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عن�سبا� :إجتماع لبحث تطوير الرتاث الثقايف

االجتماع الذي عقد يف
دعا
اخلام�س والع�رشين من �سبتمرب ا
يف كرن ،االعيان واخلرباء لزيادة
م�ساهمتهم يف البحوث والدرا�سات
الرتاث
اجلارية للتنقيب عن
وتوثيقه وحفظه.

و�أفاد مرا�سل ( ايرينا) بان اللقاء
الذي جرى لتقييم حمتويات معر�ض
جناح اقليم عن�سبا و املحتويات
الثقافية والرتاثية التي �شارك بها
يف املهرجان الوطني  ،قد بحث
بعمق اوجه الق�صور والنواق�ص التي
�صاحبت تلك الفعاليات  ،و الربامج

افعبت :لقاء ملناق�شة برامج العام الدرا�سي و اجراء تقييم
نظم يف مدينة افعبت لقاء لبحث لتعزيز عملية تنفيذ برامج العام الدرا�سي
لهذا العام بعد اجراء تقييمات دقيقة فيما يخ�ص ايجابيات وحتديات العام
الدرا�سي املا�ضي يف مكاتب التعليم يف مديريات افعبت ونقفة وادوبجا وقرورة.
وذكر م�س�ؤول التعليم يف اقليم �شمال البحر االحمر اال�ستاذ /ر�شيد حممد عثمان
يف اللقاء الذي انتظم يف مدينة افعبت اهمية و�ضع خطة عمل لتح�سني الكفاءة
التعليمية ،ومبا ان وزارة التعليم ت�سري ان�شطة ت�ساعد الجناز ذلك يجب على
املعلمني وم�س�ؤويل املدار�س للقيام بالعمل الد�ؤوب الجناح تلك االن�شطة.
وقدم امل�شاركون بدورهم اراء ومقرتحات بناءة من �ضمنها اجراء درا�سة معمقة
حول اهم ا�سباب مقاطعة الطالب مائدة التعليم والر�سوب يف امتحان ال�شهادة
املتو�سطة ،وبحث �آلية تعزيز تعليم اللغة االجنليزية وغريها من االراء
والتو�صيات.
وافاد مرا�سل ايرينا بان فرع التعليم يف االقاليم قدم دورة تاهيلية للمعلمني
القادمني من مديريات افعبت ونقفة وقرورة وادوبحا.
واكد الدرا�سون نقل املعلومات الهامة وامل�ساعدة التي اكت�سبوها اىل اقرانهم
عمليا.

مديرية �إمني حيلي
اختتام انتخابات مدراء ال�ضواحي وجلان القرى

اختتمت انتخابات مدراء ال�ضواحي واملدراء التنفيذين وجلان القرى التي
انتظمت يف مديرية �إمني حيلي االقليم اجلنوبي.
واو�ضح مدير املديرية ال�سيد /ابرهام مكونن بان االنتخابات التي جرت
يف الفرتة من الرابع وحتى التا�سع والع�رشين من �سبتمرب يف 16من ادارات
�ضواحي �شهدت م�ساهمة فاعلة وجيدة لل�سكان.
وذكر بان احلمالت املنتظمة يف �شهر يوليو املا�ضي لعبت دورا كبريا يف
اجناح االنتخابات ،لذلك انتخب ال�سكان مدراء قدماء وحديثني يثق بقدراتهم
وامكانياتهم.
يذكر بانه جرت انتخابات مماثلة م�سبقا يف مديريات دقمحري ومندفرا
ودباروا وغريها من املديريات االخرى.

التي �ستنفذ م�ستقبالً.
ويف الكلمة التي القاها م�س�ؤول
ق�سم الثقافة والريا�ضة يف اقليم
عن�سبا ال�سيد �/رساج حجي ذكر فيها
بان مهرجان ارتريا لعام  2018فتح
�آفاق �أو�سع لتعزيز واثراء التجارب

دباروا :م�ساعدات ملزارعني
ت�ضررو لعبت دورا يف
ت�شجيعهم
�رصح م�س�ؤول الزراعة يف دباروا
ال�سيد /ياريد هبتي قرقي�س بان اكرث
من مليونني نقفة التي وزعت ل�رشاء
البذور لـ  2640مزراع ت�رضروا
نتيجة ل�شح االمطار يف اخلريف
املا�ضي لعبت دورا داعما لت�شجيع
املزراعني وت�سيري ان�شطتهم يف
اوانه.
وذكر ال�سيد /ياريد زراعة 24
 204هيكتار يف مديرية دباروا
مبختلف انواع احلبوب والبقوليات
واملحا�صيل الزيتية  ،م�شريا اىل
ان توقف االمطار يف مدينة دباروا
والقرى املجاورة لها ادى وخا�صة
يف مزروعات الطاف والذرة ال�شامية
والبقوليات مل تنتج كما ينبغي.
وا�شار اىل بلوغ املزارع يف منطقتي
قوحجعا و�سف�آ اىل مرحلة م�ؤمنة
بف�ضل انتا�رش وتوزيع االمطار اجليد
اال ان منطقة �سلما حتتاج اىل مزيد
من االمطار.
يف اخلتام نا�شد ال�سيد /ياريد
املزراعني لت�سخري التغريات
يف اخلريف من عام لآخر اىل
م�صاحلهم ،والدفع بقوة لتفعيل
ان�شطة حفظ املياه والرتبة.

يف جمال الرتاث والثقافة.
من جانبه �شدد حاكم اقليم عن�سبا
ال�سيد /علي حممود على �رضورة بذل
جهود وم�ساعي حثيثة جلمع وتوثيق
الرتاث الثقايف والتاريخ ال�شفوي
الذي مل يتم التعرف عليه جيد ًا حتى
االن .بدورهم قدم امل�شاركون� ،آراء
ومقرتحات هامة منها �رضورة توثيق
الربامج التي تعك�س تطورعملية
التنمية والبناء واملحافظة على
الإكت�شافات الأثرية والرتاث الثقايف
 ،واجراء بحوث ودرا�سات ا�ستك�شافية
معمقة للموروثات التي مل تنال
حظها من الدرا�سة ،و توريث ال�شباب
وتن�شئتهم على الرتاث الوطني
وغريها من االراء والتو�صيات .ومن
جهت اخرا تفقد حاكم اقليم عن�سبا
ال�سيد /علي حممود م�شاريع املياه
واو�ضاع الزراعة يف مديرية هربو
 ،وبحث مع �سكان مناطق مزرت

وعريتاي وهربو ظعدا وظليم وفلفلي
االو�ضاع الزراعية وفعالية اعمال
م�ؤ�س�سات اخلدمية.
وقام ال�سيد /علي باجلولة
التفقدية يف الفرتة من الثامن
والع�رشين من �سبتمرب وحتى االول
من اكتوبر اجلاري تفقد �سد �ضاحية
مزرت امل�شيد يف العام  2017و�سد
�آخر �شيد يف العام  2014يف منطقة
هربو وقد امتلآ يف الوقت احلايل
بالطمى ،وتبادل االفكار مع مدير
املديرية بعد ان تفقد املدار�س
اجلاري فيها بناء  25ف�صال ا�ضافية
يف مدار�س افعيون ومزرت وقار
عوبل وهربو ظعدا وفلفلي التي مل
تكتمل بعد عملية بنائها ا�ضافة اىل
رو�ضة اطفال قارعوبل التي �رشع يف
بناءها.
واو�ضح مدير مديرية هرب وال�سيد/
فتوي قربي م�سقل ،ان الهدف من
الزيارة هو التعرف على الق�صور
والنواق�ص وتعزيز ايجابيات االعمال
ال�شعبية.
وا�شار اىل ان امتالء �سد مزرت
يف عامها االول و�سد هربو ظليم يف
عامها الرابع وتوقف بناء  25ف�صال
ا�ضافية يف خم�سة مناطق يتطلب
حلول عاجلة.
وطالب امل�شاركون يف اللقاء على
�صيانة طريق النقل الربي عريتاي
– مزرت ،ومنح خدمات املوا�صالت
واالت�صاالت االهتمام  ،واعادة النظر
يف ق�سم االرا�ضي مبنطقة عريتاي،
وت�رسيع خطة بلدة فلفلي ،والتعرف
على ال�ضواحي التي تعاين من
اخلدمات ال�صحية واملائية والبحث
على �آلية احللول ،والقيام بدرا�سة
جيدة حول ا�سباب ادت اىل امتالء
ال�سدود بالطمي ،ور�ش البذور التي
ت�رضرت من الآفات الزراعية باالدوية
وغريها من االراء والتو�صيات.
يف اخلتام اجاب حاكم اقليم
عن�سبا ال�سيد /علي حممود على
وا�ستف�سارات ال�سكان ،
ا�سئلة
مو�ضحا ايجاد احللول لأ�سئلتهم
ومطالبهم ح�سب االولويات  ،منا�شدا
اال�ستمرارية بقوة على ان�شطة تنمية
اهلية انطالقات من نتائجها اجليدة
واملحققة على ار�ض الواقع.

�سكان ترا امني يطالبون باجراء ابحاث ا�ستك�شافية ملواقع اثرية
طالب �سكان ترا�إمني منطقة ترا امني مبديرية دباروا باجراء درا�سات
وابحاث ا�ستك�شافية يف جبل ايتعابر الذي يعتقد انه كان يحتوي على دير،
وكذلك �رضورة احلفاظ عليه.
ويف التو�ضيح الذي ادلوا به لوكالة االنباء االرترية ايرينا ،ذكروا بانهم
يعرفون املنطقة من خالل التاريخ ال�شفوي املتوارث عرب االجيال املتعاقبة
ومن�شورات كتاب نق�ست ،م�شريين اىل ان اثار املقابر الظاهرة يف املكان
وحطام االعمال الفخارية واملنازل يعزز تلك املعلومات.
وا�شار ال�سكان اىل انه كان ديرا قبل حوايل � 1400سنة يف املكان الذي
يقطنه ال�سكان  ،م�ؤكدين جاهزيتهم للقيام مبا يطلب منهم للحافظ على تلك
املنطقة.
من جانبه قال املدير التنفيذي ل�ضاحية ترا امني ال�سيد /يوهن�س برهاين
«ان املنطقة غنية بالرثوة الغابية واحلياة الربية  ،منا�شدا خرباء علم الآثار
املعنيني اجراء ابحاث ودرا�سات منطلقني من املعلومات املقدمة عرب التاريخ
ال�شفوي.
واو�ضح خرباء االثار واالنرتبولوجيا ال�شابان مت�سقن حقو�ص وقربي
ميكائيل قربي �سال�سي من مكتب الثقافة والريا�ضة يف االقليم اجلنوبي  ،انهما
قاما بدرا�سات وابحاث �شفوية بالتحرك اىل جبل ايتعابر املعروف ( بـ القدي�سة
مرمي ايتعابر) مو�ضحني بانه يتطلب م�ستقبال ابحاث وحفريات معمقة .
وتقع املنطقة املحاطة باال�شجار وتعرف بـ القدي�سة مرمي ايتعابر على بعد
اربعة كليومرتات من الناحية ال�رشقية ملنطقة ترا امني.
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جناح برامج اعادة الت�شجري يف االقليم اجلنوبي مدير لوقو عن�سبا يدعو املزارعني للرتكيزعلى نوعية االنتاج
�رصح القائم باعمال �سلطة
الغابات واحلياة الربية يف
االقليم اجلنوبي ال�سيد /قربي
ميكائيل برهي عن جناح % 95من
الربنامج اجلاري العادة الت�شجري
يف االقليم .
كما قدم تو�ضيحا حول �سري
الربنامج واعداد ال�شتول  ،حيث
مت غر�س مليون و 377الف �شتلة
من ا�صل مليون و 450الف �شتلة
يف اطار اخلطة املو�ضوعة للعام
 2018/2019وذلك بالتعاون مع
املهتمني بالت�شجري واملوظفني
احلكوميني واملدار�س واجلي�ش

و�سكان القرى.
وذكر ال�سيد /قربي ميكائيل،
بان اال�شجار غر�ست يف م�ساحة
بحوايل  500هيكتار،
تقدر
م�شريا اىل امكانية بلوغ ن�سبة
جناح ال�شتالت اىل ت�سعني يف
املائة بف�ضل اخلريف اجليد
و احلرا�سة والرعاية اجليدة
لل�شتول املغرو�سة .
كما �شدد ال�سيد /قربي
ميكائيل على �رضورة تعزيز
بفوائد
معرفة وفهم ال�شعب
اعادة الت�شجري,م�شريا اىل انه
وبالرغم من اخلطة املو�ضوعة

و�صفت اخلارجية الرو�سية
االتهامات التي وجهتها �إليها اول
�أم�س اخلمي�س هولندا مبحاولة
�شن هجمات �إلكرتونية على عدد
من امل�ؤ�س�سات الدولية بعملية
دعائية مفتعلة جديدة �ضد
رو�سيا.
وقالت اخلارجية الرو�سية يف
بيان �أ�صدرته اخلمي�س املا�ضي:
"�أ�رشنا مرارا للطرف الهولندي،
مبا يف ذلك عرب القنوات
الدبلوما�سية� ،إىل �أن حملة هو�س
التج�س�س املعادية لرو�سيا
والتي يجري �شنها يف البالد رفقة
ت�رسيبات �إعالمية مغر�ضة حول
الهجمات الإلكرتونية املزعومة،
تلحق �أ�رضارا كبرية بالعالقات
الثنائية".

و�أ�ضافت الوزارة:
"انتظرت هولندا 6
�أ�شهر تقريبا قبل �أن
تن�رش املعلومات
4
طرد
حول
مواطنني رو�س من
البالد ،وهذا الأمر
ال ميكن �أن يبدو
غريبا �إال بالن�سبة
لغري املطلعني على الو�ضع
الراهن ،لأن يوم � 9أكتوبر اجلاري
�سي�شهد افتتاحا لدورة منظمة
حظر الأ�سلحة الكيميائية التي
�ستتناول مناق�شة ق�ضايا متويل
�آلية حتديد امل�س�ؤولني يف �إطار
الأمانة الفنية للمنظمة".
ولفتت اخلارجية الرو�سية
�إىل �أن "عددا من الدول الغربية
ي�سعى بد�أب لت�شكيل مثل هذه
الآلية اخلا�صة بتحديد املذنبني
يف ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية،
خالفا ملبادئ القانون الدويل
وانتهاكا ل�صالحيات جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة".
واعتربت اخلارجية الرو�سية
�أن تذكري ق�ضية كارثة ""MH17
يف هذا ال�سياق من قبل هولندا ال

قالت منظمة العفو الدولية �أم�س
اجلمعة �إن الن�ساء يف خميمات
الالجئني باليونان يخ�شني مغادرة
خيامهن ليال �أو ا�ستخدام �أماكن
اال�ستحمام العامة ،و�إن كثريات من
احلباىل ي�ضطررن للنوم على الأر�ض
يف ظروف غري �صحية.
وتظهر بيانات مفو�ضية الأمم
املتحدة العليا لالجئني �أن �أكرث من
ن�صف املهاجرين الذين قدموا �إىل
اليونان ن�ساء و�أطفال.
والأعداد �صغرية مقارنة بتلك التي
كانت يف ذروة �أزمة املهاجرين يف
�أوروبا عام  .2015لكن �إجراءات
اللجوء البطيئة الطويلة حت�رص
الآالف من طالبي اللجوء داخل
من�ش�آت مكتظة على ب�ضع جزر
يونانية.
وقالت منظمة العفو يف تقرير �إن
الأن�شطة اليومية يف تلك املخيمات،
مثل اال�ستحمام� ،أ�صبحت ت�شكل
خطورة على الفتيات وال�سيدات.
و�أ�ضافت �أن غياب قواعد ال�صحة
العامة وعدم توافر مياه ال�رشب
النظيفة �أو �أنظمة ال�رصف ال�صحي
ال�سليمة وتف�شي الأمرا�ض التي تنقلها

الفئران �شائعة يف تلك
املخيمات جميعا.
ونقلت املنظمة عن
امر�أة من جمهورية
الدميقراطية
الكنغو
قولها ”مياه اال�ستحمام
باردة
املخيم
يف
والأبواب ال تو�صد.
الرجال يدخلون بينما
نحن بالداخل .وال
�إ�ضاءة يف املراحي�ض“.
و�أبلغت �سيدات حبليات منظمة
العفو الدولية ب�أنهن ي�ضطررن للنوم
على الأر�ض وال يح�صلن �إال على النذر
الي�سري من الرعاية املطلوبة يف
فرتة ما قبل الو�ضع� ،إن ح�صلن
عليها �أ�صال.
وزادت الأعداد يف بع�ض خميمات
اجلزر اليونانية حتى �أنها باتت
ت�ؤوي عددا يزيد عن مثلي طاقتها
وفقا لأحدث �أرقام حكومية.
ولتخفيف الو�ضع ،بد�أت ال�سلطات
يف نقل مئات �إىل من�ش�آت بالرب
الرئي�سي.
وقالت منظمة العفو �إن الن�ساء
هناك ي�شعرن ب�أنهن ”منبوذات“.

لتوفري مليوين �شتلة يف ت�سع
مراكز لل�شتول يف االقليم� ،إال �أنه
مت توفري  80%من هذه الكمية
فقط.
واو�ضح ال�سيد /قربي ميكائيل
وجود اكرث من  65الف هيكتار
من املناطق املحمية،كما ادخل
يف  663منطقة تنمية الرثوة
الغابية ا�ضافة اىل غر�س املزيد
من ال�شتول فيها  ،فيما جتري
الدرا�سات الالزمة للحفاظ على
 1232هيكتار من حممية منطقة
مرب.

