضح �أنها
عا�شت بال وريد �أجوف
�سفلي ،وهو الوريد الكبري
الذي يحمل الدم امل�ؤك�سج
من اجلزء ال�سفلي من اجل�سم �إىل القلب لنقل
الأك�سجني ،وبعد فح�ص �إ�ضايف ،الحظ
الأطباء �أن �أع�ضاء ال�سيدة بنتلي ت�شبه �صورة
املر�آة ،ووجدوا �أي�ض ًا معدتها على الي�سار
بدال من مكانها املعتاد على اليمني.
ومل تعان ال�سيدة من �أي م�شاكل �صحية
وهي على قيد احلياة ،على الرغم من وجود
كافة �أع�ضائها يف الأماكن اخلط�أ ،با�ستثناء
ع�ضلة القلب التي كانت يف اجلهة الي�رسى.
وكان عدد ًا من طلبة الطب يف جامعة
�أوريغون ،اكت�شفوا هذا الأمر بعد وفاة
ال�سيدة التي ربت خم�سة �أطفال وتزوجت
و�ساعدت �رشيك حياتها يف حمله التجاري.
ومت عر�ض هذه احلالة خالل م�ؤمتر علمي
�أقيم م�ؤخرا ،والغريب يف الأمر هو �أن هذه
ال�سيدة عمرت طويال بخالف من يعانون
اال�ضطراب ال�صحي.
ُ
ويعرف هذا اال�ضطراب ال�صحي يف الأو�ساط
الطبية بانقالب و�ضع الأح�شاء ،وي�ؤدي يف
بع�ض الأحيان �إىل م�شاكل يف القلب تهدد
�صحة الإن�سان.
ويجري ت�شخي�ص هذا اال�ضطراب لدى
 0.01%من الب�رش� ،أي �شخ�ص واحد من كل
ع�رشة �آالف ،ومن مظاهر هذا املر�ض� ،أن
القلب قد يكون يف اجلهة اليمنى.

5

ال�سبت 2019 /5 /4

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()141

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

خطوات ومفاهيم �رضورية لإجناح م�شاريع �إنتاج الألبان!!!
حممود عبداهلل �/أبوكفاح
لبدء مزرعة �ألبان �ستحتاج �إىل
ر�أ�س مال �أكرث بكثري من عملية �إنتاج
اللحوم .البد �أن تدرك ما �ستفعله
وكيف �ستفعله قبل البدء يف م�رشوع
مزرعة �إنتاج الألبان ،حيث حتتاج
�إدارة مزرعة �إىل جل�سات طويلة
من التخطيط بحر�ص ،حتى لو
ق�ضيت فرتة �سنوات عمرك املبكرة
يف مزرعة� .سي�ساعدك هذا الدليل
على هذا التخطيط ،ولكن تذكر �أن
املعرفة املحلية ثمينة لأي مزارع.
تخطيط مزرعة الألبان:
 اجر �أبحاثك عن الأنواعوال�سالالت:
تعترب الأبقار واملاعز وجامو�س
املاء �أ�شهر حيوانات املزارع
ولكل منها �سالالت عديدة؛ املعرفة
بالظروف املحلية �أف�ضل طريق
لالختيار فيما بينهم .خاطب
امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات
الإر�شاد الزراعي واملزارع امل�ستقرة،
واطلب معلومات ت�ساعدك على اتخاذ
قرارك:
ا�ستبعد ال�سالالت التي لن
•
تتحمل العي�ش يف مناخ منطقتك.
اق�سم تكلفة الرعاية
•
ال�سنوية لكل �ساللة على �إنتاج
اللنب ال�سنوي لتح�سب تكلفة الإنتاج
النهائية لكل وحدة من اللنب.
هل يوجد طلب حملي لألبان
•
هذه ال�ساللة ؟ ماذا عن �إنتاج الزبد ؟
كم من الوقت واملال حتتاج
•
لرتبية عجل �صغري حتى يبلغ �سن
�إنتاج اللنب؟ وكم يبلغ ثمن بيع ذكور
العجول؟
 حدد م�صدر التغذية:يتطلب الغذاء املركز قليلاً من
ريا من املال.
النقل وكث ً
ابحث عن �أ+++ر�ض زراعية
للإيجار يف منطقتك وحدد كم املا�شية
التي يتحملها الفدان.
حتتاج املا�شية �إىل  4%من
وزنها كعلف ب�شكل يومي.
عادة ما يكون ت�أجري الأر�ض�أف�ضل من �رشاء مزرعة جديدة .انتظر
حتى ت�ستقر املزرعة وال تعد بحاجة
�إىل مرونة مالية.
 �ضع خطة الرتبية :ت�شتهر ذكورالأبقار بال�سلوك العنيف ،كما �أن
تكلفة تربيتها تزداد ب�شكل �سنوي ب�أي
حال .اخليار الأكرث �أمنًا هو �رشاء
خدمات ذكر البقر �أثناء فرتة التزاوج
�أو ممار�سة التلقيح ال�صناعي .عادة
ما يكون التلقيح ال�صناعي �أرخ�ص
اخليارات ،كما �أن ن�سبة جناحه
م�ساوية �أو �أعلى حني يتم القيام
به بطريقة �صحيحة بوا�سطة فنيني
تلقيح �صناعي مدربني.
تنت�رش برامج التلقيح
•
ال�صناعي الآن يف �أنحاء الهند والعديد
من الدول الإفريقية .ال يعترب توفري
التكلفة بنف�س الدرجة من الت�أثري
وتختلف الربامج يف الفعالية ،ولكن
الأمر ي�ستحق التجربة.
تختلف ن�سبة الذكور �إىل
•
الإناث يف القطيع ح�سب الف�صائل

وح�سب عمر الذكور .ميكن للثور
ال�صغري �أن يلقح � 20إىل  25بقرة،
بينما ميكن لثور نا�ضج كبري �أن
يتحمل ما ي�صل �إىل  40بقرة.
ادر�س الأن�شطة الزراعية:
ِاق�ض بع�ض الوقت يف تعلم تربية
املا�شية وتزاوجها �إن مل تكن ذا خربة
مبجال مزارع الألبان بالفعل ،وعن
فطام �صغار الأبقار وحلب الأبقار
والتعامل مع ال�سماد واملح�صول.
حاول �أن حت�صل على بع�ض اخلربة
بالعمل يف مزرعة �ألبان �أخرى �أولاً ،
�إن كان الأمر جدي ًدا بالن�سبة لك.
ا�ستثمر يف ر�أ�س املال.
حتتاج املزرعة �إىل �إنفاق قدر كبري
من املال مرة واحدة يف بدايتها.
يب�سط �رشاء مزرعة موجودة بالفعل
من الأمر �شي ًئا ما ،ويوفر بع�ض
الأموال �إن كنت تنوي �أن تقوم ببع�ض
الإ�صالحات بنف�سك ،ولكن �سواء قمت
ب�رشاء مزرعة �أو بد�أتها بنف�سك ،ت�أكد
�أن املرافق الآتية متوفرة:
ق�سم معقم لتخزين اللنب
•
ولب�سرتته �إن تطلب الأمر ذلك يف
منطقتك.
حظرية جافة م�شم�سة
•
حممية من تقلبات املناخ ودرجات
احلرارة.
حجرة حللب الأبقار مزودة
•
بدعائم.
خمزن للطعام وخمزن
•
لل�سماد.
م�ساحة منف�صلة ملعي�شة
•
العجول ال�صغرية.
معدات (مبا فيها جرار)
•
ومعدات لغرفة التخزين.
بئر لت�رشب منه املا�شية،
•
بالإ�ضافة �إىل نظام تو�صيل مياه
خلزانات املزرعة.
نظام ري للمرعى (اختياري)
•
.
احر�ص على �إعطاء نف�سك
•
م�ساحة للتو�سع بقطيع �أكرب �إن
�أمكن.
م�صدرا جي ًدا للحيوانات:
جدً
افح�ص كل املا�شية بنف�سك قبل
ال�رشاء ،مبا فيها اختبارات حلب
�سليما
الألبان .البد �أن يكون احليوان
ً
حا�صلاً على التطعيمات الالزمة.
	�أجر �أبحاثك على �سوقالألبان املحلي:حتدث �إىل املزارعني
املجاورين طل ًبا للن�صيحة فيما
يخ�ص بيع اللنب للمتاجر املحلية
�أو الأفراد� ،إن بد�أت بعدد ب�سيط
من احليوانات� ،أما �إن بد�أت بقطيع
�أكرب ،فرمبا من الأن�سب �أن تبيع
اللنب ل�رشكة تتوىل عملية التوزيع
من �أجل حتقيق دخل �أكرث ثباتً ا.
	�إجري الإت�صاالت الالزمةمع احلكومة:قد حتتاج �إىل رخ�صة
من احلكومة وبع�ض الأعمال الورقية
حتى تبد�أ مزرعتك وتبيع اللنب وتروي
الأر�ض �أو توظف �أفرا ًدا مل�ساعدتك يف
العمل.
كون خطة للعمل� :ضع كل
ح�ساباتك املالية يف خطة تغطي
الأعوام الأوىل من العمل .بالإ�ضافة
�إىل النقاط ال�رضورية املذكورة
�ساب ًقا .تذكر �أن تت�ضمن اخلطة

التكلفة التقديرية للرعاية الطبية
لكل حيوان وتكلفة مرتبات العمال
الذين تنوي توظيفهم .ابحث � ً
أي�ضا
عن م�صدر �إ�ضايف للربح ،كبيع روث
احليوانات.
ا�ستخدم متو�سط �سعر
الألبان �أو �أقل قليلاً خالل الأعوام
القليلة ال�سابقة ،حني حت�سب
الربح التقديري امل�ستقبلي حتى ال
يخ�رس امل�رشوع �إن انخف�ضت �أ�سعار
الألبان.
كقاعدة ذهبية� :ستحتاج �إىل
عامل واحد لكل ع�رش �أبقار حلوب،
وعامل واحد لكل ع�رشين حيوان ال
ينتج اللنب ،مبا فيهم نف�سك وكذلك
�أفراد عائلتك.
�أ�ضف اىل ذلك هنالك بع�ض
الأ�سا�سيات التي يجب ان يراعيها
ا�صحاب م�رشوعات الألبان وهي :
علم كل حيوان� :ستحتاج �إىل و�ضعّ
�إ�شارة على كل حيوان – بافرتا�ض �أن
لديك عد ًدا منهم – حتى ت�ستطيع
التمييز بينهم� .سي�ساعدك ذلك على
تتبع �إنتاجية كل حيوان ،وكذلك
حالته ال�صحية .يعد تعليمهم
ببطاقات طريقة �شائعة ،ويتم
�إتباعها.
حتكم يف انت�شار الأمرا�ض
•
دائما حيوانات
ا�شرت
احليوانات.
بني
ً
�سليمة وابقهم يف عزلة عن احليوانات
الأخرى �أثناء عملية النقل �إىل
مزرعتك .قم بعزل احليوانات التي
ت�صل حدي ًثا �إىل مزرعتك عن بقية
احليوانات (وكذلك احليوانات التي
متر�ض) ،خا�صة �إن مل يكن لديك
�سجالت �صحية موثوقة.
قد ت�سبب املعدات امل�شرتكة
•
بني �أكرث من مزرعة انت�شار الأمرا�ض.
ت�أكد من م�صدر املعدات امل�ستخدمة
وت�أكد �أنه قد مت ا�ستخدامها مع
حيوانات �سليمة.
يعد القراد الناقل للأمرا�ض
•
م�شكلة كبرية للما�شية.
افح�ص احليوانات ب�شكل
•

منتظم باح ًثا عن القراد ،و�أبق
احلظرية خالية من الق�ش وبقايا
الأغ�صان.
قم بتغذية احليوانات
تغذية �صحية �سليمة :قد ي�صري
أمرا معق ًدا �أحيانً ا.
تغذية املا�شية � ً
هناك �أنواع عديدة من نباتات العلف
التي توفر كميات خمتلفة من الطاقة
والربوتني والألياف والعنا�رص
الغذائية املتعددة .ميكن ملزارع
خبري �أو طبيب بيطري �أن ي�ساعدك
على ا�ستخدام الطعام املتوفر.
تعد اللعقات املعدنية �أو
•
هاما من
جزء
املكمالت املعدنية
ً
ً
نظام احليوانات الغذائي.
قد ينقل الطعام املتعفن
•
�أو الطعام املخزن يف نف�س املكان
مع املبيدات احل�رشية وامللوثات
�سموما خطرية للنب الأبقار.
الأخرى
ً
حتتاج حيوانات مزارع
•
الألبان متطلبات غذائية عالية
مقارنة باحليوانات التي يتم تربيتها
لأجل اللحوم .قد ت�ؤدي التغذية غري
الفعالة �إىل �إنتاج �أقل للنب �أو لنب �أقل
جودة.
املوا�شي
بحلب
قم
با�ستمرار :يحتاج احليوان املنتج
للألبان �إىل احللب مرتني �إىل ثالث
مرات يوم ًيا .انقل احليوان �إىل مكان
نظيف واغ�سل وجفف يديك وكذلك
�رضع احليوان قبل احللب.
تعلم كيف حتلب الأبقار �أو
•
املاعز �إن مل تقم بحلب حيوان من
قبل.
افهم دورة تزاوج املا�شية:
�ستحتاج �إىل تزويج الإناث ب�شكل
م�ستمر لتبقيها حلوب لأكرب فرتة
ممكنة .تنعك�س دورة التزاوج
والوالدة والفطام على احتياجات
احليوان الغذائية واحلالة ال�صحية
و�إنتاجية اللنب .ابحث با�ستفا�ضة
يف هذا الأمر حيث تختلف الإر�شادات
ح�سب الأنواع والأعمار.
اعمل على ا�ستمرار التزاوج
•

