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وزارة ال�صحة :اجناز حمالت توعية واحلد من العادات ال�ضارة

�أعلت وزارة ال�صحة يف
االجتماع التقييمي الذي عقد
يف الرابع واخلام�س من مار�س
اجلاري مبدينة م�صوع ،بانها
اجنزت يف عام  2018مهام
ناجعة متثلت يف تنظيم حمالت
توعية،و دورات ت�أهيلية فعالة
بالتعاون مع ال�رشكاء ،ادت
اىل رفع الوعي و�ضمان ال�صحة
العامة.
وا�شارت التقارير التي قدمتها
فروع الوزارة يف االقاليم ،اىل
ان الوعي والقدرات املكت�سبة
يف تطعيم االطفال ،ومتابعة
احلوامل ،واحلد من العادات
ال�ضارة واالمرا�ض الوبائية
والتنا�سلية  ،تعد نتاج تلك
الربامج التي نظمت باجلهود
املن�سقة.
ويف االجتماع التقييمي الذي
�شارك فيه ممثلني من اع�ضاء
الوزارة يف االقاليم� ،أو�ضح
فرع اقليم عن�سبا بانه يتطلب
بذل جهود حثيثة ملكافحة

عادة ازالة اللهاة وزواج
القا�رصات  ،فيما ا�شارممثل
اقليم �شمال البحر االحمر اىل
منح اهتمام كبري المرا�ض
اخلريف واملالريا ،وكذلك
�رضورة منح اهتمام اكرب
لكيفية التخل�ص من االعتقادات
ال�ضارة واالمرا�ض املو�سمية
يف القا�ش -بركة ،وا�ستمرارية
حمالت التوعية اجلارية للحد
من زواج القا�رصات واالمرا�ض
املعدية يف اقليم جنوب البحر
االحمر ،والدفع بقوة لالن�شطة
املنتظمةللح�ؤول دون ظهور
االمرا�ض التي متت ال�سيطرة
عليها م�سبقا وغريها من
املوا�ضيع الهامة.
ويف الكلمة اخلتامية التي
القاها م�س�ؤول املعلومات
والتوعية يف وزارة ال�صحة
ميكائيل
قربي
ال�سيد/
ت�سفازقي ،ذكر فيها بان فروع
الوزارة يف االقاليم تنظم ان�شطة
توعية مدعومة باالبحاث

الدقيقة حتقق نتائج جيدة
نظرا للتحديات التي تواجهها،
مو�ضحا بان االهتمام الذي
يبديه املواطنون يف اتباع
ار�شادات املهنيني ال�صحيني
خري دليل على ذلك.،
قربي
ال�سيد/
وا�ضاف
ميكائيل ،بان العمل جار
ملتابعةاملعلومات اخلاطئة
التي تن�رش يف الو�سائل
االجتماعية  ،مثل وجود عن�رص
ي�سبب ال�رسطان يف الرتام�س"
(حفظات ال�شاي) كما ان ال�سكري
ميكن عالجه باملياه ال�ساخنة
واحللبة ،لكونها ت�ؤثر �سلبا
على حمالت التوعية اجلارية.
ونا�شد املهنيون ال�صحيون
امل�شاركني يف االجتماع بان
التقييم العام املنظم لتقييم
االن�شطة التوعوية اجلارية
على م�ستوى البالد ميهد ار�ضية
�صلبة للتعرف على الق�صور
وتبادل االفكار واملعارف فيما
بينهم.

مديرية ت�سني :تو�سيع برامج التطعيم بن�سبة 98%
او�ضح املدير الطبي
مل�ست�شفى ت�سني الدكتور/
هينوك تكئي ،بانه مت
برامج التطعيم
تو�سيع
بن�سبة  98%يف مديرية
اجلهود
بف�ضل
ت�سني
املبذولة خالل ال�سنوات
،
اخلم�س املا�ضية
ما�ساهم يف خف�ض ن�سبة
وفيات االطفال حتت �سن
اخلام�سة.
تنظيم
م�شريا اىل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية حمالت
تطعيم منتظمة يف معظم