مو�سكو :اتهامات هولندا لرو�سيا عملية دعائية مفتعلة

ي�أتي بامل�صادفة ،م�شددة على
�أن "الطرف الهولندي ال �شيء
لديه ،على ما يبدو ،للرد على
احلقائق حول تبعية ال�صاروخ
الذي �أ�سقط الطائرة املاليزية،
واحلجج الأخرى التي �أعلنتها
وزارة الدفاع
الرو�سية يف �إطار هذا احلادث
امل�أ�ساوي".
ولفتت اخلارجية الرو�سية يف
بيانها �إىل �أن امل�ؤمتر ال�صحفي
لوزارة الدفاع الهولندية ،الذي
مت خالله الإعالن عن االتهامات
لرو�سيا ،انعقد بح�ضور ممثل
عن بريطانيا ،كما �أ�شارت �إىل
�أن الت�رصيحات التي مت الإدالء
بها خالل هذه الفعالية تزامنت
مع اتهامات لندن ملو�سكو ل�شن
هجمات �إلكرتونية على عدد من
امل�ؤ�س�سات الدولية بينها الوكالة
الدولية ملكافحة املن�شطات.
وتو�صلت الوزارة �إىل ا�ستنتاج
مفاده �أن كل هذه احلقائق ت�ؤكد
�أن ما جرى اليوم هو "عملية
دعائية مفتعلة جديدة" موجهة
�ضد رو�سيا

منظمة العفو :خميمات الالجئني باليونان غري �آمنة

دعا مدير مديرية لوقو عن�سبا ال�سيد /ابرهام حقو�ص املزارعني
النا�شطني ب�ضاحيتي عد ي ن�أمن وملزناي يف جمال الب�ستنة للرتكيز اىل
نوعية االنتاج اىل جانب الكمية .
وا�شاد ال�سيد /ابرهام اثناء تفقده االن�شطة اجلارية مببادرة وجهود
املزارعني النموذجيني ،الذين جتاوزوا مراحل التحديات وا�ستطاعوا
حت�سني او�ضاعهم املعي�شية وتلبية متطلبات بيئتهم ،منا�شدا مزارعي
ال�ضواحي االخرى االقتداء بهم.
واو�ضح املزارعون الذين ين�شطون يف الزراعة بالري يف مناطق فرزازي
وظقظقا ب�ضاحية عدي ن�ؤمن وماي �سقال وربا قالقول ب�ضاحية ملزناي،
بانهم و�صلو اىل هذه املرحلة مب�ساعدة ال�شعب واحلكومة ،م�ؤكدين القيام
بالعمل احلثيث لرتبية املوا�شي ا�ضافة اىل تنمية الفواكه واخل�رضوات.
من جانبها ذكرت م�س�ؤول التنمية االقت�صادية يف امليدرية ال�سيدة/
ال�سا ر�ستوم امل�ساعي واجلهود التي بذلها املزارعون يف متهيد وت�سميد
االرا�ضي  ،منا�شدة املزارعني االخرين اخذ العرب من هذه التجارب
الرثة.
وافاد مرا�سل وكالة االنباء االرترية ايرينا بان تنمية الب�ساتني التي
بد�أت باعداد قليلة يف املديرية و�صلت يف الوقت الراهن حوايل 300
ب�ستان.
ويف منطقة دقي زر�ؤ �رصح ال�سكان بان ان�شطة حفظ املياه وحماية
الرتبة تلعب دورا كبري ًا يف اثراء املياه اجلوفية.
و�أو�ضحوا بانهم وبف�ضل تلك االعمال الفعالة مت حفر �آبار وت�شييد
معدات تعمل بالطاقة ال�شم�سية �أدت حلل ا�شكالية مياه ال�رشب ال�صاحلة
 ،ا�ضافة اىل ت�سيري ان�شطة تنموية زراعية للري.
من جهته قال ال�سيد /ايا�سو هيلي م�س�ؤول وحدة متابعة ادارات ال�ضواحي
وامل�شاريع يف امليدرية «ان بناء احلفري حل امل�شكل اال�سا�سي ،اجريت
له درا�سة دقيقة عرب اخلرباء و�شهد م�ساهمة فعالة من قبل ال�شعب ،مفيد ًا
بان امل�رشوع امل�شيد �سيحل اال�شكالية التي تواجه ال�سكان فيما يتعلق
بتلقي خدمات مياه ال�رشب ال�صاحلة.

باك�ستان ت�أمر  18منظمة غري حكومية دولية باملغادرة

ذكرت منظمة �أك�شن �إيد اخلريية
�أول �أم�س اخلمي�س �أن باك�ستان
�أمرت  18وكالة �إغاثة دولية
ب�إيقاف عملياتها ومغادرة البالد،
فيما �سيكون �أحدث �إجراء تتخذه
�إ�سالم �أباد �ضد اجلماعات املمولة
من اخلارج.
ويعمل معظم اجلماعات على
ق�ضايا حقوق الإن�سان ،واتهم
�أمر �سابق بالتوقف عن العمل
وكالة �إغاثة باتباع ”جدول �أعمال
مناه�ض للدولة“.
وقالت �أك�شن �إيد ،التي تركز على
التعليم واحلد من الفقر وحقوق
الإن�سان ومقرها جوهان�سربج،
�إنها تلقت �إخطارا بالطرد من وزارة
الداخلية الباك�ستانية .وقال عبد
اخلالق مدير املنظمة يف باك�ستان

�إن الوزارة مل تقدم
�سببا لقرارها.
بيان
وو�صف
�أك�شن
�أ�صدرته
�إيد اخلطوة ب�أنها
على
”هجوم
املدين
املجتمع
حقوق
ومنظمات
الإن�سان“.
وتقدمت �أك�شن �إيد و 17منظمة
�إغاثة �أجنبية �أخرى با�ستئناف
�ضد �أوامر بالطرد �صدرت العام
املا�ضي بحق  27منظمة غري
حكومية �إجماال ،معظمها يعمل
يف جمال حقوق الإن�سان.
و�أبلغ عبد اخلالق رويرتز ب�أن
م�س�ؤوال بوزارة الداخلية قال له �إن
”جميع املنظمات الثمانية ع�رش
قدمت التما�سها حلكومة باك�ستان
ورف�ضنا التما�ساتها جميعا“.
ومل متنح الر�سالة ،التي
ح�صلت رويرتز على ن�سخة منها،
حق ا�ستئناف القرار لكنها ت�سمح
بدال من ذلك جلماعات الإغاثة
”مبعاودة التقدم للت�سجيل...
بعد �ستة �أ�شهر“.

م�س�ؤول ايراين يحذر من فقدان بالده  70باملئة من ارا�ضيها املزروعة

وقالت يزيدية من العراق تقيم
يف خميم �سكاراماجا�س قرب �أثينا
”ن�شعر �أننا �أ�صبحنا يف طي الن�سيان
متاما .بع�ضنا يف املخيم منذ عامني
وال �شيء يتغري .ال نعرف ماذا
�سيحدث لنا“.
وقالت منظمة العفو الدولية �إن
منظمات �إن�سانية تعمل يف املخيم
حتدثت عن وجود مهربني وم�سلحني
داخله .وقال كومي نايدو ،الأمني
العام ملنظمة العفو والذي زار
جزيرة لي�سبو�س اخلمي�س ”رف�ض
احلكومات الأوروبية امل�شني لفتح
ممرات �آمنة و�رشعية لالجئني
الفارين من احلرب يعر�ض ال�سيدات
والفتيات ملزيد من االنتهاكات“

قال �إ�سحاق جهانغریی نائب الرئي�س
االيراين يف مقابلة مع فران�س بر�س �أن
ايران ميكن ان تخ�رس  70باملئة من
�أرا�ضيها املزروعة يف الأمد املتو�سط اذا
مل يح�صل حترك �رسيع ال�صالح و�ضعها
البيئي امل�أ�سوي.
وقال جهانغریی وهو �أي�ضا وزير
البيئة" ،اليوم نحن ن�ستخدم بن�سبة
تفوق مئة باملئة مواردنا من املاء املتجدد" يف حني ت�ؤكد التو�صيات الدولية
�رضورة عدم ا�ستهالك ما يفوق  40باملئة منها.
وتتعر�ض ايران اىل العديد من الآفات البيئية من فرتات جفاف طويلة
اىل تكرر تلوث الهواء يف املدن الكربى وتلوث واجنراف الرتبة والت�صحر
والعوا�صف الرملية.
وحذر امل�س�ؤول الذي كان توىل من�صب وزير الزراعة �أثناء عقد الت�سعينات
من "ان اال�ستهالك املفرط للمياه اجلوفية واملوارد الباطنية ميكن �أن تكون له
عواقب اجتماعية رهيبة على البالد".
ور�أى ان الو�ضع البيئي احلايل جنم عن "ال�ضغط الدميغرايف" و"التغري
املناخي" لكن �أي�ضا ب�سبب "خيارات �سيئة" �سيا�سية وتقنية مثل تف�ضيل
الزراعة املكثفة التي ت�ستهلك الكثري من املاء .و�أ�ضاف الوزير "يف جنوب
الربز (جبال �شمال ايران) و�رشق زاغرو�س (جبال غرب ايران) ،اذا مل نتحرك
�رسيعا� ،ست�صبح الأرا�ضي غري �صاحلة للزراعة" .وتابع انه يف هذه احلال
"ميكن ان نخ�رس  70باملئة من �أرا�ضينا الزراعية يف غ�ضون  20او  30عاما".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

بوركينا فا�سو :مقتل �ستة جنود على االقل يف انفجار املغرب يعلن قبوله دعوة كولر ملفاو�ضات جنيف

قتل �ستة جنود بوركينيني على
االقل اخلمي�س املا�ضي يف انفجار
عبوة تقليدية ال�صنع �رشق بوركينا
فا�سو وذلك غداة هجوم على ف�صيل

للدرك اوقع قتيال ،وفق ما افادت
م�صادر �أمنية.
وقال م�صدر �أمني طلب عدم ك�شف
هويته "�صباح  4اكتوبر انفجرت عبوة
تقليدية ال�صنع حتت عربة ع�سكرية
بني غايري وفوتوري (�رشق) وادى
االنفجار اىل �سقوط �ستة قتلى والعديد
من اجلرحى".
واكد م�صدر �أمني �آخر احل�صيلة
مو�ضحا ان "ثالثة من اجلرحى يف
حالة حرجة".
وا�ضاف انه جتري حاليا عملية

مت�شيط يف املنطقة.
وت�شهد بوركينا فا�سو املجاورة
ملايل والنيجر ،هجمات م�سلحني منذ
الف�صل االول من .2015
وبح�سب ح�صيلة ر�سمية يف منت�صف
�سبتمرب اوقعت تلك الهجمات 118
قتيال هم �سبعون مدنيا و 48من قوات
االمن.
ونظمت املعار�ضة ال�سبت تظاهرة
يف واغادوغو لالحتجاج خ�صو�صا
على عجز احلكومة عن و�ضع حد
للهجمات

غوتريي�ش يدعو النتخابات رئا�سية "�سلمية وذات �صدقية" يف الكامريون

دعا الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش �أول �أم�س
اخلمي�س ،الكامريون �إىل �إجراء
االنتخابات الرئا�س ّية الأحد يف �سياق
"�سلمي و�شامل ويتمتع بال�صدقية".
ّ
"جميع
غوتريي�ش
وح�ض
الكامريونيني على ممار�سة حقهم
"جميع
داع ًيا
الدميوقراطي"،
اجلهات �إىل ممار�سة �ضبط النف�س قبل
االنتخابات وخاللها وبع َد" انتهائها.
ّ
املر�شحني
كذلك ،دعا "جميع
�إىل ّ
حل �أي �شكوى تتع ّلق بالعملية
االنتخابية ،من خالل القنوات
القانونية والد�ستورية املعمول
بها".

وعبرّ غوتريي�ش عن �إدانته "ل ّأي
تهديد بالعنف �أو ترهيب من جانب � ّأي
جمموعة".
وتُ واجه املنطقتان الناطقتان
إنكليزية (من �أ�صل ع�رش مناطق
بال
ّ
يف الكامريون) � ً
حادة منذ �أواخر
أزمة
ّ
العام  2016على خلف ّية مطالب
باال�ستقالل.
وحتولت التظاهرات ال�سلم ّية �أعمال
ّ
عنف م�س ّلحة ،وباتت املعارك يوم ّية
تقري ًبا بني قوى الأمن واالنف�صال ّيني،
خ�صو�صا منذ توقيف الزعيم املطالب
ً
باال�ستقالل �سي�سيكو ايوك تابي وت�سعة
من �أن�صاره.
وي�سود اعتقاد ب� ّأن مئات من

دخلت ال�سلطة الت�رشيعية يف
اجلزائر مرحلة �شلل كلي بعد
جتميد عمل مكتب املجل�س ال�شعبي
(الربملان) ،الذي يعد مبثابة
�صلة الو�صل بني الهيئة التنفيذية
واملجل�س النيابي ،ما دعا قانونيني
اىل طلب تدخل املجل�س الد�ستوري
للنظر يف مدى قانونية «�إ�رضاب
نواب الربملان» ،يف وقت �أعلن
رئي�س املجل�س النيابي ال�سعيد
بوحجة �أن عدد املوقعني على الئحة
�إقالته مل يتجاوز  64نائب ًا ولي�س
« 351كما تزعم املواالة».
وتوقف ن�شاط الربملان اجلزائري
ر�سمياً� ،إثر تعطيل عمل مكتب
املجل�س الذي ي�ضم عدد ًا من نواب

رئي�س الربملان ،والذي
تتم على طاولته برجمة
العلنية
اجلل�سات
ومواعيد در�س م�شاريع
القوانني التي ترد من
الهيئة التنفيذية عرب
اللجان الربملانية التي
ُجمد ن�شاطها �أي�ضاً.
و�إن كان �آخر حجج
املواالة يف دفع رئي�س
الربملان للإ�ستقالة ،هو قراره
«االنفرادي» بف�صل الأمني العام
للمجل�س ،رد بوحجة قائ ً
ال �إن «الأمني
العام جلبهة التحرير الوطني جمال
ولد عبا�س �سبق �أن ات�صل بي يف
مرحلتني يطلب مني �إقالة الأمني
العام للربملان» .وتابع« :بعد
�شهور ،كان بني يدي ملف يتيح يل
اتخاذ قرار الإقالة ،لكن الغريب
�أن ولد عبا�س نف�سه عاد وات�صل بي
ليخربين �أن رئا�سة اجلمهورية تريد
منه العدول عن هذا القرار».
ويجري الت�شاور يف جمل�س الأمة
بني �أكرب كتلتني« ،جبهة التحرير
الوطني» و «التجمع الوطني

املدن ّيني ُقتلوا يف هذا النزاع ،وفق
ّ
منظمات غري حكومية.
املقرر �إجراء انتخابات رئا�س ّية
ومن
ّ
يف الكامريون يف ال�سابع من �أكتوبر.
ّ
مر�شحني ،منهم
ويتناف�س ت�سعة
الرئي�س املنتهية واليته بول بيا (85
عاما).
ً

اجلزائر�« :إ�ضراب» ال�سلطة الت�شريعية ورئي�سها ي�ستفتي املجل�س الد�ستوري

الدميوقراطي» ،لنقل االحتجاج
�أي�ض ًا �إىل الغرفة العليا ،يف انتظار
موقف نواب الثلث الرئا�سي يف
املجل�س نف�سه ،فموقفهم ي�شكل
منعطف ًا مهم ًا يف الأزمة احلالية،
�إذ يعينهم رئي�س اجلمهورية لوالية
متتد �ست �سنوات.
ويتهم موالون بوحجة بلقاء رئي�س
احلكومة ال�سابق مولود حمرو�ش
خالل �إحدى جوالته اخلارجية
الأخرية ،علم ًا �أن حمرو�ش �سيا�سي
بارز تُ ر�شحه دوائر خلالفة بوتفليقة.
وك�شفت م�صادر �أن ال�شخ�ص الوحيد
الذي التقاه بوحجة يف باري�س كان
النائب عن اجلالية اجلزائرية جمال
بورا�س ،وهو �شخ�صية مقربة من
حميط بوتفليقة .وخاطب بورا�س
رئي�س الربملان �أثناء اللقاء قائالً:
يعول على دورك
«�إن الرئي�س بوتفليقة ّ
يف ح�شد الدعم لواليته اخلام�سة»،
ورد عليه بوحجة« :طبعاً ،لقد كنت
�إىل جانبه منذ عام  ،1999و�ساندته
يف احلركة الت�صحيحية التي �أطاحت
بن فلي�س عام »2004

�أعلن املغرب قبول دعوة هور�ست
كولر مبعوث الأمني العام لالمم
املتحدة �إىل ال�صحراء ،التي وجهها
لأطراف النزاع لإطالق مفاو�ضات
مبا�رشة بداية دي�سمرب املقبل يف
جنيف.
جاء ذلك على ل�سان الناطق الر�سمي
با�سم احلكومة املغربية ،م�صطفى
اخللفي ،يف لقاء �صحايف عقب اجتماع
املجل�س احلكومي اخلمي�س.
وقال اخللفي "ن�ؤكد �أن املغرب قرر
اال�ستجابة لهذه الدعوة التي جاء فيها
�أنها وجهت �إىل اجلزائر وموريتانيا
للم�شاركة يف املناق�شة".
و�أ�ضاف الناطق الر�سمي با�سم
احلكومة �أن بالده تراكم يف الفرتة
الأخرية عددا من املواقف الداعمة
لوحدتها الرتابية ،مذكرا مبوقف
جمهورية جنوب ال�سودان التي اعلنت
�سحب اعرتافها بجبهة البولي�ساريو
االنف�صالية.
و�أ�ضاف مبينا �أن هناك مواقف

متعددة "ت�ؤكد القناعة بعدالة ق�ضيتنا
الوطنية" ،م�شددا على �أن "ال حل خارج
مقرتح احلكم الذاتي وخارج ال�سيادة
املغربية".
وحدد كولر موعد لقاء جنيف يومي
 6و 7دي�سمرب ،كما حدد يوم 20
�أكتوبر ك�آخر �أجل لتلقي ردود الأطراف
املعنية على دعوته.
يذكر �أن املفاو�ضات املبا�رشة بني
املغرب وجبهة البولي�ساريو حتت
�إ�رشاف الأمم املتحدة متوقفة منذ
.2008
وقدم املغرب مقرتح احلكم الذاتي
لل�صحراء يف �إطار ال�سيادة املغربية،
فيما ظلت جبهة البولي�ساريو متم�سكة
ب�إجراء ا�ستفتاء تقرير امل�صري يف
ال�صحراء رغم تو�صل جمل�س الأمن
�إىل خال�صة مفادها ا�ستحالة �إجناز
اال�ستفتاء ،و�أنه �أ�صبح متجاوزا.
ي�شار �إىل �أن الرئي�س الأملاين
ال�سابق هور�ست كولر ،توىل مهام
املبعوث ال�شخ�صي للأمني العام
للأمم املتحدة لل�صحراء خالل �سنة
 ،2017وبد�أ جولة مباحثات فردية
مع كل �أطراف النزاع منذ بداية العام
احلايل ،كما قام يف ال�صيف املا�ضي
بجولة للمنطقة �شملت الرباط
واجلزائر ونواك�شوط وخميمات جبهة
البولي�ساريو يف تندوف (جنوب غرب
اجلزائر).

�أردوغان :لن نغادر �سوريا قبل �أن يجري ال�سوريون انتخاباتهم

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان� ،أول �أم�س اخلمي�س� ،إن تركيا
"لن تغادر �سوريا" قبل �أن يجري ال�شعب
ال�سوري انتخابات.
و�أ�ضاف �أردوغان �أمام منتدى يف
�إ�سطنبول" :عندما يجري ال�شعب ال�سوري
انتخابات� ،سنرتك �سوريا لأ�صحابها بعد
�أن يجروا انتخاباتهم".
واتفق �أردوغان مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ال�شهر املا�ضي على �إقامة
منطقة منزوعة ال�سالح بني مقاتلي املعار�ضة واحلكومة يف �شمال �سوريا.
ولرتكيا وجود يف منطقة عفرين �شمال غربي �سوريا ،و�إىل ال�رشق منها حول
جرابل�س.
وقال �أردوغان �أي�ضا� ،إن تركيا ال تواجه �صعوبة يف �إجراء حمادثات مع
جماعات مت�شددة يف �إدلب� ،آخر منطقة كبرية ال تزال حتت �سيطرة املعار�ضة
امل�سلحة.
وهيئة حترير ال�شام ،التي ت�ضم جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة كانت تعرف
يف ال�سابق با�سم "جبهة الن�رصة" ،هي �أقوى حتالف للمت�شددين يف �إدلب.
و�صنفت تركيا الهيئة يف �أغ�سط�س جماعة �إرهابية ،ان�سجاما مع قرار للأمم
املتحدة يف يونيو .واتفق �أردوغان وبوتن يف قمة ب�سوت�شي ال�شهر املا�ضي على
�إقامة املنطقة منزوعة ال�سالح بعمق � 15إىل  20كيلومرتا على �أن تن�سحب منها
اجلماعات املت�شددة بحلول � 15أكتوبر .وقال �أردوغان �إنه �إ�ضافة �إىل  12موقعا
للمراقبة تديرها تركيا يف املنطقة ،تدير رو�سيا ع�رشة مواقع و�إيران �ستة.
و�أ�ضاف �أن "ت�أمني هذا املمر يعني ت�أمني �إدلب ...وبد�أنا يف تعزيز مواقع
املراقبة اخلا�صة بنا".