طول العام حتى تبقي �إنتاج اللنب
م�ستمرا ،بعك�س مزارع �إنتاج اللحوم،
ً
ولهذا ف�إن متابعة مو�ضع كل حيوان
لديك يف دورة التزاوج �أمر هام
وحيوي ،حتى تلتزم باخلطة التي
منتظما بقدر الإمكان.
�ستبقي دخلك
ً
خطط حلدوث التغريات يف
•
القطيع .من �أ�صعب الأ�سئلة على �أي
مزارع هل يبيع �أو يذبح �أو يبقي على
حيوان يف القطيع .ي�سمح لك االنتقاء
با�ستبدال حيوان قليل الإنتاجية ب�آخر
�أكرث جودة وزيادة الكفاءة اجلينية
للقطيع ،ولكال العاملني �أهمية كبرية
ولكن قد ي�سبب القيام باالنتقاء دون
تخطيط زيادة كبرية يف التكلفة لأجل
ا�ستبدال احليوانات.
و�إليك �أي�ضا هذه الأفكار املفيدة
يف هذا املجال عزيزي املرزاع :
تعد �صحة القطيع مهمة
•
ج ًدا لإنتاج الألبان .ميكن �أن متر�ض
الأبقار احللوب مبنتهى الب�ساطة،
وهي عر�ضة للإ�صابة يف �أقدامها
و�رضوعها �أكرث من �أبقار اللحم ،وهي
� ً
أي�ضا معر�ضة حلمى اللنب وزيادة
�أحما�ض الكيتون بعد الوالدة،
وبالتايل البد من ممار�سات �صحية
�سليما.
حازمة حتى يبقى القطيع
ً
ت�أكد من القيام باملمار�سات
•
مريحا
ال�صحيحة جلعل و�ضع الأبقار
ً
�أثناء القيام بحلبها.
ا�سمح ل�صغار الأبقار
•
بالر�ضاعة ملدة �شهر على الأقل حتى
تكت�سب القوة الكافية.
رائحة روث البهائم �سيئة،
•
لذا ال ت�سمح للروث بالرتاكم يف
نظاما ي�سمح بنقل
احلظرية� .ضع
ً
الروث ب�سهولة من احلظرية ،
لتخفف من رائحة الأمونيا الناجتة
من بول وبراز البهائم.
ً
يعد ال�شتاء ف�صلاً
�شاقا على
•
املا�شية ،لذا البد �أن توفر لهم حظرية
مهي�أة �أو مبنى م�شابه حلمايتهم من
الرياح والطق�س.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

واحة الطفل
الدجاج

معلومات

الدجاج من الطيور التي مت
ا�ستئنا�سها قبل امليالد بقرون عديدة,
�أنثاه ت�سمى دجاجة والذكر ي�سمى
ديك �أ ّما �صغارهما فتدعى بالكتاكيت �أو
ال�صي�صان ،يطلق على �صوت الدجاجة
النقنقة .تعطي الدجاجة الإن�سان
غذاء مهم من البي�ض ,واللحم الذي
يعترب م�صدر غذاءمهم على الئحة طعام
الب�شر لرخ�صه الن�سبي قيا�سا لبقية �أنواع اللحوم تربى الدجاج يف البيوت لال�ستفادة
من بي�ضها وحلومها يف املنطق الزراعية والقروية وحتى يف املدن فوق اال�سطح ويف
االحوا�ش ال�ضيقة .مبرور ال�سنني تطورت تربية الدواجن خ�صو�صا الغرا�ض جتارية
فتم حت�سني �سالالت جديدةلأنواع الدجاج
يتم ت�صنيف دواجن الق�سم الزراعية عادة�إىل ق�سمني ح�سب نية ا�ستفادة املربي من
تربيتها فاما تكون بيا�ضة �أو الحمة ولكال ال�صنفني علف خا�ص بنوعه كما يتم توفري
ظروف مزرعة مواتية لنمو الدجاج بعيدا عن املكاره البيئية و�أمرا�ض الدواجن

حكم و�أقوال

حذاء دورثي العجيب

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة

تعي�ش دورثي ال�صغرية
اليتيمة يف منزل عمها هرني
وعمتها �أم ،فلقد تويف والداها
من مدة ومنذ ذلك احلني تعي�ش
دورثي يف بيت عمها وعمتها وال
تخرج منه �إال لل�رضورة.
وكانت دورثي ال�صغرية ال
حتب منزل عمها وعمتها،
وكانت تتمنى �أن ترتك هذا
املنزل يف �أقرب فر�صة ،ويف
يوم من الأيام هب �إع�صار عنيف
ومفاجئ و�شديد  ،فرك�ض عمة وعم دورثي واختبئوا يف القبو.
�أما دورثي وكلبها توتو اختبئوا حتت �رسير دورثي ال�صغري ،فج�أة �أرتفع املنزل
وهبط يف بالد �أوز ،تلك البالد اجلميلة التي ي�سكن فيها الأقزام وتزخر بالألوان
واجلمال.
ف�أ�صبح دورثي منده�شة من هذا املكان ومن كل ما حدث معها من �أحداث ،وتتمنى
�أن تعود ملنزل عمها هرني وعمتها �أم ،وفج�أة ترى الأقزام يحيطون بها من كل
مكان ،وي�شكرونها لأنها قتلت ال�ساحرة ال�رشيرة عندما �سقط منزل دورثي فوق
ال�ساحرة ال�رشيرة التي ماتت على الفور ،و�أ�صبح جميع الأقزام �أحرار ب�سبب
دورثي ومنزلها.
فيقول الأقزام �أن ال�ساحرة الطيبة التي تعي�ش يف ال�شمال ت�ستطيع م�ساعدتها لكي
تعود ملنزلها املوجود بكن�سا�س ،لكن ال�ساحرة الطيبة التي تعي�ش يف ال�شمال
تقول لها �أن ال�ساحر �أوز هو الوحيد القادر على �إعادتها ملنزلها.
وكان ال�ساحر �أوز يعي�ش يف بالد الزمرد الأحمر ،وقبل �أن ترحل دورثي يف
طريقها لل�ساحر �أوز تعطيها ال�ساحرة حذاء �أحمر جميل كهدية ،وت�سري دورثي
على طريق م�صنوع من �أحجار م�صقولة �صفراء اللون

هل تعلم

 /1هل تعلم �أن االن�سان ميتلك � 10آالف برعم تذوق
 /2هل تعلم �أن املحافظة على ال�صحة باتباع اال�ساليب
والعادات ال�صحيحة يف احلياة يجنب االن�سان الكثري من
الأمرا�ض وبالتايل الدخول يف متاهات العالج وقد �صح
املثل القائل ب�أن« :درهم وقاية خري من قنطار عالج» و �أوىل
املتطلبات التي يجب على االن�سان ان يحافظ عليها يف عملية
الوقاية هي النظافة بكل �صورها و �أ�شكالها ،لأن النظافة
الدورية املنتظمة جتنب االن�سان الكثري من االمرا�ض

معاين جميلة
/1احلياة :جميلة عندما نفهمها ,و�صعبة عندمانكابر,وم�ستحيلة
عند الي�أ�س
/2الورود:جميلة من احلبيب�,صعبة يف غري مو�سمها ,وم�ستحيلة
عندما ت�أتيك من قلب خائن
/3احلب:جميل عند الوفاء�,صعب عند الفراق,م�ستحيل عند
اخليانة
/4البحر:جميل عندما ت�شاهده�,صعب ان يكون عذب ,م�ستحيل
العي�ش يف �أعماقه
/5الدموع:جميلة عند الفرح�,صعبةاحلزن,م�ستحيلة عند التبلد
املر�سل/نعمة عبداهلل �سراج

�ضحكات

دخل حرامي اىل منزل جحا واخذ يبحث عن �شيء ي�سرقهفلم يجد �شيئا وهو خارج من املنزل ملح خزانة ففتحها
فوجد جحا بداخلها فقال له ماذا تفعل هنا اجاب جحا يا
عيب ال�شوم خجالن منك النه اليوجد عندي �شيء ت�سرقه
من نوادر جحا
كان �أمري البلد يزعم �أنه يعرف نظم ال�شعر ،ف�أن�شديوما ق�صيدة �أمام جحا وقال له� :ألي�ست بليغة؟ فقال جحا:
لي�ست بها رائحة البالغة .فغ�ضب الأمري و �أمر بحب�سه يف
الإ�سطبل ،فقعد حمبو�سا مدة �شهر ثم �أخرجه .ويف يوم �آخر
نظم الأمري ق�صيدة و �أن�شدها جلحا ،فقام جحا م�سرعا ،ف�س�أله
الأمري� :إىل �أين يا جحا؟ فقال� :إىل الإ�سطبل يا �سيدي
 �أعطى خادما له جرة ليملأها من النهر ،ثم �صفعه علىوجهه �صفعة �شديدة وقال له� :إياك �أن تك�سر اجلرة ،فقيل
له :ملاذا ت�ضربه قبل �أن يك�سرها؟ فقال� :أردت �أن �أريه جزاء
ك�سرها حتى يحر�ص عليها

معهد عن�سباالإ�سالمي  -كرن
طالبة يف ال�صف اخلام�س

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

�إعداد /حممدعلي حميدة
ميكن تعريف املالحة باملكان
الذي تتم فيه املالحة مهما كان
�شكل املن�ش�أة وهذا ما �أخذت به جل
التقنينات البحرية والفقه والق�ضاء
ال يكتفيان يف حتديد البحر كمعيار
للمالحة بل يف املياه التي تتعر�ض
فيه ال�سفينة للأخطار وهي التي
�أملت وجود قواعد قانونية خا�صة
باملالحة
مناطق املالحة البحرية :
 -/1املياه الداخلية  :كما عرفتها
املادة  08من اتفاقية قانون البحار
ل�سنة  1982ب�أنها املياه الواقعة من
جانب اخلط الذي تتم فيه �إبتداءا من
قيا�س املياه الإقليمية وهي ت�ضم
اخللجان ال�صغرية وال�شواطئ التي
ت�ضم منطقة ال�ساحل املغطى ب�أعلى
مد من خالل ال�سنة يف ظروف جوية
عادية .
مالحظة � :أن املياه الداخلية تخ�ضع
كل املخالفات واجلزاءات واجلرائم
داخلها من طرف ال�سفن �أو البحار
�إىل قانون الدولة .
وا�ستثناءا تخرج ال�سفن احلربية
الأجنبية املرخ�ص لها بالدخول
فتخ�ضع لقانون العلم �أو قانون
ال�سفينة التي حتمل علم دولة
ويف املياه الداخلية تكون
ما .
املالحة قا�رصة �أو خم�ص�صة على
ال�سفن اجلزائرية وال يجوز ل�سل�سن
الأجنبية �إن متر يف املياه الداخلية
�آو تدخل املوانئ اجلزائرية �أال ب�إذن
من ال�سلطات اجلزائرية  ) .املبد�أ هو
عدم وجود حق املرور يف املياه
الداخلية .
 -/2املياه الإقليمية :
متتد �سيادة الدولة ال�ساحلية خارج
�إقليمها الربي ومياها الداخلية �إىل
حزام بحري مال�صق يعرف بالبحر
الإقليمي ومتتد �أي�ضا �إىل احليز اجلوي
وكذا �إىل الأر�ض وعر�ض بحرها
الإقليمي ال يتجاوز  12ميل بحري من
خطوط الأ�سا�س وتتمتع �سفن جميع
الدول بحق املرور يف البحر الإقليمي
ما دام ال ي�رض بالدولة ال�ساحلية .
 -/3املنطقة املتاخمة  :كل دولة
�ساحلية لها منطقة متتد من بحرها
الإقليمي وال يجوز �أن تتعدى  24ميل
بحري ت�سمى باملنطقة املتاخمة .
ومتار�س الدولة مراقبة من اجل  :منع
خرق قوانينها وان�ضمتها اجلمركية
واملتعلق بالهجرة
وال�رضيبية
وال�صحة ،و معاقبة �أي خرق للقوانني
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مفهوم املالحة البحرية وبع�ضا من قوانينها
تخ�ضع مبدئيا

واملنطقة املتاخمة
حلرية املالحة .
 -/4منطقة �أعايل البحار  :ت�شمل جميع
�أجزاء البحر التي ال ت�شملها املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة ذو البحر الإقليمي
�أو املياه الداخلية وتخ�ص�ص �أعايل
البحار للأغرا�ض ال�سلمية وال تخ�ضع
�أي جزء منها ل�سيادتها وحق املالحة
ممنوح لكل دولة �سواءا كانت �ساحلية
�أو ال وتبحر ال�سفينة حتت علم دولة
واحدة فقط وتخ�ضع لواليتها يف
�أعايل البحار �إال يف حاالت ا�ستثنائية
وهي :
 نقل حقيقي للملكية او تغيري يفالت�سجيل ويف حالة وقوع وم�صادمة
�أو حادثة تتعلق بال�سفينة ت�ؤدي �إىل
م�س�ؤولية جزائية او ت�أديبية لربان
ال�سفينة او �أتي �شخ�ص يعمل فيها
وال تقام �أي دعوى جزائية �أو ت�أديبية
اال �أمام ال�سلطة الق�ضائية او �إدارية
لدولة العلم او الدولة التي تكون
ال�شخ�ص من رعاياها .
ويف حالة الت�أديب فالذي يقرر
�سحب �شهادة الأهلية والرتخي�ص
لربان �سفينة الدولة التي �أ�صدرتها
اما حب�س ال�سفينة او حجزها يكون من
اخت�صا�ص دولة العلم .
�أق�سام املالحة البحرية � :إن
القانون البحري يقت�رص نطاقه على
املالحة البحرية دون النهرية وتنق�سم
املالحة البحرية �إىل� :أ /املالحة
البحرية لطول الرحلة  :وهي ثالث
مناطة .
املالحة
-/1
ا ل�سا حلية
على

