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الرئي�س ا�سيا�س افورقي يبحث مع م�ساعد وزير اخلارجية الرئي�س ا�سيا�س افورقي ي�ستقبل
نائبة وزير خارجية ايطاليا
االمريكي لل�ش�ؤون االفريقية العالقات الثنائية

ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
يف الرابع من دي�سمرب بقاعة دندن م�ساعد
وزير اخلارجية االمريكي لل�ش�ؤون االفريقية
ال�سيد/تيبور ناجي.
وبحث فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
وال�سيد/تيبور تطوير العالقات الثنائية
ا�ضافة اىل الق�ضايا االقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.
واكد فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
�إ�ستعداد ارتريا لتح�سني عالقاتها مع
الواليات املتحدة االمريكية يف خمتلف
املجاالت وتعزيز دورها.
من جهته او�ضح ال�سيد/تيبور ناجي

ا�ستعداد بالده لتح�سني العالقة مع ارتريا.
وتو�صل فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
وال�سيد تيبور اىل تفاهم ليقوم البلدين
بعمل م�شرتك لتعزيز اتفاقية ال�سالم بني
ارتريا واثيوبيا اىل جانب حت�سني العالقات
الثنائية .
كما بحث ال�سيد تيبور مع معايل وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد/عثمان �صالح
ق�ضايا مماثلة.
التقى م�ساعد وزير اخلارجية
كما
االمريكي لل�ش�ؤون االفريقية ال�سيد/تيبور
مع خمتلف امل�س�ؤولني يف احلكومة االرترية
واجلبهة .

خرباءيدعون لإجراءات ت�ساعد
على حماية الفيلة
دعا اخلرباء وال�سكان اىل اتخاذ
خطوات ت�ساعد التعرف على ا�سباب
نفوق الفيلة يف املناطق التي تتحرك
فيها بكثافة وخا�صة يف املحميات
اخلا�صة للفيلة يف مديرية هيكوتا
والق�ضاء على الظاهرة ال�سلبية.
واو�ضحوا بانه ومع تخ�صي�ص حمميات
للفيلة جاءت اعداد الفيلة تنمو بكرثة،
اال ان املوارد املتوفرة يف املحية لن
تلبي متطلبات الفيلة ونتيجة لذلك ظلت
تخلق م�شاكل بني الرعاة واملزارعني
مواجهات ،ت�ؤدي بدورها اىل موت
الفيلة ،م�شريين اىل التخلي عن املزارع
وامل�ساكن يف �ضواحي حمميات الفيلة،
ا�ضافة اىل بناء خزانات مياه ل�سقي
الفيلة والدفع بعملية الت�شجري من
مكافحة واحلدم من نفوق الفيلة.
وا�شار م�س�ؤول وحدة التنمية االقت�صادية
يف هيكوتا املهند�س داويت برهاين
اىل املحميات املنت�رشة يف مديريات

اعايل القا�ش وقونيي وهيكوتا باقليم
القا�ش -بركة  ،منوها بان قلة اال�شجار
امل�ستفاد منها يف علف الفيلة وعدم
توفري مياه ال�رشب وتدخل املزارعني
وتغطية ا�شجار امل�سكيت للم�ساحات من
اهم ا�سباب املواجهات ونفوق الفيلة،
منا�شدا العمل حلمايتها.
من جهتهم قال ال�سكان ان وجود الفيلة
النادرة اال انه ومع ان�شاء حمميات
خا�صة للفيلة وترحيل القاطنني يف تلك
املناطق والتخلي عن االن�شطة الزراعة
جاءت تزداد اعدادها  ،م�ؤكدين بان
حماية الفيلة يتم يف حال مت ان�شاء
وتوفري كافة االحتياجات لها يف
املحميات اخلا�صة بها.
وت�شري م�ستندات وحدة التنمية
االقت�صادية اىل نفوق ثمانية منها حتى
االن يف حمميات الفيلة اخلا�صة بهيكوتا
بداية منعام  2013وحتى  ، 2018ثالثة
منها يف العام .2018

ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ام�س االربعاء اخلام�س من دي�سمرب نائبة
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية جلمهورية ايطاليا
اميانويال دل ري وامل�ستثمرين املرافقني لها
يف قاعة دندن ،واجرى معها جل�سة مباحثات.
وقدم فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
اللقاء دعوة للحكومة االيطالية وامل�ستثمرين
االيطاليني لال�ستثمار يف البنى التحتية
والزراعة والرثوة البحرية وال�صناعة
م�ستفيدين من الفر�ص الكبرية املتوفرة يف
ارتريا ودول منطقة القرن االفريقي.
ونوه فخامته بان هذه الدعوة لي�ست جديدة
بل هي ا�ستمرار لدور ايطاليا التاريخي يف
منطقة القرن االفريقي.
من جهتها ذكرت نائبة وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية االيطالية اميانويال دل ري بان
بالدها تهتم بفر�ص اال�ستثمار الكبرية املتوفرة
يف منطقة القرن االفريقي والتي جتذب
امل�ستثمرين  ،وعربت عن امنياتها الكبرية
بان يفيد اال�ستثمار اجلاري يف هذه املنطقة
�شعوب تلك الدول وال�شعب االيطايل.
وذكرت �سعادتها بان الزيارة التي تقوم بها
ت�أتي عقب الزيارة التي قام بها رئي�س وزراء
جمهورية ايطاليا كونتي جوزبي  ،م�شرية
بان هذا يربز اهتمام ايطاليا بالقرن االفريقي
وارتريا عامة.
يذكر بان رئي�س وزراء جمهورية ايطاليا قام
بزيارة عمل ر�سمية اىل ارتريا يف الثاين ع�رش
من اكتوبر املا�ضي تباحث خاللها مع فخامة

الرئي�س ا�سيا�س افورقي حول تعزيز العالقة
الثنائية وال�رشاكة بني البلدين.
قدم للوفد تو�ضيحا مف�صال فيما يتعلق
بالفر�ص املتوفرة ،حيث مت تو�ضيح اولويات
ارتريا يف املجال اال�ستثماري للم�ستثمرين
االيطاليني القادمني لبحث فر�ص اال�ستثمار
يف ارتريا ا�ضافة اىل العنا�رص امل�شجعة
لال�ستثمار.
ويف الكلمة االفتتاحية التي القاها معايل
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية االرترية ال�سيد/
عثمان �صالح عرب عن امنياته الكبرية بان
يفتح عهد ال�سالم والتعاون املطل على منطقة
القرن االفريقي �آفاق ًا وا�سعة لفر�ص ا�ستثمارية
تعود بامل�صلحة امل�شرتكة واملت�ساوية.
من جهة ثانية �شاركت نائبة وزير ال�شو�ؤن
اخلارجية جلمهورية ايطاليا �إمانويال دل ري
يف مرا�سم تد�شني املركز الوطني لطب القلب
يف الرابع من دي�سمرب اجلاري مب�ست�شفى اروتا
املرجعي.
املركز الوطني لطب القلب مت جتهيزه
باملعدات الالزمة من قبل وزارة ال�صحة
وجمعية التعاون االيطالية ومنظمة ال�صحة
العاملية وا�صبح جاهز للعمل.
من جهتها ا�شارت نائب وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية جلمهورية ايطاليا اميانويال دل
ري اىل اهتمام بالدها بارتريا ودول املنطقة
عامة ،منوهة بان الزيارة التي يقوم بها
رجال االعمال االيطاليني اىل ارتريا خري دليل
على ذلك.
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رو�سيا تن�شر �سالحا �سريا يف الف�ضاء يقلق باجلي�ش الأمريكي بومبيو يدافع عن ال�سيا�سة الأمريكية وينتقد ال�صني
ورو�سيا و�إيران

توازيا مع ت�صاعد التوتر
الدبلوما�سي العاملي بني الغرب
وال�رشق وما رافق ذلك من تداعيات
�سيا�سية واقت�صادية ،ي�شك اجلي�ش
الأمريكي يف �أن تكون رو�سيا قد نقت
�سالحا �رسيا �إىل الف�ضاء عن طريق
عملية �إطالق �صاروخ.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،ف�إن اجلي�ش الأمريكي
�أبدى قلقه من عملية الإطالق
الرو�سية ،بعدما ر�صد خروج 5
�أج�سام من ال�صاروخ ،عو�ضا عن 4
كما كان مفرت�ضا.
ويرى مركز عمليات الف�ضاء
امل�شرتكة الأمريكي� ،أنه ثمة
احتمالني اثنني ملا ح�صل ،ف�إما
�أن تكون املن�صة العليا لل�صاروخ
قد ان�شطرت �إىل ق�سمني ،و�إما �أن
تكون رو�سيا قد تكتمت حول اجلزء
اخلام�س.
ومت �إطالق ال�صاروخ من منطقة
"بلي�ستيك كو�سمودروم" غربي
رو�سيا ،وكان من املفرت�ض �أن

تقوم املركبة على
متنه ب�إطالق � 3أقمار
�صناعية جديدة.
ومبا �أن املن�صة
العليا لل�صاروخ قد
تكون اجل�سم الرابع،
ف�إن اجل�سم اخلام�س
هو الذي يثري حرية
اجلي�ش الأمريكي يف
الوقت احلايل ،و�سط
م�صادر
ترجيحات
ع�سكرية �أمريكية �أن يكون �سالحا
�رسيا رو�سيا يف الف�ضاء .وحتر�ص
احلكومات يف العادة على �إطالق
�أقمار �صناعية يف الف�ضاء دون
�أن حت�صل الدول املناف�سة على
معلومات كثرية ب�ش�أنها .و�سبق
لرو�سيا �أن واجهت اتهامات ب�إطالق
�أقمار �صناعية موجهة للتج�س�س،
ويقول خرباء �إنه من الوارد �أن تلج�أ
مو�سكو �إىل �أ�سلحة �رسية يف الف�ضاء
للت�أثري على عمل �أقمار �صناعية

تابعة لدول �أخرى مناف�سة .ويف
حال �صحت هذه التقديرات ،ف�إن
الأقمار ال�صناعية الرو�سية �ستكون
قادرة على تدمري �أقمار دول �أخرى
من خالل دفعها �صوب الغالف
اجلوي للأر�ض.
ويف وقت �سابق من العام اجلاري،
نبه م�س�ؤولون �أمريكيون منظمة الأمم
املتحدة� ،إىل �أن رو�سيا لها "ن�شاط
م�شبوه" يف الف�ضاء ،واعتربوا ما
يجري مبثابة م�ساع من مو�سكو �إىل
"خو�ض حروب" بعيدا عن الأر�ض.

بريطانيا ا�ستفتاء ثان حول بريك�ست

تبدو فكرة �إجراء ا�ستفتاء ثان على
خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
للوهلة الأوىل خيارا خارج ال�سياق،
لكنه بد�أ يتنامى ويفر�ض نف�سه
بقوة بديال ميكن اللجوء �إليه يف
ظل التباين الكبري بني م�ؤيدي فكرة
الربيك�ست ومعار�ضيها.
ويرى حمللون �أن االتفاق الذي
�أبرمته رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي مع االحتاد الأوروبي
ينتظره على الأرجح ف�شل ذريع �أمام
جمل�س العموم يف  11من ال�شهر
احلايل ،لكنهم يف الوقت نف�سه يرون
�أن اللجوء �إىل ا�ستفتاء ثان قد ي�شكل
حتديا كبريا.
وتخو�ض ماي �سباقا مع الزمن
لإقناع النواب الربيطانيني امل�شككني
"بقوة" ب�أن اتفاق االنف�صال الذي مت
التو�صل �إليه مع االحتاد الأوروبي
هو "الأف�ضل" و"الوحيد املمكن".
لكنها يف املرحلة الراهنة تبدو
بعيدة عن جمع عدد الأ�صوات
ال�رضوري لإقرار هذا الن�ص،

خ�صو�صا �أنها تواجه
معار�ضة من جانب
م�ؤيدي بريك�ست الذي
يخ�شون ارتباطا غري
حمدود للمملكة املتحدة
ب�أوروبا ،ومن جانب
معار�ضيه الذين ال يرون
م�صلحة يف اخلروج من
االحتاد.
وي�أتي يف �سياق
املطالبات املتزايدة
ب�إجراء ا�ستفتاء ثان ،ت�سليم نا�شطني
بريطانيني من م�ؤيدي مذكرة الأربعاء
املا�ضي بهذا ال�صدد "حتمل �أكرث
من مليون توقيع" �إىل مقر رئا�سة
الوزراء.
كما �أفاد ا�ستطالع للر�أي ُيعد الأكرب
من نوعه� ،أن الربيطانيني �سي�صوتون
للبقاء يف االحتاد الأوروبي بن�سبة
 54%مقابل  46%يف حال جرى
ا�ستفتاء ثان حول خروج بريطانيا
من التكتل.
و�شارك نحو � 20ألف �شخ�ص

�أعلن وزير البنية التحتية
الأوكراين فولدمري �أومليان اول
�أم�س الثالثاء �أن رو�سيا رفعت
جزئي ًا ح�صار ًا فر�ضته عن
موانئ �أوكرانيا املطلة على بحر
�آزوف.
وقال« :فُ تح ميناءا بريديان�سك
وماريوبول جزئياً .ال�سفن تدخل
وتخرج عرب م�ضيق كريت�ش
يف اجتاه املوانئ الأوكرانية.
عادت احلركة جزئياً».
اىل ذلك ،دهمت قوات الأمن
الأوكرانية االثنني  3كنائ�س
�أرثوذك�سية تابعة لبطريركية
مو�سكو ومنازل كهنة يف و�سط
�شمايل �أوكرانيا.
وقالت ناطقة با�سم ال�رشطة �إن
الأخرية وعنا�رص يف �أجهزة الأمن
نفذوا «حمالت دهم» يف «ثمانية
مقار» ،بينها «م�سكنان تابعان
لأبر�شيات» .و�أ�ضافت �أن هذه

الإجراءات ُنفذت يف
�إطار حتقيق ق�ضائي
لـ «انتهاك امل�ساواة
املواطنني»
بني
وفق ًا «لطائفتهم».
وتابعت �أن «�أحد ًا مل
ُيعتقل».
وي�أتي ذلك بعد 3
�أيام على حمالت دهم
يف حتقيق م�شابه،
مقر �إقامة امل�س�ؤول عن
يف
ّ
دير �أرثوذك�سي بارز يف كييف.
وكانت بطريركية الق�سطنطينية
قررت يف �أكتوبر املا�ضي
ّ
االعرتاف بكني�سة �أرثوذك�سية
م�ستقلّة يف �أوكرانيا ،منهية
بذلك � 332سنة من الو�صاية
الدينية ملو�سكو ،ومثرية �أ�سئلة
عن م�ستقبل ماليني امل�ؤمنني يف
بلد حتظى فيه الكني�سة الرو�سية
بنفوذ وا�سع.
ورف�ض بطريرك مو�سكو وعموم
رو�سيا كرييل االعرتاف بالقرار،
وو�صف بطريركية الق�سطنطينية
ب�أنها «ان�شقاقية» .وقطعت
الكني�سة الرو�سية كل عالقاتها
�أقدم
الق�سطنطينية،
مع
الأرثوذك�سية،
البطريركيات
ت�ضم
علم ًا �أن بطريركية مو�سكو
ّ
�أ�ضخم عدد من الأبر�شيات يف
�أوكرانيا (� 12ألفاً).

دافع وزير اخلارجية
الأمريكية ب�شدة اول ام�س
ال�سيا�سة
عن
الثالثاء
اخلارجية للواليات املتحدة
قائال �إن وا�شنطن تقوم
ببناء نظام عاملي للت�صدي
النتهاكات من رو�سيا وال�صني
و�إيران.
وخالل زيارة �إىل بروك�سل،
�صوب الرئي�س ال�سابق لوكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
(�سي�.آي�.إيه) على منتقدين �أوروبيني
يتهمون الواليات املتحدة بتقوي�ض
م�ؤ�س�سات دولية ،م�ؤكدا ب�أن الرئي�س
دونالد ترامب يقوم با�ستعادة الدور
الريادي التقليدي لأمريكا.
وح�ض حلفاء الواليات املتحدة
على االن�ضمام �إىل جهود ترامب
و�أن يقيموا ب�رصاحة ما �إذا كانت
هيئات مثل منظمة التجارة العاملية
الدولية
اجلنائية
واملحكمة
و�صندوق النقد الدويل ،تقوم بخدمة
مواطنيها.
من
جمموعة
�أمام
وقال
الدبلوما�سيني يف بروك�سل قبيل
حمادثات يف مقر حلف �شمال االطل�سي
�إن "العبني �سيئني ا�ستغلوا افتقارنا

للقيادة لتحقيق مكا�سب لهم".
و�أ�ضاف "هذه هي النتيجة ال�سيئة
للرتاجع الأمريكي� .إن الرئي�س ترامب
عازم على عك�س ذلك امل�سار".
واعترب بومبيو �أن ال�صني ورو�سيا
و�إيران قامت يف االونة االخرية
بتحركات "تزعزع اال�ستقرار يف
العامل".
وت�أتي كلمة بومبيو فيما يلتقي
وزراء خارجية دول حلف الأطل�سي
ملناق�شة التوتر الأخري مع مو�سكو
يف �أعقاب ا�شتباك بحري بني رو�سيا
و�أوكرانيا ،ومعاهدة تاريخية من
فرتة احلرب الباردة ب�ش�أن احلد من
الأ�سلحة بات م�صريها مهددا.
وت�سبب قرار �أمريكي باالن�سحاب
من اتفاقية احلد من الأ�سلحة النووية
املتو�سطة املربمة عام  1987ردا
على انتهاكات رو�سية ،يف اتهامات
ب�أن وا�شنطن تقوم ب�إ�ضعاف ح�صن
الأمن الأوروبي.

ال�سرتات ال�صفراء ترف�ض احلوار مع حكومة ماكرون
يف اال�ستطالع الذي �أجرته وكالة
"�سورفاي�شن" عرب �شبكة الإنرتنت
بني � 20أكتوبر و 2نوفمرب املا�ضيني
بتفوي�ض من القناة الرابعة
الربيطانية امل�ستقلة.
كما جتدر الإ�شارة �إىل احت�شاد
نحو � 700ألف متظاهر يف لندن يف
� 20أكتوبر املا�ضي من معار�ضي
االنف�صال ،كما �أظهر ا�ستطالع للر�أي
ن�رشته هذا الأ�سبوع �صحيفة "ذي
ديلي ميل" �أن  48%من الربيطانيني
ي�ؤيدون �إجراء ا�ستفتاء جديد مقابل
رف�ض .34%

رف�ض من�سقو احتجاجات ال�سرتات
ال�صفراء يف فرن�سا امل�شاركة يف
حوار مع احلكومة ب�سبب ما و�صفوها
بدواع �أمنية .كما ا�ستنكروا العنف
الذي ي�ستخدمه بع�ض امل�شاركني يف
املظاهرات .ي�أتي ذلك بينما توا�صل

ج ّدد الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين
تهديده ب�إغالق م�ضيق هرمز� ،إذا
حاولت الواليات املتحدة منع بالده
من ت�صدير نفط .يف الوقت ذاته،
اجلو الإيراين اجلرنال
�أعلن قائد �سالح
ّ
عزيز ن�صري زاده �أن بالده ت�سعى اىل
زيادة مدى �صواريخها ،قائ ًال�« :أحد
�أهم براجمنا هو زيادة مدى ال�صواريخ
والذخرية .ال نرى �أي قيود علينا يف
هذا املجال» .وكان اجلي�ش الإيراين
ذكر �أن �صواريخه يبلغ مداها 2000
كيلومرت .جاء ذلك قبل �ساعات من
بناء
جل�سة عقدها جمل�س الأمن �أم�س،
ً
على طلب من فرن�سا وبريطانيا اللتني
اتهمتا �إيران باختبار �صاروخ بالي�ستي
متو�سط املدى الأ�سبوع املا�ضي.
ّ
واعتربت الواليات املتحدة �أن هذه
التجربة تنتهك قرار جمل�س الأمن
الرقم  2231الذي �صادق على االتفاق
النووي ُ
املربم عام  ،2015وطالب
طهران بوقف �إطالق �صواريخ قادرة
على حمل ر�ؤو�س نووية .وو�صفت
فرن�سا التجربة ال�صاروخية ب�أنها
«ا�ستفزازية ومزعزعة لال�ستقرار» و«ال
متتثل» للقرار  ،2231كما اعترب وزير
اخلارجية الربيطاين جريميي هانت
�أنها «ذات طابع تهديدي ومناق�ض»
لقرار جمل�س الأمن ،م�شدد ًا على �رضورة
وقفها.
�أما براين هوك ،املك ّلف ملف �إيران
يف اخلارجية الأمريكية ،فتحدث عن
ومتنام» ،داعي ًا االحتاد
«تهديد خطر
ٍ

الأوروبي اىل «فر�ض عقوبات ت�ستهدف
الربنامج ال�صاروخي الإيراين».
واعترب �أن حملة تنفذها �إدارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب لفر�ض «�أق�صى
�ضغوط على �إيران� ،ستكون �أكرث
فاعلية» �إذا فر�ضت دول �أخرى عقوبات
على طهران ،م�شابهة لتلك الأمريكية.
لكن وزير اخلارجية الإيراين حممد
جواد ظريف �أكد �أن ال�صواريخ التي
م�صممة حلمل
تنتجها بالده لي�ست
ّ
ر�ؤو�س نووية .و�أعادت �إدارة ترامب
فر�ض عقوبات على طهران ،تطاول
قطاعيها النفطي وامل�رصيف ،بعد
َ
ان�سحاب وا�شنطن من االتفاق النووي.
وت�سعى الواليات املتحدة اىل وقف
مبيعات �إيران من النفط ،لكنها منحت
 8دول �إعفاءات موقتة يف هذا ال�صدد.
و�أفاد امل�رصف املركزي الإيراين ب�أن
�أ�سعار الأغذية ارتفعت  56يف املئة،
على �أ�سا�س �سنوي يف �أكتوبر املا�ضي.
لكن روحاين ق ّلل من �أهمية التداعيات
االقت�صادية للعقوبات الأمريكية ،قائ ًال:
«ال ت�ضخم مرتفع ًا وال ن�سبة بطالة
عالية �ستهددنا .يجب �أن يتوقف النا�س
أقر بـ
عن قول ذلك يف ال�صحف» .لكنه � ّ
«م�شكالت» ،م�ستدرك ًا مبواجهتها يف
�سيق ّدم
م�رشوع املوازنة اجلديدة الذي ُ
اىل جمل�س ال�شورى (الربملان) يف 16
ال�شهر اجلاري .و�أ�ضاف �أن احلكومة
�ستوا�صل دعم الأغذية الأ�سا�سية
و�سرتفع �أجور القطاع العام ومعا�شات
التقاعد بن�سبة  20يف املئة.