ال عن
مناطق املديرية ،ف�ض ً
توجه الكادر ال�صحي اىل
املناطق النائية لإجناح تلك
احلمالت  ،ومو�ضح ًا ب�أن
متابعة احلوامل الو�ضاعهن
يف
والوالدة
ال�صحية
امل�ؤ�س�سات ال�صحية �ساعد
يف خف�ض ن�سبة وفيات
االطفال.
وا�شار اىل خف�ض االمرا�ض
املعدية خا�صة املالريا
وال�سل وااليدز  ،وازدياد
االمرا�ض غري املعدية.
وذكر بان م�ست�شفى ت�سني

يقدم خدمات ت�شمل حتى
اجلراحية،
العمليات
مو�ضحا بان ان�شطة النظافة
العامة مبعدل مرتني يف
اال�سبوع ور�ش املبيدات
ادى خلف�ض ن�سبة الوفيات
مبر�ض املالريا اىل درجة
ال�صفر ،وكذا ال�سيطرة على
مر�ض �شيكوغونيا املعروف
حمليا بكرف�س.
هذاويقدم م�ست�شفى ت�سني
اخلدمات ملديريات ت�سني
وقلوج وهيكوتة وفورتو
�ساوا.

وال�سبت
واجلمعةوال�سبت
واخلمي�سواجلمعة
الثالثاءواخلمي�س
ت�صدر �أيامأيامالثالثاء
ت�صدر �

حاكم عن�سبا يلتقي ال�شباب
دعا حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد
/علي حممود ،ال�شباب لالهتمام
بالتعليم وتعزيز امل�شاركة
الن�شطة للدفع بربامج الإعمار.
ولدى لقائه طالب املرحلة
الثانوية واملعلمني قال" ان عمل
امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شباب
يف املدينة لتحقيق اال�ستقالل
والدفاع عن ال�سيادة وبناء البالد،
له الدور الكبري داعيا اال�ستفادة
اجليدة من التعليم وعلوم التقانة
لتتما�شي مع الع�رص.
وقال "ان قيم املجتمع عماد
الهوية الوطنية ،وحث ال�شباب
للت�شبع بهذه القيم ،واالبتعاد
عن اجلرمية وامل�شاركة يف
مكافحتها.
من جانبه او�ضح �سكرتري اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
ال�سيد /رزين ادوناي ،ان القدرات
الب�رشية املورد اال�سا�سي للبالد،
وتقوم احلكومة با�ستثمار كبري
لتطويرها اكادمييا ومهنيا يف
الكليات ومراكز التدريب املهني.
و يف مديرية حقات ،عقد �سمنار
حول اهمية التوعية والتنظيم
لل�شباب.
اجلبهة
�سكرتري
واو�ضح

ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
يف املديرية ال�سيد /هبتي
يف
تو�ضيحا
عقباقرقي�ش،
ال�سمنار ب�شان الفر�ص والتحديات
واملبتغى املن�شود ،داعيا ال�شباب
اال�ستفادة من موارد حميطهم
واحلفاظ على تراثهم وقيمهم
وامل�شاركة الواعية يف الربامج
الوطنية.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة
يف املديرية ال�سيد /نر�أيو رزين،
ان على ال�شباب اال�ستفادة اجليدة
من الربامج املنفذة على م�ستوى
احلكومة واالحتاد لتمكينهم من
اكت�ساب العلم واملعرفة.
يف غ�ضون ذلك ا�شارت م�س�ؤولة
االحتاد الوطني للمر�أة يف مديرية
اغردات ال�سيدة /عافيت �صالح،
يف االجتماع الذي عقدته للع�ضوات
اىل ان ان�شطة تقوية تنظيم ال�شباب
حتقق نتائج مر�ضية
وا�شادت امل�شاركات باالعمال
التي يقوم بها االحتاد ،منا�شدات
ال�ستئناف برنامج القرو�ض
املر�أة
وم�ساعدة
امل�صغرة
املحتاجة والطالبات.