نطاق اق
�ضيق  :وهي
مالحة �شاطئية تقوم
بها �سفن �صغرية احلجم ال
تتعدى حمولتها 300طن وتقت�رص على
ال�سفن اجلزائرية املادة .167،169
ق.ب.ج
-/02املالحة ال�ساحلية  :وهي تتم
داخل احلدود طوال وعر�ضا وتختلف من
دولة لأخرى ففي القانون اجلزائري
واالجنليزي تتم يف املوانئ الوطنية

والدولية ولها �صورتان  -:مالحة
�ساحلية وطنية وتتم بني موانئ
وطنية .مالحة �ساحلية دولية وتتم
بني موانئ دول البحر الأبي�ض
املتو�سط
مالحظة  :هناك مالحة �ساحلية
كربى وطنية بني منائني واقعني
على بحرين وطنيني خمتلفني كما يف
م�رص  ،وهنك مالحة �ساحلية �صغرى
بني منائني واقعني على بحر واحد
.
املالحة بني املالحة ال�ساحلية
والبعيدة املدى :
 -/1من حيث �رشوط كفاءة الربان
 :ففي الكفاءة تختلف الأوىل عن
الثانية .
 -/2من حيث التجهيز  :ففي
املالحة البعيدة املدى تتطلب
جتهيزات اظافية تخ�ضع ل�رشوط
�سلطات امليناء املتوجهة �إليها ال�سفن
.
 -/3من حيث امل�صلحة الوطنية :
فاملالحة ال�ساحلية ل�سفن الوطنية
فقط �إال �إذا وجد اتفاق املادة 166
ق.ب.ج
املالحة البحرية البعيدة املدى :
( اعلي البحار ) وهي مالحة املوانئ
الأجنبية وتتم بني املوانئ الوطنية
الأجنبية با�ستثناء املوانئ الواقعة
يف البحر الأبي�ض املتو�سط فهي مالحة
�ساحلية دولية وامل�رشع اجلزائري
حذا حذو امل�رشع االجنليزي يف قانون

. 24/11/79
 املالحة البحرية من حيثمو�ضوعها  :وتنق�سم �إىل :
ا /املالحة التجارية  :وهي التي
تخ�ص�ص لنل الب�ضائع والنقل البحري
�سواءا قام به �أفراد او هيئة خا�صة او
عامة وهي حمتكرة للدولة .
مالحظة � :سفن البولي�س ( مراقبة
ال�سواحل  ،اجلمارك  ،امل�ست�شفيات
،التموين  ،الع�سكرية والإطفاء ) .
ال تخ�ضع للقانون ق.ب.ج وتتمتع
بح�صانة قانونية وق�ضائية طبقا
ملعاهدة بروك�سل 10/04/1926
ب -/املالحة غري التجارية :
 -/1مالحة ال�صيد  :ولها موادها
التي تطبق عليها.
 -/2مالحة الرتهة وهي من �أجل
الرتفيه تخ�ضع لقوانني كل دولة
كذلك وكذا ال�سفن اخلا�صة بالبحث
العلمي �أميا كان الغر�ض منها جتاريا

او غري جتاري
املالحة البحرية من حيث �أهميتها  :تنق�سم
�إىل
* مالحة رئ�سيه وهي الأنواع ال�سابقة
 * .مالحة م�ساعدة وهدفها م�ساعدة
ال�سفن التي تقوم باملالحة الرئي�سية
مثل �سفن الإر�شاد والإ�سعاف
�أداة املالحة البحرية ( ال�سفينة )
يهتم قانون البحار ب�أمرين هما  :ال�سفينة
وا�ستغاللها
ا /ال�سفينة � :أن ال�سفينة
�شئ بالنظر غاىل القوانني
فيعرتف لها بال�شخ�صية
املميزة لها �إذ لها
موطن وجن�سية لكنها
بالذمة
ال تتمتع
املالية امل�ستقلة ما
يجعلها حمال للحقوق
ولي�ست �صاحبة حق
وهي مال منقول لكن
تعاملها القوانني على
�أنها عقارات ملا لها من
ونظرا لدور
قيمة كبرية
االقت�صادي واال�سرتاتيجي الذي
تلعبه مما جعل القوانني املختلفة
تهتم بالقواعد املنظمة مللكيتها
وو�سائل اكت�سابها وامل�سائل التي
ترد عليها الت�رصفات فهي تنفرد
بنظام قانوين خا�ص .
تعريف ال�سفينة  :القانون مل
ي�ضع تعريفا لكن الفقه والق�ضاء
ا�ستقر على �أن ال�سفينة هي كل من�ش�أة
عائمة تعمل عادة او معدة للعمل يف
املالحة البحرية �سواءا ت�ستهدف
ربحا اوغري ذلك ون�ستنتج من هذا
التعريف �رشطان :
 -/1وجوب قيام العمارة او الإلية او
العائمة باملالحة البحرية على وجه
االعتياد وعلى هذا فاملراكب النهرية
ال تعد �سفنا ولو قامت مبالحة بحرية
وكذلك الطائرات البحرية �أما املن�ش�أة
التي تقوم باملالحة البحرية تعد
�سفينة حتى ولو قامت مبالحة داخلية
مرة واحدة او عدة مرات غري متوا�صلة
وال ي�شرتط ان تقوم باملالحة فعال با
يكفي �إن تخ�ص�ص لذلك والعائمة او

العمارات تعترب �سفينة حمال لرهن
البحري والتامني وكذا البيع لكن
املن�شاة العائمة التي مل يتم �صنعها
ال تعد �سفينة وا�ستثناءا يف املادة
 258ق.ب.ج املن�ش�أة التي يف طور
البناء يجوز رهنها رهنا بحريا من
�أجل االئتمان البحري
 -/2تخ�صي�ص و�صالحية العمارة
�أو الآلية البحرية  :ذلك ب�أن تكون
قادرة على البحر وحتمل خماطرة
وهذه ال�صالحية حتدد حياة ال�سفينة
.
مالحظة  :امل�شاءات الأخرى التي
تطفو فوق املاء كالفنادق العائمة
وال ت�ستطيع املالحة فال ي�صدق عليها
و�صف ال�سفينة وكذا مثل  :قوارب
الغط�س والزوارق ال�صغرية والأر�صفة
.
امللحقات ( املقومات املادية
لل�سفينة ) :فالأجزاء املثبتة التي
الميكن ف�صلها عن هيكل ال�سفينة دون
تلف مثل ل�سواري الدفات واملحركات
فهي مدلوالت من ال�سفينة وكذا
قوارب النجاة والرافعات وال�سال�سل
والتلغراف والال�ساللكي ويرى البع�ض
ان تقت�رص على تلك التي تقوم �سري
ال�سفينة يف البحر وال ت�شمل �شباك
ال�صيد بالن�سبة ل�سفن ال�صيد وجانب
من الفقه يرى ان امللحقات يجب ان
متتد اىل ما يلزم اال�ستهالك وهو الر�أي
الراجح يف الفقه والق�ضاء
املالحة  :اذا كانت �أجرة ال�سفينة
ال تدخل يف ملحقات ال�سفينة فيمكن
للأطراف االتفاق على ذلك يف العقد ،
و ( ت�صبح توابع ال�سفينة مبا يف ذلك
الزوارق والأدوات والعدة والأثاث
وكل الأ�شياء املخ�ص�صة خلدمة
ال�سفينة ملكا للم�شرتي وفقا لقوانني
الدول.
ي�شمل الرهن البحري املرتب
على ال�سفينة و�أجزائها هيكل ال�سفينة
وجميع توابعها با�ستثناء حمولتها
ملم يتفق
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مديرية دقمحرى تعترب مركز للحركة والنقل بف�ضل موقعها الإ�سرتاتيجي
�إ�ست�ضافت مديرية دقمحري
وحتديدا�ص حا�ضرتها مدينة دقمحرى
الإ�سبوع املا�ضي فعاليات الإحتفال
مبنا�سبة عيد الف�صح املجيد على
م�ستوى الوطن وقد اظهر�سكانها
ا�صالة احل�ضارةالتي متيزنا كارتريني
من غرينا وذلك بتنظيمهم املتكامل
للإحتفال و�إخراجه على اجمل وجه.
ويف خالل جولتنا الإعالمية مبدينة
دقمحري لتغطية ذلك الإحتفال بالعيد
راودتنا فكرة �إجراء حوار مع مدير
مديرية دقمحري ال�سيد /مياين ابرا
لنعرف القارئ الكرمي باملديرية ب�صورة
عامة وم�ستوى اخلدمات املتوفرة فيها.
ف�إىل م�ضابط احلوار الذي اجريناه مع
املدير يف ذلك اليوم.

�سليمان حممد �سعد
 هال عرفتنا يف البدء ب�شكل عام علىمديرية دقمحري؟
مديرية دقمحري ت�شكل احدى
املديريات الإثنتي ع�رش يف االقليم
اجلنوبي وتقع يف الطرف ال�شمايل
من الإقليم حيث متتلك حدود
م�شرتكة مع الإقليم االو�سط واقليم
�شمال البحر االحمر عرب مديريتي
قندع وقاال نفحي يف الإقليمني.
وحتدها يف داخل الإقليم اربعة
مديريات وهي مديرية �سقنيتي
وماي عيني ومندفرا ودباروا .
هذه املديرية التي تبلغ م�ساحتها
 707كيلو مرت مربع تتكون من
� 18ضاحية توجد خم�سة منها
يف داخل مدينة دقمحري والبقية
متثل القرى املنت�رشة يف م�ساحة
املديرية.يبلغ التعداد ال�سكاين
يف هذه املديرية �ستون الف ن�سمة
ي�سكنون يف حا�رضة املديرية ويف
 45قرية.
دقمحري
مديرية
تتمتع
مبناخني على ح�سب الت�ضاري�س
اجلغرفية حيث تنق�سم ارا�ضيها
�إىل املرتفعات واملنخف�ضات
لتمتلك الربودة واحلر من جراء
ذلك التكوين الطبيعي الرا�ضيها.
ي�صل �إرتفاع منخف�ض ارا�ضي
هذه املديرية  1,500مرت فوق
�سطح البحر،وفيما ي�صل �إرتفاع
املناطق االكرث �إرتفاع ًا يف
املديرية  2,042مرت من �سطح
البحر.
وترتكز احلياة املعي�شية
ملعظم �سكان هذه املديرية
على الزراعة وجزء اخر يعتمد
على التجارة واحلرف املهنية
واالعمال احلكومية.
 ماذا عن توفر خدمات املياه ال�صاحلةلل�شرب يف مديريتكم؟
هناك نق�ص يف كمية مياه
ال�رشب باملديرية ب�سبب تدين
كميات املياه اجلوفية من وقت
لآخر  .ولكن بالرغم من كل
هذا يتم توزيع املياه املتوفرة
بالطرق ال�سليمة وال�صحية يف
املديرية.فعلى �سبيل املثال ميكن

ال�سيد /مياين ابرا

ذكر حمطة توزيع املياه مبدينة
دقمحري التي مت تا�سي�سها يف عام
� 1937إبان الإ�ستعمار الإيطايل
حيث مازالت تخدم حتى يومنا
هذا من خالل اجراء ال�صيانات
عليها من وقت لأخر.
 هال او�ضحت لنا حالة الطرقواملوا�صالت على م�ستوى املديرية؟
حل�سن احلظ مديرية دقمحري
غنية بالطرق خا�صة الرئي�سية
منها التي متر من ا�سمرا وم�صوع
عرب مدينة دقمحري بالإ�ضافة �إىل
الطرق الفرعية التي ت�ؤدي �إىل
مديريات الإقليم املجاورة وتلك
املمتدة �إىل مناطق املديرية.
ال توجد اي�ض ًا لدى املديرية
�أي م�شكلة تتعلق مب�س�ألة
املوا�صالت حيث يتنقل ال�سكان
املديريةعرب تلك
من و�إىل
الطرق واملوا�صالت يف اي وقت
ي�شتهونه.فهذه الطرق الرئي�سية
التي ذكرتها ب�إعتبارها متر
�إىل الدولة اجلارة يتوقع منها
ان ت�ساهم يف �إنعا�ش احلركة
التجارية يف و�سط مدينة دقمحري
خا�صة يف ظل اجواء ال�سالم الذي
مازال يف بدايته.
 كيف ت�سري اخلدمات ال�صحية ومدى�إنت�شارها على م�ستوى املديرية؟
يف هذا اجلانب توجد مبديريتنا
عيادة واحدة كبرية تقدم اخلدمة
ال�صحية ل�سكان املديرية و�سكان
املديريات املجاورة لنا .ويوجد
بهذه العيادة الكبرية التي توجد
مبدينة دقمحري اربعة اطباء
من زوي التخ�ص�صات ال�صحية
املختلفة وعدد من املمر�ضني
واملمر�ضات يعملون جميعهم
بتفان و�إخال�ص يف تقدمي اخلدمة
ال�صحية للمواطنني باملديرية.
هناك اي�ض ًا توجد يف املديرية
اربعة مراكز �صحية يف �ضواحي
ماي عداقا وفيقيحي وعاال
ودقمحري  .وت�ساهم هذه املراكز