العراق  :ال�صدر مينح املهدي مهلة �سنة للإ�صالح
�أعلن رجل الدين العراقي مقتدى
ال�صدر زعيم «حتالف الإ�صالح
والبناء» ،عدم تر�شيحه �أي وزير لأي
وزارة ،وك�شف اتفاق ًا مينح املكلف
ت�شكيل احلكومة عادل عبداملهدي،
�سنة لإثبات جناحه.
وقال ال�صدر يف تغريدة على
«تويرت»« :بد�أنا بخطوات الإ�صالح
وها نحن نتممها بقدر امل�ستطاع» يف
�إ�شارة �إىل تر�شيح عبد املهدي لرئا�سة
احلكومة اجلديدة .و�أ�ضاف« :متكنا
من �إبقاء رئي�س الوزراء م�ستقالً،
بل وم�ستقي ً
ال من الف�ساد احلكومي
ال�سابق ،و�أوعزنا �إليه بت�شكيلة
وزارية من دون �ضغوط حزبية �أو
حما�ص�صة طائفية �أو عرقية مع
احلفاظ على الف�سيف�ساء العراقية».
وزاد« :اتُ ِفق على منح عبد املهدي مهلة
�سنة لإثبات جناحه �أمام ال�شعب...
�إما �أن ينت�رص الإ�صالح تدريج ًا و�إما
�أن ينتف�ض ال�شعب كلي ًا».
وكان الربملان العراقي انتخب

الثلثاء املا�ضي ،برهم �صالح رئي�س ًا
للجمهورية الذي كلف عبد املهدي،
مر�شح «الكتلة الأكرب» ت�شكيل احلكومة
اجلديدة خالل  30يوم ًا بح�سب
الد�ستور العراقي.
ويف �أربيل ،هاجم احلزب
الدميوقراطي الكرد�ستاين بزعامة
م�سعود بارزاين نظريه حزب االحتاد
الوطني الكرد�ستاين بـقيادة عائلة
الرئي�س الراحل جالل طالباين،
واتهمه بـ «تخريب ال�صف الكردي».
ويخيم القلق على ال�شارع الكردي
يعمق ال�رشخ بني احلزبني
من �أن
ّ
احلاكمني �أزمتي الإقليم ال�سيا�سية
واالقت�صادية� ،إثر تفاقم خالفاتهما
على تقا�سم املنا�صب يف احلكومة
االحتادية ،وتبادلهما اتهامات بـ
«تزوير» يف انتخابات برملان الإقليم
التي �أجريت الأحد املا�ضي .وت�سود
خماوف من انحدار الأو�ضاع نحو
عودة احلزبني �إىل نظام حكم الإدارتني
الذي ن�ش�أ نتيجة احلرب الأهلية التي

خا�ضاها منت�صف الت�سعينات.
واعترب رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
نائب رئي�س احلزب الدميوقراطي
نيجريفان بارزاين خالل م�ؤمتر
�صحايف� ،أن «ما فعله حزب االحتاد
من ت�رصف �أحادي يف انتزاع من�صب
رئا�سة اجلمهورية� ،سابقة خطرة
وبداية مقلقة للمرحلة املقبلة يف
الإقليم ،وذلك جاء خارج �إرادة �شعب
كرد�ستان» .وتابع« :يف �آخر زيارة
لنا لبغداد حاولنا احلفاظ على
وحدة ال�صف الكردي ،كون املن�صب
من ا�ستحقاق الأكراد ككل ولي�س حزب ًا
ح�سم من
بعينه ،وكان يفرت�ض �أن ُي َ
الكتل الكردية يف بغداد ،وطلب
الإخوة يف االحتاد منا منحهم بع�ض
املنا�صب ،مقابل طرح مر�شح كردي
وحيد ووافقوا ،لكنهم �أخلّوا الحق ًا
باالتفاق» .و�أردف« :ليكن قلب بغداد
مع َمن يكون ،لكن عقلها �سيبقى مع
�أربيل ،لأنها تعرف جيد ًا �أين يكمن
القرار ال�سيا�سي يف الإقليم»

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
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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.

ملكة جمال لبنان "2018
نالت الفائزة جوائز تزيد قيمتها على
ن�صف مليون دوالر-
توجت مايا رعيدي ملكة جلمال لبنان
للعام  ،2018م�ساء الأحد ،يف حفل �أقيم
يف بريوت .وملكة جمال لبنان اجلديدة
تبلغ الثانية والع�رشين وهي طالبة يف
ال�صيدلة.
وحلت و�صيفة �أوىل مريا طفيلي وو�صيفة
ثانية يارا بومن�صف وثالثة فاني�سا
يزبك ،فيما حلت تاتيانا �ساروفيم
و�صيفة رابعة .
وتناف�ست  30م�شاركة للفوز بلقب ملكة جمال لبنان الذي نقلته حمطة "�أم تي يف" مبا�رشة من قاعة
"فوروم دو بريوت".
وت�ألفت جلنة التحكيم من ت�سعة �أع�ضاء هم :املغنية نان�سي عجرم ،والإعالمي جورج قرداحي،
وم�صمم املجوهرات �ضومط زعيب ،وملكة جمال الكون للعام  2017دميي يل نيل بيرتز ،وملكة جمال
لبنان ال�سابقة املمثلة نادين جنيم ،واملو�سيقي غي مانوكيان ،وم�صمم الأزياء اللبناين نيكوال
جربان ،واملمثل عادل كرم ،وخبري املاكياج ب�سام فتوح.
ونالت الفائزة جوائز تزيد قيمتها على ن�صف مليون دوالر ،من بينها �شقة �سكنية و�سيارة وجموهرات
و�أثاث منزل ورحلة �إىل �أوروبا.

عجز عن دفع الإيجار ف�سكن داخل �شجرة

تداول نا�شطون مينيون ،ت�سجيال م�صورا،
ل�شاب ميني �أجربته الظروف التي متر بها
البالد ،على العي�ش داخل �شجرة يف �أحد �شوارع
العا�صمة �صنعاء ،بعدما عجز عن دفع �إيجار
غرفة كان ي�سكنها من قبل ،يف حالة تبدو غريبة
للكثري ،لكنها واقعية.

و�أظهر الت�سجيل امل�صور� ،شابا يدعى "�أحمد
احلبي�شي" ،يف �صنعاء ،يعي�ش يف مكان �صممه
بطريقة م�شابهة متاما لـ"ع�ش الطري" داخل
�شجرة ،و�سط �أحد �شوارع �صنعاء ،بعدما عجز
عن دفع �إيجار غرفة كان يقطنها ،فدفعته
الظروف �إىل هذه الفكرة.
ووفقا للمقطع امل�صور ،ف�إن ال�شاب ،ي�صعد
�إىل داخل ال�شجرة ،بعدما متكن وبطريقة
احرتافية ،من �إعداد مكان ب�شكل جيد يبيت
فيه ،ونقل جميع �أمتعته ،بعدما لفها ب�رشاع
"طربال" ،وزودها ب�إ�ضاءة ب�سيطة.وتعك�س
حالة هذا ال�شاب ،مدى حتديه للظروف القا�سية
التي يعي�شها اليمنيون ،يف ظل حرب مدمرة
تع�صف بالبالد منذ �أكرث من �أربعة �أعوام

متنزه يو�سمايت الوطني
حيث يقع �شالل ذيل احل�صان
�شالل ذيل احل�صان هو واحد من �أجمل ال�شالالت يف قارة �أمريكا ال�شمالية ،ولكن هذا فقط ملدة �أ�سبوعني
يف ال�سنة!! كان �شالل ذيل احل�صان يف �سقوطه لأول مرة يف منتزه يو�سمايت من �صنع الإن�سان ،حيث قد
بد�أت حرائق القمة ومن ثم بد�أ ت�ساقط اجلمر امللتهب �أ�سفل جدار اجلرانيت ،وعند الغرب كان يظهر وك�أنه
عر�ض للألعاب النارية  ،وحتى توقفت خطر احلريق يف عام  ،1960و�شالل ذيل احل�صان يرتفع من القمة
حتى القاعدة ما يقرب من 3,000قدم
( 900مرت).
مما حدى بذلك ال�شالل �أن يكون واحد
من �أكرث ال�شالالت غرابة وجما ً
ال عندما
يتحول املاء وك�أنه �سيل من النار ! ،
وذلك خالل الأ�سبوعني الأخريين من �شهر
فرباير ،وخالل ب�ضعة �أيام عندما ت�رشق
ال�شم�س فوق وادي يو�سمايت من بني
الغيوم والعوا�صف  ،ف�إن ال�شم�س ت�أخذ
زاوية معينة لت�صل �إىل ال�شالل  ،واملاء
ي�صب �أ�سفل اجلدار اجلرانيت ،فيتحول
لون املاء �إىل اللون الأ�صفر والربتقايل
وك�أنه �سيل من احلمم النارية � ،إنها
ظاهرة ت�أخذ العقول بجمالها.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ا�ستياء يف باري�س من "مباول" الهواء الطلق
يف حماولة من ال�سلطات
الفرن�سية ملواجهة م�شكلة
التبول يف الأماكن العامة،
قامت بلدية باري�س ب�إن�شاء
مراحي�ض "مباول" عامة على
طول نهر ال�سني ،ت�سمح
بتبول املواطنني ب�شكل
مبا�رش يف مياه النهر ،ما
�أثار غ�ضبا وا�سعا بني �أو�ساط
ال�سكان.
و�أبدى �سكان العا�صمة
الفرن�سية ا�ستياءهم من
"مباول" الهواء الطلق التي
�أن�ش�أتها البلدية ب�أحد �أ�شهر ال�شوارع يف باري�س ،وو�صفوها بـ "املقززة" ،فيما اعتربها �آخرون
انعداما للذوق العام ،قائلني �إن هذه املباول �ستجعل من باري�س �أ�ضحوكة العامل ،بح�سب و�سائل
�إعالم حملية.
وتقدم عدد من �سكان باري�س ،ب�شكاوي ر�سمية مطالبني ب�إزالة تلك املراحي�ض وبخا�صة من الأماكن
التي عادة ما تكتظ بال�سياح.
ويحتوي ت�صميم املراحي�ض على فتحات يف مقدمتها ،مزودة بق�ش يتحول �إىل �سماد كامل�ستخدم يف
تخ�صيب املتنزهات واحلدائق.
ووفقا ل�صحيفة "لو �سوار" البلجيكية ،تعمدت البلدية ن�رش املراحي�ض احلمراء اجلديدة يف حماولة
ملكافحة التبول على الطرقات العامة ،والتي مت مل�ؤها بالق�ش الطبيعي ملنع انت�شار الرائحة الكريهة
على جوانب النهر.
وطالت االنتقادات ب�شكل خا�ص و�ضع املراحي�ض بالقرب من املعامل ال�سياحية ال�شهرية ،كمم�شى
النهر املحاذي لكاتدرائية نوتردام يف باري�س.
وت�ؤكد بلدية باري�س �أهمية تلك املراحي�ض ،وتقول �إنه يجب �إيجاد حل بديل يف حال اال�ستغناء
عنها ،وذلك لأن بع�ض النا�س �سيلج�أ �إىل التبول يف ال�شوارع العامة

طرد م�سافر من الطائرة ب�سبب ت�صرف غريب

حاول �أحد ركاب طائرة يف الهند الدخول �إىل
قمرة القيادة ل�شحن هاتفه ،وهو الأمر الذي
قوبل بالرف�ض.
و�أفاد بيان �رشكة طريان "�إندي غو" ب�أنه بينما
كانت الطائرة على و�شك الإقالع من مطار مومباي
�إىل كولكتا ،وقع احلادث.
وقالت" :حاول م�سافر عنيد الدخول �إىل قمرة
القيادة ،بدعوى �أنه يريد �شحن هاتفه الذكي".

و�أو�ضحت �أن قائد الطائرة اتبع الإجراءات
املعمول بها ،و�أخاله من الطائرة على
�أ�سا�س انتهاك الإجراءات الأمنية.
ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول يف املطار
قوله �إن الرجل كان وهو يف منت�صف
الثالثينات من العمر.
وبعد ا�ستجوابه من ال�رشطة� ،أخلي �سبيله
دون �أن يتم توجيه �أي تهمة له.
وتقول ال�صحيفة �إن هذه هي احلالة
الغريبة الثانية التي حتدث خالل رحلة
طريان داخلية لل�رشكة نف�سها يف الهند يف
ظرف �أ�سبوع.
وقبل �أيام ،حاول راكب ي�سافر بالطائرة
لأول مرة �أن يفتح باب الطائرة �أثناء حتليقها،
ظانا �أنه باب احلمام .ومت �ضبط وت�سليمه �إىل
ال�سلطات الأمنية بعد هبوط الطائرة ب�سالم،
حيث مت التحقيق معه ،ومن ثم الإفراج عنه دون
اتهام.

�أكرب معمرة يف جورجيا
تلقت انتي�سا خفيت�شافا �أكرب معمرة يف جورجيا
والتي تق�ضي معظم �أوقاتها هذه االيام يف ال�رسير
التهاين بعيد ميالدها الثالثني بعد املئة.
�أكرب معمرة يف جورجيا حتتفل بعيد ميالدها
ال .. 130
وقالت خفيت�شافا وقد برقت عيناها وهي
تتحدث مع مهنئيها الذين جاءوا لزيارتها يف منزلها احلجري الب�سيط يف قرية جبلية نائية يف
جورجيا "�أ�شعر ببع�ض ال�ضعف لكنني ال �أريد البقاء يف ال�رسير".
وت�شري وثائق كثرية من بينها جواز �سفر خفيت�شافا الذي يعود اليام االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
و�سجل معا�شها اىل �أنها من مواليد الثامن من يوليو عام .1880
وقفت املعمرة �أمام كعكة بي�ضاء كبرية كتب عليها �سنها بها ثالث �شمعات ومل تنجح يف اطفاء
ال�شموع اال يف النفخة اخلام�سة
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التطبيقات التكنولوجية يف املجال الزراعي واهميتها !!!
�إعداد /حممود عبداهلل �/أبوكفاح
ي�شهد العامل منذ العقد الثانى من
الآلفية الثالثة تغريات جذرية تتعلق
بالتغريات التكنولوجية املعا�رصة
املت�سارعة والعميقة والتى ادت اىل
تزايد الفجوة بني العامل املتقدم
والعامل النامى .
وتعود كلمة تكنولوجيا اىل �أ�صل
التيني ويعني املقطع االول منها
ال�صنعة او احلرفة ويعني املقطع
الثاين العلم اي ان معناها اللفظي
هي علم ال�صنعة او احلرفة ,حيث
ي�ستخدم م�صطلح التكنولوجيا
مبعانى متعددة وتختلف وجهات
النظر يف هذا ال�ش�أن باختالف العلوم
التي تتناول التكنولوجيا بالدرا�سة
�سواء كانت تلك العلوم طبيعية او
اجتماعية وين�ش�أ هذا االختالف الن
التكنولوجيا بطبيعتها تكون مرتبطة
بجوانب تطبيقية  ،ولذلك فان تلك
اجلوانب التطبيقية تختلف باختالف
العلم املعني به ،والتكنولوجيا
ذات عالقة تبادلية مع املجتمع
املحيط بها ت�أثرا وت�أثريا  ،وتقوم
التكنولوجيا ا�سا�سا علي الن�شاط
العلمي التجريبي  ،كما ان التطور
التكنولوجي يرتبط دائما بطبيعة
امل�شكالت التي تواجه املجتمع ،
ولقد عرف " الن " التكنولوجيا علي
انها الو�سائل الفنية التي ت�شمل كل
مو�ضوعات الثقافة املادية وهي لذلك
تت�ضمن كل مايقدمه العلم التطبيقي من
امور مادية  ،كما ا�شار "الف" ايل ان
التكنولوجيا هي عبارة عن اال�ستفادة
باملعرفة العلمية وامل�ستحدثات يف
جماالت االنتاج املختلفة االمر الذي
ي�ستلزم وجود الرتابط والتالزم بني
التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي
 ،ولقد عرفها جالرييث علي انها
التطبيق املنظم للمعرفة العلمية او
اى معارف اخري من اجل الو�صول
ايل اغرا�ض عملية  ،وبذلك فانها
ت�ؤدي ايل تق�سيم لالعمال من �شانه ان
يجعل املعرفة املنظمة ممكنة وي�سهل
القيام مبتطلباتها  ،كما عرفها
مون�سفيلد علي انها وعاء يحتوي علي
املعارف املتعلقة بفنون ال�صناعات
 ،ولقد عرفتها منظمة االمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية ( اليونيدو) علي
انها نتائج حت�سني وجتميع املعارف
واخلربات واملهارات الب�رشية يف
�شكل و�سائل مادية لالنتاج وفنون
انتاجية ي�ستخدمها االن�سان ل�صناعة
املنتجات اوالن�شاء وحدات تقوم
ب�صناعة هذه املنتجات اي بتعبري
اخر مايعرف بو�سائل االنتاج .
التكنولوجيا الزراعية -:
تعرف التكنولوجيا الزراعية

ب�أنها اجلهد املنظم لتطبيق نتائج
البحث العلمي يف جمال التكنولوجيا
والبيولوجية
امليكانيكية
والكيماوية والتنظيمية يف املجاالت
املختلفة لعمليات االنتاج الزراعي
وذلك بهدف تطوير الزراعة وزيادة
االنتاج الزراعي وحت�سينه حتقيقا
الهداف التنمية  ،كما تعرف بانها
التغري احلادث يف م�صفوفة االنتاج
من املدخالت واملخرجات �سواء عن
طريق التح�سني يف نوعية املدخالت
واملخرجات احلالية اوالتحديث
يف طرق وا�ساليب االنتاج الزراعي
القائمة حاليا او ظهور مدخالت
وانتجة جديدة مل تكن معروفة من
قبل ،وهذه التغريات الفيزيقية
ينعك�س ت�أثريها االقت�صادي علي كل
من االنتاج والتكاليف وااليرادات ،
كما تعرف ب�أنها الطرق احلديثة يف
تنظيم االنتاج وتطوير ا�سلوب االداء
وتنظيم ال�سلوك وتوفري اخلدمات
كذلك فانها متثل التو�صيات
واملمار�سات الفنية اجلديدة يف
انتاج املحا�صيل ومايرتبط
بها من م�ستلزمات انتاج
من حيث كميتها ونوعيتها
ومواعيد ا�ضافتها ،كما
التكنولوجيا
تعرف
الزراعية ب�أنها ا�ستخدام
لنتائج العلم واملعرفة
الفنية �سواء كانت مكت�سبة
من البيئة املحلية او م�ستوردة
من اخلارج ومت تطويعها لتنا�سب
الظروف املحلية �سيا�سيا واجتماعيا
واقت�صاديا بهدف خلق وا�ستحداث
وو�سائل من �شانها االرتفاع بكمية
وجودة االنتاج الزراعي لتحقيق اعلي
م�ستوي من اال�شباع الكمي والكيفي
لالن�سان .
مراحل عملية التنمية التكنولوجية
-:
تتم عملية التنمية التكنولوجية
من خالل �أحد ا�سلوبني اولهما تطوير
التكنولوجيا حمليا وذلك يف خالل
في�ض التكنولوجيا التي تنتجها
امل�ؤ�س�سات البحثية علي امل�ستوي
اجلزئي وثانيهما هو نقل التكنولوجيا
علي امل�ستوي الكلي بحيث تو�صف
عملية نقل التكنولوجيا ب�أنها انتقال
املعرفة من الدولة الأم �أى حيث مت
التو�صل اليها واكت�شافها اىل دولة
اخرى لال�ستخدامها :
مراحل التنمية التكنولوجية فى
حالة نقل وتطوير التكنولوجيا
حملي ًا -:
تختلف مراحل التنمية التكنولوجية
فى حالة نقل وتطوير تكنولوجيا
املحلية باختالف انواع التكنولوجيا
امل�ستخدمه  ،وتتمثل مراحل نقل
وتطوير تكنولوجيا الزراعية فى
م�رص فى املراحل التالية -:

 1املرحلة الأوىل -:يتم فيهااجراء البحوث العملية الزراعية
بهدف تطوير او تعديل التكنولوجيا
الزراعية  ،وتتم هذه املرحلة فى
اجلامعات واملراكز البحثية ،
ويقوم الباحثون فى خمتلف املعامل
واملحطات البحثية بت�صميم البحوث
الزراعية التى تعمل على التو�صل اىل
نتائج تفيد فى حل امل�شكالت التى
يواجها املنتجني الزراعيني  ،ومن
هنا تن�ش�أ القيمة التطبيقية للبحوث
الزراعية على ار�ض الواقع .
 2املرحلة الثانية -:وهى تعدمرحلة جتريبية يتم فيها تطبيق
التجارب فى حقول املزارعني لدرا�سة
عوامل حمدد  ،وي�شرتك الباحثون مع
اخ�صائيى التجارب فى هذه املرحلة
فى اجراء التجارب التاكيدية لدى
عينة ممثلة من املزارعني للوثوق من
التى مت التو�صل
�سالمة النتائج

اليها فى حمطات البحوث وجناحها
بدرجة منا�سبة حتت ظروف االنتاج
العادية للمزارعني .
3املرحلة الثالثة  -:وفيها يتماجراء التجارب على عوامل حمدد فى
حقول املزارعني وي�شرتك املر�شدون
الزارعيون فى هذه املرحلة للت�أكد من
توافق النتائج التى مت التو�صل �إليها
مع الظروف االنتاجية للمزارع ،
ويتم اجراء تق�سيم �إقت�صادى للنتائج
املتح�صل عليها من خالل تقدير
بع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية النامية
بالتكالف واالجراءات و�صافى العائد
الذى يح�صل علية املزارع نتيجة
التكنولوجيا اجلديدة التى تت�ضمنها
التجارب  ،ويتم هذا التقييم
االقت�صادى ب�أ�ستخدام عدة ا�ساليب
اقت�صادية اهمها حتليل امليزانية
اجلزئية ويكون دور املر�شدين
الزراعني مفيد ًا فى اختيار مواقع
حقول التجارب املزرعية  ،وتهي�أ
املزراعني للم�شاركة فى تلك التجارب
والتفاعل معهم اثناء تنفيذها كما
ان تلك التجارب متثل دريب ًا عملي ًا
للمر�شدين الزراعيني يعينهم فيما
بعد فى العمل مع املزارعني حال
ن�رش نتائج تلك التجارب ويكون
التقييم االقت�صادى والتطبيقى النتائج
التجارب الزراعية هو املعيار لتحديد
جدو ن�رش تلك التجارب بني الزراع من
عدمه  ،ويتم ن�رش التجارب فى حالة
وجود نتائج ايجابية للتقييم  ،وفى
حالة �سلبية نتائج التقييم التطبيقى
واالقت�صادى للتجارب يتم الرجوع
مرة اخرى فى حمطات البحوث العادة
ت�صميم البحث وتطبيقة والعمل على
حل امل�شكالت التى ظهرت فى التطبيق
.
4-املرحلة الرابعة  :وفيها يتم

ن�رش التكنولوجيا التى مت التو�صل
اليها من خالل جتارب ذات تقييم
اقت�صادى ايجابى فى عدد من احلقول
االر�شادية املختارة والتى تعرف
باحلقول االر�شادية الرائدة ،
حيث يقوم املر�شدون الزراعيون
باال�رشاف املبا�رشوالدقيق على
تنفيذ التكنولوجيات اجلديدة بعد
امداد املزارع باملعرفة الكافية عن
التو�صيات الفنية املتعلقة بتلك
التكنولوجيات .
5املرحلة اخلام�سة -:وفيه يتم تو�سيع نطاق
التكنولوجيا من خالل
احلقول االر�شادية وذلك
باختيار عدد اكرب من
تلك احلقول مع ا�رشافهم
املبا�رش على تنفيذ
التو�صيات الفنية املتعلقة
بتلك التكنولوجيات مما
ي�ساعد على تبنى املزارعني
لها وبالتاىل تنفيذهم لتلك
التو�صيات الفنية .
ا�ساليب التكنولوجيا الزراعية
ميكن تق�سيم التكنولوجيات
الزراعية اىل خم�س جمموعات رئي�سية
هى :التكنولوجيا امليكانيكية ،
والتكنولوجيا احليوية  ،التكنولوجيا
الكيماوية  ،وتكنولوجيا البنية
اال�سا�سية ،والتكنولوجيا التنظيمية
او ًال  :التكنولوجيا امليكانيكية
 -:تتمثل التكنولوجيا امليكانيكية
فى احالل االلة حمل العمل الب�رشى
�أو احليوان  ،وتعد التكنولوجيا
امليكانيكية الزراعية من نوع
التكنولوجيا املوفرة للعمل �أو
املكثفة لرا�س املال  ،وهناك تاريخ
طويل لتطور ا�ساليب التكنولوجيا
امليكانيكية الزراعية ودورها فى
توفري التكاليف اوزيادة االنتاجية ،
وخف�ض الوقت الالزم الجراء خمتلف
العمليات الزراعية وتت�ضمن ا�ساليب
التكنولوجيا الزراعية امليكانيكية
عمليات جتهيز الرتبة الزراعية ،
و�آالت البذار والت�سطري والتزحيف
 ،واالت نرث اال�سمدة  ،االت ر�ش
املبيدات  ،االت احل�صاد والدرا�س
باال�ضافة اىل االت الرى �سواء
التقليدية او و�سائل الرى احلديثة
ثانيا  :التكنولوجيا احليوية -:
ويتمثل ذلك النوع من التكنولوجيا
فى ا�ستنباط ا�صناف و�سالالت جديدة
فى املجالني النباتى واحليواين
تت�سم بارتفاع انتاجيتها ومقاومتها
لالمرا�ض واالفات وذلك من خالل
التهجني او با�ستخدام الهند�سة
الوراثية باال�ضافة اىل زراعة االن�سجة
النباتية او با�ستخدام طرق املقاومة
احليوية كبديل للمبيدات الكيماوية
ال�ضارة بالبيئة وباالن�سان واحليوان
عند جتاوزها حلد معني  ،ويت�ضمن
املعنى الوا�سع ال�ساليب التكنولوجيا

احليوية الزراعية ا�ستخدام الكائنات
احلية فى االنتاج او تعديل املنتجات
الزراعية او تطوير الكائنات احلية
الدقيقة ال�ستخدامات حمددة ،
وتت�ضمن ا�ساليب التكنولوجيا
احليوية ا�ستنباط ال�سالالت املح�سنة
للحا�صالت املختلفة  ،وحت�سني
ال�سالالت احليوانية لرفع كفائتها
االنتاجية من اللحوم وااللبان والبي�ض
 ،وتعترب التكنولوجيا احليوية
الزراعية من نوع التكنولوجيات
املوفرة لالر�ض النها ت�ؤدى اىل زيادة
الناجت لكل وحدة ار�ضية .
ثالثا :التكنولوجيا الكيماوية
 :تت�ضمن التكنولوجيا الكيماوية
التقنيات التى ت�ستخدم الطاقة
الناجتة من التفاعالت بني العنا�رص
الكيمائية  ،وتتمثل التكنولوجيا
الكيماوية فى املبيدات الكيماوية
واملخ�صبات
النمو
ومنظمات
الزراعية واال�سمدة  ،وي�ستهدف
ا�ستخدام اال�ساليب التكنولوجية
الكيماوية معاجلة اوجة الق�صور
فى االرا�ضى الزراعية وتعوي�ض
اى نق�ص يظهر بها كما ان ا�ساليب
التكنولوجيا الكيماوية لها اهميتها
فى مقاومة االمرا�ض واالفات التى
ت�صيب املحا�صيل .
رابعا  :تكنولوجيا البنية اال�سا�سية :
وتتمثل فى الو�سائل احلديثة املتعلقة
بتجهيزات الرى وال�رصف املغطى
وبرامج املحافظة على خ�صوبة الرتبة
من خالل حت�سني االرا�ضى باحلرث
العميق حتت الرتبة  ،وتطهري الرتع
وامل�صارف  ،وذلك باال�ضافة اىل
البنية اال�سا�سية املتعلقة بجميع
املعامالت الت�سويقية فى مرحلة
ما بعد احل�صاد �سواء فيما يتعلق
بتخزين املنتجات الزراعية والتى
تت�سم بطبيعتها بارتفاع قابليتها
للتلف  ،وكذلك و�سائل النقل وبنية
جتهيز املنتجات الزراعية للت�صدير
 ،وذلك ف�ضال عن البنية اال�سا�سية
للمعلومات الزراعية .
خام�سا  :التكنولوجيا التنظيمية
 :وهى تعترب �رشط ًا �رضوري ًا لنجاح
وتطبيق كافة اال�ساليب التكنولوجية
الزراعية االخرى وذلك الن تلك
اال�ساليب يلزم لها اطار تنظيمى
منا�سب لتطبيقها ويحقق التوازن فى
اجلوانب املتعلقة بتطبيقها اقت�صاديا
واجتماعيا  ،اى ان تكنولوجيا
النظم تعمل على توظيف البيانات
وا�ستخدامها باال�سلوب الذى يحقق
اال�ستفادة الق�صوى من كل انواع
التكنولوجيا ال�سابقة  ،اى ان
التكنولوجيا التنظيمية تهدف اىل
اعداد البيئة املنا�سبة ال�ستيعاب انواع
التكنولوجيا املختلفة ملا تتطلبه من
تغيريات مادية وتنظيمية وقانونية
وح�ضارية للظروف املحيطة بالتغري
التكنولوجى حتى ميكن ا�ستيعابه .
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واحة الطفل
تنظيم الوقت يل املذاكره

معلومات
يلج�أ الكثري
الطالب
من
الدرا�سة
�إىل
با �ستعجا ل
اللحظة
يف
ا لأ خري ة ،
وهذه الطريقة
فعالةً
لي�ست
ّ
يف الدرا�سة،
يتوجب
لذا
ٍ
جدول درا�سي
�إن�شاء
ُ
قرر
امل
أيام
ل
ا
حتديد
يتم
حيث
منا�سب،
ّ
ّ
�إجراء االمتحانات �أو �أداء الواجبات
يتم تنظيم
فيها ،وا�ستناد ًا على ذلك
ّ
ٍ
ب�شكل �صحيح ومتوازن،
وقت الدرا�سة
وذلك كله ي�ساهم يف اال�ستمتاع �أثناء

�ضحكات

الدرا�سة ]١[،كما
بع�ض
�أ�شارت
الدرا�سات �إىل
� ّأن الدماغ
ا لب�رش ي
يكون �أكرث
من
ن�شاط ًا
5-8
ال�ساعة
�صباحاً ،ومن
ال�ساعة 7-11
م�ساء ،و بالتايل
ً
تكون الدرا�سة خالل هذه الفرتة �أكرث
فعالية ،وتكون القدرة على احلفظ
والتذكر كبرية ،لذا يجب الرتكيز على
ا�ستغالل هذا الوقت يف �إجناز الأن�شطة
املهمة ]٢[.ت�سجيل املالحظات

من نوادر جحا

ٍ
قا�ض وتاجر يف
اللغط والغلط :ترافق
مع جحا ،فقال القا�ضي جلحا :من كرث
كرث غلطه فهل غلطت يوم ًا و�أنت تعظ ؟
�أ ن
ببداهة :نعم �صادفت مرة
ٍ
بل
قا�ض يف اجلنة
مني
يف النار ،ومرة �أخط�أت
التاجر بدل الفاجر لفي جحيم
االثنني

ا لطر يق
لغطه
فقال جحا
ج
خر
قا �ضيا ن
فقلت �أن
ف�أ خجل

ح
ك
م
و
�
أ
ق
وال

/1كلما ازادا االن�سان
غباءا ازداد يقينا انه
اف�ضل من غريه يف كل
�شئ
 /2لن تكرب دون ان تت�أمل ولن
تتعلم دون ان تخط�أ ولن تنجح
دون ان تف�شل ولن حتب دون ان
تفقد هكذا هي احلياة.
 3اكره التفاهم مع �شخ�ص يري
كل �شئ يفعله �صحيحا

من هو

املعلم �أو املدر�س

ويعلم يف املدر�سة� ،أو
هو الذي ُيدر�س ُ
الكلية� ،أو اجلامعة ،ويمُ كن
اعتباره �أحد �أهم الأعمدة
الأ�سا�سية يف قيام �أي جمتمع،
وذلك لأنّ ه يغر�س املفاهيم
املختلفة يف نفو�س طالبه ،وقد
�أكّ د ال�شاعر �أحمد �شوقي على �أهمية
املعلم حيث قال :قم للمعلم وفه التبجيال
كاد املعلم �أن يكون ر�سوال

ق�صة

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

الثعلب اجلائع وجذع ال�شجرة
�شعر الثعلب بال�رسور الكبري وقفز
�إىل داخل الفجوة كي يفتح احلقيبة
ويبد�أ بتناول الطعام الذي بداخلها،
وبالفعل دون تفكري بد�أ الثعلب
بتناول اللحوم التي يف احلقيبة
والتي تعود لأحد احلطابني ،ا�ستمر
الثعلب بتناول الطعام حتى �شبع
وامتلأت معدته.

يروى ب� َّأن ثعلب يقطن يف �أحد
الغابات البعيدة �أم�ضى عدة �أيام
بحث ًا عن الطعام ولكن دون جدوى مما
جعله ي�شعر باجلوع ال�شديد ويتمنى
ب�أن يجد �أي �شيء ميكن تناوله ،مل
يي�أ�س الثعلب وا�ستمر بالبحث عن
الطعام حتى و�صل �إىل طرف الغابة،
حيث وجد هناك حقيبة خمب�أة يف
�أحد الفجوات يف جذع �شجرة.

بعد �أن �أنهي الثعلب تناول الطعام
بد�أ ي�شعر بالعط�ش لذلك �أراد �أن يخرج
من ال�شجرة ويق�صد �أحد اجلداول
القريبة ل�رشب املاء ،ولكن تفاجئ
الثعلب ب� َّأنه عالق داخل ال�شجرة
ب�سبب ازدياد حجم بطنه ب�سبب كمية
الطعام الكبرية التي تناولها.
يف النهاية جل�س الثعلب داخل
ال�شجرة وهو حزين وي�أنب نف�سه
ل َّأنه مل يفكر للحظة قبل �أن يبد�أ
بتناول الطعام

هل تعلم
/هل تعلم ان �أول
دولة اعرتفت بالواليات
الأمريكية
املتحدة
بعد ا�ستقاللها من بعد
بريطانيا هي املغرب.
هل تعلم ان �أول قنبلة
ذرية �أطلقت على هريو�شيما
يف عام /1945.2
هل تعلم ان �أول قنبلة
فجرتها
�أيدروجينية
ال�صني ال�شعبية يف عام
/1967.3
هل تعلم ان �أول من ابتكر
الطباعة املهند�س الأملاين
جوهان جوتيرنغ/4.
هل تعلم ان �أول دولة
عربية ظهر فيها النفط هي
م�رص عام 1911م/5.
هل تعلم ان �أول طابع
بريد يف العامل كان �سنة
 1840م/6.
هل تعلم ان �أول معجم
لغوي عربي هو معجم
العني للخليل بن �أحمد

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

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /كربوم تخ�ستي
معلوم �أن منتجات الأ�سماك �ضمن
الرثوات املائية ،يتم حتقيقها عرب
و�سيلتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل عرب ال�صيد
مبختلف الطرق� ،أوعرب �إنتاج الزراعة
ال�سمكية .ويف هذا اجلزء نناق�ش
الو�سيلة الثانية تنمية الأ�سما عرب
الزراعة املائية .فالزراعة البحرية
تعني تنمية خمتلف الأحياء املائية
يف م�ساحات معينة ،عرب و�سائل
وطرق ترتكز على البحث والتدقيق
العلمي .من خالل التحكم على نظام
لرتبية خمتلف الأحياء املائية،
و�إنتاج كميات وا�سعة يف م�ساحات
حمدودة .حيث يتطلب متهيد الأر�ضية
لتوفري الأجواء املالئمة لتنمية
الأ�سماك ،و�إذا كان هذا الن�شاط يعترب
جماال تنمويا يف التاريخ الب�رشي،
منذ �آلآف ال�سنني ،ف�إنه اليوم وعرب
التقنيات والو�سائل احلديثة� ،أ�صبح
يلعب دورا مهما يف م�ضاعفة الإنتاج
الغذائي ،واملتطلبات ال�صناعية.
من ذلك مثال ما ورد يف تقرير منظمة
التغذية والزراعة الفاو )FAO(،ب�إن
ما انتج من الأ�سماك يف عام 2014
البالغ  1672مليون طن ،منها 73.8
مليون طن �أي  44%من م�شاريع
الزراعة ال�سمكية .كما �أن انتاج هذا
الن�شاط حقق يف عام  2013زيادة
بن�سبة  5%وبالتايل ف�إنه �أ�صبح
من �أكرث امل�شاريع التي حتقق منوا
م�ضطردا يف العامل .و النمو املتزايد
لتنمية الأ�سماك له �أثر يف تلبية
الطلب املتزايد يف العامل .لذا من
ال�سهولة �إدراك مدى �أهميته و�أثره يف
امل�ستقبل.
ال �شك �أن الطلب على منتجات
الأ�سماك �أخذ يت�ضاعف ،وهناك
�سببان رئي�سيان لهذا التزايد :و�إذا
كان ال�سبب الأول يعود اىل �إرتفاع
ن�سبة الزيادة ال�سكانية يف العامل،
ف�إن العامل الآخر هو زيادة الوعي
الغذائي لدى الإن�سان .وكنتيجة لهذه
الطلبات ،وحتى ال حتدث فجوة ما
بني الطلب والعر�ض ،ينبغي البحث
عن و�سائل لزيادة �إنتاج الأ�سماك.
ولتقريب الفكرة ،ف�إن التقديرات
ت�شري �إىل �أنه يتطلب يف عام 2025م
زيادة �إنتاج  30مليون طن �إ�ضافية من
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الرثوة البحرية

تنمية زراعة الأ�سماك يف �إرتريا
الأ�سماك .لكن ومهما بلغت م�ستويات
ال�صيد من ارتفاع لي�ست هناك فر�ص
كبرية لتجاوز انتاج  95مليون طن.
ولي�س مبقدور املحيطات والبحار،
وال�سدود والأنهر الإنتاج اكرث من

مقدمة هذه التحديات ،والذي يعترب
نتيجة للتعامل غري الآمن وغري
املنتظم مع البيئة .ويكون �سببا
مبا�رشا للتلوث ،وتقلي�ص م�ساحات
غابات ال�شورا ،وم�صدر للأمرا�ض.