ّ
رو�سيا «ترفع ً
جزئيا» ً
ح�صارا عن موانئ �أوكرانية روحاين يجدد تهديده ب�إغالق هرمز �إذا منعت �أمريكا ت�صدير نفط �إيران

زخم هذه االحتجاجات ،حيث
ان�ضم �إليها �سائقو �سيارات
الإ�سعاف ،وطالب املدار�س
الثانوية يف العا�صمة باري�س.
وقال موقع تلفزيون "بي.
�أف�.أم" الفرن�سي �إن وفدا من
حركة ال�سرتات ال�صفراء الذي
ا�ستُدعي للم�شاركة يف احلوار
مع احلكومة� ،أعلن �أنه لن
يلتقي رئي�س الوزراء �إدوارد فيليب
اول ام�س الثالثاء لدواع �أمنية.
كما ا�ستنكر من�سق احتجاجات
احلركة تريي بول فاليت جلوء بع�ض
املحتجني �إىل العنف قائال "�أعار�ض
متاما العنف غري املربر وغري
املجدي على ال�شانزليزيه ..ه�ؤالء
كانوا من مثريي ال�شغب املحرتفني..
�إنهم جمرد �أ�شخا�ص ي�ستغلون
ال�سرتات ال�صفراء� ..أنا �أ�ستنكر ذلك
و�أجد �أنه �أمر م�ؤ�سف� ..أريد �أن �أ�ؤكد �أن
اجلهاز الأمني ترك الكثري مما يتعني
عليه القيام به" .يف هذه الأثناء،
قرر الرئي�س �إميانويل ماكرون
ت�أجيل زيارته التي كانت مقررة �إىل
�رصبيا ب�ضعة �أ�سابيع ،ب�سبب توا�صل
االحتجاجات .كما ا�ستقبل ماكرون
عددا من ر�ؤ�ساء الأحزاب وزعماء الكتل
النياب ّية للت�شاور معهم ب�ش�أن احللول
املمكنة للأزمة الراهنة ،خا�صة يف
ظل التباين يف حتديد الأولويات بني
املعار�ضة واحلزب احلاكم .ميدانيا،
نظم �سائقو �سيارات الإ�سعاف مظاهرة
يف باري�س ،و�أ�رضم املتظاهرون
النار يف �إطارات ال�سيارات ،وت�سببوا
يف وقف حركة �سري املركبات و�سط
املدينة .كما رفعوا الفتة كتب عليها
"الدولة قتلتني" ،مرددين هتافات
تطالب با�ستقالة الرئي�س ماكرون.
من جانب �آخر ،ان�ضم طالب
املدار�س الثانوية يف العا�صمة �إىل
االحتجاجات ،خا�صة بعد املظاهرات
العنيفة التي �شهدتها فرن�سا يف عطلة
نهاية الأ�سبوع .وت�ضامن الطالب
مع احتجاجات ال�سرتات ال�صفراء
�أمام �أكرث من مئة مدر�سة يف فرن�سا.
و�أظهرت مقاطع م�صورة نُ �رشت على
جتمع ح�شد
مواقع التوا�صل االجتماعي ّ
من املحتجني بعد خروج الطالب من
مدر�سة ثانوية� ،إ�ضافة �إىل حرائق يف
عدد من �شوارع باري�س.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أمري الكويت يحذر من خماطر يف منطقة اخلليج البحرين تعلن عن ت�شكيل احلكومة اجلديدة

حذر �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح من �أن هناك
احتماال لتفاقم عدم اال�ستقرار احلايل
يف املنطقة ،ودعا اجلميع �إىل �إدراك
هذه املخاطر لأنها متثل دعوة
�رصيحة لتدخالت �إقليمية ودولية
ح�سب تعبريه.
جاء هذا يف كلمة الأمري نُ �رشت
�ضمن ملف �أعدته م�ؤ�س�سة "�أك�سفورد
بزن�س غروب" .وقال ال�شيخ ال�صباح
�إن هذه ال�رصاعات لها ت�أثريات �ضارة
ومدمرة للغاية على �أمن دول اخلليج

وعلى �شعوبها ،م�ؤكدا �أن الهدف هو
امل�صاحلة وا�ستعادة الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة.
ور�أى �أمري الكويت �أن جمل�س
التعاون اخلليجي ب�صي�ص �أمل
ومنوذج جدير باملحاكاة من �أجل
حتقيق التناغم والتعاون البناء على
م�ستوى الأمة العربية الأو�سع نطاقا.
ونا�شد اجلميع لالمتثال لنهج
بالده يف تهدئة الأمور ،وتفادي
"احلرب الكالمية ال�سخيفة" من �أجل
احتواء الأزمة اخلليجية وجتاوزها،

لأن ما يجمع دول اخلليج �أكرب و�أقوى
بكثري مما يفرقها ح�سب قوله ،ودعا
للرتكيز على �إبقاء جمل�س التعاون
اخلليجي رمزا لالفتخار والأمن
والرخاء.

وفد من حما�س بجنوب �أفريقيا دعما للق�ضية الفل�سطينية
اختتم اول ام�س الثالثاء وفد
لـحركة
فل�سطيني
برملاين
املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
زيارته الر�سمية جلنوب �أفريقيا
بعد �أن عقد عددا من االجتماعات
مع امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية
واحلقوقية.
ويتكون الوفد الذي تر�أ�سه
حممود الزهار من كتلة التغيري
والإ�صالح ،وهو ا�سم القائمة
التي متثل حما�س يف املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني.
و�ضم الوفد املتحدث با�سم
الكتلة النائب م�شري امل�رصي
ورئي�س اللجنة القانونية يف
املجل�س الت�رشيعي ووزير
العدل ال�سابق امل�ست�شار حممد
فرج الغول ورئي�س رابطة
علماء فل�سطني وع�ضو املجل�س
الت�رشيعي الدكتور مروان �أبو
را�س.
والتقى الوفد الفل�سطيني
رئا�سة الربملان اجلنوب �أفريقي
ميثله نائب رئي�س جمل�س النواب
لي�شي�سا �سينويل ،كما عقد لقاء
مع رئي�س برملان املحافظات
ال�سيدة ثاندي مودي�س.
وناق�ش الوفد مع رئا�سة
الربملان اجلنوب �أفريقي �سبل
التعاون امل�شرتك لدعم الق�ضية
الفل�سطينية .و�أكد الزهار �أن
جلنوب �أفريقيا جتربة عظيمة

�ألهمت كل
ا ل�شعو ب
التي ت�سري
على طريق
التحرر من
ا لعن�رص ية
واال�ستبداد.
والتقى الوفد
�أي�ضا رئي�س
كتلة حزب
ا مل�ؤ متر
ا لو طني
احلاكم جاك�سون ماثيمبو مبقر
الربملان ،وبحث ما تتعر�ض له
مدينة القد�س وال�ضفة الغربية
من ا�ستيطان وتهويد ممنهج.
من جهته ثمن الوفد الفل�سطيني
�إجراءات الربملان اجلنوب �أفريقي
التخاذ خطوات يف اجتاه تخفي�ض
التمثيل الدبلوما�سي لـ�إ�رسائيل
وت�سهيل دخول اجلواز الفل�سطيني
لدولة جنوب �أفريقيا.
من ناحية �أخرى ،قام الوفد
الفل�سطيني بزيارة ملجل�س
الق�ضاء الإ�سالمي والتقى عددا
احلقوقية
امل�ؤ�س�سات
من
والأهلية التي كان لها دور كبري
يف مقاطعة االحتالل ال�صهيوين
وف�ضح جرائمه.
وقال م�شري امل�رصي للجزيرة
�إنه على الأقليات امل�سلمة
والعربية يف اخلارج التوعية

بالق�ضية الفل�سطينية ومطالبة
حكوماتها بدعم ن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني من �أجل التحرر ،وكذا
بتوفري كل �سبل الدعم املادي
املتاحة لل�شعب الفل�سطيني.
وقوبلت زيارة الوفد الفل�سطيني
االحتجاجات
من
مبوجة
ال�صهيونية ،حيث تظاهر عدد
من �أبناء اللوبي اليهودي املوايل
لإ�رسائيل �أمام مقر الربملان
اجلنوب �أفريقي اعرتا�ضا على
الزيارة .و�أكد ماثيمبو انحياز
دولته حلق ال�شعب الفل�سطيني يف
احلرية ،م�شريا �إىل رف�ض حزبه
وكتلته الربملانية للإجراءات
ال�شعب
�ضد
ال�صهيونية
الفل�سطيني ،م�ضيفا �أنه بالفعل
يوجد قرار وخطة لدى حزب
امل�ؤمتر الوطني لتقلي�ص التمثيل
الدبلوما�سي مع االحتالل و�صوال
لقطع العالقات معه بالكامل

ف�شل جل�سة "احلقائب ال�شاغرة" يف الربملان العراقي

ف�شل الربملان العراقي يف التوافق
على احلقائب الوزارية ال�شاغرة
مما ا�ضطره �إىل �إرجاء جل�سته �إىل
اخلمي�س املقبل ،ح�سبما ذكرت
االنباء اول ام�س الثالثاء.
وعطل نواب غا�ضبون جل�سة
للربملان كان من املقرر �أن ت�شمل
ت�صويتا على باقي �أع�ضاء حكومة
رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي،
حيث علت �أ�صواتهم بهتافات معار�ضة
للمر�شحني املقرتحني.
و�أغلب املعرت�ضون ينتمون �إىل
كتلة يقودها رجل الدين ال�شيعي
مقتدى ال�صدر ،وحلفاء لهم على
قائمة رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر
العبادي.
وغادر عبد املهدي واملر�شحون
الذين كان ي�سعى لتعيينهم الربملان

بعد ذلك بفرتة ق�صرية ،فيما مت
ت�أجيل الت�صويت.
وتظهر الواقعة بو�ضوح عمق
اخلالف ب�ش�أن من ينبغي تعيينه
يف املنا�صب الوزارية الثمانية
الباقية يف احلكومة ،مبا يف ذلك
حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان
يدور حولهما تناف�س �شديد.
وكان التناف�س بني حتالف
"�سائرون" بقيادة ال�صدر ،وكتلة
"البناء" بقيادة هادي العامري،
الذي يقود ف�صيال م�سلحا مدعوما
من �إيران ،حال دون ت�شكيل حكومة
كاملة ،علما �أنها ت�ضم حتى الآن 14
من بني  22وزيرا.
ويقول ال�صدر �إنه ينبغي تقدمي
مر�شحني ال ينتمون �إىل طرف
�سيا�سي ،بينما يريد العامري تعيني
حليفه فالح الفيا�ض ،القائد ال�سابق
لف�صائل احل�شد ال�شعبي التي تدعمها
�إيران ،وزيرا للداخلية.
وقال عبد املهدي يف بيان،
االثنني� ،إنه �سيطرح الفيا�ض
مر�شحا عنه ملن�صب وزير الداخلية
للت�صويت عليه يف الربملان.
ورف�ضت كتلتا ال�صدر والعبادي
ح�ضور اجلل�سة ردا على ذلك ،لكنهما
اقتحمتا اجلل�سة يف منت�صفها وقالتا

�إنها تفتقر �إىل الن�صاب القانوين ل
لالنعقاد.
وكان ال�صدر ،الذي فازت كتلته
ب�أكرب عدد من مقاعد الربملان يف
االنتخابات ،قد هدد باالن�سحاب من
العملية ال�سيا�سية وتنظيم مظاهرات
جماهريية مثلما فعل يف املا�ضي،
خا�صة عندما اقتحم املحتجون
املنطقة اخل�رضاء املح�صنة يف بغداد
عام .2016
وقال ع�ضو يف حتالف "�سائرون"
طلب عدم ن�رش ا�سمه�" :إذا جتاهلتنا
كتلة البناء ف�سنلج�أ �إىل كل اخليارات
املمكنة ،مبا يف ذلك التعبئة يف
ال�شوارع" ،بح�سب "رويرتز".
وكانت �أحزاب كثرية اعتربت �أن
اختيار عبد املهدي كمر�شح و�سط
ملن�صب رئي�س الوزراء ،رمبا
ميكنه ت�شكيل حكومة من اخلرباء
امل�ستقلني القادرين على تقدمي
اخلدمات وتقلي�ص البطالة ،وهما
ال�سببان الرئي�سيان يف احتجاجات
�شابها العنف يف �سبتمرب املا�ضي.
ومن املحتمل �أن ت�ضعف هذه
اخلالفات بني القيادات ال�شيعية
النفوذ الإيراين يف العراق الذي
تنامى منذ الإطاحة ب�صدام ح�سني
قبل  15عاما

�أعلنت البحرين عن ت�شكيل احلكومة
اجلديدة برئا�سة الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة.
و�أ�صدر العاهل البحريني امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة ،مر�سوم ًا
ملكي ًا بت�شكيل احلكومة ،وتعيني
الأمري �سلمان بن حمد بن عي�سى �آل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى نائب ًا �أول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة وال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة وجواد
العري�ض وال�شيخ خالد بن عبد الله �آل خليفة نواب ًا لرئي�س املجل�س.
وت�ضمن املر�سوم امللكي تعيني حممد املطوع وزير ًا ملجل�س الوزراء،
والفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبد الله �آل خليفة وزير ًا للداخلية ،وال�شيخ
خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة وزير ًا للخارجية ،والدكتور ماجد بن
علي النعيمي وزير ًا للرتبية والتعليم ،والدكتور عبد احل�سني بن علي مريزا
وزير ًا للكهرباء واملاء.
كما ُعينّ ال�شيخ خالد بن علي عبد الله �آل خليفة وزير ًا للعدل وال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف ،وال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة وزير ًا للنفط ،وال�شيخ
�سلمان بن خليفة �آل خليفة وزير ًا للمالية واالقت�صاد الوطني ،وع�صام خلف
وزير ًا للأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين ،وجميل بن حممد علي
حميدان وزير ًا للعمل والتنمية االجتماعية ،وكمال حممد وزير ًا للموا�صالت
واالت�صاالت ،وبا�سم احلمر وزير ًا للإ�سكان ،وغامن البوعينني وزير ًا ل�ش�ؤون
جمل�سي ال�شورى والنواب ،وفائقة ال�صالح وزيرة لل�صحة.
و�شمل املر�سوم امللكي تعيني زايد الزياين وزير ًا لل�صناعة والتجارة،
وعلي الرميحي وزير ًا ل�ش�ؤون الإعالم ،واللواء الركن عبد الله النعيمي وزير ًا
ل�ش�ؤون الدفاع ،و�أمين امل�ؤيد وزير ًا ل�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة.

روما ّ
تخطط لعقد لقاء جديد بني حفرت و ال�سراج

قالت تقارير �إيطالية ،م�ساء
الثالثاء� ،إنها تتوقع و�صول القائد
العام للجي�ش الوطني الليبي امل�شري
خليفة حفرت �إىل العا�صمة الإيطالية
روما ،و�سط �أنباء عن عقده لقاء
مرتقبا مع رئي�س حكومة “الوفاق”
الوطني الليبية فائز ال�رساج� ،ضمن
م�ساع جديدة تبذلها روما حلل الأزمة
الليبية.
و قالت وكالة “�إدي ان كرونو�س”
الإيطالية� ،إن زيارة امل�شري خليفة
حفرت “ت�أتي بعد ثالثة �أ�سابيع من
م�ؤمتر روما حول ليبيا واجتماعه مع
ال�رساج”.
وت�ساءلت الوكالة ،عما �إذا ما كانت
ايطاليا تخطط لعقد اجتماع جديد بني
حفرت وال�رساج الذي �أجرى ات�صاالت يف
بروك�سل الثالثاء مع م�س�ؤويل االحتاد
الأوروبي والناتو.
و �أفادت م�صادر ع�سكرية ليبية،
يف ت�رصيح ملوقع “�إرم نيوز” ،ب�أنّ
حفرت �سي�سافر خالل ال�ساعات القليلة
املقبلة �إىل روما تلبية لدعوة من
ال�سلطات الإيطالية .
و رف�ضت امل�صادر الع�سكرية ذاتها،

ت�أكيد �أو نفي الأنباء حول وجود
م�ساع من احلكومة االيطالية لرتتيب
لقاء جديد بني امل�شري خليفة حفرت و
فائز ال�رساج ،لكن م�س�ؤوال يف حكومة
الوفاق الوطني الليبية ،رف�ض الك�شف
عن هويته� ،أكد توا�صل االت�صاالت
االيطالية منذ م�ؤمتر بالريمو الأخري،
لعقد لقاء مع الأطراف الليبية.
و كانت �أنباء قد حتدثت عن لقاء
بني رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي
فايز ال�رساج ،واللواء املتقاعد خليفة
حفرت ،يف العا�صمة الأردنية عمان،
الأحد املا�ضي� ،ضمن و�ساطة تجُ ريها
اململكة ،يف �إطار اجلهود الدولية
حلل الأزمة الليبية ،و�إمكانية تقريب
وجهات النظر بني الرجلني.
لكن ال�رساج نفى ذلك يف وقت الحق،
م�ؤكدا �أنه مل يعقد �أي لقاء مع القائد
العام للجي�ش الوطني الليبي.
وتعد �إيطاليا �أحدث جهة ت�سعى
لعقد مباحثات مبا�رشة بني الأطراف
الليبية ،بعدما �شهدت قمة باري�س
التي عقدت يف مايو املا�ضي التو�صل
�إىل اتفاق بني حكومة الوفاق الوطني
ومقرها طرابل�س وحفرت على �إجراء
انتخابات وطنية يف  10دي�سمرب

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

م�ستخدمو الأيفون �أ�سعد و�أغنى من مالكى الأندرويد

علماء يحذرون من حماولة توا�صل الب�شر مع الكائنات الف�ضائية
عندما مت �إر�سال ر�سالة �أري�سيبو �إىل
الف�ضاء عام  ،1974التى تعترب �أقوى
�إ�شارة مت بثها فى �أعماق الكون ،كانت
حماولة رائدة للو�صول �إىل الكائنات
الف�ضائية ،وعندما جاء رد وهمى
عام  2001كان جمرد خدعة �أظهرت
كم من النا�س ي�أملون فى التوا�صل مع
كائنات ف�ضائية.
ويخ�شى عدد كبري من العلماء من

فكرة التوا�صل مع العوامل الغريبة،
وذلك لأن الرد احلقيقى على ر�سالة
�أري�سيبو قد يكون فى الواقع �أمرا
مرعبا �أكرث بكثري ،فالر�سالة
�أعطت جمموعة من املعلومات عن
احلياة على الأر�ض التى كان ي�أمل
املن�شئون �أن تكون قابلة للك�شف
من قبل �أى كائات فى �أى مكان فى
الكون ،واحتوت الر�سالة على �صور

في�س بوك ت�ؤكد تطويرها لنظارة واقع معزز جديدة

متتلك في�س بوك
�ضخما فى
ا�ستثمارا
ً
ً
االفرتا�ضى،
الواقع
و�أكرب دليل على
ذلك ملكيتها ل�رشكة
 ،Oculusلكن عمالق
ال�شبكات االجتماعية
�أكد �أنه يعمل على
نظارات الواقع معزز
� ً
أي�ضا ،ووف ًقا لتقرير من موقع  TechCrunchالأمريكى ،علّق في�س بوك على
خطته جتاه الواقع املعزز وقال" :نحن نبنى الأجهزة الداعمة لتقنية الواقع
املعزز ،ومن�ضى قدما فى هذا الأمر" ،و�أ�ضافت ال�رشكة �أنها تريد �إنتاج النظارة
وتوفري التكنولوجيا للم�ستخدمني.
وتعد تقنية الواقع املعزز ر�ؤية مثرية لالهتمام لل�رشكة ،التى تعر�ضت
النتقادات ب�سبب �سل�سلة من االنتهاكات الأمنية التى ت�ضمنت معلومات �شخ�صية
ملاليني من م�ستخدميها ،كما �أن جتربتها الأوىل مع الأجهزة مل ي�ستقبلها
امل�ستخدمني برتحيب كبري� ،إذ �أطلقت ال�رشكة  Portalخالل الأ�شهر القليلة
املا�ضية لدرد�شة الفيديو ،وهو �أول جهاز من نوعه يتم بيعه حتت ا�سم في�س
بوك.
و�سيتوجب على في�س بوك العمل بجد لك�سب الثقة الالزمة التى جتعل
امل�ستخدمني متقبلني فكرة وجود جهاز لل�رشكة داخل منازلهم.