اي�ض ًا بدورها يف القيام بالعناية
ال�صحية الالزمة للمواطنني.
 ما هو تو�ضيحك بخ�صو�ص �سري املجالالتعليمي يف املديرية؟
ت�سري العملية التعليمية
يف مديرية دقمحري على نحو
اف�ضل حيث توجد بها عدد من
املدار�س ملرحلة ريا�ض االطفال
وحتي املرحلة الثانوية العليا.
وت�شمل تلك املدار�س املتوفرة
يف املديرية ع�رشون من ريا�ض
االطفال تعود ملكيتها للحكومة
واملنظمات اخلا�صة وثمانية
وع�رشين مدر�سة �إبتدائية وع�رشة
متو�سطة و مدر�ستان ثانويتان،
بالإ�ضافة �إىل وجود مدر�سة داخلية
ت�سع لأ�ستقبال قرابة الفني طالب
�سنوي ًا من خمتلف مناطق االقاليم
البعيدة ومدر�سة مهنية واحدة
تعمل على تدري�س خمتلف املهن
املطلوبة.
 ماذا عن توفر و�إنت�شار خدماتالكهرباء على م�ستوى املديرية؟
فيما يتعلق بهذا املجال اي
خدمات الكهرباء قد كانت يف
ال�سابق حمطة كهربائية مت
تا�سي�سها يف عهد الإ�ستعمار
الإيطايل يف مدينة دقمحري حيث
ظلت تقدم اخلدمات الكهربائية
للمدينة ل�سنوات طويلة.اما بعد
التحرير ,وخا�صة يف االعوام
القريبة املا�ضية بدات حت�صل
معظم مناطق املديرية على
خدمات الكهرباء ملدة اربعة
وع�رشين �ساعة عرب اخلطوط
الكهربائية املمتدة من حمطة
حرقيقو الكهربائية التي متد
الوطن با�رسه بالكهرباء .ولذا ال
توجد لدينا �إ�شكالية يف احل�صول
على خدمات الكهرباء يف هذه
املديرية حيث جتري االعمال
ب�إ�ستمرار لإي�صال هذه اخلدمات
على اجلزء الب�سيط املتبقي من
مناطق املديرية.
 هال حدثتنا عن احوال الزراعةواالنتاج الزراعي يف املديرية مقارنة
مب�ستوى هطول االمطار يف خريف العام
املا�ضي؟
ان م�س�ألة وفرة وقلة الدخل
الزراعي تعتمد على م�ستوى
هطول االمطار يف خالل اخلريف

الواحد لهذه املديرية.و�إ�ستناد ًا
لهذه احلقيقة فقد كانت ن�سبة
هطول االمطار يف هذه املديرية
ت�شكل  600ملمرت يف االعوام
املا�ضية على ح�سب تاكيدات
مكتب وزارة الزراعة يف هذه
املديرية.اما يف الوقت احلايل
فقد ا�صبحت ن�سبة هطول االمطار
ت�أخذ يف الإنخفا�ض تدريجي ًا حتي
و�صلت �إىل  450ملمرت يف العام.
وعليه فقد ا�صبح الدخل الزراعي
ينخف�ض من حني الخر وفق
هذه املعطيات.وت�صل االرا�ضي
الزراعية اخل�صبة بالدرجة الأوىل
على م�ستوى املديرية 2,959
هيكتار و 6,886هيكتار من
الدرجة الثانية و 4,265هيكتار
من الدرجة الثالثة بالإ�ضافة
�إىل وجود  55,379هيكتار من
االرا�ضي املخ�ص�صة للرعي .فان
ن�سبة االرا�ضي اخل�صبة التي
ا�رشت �إليها اعاله ب�سيطة جد ًا
مقارنة باالرا�ضي التي يتم زرعها
والتي ت�صل  67,491هيكتار
يف املديرية .ولذا الميكن ان
نقول بان مزراعي هذه املديرية
يح�صلون على دخل زراعي
ُمر�ضي.
 هل و�صفت لنا احوال الرثوةاحليوانية يف مديريتكم وخا�صة املوا�شي
وانتاجيتها من االلبان واللحوم؟
مما ال�شك فيه ي�شكل جانب
املوا�شي اجلزء الثاين الذي
يرتبط بحياة املزارع بهذه
املديرية ،ولذا يوجد على
م�ستوى املديرية قرابة 60,000
من خمتلف املوا�شي على ح�سب
ت�أكيدات تقرير فرع وزارة
باملديرية.وحت�صل
الزراعة
املديرية على منتجات اف�ضل
من اللحوم وااللبان �سواء كان
يف الريف اواحل�رض وذلك بف�ضل
الن�شاط املثمر يف هذا اخل�صو�ص
والذي تقوم به جمعية االلبان
يف مدينة دقمحري والتي مازالت
تنتج كمية الي�ستهان بها من
االلبان تغطي �إحتياجات �سكان
املدينة.كما حت�صل اي�ض ًا معظم
مناطق املديرية على منتجات
االلبان واللحوم من موا�شيهم ك ً
ال
يف منطقته.

هناك اي�ض َا جمعيات تن�شط
باملديرية يف جمال تربية
الدواجن والنحل وتقدم �إنتاج
الب�أ�س به من الع�سل والبي�ض
يغطي بع�ض �إحتياجات املوطنني
يف اجلانب الغذائي.
 هال حدثتنا يف ختام هذا احلوار عنخلفية امل�شكلة التي كانت قائمة بني �سكان
بلدتي قديل وقواغات لفرتة طويلة والتي
مت حلها ب�شكل نهائ يف مطلع هذا العام
برتا�ضي الطرفني ،وهل كانت من قبل
مبادرات �أتخذت حلل هذا النزاع وملاذا
مل تثمر ؟
بد�أ هذا النزاع اثر حدوث خالف
حول ملكية االرا�ضي بني البلدتني
ابان حكم
يف العام 1937
الإ�ستعمار الإيطايل حيث ت�سبب
ذلك يف تنامي روح الكراهية
وعدم الثقة والإ�ستقرار ملدة
اثنني وثمانني عام ًا .اتخذت
منذ ذلك احلني عدة مبادرات من
القوة الإ�ستعمارية �إبتداء ًا من
الإيطاليني ومرور ًا بالإ�ستعمار
الإثيوبي يف عهد الإمربطور هيلي
�سال�سي ولكنها كلها باءت بالف�شل
لأنها كانت غري جادة بل كانت
تزيد من تعميق جزور امل�شكلة.
هناك اي�ض ًا كانت حماوالت
حلل هذا النزاع �أتخذت من قبل
الثورة يف فرتة الن�ضال التحرري
بالإ�ضافة �إىل املبادرات التي
كانت قد اتخذت من قبل اجلهات
املعنية بعد احلرية �ساهمت يف
تهدئة الو�ضع ولكنها مل حتل
امل�شكلة اال�سا�سية .واخري ًا مت
حل هذا النزاع الذي دام طوي ً
ال
وت�سبب يف فقدان �ستة ا�شخا�ص
من �سكان البلدتني برعاية
اجلهات احلكومية وعلى را�سها
�إدارة الإقليم ومديرية دقمحري
وجلان ال�صلح التي مت اختيارها
ب�إرادة ال�سكان من القريتني ومن
املديريات املجاورة  .وهكذا
�إنتهى هذا اخلالف الذي كان
عائق يف التعاي�ش ال�سملي بني
�سكان هاتني القريتني مرة و�إىل
االبد بالرغبة ال�صادقة والتواقة
لل�صلح والنابعة من اال�شقاء يف
البلدتني.
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حواء �سليمان عبد القادر
يف الثقافة البنغالية القدمية اكت�شف
النا�س جذر ا�صفر حار ذو عالقة بالكركم
وا�سموه �رسينغافريا وهذا يعنى جذور
قرنية باللغة ال�سن�سكريتية ،ويق�صد
بها هنا الزجنبيل الذي ي�شبه اىل حد
كبري باخليزران يف نظام زراعته الذي
يت�صف بال�سهولة يف النمو واالنت�شار
حيث يوجد يف جميع انحاء ا�سيا .وقد
تعلم ال�صينيون واليابانيون الحقا مزج
الزجنبيل مع ال�سمك الن له دور كبري يف
ازالة الروائح الكريهة ،وقد ا�ستخدم منذ
القدم يف عالج دوار البحر.
ويعترب الزجنبيل من االع�شاب
املعروفة جدا يف بالدنا رغم ان
ا�ستخدامه اليتجاوز ا�ضافته اىل القهوة
التقليدية ويف بع�ض االحيان اىل
ال�شاى عن اال�صابة بنزالت الربد ،مع
ان له ا�ستخدامات كثرية وفوائد �صحية
للعديد من االمرا�ض ،ف�ضال عن امكانية
ا�ستخدامه يف و�صفات كثرية.
فبحلول عام  100ميالدية ا�ستخدم
الرومان واليونان الزجنبيل بكميات
كبرية يف الطبخ اما فيالقة الرومان
املع�سكرين يف بريطانيا وبالد اجلول
طلبوا الزجنبيل وح�صلوا عليه ليتم
ا�ستخدامه كتوابل مع االطعمة التى لي�ست
طازجة كفاية وهكذا انت�رش الزجنبيل يف
اوروبا حيث �سيطر ىل فن الطبخ طوال
الع�صور الو�سطى.
خالل ع�رص اال�ستك�شاف جل�أ البحارة
مثل ال�صينني يف رحالتهم الطويلة اىل
م�ضغ الزجنبيل ملكافحة دوار البحر
اما الطهاة االجنليز فقد جعلوا حبوب
الزجنبيل م�ست�ساقة عرب خبزه يف الكعك
بنكهة الزجنبيل وقد ا�صبح مت�أ�صال جدا
يف الطبخ االجنليزي التقليدي خا�صة
اكالت ع�شية رم�ضان.وفيما بعد دخل
يف العديد من الو�صفات مثل و�صفات
الدجاج وحتى يف االكالت الفرن�سية.
ومنها انتقل مع املهاجرين اىل امريكا.
والزجنبيل هو
النباتات
�أحد
التي
اجلذرية
تنتمي

لف�صيلة
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الزجنبيل  ...فوائد عظيمة لل�صحة واجل�سم ويف متناول اليد
دولة تنتج الزجنبيل يف العامل حيث
وا�صلت يف عام  ،2013زعامة العامل
يف �إنتاج الزجنبيل بح�صة عاملية تقدر
بحوايل  ،% 33تليها ال�صني ()% 19
واندوني�سيا ونيجرييا.
يحتوي الزجنبيل عدة زيوت عطرية
متنحه رائحته العطرية ونكهته
املميزة .هذه الزيوت هي عوامل م�ضادة
للبكترييا ،م�ضادة للفريو�سات ،م�ضادة
للفطريات وم�ضادة للطفيليات قوية
جد ًا .ي�شجع الزجنبيل اله�ضم اجليد،
ين�شط املناعة ،يعالج الربو ،ي�ساهم
يف احلفاظ على �صحة القلب وال�رشايني،
يخفف من الأمل و�أكرث بكثري �أي�ض ًا.
يحتوي على حوايل  40مركب م�ضاد
للأك�سدة التي حتمي من ال�شيخوخة،
وهو يح�سن مظهر اجللد عن طريق �إزالة
ال�سموم وتن�شيط الدورة الدموية،
مما ي�ؤدي �إىل تقدمي املزيد من املواد
املغذية اجللد.
يكون الزجنبيل عامل مطهر قوي ،و
ي�ساعد على احلفاظ على الب�رشة نظيفة
وناعمة وخالية من العيوب .كما انه
ين�شط ويحفز �أي�ضا ب�رشتك
هو �أي�ضا �أف�ضل عالج حلب ال�شباب
لأنه يقلل من معدل تكوين حب ال�شباب
ويطهر البكترييا امل�سببة.
وح�سب ويكيبيديا فهناك اربع من ا�شهر
االمرا�ض التى يعاجلها الزجنبيل  ،فهو
مفيد يف �أمرا�ض املخ والأع�صاب مثل
الزهامير .يخفف من الإح�سا�س بالقىء
�ساحرا للإ�سهال
عالجا
والغثيان .يعترب
ً
ً
و�آالم البطن .م�سكن للآالم املزمنة و
ي�ساعد يف عالج الأنفلونزا.
يخفف �أمل الع�ضالت
وجدت درا�سة �أن ا�ستهالك  2غرام من
الزجنبيل يف اليوم ملدة  11يوم ًا يخفف
ب�شكل كبري �أمل الع�ضالت لدى الأ�شخا�ص
الذين ي�ؤدون متارين املرفق.لي�س
للزجنبيل ت�أثري مبا�رش ولكن قد يكون
فعا ًال يف تخفيف من �أمل الع�ضالت.
ويعتقد �أن هذا الت�أثري �سببه خ�صائ�ص
الزجنبيل امل�ضادة لاللتهاب.
امل�ضادة
خ�صائ�صه
لاللتهابات ت�ساعد �ضد
ه�شا�شة العظام.
جملة
وح�سب
فان
�سيدتي
ا لز جنبيل
يخ ّف�ض
ا ل�سكر
يف الدم
و يقلل