ذلك .لذا ف�إن الفر�ص املتاحة لتوفري
املزيد من الإنتاج تكون حم�صورة يف
جمال الزراعة ال�سمكية .كما �أن ال�صيد
اجلائر الذي تعاين منه الرثوات
املائية يف خمتلف �أرجاء العامل،
ي�سبب �أ�رضارا كبرية على البيئة ،ويف
زيادة منو الأحياء� .إذا ف�إن تطوير
الزراعة ال�سمكية لها القدرة على
الإ�سهام يف التخفيف من هذا ال�ضغط،
والعمل يف ذات الوقت على حماية
�أنواع الأ�سماك يف املياه على م�ستوى
العامل ،وبالتايل ي�شجع للتو�سع يف
جمال الزراعة ال�سمكية .بالإ�ضافة
اىل ذلك يوفر ماليني من فر�ص �ألعمل
للعاطلني .كما �أن دوره يف دعم الدخل
الوطني العام(� )GDPأخذ يتزايد مع
الوقت .حيث حظي بالإهتمام الأكرب
ب�إعتباره جزء �أ�سا�سيا من �إ�سرتاتيجية
التنمية الوطنية.
التحديات التي تواجه هذا الن�شاط
هناك حتديات عدة تالزم هذا
الن�شاط ،حيث يحتل الدمار البيئي

لكن وبعد هذه التجارب املرة .ف�إن
التعامل مع هذا الن�شاط يف امل�ستقبل
يحتم على الدول التفاعل و�إدارة
هذا املجال بكل م�س�ؤولية .وهكذا
ميكن �أن يكون م�ستقبل هذا الن�شاط
مب�رشا .ويكون له دور يف �أن ي�صبح
�صديقا للبيئة .كما يقوم بالبحث
والتحاليل .وقد مت حاليا حتديد
نتائج تلك البحوث والدرا�سات ،وبد�أ
بالفعل تنفيذها.
املياه الإرترية تزخر برثوات متنوعة
تنعم املياه الإرترية برثوات مائية
غزيرة ،كما �أنها متتلك مقومات
حقيقية لإجناز مزارع �سمكية وا�سعة.
حيث توجد �شواطئ طويلة تتميز
بنقائها ونظافتها ،بالإ�ضافة �إىل
الواحات املائية يف الرب ،من �سدود
وحفريات وا�سعة يف الكثري من املواقع
على �إمتداد الوطن ،وامتالك تقنيات
ت�ساعد على الإرتقاء اىل مراحل انتاج
اف�ضل واح�سن يف امل�ستقبل .لذا ويف
حال متت تنمية هذه الرثوة بال�شكل
املطلوب ،ف�إن دورها يف �ضمان
الأمن الغذائي ،ورفع م�ستوى الدخل
الوطني �سيكون كبريا.
تاريخ الزراعة ال�سمكية ،يف �إرتريا
يف مراحل خمتلفة ،ومب�ستويات
عدة ،كان يتم من حني لآخر كما
ت�شري �إىل ذلك بع�ض الوثائق .مثال
يف مرحلة الكفاح امل�سلح يذكر �أنه
كانت تتم زراعة الأ�سماك يف عدد من
الأحوا�ض الرتابية مبنطقة عقيق .كما
مت تنفيذ م�شاريع �صغرية وحمددة
بعد الإ�ستقالل� .إال �أن م�رشوع زراعة
مياه البحر الإرتري يف عام 1998م

قام ب�إ�ستثمار مبالغ �ضخمة لتطوير
الزراعة البحرية حتى تكون وا�سعة،
من �أجل تنمية �شاملة .لكن ون�سبة
لتد�شني امل�رشوع يف موقع غري
مالئم ،ووقوع �أخطاء م�ؤثرة ،كانت
نتيجة ذلك �أن املبالغ التي تطلبها
كانت فوق �ألأمكانات املعدة ،ما جعل
امل�رشوع يخلف جتربة مرة ،حتى مت
اغالقه يف عام 2014م لقد مثل ف�شل
هذه امل�ؤ�س�سة منا�سبة غري �سارة,
ما �ساعد على تعزيز الآراء ال�سالبة
حول هذه التقنيات .يف كل �ألأحوال
مل يكن خيارنا اتخاذ قرار �إنطالقا من
�آثار هذه ال�صدمة ،لذا ف�إن البحث عن
البدائل من خالل تفادي الأخطاء التي
وقعت ،كان متوا�صال ويتم مناق�شته
بني احلني والآخر.
خطوات للم�ساعدة يف تطوير الزراعة
ال�سمكية
وعلى الرغم من �صدور مرا�سيم من
وزارة الرثوة البحرية ،تتعلق مبجال
تنمية هذا املجال ،ال �سيما يف مر�سوم
رقم  176/2014فلم يوجد برنامج
معد ب�شكل تام يف خمتلف اجلوانب
التنموية .ولإجناز مثل هذا الربامج
انطلق كماهو معلوم يف عام 2007م
برنامج ل�ضمان �إدارة قوية وم�س�ؤولة،
فيما يتعلق بالزراعة ال�سمكية .ورغم

يف مياه البحر �أو يف ال�سدود على
الياب�سة يف �إرتريا.وبالتايل ف�إن
معارفنا بهذا النوع من الن�شاط �أ�صبح
اليوم �أكرث ثراء من �أي وقت م�ضى،
لكن هناك خطوات ينبغي تنفيذها �إذا
ما تطلب احياء مثل هذه امل�شاريع
وتفعيلها�.1 .إجراء درا�سة وافية
لر�سم �صورة تقريبية حول املواقع
املالئمة يف ال�شواطئ لإقامة تلك
امل�شاريع ،والأنواع املالئم لتنميتها
يف ال�سدود ،وتقدير م�ستوى الإنتاج.
� . 2إجراء جتارب حمدودة ،ب�إختيار
مواقع معينة يف ال�شاطئ لإقامة
م�شاريع جتريبية ومن ثم اختيار الأقل
كلفة و�أكرث انتاجا.
�. 3إعداد ا�سرتاتيجة طويلة املدى
ا�ستنادا اىل نتائج البحوث والتجارب
التي جرت ،وو�ضع ق�ضية البيئة يف
مقدمة الأولويات .وذلك ب�إختيار
املكان املالئم وتهيئة الأجواء لذلك.
بالإ�ضافة اىل ذلك وحتى ميكننا
و�ضع خطة متكاملة لر�سم اخلطوط
العري�ضة لربامج تنموية ،من املهم
الإ�ستعانة بخربات خارجية يف هذا
املجال ال�سيما دول ال�رشق الأق�صى.
والإ�ستفادة من خرباتهم .لكن ومبا
�أن الرثوة احلقيقية هي الإن�سان ،ف�إن
من املهم خلق �أجواء مالئمة من �أجل

�أن امل�رشوع مل يكن كما هو املبتغى،
�إال �أن املبادرة خطت خطوات مهمة،
عرب التعاون مع منظمة التغذية
والزراعة الفاو ،فقد �أعدت امل�سودة
الأولية.
بعدها يف عام 2011م تلك الفرتة
التي جرى فيها �إعادة تنظيم ال�شكل
امل�ؤ�س�سي لوزارة الرثوة البحرية.
اعطي م�رشوع الزراعة ال�سمكية
اهتماما خا�صا ،وتقرر قيام فرع
خا�ص به .وكانت هناك �آمال للدفع
بعملية التنمية يف هذا الفرع� .إثرها
جرى تنفيذ جتربتني� .أي ايجاد زراعة
مو�سعة ،زراعة الأ�سماك والدواجن.
وكذلك زراعة املحار.Oyster((.
وهاتان التجربتان متثالن مرجعا
لتجارب �آخرى م�ستقبال.
هذه امل�شاريع الزراعية ،ميكن
تنفيذها يف الأر�ض وداخل املاء.
وهناك فر�ص وا�سعة للزاعة املائية

تعزيز قدرات الكادر الب�رشي لدينا،
وت�أهيله تقنيا وفنياورفع م�ستواه
املعريف بكل ما لديه عالقة بتنمية
الأحياءاملائية ال �سيما �أال�سماك.
يف اخلتام ومبا�أن توفري منتجات
الأ�سماك بكميات كبرية ،له اثره يف
رفع م�ستوى الدخل الوطني ،و�إيجاد
فر�ص عمل كثرية.لذا ال بد من العمل
اجلاد مبا لدينا من امكانات لتطوير
هذه التقنية ب�إعتبارها مهمة ال تقبل
الت�أجيل .ويف هذا ال�سياق ف�إن وزارة
الرثوة البحريةوانطالقا من اعتبار
ذلك مبدا من مبادئها ،تعمل الآن كذلك
مبا لديها من امكانات على احياء هذا
الن�شاط ،وقد بد�أت خطوات جديدة
لتنمية هذا اجلانب .حيث تتوا�صل
عملية البحوث والدار�سات لإتخاذ
خطوات اكرث تقدما ،ما مينحنا �أمال
م�شجعا مب�ستقبل �أف�ضل.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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الإجازة املدر�سية ما لها وما عليها
واقع الإجازة املدر�سية يف بالدنا
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
لو نظرنا مليا وب�شيئ من التعمق
والتدقيق �إىل واقع وحقيقة الأعمال
التي يقوم ب�أدائها التالميذ �أثناء الإجازة
املدر�سية يف بالدنا � ،سنجد �أنها تختلف
من مكان لآخر و من منطقة �إىل �أخرى
تبعا للمفاهيم والر�ؤى ال�سائدة يف تلك
املجتمعات نحو الإجازة املدر�سية نف�سها
 ،فهناك جمموعة من �أولياء الأمور تتجه
�إىل جعل �أبنائها التالميذ ي�ستفيدون
منها ما ديا بهدف �أن ت�سهم �إيجابا يف
حت�سني حياتهم وحياة �أ�رسهم املعي�شية
 ،وذلك ب�إلعمل لإحلاقهم مب�ؤ�س�سات
خا�صة �أو عامة قريبة �أو بعيدة من
املنطقة الأ�صلية للتلميذ  ،والتي ي�شرتط
فيها طبعا �أن تتنا�سب وقدراتهم العملية
والع�ضلية والعقلية والعمرية واحلقوقية
......الخ  ،ح�سب ما تن�ص عليه قوانني
ووثائق وزارة العمل والرعاية الإجتماعية
وغريها من اجلهات املخت�صة واملهتمة
ب�أمر الأطفال والطفولة  ،وذلك يف حالة
ممار�ستهم �أو قيامهم ب�أي عمل من الأعمال
.
كما �أننا جند جمموعة ثانية تتجه
ب�أبنائها �إىل جعلهم ي�ستفيدون منها يف
دعم م�ساراتهم الدرا�سية و�إىل تقويتهم
ودعمهم �أكادمييا مع مراعاة مدى ارتباطه
مبا يدر�سونه يف املدر�سة �سواءا كان من
حيث امل�ستوى �أوالفائدة  ،كما انها
ميكن �أن تكون تلك الدرا�سات مما لي�س
له ارتباط مبا�رش مبا يد�سونه باملدر�سة
ولكنه يدعمهم علميا ب�شكل عام ويو�سع من
معلوماتهم ويرفع من وعيهم ومداركهم
بغ�ض النظر عن �أنها ترتبط مبا يدر�سونه
يف املدر�سة �أمال ،لأنها ت�صب يف م�صلحة
واحدة يف نهاية املطاف �إعداده لأن يكون
ناجحا يف درا�سته امل�ستقبلية  ،وذلك
بالتفكري والعمل ب�إحلاقهم بربامج درا�سية
مقوية لهم  ،بحيث ي�ؤدي ذلك �إىل رفع
وحت�سني م�ستوياتهم الدرا�سية والعلمية
�سواءا كان ذلك يف املنزل �أو يف خارجه .
وهناك جمموعة ثالثة تتجه �إىل اجلمع
بني الإجتاهني ال�سابقني  ،فتحاول اجلمع
بني الدرا�سة والعمل يف �آن واحد  ،حيث
تعمل ب�إحلاقهم بربامج درا�سية  ،وكذلك
ت�سمح لهم بالقيام ببع�ض الأعمال التي
تهم الأ�رسة  ،وغالبا ما يكون ذلك بتق�سيم

اليوم �إىل ن�صفني �صباحي وم�سائي  ،حيث
يقوم التلميذ بتنفيذ و�إجناز �أحد الواجبني
يف الفرتة ال�صباحية  ،ويقوم بتنفيذ
الواجب الآخر يف الفرتة امل�سائية ،
وهناك جمموعة رابعة من الآباء و�أولياء
الأمور تتجه �إىل ترك احلبل على الغارب
للأبناء وترتك لهم احلرية الكاملة بال
توجيه �أو خطة تذكر لق�ضاء الإجازة
املدر�سية  ،،والتعد �شيئا ال�ستقبالها.
ومع �أن للإجتاهات الثالثة ال�سابقة
�إيجابيات و�سلبيات تقل �أو تكرث � ،إال
�أن الإجتاه الرابع يعترب كله �سلبيات
و�أ�رضار لأن التالميذ مي�ضون الإجازة
ب�شكل ع�شوائي غري مدرو�س ،
فيه
و�أبنائهم يف لعب ولهو وفرح ومرح عند
قدوم الإجازة املدر�سية � ،إال �أن هذا الفرح
قد يتحول يف كثري من الأحيان �إىل حزن
وبكاء عند الف�شل �أو الر�سوب يف الدرا�سة
�أو عند الوقوع فيما الحتمد عقباه من
امل�شاكل �أو اكت�ساب العادات ال�ضارة
وال�سيئة من االعتداء على الآخرين ومثل
ال�رسقة ونهب ممتلكات الغري .......
الخ  ،وت�رصفات هذه املجموعة تعترب
كارثية على جميع امل�ستويات الفرديه
والأ�رسية واالجتماعية والوطنية  ،وهذه
املجموعة تعترب خارجة عن االجتاهات
الثالثة ال�سابق ذكرها  ،بل تعترب �شاذة
متاما وغري قائمة بواجباتها جتاه
الأطفال والتالميذ  ،بل ومق�رصة وجمحفة

يف حقهم  ،كما �أنها تعترب غري واعية
باحلقوق والواجبات التي تتطلبها الأبوة
جتاه البنوة  ،ويف مقدمتها القوانني التي
تقول ب�أن رعاية الأطفال حتى �سن الثامنة
ع�رشة تقع على الوالدين  ،وذلك ب�شكل
متدرج من ال�صغر حتى الكرب  ،حيث يكون
اعتماد الأبناء على الآباء يف
ال�سنوات الأوىل من عمرهم
كليا (  ، )8 0-ويف ال�سنوات
املتو�سطة (  )9-14جزئيا
 ،ويف ال�سنوات املت�أخرة
(  )18 15-قليال � ،إال �أن
ذلك اليعفيهم عن م�س�ؤولية
القيام بواجباتهم متاما .
و لو نظرنا �إىل حقيقة
هذه املجموعة ( التي
تقع يف االجتاه الرابع )
�سنجدها �أنها حمتاجة
يف حد ذاتها �إىل الرعاية

والعناية والتوعية الهادفة وامل�ستمرة
من قبل اجلهات امل�س�ؤولة وكذلك اجلهات
املخت�صة بالطفولة حتى يتم متكني
الأ�رسة من القيام بواجباتها بال�شكل
الأمثل واملطلوب � ،إذ �أن �إعداد الأ�رسة
�إعداد للمجتمع با�رسة وهي الطوبة �أو
اللبنة الأوىل يف البناء االجتماعي وكذلك
الوطني ككل .
وهذا يعني ب�أن التغيري االجتماعي نحو
الأف�ضل يف املقام الأول يتطلب العمل
على توعية الأ�رسة واملجتمع ب�شكل
عام  ،ويقرتح املخت�صون واملهتمون
يف هذا املجال توفر بع�ض العنا�رص
الهامة لتحقيق ذلك وتربية املواطنني
عليها �ضمن منهج �شمويل لتحقيق الوعي
املعلوماتي الذي يقود بدوره �إىل منو
الوعي الأ�رسي واالجتماعي والوطني
لدى جميع ف�آت املجتمع ومن �أهمها الآتي
:
 1الوعي بالأدوات ،ويعني ذلكالعمل لإمتالك املواطن
القدرة على فهم وا�ستخدام
الأدوات العلمية والعملية
لتكنولوجيا املعلومات
احلالية ذات العالقة
بالتعليم ومبجاالت العمل
واحلياة املهنية التي
يتوقع الفرد �أن ي�سلكها يف
حياته امل�ستقبلية برمتها
.
2الوعي بامل�صادر،ويق�صد بذلك �أن تتاح
للأ�رسة �أو للفرد �أو للمواطن
ليكت�سب القدرة على فهم وحتديد مكان،
و�أ�ساليب الو�صول �إىل م�صادر املعلومات،
خا�صة تلك املو�سوعات العلمية التي ترد
ب�شكل يومي عن طريق الو�سائل الإعالمية
واملوارد املعلوماتية املختلفة من قبل
ال�شبكات املحلية والعاملية .
3الوعي االجتماعي البنائي ،ويق�صدبهذا �أن يكون املواطن مزودا بالقدرة على
فهم الكيفية التي تتكون بها املعلومة
وطريقة بنائها وانتاجها مهنيا  ،وما ميكن
�أن يرتتب عليها من ردود الفعل عاطفيا
و�إنفعاليا  ،ومدى �صاليتها وفائدتها له
 ،ومدى منا�سبتها للمجتمع املحلي  ،بل
و�أ�رضارها اجتماعيا وثقافيا .
4الوعي البحثي ،وهي �أن يكت�سباملواطن القدرة على فهم وا�ستخدام �أدوات
تكنولوجيا املعلومات الأ�سا�سية ذات
العالقة بعمل الباحث والعامل اليوم.
 5الوعي بو�سائل الن�رش� ،أو القدرة علىتن�سيق ون�رش الأبحاث والأفكار �إلكرتونيا،

يف �أ�شكال ن�صية �أو ذات و�سائط متعددة ...
لتعريفها باملجتمع الإلكرتوين العلمي.
 6الوعي بالتكنولوجيا النا�شئة،�أو القدرة امل�ستمرة على تبني ،فهم،
تقييم واال�ستفادة من االبتكارات النا�شئة
امل�ستمرة لتكنولوجيا املعلومات لكي
ال تكون مقيدا باالدوات وامل�صادر التي
تكون قرارات �أكرث ذكاء
متتلكها ،ولكي
ّ
المتالك الأجد منها.
7الوعي النقدي ،ويعرف الوعيالنقدي ب�أنه هو �أن ميتلك املواطن القدرة
على نقد الذات والغري ب�شكل منطقي بناء
� ،أوهو القدرة على التقييم والتفكري
الناقد للفكر الإن�ساين واالجتماعي من
حيث نقاط ال�ضعف والقوة ،و�إمكاناته
وحدوده وفوائده وتكاليف تكنولوجيا
املعلومات.......
ويعرف بع�ض املخت�صني الوعي النقدي
ّ
على �أنه "�سلوك فكري ي�صاحب مهارات ،
القراءة والكتابة والتحدث الذي يذهب
�إىل ما وراء الن�صو�ص املقروءة والتطرق
�إىل ما تدل عليه من معان واحلكم لها
�أو عليها � ،أي االتفاق مع كاتبها �أو
االختالف معه ونقده وحماولة ت�صحيحة
 ،ابتداءا باالنطباعات الأوىل ،والأ�ساطري
املهيمنة ،والت�رصيحات الر�سمية،
والأفكار التقليدية ،واحلكمة املتلقاة،
والآراء املجردة ،لفهم املعنى العميق،
والأ�سباب اجلذرية ،وال�سياق االجتماعي
والإيدولوجي ،والعواقب ال�شخ�صية لأي
موقف ،حدث ،دافع ،عملية تنظيم،
جتربة ،ن�ص ،مو�ضوع  ،و�سائل �إعالم،
�أو اخلطاب".
واملطلوب هنا لي�س فقط القيام بحمالت
التوعية امل�ؤقتة خالل فرتة زمنية حمددة
للأ�رسة واملجتمع ؟؟؟؟ ،بل الأهم منها هو
جعلهم ميتلكون عنا�رص و�أدوات الوعي
الالزمة حمليا وعامليا وب�شكل كلي للدفاع
عن �أنف�سهم �ضد الغزو الفكري و�ضد اجلهل
�أي�ضا على املدى البعيد ،ولي�س فقط خالل
الإجازة املدر�سية  ،ومتكينهم من حماية
اللبنة الأوىل لتكون الأ�رسة �سليمة من
الت�شتت والتفكك وال�ضياع  ،وااللتزام
بال�رشوط والعنا�رص والأدوات املذكورة
�أعاله يجب و�ضعها �ضمن برامج التوعية
الأ�رسية واالجتماعية  ،وهي كفيلة
بتوفري و�سائل الوعي الأ�رسي واالجتماعي
والوطني على حد �سواء  ،كما �أنه كفيل
مبد الأ�رسة بالو�سائل الهامة للمحافظة
على وقت التالميذ من ال�ضياع مدى احلياة
 ،ولي�س فقط خالل الإجازة املدر�سية .