فورد تخطط للك�شف عن �سيارات بدون �سائق لتو�صيل الطلبات

الرئي�س
ك�شف
ل�رشكة
التنفيذى
فورد عن ا�سرتاتيجية
ال�رشكة فى جمال
الذاتية،
ال�سيارات
وحتدث عن كيفية
معاجلة فورد لكل
عن�رص من العنا�رص
الالزمة لإطالق خدمة
القيادة الذاتية بحلول
عام .2021
ووفقا ملوقع  Engadgetالأمريكى فتعاونت فورد مع عدد من املتاجر الكربى
ال�ستخدام �سياراتها الذاتية فى تو�صيل الطلبات ،كما عر�ض الرئي�س التنفيذى
�أي�ضا خالل حدث �صحفى �سيارة فورد فيوجن�س حمملة بنظام قيادة ذاتى تختربه
ال�رشكة فى ميامى.
وقال املدير التنفيذى �إن فورد ال تزال تعمل عن كثب مع �رشكة Argo AI
لتطوير التكنولوجيا القيادة الذاتية ،كما �أكدت فورد �أنها �ستكون قادرة على
ت�صميم �شبكة نقل وتو�صيل ذاتية القيادة ،نظر ًا خلربتها فى ت�شغيل خدمات
النقل� ،إذ قال" :مع كل من هذه اخلدمات نحن بالفعل قادرون على �إدارة وت�سيري
�أ�ساطيل كبرية فى حني حل التحديات التنقل احلقيقى ،كما تعمل فورد مع
�رشكات �أخرى ملعرفة ما يحتاجون �إليه".
وقال الرئي�س التنفيذى ل�شبكة �سى �إن بى �سى �إن فورد �ستطلق اخلدمات
الذاتية من �أجل ك�سب املال� ،إذ ت�ستثمر  4مليارات دوالر فى تطوير التكنولوجيا
خالل عام  ،2023ولكنها لن ت�سرتجع كل �أموالها ب�رسعة من بيع �سياراتها
امل�ستقلة.

ملواد كيميائية مهمة مثل الكربون،
و�صورة تو�ضيحية للحم�ض النووى
و�صورة للإن�سان.
"اندبندنت"
ملوقع
ووفقا
الربيطانى ،يحذر العلماء من
انتظار العامل لرد حقيقى على تلك
الر�سالة ،لأن الب�رش ال يعرفون �شيئا
عن الكائنات التى ي�سعون للتوا�صل
معها ،ومن املمكن �أن تكون كائنات
عدائية وت�شن هجوما �رش�سا على
الأر�ض.

ك�شفت درا�سة جديدة �إىل وجود اختالفات بني م�ستخدمى الأيفون واالندرويد،
�إذ يختلفون فى عاداتهم فى الإنفاق وخيارات منط حياتهم وال�سلوكيات
االجتماعية ،وبينما يق�ضى االثنان فرتة مماثلة من الوقت فى ا�ستخدام هواتفهم
يوميا ،ي�شري امل�سح �إىل �أن مالكى
الأيفون يربحون وينفقون �أموا ًال
�أكرث من م�ستخدمى الأندرويد
ب�شكل عام.
ووفقا ملوقع "ديلى ميل"
الربيطانى� ،أجرى هذا اال�ستطالع
الذى �ضم �أكرث من  1000من
مالكى �أجهزة الأيفون و 1000
من م�ستخدمى الأندرويد بوا�سطة
�رشكة .Slickdeals
وك�شف اال�ستطالع �أن الأ�شخا�ص الذين ميتلكون �أجهزة �أبل مييلون � ً
أي�ضا �إىل
احل�صول على املزيد من الأ�صدقاء ،والذهاب �إىل العطالت ،والتقاط املزيد من
ال�سيلفى.
وف ًقا لال�ستطالع ،يق�ضى م�ستخدمو الأيفون والأندرويد ما ال يقل عن  25٪من
اليوم فى النظر �إىل هواتفهم� ،أى مبثابة � 4ساعات و  54دقيقة مل�ستخدمى
الأيفون ،و � 3ساعات و  42دقيقة مل�ستخدمى الأندرويد.
فى الوقت الذى يح�صل فيه مالكو �أجهزة الأيفون على متو�سط لراتب 53،251
دوالرا ،لذا لي�س من الغريب
دوالرا  ،يح�صل م�ستخدمو الأندرويد على 37،040
ً
ً
� ً
�شهريا على املالب�س (117.13
أي�ضا �أن ينفق مالكو �أجهزة الأيفون مزي ًدا من املال
ً
دوالرا)  ،ومنتجات املاكياج  /التجميل
(100.88
والتكنولوجيا
،
ا)
دوالر
ً
ً
دوالرا).
(82.71
ً
وقال جو�ش مايرز الرئي�س التنفيذى ل�رشكة " :Slickdealsفى هذه الأثناء،
مييل م�ستخدمو الأيفون �إىل �إنفاق املزيد ،خا�صة على املالب�س وم�ستح�رضات
التجميل".
يبدو � ً
أي�ضا �أن م�ستخدمى الأندرويد يف�ضلون ق�ضاء الوقت مبفردهم �أكرث من
م�ستخدمى الأيفون ،حيث �أفاد ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أن ليلة نهاية الأ�سبوع املثالية
يتم ق�ضائها على الأريكة وم�شاهدة التلفزيون �أو فيلم �أو قراءة كتاب".
بالن�سبة �إىل م�ستخدمى �أبل ،ف�إن الليلة املثالية هى اخلروج مع الأ�صدقاء،
كما ير�سل م�ستخدمو الأيفون ر�سائل �أكرث فى اليوم 58 ،مقابل  26مل�ستخدمى
الأندرويد ،ولديهم عدد �أكرب من الأ�صدقاء املقربني ( ، 5مقارنة بـ .)3

جهاز ذكى جديد
مل�ساعدة املوظفني على
التخل�ص من زمالئهم باحثون يابانيون يطورون �سرتة ذكية للتحكم
املزعجني فى العمل فى الكالب عن بعد

ك�شفت بانا�سونيك عن جهاز ذكى
جديد ي�شبه �سماعة الر�أ�س بالتعاون
مع م�صمم الأزياء كونيهيكو موريناجا،
مل�ساعدة العمال على جتنب ت�شتيت
انتباه زمالئهم فى املكتب� ،إذ ي�ضيق
دوالرا
اجلهاز الذى تبلغ تكلفته 260
ً
جمال ر�ؤيتك با�ستخدام جدار من مادة
داكنة ،مل�ساعدتك على الرتكيز.
ووفقا ملوقع "ديلى ميل"
الربيطانى ،يطلق على اجلهاز ا�سم "
 ،"Wear Spaceفهو مزود ب�سماعات
م�ضادة لل�ضو�ضاء ل�ضمان عدم �إعاقة
املحادثات القريبة لرتكيزك ،كما
يبلغ وزنه  300جرام فقط .ووفقا
مل�صمميه ،ين�شئ اجلهاز على الفور
حدودا مع البيئة املحيطة ويوفر
"م�ساحة �شخ�صية نف�سية" ،كما يخرب
زمالءك فى العمل ب�أنك ال ترغب فى
الإزعاج.
وتلتف مادة  Wear Spaceذات
اللون الرمادى الداكن حول م�ؤخرة
الر�أ�س وميكن �ضبطها بحيث يتمكن
مرتديها من ر�ؤية الكمبيوتر ولوحة
املفاتيح فقط ،كما تعمل على �إلغاء
ال�ضو�ضاء املحيطة ،بينما مينع
الن�سيج امل�ستخدم من ر�ؤية احلركة
التى حتدث بجانبه.
وقالت بانا�سونيك" :ال يوجد �أى
�شعور بال�ضغط على قمة الر�أ�س،
�إذ يتيح اجلهاز مل�ستخدمه ال�شعور
باالرتياح".

طور باحثون يابانيون
�سرتة خم�ص�صة للكالب ،ميكن
اال�ستعانة بها للتحكم بها عن
بعد� ،إذ ميكن توجيه الكلب نحو
هدف مثري لالهتمام ،بل وحتى
ا�ستك�شاف العقبات بب�ساطة عن
طريق اتباعه لنقاط ال�ضوء.
وف ًقا للفريق فى جامعة توهوكو ،ت�سمح ال�سرتة بالتحكم فى حركة الكالب،
�إذ عر�ض مقطع فيديو على يوتيوب طريقة عمله بال�ضبط؛ �إذ حتتوى على "م�صادر
�إ�ضاءة منا�سبة" ،والتى ت�ضىء الأر�ض فى االجتاه الذى يجب �أن يذهب �إليه.
ووفقا ملوقع "ديلى ميل" الربيطانى ،زودت ال�سرتة � ً
أي�ضا بكامريا تُ ظهر
الر�ؤية من منظور الكلب ،مما ي�سمح لل�شخ�ص امل�سئول بر�ؤية ما يراه الكلب
�أثناء تنقله.
وقال الفريق" :انتقل الكلب بني الطاوالت وو�صل �إىل املوقع امل�ستهدف من
خالل اتباع التحفيز ال�ضوئى ،وهذا النوع من النهج ميكن �أن ي�ساعد على حت�سني
كفاءة الكالب امل�ستخدمة فى البيئات ال�صعبة ،وفى حني قد تتمكن كالب البحث
والإنقاذ من التحرك فى م�ساحات �صغرية للو�صول �إىل املناطق التى ال ي�ستطيع
الإن�سان الو�صول �إليها ،فمن ال�صعب حال ًيا توجيهها �إىل ما وراء نقطة حمددة،
وهنا ميكن ا�ستخدام هذا النظام القائم على الإ�ضاءة".

درا�سة حديثة :املريخ كان يحتوى على ماء وفي�ضانات

ك�شفت درا�سة حديثة �أن �سطح
املريخ �شهد �سابقا حدوث
في�ضانات �ضخمة ،فالعديد من
تر�سبات ال�صخور على الكوكب
الأحمر هى نتيجة لكتل كبرية
من املاء املتحرك ،ولي�س
جمرد "نهر �صغري".
ووفقا ملوقع "ديلى ميل"
الربيطانى ،يقول الباحثون �إن
كوكب املريخ رمبا كان يوما ما م�أوى للجليد العاملى ي�شبه كثريا ما كان
موجودا على الأر�ض خالل الع�رص البلي�ستو�سينى ،مما �أف�سح املجال �أمام حدوث
في�ضانات هائلة �أدت �إىل ت�شكيل اخل�صائ�ص التى نراها اليوم.
قام الباحثون فى الدرا�سة اجلديدة بفح�ص امتداد من ال�صخور الر�سوبية يبلغ
طوله  400مرت ،والذى مت العثور عليه فى منطقة جاىل كراتري باملريخ.
وقد مت ا�ستك�شاف املنطقة جزئي ًا من قبل م�سبارى "كريو�سيتى روفر" و "مار�س
ريكوني�سان�س �أوربيرت" ،وهى حتتوى على �صخور يعتقد �أنها عمرها من � 3.7إىل
 4.1مليار �سنة.
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�أوهام تعرقل النجاح

دوم ًا ما يكون النجاح قريب ًا ،
لكن ينبغي اجتياز اخلط الفا�صل
من قبلنا نحن  ،ال الركون �إىل �أنه
�سي�أتي �إلينا � ،أو �أننا با�ستمرار
التطلع �إليه �سنجذبه .
انتظار النجاح لي�س ح ً
ال -
�إذن  -وال الوقوف على مقربة ،
ف�ش�أن احلياة �أنها عامل متغري ،
ال ي�ؤمن باجلمود  ،وكلما ازداد
جمودنا تراكم يف طريقنا مزيد
من ال�صعاب والعقبات  ،التي
تف�صلنا �أكرث عن حتقيق الهدف
والنجاح  ،وتك�رس عزميتنا.
�أوهام الف�شل
كرد فعل لعدم مبادرتنا بفعل
�شيء  ،تنمو يف داخلنا �أوهام
 ،ت�صنعها نفو�سنا  ،وت�ضطرنا
للتقوقع حني تكرب �شيئ ًا ف�شيئ ًا
نهاب
 ،حتى تغدو عظيمة ،
ُ
االقرتاب منها ..ولو كنا
اقرتبنا منها  ،و�أحدثنا الفارق
 ،ف�سنجدها �أ�صغر مما ظننا ،
لكننا  -بجمودنا الدائم  -نكون
قد �أدمنَّا الوقوف دون حراك،
مربرين ف�شلنا ب�أكوام من الأعذار
الواهية  ،فيما يرك�ض الآخرون
�أمامنا باحثني عن النجاح
وحتقيق الأحالم .
ا�شحذ �إرادتك �أو ًال !!
طريق النجاح لي�س بعيد ًا كما
تت�صور  ،لكنه بحاجة لإرادة
مقرونة بتنا�سي املحبطات
والأ�شواك املزروعة يف ذاكرتك
كلون �أ�سود ال ت�ستطيع حموه ..
ابد�أ ب�شحذ نف�سك ب�إرادة �صلبة ،
ثم اقلب �صفحة الأوهام التالية
التي عرقلت م�سارك  ،وعطَّ لت
رغبة النجاح لديك:
ال م�ستحيل
طريق جناحك يبد�أ ب�شطب
كلمة م�ستحيل من قامو�س ر�أ�سك
وجتاهلها لدى �سماعها من �أي
،
ُ
�شخ�ص �آخر  ،والإميان ب�أن الأحالم
التي تكون م�ستحيلة تتحقق ،
ثم ت�صبح واقع ًا ملمو�س ًا يراه
الكل  ،فمث ً
ال لو فكرت يف بع�ض
الأحالم الكبرية  ،التي �أُجنزت يف
هذا الع�رص  ،مبنطق العقل قبل
�أن ت�صبح حقيقة  ،فحتم ًا كنت

�ست�سخر ممن كان يحلم ب�إجنازها
 ،لكنها يف نهاية املطاف �أ�ضحت
واقع ًا .
غادر ي�أ�سك
حني جتد الأبواب ُمقفلة �أمامك
يف الظاهر فقط  ،والظالم جاثم ًا
على حياتك  ،فال بد �أنك من �أولئك
الذين ي�شعرون بالي�أ�س مرار ًا ،
وير�ضخون له حتى و�صلوا ملرحلة
فقدان الأمل  ،وتب ُّدد الأحالم ..
ميكنك توديع هذه الفئة من النا�س
جربت فتح
 ،واالنطالق بعيد ًا لو َّ
هذه الأبواب لتعرف �أنها لي�ست
مغلقة ب�أي مفتاح  ..وعندها ..
�ستت�أكد �أن الي�أ�س لي�س �أكرث من
وهم  ،و�ستعلم �أنك متلك كل �شيء
بني يديك  ،و�أن حاجز الي�أ�س هو
الذي �أعاقك عن مل�س ما بجانبك.
دع الكالم وابد�أ ..
ت�ضييع كل �أوقات حياتك يف
الكالم دليل ف�شلك  ،فمن يبحث
عن النجاح يعمل  ،وال يتكلم ،
وال ي�أبه بانتقاد اجلميع حواليه
� ،أو يحاول تغيريهم  ،دون علم
منه �أنه مل يحاول تغيري نف�سه
 ،ومل يفكر ب�أن العيب فيه ..
الناجحون وحدهم َم ْن يبد�ؤون
جربوا حتقيقه
جناحهم بحلم
َّ
�أكرث من مرة  ،وف�شلوا  ،حتى
متكنوا من حتقيقه  ،و�أثبتوا
�أنهم معدن �صلب ال يقبل الك�رس ،
وال ي�أبهون حلجم العقبات � ،أو
يدعون منفذ ًا للي�أ�س للولوج �إىل
ر�ؤو�سهم.

تخل�صى من النعا�س بعد
عطلة نهاية اال�سبوع

ظا هر ا

هل يبدو التعب
وجهك.
على
جربي ا�ستعمال
كرمي مرطب
يحتوي على
لون برونزي
ذ ا تي ،
ا لب�رش ة
الربونزية التي
تبد و
لوحتها ال�شم�س
�صحية ون�رضة �أكرث.
وهاج
اح�صلي على جلد ّ
ّ
واجلاف �سيرتكان
اجللد الباهت
تبدين منهكة ب�شكل �أكرب .ولزيادة
الت�ألق ،ين�صح با�ستعمال كرمي تق�شري
لطيف مع منتج يحتوي هيدروك�سيد
�ألفا �أو حام�ض غروي .جربي ا�ستعمال
منتجات �آيفون للتق�شري.
ا�ستعملي �أكيا�س �شاي على الأكيا�س
�أ�سفل العني
انقعي كي�سي �شاي �أخ�رضين يف
املاء البارد و�ضعيهما على العيون
ملدة خم�س دقائق .الكافيني
ومانعات الت�أك�سد ي�ساعدان على
تقليل االنتفاخ.
�أجعلي عيونك تبدو �أو�سع
يتباين لون قلم حتديد العيون
الداكن مع لون العيون الأبي�ض  ،مما
يخلق نظرة ّ
نظيفة ،ويقظة .اختاري
ظال بلون اال�سربي�سو  -يبهج العني
بطريقة مغرية .جربي ظالل ريفلون
للعيون.
التغطية
الدوائر املظلمة �صفة قاتلة
للعيون وم�ؤ�رش اكيد على قلة النوم.
ا�ستعملي كرمي �أخفاء العيوب بدرجة
افتح من لون جلدك ،جربي منتجات
نيوتروجينا  1 3-كرمي �أخفاء العيوب
للعيون.

اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

طرق التق�شري واحل�صول على ب�شرة المعة

يعترب التق�شري له ف�ؤائد كثرية
حيث يزيل خاليا اجللد امليتة،
ويرتك جلدك مت�ألقا وناعما� .سواء
كنت ترغبني يف احل�صول على
جلد نظيف وناعم ،التق�شري �سوف
ي�ساعدك يف احل�صول على ب�رشة
طفولية المعة.
تقوم العديد من الن�ساء بتق�شري
الوجه فقط ويتجاهلن املناطق
االخرى يف اجل�سم .ولكن مع ارتفاع
درجات احلرارة يجب �أن تكوين
جاهزة لك�شف املزيد من اجزاء
ج�سمك .يجب ان يتم التق�شري قبل
الت�سمري.
التق�شري
بعملية
وللقيام
حتتاجلني االتى:
منظف تق�شري ،ليفة جيدة ،فر�شاة
ج�سم �أَو قفازات ،حجارة اخلف،
ِ
م�ستح�رض لرتطيب للج�سم.
واليك طريقة التق�شري:
 .1قبل الدخول اىل حو�ض
اال�ستحمام ،قومي بتنظيف جلدك
جيدا بالليفة ،او فر�شاة اجل�سم
�أو قفازات التق�شري .هذه اخلطوة
�ست�ساعدك يف التخل�ص من اجللد
امليت .ابدئي بحواف الكعب �أوال ثم
انتقلي لالجزاء االعلى.
 .2الآن بللي ج�سمك باملاء من
الر�أ�س اىل ا�صابع القدمني .ال تقومي
بتق�شري جلدك �إذا كنت قد تعر�ضت
م�ؤخرا حلروق ال�شم�س �أو تعر�ضت
ال�صابة او خد�ش �أو جرح.
� .3إ�ستعملي حجر اخلفاف على
والن�سيج
�أقدامك لإزالة اجللد
ِ
القا�سي� .إذا كانت �أقدامك قا�سية
ِ
جد ًا ،فيجب �أن تنقعيها يف وعاء ماء
دافئ ممزوج بك�أ�س من احلليب ملدة
 30دقيقة قبل الدخول اىل حو�ض
اال�ستحمام.
� .4ضعي القليل من �سائل التنظيف

على الليفة .قومي بعمل حركات
دائرية على ج�سمك للتخل�ص من
اخلاليا امليتة وتنظيف اجللد ب�شكل
جيد .عندما ت�صلي على منطقة
البيكيني ال تقومي بفركها بقوة لأن
اجللد هناك ح�سا�س جدا.
 .5ا�ستعملي الفر�شاة لتنظيف
الظهر واالرداف واملناطق التي ال
ميكنك ر�ؤيتها.
 .6ال تن�سي ا�ستعمال القليل من
كرمي التق�شري على الوجه ولكن
لي�س حول العيون والفم .ا�ستعملي
منتج خا�ص للوجه.
 .7اغ�سلي ج�سمك ووجهك باملاء
الدافئ ،ثم البارد .ميكنك ا�ستعمال
جل اال�ستحمام بعد التق�شري �إذا
رغبت يف ذلك.
 .8بعد اخلروج من حو�ض
اال�ستحمام ،قومي بتجفيف ج�سمك
جيدا ثم و�ضع طبقة من الكرمي
املرطب واللطيف ذو الرائحة
املنع�شة .هذه اخلطوة �رضورية
حلب�س الرطوبة يف اجل�سم واحل�صول
على جلد ناعم ومت�آلق ورائحة
منع�شة.
 .9يجب ا�ستعمال كرمي الرتطيب
بعد كل مرة ت�ستحمني بها للح�صول
على جلد لطيف وناعم .التق�شري
ميكن �أن يرتك اجللد جافا.

نف�سيون :االهتمام ب�إر�ضاء الزوجة ي�سعد الزوج �أوال
كثري من الرجال ي�شعرون �أن �إر�ضاء
الزوجة هو �أمر م�ستحيل ،كما �أنه �أمر
�سيئ وغري ح�سن بالن�سبة لكرامتهم
ورجولتهم ،وهو �أمر خاطئ واعتقاد
معيب ،نظرا لأن الكثري من الأفكار
الذكورية متنع الرجل وتبعده عن
�إر�ضاء املر�أة ،وهو ما يتع�سه هو فى
النهاية.
الرجل بطبيعته �شخ�ص يحب
ال�سيطرة ،وال يحب �أن ينقاد،
خا�صة من امر�أة ،بالإ�ضافة �إىل
الرتبية العربية التى اعتدنا عليها،

مطبخ �أ�رستي الري�ش البتلو باخل�رضوات

املقادير:
 1كجم حلم بتلو ,ري�ش �أو
ري�ش �ض�أن
 1ب�صلة ,كبريه �رشائح
 1حبة فلفل �أخ�رض �,صغريه
مفرومه
 2ملعقة كبرية ع�صري ليمون
 2/1كوب ب�سلة
 2حبة جزر
 3حبة بطاط�س
 1حزمة روزماري -ح�صا لبان
�(,أختيارى)
 1ملعقة كبرية بهارات دجاج
ملح و فلفل
الطريقة:
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العدد ()55

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

تقطع �أوراق الروزمارى .ميزج
الفلفل الأخ�رض ،ع�صري الليمون،
خلطة اللحم،الروزمارى ،امللح
و الفلفل فى وعاء .يدهن الري�ش
بهذا املزيج جيدا.
ت�ضاف �رشائح الب�صل فى �صينيه
للفرن .تر�ص ري�ش اللحم و ي�صب
بقية املزيج فوقه.
تو�ضع ال�صينيه فوق نار متو�سطه
و ترتك حتى يخرج اللحم املاء
املوجود داخله و ميت�صه(حواىل
� 2/1ساعه).
ي�ضاف  3/2كوب ماء مغلى،
تخف�ض النار ،تغطى ال�صينيه و
يرتك ملدة �ساعه فى حالة البتلو

وتربينا جميعا عليها ،والتى تعمق
وب�شدة فكرة الذكورية ،و�أن الرجل ال
يخطئ ،وال يجب �أن ير�ضى �أحد ًا ،بل
يتم �إر�ضا�ؤه.
والرجل يجب �أن يفكر ب�شكل �أكرب
�إيجابية ،وعدم التقيد بالأفكار
املنغلقة التى مل جتلب لنا �سوى
الرتاجع ،فالرجل يجب �أن يفكر
دوما كيف ير�ضى زوجته وال يفكر
�أبدا فى كيفية �إهمالها وعدم �إر�ضائها
و�إزعاجها.

و �ساعتني فى حالة ال�ض�أن حتى
ين�ضج اللحم.
ت�سلق الب�سله فى ماء فى هذه
الأثناء حتى ت�صبح ن�صف �سواء.
يقطع اجلزر و البطاط�س اىل قطع
كبريه.
ي�ضاف اىل اللحم بعد �ساعه من
مدة الطهى .يقدم مع الأرز البي�ض
�أو الأ�صفر.

فالأطباء ين�صحون الرجل
ب�رضورة �إر�ضائه لزوجته ،وذلك
لأن هذا �سيعود عليه بالراحة
النف�سية �أكرث ،مما �سيعود
على زوجته ذاتها ،لذا يجب
�أن يبحث عن راحته النف�سية،
و�أن يقوم ب�إر�ضائها ،والعمل
على �إراحتها قدر الإمكان ،وعدم
البحث عما يزعجها دوما.

جلمالك . . .اللون الذهبي لف�ساتني ر�أ�س ال�سنة

يقول م�صممو الأزياء واملو�ضة لأ�شهر
بيوت الأزياء الفرني�سة �أن اللون الذهبى
يعود هذا العام ليرتبع على عر�ش �أزياء
وف�ساتني ال�سهرة وحفالت ر�أ�س ال�سنة ملا
يعك�سه من �أناقة وفخامة ورقي وي�ضفي
الطابع امللوكي على من ترتديه فتبدو
كلأمريات وحوريات الق�ص�ص اخليالية
والأ�ساطري.
و�إرتدت دائما ف�ساتني بهذا اللون
املمثالت ال�شهريات يف حفالت "الأو�سكار"
وتوزيع اجلوائز للأفالم ال�سينمائية مثل
املمثلة الأمريكية مرييل �سرتيب يف حفل
توزيع جوائز الأو�سكار يف فرباير املا�ضي
عن دورها يف فيلم "املر�أة احلديدية "الذي �أدت فيه دور رئي�سة وزراء
بريطانيا �سابقا مارجريت تات�رش واملممثلة جي�سيكا جا�ستني التي ح�صلت
على �أو�سكار�أف�ضل ممثلة دور ثان واملمثلة �إيلي كامرب.
ويرى امل�صممون �أن اللون الذهبي مطلوب �أي�ضا يف تغليف الهدايا للعام
اجلديد �إذ يعطي �أب�سط الأ�شياء طابعا ملوكيا وين�صحون �أي�ضا ب�رشاء الهدايا
ذات اللون الذهبي كلأقالم وال�ساعات واحلقائب والأحذية �أي�ضا.
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الأول من د ي�سمرب يوم الإيدز العاملي-:
يف لقاء �صحيفة ارتريا احلديثة بال�سيدة مظالل:
اال�ستعدادت جرت على قدم و�ساق الحياء املنا�سبة على اكمل وجه
جمال بحالياي

و�سط اجلهود املكثفة واحلثيثة
التى تبذلها اجلهات املعنية
ب�إقليم عن�سبا وفرع وزارة ال�صحة
ومكاتب �إدارة املدينة و�إدارة
الإقليم وكافة ال�رشكاء لتغطية هذا
احلدث الإن�ساين والهم العاملي
والب�رشي والذي �سيقام هذا العام
على م�ستوى الوطن بحا�رضة �إقليم
عن�سبا مدينة كرن .فتحت �إرتريا
احلديثة �صفحاتها لتغطية هذا
احلدث و�إلتقت بال�سيدة :مظالل
تي�سفا ماريام لتطلع القارئ
الكرمي واملواطن املتابع على
كافة الإ�ستعدادات الالزمة لإحياء
هذا اليوم العاملي.
يف غمرة العمل وو�سط
�إرتريا
�إلتقتها
�إجتماعاتها
احلديثة يف مبنى وزارة ال�صحة
ف�إىل حيثيات احلوار والإ�ضاءات
والإ�شارات املهمة يف تغطية
احلدث-:
يف البدء ال�سيدة /مظالل :كيف ميكن
�أن تطلعينا على اجلهود الكبرية التي بذلت
حتى هذه اللحظة وبيننا وبني الإحتفال يوم
واحد؟!!
بد�أت �إجتماعاتنا يف مطلع
�أكتوبر واجلهود متوا�صلة حتى هذه
اللحظة لأهمية احلدث وح�سا�سيته
اللجان الوا�سعة ت�ضطلع بكل
الأعمال وترتيباته ووزارة ال�صحة
هي الراعية لهذا العمل و�إن العمل
يبد�أ من �إدارة القطاعات حتى
ي�صل �إىل �أعلى م�ستويات الفروع
والأق�سام بالوزارات والإحتادات
وال�رشكاء.
ال�سيدة /مظالل كيف مت تق�سيم اللجان
حتى ي�سرى العمل دقيق ًا ومرتب ًا وناجز ًا؟
مت تق�سيم اللجان بد�أء ًا بلجنة
االمن والنظام وجلان الفنون
والثقافة وجلان امل�سابقات
واملعلومات العامة وهذا ت�شارك
فيه �إحتاد املر�أة ووزارة التعليم
كما �أن هناك جلنة للريا�ضة يف
�سباق الدراجات واجلري وقد بد�أت
ن�شاطاتها من  4نوفمرب و�إختتمته
يف من نوفمرب كما �أن هناك جلنة
للتكتيك وجلان �أخرى!!..
ال�سيدة /مظالل نحتفل بهذه
الذكرى كل عام حت�سب ًا وخوف ًا من
�إ�ستفحال هذا الوباء القاتل واحلد
منه موعظة وتذكري ًا وناقو�س خطر
كم مرة مت به الإحتفال بهذا اليوم
عاملي ًا وطني ًا؟!!!
يحتفل العامل بهذه الذكرى
واملنا�سبة التي �أ�صبحت هاج�س ًا

ت�ؤرق للإن�سان وتهدد ال�صحة
للمرة الثالثون ونحن يف داخل
بالدنا نحتفل بها للمرة ال�سابعة
والع�رشين.
ال�سيدة /مظالل ت�سفاماريام يف �صورة
م�صغرة وتو�ضيح �سريع متى ظهر هذا
املر�ض يف �إرتريا و�أهتمامكم به كوزارة
�صحة؟!!
ظهر لأول مرة يف العام 88
مبدينة ع�صب وبعد التحرير �سعت
احلكومة �سعي ًا د�ؤوب ًا لإحتواء
هذا املر�ض ف�أ�صبحت العدوى
تتناق�ض من وقت لأخر حتى
ميكن �أن نقول يف �أخر درا�ساتنا
للعام 2017م  0 /6حتت ال�صفر
وهذه نتائج ال ت�سلينا وجتعلنا
ننام حيث هناك قطاع من ال�شعب
دائم ًا مهدد ًا من هذا املر�ض خا�صة
�سائقي ال�سيارات وخا�صة الكبرية
وعامالت اخلدمات الإجتماعية
بالفح�ص الدائم وامل�ستمر ميكن
ان نتجاوز كل �شيء.
�شعب �أ�صيل يحرتم معتقداته وتقاليده
ب�إعتقادك هل هذه الأ�شياء واملكت�سبات حتد
من �إ�ستفحال هذا الداء؟!!
نعم �أنها مهمة و�رضورية للغاية
رعاية الأمهات عندنا يف الدرجة
الأوىل وهن حتت الفح "ا.ز لكن
ثقافة الأزواج يف هذا اجلانب من
الذكور الزالت ب�ضئيلة فطبيعي
جد ًا �أن ت�أتي مع زوجك احلامل
وجتري فح�ص ًا طبي ًا.
كيف تقيمني اجلهود الكبرية لوزارة
ال�صحة وامل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شعبية
للق�ضاء على هذا املر�ض و�إحتواءه؟!!
نحن يف تقييمنا نرى دائم ًا ومن
خالل �سعينا ودرا�ساتنا امل�ستمرة
ب�أننا قد خف�ضنا املر�ض �إىل
درجات كثرية وحتت ال�صفر لكن
العام يقول ان هناك � 36ألف حالة
يجب �أن نتحقق من او�ضاعهم وهذا
عدد ب�سيط ك�شعب لكن خلطورة
املر�ض وح�سا�سيته ال تعترب �ضئي ً
ال
لذا نقول على ال�شعب �أن يتجه �إىل
الفح�ص الطوعي حتى نتحقق من
ذلك ونعي�ش يف طم�أنينة و�سالم.
دور رجال الدين يف حمالت التوعية
والإ�ستنفار ال�صحي امل�ستدمي؟!!
دورهم بالغ الأهمية وكبري
للغاية ف�إذا كان هناك حفل زواج
�أو عقد قران ال يتم هذا العقد
�إال بع�ض �إح�ضار قرار طبي من
املراكز ال�صحية يثبت �سالمة
الزوجني من املر�ض وهذه هي
من �صميم مهما مهم الدنينية
والأخالقية والإن�سان�سية ويقومون
بنقل ر�سالة اخلري والف�ضيلة

�إىل ال�شعب وامل�ؤمنني من خالل
مواعظهم و�سخطيهم.
امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاعات التي
تتعاون مع الوزارة وق�سمكم بالتحديد للحد
من هذا املر�ض والداء الع�ضال؟!!
�إنها م�س�ؤولية اجلميع ف�إ�صحاح
جمتمع يف جوهر هو بناء وطن
وت�شييد جمد �إداراة املدينة،
الإقليم ،الإحتادات ،احلزب،
املجل�س ،القطاعات الإدارية
كلها على قدم و�ساق وت�أهب تام
ملكافحة هذا املر�ض و�إن كل
�إجنازاتنا وراءه هذه امل�ؤ�س�سات
وهذه القطاعات املتعاونة.
و�سائط الإعالم تن�شر بني احلني والأخر
�أن هناك ام�صال وجدت لعالج هذا الداء ما
هي م�صداقية مثل هذه املعلومات و�إن وجد
هل �سي�صل �إىل يد كل النا�س؟!!
الذي نعرفه كوزارة �صحة
ونتعامل به مع املر�ض هو ان
هناك عالجات لتطويل مدة العمر
ومقاومة اجلرثومة داخل اجلثم
يف البدء كان امل�صاب يتناولها
مرتني يف اليوم و�أ�صبحت الأن مرة
واحدة يف البدء كان امل�صابون
يذهبون �إىل �أ�سمرا لتعاطي الدواء
من �أقرب مركز بالإ�ضافة �إىل مراكز
الفح�ص املوزعة يف كل مكان.
�إرتريا دولة وطنية تقوم
على املفهوم اجلمعي بداية من
اخلدمة الوطنية والداخليات
التعلمية املوزعة يف كافة

الأقاليم من املتو�سطة وحتى
املراحل اجلامعية وهي جتمعات
هائلة ل�شباب ومراهقني دور
وزارة ال�صحة يف تعزيز الوعي
ال�صحي والثقافة اجلن�سية يف هذه
املراكز:
عيوننا وقلوبنا دائم ًا على هذه
املراكز وهذا القطاع احليوي
املنتج فئة ال�شباب وهم الفئة
الأكرث عر�ضة لهذا املر�ض اخلطري
حتى مع هذه املرحلة التي نعي�شها

مرحلة ال�سالم والإنفتاح على دول
الإقليم ي�صري �إهتمامنا بهذا القطاع
�أكرب و�إن وزارة ال�صحة وبالتن�سيق
مع �إحتاد ال�شباب نقوم مبهامها
يف كل هذه املراكز التعليمية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية.
ثقافة �شبابنا اجلن�سية يف �أي

هناك خطط وبرنامج لتو�سيع
ومتديد مراكز ال�صحة وت�أهيل
الكادر وهو ال�سعي �إىل توعية
ال�شعب �أكرث و�أكرث ومتديد العالج
وتوزيعه يف كل املراكز ميثل هذه
الآليات وت�ضافر اجلهود ميكن ان
نتجاوز هذه امل�شكلة التي تهدد
العامل والإن�سانية جمعاء.
�صورة م�صغرة ملاهية الإحتفال و�ضيوفكم
الكرام الذين ي�شرفون هذا الإحتفال
مب�ستوى الوطن بكرن!!!
�سعينا �سعي ًا د�ؤوب ًا للو�صول �إىل
الغاية وهي �سالمة الإن�سان من
خالل هذه الإحتفاليات حتى يهتم
النا�س ب�إبعاد الكارثة و�سي�رشفوا
هذا احلفل �ضيوف �رشف من منظمة
( )NGOو�أع�ضاء �رشف من وزارة
ال�صحة والإحتادات وامل�ؤ�س�سات
الوطنية ونحن �سعداء لوجودهم

م�ستوى جندها ودروها يف احلد
من هذا املر�ض؟
مفهوم �شبابنا للثقافة اجلن�سية
عالية من حيث الرتبية واملجتمع
والن�شاطات الوا�سعة التي نبذلها
الوزارة من املرحلة املتو�سطة
باملدار�س وحتى املعاهد العليا
والكليات.
�شعار هذا العام يقول :بالفح�ص الطبي
نتعرف على او�ضاعنا ال�صحية كيف وقع

الإختيار على هذا ال�شعار؟
بالفح�ص الطبي ان يعرف كل منا
�أو�ضاعه يف العام � 220أن يتحقق
اجلميع من يحمل الفريو�س يتناول
العالج فينق�ص الفريو�س وان نق�ص
الفريو�س يقلل من �إمكانية نقل
العدوى ويعي�ش امل�صاب مطمئن ًا
على حاله ويتناول عالجه.
ما هي خططكم امل�ستقبلية
كوزارة و�ضمن مكافحة الإيدز
للق�ضاء على هذا املر�ض واحلد من
تهديداته؟!!