النباتات
ا لز جنبيلية
Zingiberaceae
و ميتا ز
(كالكركم والهيل)
بطعمه الالذع القوي.
ّ
املركب الن�شط
واجلنجرول هو
بيولوجي ًا يف الزجنبيل امل�س�ؤول عن
معظم خ�صائ�صه الطبية ،ويتميز بت�أثريه
القوي امل�ضا ّد لاللتهابات وم�ضادات
الأك�سدة.
يدخل الزجنبيل �ضمن قائمة الأع�شاب
الطبية ويتم عادة ا�ستخدام جذوره
كتوابل ،كما وميكن تناوله طازج ًا
�أو �رشب منقوعه �أو مغليه �أو ا�ستخدام
م�سحوقه �أو زيته لأغرا�ض عالجية.
وقد مت ا�ستخدامه كعالج تقليدي
منذ االف ال�سنني ،وا�شتهر يف الطب
ال�صيني والهندي بكونه يعالج العديد
من امل�شاكل ال�صحية .النه ميتلك قدرة
مده�شة على تقوية املناعة ،وحت�سني
اله�ضم والتخفيف من االلتهاب.
و ابتداء من عام  ،1585كان
الزجنبيل اجلامايكي �أول التوابل
ال�رشقية املزروعة يف العامل اجلديد
وامل�ستوردة �إىل �أوروبا ،والهند اكرث
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خطر
ا لإ �صا بة

ب�أمرا�ض القلب
البحث يف هذا املجال ما زال حديث ًا
ن�سبي ًا ،ولكن قد يتميز الزجنبيل
بخ�صائ�ص قوية م�ضا ّدة لداء ال�سكري.
يف درا�سة �أجريت عام  2015و�شارك
فيها  41متطوع ًا يعانون من النوع
الثاين من داء ال�سكري ،ف�إن تناول
 2غرام من م�سحوق الزجنبيل يومي ًا
يخف�ض م�ستوى �سكر الدم عند ال�صيام
وحت�سن كذلك
بحوايل  12يف املائة.
ّ
ب�شكل جذري م�ؤ�رش م�ستويات �سكر الدم
على املدى الطويل (اختبار خ�ضاب الدم
ال�سكري  )HbA1cمما �أدى �إىل انخفا�ض
ن�سبته  10يف املائة خالل فرتة 12
�أ�سبوع ًا.
�سجل انخفا�ض بن�سبة  28يف
كما
ّ
املائة يف ن�سبة �( -ApoB/ApoAصميم
الربوتني ال�شحمي وهو الربوتني الذي
يرتبط بالدهون) ،وانخفا�ض ن�سبته
 23يف املائة يف م�ؤ�رشات الربوتينات
الدهنية امل�ؤك�سدة وهي عوامل خطر

ي�ساعد الزجنبيل يف عالج
العديد من م�شاكل ال�شعر
وتقويته ،اذ

رئي�سية للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
ّ
يخف�ض م�ستويات الكول�سرتول
ترتبط امل�ستويات العالية من
الربوتينات الدهنية �أو الكول�سرتول
ال�سيئ  LDLبزيادة خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب .والأطعمة التي
ن�أكلها لها ت�أثري قوي على م�ستويات
الكول�سرتول ال�سيئ.
يف درا�سة ا�ستمرت  45يوم ًا و�شملت 85
�شخ�ص ًا يعانون من م�ستوى كول�سرتول
ٍ
عال� ،سبب تناول  3غرامات من م�سحوق
الزجنبيل انخفا�ض ًا مهم ًا يف معظم
م�ؤ�رشات الكول�سرتول.
تدعم ذلك درا�سة �أجريت على فئران
تعاين من الغدة الدرقية حيث ا�ستطاع
م�ستخل�ص الزجنبيل تخفي�ض م�ستوى
الكول�سرتول ال�سيئ  LDLبنف�س املقدار
الذي يخف�ضه دواء Atorvastatin
الذي يعمل على تخفي�ض م�ستوى
الكول�سرتول.
�أظهرت الدرا�ستان انخفا�ض ًا يف
امل�ستوى الكلي للكول�سرتول والدهون
الثالثية يف الدم.
وح�سب موقع ويب طب ي�ساعد الزجنبيل
يف ا�ستقرار �ضغط الدم،الحتواءه

و جد
�أن زيت الزجنبيل عند دهنه على ال�شعر
وتدليك فروة الر�أ�س به با�ستمرار ي�ساعد
على زيادة منو ال�شعر وعالج م�شكلة
ت�ساقطه ،كما ووجد له دور كبري يف عالج
م�شكلة ق�رشة الر�أ�س والتخل�ص منها.
هذا وقد ي�ساعد الزجنبيل عند املواظبة
على ا�ستخدامه يف حماربة ظهور ال�شعر
االبي�ض الذي قد ينتج عن بع�ض العوامل
النف�سية او نق�ص يف بع�ض العنا�رص
الغذائية ،وين�صح با�ضافة الع�سل اليه

على مواد ن�شطة وكمية من الألياف
الغذائية باال�ضافة اىل معادن مهمة مثل
البوتا�سيوم واملغني�سيوم ،فهو ي�ساهم
يف احلفاظ على م�ستويات �ضغط الدم.
يتم ذلك عن طريق تقليلها و�ضبط
م�ستوياتها ،وتقيلل ن�سبة الكول�سرتول
يف الدم ،واحلفاظ على �صحة
ال�رشايني.
لكن عادة ما ين�صح ملر�ضى ال�ضغط
بتناول الزجنبيل الطازج لهذا الغر�ض
ولي�س املطحون.
وا�ضاف نف�س املوقع انه ميكن عالج
ال�رسطان اي�ضا بالزجنبيل.
فوائد الزجنبيل ملر�ضى ال�سرطان
وجد للزجنبيل دور كبري يف الوقاية
من �أنواع �رسطانات خمتلفة مثل �رسطان
القولون ،الربو�ستاتا ،الثدي ،اجللد
والرئة ،وذلك يعود اىل حمتواه العايل
من م�ضادات الأك�سدة واملواد الن�شطة.
كما ويف درا�سة �أجراها املركز ال�شامل
لل�رسطان ،يف جامعة مي�شيغان ،وجد
بان تناول الزجنبيل املطحون له دور
يف الق�ضاء على خاليا �رسطان املبي�ض
ب�شكل خا�ص.
ويف درا�سة �أخرى وجد للزجنبيل دور
يف ابطاء منو اخلاليا ال�رسطانية يف كل
من القولون وامل�ستقيم.
عالج ال�صداع بالزجنبيل
ي�ستخدم الزجنبيل كمهدىء وخمفف
للأمل وله دور يف عالج ال�صداع
الن�صفي.
كما ي�ساعد يف حماربة االلتهابات يف
اجل�سم التي قد تكون ال�سبب يف ما وراء
اال�صابة ب�آالم الر�أ�س وال�صداع وتخفيف
الدوران والغثيان و�أي �أعرا�ض ممكن �أن
ت�صاحب ال�صداع.
عالج الزكام
وجد منذ القدم دور للزجنبيل يف عالج
امل�شاكل التي ت�صيب اجلهاز التنف�سي
واىل االن فهو فعال يف تعزيز املناعة،
والتخفيف من �أعرا�ض نزالت الربد
وامرا�ض ال�شتاء.
كما ي�ساهم يف عالج التهاب احللق
ويو�سع ال�شعب الهوائية ويخفف من
االعرا�ض كال�سعال ويطرد البلغم.
فوائد ه لل�شعر

لزيادة فعاليته.
وي�ضيف موقع ويب طب انه ميكن
اعطاء احلامل للزجنبيل
الزجنبيل للحامل
وجدت العديد من الدرا�سات دور
للزجنبيل يف التخفيف من الدوار
والغثيان والقيء واالم الر�أ�س
وا�ضطرابات املعدة ،وبهذا يكون له
دور كبري �أي�ضا يف عالج بع�ض االعرا�ض
امل�صاحبة للحمل وتخفيفها.
لكن ين�صح للحامل ان تتناول كميات
قليلة منه دون ان تتجاوز  4-2غم يوميا،
مع تق�سيمها على  2اىل  3ح�ص�ص يومي ًا،
وميكن ا�ضافتها اىل الطعام و�أطباق
ال�سلطة �أو تناولها كع�صري.
فوائده الطبية للجهاز اله�ضمي
وجد بان الزجنبيل ي�ساعد عالج
ا�ضطرابات املعدة واجلهاز اله�ضمي
ب�شكل عام ،فهو ي�ستخدم يف عالج ومنع
الغثيان والقيء ،ويعزز عملية اله�ضم
وامت�صا�ص املواد ،عن طريق حتفيز
افراز الع�صارات الها�ضمة واللعاب.
كما وباعتبار الزجنبيل م�صدر للألياف
الغذائية فتناوله ي�ساهم يف تليني حركة
االمعاء وت�سهيلها وعالج التلبكات
املعوية .كما وجد بان الزجنبيل ي�ساعد
يف الوقاية من قرحة املعدة عن طريق
زيادة املخاط املفرز فيها ووقاية
جدارها الداخلي.
عالج االلتهابات و�أمرا�ض املفا�صل
وجد ان م�ضادات االك�سدة واملادة
الن�شطة يف الزجنبيل واملعروفة
باجلينجريول ،كلها حتارب امليكروبات
املختلفة وااللتهابات يف اجل�سم.
حيث يحتوي الزجنبيل على �أنزميات
تعمل على حتليل الربوتينات التي
قد ت�ساهم يف حدوث االلتهابات مثل
التهاب املفا�صل .حيث وجدت درا�سة
�أن اال�شخا�ص الذين تناولوا الزجنبيل
انخف�ض اح�سا�سه ثالثة �أرباعهم ب�آالم
املفا�صل.
فوائد ه للن�ساء
ل�رشب مغلي الزجنبيل دور فعال يف
التخفيف من اعرا�ض الدورة ال�شهرية
وت�سكني االم احلي�ض عند الن�ساء ،كما
وجد �أن م�ضادات الأك�سدة التي يحويها

الزجنبيل قد ت�ساهم يف
الوقاية من بع�ض
ال�رسطانات اخلا�صة

بالن�ساء ،مثل �رسطان الرحم
و�رسطان املبي�ض.
يف عالج حب ال�شباب
وجد بان تطبيق مغلي الزجنبيل بعد
�أن يربد على ب�رشة الوجه وتنظيفها به،
ي�ساعد بالفعل على تعقيمها ،وي�ساعد
يف الوقاية من حب ال�شباب وعالجه،
وتنقية الب�رشة وت�صفيتها.
فوائد الزجنبيل ل�صحة القلب وال�شرايني
وجد ب�أن الزجنبيل يعزز �صحة الدورة
الدموية وي�ساعد يف تقليل خطر اال�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�رشايني ،وذلك عن
طريق دوره الفعال يف تقليل م�ستويات
الكول�سرتول يف الدم.
باال�ضافة اىل كونه م�صدر ملجموعة
من املعادن املهمة وال�رضورية لعمل
ع�ضلة القلب وال�رشايني ولتنظيم �ضغط
الدم ،مثل :البوتا�سيوم واملغني�سيوم
واملنغنيز.
فوائد الزجنبيل للكلي
اثبتت الدرا�سات ان الزجنبيل مفيد
ومينع الف�شل الكلوي ب�شكل كبري
الزجنبيل م�سكن طبيعي للأمل
الن اجلنزبيل يحتوي علي مواد طبيعية
تعمل علي تقلقل ا�ستجابة املخ للأمل فهو
يعد م�سكن طبيعي قوي.
طريقة ا�ستخدام الزجنبيل
باالمكان ا�ستخدام الزجنبيل واال�ستفادة
منه بعدة طرق ،اما عن طريق :تناول
جذور الزجنبيل الطازج ،نقع الزجنبيل
�أو غلي جذوره و�رشب املغلي ،تناول
ع�صري جذور الزجنبيل،ا�ستخدامه
كنوع من التوابل التي ت�ضاف على
الطبخات املختلفة،ا�ستخدام م�سحوق
الزجنبيل،زيت الزجنبيل.
و�صفات جمالية ال�ستخدام الزجنبيل
تنحيف:باالمكان تناول مغلي الزجنبيل
االخ�رض الطازج مع القرفة ،اذ وجد بان
الزجنبيل والقرفة يحتويان مواد فعالة
تعزز عملية الأي�ض وحرق الدهون.
�أو باالمكان �رشب مغلي الزجنبيل
املطحون وت�صفيته وا�ضافة ع�صري
الليمون اليه� ،أو �رشب منقوع الزجنبيل
االخ�رض ،ولكن مع االنتباه اىل الكمية
املتناولة بحيث ال تزيد عن كوب يومي ًا،
ويف�ضل با�ست�شارة وتوجيهات الطبيب
�أو خمت�ص التغذية ومراعاة التاريخ
ال�صحي.
خلطات الزجنبيل لل�شعر:
ا�ستخدم زيت الزجنبيل مع خليط من
الزيوت االخرى مثل زيت اخلروع وزيت
الزيتون ،وتطبيق اخلليط على فروة
الر�أ�س مع التدليك ب�شكل دائري ،ومن ثم
�أح�رض من�شفة �ساخنة ولف �شعرك بها.
ويف و�صفات �أخرى باالمكان ا�ستخدام
م�سحوق جذور الزجنبيل مع ا�ضافة نف�س
خلطة الزيوت ال�سابقة اليها وتطبيقها
على ال�شعر وتركها لفرتة من الزمن
وباالمكان ا�ضافة مدهون الزجنبيل اىل
الو�صفة لزيادة الفائدة املرجوة.
خلطات الزجنبيل للب�شرة:
قومي ب�صنع خليط من مطحون
الزجنبيل اجلاف �أو مب�شور الزجنبيل
الطازج مع ملعقة من الع�سل وملعقة من
ماء الورد.
اغ�سلي ب�رشتك ونظيفيها جيد ًا ومن ثم
طبقي اخلليط عليها ملدة ربع �ساعة،
ومن ثم اغ�سلي وجهك.
�أو باالمكان ا�ستخدام خليط من
الزجنبيل املطحون وع�صري الليمون
وبيا�ض بي�ضة وو�ضعه على ب�رشتك ملدة
ال تتجاوز الع�رش دقائق ومن ثم غ�سل
وجهك ومالحظة الفرق.
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يف اجلولة قبل الأخرية من الدوري الإجنليزي املمتاز:

ليفربول يتجاوز هزمية كامب نو ملوا�صلة مالحقة مان�ش�سرت �سيتي
ت�ستمر لعبة القط والف�أر بني مان�ش�سرت �سيتي وليفربول يف اجلولة
 ،37قبل الأخرية من الدوري الإجنليزي .ودخل الفريقان يف مناف�سة
على اللقب منذ بداية املو�سم ،حيث كانا يتبادالن ال�صدارة مباراة بعد
مباراة يف الأ�سابيع الأخرية .ويحتل مان�ش�سرت �سيتي ،حامل اللقب،
�صدارة الرتتيب بر�صيد  92نقطة ،بفارق نقطة وحيدة امام ليفربول،
وبفارق �أهداف �أكرث .ومثلما كان احلال يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية،
�سيلعب ليفربول مباراته يف هذه اجلولة قبل مان�ش�سرت �سيتي ،حيث
يلتقي مع نيوكا�سل اليوم ال�سبت ،فيما يلعب مان�ش�سرت �سيتي مباراته
�أمام �ضيفه لي�سرت �سيتي بعدها بيومني .ويقدم الفريقان م�ستويات
مذهلة يف الدوري الإجنليزي  ،حيث مل يخ�رس ليفربول يف �آخر 15
مباراة وبالتحديد منذ يناير عندما انهزم �أمام مان�ش�سرت �سيتي ،الذي
حقق  12انت�صارا متتاليا .و�سيكون ليفربول بحاجة للتغلب على
هزميته �صفر � 3 /أمام بر�شلونة الأربعاء املقبل يف ذهاب الدور قبل
النهائي بدوري �أبطال �أوروبا .وبعدما ت�صدر ليفربول قمة الرتتيب،
بفوزه على هيدير�سفيلد � / 5صفر ،متكن مان�ش�سرت �سيتي من ا�ستعادة
ال�صدارة بفوز �صعب على برينلي � / 1صفر .ويتوا�صل ال�رصاع على املراكز الأربع الأوىل بالدوري واملركزين املتبقيني امل�ؤهلني
لدوري الأبطال ،ومع ذلك يبدو �أن ال �أحد يريد الفوز .ويحتل توتنهام املركز الثالث بر�صيد  70نقطة ،بفارق نقطتني �أمام ت�شيل�سي،
و 4نقاط �أمام �آر�سنال ،و 5نقاط �أمام مان�ش�سرت يونايتد .وي�ست�ضيف توتنهام فريق بورمنوث اليوم ال�سبت ،فيما يحل مان�ش�سرت
يونايتد �ضيفا على هيدير�سفيلد ،وي�ست�ضيف ت�شيل�سي فريق واتفورد كما ي�ست�ضيف �أر�سنال فريق برايتون يوم غد الأحد .وال�شيء
الأخري الذي مل يح�سم بعد ،هو من �سيهبط مع فريقي هيدير�سفيلد تاون وفولهام .ويحتل كارديف �سيتي ،املركز الثالث من القاع،
وهو املركز الذي يهبط ب�صاحبه لدوري الدرجة الأوىل ،ويف ر�صيده  31نقطة بفارق  4نقاط خلف برايتون .ومبا �أن برايتون �سيكون
يف مواجهة �صعبة �أمام �أر�سنال ،يظل نيل وارنوك  ،مدرب كارديف� ،إيجابيا قبل مباراة فريقه �أمام كري�ستال باال�س .ويف بقية
مباريات هذه اجلولة ،ي�ست�ضيف �إيفرتون فريق برينلي ،ويحل �ساوثهامبتون �ضيفا على وي�ستهام ،ويلعب وولفرهامبتون مع فولهام.

يف اجلولة الـ  35من الليجا الإ�سبانية:

�صراع ثالثي م�شتعل على مقعد �إ�سبانيا الأخري يف دوري الأبطال
بعد �أن ح�سم بر�شلونة التتويج بلقب الدوري الإ�سباين،
ينتقل الرتكيز حاليا على �رصاع املركز الرابع ومن هو الفريق
الذي �سيتمكن من احل�صول على املقعد الأخري امل�ؤهل للعب
يف دوري �أبطال �أوروبا .وبعد �أن �ضمن �أتلتيكو مدريد وريال
مدريد ح�سم املركزين الثاين والثالث على الرتتيب ،تتناف�س
فرق خيتايف و�إ�شبيلية وفالن�سيا للح�صول على املركز الرابع
امل�ؤهل لدوري الأبطال .وكانت الفرق الثالثة تعر�ضت لهزائم
م�ؤملة يف اجلولة املا�ضية ،حيث خ�رس فالن�سيا �أمام �إيبار
�صفر  ،1 /كما انهزم �إ�شبيلية �أمام جريونا بذات النتيجة،
وخ�رس خيتايف �أمام ريال �سو�سيداد  .2 / 1ولكن يف هذه اجلولة
لديهم فر�ص جديدة ،حيث ي�ست�ضيف خيتايف� ،صاحب املركز
الرابع ،فريق جريونا ،الذي ي�صارع الهبوط يوم غد الأحد.
ويحتل جريونا املركز ال�سابع ع�رش ،بفارق نقطتني عن مراكز
الهبوط ،ويقاتل ب�رضاوة للبقاء يف الدوري .وبعد الغ�ضب
ال�شديد من حكم الفيديو امل�ساعد والتحكيم خالل اخل�سارة
�أمام ريال �سو�سيداد ،جتهز جماهري خيتايف الفتات لإظهار عدم
ر�ضائهم عن التحكيم يف الدوري .وطرد املدرب جوزيه بورداال�س لالعرتا�ض ،ولن يكون متواجدا على مقاعد البدالء �أمام
جريونا .وح�صد خيتايف  55نقطة ،ويتفوق على �إ�شبيلية� ،صاحب املركز اخلام�س ،بفارق املواجهات املبا�رشة .ويدخل
ليجاني�س املباراة بدون �ضغوط كبرية حيث يحتل املركز الثالث ع�رش ،بفارق �سبع نقاط كاملة عن منطقة الهبوط ،مع
تبقي ت�سع نقاط ميكن ح�صدها .ويحل فالن�سيا �ضيفا على هوي�سكا ،فريق �آخر يقاتل من �أجل البقاء .ويحتل فالن�سيا املركز
ال�ساد�س بر�صيد  52نقطة وبفارق ثالث نقاط خلف خيتايف و�إ�شبيلية .و�إذا خ�رس هوي�سكا هذه املباراة �سي�صبح �أول فريق
يهبط ر�سميا .ويف اجلزء الآخر من الدوري ،تقاتل فرق �سيلتا فيجو ،وليفانتي وجريونا وبلد الوليد للبقاء يف الدوري،
بينما ت�ستعد فرق هوي�سكا ورايو فايكانو� ،صاحب املركز التا�سع ع�رش ،للهبوط �إال �إذا حدثت معجزة .ويحل بر�شلونة
�ضيفا على �سيلتا ،ولكن ينتظر �أن يدفع بت�شكيلة من البدالء لإراحة الالعبني الأ�سا�سيني ا�ستعدادا ملواجهة ليفربول يف �إياب
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الدور قبل النهائي بدوري �أبطال �أوروبا رغم الفوزز الرائع � / 3صفر الأربعاء
املا�ضي يف مباراة الذهاب .ويف بقية مباريات هذه اجلولة ،يلتقي ليفانتي
مع رايو فايكانو ،و�إ�سبانيول مع �أتلتيكو مدريد ،و�أالفي�س مع ريال �سو�سيداد،
و�إيبار مع ريال بيتي�س وريال مدريد مع فياريال ،وبلد الوليد مع �أتلتيك بيلباو.

يف اجلولة الـ  35من الكالت�شيو الإيطايل:

ديربي تورينو وبروفة الك�أ�س
�أبرز لقاءات �أ�سبوع الكالت�شيو

رغم وجود الكثري على املحك يف �سباق الت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا
والهروب من الهبوط� ،سيكون ال�ضوء م�سلطا يف اجلولة  35من الدوري
الإيطايل ،على مباراتي الت�سيو مع �ضيفه �أتاالنتا ،وديربي مدينة تورينو التي
جتمع بني يوفنتو�س وتورينو .ويعي�ش �أتاالنتا فرتة جيدة حاليا بعد فوزه
على �أودينيزي � / 2صفر ،يف اجلولة املا�ضية ،وهو االنت�صار ال�ساد�س للفريق
يف �آخر ت�سع مباريات ،مل يخ�رس فيها ،وهو ما جعله يقفز للمركز ال�ساد�س قبل
مواجهة الت�سيو يوم غد الأحد ،ويبتعد عنه بفارق �أربع نقاط .وما يزيد التوتر
يف هذه املباراة انهما �سيلتقيان مرة �أخرى بعد � 10أيام يف نهائي ك�أ�س �إيطاليا.
ويحتل �أتاالنتا حاليا املركز الأخري امل�ؤهل لدوري �أبطال �أوروبا ،بفارق نقطة
�أمام روما ،وثالث نقاط امام ميالن وتورينو� ،صاحبي املركز ال�ساد�س .وتغلب
تورينو على ميالن � / 2صفر يف اجلولة ،وهو ما جعل تورينو يتفوق على ميالن
يف جدول الرتتيب بفارق املواجهات املبا�رشة ،وهو ما دفع جينارو جاتوزو،
مدرب ميالن� ،أن يدرب الفريق بعد اللقاء مبا�رشة حتى ميعاد مباراته �أمام
بولونيا يوم الإثنني املقبل ،وذلك بعد �أن تلقى الفريق رابع هزمية له يف �آخر
�سبع مباريات .وقبل جولتني ،كان يوفنتو�س ح�سم لقب الدوري للمرة الثامنة
على التوايل ،ولكنه لن ميانع يف الفوز على تورينو .وا�ستعدادا للقاء الذي
�سيقام يف ملعب "�أليانز" ،دعا �أرماندو �إيزو مدافع تورينو �أن يتخذ فريقه نهجا
جريئا .ويف الوقت الذي �ستكون فيه جماهري تورينو تنعى �أبطالها� ،ست�شهد
مباريات اليوم ال�سبت مواجهة قوية جتمع بني �إنرت ميالن� ،صاحب املركز
الثالث ،و�أودينيزي ،فيما يلتقي كييفو مع �سبال .ويلعب نابويل� ،صاحب
املركز الثاين ،مع �ضيفه كالياري يوم غد الأحد ،والذي �سي�شهد حماوالت
للعديد من الأندية للهروب من منطقة الهبوط .ويلعب فيورنتينا مع �إمبويل،
�صاحب املركز الثالث من القاع والذي يبتعد عن �أودينيزي بفارق �أربع نقاط،
يف ديربي تو�سكاين .ويلتقي جنوى مع روما� ،صاحب املركز اخلام�س ،فيما
يلعب فرو�سينوين� ،صاحب املركز الثاين من القاع ،و�سيكون لديه فر�ص �ضئيلة
للبقاء يف الدوري عندما يحل �ضيفا على �سا�سولو .وي�ست�ضيف �سامبدوريا فريق
بارما ،الذي يحتل املركز اخلام�س ع�رش وبفارق �سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  04مايو)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  04مايو)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  04مايو)

كييفو فريونا � -- : --سبال 19:00
			
ليفانتي  -- : --رايو فاليكانو 14:00
بورمنوث  -- : --توتنهام هوت�سبري 		14:30
			�أودينيزي  -- : --انرت ميالن 21:30
�إ�سبانيول � -- : --أتلتيكو مدريد 17:15
		
و�ست هام يونايتد � -- : --ساوثهامتون 17:00
		
ديبورتيفو �أالفي�س -- : --ريال �سو�سييداد 19:30
			
وولفرهامبتون  -- : --فولهام 17:00
(الأحد  05مايو)
			
�سيلتا فيغو  -- : --بر�شلونة 21:45
		
و�ست هام يونايتد � -- : --ساوثهامتون 17:00
					�إمبويل  -- : --فيورنتينا 13:30
(الأحد  05مايو)
		
كارديف �سيتي  -- : --كري�ستال باال�س 19:30
الت�سيو �	-- : --أتالنتا 16:00
				
خيتايف  -- : --جريونا 13:00
			
نيوكا�سل يونايتد  -- : --ليفربول 21:45
بارما � -- : --سامبدوريا 16:00
			
					�إيبار  -- : --ريال بيتي�س 15:00
(الأحد  05مايو)
�سا�سولو  -- : --فرو�سينوين 16:00
ريال مدريد  -- : --فياريال 			17:15
		
هيدير�سفيلد تاون  -- : --مان�ش�سرت يونايتد16:00
جنوى  -- : --روما 19:00
		
بلد الوليد � -- : --أتلتيك بيلباو 19:30
				
ت�شيل�سي  -- : --واتفورد 16:05
نابويل  -- : --كالياري 21:30
				
هوي�سكا  -- : --فالن�سيا 21:45
				
�آر�سنال  -- : --برايتون 18:30
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()141