ظرونا :خدمات جراحة العيون

قال خبري جراحة العيون ال�سيد /فيلمون حممد برهان "ان مركز ظرونا
ال�صحي يقدم خدمات جراحة العيون".
واو�ضح ان انكفاء رمو�ش العني اىل داخل العني ب�سبب نق�ص االنظافة
قد ي�ؤدي اىل مالم�سة الرم�ش لقرنية العني �أو ملتحمة العني والت�سبب يف
فقدان الب�رص.
وقدم املمر�ض /اليك�ساندر ف�سها ،من مركز ظرونا ال�صحي �رشحا
م�صحوبا بال�صور حول اعرا�ض انكفاء رمو�ش العني  ،واو�صى توخي
احلذر اثناء تنظيف العني.
ونظم مدير املركز ال�صحي املمر�ض /ت�سفاماريام �سمر�آب� ،سمنارا
ليومني لوكالء ال�صحة يف القرى حول انكفاء رمو�ش العني والعمليات
اجلراحية لت�صحيحها وتبديلها وت�أثريها ،والتعرف على مثل هذه
امل�شاكل ال�صحية يف حميطهم وابالغ خرباء ال�صحة به.

تقييم العملية التعليمية يف
مديريتي ظرونا و�سقنيتي
مت تقييم العملية التعليمية يف مديريتي ظرونا و�سقنيتي للدفع
بكفاءة التعليم والتعرف على التحديات والعوائق و�سبل حلها .
واو�ضح م�س�ؤول التعليم يف ظرونا اال�ستاذ� /سليمان حممود يف التقرير
الذي قدمه بان ن�سبة النجاح يف امتحانات ن�صف ال�سنة الدرا�سية
بلغت  68%يف املرحلة االبتدائية و 65%يف املرحلة املتو�سطة و46%
يف املرحلة الثانوية ،وقد انخف�ضت الن�سبة مقارنة مع العام ال�سابق
كما غرتفعت ن�سبة مقاطعة التعليم.
من جانبه دعا م�س�ؤول التعليم يف مديرية �سقنيتي اال�ستاذ /ت�سفا�أمل
ابرها ،املعلمني واولياء االمور والطالب للعمل امل�شرتك من اجل
تطوير العملية التعليمية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

بوتني يج ّمد تطبيق معاهدة ال�صواريخ النووية املتو�سطة املدى وزيرا خارجية م�صر وال�صومال يتفقان على التن�سيق
ال�سيا�سي والأمني

ّ
وقع الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني مر�سوم ًا بتجميد م�شاركة
بالده يف معاهدة ال�صواريخ النووية
املدى،
والق�صرية
املتو�سطة
ُ
املربمة عام  ،1987بعد خطوة
م�شابهة للواليات املتحدة يف فرباير
املا�ضي.
و�أعلن الكرملني �أن بوتني ّ
وقع
"مر�سوم ًا بتجميد م�شاركة رو�سيا
ُ
(املربم) بني االحتاد
يف االتفاق
ال�سوفياتي والواليات املتحدة"،

م�ضيف ًا �أن ذلك ي�أتي بعد "خرق
الواليات املتحدة التزاماتها
مبوجب املعاهدة".
وتبادلت مو�سكو ووا�شنطن
اتهامات بانتهاك املعاهدة،
و�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ال�شهر املا�ضي �أن بالده
�ستبد�أ عملية االن�سحاب من
املعاهدة خالل � 6أ�شهر.
ورد بوتني ب�إعالن م�شابه،
ّ
م�شري ًا �إىل �أن رو�سيا �ست�سعى �إىل

تطوير �صواريخ متو�سطة املدى،
رد ًا على "م�شاريع م�شابهة" تنفذها
الواليات املتحدة.