بيننا حتى ت�صل الر�سالة �إىل
اجلميع.
ال�سيدة مظالل �أنت �أكرث �إن�سانة ي�ؤرقك
هاج�س هذا املر�ض كم�س�ؤولة للق�سم ومتابعة
دقيقة الأو�ضاع النا�س ..يف اخلتام ن�صيحة
و�إر�شاد للجميع ال �سيما ال�شباب درع الأمة
وحماه الوطن!!
�أن يعرتف كل ال�شباب على
�أو�ضاعهم ال�صحية يطمئن ال�صحيح
ويبد�أ امل�صاب عالجه للتو
فامل�صاب ميكن �إذا �أخذ عالجه �أن
يحيا حياة طبيعية يتزوج وينجب
�أوالد �أ�صحاء وميكن ان يعمل
ويتعلم ال�صمت واخلوف والرتدد
هو كارثة �أكرب من هذا الداء ...يف
اخلتام �أمتنى ال�سالمة والعافية
وال�صحة للجميع وعام �سعيد على
�شعبنا و�شبابنا..
و�شكر ًا
�إرتريا احلديثة  ..مبنى وزارة ال�صحة
كرن
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ق�سم رعاية الأطفال يف املراكز ال�صحية بالإقليم اجلنوبي

جهود مقدرة يف جمال وقاية الأمومة والطفولة واحلد من الأمرا�ض املعدية
كما �أو�ضحنا يف اجلزء الأول عدد اخلمي�س املا�ضي� ،أن ميالد طفل ميثل دليال واقعيا على
ا�ستمرارية احلياة الب�شرية وجتددها ،لذا ميثل م�صدر بهجة و�سعادة للأ�سرة ب�أكملها ،واملجتمع
ككل� ،أي �أن هذا الع�ضو اجلديد يعتمد يف منوه ورعايته على من حوله من الأهل والأقارب ،وحتى
املجتمع والبيئة املحيطة به .ويف هذا ف�إن من الأهمية مبكان بد�أ االهتمام ب�صحة الأطفال منذ
التفكري يف الرغبة باحلمل والوالدة� ،إذ � ّإن جميع القرارات التي يتمّ اتخاذها يف هذه املرحلة قد
تنعك�س على مدى �صحة و�سالمة الأطفال يف امل�ستقبل.
ويف هذا ال�سياق ميثل وعي الأ�سرة الركيزة الأوىل التي يعتمد عليها �أي جهد �صحي لرعاية
الطفل �صحيا ،وحمايته اي�ضا من االمرا�ض املعدية ،ال �سيما و �أن مقاومة الطفل الطبيعية
للأمرا�ض ال تزال �ضعيفة مل تكتمل بعد .كما يتطلب �أن تكون الأ�سرة على وعي تام ب�أهمية نظافة
البيئة املحيطة بالطفل ،واتباع الو�سائل ال�صحية باملنزل ،وجتهيز طعام الطفل على �أ�س�س �صحية،
والوقاية من تلوث اجلروح ،وجتنب خمالطة املر�ضى .ويف هذا الإطار تبذل وزارة ال�صحة جهودا
م�ضنية �ضمن �سيا�ستها الرامية اىل حماية الطفل ورعايته� ،إنطالقا من مبد�أ �أن الأولوية يف كل
�شيء للأطفال .وبالتايل الإهتمام الالزم ب�صحة الأم والطفل ،لإيجاد طفل معافى حتى ميكن
�إيجاد جمتمع معافى قادر على �إعمار الوطن وتنميته .وعليه �شيدت امل�ؤ�س�سات ال�صحية وهيئت
املعاهد املتخ�ص�صة يف املجال ال�صحي ،كما �شهدت امل�ست�شفيات تطورا يف �أدائها وارتقاء يف قدراتها
وامكاناتها ،ال �سيما يف جمال الأطفال حيث ان�شئ ق�سم �إ�ضايف لرعاية الأطفال اخلدج يف الكثري
من امل�ست�شفيات .بالإ�ضافة اىل توفري متطلبات اق�سام الوالدة يف املراكز ال�صحية ،وكذلك تطعيم
الأطفال حلمايتهم من خمتلف الأمرا�ض القاتلة .هذه احلائق على �ألأر�ض ميكن ان يتلفت نظر �أي
زائر لعا�صمة من عوا�صم الأقاليم ال�ستة ،يلفت نظره وجود م�ست�شفى مرجعي ميتلك قدرات عالجية
معقولة ملواجهة التحديات التي ميكن ان تواجه املركز ال�صحية املنت�شرة يف الإقليم ،وبالطبع ت�ضم
هذه امل�ست�شفيات فروع لعالج الأطفال وكذلك للوالدة .ومبا �أن الأقليم اجلنوبي يعترب من �أكرب
الأقاليم يف الكثافة ال�سكانية ،فمن الطبيعي �أن جند فيه م�ست�شفى تخ�ص�صي مرجعي ،وهو �أول ما
ي�ستقبل الزائر ملدينة مندفرا القادم من العا�صمة �أ�سمرا .لذا و�أثناء حترك جمموعة من ال�صحفيني
لزيارة بع�ض املديريات يف الإقليم اجلنوبي ،قمنا بزيارة م�ست�شفى مندفرا املرجعي ،وقد خ�ص�صنا
لقاء منفردا مع م�س�ؤول ق�سم الأطفال مب�ست�شفى مندفى املرجعي الدكتور� /سام�سوم �أباي .وذلك
ملزيد من التعرف على �أو�ضاع الق�سم ومدى تطوره ،وكنا قد ا�ستعر�ضنا يف اجلزء الأول الكثري من
�أطراف احلوار ،ويف هذا اجلزء ن�ستكمل ما تبقى لنا من حوار مع الدكتور� /سام�سوم ،نتمنى لكم
وقتا ممتعا.

حممدعلي حميدة
اجلزء الثاين والأخري
رعاية الأطفال اخلدج
وفيما يخ�ص رعاية االطفال اخلدج،
يو�ضح الدكتور� /سام�سوم ،ب�أن
امل�ست�شفى يويل اهتماما كبريا برعاية
الأطفال ال �سيما من يولدون قبل اكمال
فرتة احلمل الطبيعية ،وذلك عرب
حوا�ضن �صناعية لإ�ستكمالهم النق�ص
الذي يعانون منه .حيث يولد الطفل
بعد مرور ت�سعة �أ�شهر كطفل كامل ،و
قد يولد البع�ض يف �سبعة �أ�شهر� ،أو
ثمانية ،او �ستة �أ�شهر� .أما مادون ذلك
فال ميكننا م�ساعدتهم ن�سبة ل�صعوبة
الو�ضع وعدم وجود �إمكانات ملواجهة
هذه احلالة .لذا ف�إن تعاملنا يتم مع
من يولدون يف عمر �سبعة �أ�شهر و�أكرث.
حتدث الوالدة املبكرة ،مثال عندما
تواجه اجلنني ا�شكاالت يف التنف�س
داخل الرحم ،فيجري العمل للإ�رساع
بو�ضعه حتى يجد فر�صة لتنف�س
�أف�ضل .ومبا �أن اجلنني الذي مل يكمل
الفرتة الطبيعية ،يحتاج اىل م�ستوى
الدفئ الذي كان يجده يف الرحم،
لذا نوفر له هذا الدفئ عرب ح�ضانات

يتم و�ضعه فيها تكون له مبثابة
رحم ،حتى ي�صل اىل ال�سن العادي.
ومبا �أنه ال ي�ستيطيع الر�ضاعة لذا
نتعامل معهم عرب الرتوية الوريدية،
و�سوائل مقوية .و�أ�ضاف لذا ف�إن
الأف�ضل رعاية اجلنني يف بطن امه
حتى يولد يف الفرتة املحددة .كما
�أن الوالدة يف املنزل قد ت�سبب للأم
املخاطر حتىى املوت ،ويعر�ض
الطفل كذلك للموت� ،إذا مل يتمكن
من التنف�س يف اللحظات الأوىل التي
يولد فيها .لذا ال بد من نقل الأم اىل
املركز ال�صحي للوالدة حتت الرعاية
الطبية .وذلك حماية للأم والطفل يف
�آن واحد� .إذ �أن هذه امل�صاعب ت�أتي
لأ�سباب عدة .يف مقدمتها �إنعدام
النظافة ،وكذلك نق�ص يف الأك�سوجني
على الطفل ،لأن ن�سبة  30%حتدث
نتيجة عدم النظافة ،و 30%ب�سبب
تعرث الوالدة 30% ،الوالدة قبل
اكتمال الفرتة الطبيعية للوالدة .ويف
حال اتباع الأ�ساليب والطرق ال�سليمة
ميكن معاجلة ه�ؤالء جميعا وانقاذهم.
مثال كنا قد قمنا يف الأعوام املا�ضية
مبعاجلة نحو 2000طفل ولدوا بهذه
الطرق ،لكن الآن وبدال من ت�ضييع
الوقت والإمكانات يف معاجلة مثل

هذه احلاالت ا�صبح جليا �أن من املهم
متابعة و�ضع اجلنني قبل الوالدة
واثناء الوالدة واحلفاظ على نظافته،
وهنا ي�أتي الفرق� .إذ جند الفارق
كبري ،ف�إذا كان لدينا يف ال�سابق
معاجلة نحو  300طفل من اخلدج،
لكن الآن وبعد �أن قمنا بالرتكيز على
احلفاظ على نظافة البيئة املحيطة
بالطفل قبل الوالدة و�أثناء الوالدة،
كانت النتيجة �إنخفا�ض الن�سبة اىل
 131طفل ،كما �أن الأطفال الذين كانوا
ي�صابون بالتهابات الناجتة عن نق�ص
النظافة كذلك من  185طفال يف العام
تقريبا .انخف�ض العدد اىل  37طفال
فقط يف العام� .أي �أن النجاح يكمن
يف الرعاية املبكرة .ويف حال حدوث
�شيئ طارئ فيمكن التعامل معها بكل
�سهولة .حيث جند ق�سم متخ�ص�ص
لرعاية الأطفال يف مندفرا ودق
احمري ،ولدينا برنامج لفتح اق�سام
يف كل من �صنعفي وعدي قيح ،علما
ب�أن مثل هذه اخلدمات اخلا�صة توجد
يف �أقاليم �أخرى يف قندع ،وبارنتو،
و�أ�سمرا.
وقال �سيادته :يعني هذا �أنه ينبغي
متابعة الأم وهي ال تزال يف طور النمو
ويف مرحلة ال�صغر،يف فرتة الدرا�سة،
ورعايتها �صحيا� ،سواء بالتطعيم
وتوفري العالج الالزم .وال بد من
تعاظم هذه الرعاية عندما ت�صل الأنثى
اىل م�ستوى الزواج ومرحلة احلمل،
ف�إن ما يبذل من جهود يف رعايتها يف
هذه املرحلة وحتى و�ضعها للطفل
بال�شكل املطلوب ،ال بد �أن تكون هي
الأكرث  ،و�أن يتم فيها الإ�ستثمار ب�شكل
�أكرب ،لأنها مرحلة اال�سا�س الذي
يعتمد عليه وجود طفل �سليم معافى.
وهو مبثابة �أ�سا�س املنزل الذي يقوم

دكتور�/سام�سوم �أباي
ب�شكل �صحيح ،ما ي�ؤمن �سالمة املنزل
وبقائه .كذلك الأم التي ال جتد رعاية
�صحية منذ البداية من ال�صعب ان تلد
طفال معافى .لذا من الأف�ضل للأم ان
تفكر يف �رصف ما بو�سعها ل�سالمة
جنينها بدال من جتميع املال ليوم
العقيقة �أو التعميد .وهذا يتطلب
تكاتف اجلميع ،فاملهمة لي�ست مهمة
الأطباء وح�سب و�إمنا هي مهمة وواجب
ينبغي �أن ي�سهم فيه اجلميع .لأن
الإ�ستثمار الأف�ضل يف املجال ال�صحي
هو الإ�ستثمار يف جمال الأمومة
والطفولة.
العالج التقليدي و�آثاره ال�ضارة
ويف هذا اجلانب قال الدكتور،
�سام�سوم �أباي� ،إن كل ت�رصف �سواء
كان �صوابا �أو خط�أ يبد�أ بالفكرة،
ف�إذا كان التفكري خاطئا ال يرجي
من الت�رصف املبني عليه �أي نتائج
جيدة .لذا ف�إن الركون �إىل التداوي
با�ستخدام الأدوية التقليدية ،التي
يي�ستعملها النا�س دون �أي �سند علمي
عن مدى �صالحية هذا العقار �أو ذاك
الت�رصف ،من كي بالنار  ،وف�صد
لإخراج الدم وغريها .بدعوى �أن فالن
تداوى بكذا ،وان فالنة ا�ستعملت هذا
النوع وهذه الطريقة .ب�شكل ي�صبح
الأمر فيه �رضبا من املغامرة ،التي
ال تعلم نتائجها ،و�أن �رضرها ال �شك
�أكرب .وعلى الرغم من �أن معظم الأدوية
الطبية احلديثة ت�ستخرج من النباتات
والأ�شياء الطبيعية� ،إال �أن هذا ال
يعني �أن نتعامل معها ب�شكل ع�شوائي.
ومن املهم �أن نعي �أن هذه الأدوية
ا�ستخل�صت من الطبيعة ب�شكل علمي
وبعد بحث وجتارب ملحتوياتها،
وما هو املطلوب منها لكل حالة
مر�ضية  ،وما هي الآثار اجلانبية
لكل م�ستح�رض ،وعليه مت حتديد نوع
الدواء والن�سب املطلوبة ،وكيفية
الإ�ستعمال لعالج مر�ض ما ،ب�شكل
موثق وم�ضمون .ومن اخلط�أ التهاون
بهذا اجلهد العلمي والإ�ستمرار يف
تناول وا�ستخدام العالج التقليدي الذي
ال نعرف حمتواه� ،أو �آثاره اجلانبية

على �صحتنا ،ال �سيما �صحة الأطفال،
ن�سبة ل�ضعف قوتهم املناعية،
وحمدودية قدراتهم يف التحمل.
وي�أتي �ضمن هذه الت�رصفات ختان
الذكور با�سلوب تقليدي ،يف �أي مكان،
وب�أدوات غري م�ضمونة ال�سالمة .ما
يعر�ض الطفل لآالم ،ورمبا خماطر.
بدال من الذهاب اىل املراكز ال�صحية
التي �أعدت كل ما ميكن لإجناز هذا
العمل ب�صورة �صحية .كذلك اللجوء
اىل الكي لعالج �أمرا�ض مثل مر�ض ال�سل
الذي �أ�صبح عالجه اليوم يف متناول
اليد ،وميكن �أن جنده يف �أي مركز
طبي .كذلك �إزالة اللهاة ،ا�ستنادا
�إىل تقاليد وموروثات ال يدري �أحد
منطلقها وال الهدف منها ،وبالتايل
ت�سبب الإ�شكاالت للطفل� ،سواء فيما
يخ�ص طريقة الإزالة وما يرتتب على
ازالتها من �أ�رضار يف �صحة الطفل,
ويف هذا ال بد من �أن نعي �أن �إزالة �أي
جزء من �أجزاء اجل�سم يعترب اعتداء
على اجل�سم ،وحرمانه من الوظيفة
التي كان �سي�ؤدها هذا اجلزء املعتدى
عليه .كذلك حرمان الطفل من
احل�صول على �أ�شعة ال�شم�س ال�رضورية
بدعوى اخلوف من �إ�صابته بالربد.
ما ي�ؤدي اىل ا�صابة الطفل ب�إ�شكاالت
يف العظام ،والإعاقة ،نتيجة نق�ص
الفيتامينات ال�رضورية .فيتامني
( دي) الذي نح�صل عليه من ا�شعة
ال�شم�س باملجان ودون �أي مقابل.
كذلك ا�ستخدام احل�شائ�ش و�أوراق
الأ�شجار لعالج بع�ض الأمرا�ض ،رغم
�أننا ال ندري حمتوا تلك الأوراق وال
الكمية املطلوبة ،ما ي�ؤدي اىل �آثار
�ضارة يف �صحة الإن�سان .وهكذا نرى
�أن العالج التقليدي له �آثار �ضارة
ب�صحة الإن�سان ،وقد يت�سبب يف
تعري�ض املري�ض لأنواع �أخرى من
املر�ض.
من املحزن احلاق ال�ضرر مبن نحبه اكرث
نتيجة عدم الوعي
الأطفال هدية من اخلالق ،وهم
�أجمل هدية ،وال بد من احلفاظ عليهم
وحمايتهم .كما ان الأطفال هم اكرث
فئة حتظى باحلب واحلنان �سواء
من الوالدين �أو املجتمع ككل .لذا
من امل�ؤمل �أن ن�سبب لهم ال�رضر،
وان نعر�ضهم للمخاطر  ،نتيجة
لت�رصفاتنا وقراراتنا� ،سواء يف
عالجهم �أو رعايتهم ،خارج الأ�س�س
ال�صحية ال�سليمة .حتى وان كان ذلك
بدافع احلب .ومن املهم جدا �أن نعي
اهمية ح�صولهم على الرعاية ال�صحية
الالزمة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي
تعمل قدر ما اوتيت من امكانات
لتوفري العالج املطلوب لوقايتهم من
الأمرا�ض ،وعالجهم ورعايتهم بال�شكل
ال�صحي ال�سليم .فهذا �أف�ضل للجميع.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

م�شروع قر�ست الزراعي ودوره يف عملية التنمية الزراعية
م�س�ؤول قطاع التنمية الزراعية ب�إقليم القا�ش بركة :ن�أمل م� ً
ستقبال �أن يكون م�رشوع قر�ست من �أكرب القطاعات التنموية بالبالد
حوار :نورالدين خليفة
عد�سة� :أبيل برخت
لدى تفقد جريدة �إرتريا احلديثة
للم�شاريع التنموية يف قر�ست� ،إلتقت
مع خمتلف امل�س�ؤولني والأع�ضاء
بامل�رشوع .حيث ذكر م�س�ؤول التنمية
الزراعية بالقطاع الغربي لإقليم
القا�ش – بركة ،ال�سيد حيلزقي هبتي
ب�أن هذا امل�رشوع� ،أي م�رشوع قر�ست
الزراعي ،هي �إحدى امل�شاريع التي
يتم تنفيذها يف قطاع التنمية الغربي
للإ قليم .
و تعر ف
مب�سمى القطاع
الأول �أو القطاع
ا جلنو بي
الغربي .وهذا
القطاع ،ي�ضم
ثالثة قطاعات
فرعية تخت�ص
با مل�شا ر يع
ا لز ر ا عية
ا لكبري ة
و ا ل�صغري ة
ا لتا بعة
للحكو مة .
و تو جد
القطاعات الفرعية الثالثة يف كل
من ،مديرية هيكوتا ،مديرية ت�سني
ومديرية قلوج .ويركز م�رشوع
قر�ست الزراعي يف �إنتاجه ب�شكل
�أ�سا�سي على اخل�رضوات والفواكه
واملا�شية .و�أ�ضاف ال�سيد حيلزقي،
ب�أن �أحوال منتجات امل�رشوع يف هذه
الآونة ب�شكل عام ،ت�سري مب�ستويات
ممتازة وم�شجعة .حيث �أن هذه
امل�شاريع �سرتكز بالدرجة الأوىل
على توفري الإنتاج للإ�ستهالك املحلي
داخل البالد ،مثل منتجات الطماطم،
الفلفل ،الب�صل وخمتلف اخل�رضوات
الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل �أنواع الفواكه
مثل الربتقال ،الليمون ،املاجنو،
املوز والتمور .كما يتم العمل على
توفري الطلب املتزايد على اللحوم
وم�شتقات احلليب وغريها .وتابع
قائالً" ،هناك �أي�ض ًا جتارب جترى
على احلبوب واملحا�صيل الزراعية
النقدية ،حيث وجدنا ب�أن نتائج هذه
التجارب م�شجعة و�إيجابية" .وحول
م�شاريع تنمية الرثوة احليوانية
بقر�ست ،ذكر ال�سيد حيلزقي عن
وجود حوايل  13,000ر�أ�س من
الأغنام وحوايل  800ر�أ�س من الأبقار
يتم رعايتها بهذا القطاع التنموي،
وملزيد من التو�ضيح حول هذه
النقطة� ،أو�ضح ب�أن الهدف من تنمية
احليوانية
الرثوة
مب�رشوع قر�ست هو
توفري الطلب املحلي
املتزايد من وقت
لآخر على احلليب
وم�شتقاته بالإ�ضافة
�إىل اللحوم .كما �أن
�أهم �أهداف م�ؤ�س�سة
واملوا�شي
الغالل
عدا
الإرترية،
الإكتفاء املحلي من
املنتجات،
هذه
هو ت�صدير خمتلف
اللحوم
م�شتقات
لدول اجلوار ،وذلك
عرب تربية خمتلف
املا�شية.
�أنواع
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك م�شاريع
حمددة لتنمية البقوليات ،احلبوب

تقوم م�ؤ�س�سة الغالل واملوا�شي االرترية بادارة امل�شاريع الزراعية التابعة
لقطاع التنمية اجلنوبي الغربي ب�إقليم القا�ش – بركة ،وت�ضم هذه امل�شاريع
الزراعية ك ًال من ،قر�ست ،فانكو ظم�ؤ (في�سكو) ،عد عمر وعلي قدر .وعدا هذه
امل�شاريع ،هناك �أي�ض ًا م�شاريع �أخرى مثل ،مزارع فانكو -راوي ،مزارع
بادميت ،بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية التي �سيتم
ال�رشوع يف �إنفاذها يف القريب العاجل .وهذه املنطقة التنموية ،تقع يف
اجلزء اجلنوبي الغربي من �إقليم القا�ش بركة ،وهي جزء من املناطق التي
جتري فيها امل�شاريع التنموية يف الإقليم .ومن �إحدى تلك امل�شاريع الزراعية،
جند ب�أن م�رشوع قر�ست الزراعي هي �أكرب تلك امل�شاريع التي ي�ؤمل يف �أن تكون
�إحدى امل�شاريع الزراعية العمالقة والناجحة بكل املقايي�س يف امل�ستقبل.