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

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

البطولة ي�شارك فيها �أكرث من  1300طالب وطالبة

مناف�سات هامة تواكب اال�سبوع الريا�ضي الطالبي لإقليم عن�سبا

�إنطلقت مبدينة كرن يف الأول من مايو
فعاليات اال�سبوع الريا�ضي الطالبي
القليم عن�سبا من خالل ثالثة منا�شط هي
كرة القدم  ،كرة الطائرة والعاب القوى ،
ويختتم غدا االحد .
اال�سبوع الريا�ضي الطالبي الذي ي�شمل

كال اجلن�سني  ،تت�سع دائرة املناف�سة فيه
�ضمن الفئات العمرية بني ( 12عاما
و13عاما ) ملدار�س املرحلة املتو�سطة ،
وي�شارك فيه �أكرث ا 1300طالب وطالبة .
واقيمت يوم االربعاء املا�ضي م�سرية
لطالب ت�سع مديريات �إقلم عن�سبا من

امل�شاركني باال�ستحقاق ال�سنوي  ،حيث
�إنطلقت امل�سرية من مدر�سة دعاريت
و�صوال اىل ملعب كرن البلدي .
واحت�ضن امللعب مباراة يف كرة القدم
جمعت بني فريق حملمالو وكرن.
و�ألت نقاط املباراة مل�صلحة فريق كرن
بنتيجة كبرية ا�ستقرت عند �ستة �أهداف
لهدفني.
وبرز العب فريق مديرية كرن مليون
جربيت ب�شكل الفت يف هذه املباراة � ،إذ
�سجل ثالثية لفريقه عند الدقائق (، 10
.)47 ، 39
اما اللقاء الثاين الذي دار بني فريق
عريتاي القادم من مديرية هربو مع
مناف�سه فريق حلحلي  ،فحقق فيها االول
فوزا غاليا بهدفني لهدف وحيد.
وانتزع فريق �أ�سماط االنت�صار يف
املواجهة التي جمعته مع فريق حقات.
�أما �ضمن مناف�سات الفئة العمرية
(12-13عاما)  ،تغلب فريق ا�سماط على
مناف�سه فريق كرن بهدفني لهدف واحد ،
وجتاوز حلحلي عقبة عدي تكليزان بهدف
نظيف  ،امام مباراة حقات وقَ لَب فانتهت
بالتعادل ال�سلبي دون �أهداف.

ب�ش�أن �إ�صابة جنم و�سط الفريق نابي كيتا

يف �أعقاب اخل�سارة القا�سية� ..ضربة موجعة �أخرى لليفربول

يف �أعقاب اخل�سارة القا�سية �أمام
بر�شلونة الإ�سباين ،تلقى ليفربول
الإجنليزي �رضبة موجعة �أخرى ب�ش�أن �إ�صابة
جنم و�سط الفريق نابي كيتا.
وا�ضطر حمور االرتكاز الغيني �إىل
مغادرة لقاء الفريقني ،الأربعاء ،يف ذهاب
ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بعد 24
دقيقة فقط ،حيث تعر�ض لإ�صابة �إثر

التحام مع �إيفان راكيتت�ش العب و�سط
الفريق الكتالوين.واخلمي�س ك�شفت
تقارير �صحفية �أن كيتا تعر�ض لإ�صابة
ع�ضلية يف الفخذ ،و�سيحتاج �إىل فرتة
عالج متتد من � 3إىل � 4أ�سابيع ،مما يعني
نهاية مو�سمه مع ليفربول يف وقت �شديد
احل�سا�سية بالن�سبة للفريق .وخ�رس ليفربول
بثالثية نظيفة �أمام م�ضيفة بر�شلونة،

الأربعاء ،مما �أ�ضعف �آماله يف الت�أهل �إىل
نهائي البطولة خالل لقاء الإياب يف ملعب
"�أنفيلد".
ويناف�س ليفربول �أي�ضا على جبهة
الدوري الإجنليزي املمتاز ،حيث يتخلف
عن مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر بنقطة
واحدة ،قبل مرحلتني فقط على خط
النهاية.

�أعلن النجم ال�سابق لرب�شلونة الإ�سباين
وال�سد القطري حاليا ت�شايف هرنانديز� ،أنه
�سيعتزل اللعب يف نهاية املو�سم احلايل،
لكنه لن يرتك كرة القدم بل �سينتقل �إىل
التدريب.
وقال �إبن الـ 39عاما يف مقالة ن�رشها
يف موقع اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
املنظمة ملونديال قطر  2022والتي
عينته �سفريا لها�" ،أ�شعر بال�رسور والفخر
لبلوغي �سن التا�سعة والثالثني و�أنا
ال �أزال قادرا على العطاء على �أر�ض
امللعب".
وينهي ت�شايف م�سريته كالعب ب�أف�ضل
طريقة بعد �أن قاد ال�سد لإحراز لقب

الدوري القطري للمرة الأوىل منذ 6
�أعوام ،على �أمل �أن ي�سدل ال�ستار على
م�شواره بلقب �أكرب هو دوري �أبطال �آ�سيا
حيث يت�صدر ال�سد جمموعته الرابعة بعد
 4جوالت من �أ�صل  6بفارق نقطة عن
الأهلي ال�سعودي واثنتني عن باختاكور
الأوزبكي الثالث.
وك�شف بطل مونديال  2010وك�أ�س
�أوروبا  2008و�" 2012ستكون فل�سفتي
كمدرب جت�سيدا لأ�سلوب اكت�سبته خالل
�أعوام عديدة من طريقة لعب (مدرب
بر�شلونة ال�سابق الراحل الهولندي)
يوهان كرويف ،و�أكادميية ال ما�سيا،
ونادي بر�شلونة� .أنا �أرغب �أن �أرى فرقا

ت�أخذ زمام املبادرة على �أر�ض امللعب
وتنتهج �أ�سلوب الهجوم الذي اعتدنا
عليه منذ نعومة �أظافرنا .مبعنى �آخر،
اال�ستحواذ الكامل على الكرة".
وان�ضم ت�شايف �إىل �صفوف ال�سد يف
 ،2015و�ساهم يف فوزه بك�أ�س الأمري
وك�أ�س قطر عام  ،2017و�صوال �إىل
بطولة الدوري هذا املو�سم.
وبد�أ ت�شايف م�سريته الكروية مع
بر�شلونة يف العام  1998ودافع عن �ألوانه
يف �أكرث من  500مباراة� ،أحرز خاللها لقب
الدوري الإ�سباين ثماين مرات ،دوري
�أبطال �أوروبا  4مرات ،ك�أ�س امللك ثالث
مرات وك�أ�س العامل للأندية مرتني.

بعد م�سرية حافلة بااللقاب والتتويجات

ّ
ت�شايف يتخذ قراره باالعتزال يف نهاية املو�سم والتوجه نحو التدريب

مواطنه ت�شيل�سي يعود بنقطة التعادل من فرانكفورت

ثنائية الكازيت ت�ساعد �أر�سنال يف هزمية فالن�سيا بالدوري االوروبي

�سجل �ألك�سندر الكازيت ثنائية يف
ال�شوط الأول و�أ�ضاف زميله املهاجم
بيري�-إميريك �أوبامياجن هدفا مت�أخرا
ليقودا �أر�سنال للفوز  3-1على �ضيفه
بلن�سية يف ذهاب قبل نهائي الدوري
الأوروبي لكرة القدم.
و�ضعت ثنائية الفرن�سي الكازيت
النادي اللندين يف املقدمة على ا�ستاد
الإمارات بعدما تقدم خمتار دياكابي
للفريق الإ�سباين مبكرا قبل �أن مينح هدف
مت�أخر لأوبامياجن �أر�سنال بع�ض االطمئنان

قبل مباراة العودة الأ�سبوع املقبل يف
ملعب مي�ستايا.
وخ�رس �أر�سنال ثالث مباريات متتالية يف
الدوري الإجنليزي املمتاز ليرتاجع للمركز
اخلام�س قبل جولتني على النهاية لكن
مدربه �أوناي �إميري لديه عالقة خا�صة مع
الدوري الأوروبي الذي توج بلقبه ثالث
مرات مع ا�شبيلية.
ورمبا يحتاج للفوز باللقب للمرة
الرابعة لي�ضمن �أر�سنال امل�شاركة يف
دوري الأبطال املو�سم املقبل.

وتعادل اينرتاخت فرانكفورت 1-1
مع �ضيفه ت�شيل�سي يف ذهاب الدور قبل
النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم
يوم اخلمي�س بعدما �سجل بيدرو هدفا
غاليا خارج الديار مع �صفارة نهاية
ال�شوط الأول.
وبهذا التعادل حقق ت�شيل�سي رقما
قيا�سيا بخو�ض  16مباراة متتالية دون
هزمية يف الدوري الأوروبي ليحطم الرقم
ال�سابق الذي حققه �أتليتيكو مدريد من
� 2011إىل .2012

ويف نتائج مناف�سات االناث لهذه الفئة
العمرية � ،أ�سقط فريق كرن مناف�سه هربو
بهدفني نظيفني  ،وتتفوق ا�سماط على
حقات بثالثية بي�ضاء  ،وخيم التعادل
ال�سلبي دون �أهداف على مباراة عدي
تكليزان وعيالبرعد  ،لت�ضمن الفرق
الفئزة ت�أهلها للدور املقبل من البطولة.
هذا ويف كرة الطائرة تفوق فريق
بوردين ا�سماط للذكور على مناف�سه

فريق قدو�س يو�سيف ب�شوطني لو�شط
واحد  ،وجتاوز فريق حقات غرميه عوت
عيالبرعد ب�شوطني ل�شوط واحد  ،اما فريق
طاهر �سامل حملمالو فحقق فوزا على
ح�ساب فريق عريتاي هربو ب�شوطني دون
مقابل.
ويف فئة االناث � ،سجل فريق ال�شهداء
القادم من حلحلي فوزا هاما �أمام فريق
�شكر �أبرهام من قَ لَب ب�شوطني دون رد.

ك�أ�س الأمم الأفريقية 2019

مراجعة �أ�سعار التذاكر بعد انتقادات وا�سعة

قررت اللجنة املنظمة لك�أ�س الأمم
الأفريقية  2019يف كرة القدم التي
�ست�ست�ضيفها م�رص بني  21يونيو و19
يوليو املقبلني� ،إعادة النظر يف �أ�سعار
تذاكر املباريات التي كانت قد �أعلنت
عنها الإثنني .ي�أتي ذلك على خلفية
جدل وا�سع وانتقادات حادة خا�صة
من م�شجعني م�رصيني ب�سبب الظروف
االقت�صادية ال�صعبة.
�أعلنت اللجنة املنظمة لبطولةك�أ�س
الأمم الأفريقية  2019يف كرة القدم
الثالثاء ،قرارها مراجعة �أ�سعار بطاقات
تذاكر املباريات التي �أعلنتها الإثنني،
بعدما ت�سببت بجدل وا�سع وانتقادات
حادة من امل�شجعني امل�رصيني على
خلفية الظروف االقت�صادية ال�صعبة.
�إال �أنه بعد � 24ساعة من حتديد الأ�سعار،
�أعلن رئي�س اللجنة املنظمة هاين �أبو ريدة
�أن الأخرية "تقوم حاليا مبراجعة �أ�سعار
تذاكر مباريات البطولة مبا يحقق �أحد �أهم
�أهداف تنظيم البطولة بعودة اجلماهري
ب�شكل كامل �إىل املدرجات".
وحددت اللجنة التذاكر حل�ضور
مباريات البطولة التي تقام بني 21
يونيو و 19متوز املقبلني ،وذلك بكلفة
 100جنيه نحو  6دوالرات ملقاعد الدرجة
الثالثة ،و 300جنيه ( 17دوالرا) للدرجة
الثانية ،و 500جنيه ( 30دوالرا) للدرجة
الأوىل .لكن ما �أثار اجلدل ب�شكل �أو�سع
كان فر�ض �أ�سعار �أعلى لتذاكر مباريات
املنتخب امل�رصي� ،إذ بلغت  200جنيه
للدرجة الثالثة ،و 400جنيه للثانية،
و 600جنيه للأوىل.

و�أو�ضح �أبو ريدة الذي ير�أ�س �أي�ضا
االحتاد امل�رصي للعبة ،يف بيان �أن تلك
املراجعة "ت�ستهدف بالأ�سا�س �أ�سعار
تذاكر الدرجة الثالثة بالن�سبة ملباريات
املنتخب الوطني مبا متثله من ع�صب
جماهريي مهم للمنتخب والبطولة،
بالإ�ضافة �إىل �أ�سعار تذاكر مباريات
املجموعات الأخرى التي نعمل على
ت�شجيع جماهري الكرة امل�رصية مللء
مدرجاتها ،لإظهار وجه م�رص احل�ضاري
�أمام القارة والعامل".
وت�شهد م�رص �أزمة اقت�صادية �صعبة
منذ "ثورة يناير"  2011التي �أطاحت
بالرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك ،تعزى
�أ�سبابها اىل ت�ضا�ؤل املداخيل بالعمالت
ال�صعبة والرتاجع احلاد يف عدد ال�سياح
واال�ستثمارات الأجنبية.
وكان احلد الأدنى للأجور يف م�رص يبلغ
 1200جنيه ( 69دوالرا) �شهريا� ،إىل �أن
قرر الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رفعه
�إىل �ألفي جنيه ( 115دوالرا) �أواخر مار�س
املا�ضي.كما انت�رشت عرب مواقع التوا�صل
دعوات �إىل مقاطعة املباريات يف حال
الإبقاء على الأ�سعار املرتفعة ،وذلك من
خالل و�سم #خليها_فا�ضية.
وت�ست�ضيف م�رص �أمم �أفريقيا للمرة
اخلام�سة يف تاريخها والأوىل منذ .2006
و�ستكون بطولة  2019الأكرب يف تاريخ
القارة مب�شاركة  24منتخبا للمرة
الأوىل بدال من  .16و�أوقعت القرعة
املنتخب امل�رصي يف املجموعة الأوىل مع
جمهورية الكونغو الدميقراطية و�أوغندا
وزميبابوي.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()141

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

�إعداد:

يف �سطور
�ألربت جون لوتويل

اقوال ماثورة

(1958 – 1898م)

الربت جون لوتوىل هو �سيا�سي جنوب �أفريقي ولد
�سنة  1898وتويف يف  21يوليو  . 1967تزعم املجل�س
الإفريقي القومي يف فرتة ما بني عام (– 1951
1958م) .ح�صل على جائزة نوبل لل�سالم �سنة 1960م على عمله على �إنهاء التفرقة
العن�صرية يف جنوب �أفريقيا.