9

حواء �سليمان عبد القادر
التاي ت�شي (� )Tai chiأو تاي
ت�شي ت�شوان ( )Tai chi chuanكما
هو معروف يف ال�صني فن ع�سكري
دفاعي �صيني قدمي م�شابه ملالكمة
الظل ( .)Shadow Boxingوهو فن
حربي قتايل قدمي م�شهور يف الثقافة
ال�صينية ويعود �إىل ما يزيد عن 2000
عام .وعلى امتداد عدة قرون بال�صني،
ظل تاي ت�شي مرياث ًا �رسي ًا بني النا�س
وكان كل جيل يعلمه للجيل التايل.
وقد �أ�صبح فن�آ �شعبي�آ �شائع�آ ي�سمح
بتقوية الع�ضالت وزيادة ليونة
املفا�صل وتخفيف ال�ضغط .ومل يعد
ي�ستعمل ملجابهة الأعداء� ،إذ تعمل
على العقل واجل�سد مع ًا ،وبد�أت ت�أخذ
�صيت ًا و�شهرة يف العامل الغربي منذ
القرن الع�رشين ل�سهولة مزاولتها
من قبل اي �شخ�ص ،النه من ال�سهل
تتبع �سل�سلة من احلركات البطيئة،
الر�شيقة التي حتاكي احلركات التي
ت�ؤديها يف حياتك اليومية.
اذن ميكن القول ان ريا�ضة التاي
�شي هي نوع من التمارين الع�ضلية
التي تهدف اىل حتقيق نوع من �أنواع
الإ�سرتخاء ب�شكل م�شابه لتمارين

الإيروبيك نوع ًا ما ،وتت�ضمن هذه
التمارين حركات بطيئة وهادئة �إىل
جانب تقنيات معينة من التنف�س و
وقت من الت�أمل والذي ي�سمى �أحيان ًا
الت�أمل احلركي بهدف ال�سيطرة على
اجل�سد والعقل،وت�ؤدى ببطء و�سال�سة
برتتيب معني وهي م�ستوحاة من
حركة الطيور واحليوانات .ولهذا
ف�إن �شعار معلمي التاي ت�شي يف
الغرب "كن قويا كالدب� ،رسيعا
كالظبي� ،رسيع احلركة كالقرد،
ور�شيقا كطائر الكركي.
متار�س تاي ت�شي ب�أدوات خمتلفة
مثل الع�صا واملنديل وال�سيف.
ويو�صف فن " تاي ت�شي " �أحيان�آ بـ
" الت�أمل املتحرك " meditation in
 ،motionويهدف مثل الطب ال�صيني
�إىل حتفيز �رسيان "الت�شي" الذي من
املمكن ترجمته عن اللغة ال�صينية
بالطاقة و�إىل حت�سني ال�صحة.
يقوم تاي ت�شي على نظرية تن�ص
على �أن التمرين امل�ستمر ي�ساعد
على تدريب اجل�سد على اال�ستجابة
ال�رسيعة يف حالة وقوع �أزمة وملا
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ماذا نعرف عن ريا�ضة التاي �شي وما الفوائد
ال�صحية التى تعود على املرء عند ممار�ستها؟؟

كانت احلركات تركز على اال�سرتخاء
التام والرتكيز ال�سلبي ،ف�إنه ميكن
مقارنتها " بالت�أمل �أثناء احلركة "
الذي يقال �أنه عالج للجهاز الع�صبي.
واحلركات الرقيقة الر�شيقة مع �أمناط
التنف�س العميق ،ويقال �إنها تخف�ض
ك ً
ال من �ضغط الدم و�رسعة النب�ض.
وح�سب كال من موقع مايو كلينك
حول الأمل املزمن ،وكتاب الدليل
غري الر�سمي  -الطب البديل،ووكاالت
�أخبارية فان للتاي �شي فوائد كثرية
لل�صحة �إذ تو�صلت الدرا�سات �إىل �أن
التاي ت�شي يعزز التوازن ويخفف
خطر الوقوع وي�ساعد على تهدئة الأمل
املزمن و�إزالة ال�ضغط والتوتر.
كما يقال �أنها ت�رسع من خطى
ال�شفاء وحت�سن كفاءة الدورة الدموية
وتقوي الوظائف املناعية وتقلل
حدة التوتر .فاحلركات االن�سيابية
املفعمة بالن�شاط ت�ستخدم بد ًال من
الت�رصفات العنيفة.
والتمرين يركز على التنف�س العميق
من البطن الذي ميكن �أن ي�ساعد على
احلفاظ على �أداء �أف�ضل للرئتني.
وباعتباره مترين ًا منخف�ض ال�شدة
ف�إنه مالئم لكبار ال�سن �أو لأولئك
الذين يعانون من �صعوبات تنف�سية

حادة.
وت�شري الدرا�سات اي�ضا ان هذه
الريا�ضة حت�سن من معدل نب�ض القلب
والوظائف العامة للجهاز الدوري.
وطبق ًا للبحوث االكلينيكية ،قد يقدم
التاي ت�شي ميزة ا�ضافية بق�ضائه على
م�شاكل التنف�س املرتبطة بالتقدم يف
العمر ،وبخا�صة لدى امل�سنني.
ويف درا�سة وردت مبجلة جميعة طب
امل�سنني الأمريكيني عام 1995م،
تبني �أن التاي ت�شي ي�ساعد يف حت�سني
الوظائف الرئوية لدى امل�سنني.
وقد �أظهرت درا�سات �أخرى �أن ممار�سة
التاي ت�شي قد ت�ساعد الأ�شخا�ص الأكرب
�سن ًا على حت�سني توازنهم وتقليل
عدد مرات �سقوطهم �أي�ض ًا .ووجد
الباحثون من كلية الطب بجامعة
�آميوري  ،بان الأ�شخا�ص الأكرب �سن ًا
الذين �أخذوا جزء ًا من برنامج "التاي
ت�شي" ملدة � 15أ�سبوع تراجع لديهم
خطر ال�سقوط بن�سبة  47.5باملائة،
ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن م�شاركي
"تاي ت�شي" مالوا �إىل امل�شي بخطوات
ثباتا
�أكرث
من
وقللوا
عتَهم
�رس
بع�ض ال�شيء،
يعترب
و
ال�سقوط من
�أكرث امل�شاكل
تعيق
التي
كبار
حركة
ال�سن وت�سبب
لهم الك�سور
امل�ؤملة
ففي �إحدى
تلك الدرا�سات
�أن
تبني

امل�سنني امل�شاركني فيها الذين
مار�سوا التاي ت�شي بانتظام �رصحوا
�أن تلك الريا�ضة قد �ساعدتهم على
حتقيق القدرة على التوازن مبا مياثل
قدرة من ي�صغرونهم بثالث �إىل ع�رش
�سنوات .ف�ضال عن درا�سة اخرى �شملت
مئتني من امل�سنني يف �سن ال�سبعني
وما فوقها ون�رشت يف جملة جمعية
طب امل�سنني الأمريكيني (،)1996
وورد فيها �أن �أولئك الذين �شاركوا يف
برنامج تاي ت�شي ملدة � 15أ�سبوع ًا قد
قل معدل �سقوطهم �أر�ض ًا بن�سبة 47.5
 %مقاومة ال�ضغوط والقلق
وعلى مدى قرون كان فن التاي
ت�شي �أحد �أهم مقومات الثقافة
ال�صينية ولكن م�ؤخرا بد�أ هذا الفن
يكت�سب �شعبية عالية يف الغرب حيث
ين�صح الأطباء بتطبيقه ك�إحدى الطرق
الفعالة للوقاية من ال�ضغط الذي
يعاين منه الإن�سان يف املجتمعات
احلديثة .ويعني م�صطلح تاي ت�شي
يف اللغة ال�صينية "القوة العليا
املطلقة".
ويف الثقافة ال�صينية ارتبط مفهوم
القوة العليا املطلقة مبفهوم ين ياجن
الذي يقول �إن املرء ميكنه �أن يرى
ازدواجية ديناميكية يف كل الأ�شياء
املحيطة به مثل �أن يرى الإيجابي
وال�سلبي والنور والظالم.
ومع ذلك يجب على من يفكر يف
ممار�سة ريا�ضة التاي �شي �أن يح�صل
على الن�صائح من طبيبه قبل البدء
مبمار�سة التمارين �إذا كان لديه �أية
ٍ
ٍ
حالة �صحية حالية.
�شكاو �صحية �أو
ٍ
احتياطات معينة
فرمبا يحتاج لأخذ
�إذا كان املتمرن امر� ًأة حام ً
ال �أو لديه
فتق �أو �أمل يف الظهر �أو تخلخل حا ٌد
يف العظام.
تتميز متارين تاي ت�شي بحركاتها
والبطيئة
والر�شيقة
امل�ستمرة
ً
لطيفة على املفا�صل
التي تكون
والع�ضالت� .إن فعلها املرء ب�شكلٍ
�سليم ،ف�سيجد �أن الو�ضعيات تن�ساب
ٍ
ٍ
واحدة �إىل الأخرى .تنجز
بنعومة من
معظم احلركات بثني الركبتني يف
ٍ
و�ضعية ت�شبه القرف�صاء.
فبغ�ض النظر عن الأ�سباب التي
تدفعك �إيل ممار�سة  Tai chiفاجلميع
ين�ضال من �أجل تعلم حتركاتها ب�شكل
�صحيح  .فهي اخلطوة الأويل عند
تعلم ريا�ضة تات�شي  Tai chiحتي
تتمكن من �أدائها باملزيد من الطاقة
 .ميكن �أن يكون تعلم حركات ريا�ضة

تاي ت�شي �أمر حمبط ولكن مع وجود
جمموعة من الن�صائح واخلطوات
امل�صورة تتمكن من الق�ضاء علي
الإحباط املحتمل وت�صبح العملية
مثل الرق�ص ال�شعبي و�أكرث متعة .
�أ�ساليب التاي ت�شي  Tai chi؟
وح�سب موقع ثقف نف�سك فان �إتخاذ
قرار منط تاي ت�شي واحد من �أهم
القرارت التي يجب �إتخاذها قبل قرار
املمار�سة .يعتقد معظم املبتدئني
�أن تاي ت�شي لها �شكل فني واحد
فقط وال يدركون ب�أن هناك جمموعة
من الأ�ساليب املتاحة حتي لو كنت
بالفعل متار�س منط معني ،يجب
�أن تتعلم كيفية ممار�سة الأمناط
الأخري.
ب�صفة �أ�سا�سية كل التاي ت�شي
لها جمموعة كبرية من الأ�شياء
امل�شرتكة وال خالف �أن جميع هذه

الأ�ساليب ت�ساعدك يف حت�سني �صحتك
واحلد من التوتر حاول معرفة
الأ�ساليب املختلفة لإتخاذ اخليارات
ال�صحيحة.
كل منط منهم له منهج خمتلف
غالبا ً معظم هذه الأ�ساليب ت�ستمد
�أ�سمائها من الأ�شخا�ص ال�صينني
امل�ؤ�س�سني لها  .ي�أخذ كل منط نهج
خمتلف بحركات و�أ�شكال معينة وكل
�أ�سلوب لديه العديد من الإختالفات
واملدار�س وت�ؤكد كل مدر�سة علي نهج
معني لهذا الفن .
�أ�سلوب تاي ت�شي يانغ : Yang tai chi
وهو النمط االكرث �شعبية و�إنت�شار ًا
ويتم ممار�سته علي نطاق وا�سع يف
جميع �أنحاء العامل  .عند مقارنة

التوازن الطبيعي يف ج�سمك ب�شكل
�صحي و والتمارين عموم ًا حت�سن من
حالة الع�ضالت ،املفا�صل ،الأوتار،
والأع�ضاء الداخلية بتح�سني الدورة
الدموية ،تخفيف التوتر والقلق
و�إعادة حالة اجل�سم لطبيعته الأ�صلية
قدر الإمكان.
فوائد الكي جوجن:
ارتفاع يف احليوية والن�شاط
العام ،تقليل القلق والتوتر ،تعزيز
جهاز املناعة،حت�سني وظائف الدورة
الدموية ،اجلهاز التنف�سي ،اجلهاز
اله�ضمي ،الليمفاوي و�شبكة القلب
والأوعية الدموية .تخفي�ض �ضغط
الدم .تقليل خطر ال�سقوط بالن�سبة
لكبار ال�سن.

طريقة ممار�سته يف �أمريكا و�إجنلرتا
جتد ب�أن هناك حوايل ما اليقل عن 20
�إختالف رئي�سي وهناك مدار�س ن�ش�أت
علي منط معني داخل مناطق حمددة
يف ال�صني  .كل �إختالف له نكهة
مميزة عن الأخر .
�أ�سلوب وو تاي ت�شي : Wu tai chi
علي غرار النمط الأخر هو تاين
منط منت�رش .ولديه ثالث �إختالفات
رئي�سية مع وجود �إختالفات �إ�سلوبية
معينة م�ستمدة من م�ؤ�س�س الريا�ضة
 ..معظم املدار�س ت�ؤكد جمموعة من
احللقات ال�صغرية والكبرية.
�أ�سلوب تاي ت�شي ت�شن : Chen tai chi
ن�ش�أ هذا النمط يف قرية ت�شن وهو
النمط الأ�صلي الذي مت علي غراره
يانغ .وقد �أ�صبح من ال�صعب ن�سبي ًا
الو�صول �إيل مدربني له و غالب ًا ما
يعتمد علي حركة بطيئة مع �رسيعة .
وهناك بع�ض الريا�ضات التى يقال
ان التاي �شي هو جزء منها ويعرف
بريا�ضة الكي جونغ ولها ميزات
م�شرتكة معها ،وهو نوع من التمارين
الذي يت�ضمن �أو�ضاع خمتلفة وحركات
هادئة وبطيئة ،ي�ساعد يف تنظيم
التنف�س �إىل جانب بع�ض الت�أمل
وبع�ض امل�ساج الذاتي وينق�سم �إىل
�أنواع رئي�سية القتايل ،الطبي �أو
العالجي والروحاين ،بع�ض هذه
الأنواع �سهل ممار�سته مثل التاي
ت�شي والبع�ض الآخر عنيف ويحتاج
لتدريب مثل الكونغ فو.
من ال�سمات املميزة للكي جوجن هو
�أنه ميكنك من التحكم يف طاقة اجل�سم
بعد �إتقانه وتوجيهها لأي مكان
تريد ويعتقد البع�ض �أنه �إذا مور�س
بال�شكل ال�سليم ف�إنه ميكنك من �إيجاد

فوائد ممار�سة الكي جوجن على م�ستوى الأمرا�ض؟
ارتفاع �ضغط الدم :مبقارنة ممار�سي
الكي جوجن بغريهم يف مدة  20عام ًا
بعد ا�ستعمال �أدوية ال�ضغط وجد �أنهم
حافظوا على ن�سبة ال�ضغط يف املعدل
املتوازن و�أ�صبحوا قادرين على خف�ض
جرعة الدواء �أي�ض ًا بينما الأخرين
�إحتاجو لزيادة جرعة الدواء.
جهاز املناعة 30 :دقيقة يومي ًا من الكي
جوجن ملدة �شهر �أظهرت نتائج هائلة
من التح�سن يف تعداد كرات الدم وعمل
جهاز املناعة.
اجللطات :مقارنة بالأ�شخا�ص
العاديني وجد �أن عدد املتعر�ضني
للجلطات الذين بدءوا يف ممار�سة
الكي جوجن حت�سنت حياتهم ب�شكل
�أكرب كما قلت خماطر تعر�ضهم
جللطات �أخرى مع الوقت ولكن مل
تت�ضح �أ�سباب هذا التغري .تليف
الع�ضالت� :أظهرت احلاالت حت�سن
يف ا�ستخدام الع�ضالت وتخفيف حدة
الأعرا�ض مع املمار�سة.
هل هناك احتياطات يجب �إتخاذها
قبل ممار�سة هذة التمارين؟ من
املهم ا�ست�شارة طبيبك قبل البدء يف
ممار�سة �أي من متارين الطب املكمل
�أو ما �شابه وخا�صة �إذا كنت تعاين
من �أمرا�ض يف املفا�صل �أو يف حاالت
الن�ساء احلوامل ،وبالرغم من �أنها
متارين هادئة و�آمنة �إال �أنه من الأف�ضل
جتبنها بعد الطعام مبا�رشة.
يف حاالت التعب ال�شديد� ،إذا كنت
تعاين من ه�شا�شة العظام� ،أو يف
حاالت وجود عدوى ن�شطة ويف كل
الأحوال لي�س من الأمن على �صحتك
االعتماد كلي ًا على هذه التمارين
والتوقف عن العالجات التقليدية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف اجلولة الثامنة من دوري الليجا الإ�سبانية:

يف املرحلة الثامنة من دوري الربمييريليغ املمتاز:

مان�ش�سرت �سيتي يتطلع ملحو ذكرياته ال�سيئة يف �أنفيلد بر�شلونة وريال مدريد يخططان لعبور
الكبوة املحلية �أمام فالن�سيا و�أالفي�س

يعود مان�ش�سرت �سيتي ،حامل لقب الدوري
الإجنليزي املمتاز� ،إىل امللعب الذي �شهد �أ�سو�أ
هزميتني له ،يف املو�سم املا�ضي ،عندما يحل �ضيفا
على ليفربول ،يف مباراة مثرية ،با�ستاد �أنفيلد،
يوم غد الأحد .وخ�رس �سيتي مرتني على �أر�ض فريق
املدرب يورجن كلوب ،الأوىل  4-3يف الدوري
املمتاز ،والثانية  3-0يف ذهاب دور الثمانية
بدوري �أبطال �أوروبا .ومل يخ�رس الفريقان يف
الدوري هذا املو�سم� ،إذ انت�رص كل منهما �ست مرات،
بالإ�ضافة �إىل التعادل يف منا�سبة واحدة ،ولدى كل
منهما  19نقطة ،لكن فريق املدرب بيب جوارديوال،
ي�أتي يف ال�صدارة بفارق الأهداف .وتركت الطريقة
التي انت�رص بها ليفربول ،بالتفوق على دفاع �سيتي
بال�ضغط العايل و�رسعة العبي الهجوم ،االنطباع ب�أن الفريق رمبا يعرف جيدا كيف يتفوق على مناف�سه .ويف يناير تقدم
ليفربول  ،4-1قبل �أن يقل�ص �سيتي الفارق �إىل هدف واحد ،يف �آخر ع�رش دقائق ،وهز خط هجوم ليفربول ،املكون من حممد
�صالح و�ساديو ماين وروبرتو فريمينو ،ال�شباك .لكن هجوم الفريق القادم من منطقة مر�سي�سايد ،ال يقدم الأداء ذاته مثل
املو�سم املا�ضي ،ويفتقر �صالح للدقة ،لكن �شريدان �شاكريي ودانييل �ستوريدج ،الذي �أحرز هدفا مذهال ليمنح ليفربول
التعادل مع ت�شيل�سي قرب النهاية ،ميثالن خيارين جيدين لكلوب من على مقاعد البدالء .وظهر ليفربول ب�شكل �أقوى يف
الدفاع من املو�سم املا�ضي ،ولديه العديد من احللول يف خط الو�سط بوجود نابي كيتا وفابينيو .وميلك الفريقان حار�سني
برازيليني ،ميكن لكل منهما اللعب بقدمه� ،إذ جلب �ألي�سون �إىل ليفربول بع�ض الإمكانات ،التي ا�ستفاد منها �سيتي بوجود
�إيدر�سون .وال ميكن جلوزيه مورينيو ،حتمل نتيجة �سيئة �أخرى ملان�ش�سرت يونايتد املتعرث ،عندما ي�ست�ضيف نيوكا�سل
يونايتد بقيادة رافائيل بينيتيز ،با�ستاد �أولد ترافورد ،اليوم ال�سبت .ويحل ت�شيل�سي �صاحب املركز الثالث ،والذي مل يخ�رس
هو الآخر� ،ضيفا على �ساوثهامبتون يوم غد الأحد ،فيما يخرج �آر�سنال ملواجهة فولهام .وبعد الهزمية �أمام بر�شلونة الأربعاء
املا�ضي بدوري الأبطال ،يلعب توتنهام هوت�سبري املبتلى بالإ�صابات� ،ضد كارديف �سيتي� ،صاحب املركز قبل الأخري.