واملحا�صيل الزراعية النقدية.
و�أ�ضاف ال�سيد حيلزقي ،ب�أنه يتم
الإعتماد يف �إنتاج حما�صيل حمدودة
على الزراعة املروية ،ب�شكل �أكرب
يف مو�سم اخلريف وب�شكل حمدود يف
مو�سم ال�شتاء ،يف كافة امل�شاريع
الزراعية املندرجة يف هذا القطاع.
حيث يتم زراعة ال�شعري ،ال�سم�سم،
الدخن والذرة وغريها من املحا�صيل
الأخرى التي من املتوقع �أن ت�سجل
�إنتاج ًا جيد ًا جد ًا .فعلى �سبيل املثال،
مت يف هذا العام ،زراعة ال�سم�سم يف
م�ساحات كبرية من هذه القطاع،
ومت حتقيق نتائج مميزة على هذا
ال�صعيد .ويف املحا�صيل الزراعية
النقدية مثل القمح ،متت جتارب
لزراعة ثالثة عينات من القمح يف
قر�ست ،حيث وجد ب�أن القمح ميكن
�أن ينمو ويزداد �إنتاجه ب�صورة فاعلة.
وميكن �أي�ض ًا ملح�صول الطاف �أن ينمو
ويتالئم مع �أرا�ضي هذه املناطق.
وتابع بالقول" ،الآن ،ومبوجب
الإ�سرتاتيجية الوطنية التي نقوم
ب�إتباعها ،نقوم ب�إنتاج املحا�صيل
الالزمة والتي يزداد الطلب ال�شعبي
عليها" .ف�أرا�ضينا وكما مت معاينته
م�سبق ًا ،تتالئم وتتكيف مع �أغلب
النباتات واملحا�صيل الزراعية.
واملياه بطبيعتها �صافية� ،إ�ضافة

�إىل الرتبة اخل�صبة .ف�أولوياتنا هي
زيادة توفري الكايف من اخل�رضوات
والفواكه ،بالإ�ضافة �إىل توفري

واللحم
احلليب
و م�شتقا تهما .
وبعد ذلك ب�إمكاننا
ال�رشوع م�ستقب ً
ال
يف اخلطط املتبقية
ح�سب الإمكانية
كما
واحلاجة.
�أن معظم الأ�سواق
اخلا�صة مبنتجات
الغالل
م�ؤ�س�سة
واملوا�شي تتواجد
يف مدينة �أ�سمرا.
عر�ض
ويتم
املنتجات وبيعها
للمواطنني لدى
حدري
متاجر
ب�أ�سعار معقولة .وبع�ض من هذه
املنتجات يتم توفريها بدكاكني
�صغرية وتباع ب�أ�سعار رخي�صة.
وبالذات فيما يتعلق بطلبات اللحوم،
يتم توفريها يف �أغلب الأحيان
للوزارات ،امل�ؤ�س�سات احلكومية،
خمتلف الدورات والربامج ،عند تقدمي
الطلب من هذه اجلهات .لذا ف�إن قطاع

التنمية اجلنوبي الغربي ،هي �إحدى
مناطق التنمية الأ�سا�سية يف �إرتريا،
وذلك خل�صوبة �أرا�ضيها ،وم�ساحتها
ال�شا�سعة .ومن هذا املنظور� ،أ�صبح
هذا القطاع بالغ الأهمية بالن�سبة
للحكومة .ومن �أجل حتقيق الأهداف

اخلا�صة بهذا امل�رشوع ،مت بناء
خم�سة �سدود كبرية �أمكنها تخزين

كميات كبرية من املياه .حيث �أن
�إقامة امل�شاريع الزراعية والتنموية
على �ضفاف تلك ال�سدود ،عزز من
الرتكيز على الإ�ستمرار يف مثل
هذه الأن�شطة .وما مت القيام به
من �أن�شطة تنموية حالي ًا ،هي يف
مرحلة البداية لي�س �إال .ون�أمل يف
تو�سيع هذا امل�رشوع م�ستقب ً
ال من
�أجل �أن يبلغ امل�ستوى املر�ضي.
ومما ال �شك فيه� ،أن م�ضاعفة اجلهود
وزيادة الكادر الب�رشي الزراعي يف
هذا امل�رشوع� ،سيكون له بالغ الأثر
يف رفع �إنتاجيته ب�شكل �أف�ضل .فعلى
�سبيل املثال� ،إنتاج حم�صول الطماطم
بالكادر الب�رشي املوجود ،وتعليبه
ومن ثم بيعه ،لعب دور ًا فاع ً
ال
يف تثبيت �أ�سعار �صل�صة الطماطم
املعلبة .وذكر ال�سيد حيلزقي �أي�ض ًا
�إىل �أنه يف الوقت احلايل ،مت غر�س
خمتلف �أنواع الفواكه يف هذه ب�ساتني
هذا امل�رشوع .ومنذ العام املا�ضي،
مت توفري الأ�سواق مبحا�صيل
الربتقال ،املاجنو والليمون.
و�أ�ضاف "فيما يتعلق بتوفري احلليب
وم�شتقاته ،عدا اخلدمات الأخرى التي
نقوم بتقدميها وتوفريها ،مث ً
ال هناك
برنامج لت�سخري منتجات مزارع عد
عمر لفائدة وم�صلحة �سكان املنطقة".
وب�شكل عام ،ما مت �إجنازه الآن ،ميثل
متهيد ًا لغريه من الربامج الأخرى.
وبالنظر �إىل م�ساحة امل�رشوع ،ف�إن
م�رشوع قر�ست الزراعي ،خلق فر�ص
عمل ب�شكل م�ؤقت �أو دائم ،للمئات
من ال�شباب .ومنذ عام 2010م،
قام امل�رشوع ،بتوظيف العديد من
�سكان املنطقة وبالأحرى الالجئني
القادمني من ال�سودان ،للعمل يف

خمتلف القطاعات التنموية مل�رشوع
قر�ست الزراعي .ومن �أجل م�صلحة
وفائدة ال�شعب ،والإ�ستفادة من
اخلربة الزراعية ،وحت�سني احلياة
املعي�شية للمواطنني ،قامت احلكومة
بفتح �أبواب العمل بهذا امل�رشوع حتى
�سواء كان مزارع ًا �أم
يتمكن املواطن
ً
عام ً
ال من ت�سيري حياته وجني ثمرة
جهده وتعبه .وب�شكل عام ،يبلغ
متو�سط عدد العاملني مب�رشوع قر�ست
الزراعي ح�سب ف�صول ال�سنة ،حوايل
 4,000عامل يومي ًا .حيث �أن �أغلب
ال�سكان القاطنني بفي�سكو �أو فانكو
هم الجئون �سابقون بال�سودان.
وهذا امل�رشوع الذي �إ�ستمر حتى الآن
لت�سع �أو ع�رش �سنوات ،فتح فر�ص
العمل له�ؤالء ال�سكان من �أجل ت�سيري
حياتهم املعي�شية .كما �أن �أ�ؤلئك
العاملني بحقول امل�رشوع كانوا
يف الأ�صل رعاة للما�شية ،ومل تكن
لديهم �أية خلفية عن الزراعة� .إال �أنهم
حالي ًا �أ�صبحوا مزارعني �أكفاء بف�ضل
ممار�ستهم امل�ستمرة حلرفة الزراعة.
ويف املا�ضي كان عمل الإناث يف
املزارع يعترب عم ً
ال معيب ًا� ،إال �أن

ال�سيد /حيلزقي هبتي
الإناث حالي ًا �إن�سجمن وبد�أن بالعمل
الزراعي كما �أنهن يدربن �أبنائهن
على �أ�صول هذا العمل .وذكر ال�سيد
حيلزقي ،ب�أن امل�رشوع يف بدايته،
كان ي�ضم قلة من الكادر الفني وذوي
اخلربة بالإ�ضافة �إىل منت�سبي اخلدمة
الوطنية .بعد ذلك قامت احلكومة
بتعيني اخلرباء واملخت�صني من الذين
مت تدريبهم يف كافة املجاالت الفنية
والتقنية باملعاهد والكليات وكذلك
مع�سكر عدي هالو للعمل يف م�رشوع
قر�ست الزراعي .وتواىل قدوم العديد
من الفنيني �إىل هذا امل�رشوع يف كل
عام .لذا ،ومبا �أنه حالي ًا يوجد
مب�رشوع قر�ست الزراعي ما يكفي من
الأيدي العاملة والكادر الب�رشي،
فال يوجد �أي �سبب يدعو للقلق يف
هذا الإطار .وي�ضيف ال�سيد حيلزقي
بالقول�" ،إن الهدف يف البداية من
تعيني �أ�ؤلئك الفنيني واملخت�صني
الذين تلقوا درا�سة نظرية ،هو
تطبيق ما در�سوه يف تلك املعاهد
والكليات على �أر�ض الواقع� .إال �أنهم
الآن �أ�صبحوا يعملون بكفاءة عالية
ت�ؤهلهم لإدارة خمتلف الربامج
وامل�شاريع مبفردهم" .ومبا �أن هذا
امل�رشوع يف طور بداياته ومنوه،
وحتى يتم رفع الإنتاج كم ًا ونوع ًا،
ف�إن خمتلف الدرا�سات واجلهود
الأخرى املتعلقة برفع الإنتاج ال
زالت م�ستمرة .كما �أنه يتم رعاية
املا�شية مبختلف �أنواعها ويتم
حت�صينها من خمتلف �أنواع الأوبئة
والأمرا�ض ب�شكل دوري .ويف كل
املجاالت ،يتم تطوير وحتديث
الأ�ساليب التي كانت تتبع �سابق ًا،
كما �أنه الزالت تبذل جهود حثيثة
حول �إجراء درا�سات حول النباتات
وطرق تهجينها ب�أنواع النباتات
امل�ستوردة من اخلارج ،من �أجل
�أف�ضل زيادة �إنتاجية .وحول �سد
قر�ست� ،أو�ضح ال�سيد حيلزقي ب�أن
ال�سد هو �أكرب �سد مت بنا�ؤه يف قطاع
التنمية اجلنوبي الغربي .وتبلغ
م�ساحته حوايل  4كيلومرت مربع.
ويحتوي على حوايل 60,000.000
�ستني مليون مرت مكعب من املياه.
وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي املزروعة على
�ضفاف ال�سد حوايل  10,000هيكتار.
حيث مت زراعة  5,000هيكتار من تلك
الأرا�ضي بالزراعة املروية و�أمطار
اخلريف� .أما باقي امل�ساحة ،ف�ستتم
زراعتها وتو�سيع نطاقها تدريجي ًا مع
مرور الوقت .كما مت �أي�ض ًا �إ�ست�صالح
باقي امل�ساحات من �أجل حراثتها
وزراعتها مبختلف �أنواع املحا�صيل.
ون�أمل يف امل�ستقبل ،ومن خالل بذل
اجلهود من قبل كل اجلهات املعنية،
�أن يكون هذا امل�رشوع على درجة
عالية من الإزدهار والنماء كونه �أحد
روافد التنمية الإقت�صادية للبالد.
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ت�شكل الثقافة البيئية �أ�سا�س للتنمية امل�ستدامة يف
املجتمع املعا�صر ,وذلك على اعتبار �أن حماية البيئة
والعناية بها كبعد من �أبعاد التنمية تعترب حمور ًا وثيق
االرتباط بوعي الإن�سان وثقافته البيئية .لذلك
�أ�صبحت الثقافة البيئية ت�شكل �أحد �أهم املقومات التي
�أ�صبح الإن�سان املعا�صر ينادي بها نظرا للأهمية الكبرية
التي حتتلها يف حياة الب�شرية .فالثقافة البيئية تهدف
�إىل تطوير الوعي البيئي بوا�سطة الإعالم والرتبية
البيئية  ,وتعد هذه الأخرية �أحد �أهم �أ�ساليب بلورة
ال�سلوك البيئي االيجابي الذي يعد مبثابة ال�شرط
الأ�سا�سي كي ي�ستطيع ُّ
كل �شخ�ص �أن ي�ؤدي دوره ب�شكل
فعّال يف حماية البيئة وبالتايل امل�ساهمة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف املجتمع  .فما هو م�ستوى الوعي
والثقافة البيئية يف بالدنا ؟ وا هي التحديات املاثقة
يف هذا الإطار ؟ وما هي �أف�ضل ال�سبل لتحقيق الغايات
املن�شودة يف هذا املجال ؟ وغري ذلك من املحاور ذات
ال�صلة �ستكون منت �صفحتنا ان�شاءاهلل.
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البيئة
البعد الإ�سرتاتيجي للثقافة البيئية

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني

ونحن نخطو رويد ًا لطي �صفحة
العام  2018بعد ثالثة �أ�سابيع
ونلج العام  2019ب�آمال عرا�ض
وبرامج �شاملة وخطوات ثابتة
 ,فال ب�أ�س عزيزي القارئ من
�أن نعيد الت�أكيد على املرتكزات
الأ�سا�سية واملبادئ الإ�سرتاتيجية
التي تقوم عليها ال�سيا�سة البيئية
�سواء على امل�ستوى املحلي �أو
الإقليمي والدويل  .و�س�أ�ستهل تلك
احللقات مبو�ضوعة الثقافة البيئية
ب�إعتبارها املدخل املالئم له�ضم
ما يليها يف الق�ضايا البيئية .
وي�شري اخلرباء يف هذا املجال
البيئية تطلق على
�إىل �أن الثقافة
ّ
لل�سلوكيات
م�س�ألة امتالك الفرد
ّ
التي
واالنفعالية
املعرفية
ّ
ّ
ي�ستطيع من خاللها التفاعل مع
ٍ
ٍ
�صحيحة وغري
بطريقة
البيئة
�سلبية ,وذلك من خالل جعل مهمة
ّ
كل فرد يف
�
م�س
البيئة
حماية
ؤولية ّ
ّ
املجتمع وبكافة .ومن هنا يقوم
الرتكيز على املجتمعات املحلية
ب�إعتبارها امل�ستهدف يف التنمية
امل�ستدامة وكذلك كونها الأداة
واملعول املحوري يف فعالية
�إنزال الغايات املرجو بلوغها
�ضمن برامج تنفيذية �شفافة .
وحتم ًا من امل�رشوع الت�سا�ؤل

التف�صيلي عن ذلك الإهتمام املتزايد
يوم ًا اثر �آخر بالبيئة والثقافة
البيئية  .ولذا ال ب�أ�س من �أن منر
�رسيع ًا على البع�ض من املحاور
التي يرى اخلرباء يف هذا املجال
�أنها ت�ضفي على الثقافة البيئية
�أهميتها وذلك على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 1النمو العايل واملتزايد ل�سكانالعامل و�سعيهم الدائم للح�صول
على الغذاء واحلياة الكرمية ,وقد
ٍ
طرق من
يكون ذلك �أحيان ًا باتباع
ٍ
�سلبي على
ب�شكل
�ش�أنها الت�أثري
ٍ
البيئة.
 2خراب امل�ساحات الزراعيةوحتولها �إىل �أرا�ضي قاحلة ,وهو
الت�صحر.
ما يعرف با�سم
ّ
 3زيادة ن�سبة ثاين �أك�سيدالكربون يف الهواء ,ما ي� ّؤثر
�سلب ًا على حياة الب�رش والكائنات
احلية.
ّ

 4ظهور م�شكلة اجنراف الرتبة,بالإ�ضافة �إىل زيادة الزحف
العمراين باتجّ اه املناطق التي
الطبيعية
حتتوي على املظاهر
ّ
للبيئة مثل اجلبال والتالل.
 5اختفاء و�إنقرا�ض العديد منالكائنات الربية والبحرية نتيجة
ال�صيد والرعي غري املنظم.
 6ا�ستخدام املبيدات احل�رشيةٍ
ب�شكل غري منظم ومدرو�س ما �أدى
�إىل موت العديد من الكائنات احلية
التي ت�ساعد على �إحداث التوازن
البيئي .
ّ
 7تلوث امل�سطحات املائيةوالبحار والأنهار واملحيطات
نتيجة �إلقاء النفايات ال�صناعية
الكيماوية
وخملفات امل�صانع
ّ
والنووية فيها ,بالإ�ضافة �إىل
ّ
ت�رسب النفط من الناقالت العمالقة
ّ
ببيئية
قنابل
مبثابة
تعترب
والتي
ّ
ت�سري يف املحيطات .
 8زيادة الهجرة�إىل
الريف
من
املدن.
 9الزيادة الكبريةيف �أعداد ال�سيارات
وامل�صانع واملعامل
والور�شات
�أما يف ال�سطور
التالية فال ب�أ�س
القارئ
عزيزي
الكرمي من �أن نراجع
مع ًا البع�ض من
الأهداف املن�شودة
يف الثقافة البيئية :
 1حماية وحفظالإن�سان
�صحة
ّ
والكائنات احلية من
نباتات وحيوانات
�إىل
بالإ�ضافة
املظاهر الطبيعية
املختلفة قبل القيام

ت�رصف �أو عمل من �ش�أنه
أي
ّ
ب� ّ
الإ�رضار ب�أحد مظاهر الطبيعة.
 2احلماية والرعاية امل�ستدميةالطبيعي
للنظام
وامل�ستمرة
ّ
ّ
والنباتي بهدف حفظ
واحليواين
ّ
ّ
الطبيعي
واملنظر
اال�ستقرار
ّ
العام.
 3حماية امل�صادر الطبيعيةوعنا�رص البيئة الأ�سا�سية املتمثلة
باملاء والهواء والرتاب واملناخ
العام ,وذلك بهدف املحافظة
على البيئة اجليدة الالزمة حلياة
الإن�سان والكائنات احلية.
 4ا�ستبدال امل�صادر الأحفوريةمب�صادر �أخرى �أف�ضل وال ت�سبب
البيئي مثل م�صادر الطاقة
التلوث
ّ
البديلة
 5معاجلة و�إزالة الأ�رضاروالتخل�ص
املوجودة
البيئية
ّ
منها.
 6التقليل واحلد من امل�شاكلكالت�صحر
املوجودة
البيئية
ّ
ّ
احلراري
واالحتبا�س
ّ
البيئية
 7الوقاية من امل�شاكلّ
املتوقعة يف امل�ستقبل القريب
واحلد من حدوثها
ّ
�أما الو�سائل والأدوات التي
يو�صي بها اخلرباء لن�رش الثقافة
البيئية  ,فيمكننا �أن نذكر التايل
على �سبيل املثال ال احل�رص:
 1التعليم ,وذلك من خالل�إ�ضافة مواد درا�سية �إىل النظام
التعليمي للأطفال منذ ال�صغر ,
ّ
كيفية
بحيث تتناول هذه املواد
ّ
املحافظة على البيئة وبناء �صداقة
مع البيئة املحيطة.
 2و�ضع الت�رشيعات واحلوافزبهدف احلفاظ على مظاهر البيئة .
 3م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين باحلفاظ على البيئة من
خالل ن�رش املن�شورات والدورات
التوعوية ,بالإ�ضافة �إىل عمل
ّ
البيئية.
الور�شات
ّ

10

اخلمي�س 2018 /12 /6

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()55

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف الدور الرابع من بطولة ك�أ�س �إيطاليا:

يف اجلولة اخلام�سة ع�رشة من الدوري الإجنليزي املمتاز:

غياب �أجويرو يك�شف �أزمة مان�ش�سرت �سيتي �سامبدوريا يخطف الت�أهل من �سبال لثمن النهائي