التحدث مع الذات
 /1انت اليوم حيث او�صلتك افكارك و�ستكون غدا حيث ت�أخذك افكارك(.
جيم�س االن)
قامت �إحدى اجلامعات يف كاليفورنيا بعمل درا�سة على التحدث مع الذات
عام 1983م تو�صلت من خاللها �إىل �أن �أكرث من  80%من الذي نقوله لأنف�سنا
يكون �سلبيا ويعمل �ضد م�صلحتنا وب�سبب ذلك القلق يت�سبب يف اكرث من 75%
من االمرا�ض مثل �ضغط الدم والقرحة والنوبات القلبية.
 /2م�صادر التحدث مع الذات �أو الربجمة الذاتية-:
�أ /الوالدين/
د /ت�شاد هيلميرتيقول -:انه يف خالل الـ � 18سنة االوىل من عمرنا وعلى
افرتا�ض ن�ش�أتنا يف عائلة �إيجابية حلد معقول يكون قد قيل لنا اكرث من
 148000كلمة ال �أو التعمل ذلك ،وعدد الر�سائل الإيجابية فقط  400كلمة.
فيتم مبرجتنا �سلبي ًا.
 /3انت نف�سك/
د /هلمرت -:ان مات�ضعه يف ذهنك �سواء كان �سلبيا �أو �إيجابيا �ستجنيه يف
النهاية.
امل�صدر:ة -قوة التحكم يف الذات
من عمارة حممد عمر ادم
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
االحداث الداخلية-:
 يف الرابع من مايو عام 1988م -:قام نظام الدرق االثيوبي بابادة جماعيةخلم�سني ا�سري من املقاتلني وال�سيا�سيني االرتريني يف معتقل ماريام قمبي و�سمبل.
االحداث اخلارجية-:
 يف الرابع من مايو عام 1493م -:البابا �إ�سكندر ال�ساد�س يق�سم العامل اجلديدبني �إ�سبانيا والربتغال با�ستخدام ما �سمي بخط تر�سيم احلدود.
 يف الرابع من مايو عام 1675م -:ت�شارلز الثاين ملك �إجنلرتا ي�أمر ب�إن�شاءمر�صد غرينيت�ش امللكي.
 يف الرابع من مايو عام 1776م -:م�ستعمرة رود �آيالند تعلن التمرد على ملكاململكة املتحدة جورج الثالث ،لتكون �أول م�ستعمرة تعلن التمرد عليه.
 يف الرابع من مايو عام 1812م� -:إيطاليا حتتل جزيرة رودو�س الواقعة يفالبحر الأبي�ض املتو�سط.
 يف الرابع من مايو عام 1814م -:نابليون بونابرت ي�صل �إىل منفاه يف جزيرة�إلبا.
 يف الرابع من مايو عام 1855م -:املغامر الأمريكي وليام ووكر يقلع من �سانفران�سي�سكو مع حوايل  60رج ًال لغزو نيكاراغوا.
 يف الرابع من مايو عام 1904م -:بدء حفر قناة بنما. يف الرابع من مايو عام 1945م -:القوات الأملانية ت�ست�سلم لقائد القواتالربيطانية الفيلد مار�شال برنارد مونتغمري وذلك �أثناء احلرب العاملية الثانية.
 يف الرابع من مايو عام 1970م� -:إ�ضراب الطالب يف الواليات املتحدة يف�أعقاب الغزو الأمريكي لكمبوديا.
 يف الرابع من مايو عام 1974م -:هوريه كني�-إت�شي ينجح يف ت�سجيل �أ�سرعدوران حول العامل على يخت دون �أن يتوقف يف �أي ميناء.
 يف الرابع من مايو عام 1979م -:مارغريت ثات�شر تتوىل رئا�سة الوزراء يفاململكة املتحدة لت�صبح �أول امر�أة تتوىل هذا املن�صب فيها.
 يف الرابع من مايو عام 1994م� -:إ�سحق رابني ويا�سر عرفات يوقعان اتفاقية�سالم متنح الفل�سطينيني ال�سلطة على قطاع غزة و�أريحا.

من اقوال العظماء

 ال ت ُقل �إال القول ال�ضروري  ،والتف�ض �إال ملن ينبغي الإف�ضاء �إليه ،
وحني يكون ذ ِلك الإف�ضاء واجب ًا.
(�أندريه موروا)
 من النادر �أن ي�ستطيع الإن�سان ،كيف �أعرب ؟ احتمال و�ضعه ك�إن�سان.
(�أندريه مالرو)
ً
مكروها ملا فيك �أف�ضل
 �أن تكونِمن �أن تكون حمبو ًبا ملا لي�س منك.
(�أندريه جيد)
 ع ّلمتني احلياة �أن � ّأ�صدق ن�صيحة
تهيء �أفراحك
�أندريه مالرو " ال ّ
"  ،فاخليبات الكربى ت�أتي دائماً
على �سجاد فاخر فر�شناه ال�ستقبال
ال�سعادة�( .أحالم م�ستغامني)
 هناك من يحلم بالنجاح  ،وهناكمن ي�ستيقظ باكر ًا لتحقيقه�(.أندريه
تاركوف�سكي)
 �إذا كنت فنان ًا يف �صمتك ،�أ�صبحت مبدع ًا يف كالمك�( .أندريه
تاركوف�سكي)
 من يهتم بك ال تخ�سره  ،قدال تعيد لك احلياة مثله�( .أندريه
موروا)
 ثمة م�شاعر يعجز الزمن عنت�سكينها�( .أندريه موروا)
 لو علم كل منا ما يقال عنه ،ملا حتدث �أحد �إىل �أحد�(.أندريه
موروا)
الثقافة واملعرفة ف�أ�س نحفر به�أفكارنا� ( .أندريه مالرو)
 على كل �إن�سان �أن يكون نف�سه.(�أندريه مالرو)
 ال �شك يف ان قيمة االن�سان ت�ساويما يحدثه من تغيري يف جمرى التاريخ.
 �أندريه مالرو حتتاج �إىل الرباعة لتتكلم وحتتاج�إىل الذكاء لت�صغي� ( .أندريه جيد)
 مع مرور الزمن يتخلى املرءعن حمبة النا�س ،يتوقف عن تبديد
العاطفة وي�صبح �أكرث حذر ًا و�أ�شد
انتقائية�( .أندريه جيد)
 ال يوجد عدو �أعنف من �صديق�سابق�( .أندريه موروا)
 امل�ستقبل هو احلا�ضر الذي يخ ّلفهاملا�ضي لنا�( .أندريه مالرو)

عادل �صالح

فرن�سيا  :ت�شجيع متلك منزل على احلدود" بتقدمي 5000يورو

�أ�سوة بالعديد من القرى
واملدن يف الواليات املتحدة
وبع�ض دول �أوروبا ،قرر �إقليم
�آن يف مقاطعة �أوت دو فران�س
(�أعايل فرن�س) منح امل�شرتين
اجلدد فيها مبالغ مالية.
ومبوجب خطة معتمدة ،وعلى
�أمل جلب �سكان جدد ،و�إعادة
ت�أهيل �إقليم �آن يف مقاطعة
�أوت دو فران�س واملباين يف
بلداته ،قررت ال�سلطات يف
ذلك الإقليم منح امل�شرتين
اجلدد � 5آالف يورو .وت�شمل
اخلطة �أكرث من  40بلدية يف
�إقليم �آن ،الواقع �شمايل فرن�سا
واملتاخم للحدود مع بلجيكا،
بح�سب �صحيفة التليغراف
الربيطانية .وي�أمل امل�س�ؤولون يف منح الإقليم حياة جديدة ،خ�صو�صا بعد
الرتاجع الكبري يف عدد ال�سكان و�إعادة جتديد املنازل املهجورة والآيلة لل�سقوط
يف الإقليم الذي كان يعرف �سابقا با�سم "بيكاردي" .وبح�صولهم على مبلغ 5000
يورو ،ي�ستطيع املالكون اجلدد جتديد منازلهم يف القرى التاريخية و�إعادة
ت�أهيلها لتكون �صاحلة لل�سكن ،بالإ�ضافة �إىل �إنعا�شها اقت�صاديا من خالل �ضخ
الأموال فيها .لكن على امل�شرتين اجلدد �أن يت�أكدوا �أن املنازل التي �سيتملكونها
معرو�ضة للبيع منذ � 3سنوات ،و�أنهم �سيبقون فيها على الأقل خلم�س �سنوات
مقبلة .لكن �إذا قرر املالك اجلديد مغادرة املنطقة قبل انق�ضاء � 5سنوات ،فعليه
�أن يعيد مبلغا يقدر بحوايل  1000يورو عن كل �سنة يبقى فيها املنزل �شاغرا.
وقال رئي�س بلدية بايي دو ال �سري ،بيري جان فريزيلني ل�صحيفة "لو
باريزيان" �إنه مت �إجراء درا�سة خل�صت �إىل �أن العديد من املنازل فارغة منذ زمن
طويل .و�أكد بيري جان �أنه بحلول نهاية  ،2019ف�إن منطقته �ستكون الوحيدة يف
الإقليم ،التي مت تزويدها بالكامل بخط �إنرتنت من الألياف ال�ضوئية .و�أ�ضاف
"الر�سالة �إىل العائالت والأ�رس هي �أنه لدينا كل �شيء حتتاجونه ،لذلك تعالوا
وا�ستقروا هنا لأنكم �ستكونون بخري" .و�إ�ضافة �إىل امتالك واحد من املنازل
احلجرية الراقية ،ف�إن املنطقة تت�ضمن مركزين طبيني والعديد من املدار�س
لأطفال ال�سكان اجلدد.

ربح مليوين دوالر ومل ي�أت ال�ستالم اجلائزة!
�ضجت �صفحات الإنرتنت وو�سائط
التوا�صل االجتماعي يف �أمريكا بخرب
�شخ�ص جمهول ربح مليوين دوالر يف
اليان�صيب بوالية تك�سا�س ومل يح�رض
ال�ستالم اجلائزة .و�أو�ضحت م�ؤ�س�سة
يان�صيب والية تك�سا�س �أن الورقة
الرابحة التي تطابقت فيها � 5أرقام
من �أ�صل  6مطلوبة ،كانت تخول
�صاحبها للفوز مبليوين دوالر ،وكان

على �صاحب الورقة الك�شف عن هويته
واحل�ضور ال�ستالم املبلغ قبل 25
�أبريل ،لكن الفائز مل يعلن عن نف�سه
حتى الآن ،ومل يتوا�صل مع امل�ؤ�س�سة
ال�ستالم جائزته.
و�أ�شارت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنه ووفقا
للقوانني املحلية ،ويف حال مل
يح�رض �صاحب اجلائزة ال�ستالمها قبل
املوعد النهائي للت�سليم ،ف�إن املبلغ
يذهب �إىل خزينة الدولة ،وي�ستخدم
لتطوير القطاعات العامة واملرافق يف
املقاطعة التي �أعلنت فيها اجلائزة.
وتعيد هذه الق�صة �إىل الأذهان ق�صة
�شخ�ص رو�سي ربح اجلائزة الكربى
يف اليان�صيب عام  ،2017ومل يك�شف
عن نف�سه� ،أو يح�رض ال�ستالم اجلائزة
التي بلغت قيمتها  8ماليني و� 700ألف
دوالر تقريبا.

راكب يعبث بركاب مرتو ثم ي�ستقر يف ح�ضن �أحدهم

دخل راكب مثري لالندها�ش يف
عربة ركاب مرتو يف مدينة بو�سطن
الأمريكية ،الأمر الذي �أثار خماوف
بع�ض النا�س يف البداية ،لكنه هد�أ
من روعهم حينما دخل بر�ضا منه
يف ح�ضن راكب .وقال الركاب �إن
�سنجابا دخل عربة باخلط الأحمر
�صباح يوم االثنني املا�ضي يف
حمطة فوق الأر�ض ،ما دفع بع�ض
الركاب �إىل القفز فوق مقاعدهم.
ن�رشت الراكبة روزان فويل ،املديرة
التنفيذية للجنة معامل بو�سطن ،على
موقع تويرت �صورة لل�سنجاب م�ستلقيا على ذراع �أحد الركاب .وذكرت ملوقع
بو�سطن.كوم �أن �شخ�صا حاول �إطعام القار�ض قطعة من كعك الغرنوال .ترك
الركاب الراكب القار�ض يف حمطة �أخرى فوق الأر�ض� .أ�شادت ليزا باتي�ستون
املتحدثة با�سم هيئة النقل يف ما�سات�شو�ست�س باي بلطف الركاب لكنها حذرت
من التفاعل مع احليوانات الربية يف القطار.
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