يف اجلولة الثامنة من الدوري الإيطايل للدرجة :A

كبار �إيطاليا يعودون للكالت�شيو بعد الت�ألق �أوروبيا

يعود ممثلو �إيطاليا ،يف دوري �أبطال �أوروبا� ،إىل
مناف�سات الدوري املحلي ،بعد حتقيق نتائج رائعة يف
امل�سابقة القارية .ويت�صدر يوفنتو�س ونابويل جمموعتيهما
يف دوري الأبطال ،وي�أتي �إنرت ميالن و�صيفا خلف بر�شلونة
بفارق الأهداف ،يف الوقت الذي ت�ألق فيه املهاجم البو�سني
�إيدين دجيكو ب�شكل الفت و�سجل ثالثة �أهداف (هاتريك)
ليقود روما الكت�ساح فيكتوريا بلزن  5ـ  .0وحقق يوفنتو�س
ت�سعة انت�صارات خالل ت�سع مباريات خا�ضها حتى الآن هذا
املو�سم ،وهو رقم مل تنجح �أي من الأندية الأوروبية الكربى
يف حتقيقه .ويتطلع �أودينيزي املتعرث لو�ضع حد للم�سرية
املذهلة ليوفنتو�س الذي �سجل  21هدفا على م�ستوى جميع
امل�سابقات ،عندما يلتقيان يوم ال�سبت يف املرحلة الثامنة
من الدوري الإيطايل .و�أ�شاد ما�سيميليانو �أليجري مدرب
يوفنتو�س بفريقه خالل الفوز على ياجن بويز �أم�س الأول الثالثاء يف دوري الأبطال ،لكنه حث فريقه �أي�ضا على موا�صلة
الرتكيز .وت�ألق يوفنتو�س ب�شكل الفت الأ�سبوع املا�ضي وفاز  3ـ  1على نابويل ليعزز موقعه يف �صدارة جدول الرتتيب بفارق
�ست نقاط عن �أقرب مالحقيه (نابويل) .ولكن نابويل ا�ستعاد توازنه �رسيعا وفاز على ليفربول بهدف قاتل �سجله لورينزو
�إن�سيني يف الدقيقة الأخرية .ويتفوق نابويل بفارق نقطتني عن �سا�سولو ،الذي ميتلك  13نقطة بالت�ساوي مع فيورنتينا و�إنرت
ميالن .ويلتقي �إنرت ميالن مع م�ضيفه �سبال يوم غد الأحد يف الوقت الذي يلتقي فيه روما مع م�ضيفه �إمبويل اليوم ال�سبت.
وتنطلق املرحلة الثامنة من الدوري الإيطايل مبباراة تورينو مع فرو�سينوين فيما يلتقي كالياري مع بولونيا اليوم ال�سبت.
ويف مباريات يوم غد الأحد يلتقي جنوى مع بارما وميال مع كييفو و�أتالنتا مع �سامبدوريا وفيورنتينا مع م�ضيفه الت�سيو.

يلتقي بر�شلونة مب�ضيفه فالن�سيا يوم غد الأحد يف اجلولة الثامنة من
الدوري الإ�سباين لكرة القدم ،مبعنويات مرتفعة للغاية ،وذلك بعد �أن
حقق الفريق انت�صارا كبريا على توتنهام ،يف دوري �أبطال �أوروبا بف�ضل
الأرجنتيني ليونيل مي�سي .يف الوقت نف�سه ،يتطلع ريال مدريد للخروج
من �سل�سلة نتائجه ال�سلبية عندما يواجه �أالفي�س اليوم ال�سبت ،علما ب�أن
الفريق مل ي�سجل �أي هدف يف �آخر  3مباريات .وبعد  3مباريات بدون
انت�صار يف الدوري الإ�سباين ،وح�صد نقطتني فقط من �أ�صل  ،9يالقي فريق
بر�شلونة ،الذي يدربه �إرن�ستو فالفريدي ،م�ضيفه فالن�سيا يوم غد الأحد
بعد الفوز على م�ضيفه توتنهام  4ـ  2الأربعاء املا�ضي يف اجلولة الثانية
من دوري �أبطال �أوروبا .وت�ألق مي�سي ،الذي انتقد �أداء بر�شلونة عقب
التعادل  1/1مع �أتلتيك بيلباو يف اجلولة املا�ضية ،حيث �سجل هدفني
وقدم �أداء مذهال �أمام توتنهام .وكانت بداية فالن�سيا� ،صاحب املركز
الرابع ع�رش ،يف الدوري �سيئة ،لكنه تعادل مع مان�ش�سرت يونايتد
�سلبيا يف دوري �أبطال �أوروبا الثالثاء املا�ضي ،وحقق �أول انت�صار له يف
الدوري �أمام ريال �سو�سييداد يوم ال�سبت املا�ضي .ولكن� ،سيتعني على
فالن�سيا �إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ،الذي �أثبت �أنه من ال�صعب
�إيقافه يف مباراة توتنهام .وبينما يبدو �أن بر�شلونة بد�أ يف اخلروج من
�سل�سلة النتائج ال�سلبية� ،إال �أن جراح ريال مدريد زادت ،قبل مواجهة
�أالفي�س اليوم ال�سبت ،رغم �أن الفريق يحتل املركز الثاين يف الدوري
بفارق الأهداف خلف بر�شلونة .وخ�رس الريال �أمام م�ضيفه �س�سكا مو�سكو
 1ـ  0الثالثاء املا�ضي ،ليف�شل الفريق يف ت�سجيل �أي هدف للمباراة
الثالثة على التوايل ،كما �أنه مل يفز يف �آخر جولتني �أي�ضا بالليجا.
وي�سعى فريق �أالفي�س� ،صاحب املركز ال�ساد�س� ،إىل �أن يزيد من �أوجاع
الريال ،رغم �أنه من املنتظر �أن يعود جاريث بيل للعب بعد �شفائه من
�إ�صابة يف الفخذ والتي �أجربته على اخلروج من مباراة الديربي �أمام
�أتلتيكو مدريد يف اجلولة املا�ضية .ويعاين الريال يف ت�سجيل الأهداف،
بعد رحيل الهداف التاريخي للفريق كري�ستيانو رونالدو ،الذي انتقل
ليوفنتو�س الإيطايل ،ومع ذلك ي�ؤمن املدرب جولني لوبيتيجي �أن
هذا الأمر �سيتغري قريبا .وت�شهد هذه اجلولة مباريات �أخرى يف غاية
القوة حيث يلعب جريونا مع �إيبار ،وخيتايف مع ليفانتي ،وليجاني�س
مع رايو فاليكانو ،وبلد الوليد مع هوي�سكا ،و�أتلتيكو مدريد مع
ريال بيتي�س ،و�إ�سبانيول مع فياريال ،و�إ�شبيلية مع �سيلتا فيجو.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت � 06أكتوبر)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت � 06أكتوبر)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت � 06أكتوبر)

كالياري  xبولونيا 16:00
					
جريونا � xإيبار 14:00
لي�سرت �سيتي � xإيفرتون 			 17:00
					�أودينيزي  xيوفنتو�س 19:00
خيتايف  xليفانتي 17:15
			
توتنهام هوت�سبري  xكارديف �سيتي 17:00
			�إمبويل  xروما 21:30
ديبورتيفو �أالفي�س  xريال مدريد 19:30
			
كري�ستال باال�س  xوولفرهامبتون 17:00
(الأحد � 07أكتوبر)
				
ليجاني�س  xرايو فاليكانو 21:45
واتفورد  xبورمنوث 				17:00
جنوى  xبارما 13:30
					
(الأحد � 07أكتوبر)
				
برينلي  xهيدير�سفيلد تاون 17:00
				�أتالنتا � xسامبدوريا 16:00
بلد الوليد  xهوي�سكا 13:00
		
مان�ش�سرت يونايتد  xنيوكا�سل يونايتد 19:30
الت�سيو  xفيورنتينا 16:00
					�أتلتيكو مدريد  xريال بيتي�س 			17:15
(الأحد � 07أكتوبر)
ميالن  xكييفو فريونا 16:00
					�إ�سبانيول  xفياريال 				19:30
فولهام � xآر�سنال 14:00
نابويل � xسا�سولو 19:00
				
				�إ�شبيلية � xسيلتا فيغو 19:30
�ساوثهامتون  xت�شيل�سي 16:15
�سبال  xانرت ميالن 21:30
فالن�سيا  xبر�شلونة 				21:45
				
ليفربول  xمان�ش�سرت �سيتي 18:30
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()21

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

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

يف بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم

على تنظيم الألعاب ال�شتوية 2026

�أر�سنال وميالن ينت�صران ..وهزمية مفاجئة لإ�شبيلية تناف�س قوي بني كاجلاري و�ستوكهومل وعر�ض �إيطايل

فاز �أر�سنال بالعبي ال�صف الثاين /3
�صفر يف �أذربيجان �أمام قرة باغ يف الدوري
الأوروبي لكرة القدم� ،أول �أم�س اخلمي�س،
بينما تفوق ميالن على �أوملبياكو�س
اليوناين  3-1وتلقى �أ�شبيلية هزمية
مفاجئة  3-1كرا�سنودار الرو�سي.
وهز �إمييلي �سميث روي ( 18عاما)
خريج �أكادميية �أر�سنال ال�شباك ليحافظ
الفريق االجنليزي على بدايته املظفرة
يف امل�سابقة ،و�أ�ضاف �سقراطي�س
بابا�ستاثوبولو�س وماتيو الغندوزي
هدفني �آخرين لفريق املدرب �أوناي
�إميري ،الذي يت�صدر املجموعة اخلام�سة
بـ 6نقاط.
وت�أخر ميالن بهدف �أحرزه ميغيل �أنخيل

جرييرو يف ملعب �سان �سريو ،لكنه �سجل
� 3أهداف ليحقق فريق املدرب جينارو
جاتو�سو االنت�صار.
وهز باتريك كوتروين ال�شباك مرتني
للفريق الإيطايل ،كما �سجل غونزالو
هيغواين هدفا ليحقق ميالن مت�صدر
املجموعة ال�ساد�سة انت�صارين من �أول
مباراتني.
وخ�رس �إ�شبيلية ،الفائز باللقب  3مرات ما
بني  2013و ،2016بنتيجة � 2-1إذ �سجل
اجلورجي تورنيكه �أوكريا�شفيلي هدف
الفوز قبل دقيقتني من النهاية بعدما
و�ضع نوليتو �إ�شبيلية يف املقدمة.
وعدل �سالزبورغ ت�أخره بهدف النت�صار
على �سيلتيك اال�سكتلندي  3-1يف النم�سا،

املهاجمون اخلم�سة ف�شلوا يف ترك ب�صمة تهديفية

فيما هز �ألفارو موراتا ال�شباك يف الدقيقة
 70ليقود ت�شيل�سي للفوز�/1صفر على
فيدي املجري.
وبلغ فيدي نهائي ك�أ�س االحتاد يف
 1985وجعل الأمور �صعبة على فريق
املدرب ماوريت�سيو �ساري ب�أداء دفاعي
من�ضبط.
وتقدم رينجرز بقيادة املدرب �ستيفن
جريارد ل�صدارة املجموعة ال�سابعة ،بعدما
حول ت�أخره �إىل فوز  3-1على رابيد فيينا
بف�ضل ثنائية �ألفريدو موريلو�س.
ويف املجموعة الثامنة لعب الت�سيو بـ9
العبني يف الهزمية � 4-1أمام �إينرتاخت
فرانكفورت.
وطرد دو�سان با�ستا وخواكني كوريا
يف بداية ال�شوط الثاين ،بينما �أحرز داين
دا كو�ستا هدفني للفريق الأملاين الأول
يف الدقيقة الرابعة والثاين يف الوقت
املحت�سب بدل ال�ضائع.
ويف املجموعة ذاتها فرط �أوملبيك
مر�سيليا و�صيف البطل يف املو�سم
املا�ضي يف تقدمه بهدفني ليتعادل 2-2
مع �أبولون القرب�صي ،فيما �سجل البديل
لوكا�س االريو هدفني لباير ليفركوزن يف
انت�صار 4-2على �أيك الرناكا القرب�صي.
ويف املجموعة ال�سابعة احتاج فياريال
�إىل ركلة جزاء يف الدقيقة ال�ساد�سة من
الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع ليتعادل
 3-3مع م�ست�ضيفه �سبارتاك مو�سكو.

من خالل رقمني قيا�سني مع منتخب �أوراغواي

قالت اللجنة الأوملبية الدولية �إن
مدينتي كاجلاري و�ستوكهومل �إ�ضافة
�إىل عر�ض �إيطايل ي�شمل ميالنو ومنتجع
كورتينا دامبيت�سو ح�صلوا على ال�ضوء
الأخ�رض للمناف�سة على تنظيم دورة
الألعاب ال�شتوية .2026
و�أ�ضافت اللجنة �أنها ا�ستبعدت مدينة
�أر�رضوم الرتكية.
و�أ�شاد خوان �أنطونيو �ساماران�ش نائب
رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية باملدن
الثالث قائال �إن جميعها متلك االمكانات
الالزمة لتنظيم ”دورة �ألعاب رائعة“.
و�أ�ضاف �أن العر�ض االيطايل الذي كان
ي�ضم �أي�ضا يف ال�سابق مدينة تورينو قبل
ان�سحابها ال يزال خيارا جيدا رغم وجود
بع�ض امل�سائل العالقة ومنها التمويل.
وقال �ساماران�ش الذي ير�أ�س جلنة
تقييم العرو�ض لأوملبياد ” 2026يف
هذه املرحلة منلك عر�ضا ايطاليا جيدا
جدا .ميالنو وكورتينا تقدمتا مب�رشوع رائع
وجذاب .نعلم �أن احلكومة يف روما ت�ساند
هذا امل�رشوع بقوة .ال تزال هناك بع�ض

التفا�صيل التي يجب مناق�شتها تتعلق
بالتمويل“.
ونالت كاجلاري ا�ستح�سان �ساماران�ش
وهو ابن رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية
ال�سابق نظرا لأن �أكرث من  80يف املئة من
املالعب واملن�ش�آت قائمة بالفعل.
كما نالت املدينة الكندية التي نظمت
الألعاب ال�شتوية يف  1988اال�شادة
ب�سبب البنية التحتية مثل �ستوكهومل
ال�سويدية.
وقال �ساماران�ش �إن �أوجه ق�صور
ظهرت يف عر�ض املدينة الرتكية تتعلق
بالنقل واملوا�صالت واالت�صاالت.
وكانت املدن الثالث �ضمن �سبع �أبدت
رغبتها يف الرت�شح �سابقا لكن �سيون
ال�سوي�رسية و�سابورو اليابانية وجرات�س
النم�ساوية ان�سحبت خالل الأ�شهر الأخرية
ب�سبب خماوف ب�ش�أن تكلفة التنظيم
وحجم البطولة واملعار�ضة املحلية
لتنظيم فعاليات كربى.
و�ستختار اللجنة الأوملبية الدولية
العر�ض الفائز يف �سبتمرب .2019

خالل مواجهتي بولندا وا�سكتلندا

كري�ستيانو رونالدو خارج منتخب الربتغال

لعنة الرقم  7تطارد حامليه يف مان�ش�سرت يونايتد بعد رحيل رونالدو تاباريز يقتحم مو�سوعة جيني�س

اختار املهاجم الت�شيلي اليك�سي�س �سان�شيز
ارتداء القمي�ص رقم  7غداة ان�ضمامه �إىل
نادي مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي قادما ً �إليه
من مواطنه نادي �أر�سنال خالل االنتقاالت
ال�شتوية لعام � 2018آمالً ب�أن يحقق ما حقق
ا�ساطري النادي الذين �سبقوه بحمل هذا
القمي�ص  ،لكن �آماله حتطمت بعدما عجز عن
تقدمي املردود التهديفي امل�أمول منه .
وكان العديد من النجوم قد ارتدوا القمي�ص
رقم  7يف "اليونايتد" بداية بالإنكليزي براين
روب�سون والإيرلندي جورج بي�ست  ،مروراً
بالفرن�سي ايريك كانتونا  ،والإنكليزي دافيد
بيكهام  ،ونهاية بالربتغايل كري�ستيانو
رونالدو يف الفرتة من عام  2003وحتى عام
 ، 2009حيث نال �ألقاب وبطوالت وجوائز
باجلملة وهو حامل لهذا الرقم.
ويعي�ش املهاجم الت�شيلي �أوقاتا ً ع�صيبة
جعلت مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو
ي�شرتط عليه �إما تطوير �أدائه �أو اجللو�س على
دكة االحتياط بعدما عجز عن تقدمي عرو�ض
فنية جيدة  ،مكتفيا ً بالتوقيع على هدفني
فقط منذ �شهر يناير املا�ضي  ،رغم انه كان
هدافا ً يف �صفوف �أر�سنال  ،و كان يناف�س
بقوة على جائزة "احلذاء الذهبي" يف بطولة
الدوري الإنكليزي .
وبعيداً عن التف�سري الفني لرتاجع �أداء
�أليك�سي�س �سان�شيز  ،ف�إن �صحيفة "ماركا"
الإ�سبانية �أكدت ب�أن املهاجم الت�شيلي كان
�ضحية اخرى للعنة القمي�ص رقم  7بعد
رونالدو.
هذا وقد ارتدى القمي�ص رقم  7يف مان�ش�سرت

يونايتد خم�سة مهاجمني بعد رحيل رونالدو ،
حيث ف�شلوا جميعهم يف ترك ب�صمتهم على
الفريق  ،وعجزوا عن تكرار ال�صورة التي ظهر
بها كانتونا �أو بيكهام �أو رونالدو بدليل ان
املهاجمني اخلم�سة مل ي�سجلوا ل�صالح الفريق
�سوى  15هدفا ً فقط منذ مو�سم (2009-
� )2010أي مبعدل ثالثة اهداف لكل مهاجم
رغم انهم يعتربون من النجوم الالمعني على
ال�ساحة العاملية ،يف وقت ان رونالدو جنح
لوحده يف ت�سجيل  181هدفا ً  ،منها  84هدفا ً
يف بطولة الدوري الإنكليزي.
وكان املهاجم الإنكليزي مايكل اوين �أول
من ارتدى القمي�ص رقم  7يف "اليونايتد"
بعد رونالدو غري انه عجز عن خالفته كهداف
للفريق بعدما اكتفى ب�إحراز خم�سة �أهداف
فقط لغاية مو�سم ( ، )2011-2012لي�أتي
بعده الإكوادوري �أنتونيو فالن�سيا الذي
لعب ل�صفوف الفريق مو�سمني متتاليني
( )2012-2013و (  )2013-2014لكنه مل
ي�سجل �سوى ثالثة اهداف فقط.
و�أ�صابت اللعنة اجلناح الأرجنتيني انخيل
دي ماريا احد اغلى الالعبني يف تاريخ النادي
 ،و الذي ملع بالقمي�ص رقم  7يف م�شواره
الكروي مع منتخب بالده وخمتلف الأندية التي
مثلها ،غري انه مل ينجح �سوى يف �إحراز ثالثة
اهداف فقط يف مو�سمه الوحيد مع الفريق
( ، )2014-2015لي�أتي بعده املهاجم
الهولندي ممفي�س ديباي وحتديداً يف مو�سم
( )2015-2016ويرتدي ذات القمي�ص
ملو�سمني مل ينجح خاللها يف ت�سجيل �سوى
هدفني فقط.