تغلب مان�ش�سرت �سيتي على م�ضيفه واتفورد ،بنتيجة � ،2-1أول �أم�س
الثالثاء ،يف �إطار اجلولة الـ  15من عمر الدوري الإجنليزي املمتاز.
ثنائية مان�ش�سرت �سيتي ،حملت توقيع الأملاين لريوي �ساين واجلزائري
ريا�ض حمرز ،فيما جاء هدف واتفورد ،عن طريق ديكوريه .وفر�ض
مان�ش�سرت �سيتي� ،أ�سلوبه منذ الدقائق الأوىل ،عن طريق اال�ستحواذ
والتمريرات الق�صرية ،بح ًثا عن هدف مبكر ،وهو الأ�سلوب الذي يتبعه
املدرب الإ�سباين بيب جوارديوال ب�شكل دائم يف الفرتة الأخرية .لكن
العيب الذي ظهر بقوة يف مان�ش�سرت �سيتي رغم اال�ستحواذ ،هو غياب
الفاعلية �أمام املرمى ،ب�سبب غياب �سريجيو �أجويرو ب�سبب الإ�صابة.
ومل ي�ستغل جابرييل خي�سو�س ،مهاجم مان�ش�سرت �سيتي ،الفر�ص التي
ودائما ما تفوق عليه دفاع واتفورد� ،سواء يف العامل البدين
الحت له،
ً
�أو �رسعة الو�صول �إىل الكرة .ويعتمد جوارديوال يف املباريات الأخرية ،على خدعة حتركات ظهريي الفريق ،كايل والكر من اجلبهة
اليمنى ،وفابيان ديلف من اجلبهة الي�رسى ،يف ظل غياب بنجامني ميندي .ويعطي املدرب الإ�سباين ،تعليماته للظهريين �أثناء
هجوم مان�ش�سرت �سيتي ،بالتقدم �إىل و�سط امللعب ،ليكونا قرب فريناندينو يف الو�سط ،ملنع الهجمات املرتدة .وكان االعتماد
ملان�ش�سرت �سيتي يف الأطراف ،على تقدم ريا�ض حمرز من اليمني ومعه بريناندو �سيلفا ،ولريوي �ساين من اجلبهة الي�رسى مع ديفيد
�سيلفا .وعند ا�ستالم الكرة من جانب ريا�ض حمرز ،يقوم جابرييل خي�سو�س ب�سحب �أحد املدافعني معه ،ويقوم ديفيد �سيلفا ب�سحب
املدافع الآخر ،لينطلق لريوي �ساين من على الأطراف �إىل منطقة اجلزاء .حاول خايف جار�سيا ،مدرب واتفورد ،ت�ضييق امل�ساحات
�أمام مان�ش�سرت �سيتي يف ن�صف ملعبه ،وبد�أ اللقاء بطريقة ( ،)4-2-2-2ولكنها كانت تتحول يف احلالة الدفاعية �إىل (،)4-5-1
بتواجد برييرا و�سوك�سي�س على الأطراف .وخطط جار�سيا �إىل غلق الأطراف �أمام مان�ش�سرت �سيتي ،بعودة برييرا و�سوك�سي�س ،لكن
�ضعف الثنائي يف املهام الدفاعية ،مل يكتب النجاح ملدرب واتفورد .وف�شلت جميع خطط جار�سيا ،ومتكن مان�ش�سرت �سيتي من
ريا ملنطقة جزاء واتفورد ،لكن ت�ألق احلار�س بن فو�سرت� ،ساهم يف منع اهتزاز �شباك �أ�صحاب الأر�ض ب�أكرث من هدفني.
الو�صول كث ً

مب�شاركة  7فرق يف بطولة العامل للأندية:

�أندية متعددة اجلن�سيات تطمح لتحقيق الإجناز يف املونديال

ت�ستعد دولة الإمارات ال�ست�ضافة ك�أ�س العامل للأندية ،خالل
الفرتة من  12و 22دي�سمرباجلاري ،مب�شاركة  7فرق .وت�أهلت
 6فرق حتى الآن للمونديال ،مع تبقي بطل ك�أ�س ليربتادوري�س،
الذي �سيتحدد ،الأحد املقبل ،بني عمالقي الأرجنتني ،ريفر بليت
وبوكا جونيورز .ومتلك الفرق امل�شاركة يف مونديال الأندية،
العبني من جن�سيات خمتلفة ،با�ستثناء جواداالخاري املك�سيكي،
حيث ي�شارك العني ،ممثلاً للبلد امل�ست�ضيف ،ب�صفته بطل دوري
اخلليج العربي ،لكن الفريق الإماراتي ي�ضم جمموعة من الالعبني
ذوي اجلن�سيات املختلفة .ويتواجد امل�رصي ح�سني ال�شحات
�ضمن �صفوف العني ،حيث يطمح لرفع راية بالده بقمي�ص الفريق
الإماراتي ،يف ظل غياب �أي ممثل لأر�ض الفراعنة يف املونديال.
كذلك ،يتواجد املهاجم ال�سويدي ماركو�س بريج واجلناح
الربازيلي كايو ،وكالهما ي�أمالن يف متثيل بالدهما ب�شكل م�رشف ،يف ظل غياب فريق �سويدي �أو برازيلي يف البطولة .وتغلب
اجلن�سية النيوزلندية على قائمة فريق ويلينجتون ،لكن هناك �ضمن �صفوفه العب الو�سط الأيرلندي �إيريك مولوي .وي�سعى
مولوي لتعوي�ض غياب �أي فريق �أيرلندي عن امل�شاركة يف املونديال ،مبحاولة م�ساعدة فريقه للذهاب بعي ًدا يف �أول ظهور له
باملونديال .وي�ضم كا�شيما �أنتلرز الياباين ،الثالثي الربازيلي ليو �سيلفا ،لياندرو و�سريجينيو ،مع غلبة اجلن�سية اليابانية على
باقي القائمة .ويطمح الثالثي الربازيلي يف تعوي�ض غياب فرق بالدهم عن مونديال الإمارات ،بتقدمي �أداء ملفت خالل البطولة.
كما يتواجد الثنائي الكوري اجلنوبي �سان تاي كوون �سيوجن هيون جاجن ،وجميعهم ميثلون بلدان غري ممثلة بفرق يف املونديال.
وي�ضم الرتجي التون�سي ،بطل �أفريقيا ،اجلزائري يو�سف باليلي ،والذي ي�سعى � ً
أي�ضا لرفع علم بالده يف املونديال ،بتحقيق
ً
مفاج�أة مع فريقه .وال يتواجد �أي فريق جزائري يف البطولة ،بعدما ت�أهل الرتجي للمونديال ،متفوقا على باقي عمالقة القارة
ال�سمراء .كذلك يتواجد الكامريوين فرانك كوم والإيفواري فو�سيني كوليبايل ،يف ظل غياب فرق بالدهما عن التواجد مبونديال
الأندية .وي�ضم ريال مدريد الإ�سباين ،بطل �أوروبا ،جمموعة من اجلن�سيات املختلفة� ،أبرزها الثالثي الربازيلي مار�سيلو،
كا�سيمريو وفيني�سيو�س جونيور .كما يتواجد الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريت�ش والأوروجوياين فيديريكو فالفريدي
والأملاين توين كرو�س .وت�ضم القائمة � ً
أي�ضا البلجيكي تيبو كورتوا والكو�ستاريكي كيلور نافا�س� ،إ�ضافة للثنائي الفرن�سي كرمي
بنزمية ورافائيل فاران .ويرغب ه�ؤالء يف رفع �أعالم بالدهم ،مب�ساعدة الريال على التتويج باللقب للعام الثالث على التوايل.

ت�أهل فريق �سامبدوريا �إىل ثمن نهائي ك�أ�س �إيطاليا ،بعدما قلب ت�أخره
بهدف �أمام �ضيفه �سبال �إىل فوز  ،2-1خالل مباراتهما �أول �أم�س الثالثاء،
يف الدور الرابع بالبطولة .وتقدم �سبال بهدف� ،سجله �سريجيو فلوكاري
يف الدقيقة  ،34ثم تعادل جريجوري ديفريل ل�سامبدوريا يف الدقيقة ،45
و�سجل داويد كوفنا�سكي هدف الفوز للأخري يف الدقيقة  .82كما ت�أهل
�أي�ضا فريق بينفينتو� ،إىل نف�س الدور ،عقب فوزه على �سيتاديال .1-0
ويدين بينفينتو بالف�ضل يف هذا الفوز لالعبه فيليبو باندينيلي ،الذي
�سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  .77كما �صعد �أي�ضا بولونيا ،عقب
تغلبه على كروتوين  .3-0و�سجل �أهداف بولونيا ريكاردو �أور�سوليني
(هدفني) يف الدقيقتني  40و ،67ودييجو فالت�شينيلي يف الدقيقة .67

يف �إياب دور الـ 32من بطولة ك�أ�س ملك �إ�سبانيا:

فالن�سيا وخيتايف يت�أهالن لثمن النهائي

خيتايف
بات
�أول
وفالن�سيا
املت�أهلني لدور الـ16
بك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
عقب فوزهما �أول
�أم�س الثالثاء على
قرطبة من الدرجة
الثانية ،و�إيربو من
الثالثة،
الدرجة
على الرتتيب ،يف
�إياب دور الـ32
وعلى
بامل�سابقة.
ملعبه (كولي�سيوم �ألفون�سو برييز)� ،أمطر خيتايف �شباك �ضيفه قرطبة،
بنتيجة  .5-1و�سجل للفريق املدريدي� ،أنخيل لوي�س رودريجيز
"هاتريك" يف الدقائق �" 42رضبة جزاء" و 78و ، 80فران�سي�سكو بورتييو
بالدقيقة  ،18وروبرتو �إيبانيز بالدقيقة  ،49فيما �سجل هدف ال�رشف
لل�ضيوف �إيثامي �أرتيلي�س يف الدقيقة  .70وبهذا يت�أهل الفريق املدريدي
لثمن النهائي ،ب�إجمايل املواجهتني بنتيجة ثقيلة ( ،)7-2بعد فوزه
يف مباراة الذهاب على ملعب قرطبة ( .)2-1وعلى ملعب (امل�ستايا)،
اكتفى فالن�سيا بفوزه � ،1-0أمام �إيربو ،ليكرر انت�صاره على الفريق
القادم من الدرجة الثالثة ،وجاء من توقيع املهاجم البلجيكي ميت�شي
بات�شواي يف الدقيقة  .59وت�أهل "اخلفافي�ش" لدور الـ 16ب�إجمايل
املباراتني ( ،)3-1بعد فوزهم يف مباراة الذهاب خارج قواعدهم (.)1-2

جدول مباريات ك�أ�س ملك �إ�سبانيا وك�أ�س �إيطاليا
								
				

(اخلمي�س  06دي�سمرب)

							
ك�أ�س ملك �إ�سبانيا

ك�أ�س �إيطاليا

		
		
		

 14:00ليفانتي

-- : --

					
لوجو

		
 20:00جنوى

-- : --

فريتو�س �إينتيال

 18:15ريال مدريد

-- : --

					
مليلية

		
 22:45تورينو

-- : --

�سودتريول

		

		
�	20:30إيبار

-- : --

�سبورتينغ خيخون

		

 20:30هوي�سكا

�	-- : --أتلتيك بيلباو

		

 22:45ريال بيتي�س -- : --

را�سينغ �سانتاندير
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

بالتزامن مع لقاءات ر�سمية جرت رفقة �إحتادات اثيوبيا جيبوتي وال�صومال

العدد ()55

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

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

بالتفاهم مع االحتاد االقليمي للكرة الطائرة

زيارة ق�صرية لرئي�س االحتاد االفريقي لكرة القدم �أحمد احمد اىل ا�سمرا دورة ت�أهيلية ملدربي كرة الطائرة يف اقليم القا�ش بركة

قام وفد رفيع امل�ستوى برئا�سة رئي�س
االحتاد االفريقي لكرة القدم ال�سيد� /أمد
�أحمد بزيارة عمل ق�صرية ملدة يوم واحد
للبالد �أول �أم�س الثالثاء ( 04دي�سمرب) ،
حيث تباحث مع كبار امل�س�ؤولني يف البالد
يتقدمهم مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي.
ويف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �شارك
فيه � ،أكد ال�سيد� /أحمد ب�أن الزيارة ت�أتي
بعد التفاهمات التي قام بها مع رئي�س
االحتاد االرتري لكرة القدم ال�سيد/
�إ�سيا�س �أبرهام خالل تواجدهما بتنزانيا.
م�شريا اىل ان تطور الكرة االفريقية
اليتم فقط بالرتكيز على الدول املتقدمة
بالقارة  ،وامنا من خالل امل�شاركة الفعالة
من جميع دول القارة  ،قبل �أن ي�ضيف
قائال ب�أن اجواء ال�سالم التي تعم منطقة
القرن االفريقي ت�ساهم يف الدفع بتطوير

املن�شط يف الدول املعنية وهي ارتريا ،
ال�صوما  ،جيبوتي واثيوبيا .
و�أ�ضاف رئي�س االحتاد االفريقي يف
كلمته ب�أن امل�شاركة االرترية التي مل
تكن بالقدر امل�أمول �سوف يتم العمل
على �ضمان ا�ستمراريتها وتعزيزها
م�ستقبال .
وقام الوفد رفيع امل�ستوى لالحتاد
االفريقي بزيارة ق�صرية ملقر االحتاد
الوطني لكرة القدم وقام مبباحثات
جانبية مع امل�س�ؤولني .
وبالتزامن مع هذه الزيارة يقوم
ر�ؤ�سات �إحتادات كرة القدم باثيوبيا ،
جيبوتي وال�صومال بزيارات عمل الرتريا
 ،ويف الت�رصيحات ال�صحفية التي قدموها
�أ�شاروا اىل ان مرحلة الظالم قد ولت
معربين عن فرحتهم بنتائج املرحلة
احلالية املفعمة بال�سالم  ،متوقيعن �أن

تقام بطولة رباعية ت�ضم دول اثيوبيا ،
جيبوتي  ،ال�صومال وارتريا.
و�أجرى الوفد الثالثي بعقد لقاءات
ر�سمية مع م�س�ؤويل مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة واالحتاد العام لكرة القدم.

بعد �سحب التنظيم من الكامريون

املغرب يف مناف�سة قوية مع جنوب �إفريقيا ال�ست�ضافة ك�أ�س �أمم �إفريقيا 2019

ب�إعالن االحتاد الإفريقي لكرة القدم
(كاف) قراره ب�سحب تنظيم نهائيات
ك�أ�س �أمم �إفريقيا  2019من الكامريون،
ف�إن املغرب يكون بذلك قد ك�سب معركة
ولكن ينتظر خو�ضه معركة اخرى اقوى
للح�صول على �رشف تنظيم البطولة.
ويعترب املغرب ابرز و�أقوى بلد �إفريقي
مر�شح ليحل حمل الكامريون يف تنظيم
مناف�سات الدورة النهائية لك�أ�س �أمم
�إفريقيا التي جتري للمرة االوىل �صيفا ً
يف �شهري يونيو ويوليو من عام 2019
ومب�شاركة  24منتخبا ً الول مرة (بدال من
 16منتخبا ً) .
ويتوفر املغرب على بنية حتتية
ريا�ضية جاهزة لإ�ست�ضافة البطولة
القارية بف�ضل ما ميتلكه من مالعب
ذات جودة عالية بعدما خ�ضعت يف

بنائها للمقايي�س العاملية لتكون جاهزة
الحت�ضان مونديال  ، 2026كما انه
ا�ست�ضاف وبنجاح كبري مناف�سات بطولة
ك�أ�س �أمم �إفريقيا لالعبني املحليني
(ال�شان) مطلع عام � ، 2018إ�ضافة �إىل
عالقته الوطيدة باالحتاد القاري ورئي�سه
امللغا�شي احمد احمد .
ورغم ان املعطيات العديدة ت�صب يف
�صالح املغرب وت�صنفه ك�أقوى مر�شح
لتنظيم البطولة الإفريقية� ،إال ان ك�سبه
ملعركة اال�ست�ضافة لن يكون �أمراً �سهالً
امام مناف�سة قوية مرتقبة مع بلدان
�إفريقية عديدة كانت هي الأخرى ترتقب
�سحب التنظيم من الكامريون لتحل حمله.
وبعد الإعالن �شبه الر�سمي لالحتاد
امل�رصي بعدم رغبتهم يف ا�ست�ضافة

بعد االداء الرفيع الذي يقدمه فقة فريقه االنرت

البطولة ،ف�إن جنوب افريقيا تعترب
املر�شح الأبرز ملناف�سة املغرب على
احت�ضان "العر�س االفريقي" ،حيث متتلك
بالد "البافانا بافانا" ثقالً كبرياً �سواء يف ما
يتعلق بالبنية التحتية ال�رضورية لتنظيم
البطولة �أو بعالقاته القوية يف "القارة
ال�سمراء" مع خمتلف االحتادات الوطنية و
االحتاد الإفريقي .
ويف حال اقت�رصت املناف�سة بني املغرب
وجنوب �إفريقيا ،ف�إن كل مر�شح لديه
نقاط قوة تعزز من موقفه ونقاط �ضعف
قد تبدد ب�أحالمه.
وميتلك املغرب كافة امل�ؤهالت املادية
التي جتعله جاهزاً الحت�ضان البطولة� ،إال
ان ان�سحابه من تنظيم دورة عام 2015
ال يزال را�سخا ً يف ذاكرة الأفارقة واالحتاد
القاري  ،حيث اظهر "املغاربة" حينها
موقفا ً �صامداً جتاه االحتاد الإفريقي
ورف�ض كافة املحاوالت لثنيه عن قراره
بت�أجيل البطولة ب�سبب "وباء ايبوال" قبل
ان تعلن غينيا الإ�ستوائية ترحيبها بتنظيم
مناف�سات البطولة.
�أما جنوب �إفريقيا ،ف�إن اهم ما يعرقل
مهمة تنظيمها ملناف�سات البطولة� ،أنه
�سبق ان ا�ست�ضافت ك�أ�س �أمم �إفريقيا
عامي  1996و  ، 2013كما نظمت �أي�ضا ً
بطولة ك�أ�س العامل  ، 2010حيث ان
اختيارها لتعوي�ض الكامريون يتعار�ض
مع �سيا�سة �إحتاد اللعبة يف تدوير تنظيم
البطولة على خمتلف بلدان القارة لتطوير
بناها التحتية ،يف وقت ان املغرب مل
ينظم البطولة �سوى مرة واحدة وذلك يف
عام .1988

�إيكاردي يحرز جائزة �أف�ضل العب يف الدوري الإيطايل

�أختري الأرجنتيني ماورو �إيكاردي،
مهاجم وقائد فريق �إنرت ميالن� ،أف�ضل
العب يف الدوري الإيطايل لكرة القدم
لعام  ،2018خالل حفل �أقيم م�ساء االثنني
يف مدينة ميالنو.
و�أ�صبح �إيكاردي ( 25عاما ً)� ،أول العب
يقع عليه االختيار لهذه اللقب من فريق
غري يوفنتو�س منذ عام  2011حني اختري
ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش ،جنم
ميالن حينها.
و�أنهى �إيكاردي مو�سم 2017-2018
يف �صدارة ترتيب الهدافني بت�سجيله
 29هدفا ً يف الدوري ،بالت�ساوي مع مهاجم

الت�سيو ت�شريو �إميوبيلي.
وح�صل �إيكاردي �أي�ضا ً على جائزة
�أف�ضل هدف من خالل الهدف الذي �سجله
بالكعب يف مرمى فيورنتينا يف مار�س
حيث �سجل يف تلك املباراة رباعية "�سوبر
هاتريك".
ومت اختيار يوفنتو�س ،بطل املوا�سم
ال�سبعة املا�ضية واملت�صدر احلايل،
�أف�ضل فريق ،فيما ح�صل ما�سيميليانو
�أليغري على لقب �أف�ضل مدرب للمرة
الرابعة يف م�سريته.
وكوفئ الأ�سطورتان فران�شي�سكو
توتي و�أندريا بريلو اللذان توجا مبونديال

 2006يف �أملانيا واعتزال اللعب ،بجائزة
�رشفية عن كامل م�سريتهما.
ونال جانلوكا روكي جائزة �أف�ضل حكم.

تكملة للجهود اجلارية من �أجل ن�رش
اللعبة يف كافة �أقاليم البالد  ،نظم االحتاد
العام للكرة الطائرة دورة ت�أهيلية ملدربي
كرة الطائرة بالتفاهم والتن�سيق مع �إحتاد
كرة الطائرة باقليم القا�ش بركة.
الدورة التي عرفت م�شاركة دار�سني
من خمتلف مديريات االقليم جرت مبدينة
بارنتو خالل الفرتة من الـ ( 07وحتى 11
من نوفمرب املا�ضي) ،وتطرقت لقوانني
اللعبة لعام ( )-2020 2017واال�ساليب
املتبعة يف ت�سجيل النقاط وغريها من
النقاط التي قدمت على ال�شقني النظري
والتطبيقي.

و�أ�رشف على الدورة الت�أهيلية م�س�ؤول
التحكيم باالحتاد العام للكرة الطائرة
اال�ستاذ /بنيام مياين .
ويف املنا�سبة اخلتامية للدورة التي
�شهدت ح�ضور م�س�ؤويل االحتادين
الوطني واالقليمي ،قدمت تو�صيات
دعت اىل ت�سخري االمكانيات املتاحة داخل
االقليم للعمل بجهد م�ضاعف وتنظيم
بطوالت ريا�ضية .
بدورهم �أ�شاد الدار�سون بخطوة تنظيم
الدورة التدريبية  ،متعهدين �أن يقوموا
بت�رسيع وترية جهودهم من خالل اخلربات
والعمل به على �أر�ض الواقع.

االحتاد الدويل لألعاب القوى يبقي على �إيقاف رو�سيا

الكيني كيب�شوغي والكولومبية �إيبارغوين الأف�ضل هذا العام
اختري العداء الكيني اليود كيب�شوغي
والعبة الوثبة الثالثية الكولومبية كاترين
ايبارغوين �أف�ضل ريا�ضي وريا�ضية لعام
 2018يف احلفل ال�سنوي لتوزيع جوائز
االحتاد الدويل لألعاب القوى الثالثاء يف
موناكو.
وتفوق كيب�شوغي على الفرن�سي كيفن
ماير الذي حطم الرقم القيا�سي هذا العام
يف امل�سابقة الع�شارية.
وكان كيب�شوغي حقق رقما ً خارقا ً يف
�سباق ماراثون ( 42.195كلم) برلني
م�سجالً � 2.01.39ساعة ،و�سبق له ان توج
بطال للعامل يف �سباق � 5آالف م يف بطولة
العامل عام  2003يف باري�س عندما تفوق
حينها على الأ�سطورتني املغربي ه�شام
الكروج ،واالثيوبي كينيني�سا بيكيلي.
و�سبق لكيب�شوغي ان �أحرز برونزية
�سباق � 5آالف م يف الألعاب الأوملبية يف
�أثينا ،والف�ضية لل�سباق ذاته يف �أوملبياد
بكني بعدها ب�أربع �سنوات ،ثم امليدالية
الذهبية يف �ألعاب ريو دي جانريو يف �سباق
املاراتون.
ومل يخ�رس كيب�شوغي �أي �سباق ماراثون
�شارك فيه منذ عام .2013
ويف فئة ال�سيدات ،كان الفوز من ن�صيب
الكولومبية �إيبارغوين التي مل تخ�رس يف �أي
من م�شاركاتها الثماين يف م�سابقة الوثبة
الثالثية وانهت العام باف�ضل رقم عاملي
مقداره  14.96مرتاً.
هذا و�أبقى االحتاد الدويل لألعاب
القوى الثالثاء على الإيقاف املفرو�ض
على رو�سيا منذ ثالثة �أعوام على خلفية

ف�ضيحة املن�شطات التي هزت الريا�ضة،
حمددا �رشطني لرفعه وال�سماح تاليا
لريا�ضييها باملناف�سة حتت راية بالدهم.
و�أو�ضح الرنويجي روين �أندر�سون،
رئي�س فريق العمل امل�ستقل واملكلف
احلكم على تقدم رو�سيا يف االحتاد الدويل،
ب�أن على ال�سلطات الرو�سية توفري النفاذ
اىل قاعدة معلومات الفحو�ص التي �أجريت
يف خمترب مو�سكو على عينات بني 2011
و ،2015وتغطية التكاليف التي تكبدها
االحتاد منذ تك�شف ف�صول الف�ضيحة.
ويوفر االطالع على العينات لوحدة
النزاهة يف �ألعاب القوى ،الهيئة امل�ستقلة
التي تدير كل �أمور النزاهة املرتبطة
بالتن�شط �أو غري املرتبطة به يف عامل �ألعاب
القوى ،الفر�صة لتحديد ما اذا كانت �أي
نتائج م�شبوهة ت�ستدعي التحقيق.
�أ�ضاف "مل نتلق �أي �ضمانات ب�أنه
�سيتم ت�سليمها لنا ب�شكل مبا�رش" ،متابعا
"ال�ضمانات �أعطيت اىل الوكالة الدولية
ملكافحة املن�شطات وهي حددت مهلة
زمنية تنتهي يف  31دي�سمرب للح�صول
على املعلومات .علينا االعتماد على تلقي
قاعدة املعلومات من الوكالة الدولية
ملكافحة املن�شطات قبل �أن ن�سلمها اىل
وحدة النزاهة".
ويعني قرار االحتاد الدويل لألعاب
القوى �أن رو�سيا لن تتمكن من رفع علمها
خالل بطولة �أوروبا داخل قاعة يف العا�صمة
الأ�سكتلندية غال�سكو يف فرباير ،2019
نظرا لأنه من غري املقرر ان ينعقد اجتماع
مقبل لالحتاد قبل مار�س املقبل.

بني فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وغرميه ريفر بليت

"ديربي املوت" يجمع مي�سي ورنالدو من جديد
�أكدت العديد من التقارير ال�صحفية
وو�سائل الإعالم العاملية ب�أن املباراة
النهائية لبطولة كوبا ليبريتادوري�س
بني فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني
وغرميه ريفر بليت �سوف ت�شهد تواجد
النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
مهاجم نادي يوفنتو�س الإيطايل،
والنجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي،
�أيقونة نادي بر�شلونة الإ�سباين من
مدرجات ملعب اللقاء.
وتقرر �إقامة املباراة على ملعب
�سانتياغو برنابيو عقب ت�أجيلها طوال
الفرتة املا�ضية ،ب�سبب �أحداث ال�شغب
التي ت�سببت يف ا�صابة العبي البوكا
وحتطم احلافلة التي تقلهم� ،إذ �أكدت
ال�صحف �أن فلورنتينو برييز رئي�س
نادي ريال مدريد الإ�سباين يرغب يف �أن
يتواجد الثنائي معا ً ملتابعة اللقاء.

وبح�سب موقع "يورو �سبورت" فمن
املقرر �أن يتوجه مي�سي اىل العا�صمة
الإ�سبانية مدريد يوم االثنني عقب
مباراة فريقه �أمام �إ�سبانيول ببطولة
الليغا ،فيما �سي�ست�ضيف نادي
يوفنتو�س الإيطايل نظريه �إنرت ميالن
يف قمة الدوري الإيطايل يوم اجلمعة
وهو ما �سوف يتيح لرونالدو الفر�صة
من �أجل ق�ضاء عطلة نهاية اال�سبوع
بالعا�صمة الإ�سبانية والعودة ملدريد
من جديد.
ي�شار �إىل �أن رونالدو توج بجائزة
الكرة الذهبية  5مرات طوال م�سريته،
ليتعادل مع الأرجنتيني ليونيل مي�سي
بنف�س عدد الكرات الذهبية ،وعقب
م�سريته الكبرية يف نادي ريال مدريد
ف�ضل االنتقال لنادي يوفنتو�س
الإيطايل ال�صيف املا�ضي.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()55

�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور

اقوال ماثورة

كامل ال�شناوي
(.)1908-1965
هو �شاعر و�صحفي م�رصي راحل ولد يف  7دي�سمربعام 1908م يف
"نو�سا البحر" مركز "�أجا" مبحافظة الدقهلية .عمل بال�صحافة مع
الدكتور طه ح�سني يف "جريدة الوادي"عام 1930م وكان ميالده عقب
وفاة الزعيم الوطني م�صطفى كامل ف�سماه والده "م�صطفي كامل " تيمنا
بوطنية الزعيم الراحل وكفاحه ،وقد تدرج والده ال�شيخ �سيد ال�شناوي
بالق�ضاء ال�رشعي ،حتى �أ�صبح رئي�س املحكمة العليا ال�رشعية ،و كان
ذلك �أعلى و �أرفع من�صب ق�ضائي يف م�رص يف ذلك الع�رص .كما كان عمه
ف�ضيلة الإمام الأكرب ال�شيخ حممد م�أمون ال�شناوي �شيخ الأزهر ال�رشيف.
و "نو�سا البحر" هي قرية والدته ِ
ـديقة هامن بنت ِ�سـعيد با�شا� ،أما
�ص ِّ
والده فولد يف "الزرقا" مبحافظة دمياط (كانت تتبع الدقهلية حينئذ)
لأ�رسة تعود �أ�صولها لل�سنبالوين.
دخل كامل الأزهر ال�رشيف ومل يلبث به �أكرث من خم�س �سنوات فعمد
�إيل املطالعة وجمال�س الأدباء ،ودر�س الآداب العربية والأجنبية يف
ع�صورها املختلفة .من م�ؤلفاته -:اعرتافات �أبي نوا�س – �أوبريت جميلة
– الليل واحلب واملوت ،و�آخر �أعماله كانت �أوبريت "�أبو نوا�س".
عرف برقة �شعره الغنائي ،وهو �أخ امل�ؤلف م�أمون ال�شناوي غنى له
حممد عبد الوهاب وعبد احلليم حافظ (حبيبها  -ل�ست قلبي  -ال تكذبي
) فريد الأطر�ش وجناة ال�صغرية واخرون .تويف كامل ال�شناوي يف 30
نوفمرب  1965يف القاهرة.
 التظاهر بال�سعادة �أف�ضل و�أ�سهل من املجازفةب�شرح م�شاعرك ل�شخ�ص ال يهتم.
 ما �أجمل االبت�سامة حني ت�شق طريقها و�سطالدموع.
 �شق طريقك بابت�سامتك خري من �أن ت�شقها ب�سيفك. ال يتكرب �إال كل و�ضيع ،وال يتوا�ضع �إال كل رفيع. كلما ارتفع ال�شريف توا�ضع ،وكلما ارتفع الو�ضيع تكرب. التوا�ضع اجتالب املجد واكت�ساب الود. ال ح�سب كالتوا�ضع وال �شرف كالعلم. من مل يت�ضع عند نف�سه ،مل يرتفع عند غريه. �ألن جانبك لقومك يحبوك ،وتوا�ضع لهم يرفعوك ،واب�سط لهم يدك يطيعوك. �أ�شد العلماء توا�ضعا �أكرثهم علما ،كما �أن املكان املنخف�ض �أكرث البقاع ماء. الإن�سان ال�شريف احلقيقي هو الذي ال يتباهى ب�شيء. ميكن للإن�سان �أن ي�صعد �أعلى القمم ،لكن ال ميكنه البقاء فيها طويالً. تاج القي�صر ال يحميه من وجع الر�أ�س. الأمور التي تعرفها تعادل يف حجمها حفنة الرمل التي يف يدك� ،أما الأمور التي ال تعرفها تعادليف حجمها حجم الكون.
 ال �شيء �أحلى من الثبات على الر�أي �إلاّ الرجوع �إىل ما ه َو خري منه. ال�شخ�ص املتوا�ضع هو الذي ميتلك الكثري ليتوا�ضع به.املُتفائل يقول� -:إن ك�أ�سي مملوءة �إىل ن�صفها .واملت�شائم يقول� -:إن ن�صف ك�أ�سي فارغ .

حكم وامثال

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 دي�سمرب عام 1911م� -:سكة القطار ي�صل �إىل ا�سمرا.االحداث اخلارجية-:
 يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1240م -:املغول يتمكنون من ال�سيطرة على كييف. يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1877م� -:صدور العدد الأول من (�صحيفة وا�شنطن بو�ست)الأمريكية.
 يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1917م� -:إعالن ا�ستقالل فنلندا عن رو�سيا بعد الثورة البل�شفية�سنة .1917
 يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1941م -:االحتاد ال�سوفييتي يبد�أ هجومه امل�ضاد �ضد �أملانياالنازية يف احلرب العاملية الثانية.
 يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1956م -:القوات اجلنوب �أفريقية تعتقل نيل�سون مانديالو 156من رفاقه ب�سبب ن�شاطاتهم ال�سيا�سية املناه�ضة لنظام الف�صل العن�صري.
 يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1971م -:الإمارات العربية املتحدة تن�ضم �إىل جامعة الدولالعربية.
 يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1971م -:باك�ستان تقطع عالقاتها الدبلوما�سية مع الهند ب�سبباعرتافها با�ستقالل بنغالدي�ش.
 يف ال�ساد�س من دي�سمرب عام 1980م -:افتتاح �أول �أكادميية للطب الع�سكري يف ال�شرقالأو�سط وذلك يف القاهرة.
 يف ال�ساد�س من دي�سمربعام 1990م -:الإعالن عن ت�أ�سي�س حركة جمتمع ال�سلم (حم�س) يفاجلزائر بزعامة حمفوظ نحناح.

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 هلل الذى خلقنى �أعمى حتى ال �أرى
وجوهكم»!!
ً
 نابليون حينما كان معتقال 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!!
 جل�س نيوتن يوما بجوار احدىال�سيدات يف م�أدبة ع�شاء اقيمت تكرميا
له  ,وفجاة �س�ألته ال�سيدة  -:قل يل يا
م�سرت نيوتن  ,كيف ا�ستطعت ان ت�صل
اىل اكت�شافك هذا ؟ وقال العامل الكبري يف
هدوء امل�سالة يف غاية الب�ساطة -:لقد كنت
اق�ضي جانبا من وقتي كل يوم افكر يف هذه
الظاهرة الغريبة التي تدفع اال�شياء اىل
ال�سقوط على االر�ض .ان التفكري وحده
يا�سيدتي هو الذي هداين يف النهاية اىل
هذا االكت�شاف.
وقالت ال�سيدة  -:ولكنني اق�ضي
�ساعات طويلة من يومي افكر وافكر
وبالرغم من ذلك مل ا�ستطع ان اكت�شف
�شيئ ًا .وقال نيوتن ي�س�ألها -:وفيم كنت
تفكرين يا�سيدتي؟ قالت -:يف زوجي
الذي هجرين ،وانف�صل عني بالطالق.
نيوتن -:وهل كنت تفكرين يف زوجك بعد
الطالق ام قبله؟ قالت -:بعد طالقنا طبع ًا
 .وهنا نظر اليها العامل الكبري وقال -:لو
ان تفكريك يف زوجك يا�سيدتي كان قبل
الطالق ,ال�ستطعت ان تكت�شفي انت قانون ًا
للجاذبية من نوع اخـر.

كلبان يتقا�ضيان راتبا
�شهريا لهذا ال�سبب!!..

رو�سيا
موقع
ن�رش
اليوم  ،ملجموعة من
ال�صور لكلبني يدعيان
لولو وجوزة الهند،
بعد "توقيعها" على عقد
احتكار ل�صالح �رشكة
ت�صوير .وكانت �صاحبة
الكلبني قد وقعت عقدا،
يف  22نوفمرب اجلاري،
متنح مبوجبه احلقوق
احل�رصية اللتقاط �صور
للكلبني ل�رشكة ت�صوير

ديك عمالق ينتقي �شريكتني حلياته!!!..
متكن ديك �ضخم ا�شتهر على �صفحات التوا�صل
االجتماعي مبقا�ساته الكبرية ،من العثور على
�رشيكتني حلياته دفعة واحدة .ومل ي�صدق م�ستخدمو
الإنرتنت عام  2017الفيديو الذي انت�رش عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ل�ضخامة الديك الذي بلغ ارتفاعه
� 91سنتيمرتا ووزنه  7.7كيلوغرام .وا�شتبهوا �آنذاك ب�أن
الديك الذي يف الفيديو لي�س حقيقيا وما هو �إال طفل
�صغري �ألب�س زي ديك.
و�أكد املزارع فايتي �سيفاي ،يف كو�سوفو� ،أن ديكه الذي �أطلق عليه لقب
"مريكلي" ،حقيقي وينتمي �إىل �ساللة دجاج براما التي ت�صل �أوزان طيورها يف
املتو�سط �إىل  5.5كيلوغرام .وقال �سيفاي لل�صحفيني" -:مرياكلي طائر �سعيد
ولطيف للغاية ويعامله جميع من يف املزرعة معاملة جيدة ،ولقد اختار لنف�سه
دجاجتني".

زوجان يرتكان وظائفهما ل�سبب غريب

ترك زوجان بريطانيان وظائفهما
املهنية ،وانتقال مع �أطفالهما من
لندن �إىل �إيطاليا ،من �أجل التفرغ
للبحث عن زيت زيتون بكر عايل
اجلودة .وذكرت �صحيفة “ديلي ميل”
الربيطانية ،اليوم اخلمي�س� ،أن

“�إليزابيث بريغر” التي كانت تعمل
مديرة ت�سويق يف م�صنع لإنتاج النبيذ،
وزوجها “كا�سمري” وكان يعمل م�صمم
مواقع �إلكرتونية ،بد�أ �شغفهما يف
البحث عن زيت زيتون نقي ،عندما زارا
�إيطاليا يف عام  ،2013وتذوقا �آنذاك
�صن ًفا غري م�سبوق لديهما .وافتتح
م�رشوعا لإنتاج �أجود �أنواع
الزوجان
ً
زيت الزيتون ،وقبل �صناعته يبحثان
عن �أكرث �أ�شجار الزيتون فائدة لدى
ً
�شهرة
�سكان �إيطاليا .والقى منتجهما
ً
عاملية وا�سعة ،و�أ�صبح زبائنهما
من كبار خرباء التغذية والطهاة
وامل�شاهري حول العامل.

خملوق غريب على ال�شاطئ يرعب
�سكان بلدة نيوزيلندية

كانت هانّ ا ماري من �سكان
كراي�ست�شري�ش يف نيوزيلندا،
تقوم بواجبها املدين بتنظيف
�شاطئ حملي ،بعد عا�صفة
�شديدة ،عندما عرثت على
بقايا خملوق غريب للغاية.
وقامت ماري ووالدتها ،يوم
ال�سبت املا�ضي ،بتنظيف
�شاطئ " "Rakaia Hutsيف
بلدة كانرتبريي ،وعرثت
حينها على هيكل عظمي غريب
ال�شكل ،جعلها ت�رصخ من �شدة حالة الرعب التي انتابتها عندما اكت�شفت �أن
ال�شكل الغريب لي�س جمرد قطعة خ�شب �أو كي�س بال�ستيكي ،كما توقعت يف
البداية.
وقالت ماري ل�صحيفة "نيوزيلند هريالد"�" -:أول ما فكرت به هو �أنه �شيء
ف�ضائي" ،و�أيا كان هذا املخلوق ،فقد كان ميتلك خمالب يف جناحيه ،ولديه
(حا�ضنتان (تركيب ت�رشيحي يوجد يف ذكور بع�ض جمموعات من احليوانات مثل
احل�رشات والأ�سماك ،وي�ستخدم للتزاوج ،بالإ�ضافة �إىل ذيل طويل ور�أ�س م�ستطيل
و�أنياب حادة ،وهي �أو�صاف قد ت�شكل "كابو�سا" وفقا ملعايري البع�ض .وكانت
ماري مرتددة يف حتريك الهيكل العظمي يف البداية ،خوفا من �أن يكون �ساما،
لكن الف�ضول دفعها �إىل حمله معها وعر�ضه على جارتها التي كانت حمتارة يف
�أمره �أي�ضا ،وما قد يكون هذا احليوان الغريب بالفعل .وقالت ماري" -:لقد
يخمن ،حيث ذهبت جميع
قمت بتحميل ال�صور على في�سبوك ،وكان اجلميع
ّ
التعليقات �إىل �أنه من الف�صيلة الورنكية/الورانك" .وو�ضع الدكتور مالكومل
فران�سي�س حدا جلميع هذه التخمينات ،بعد �أن �أكد �أن هذا املخلوق هو ذكر
" ،"Dipturus nasutus AKAوهو نوع عنيف من ف�صيلة الورنكية/الورانك.

حمرت فة ،
راتب
مقابل
قدره
�شهري
( 1440دوالرا
�أ مر يكيا ) ،
ف�أ�صبحا �أول
كلبني يح�صالن
راتب
على
�شهري.