حقق مدرب منتخب �أوروجواي� ،أو�سكار
وا�شنطن تاباريز ،رقمني قيا�سيني
دخل بهما مو�سوعة "جيني�س" للأرقام
القيا�سية ،عن عمله مع الفريق الوطني،
ح�سبما �أفاد االحتاد الأوروجوياين لكرة
القدم.
وحقق "الأ�ستاذ" رقمه القيا�سي الأول،
لكونه املدرب الذي قاد �أكرب عدد من
املباريات مع نف�س املنتخب ،بواقع 185
مباراة على حقبتني.
وقاد تاباريز ( 71عاما) منتخب
ال�سيلي�ستي يف  77مباراة ودية ،و 57يف
ت�صفيات ،و 26يف بطولة كوبا �أمريكا،
و 20يف ك�أ�س العامل ،بالإ�ضافة �إىل خم�س
يف ك�أ�س القارات.
�أما الرقم القيا�سي الثاين ،فحققه
املدرب املخ�رضم لكونه �صاحب �أكرب عدد
من امل�شاركات ،كمدرب يف ك�أ�س العامل،
مع نف�س املنتخب.
وقاد تاباريز منتخب �أوروجواي يف
موندياالت �إيطاليا  ،1990وجنوب �أفريقيا
 ،2010والربازيل  ،2014ورو�سيا .2018
وقال املدرب الأوروجوائي ،يف
ت�رصيحات للقناة الر�سمية الحتاد الكرة
املحلي "هذه لي�ست جائزة لفكرة معينة"،
وال يتعلق الأمر حتى بجائزة "عن م�سرية �أو
قدرات ما" ،بل هي نتيجة مل�رشوع بد�أ و"ما
زال م�ستمرا".
وعن امل�ستقبل� ،أو�ضح "الأ�ستاذ"
�أنه �سيجري و�ضع "�أهداف متو�سطة"
للبطوالت املقبلة ،و�أولها كوبا �أمريكا
 2019يف الربازيل ،م�ضيفا �أن الهدف
النهائي هو "الو�صول ملونديال جديد"،
وهو �أمر اعتربه "غاية يف الأهمية".

خرج جنم يوفنتو�س الإيطايل
كري�ستيانو رونالدو من قائمة منتخب
الربتغال الذي �سيواجه منتخبي بولندا
وا�سكتلندا خالل فرتة التوقف الدولية
املقبلة.
ومل ي�شارك جنم ريال مدريد ال�سابق
�أي�ضا يف مواجهتي منتخب الربتغال
املا�ضيتني يف �شهر �سبتمرب املا�ضي من
�أجل احل�صول على ق�سط من الراحة.
وكان رونالدو 33 ،عاما ،قد نفى مزاعم
الأمريكية كاثرين مايورغا باغت�صابها عام
 2009يف مدينة ال�س فيغا�س بالواليات
املتحدة.
وقال رونالدو �إنه ي�شعر بالراحة جتاه
"�أية وكافة حتقيقات" �ستجري يف هذا

ال�ش�أن ،م�شريا �إىل �أن �ضمريه "مرتاح"
متاما.و�أ�ضاف يف مقطع م�صور ن�رشه على
ح�سابه يف موقع �إن�ستغرام "�إنهم ي�سعون
لل�شهرة با�ستخدام ا�سمي يف �أمور كهذه.
�إنه �أمر طبيعي".
وقالت املجلة �إن الأمريكية مايورغا
تو�صلت التفاق عام  2010مع حمامي
رونالدو يق�ضي بح�صولها على تعوي�ض
قدره � 375ألف دوالر مقابل عدم توجية
اتهامات علنية لرونالدو ،لكن حمامي
ال�سيدة ي�سعى لإعالن الأمر حاليا.
وكان رونالدو قد غاب عن مباراة
يوفنتو�س الأخرية يف دوري �أبطال �أوروبا
والتي فاز فيها النادي الإيطايل على يانغ
بويز ال�سوي�رسي بثالثية نظيفة.

دخلت خزينة النادي عن املو�سم املا�ضي

بر�شلونة اول نا ٍد يحقق �إيرادات قيا�سية تقدر بـ "مليار دوالر"
جنح بر�شلونة الإ�سباين يف بلوغ �سقف
املليار دوالر ك�إيرادات �سنوية للنادي عن
املو�سم املا�ضي ( )2017-2018ليكون
بذلك �إجنازاً تاريخيا ً على �صعيد الأندية ،
بعدما ا�صبح اول ٍ
ناد يتمكن من حتقيق
هذا امل�ستوى القيا�سي يف �إيراداته.
وك�شف بر�شلونة يف بيان �إعالمي على
موقعه الإلكرتوين عن قيمة الإيرادات
التي حققها خالل املو�سم املا�ضي ،
والبالغة مليارا وخم�سة ماليني دوالر
�أمريكي  ،م�شرياً اىل �أن النادي متكن من
حتقيق هذا الرقم قبل املوعد املتوقع
ب�أربعة اعوام  ،بعدما كانت �إدارة الرئي�س

جو�سيب بارتوميو قد و�ضعت ا�سرتاتيجية
لبلوغ �سقف املليار دوالر ك�إيرادات
�سنوية يف عام .2021
هذا و�ساهم بيع عدد من الالعبني الكبار
يف حتقيق بر�شلونة لهذا الإجناز املايل
وعلى ر�أ�سهم الربازيلي نيمار دا �سيلفا
الذي انتقل �إىل نادي باري�س �سان جريمان
الفرن�سي يف �صيف عام  2017بقيمة
تقدر بـ  250مليون دوالر ،بالإ�ضافة �إىل
العائدات ال�ضخمة التي حققها النادي من
حقوق البث التلفزيوين و�رشكات الرعاية
وعائدات م�شاركة الفريق يف دوري �أبطال
�أوروبا.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()21

�إعداد:

يف
�سطور

باتري�س لوممبا
(1961 – 1925م)

ولد باتري�س اميري لوممبا يف  2يوليو عام
1925م من ابوين فقريين جدا ،ينتميان لقبيلة
الباتيتال ال�صغرية �شمال اقليم كا�ساي .يف
الثامنة ع�رشة من عمره انتقل اىل كندو ثم �ستانلي
فيل حيث عمل موظفا بالربيد.
ات�صل هذا ال�شاب الذي عرف بخجله
ال�شديد وانعزاليته وبغ�ضه ال�شديد للم�ستعمر
بال�صحف وباحلركات املناه�ضة لال�ستعمار.
يف عام 1958م انتخب رئي�سا للحركة الوطنية
الكنغولية .ثم ر�أ�س وفد الكنغو اىل امل�ؤمتر
االول لل�شعوب االفريقية يف "�آكرا" والتقى
بزعماء افريقيا التاريخيني امثال "نكروما" و"�سيكوتوري" .فاز حزبه بثلث
املقاعد يف انتخابات 1960م وبعد �إعالن اال�ستقالل يف 30/6/1960م ر�أ�س
�أول حكومة ائتالفية .ماكاد اال�ستقالل يعلن حتى �أعلن "ت�شومبي" انف�صاله
ب�إقليم كاتنجا"�شابا" الغني بالنحا�س ودعمته القوى اال�ستعمارية باملظلني،
ثم انف�صل الربت كالوجني بجنوب �إقلم كا�ساي ،وتعاطف "كازافوبو" رئي�س
اجلمهورية مع الإنف�صاليني  .فوجه "لوممبا" نداءه ال�شهري لل�شعب قائال-:
"اننا نريد ان يظفر الكنغو ب�إ�ستقالله احلقيقي بلدا موحد ًا يتعاي�ش فيه اجلميع
ب�سالم�،إن عليكم ان تربهنو �أن ال�شعب الكنغويل �شعب �رشيف وعظيم" .كما
طلب تدخل الأمم املتحدة  ،ولكن ت�صاعد اخلالف بينه وبني رئي�س اجلمهورية
"كازافوبو"الذي �أقاله من من�صبه  ،فرد بدعوة الربملان للإنعقاد لإقالة رئي�س
الدولة ،ويف نف�س اليوم كان العقيد جوزيف مبوتو"مبوتو �سي�سيكو" فيما بعد،
يقوم باخلطوة الأوىل يف انقالبه الذي ا�ستكمله بعد خم�س �سنوات فيعني نف�سه
رئي�س ًا للأركان ،ويعتقل لوممبا ثم يلقي القب�ض عليه مرة اخرى يف 13يناير
عام 1961م ،وبعد اربعة �أيام ينقل بطائرة ع�سكرية اىل كاتانغا معقل عدوه
اللدود ت�شومبي حيث يقتل بوا�سطة الفالحني كما قيل ،ولكن احلقيقة رويت
فيما بعد  ،كيف تعر�ض للتعذيب الب�شع وكيف كان قوي ًا وجراحه تنزف عندما
تقدم مرتزق ابي�ض ليغرز حربته يف �صدره .ثم يتقدم ال�ضابط البلجيكي "ويرب"
ليطلق عليه ر�صا�صته اجلبانة والدنيئة.
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 ال�ساد�س من اكتوبر عام 1997م -:عقد ندوة لتبادل اخلربات يف املجال الق�ضائيبني ارتريا واليابان.
االحداث اخلارجية-:
 يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 1927م -:عر�ض �أول فيلم ناطق يف الواليات املتحدة. يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 1973م -:ن�شوب حرب �أكتوبر وذلك عندما قامت القواتامل�صرية بعبور قناة ال�سوي�س والقوات ال�سورية خلط �آلون يف اجلوالن ،وكانت �إ�سرائيل
وقتها حتتفل بعيد الغفران ،وقد حققت اجليو�ش العربية انت�صارات كبرية حيث مت حترير
�شريط �ضيق على ال�ضفة ال�شرقية لقناة ال�سوي�س من �أرا�ضي �سيناء وجزء من اجلوالن بعد
احتاللهما عام .1967
 يف ال�ساد�س من اكتوبرعام 2014م -:جون �أوكيف وماي بريت موزر و�إدوارد موزريفوزون بجائزة نوبل يف الطب ل�سنة .2014
مُ
 يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 2015م -:جائزة نوبل يف الفيزياء تنح منا�صفة بني عامليالفيزياء الياباين تاكاكي كاجيتا والكندي �آرثر ماكدونالد ،وذلك الكت�شافهما ظاهرة
تذبذب النيوترينو.
 يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 2017م -:منظمة احلملة الدولية لإلغاء الأ�سلحة النوويةحت�صل على جائزة نوبل لل�سالم.
 يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 1903م -:ولد عامل الفيزياء االيرلندي �إيرن�ستوالتون ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1951
 يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 1931م -:ولد عامل الفيزياء االيطايل/االمريكيريكاردو جياكوين ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .2002
 يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 1951م -:تويف الطبيب االملاين �أوتو مايرهوف ،واحلا�صلعلى جائزة نوبل يف الطب عام .1922
 يف ال�ساد�س من اكتوبر عام 1912م -:تويف ال�سيا�سي البلجيكي �أوج�ست ماري فرن�سوابرناريت ،واحلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم عام .1909

�أقوال م�أثورة

حكم وامثال

 الناجحون يبحثون دائم ًا عن الفر�صمل�ساعدة الآخرين بينما الفا�شلون
ي�س�ألون دائم ًا ماذا �سوف ن�ستفيد نحن
من ذلك.
 �أن �أكرب عائق مينع النجاح هواخلوف من الف�شل واالخفاق.
 النجاح لي�س عدم فعل االخطاء،النجاح هو عدم تكرار الأخطاء.
 ال حتاول �أن تكون رج ًال �صاحبجناحات لكن حاول ان تكون رج ًال
�صاحب قيم.
 النجاح يتكون من الأنتقال من ف�شل�إىل ف�شل دون فقدان احلما�س.
 النجاح هو احل�صول على ما تريد،وال�سعادة �أن تريد ما حت�صل عليه.
 فقط �أولئك الذين يجر�ؤون على الف�شلهم من ي�صلوا �إىل النجاح يف النهاية.
 هناك �صنفان من النا�س ،هناك الفئةالتي مت�ضى وتقوم بالعمل وهناك الآخرون
الذين يجل�سون �ساكنني وي�س�ألون ملاذا
مل تعمل الأ�شياء بطريقة اخرى!..
 تعلمت �أن هناك قرارات مهمة يجب �أنيتخذها الإن�سان مهما كانت �صعبة ومهما
�أغ�ضبت �أنا�س ًا من حوله.
 الإن�سان الناجح هو الذي يغلق فمهقبل �أن يغلق النا�س �آذانهم ويفتح �أذنيه
قبل �أن يفتح النا�س �أفواههم.

عادل �صالح

مراهق يواجه عقوبة ال�سجن لقتله بطة!!..

يواجه مراهق �أمريكي عقوبة �سجن قد
ت�صل �إىل خم�س �سنوات بعد اتهامه بقتل
بطة .وذكرت قناة "دبليو دبليو �أل بي"
�إن الإدعاء يف منطقة "وي�ستفيلد" بوالية
"م�سات�شو�ست�س" وجه اتهامات العنف
جتاه احليوانات وقتل حيوان �أليف �إىل
�صبي يف اخلام�سة ع�رشة من العمر بعد

قر�ش يخرج �إىل ال�شاطئ "لتذوق طبق د�سم"!!..

�ألقت �سمكة قر�ش من نوع النمر
بنف�سها على ال�شاطئ وخاطرت
بحياتها ،لت�أكل ن�صيبها من جثة
حوت نافق.
و�صورت احلادثة على �أحد
�شواطئ موزمبيق من قبل ،لورين
غامر(38عاما) .وتظهر م�شاهد
الفيديو يف البداية �سمكة قر�ش النمر،
بطول � 4أمتارم�ستلقيةعلى جثة حوت
�أحدب �ضخم ،وحماوالتها اليائ�سة
للعودة �إىل املياه.لكن �أمواج البحر
القوية قلبت جثة احلوت ودفعت
بالقر�ش مل�سافة �أقرب �إىل ال�شاطئ،
عندها التفت �سمكة القر�ش وعادت
�سابحة �إىل �أعماق املحيط.

وبعد �أن غادر القر�ش املفرت�س،
جتمع ال�سكان املحليون حول جثة
احلوت التي يبلغ وزنها حوايل 30
طنا ،على �أمل احل�صول على ح�صة
من حلم ودهن احلوت "ال�سمني".وال
يعرف العلماء �سبب خروج القر�ش
�إىل ال�شاطئ ،ويعتقدون �أن ال�سبب
الرئي�سي لذلك هو حماولة الهرب من
حيوانات بحرية مفرت�سة �أخرى.

�أغلى جناح فندقي يف الواليات املتحدة!!...

من طرائف العظماء
 طه ح�سني عندما مت اختياره وزير ًاللمعارف توجه بع�ض املتظاهرين �إىل
ديوان الوزارة وهتفوا �ضده قائلني -:ي�سقط
الوزير الأعمى .ولكن طه ح�سني خرج فى
هدوء من مكتبه وقال لهم -:احلمد لله
الذى خلقنى �أعمى حتى ال �أرى وجوهكم.
 نابليون حينما كان معتق ًال فى �سانتهيالنه ،املعتقل ال�شهري� ،أراد حرا�سه
الإجنليز حتطيم كربيائه فو�ضعوا له �سلك ًا
�شائك ًا على ارتفاع منخف�ض حتى يحنى
ر�أ�سه عندما يدخل باب املعتقل وهو
موقف �إذالىل لقائد عظيم� ،إال �أنه ركع على
ركبتيه و�سار عليهما ودخل �إىل املعتقل
وقد رفع ر�أ�سه.
 ت�رش�شل فى �إحدى املرات قالت له�إحدى ع�ضوات جمل�س العموم الربيطانى
" -:لو كنت زوجتك ل�سقيتك ال�سم بيدى".
وعلى الفور رد عليها فى هدوء"-:لو كنت
زوجك ل�رشبت ال�سم را�ضي ًا من يديك".
 كانت احلرب العاملية على و�شكاالندالع وكان الإجنليز ينتظرون خطاب
ت�رش�شل امل�صريى ،فى هذا اليوم كان
املطر �شديد ًا ،فلم حت�رض �سيارة ت�رش�شل،
فذهب لأخذ تاك�سى ،وطلب من ال�سائق
تو�صيله �إىل الربملان �إال �أن ال�سائق
رف�ض ،بحجة �أنه يريد �سماع خطاب
ت�رش�شل .فعر�ض عليه خم�سة جنيهات
�إ�سرتلينية �إال �أن ال�سائق رف�ض ،وقال له
 -:لن �أغادر مكانى �إال بعد �سماع اخلطاب.
فعر�ض عليه ع�رشة جنيهات �إال �أنه رف�ض،
ثم عر�ض عليه ع�رشين جنيه ًا فقال -:اركب
بال ت�رش�شل بال هو�سة .وروى ت�رش�شل هذا
املوقف فى الربملان مقرر ًا �أن النزاهة
ن�سبية.

اتهامه بقتل البطة "�أوزي" التي تعي�ش
يف منتزه "�ستانلي بارك".
وقالت امل�س�ؤولة يف جمعية حملية
للرفق باحليوانات يف" م�سات�شو�ست�س"،
"كري�ستني �ألينبريغ"� ،إن العنف جتاه
احليوانات لدى الأطفال غالب ًا ما يتطور
�إىل �رضب طفل �آخر �أو �رضب م�سنّ  ،ويف
حال ظنّ الطفل انه ميكنه الفلتان من
العقوبة �سي�ستمر بالعنف.وكان رجل
تقدم ببالغ يوم اجلمعة املا�ضي عن
ر�ؤيته مراهقني يهجمون على البطة
التي عرث عليها نافقة يف وقت الحق.
ويواجه املراهق عقوبة �سجن ملدة
خم�س �سنوات وغرامة بقيمة 2500
دوالر يف حال �إدانته.

ن�رشت جملة "فورت�شن" الأمريكية
ت�سجيال م�صورا لأغلى جناح فندقي يف
الواليات املتحدة ،م�شرية �إىل �أنه يقع

احللزونية:

 .1ثاين اطول نهر يف العامل
� .2شاعر ودبلما�سي �سوري
 .3حمام
� .4صاحب كتاب "زمن
اخل�ضاع"
 .5يفرح
 .6من القائل" :تبلغ املر�أة
ب�ضعفها ما ال يبلغه الرجل
بقوته"
 .7نادي كرة قدم ايطايل
� .8صوت الغزال
 .9عتاب
 .10مقاتل
 .11من املنبهات

يف فندق مارك مبدينة نيويورك.وقالت
املجلة �إن اجلناح الفاخر ي�صل �سعره �إىل
� 75ألف دوالر يف الليلة الواحد،ة م�ضيفة
�أنه يت�ألف من طابقني وتتجاوز م�ساحته
 3000مرت مربع .يتكون اجلناح من
خم�س غرف نوم ،و�ستة حمامات ،وبه
�أربعة مدافئ ،وقاعة طعام ت�سع 12
فردا ،ف�ضال عن �رشفة م�ساحتها  762مرتا
تطل على متنزه �سنرتال بارك ال�شهري.

�إعداد /حافظ حممد الآمني
 .12ن�ستنكر
 .13جمع نية
 .14رحالة عربي �شهري
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