وا�شنطنّ :
تقدم يف املحادثات اجلارية مع طالبان

� ّأكدت وزارة اخلارجية الأمريكية
�أنّ حمادثات ال�سالم اجلارية يف
قطر بني الواليات املتحدة وحركة
املتمردة �أحرزت
طالبان الأفغانية
ّ
"تق ّدم ًا" ولكن ال يزال هناك الكثري
للقيام به.
من جهته قال وزير اخلارجية
ا لأمريكي مايك بومبيو �إنّ ه �سي�شارك
�شخ�صي ًا يف هذه املحادثات
خالل زيارة قد يقوم بها قريب ًا
�إىل املنطقة ،من دون مزيد من

التفا�صيل.
املبعوث
وا�ست�أنف
الأمريكي �إىل �أفغان�ستان
زملاي خليل زاد يف
 25فرباير يف الدوحة
مفاو�ضات ال�سالم مع حركة
طالبان.
وقال املتح ّدث با�سم
وزارة اخلارجية الأمريكية
روبرت باالدينو خالل م�ؤمتر �صحايف
الرغم من �أنّ
يف وا�شنطن �إنّ ه على ّ
ّ
توقفت ليومني
هذه املفاو�ضات
قبل نهاية الأ�سبوع املن�رصم ف�إنّ
املحادثات تتوا�صل "ب�صورة يومية
وقد متّ �إحراز تق ّدم".
وكان متح ّدث با�سم طالبان � ّأكد
بدوره �أنّ املحادثات تتق ّدم "بت�أنٍّ
وبحذر".
ووفق ًا للخارجية الأمريكية ف�إنّ

ّ
تركز على "املو�ضوعات
املحادثات
الأربعة املرتابطة فيما بينها والتي
ّ
�ست�شكل �أ�سا�س � ّأي اتفاق م�ستقبلي"
لإنهاء احلرب امل�ستمرة منذ 2001
وهي "مكافحة الإرهاب" و"ان�سحاب
القوات الأمريكية" و"احلوار بني
الأفغان" و"وقف �إطالق النار".
و�أ�ضاف باالدينو "ما زال هناك
عمل يجب القيام به ،ونريد �أن
نعطي جميع الأطراف الوقت الكايف
للعمل على هذه املوا�ضيع".
مقرر ًا �أ�سا�س ًا �أن يعود زملاي
وكان ّ
خليل زاد �إىل وا�شنطن يف  28فرباير،
ا�ستمرت.
لكنّ املناق�شات
ّ
وتعليق ًا على ا�ستمرار املفاو�ضات
قال باالدينو "لن �أذهب �إىل ح ّد القول
�إنّ ها لي�ست حمدودة يف الوقت ،ولكن
هذه هي طبيعة الدبلوما�سية :هناك
فر�ص تن�ش�أ ونتك ّيف معها".

ماكرون يطالب ب�إعادة نظر ”�شاملة“ بف�ضاء �شنغن

دعا الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون� ،إىل“�إعادة نظر �شاملة بف�ضاء
�شنغن“ ،وذلك يف مقالة نُ �رشت يف
العديد من و�سائل الإعالم يف دول
االحتاد الأوروبي.
كما دعا ماكرون � ً
أي�ضا �إىل �إن�شاء
”�رشطة حدود م�شرتكة ،ومكتب
�أوروبي للجوء ،وفر�ض قيود مراقبة
�إجبارية ،يف �إطار ت�ضامن �أوروبي
ت�شارك فيه كل دولة حتت �سلطة
جمل�س �أوروبي للأمن الداخلي“ .وقال
ماكرون � ً
أي�ضا يف مقالته التي نُ �رشت

عرب و�سائل �إعالم يف  28دولة ،بينها
�صحيفة ”لوباريزيان“ الفرن�سية مع
� 28صحيفة �إقليمية فرن�سية“:ال ميكن
لأي جمموعة �أن يكون لديها �شعور
باالنتماء ما مل يكن لديها حدود تقوم
بحمايتها“.

وتابع ماكرون“:احلدود هي احلرية
يف جو �آمن وعلينا �أن نُ عيد النظر ب�شكل
�شامل بف�ضاء �شنغن ،وعلى كل الذين
يرغبون بامل�شاركة فيه �أن يكونوا
جمربين على حتمل م�س�ؤوليات �إجراءات
مراقبة �صارمة على احلدود ،وعلى
�إبداء ح�س ت�ضامن �سيا�سة جلوء واحدة
مع نف�س �رشوط القبول والرف�ض“.
وف�ضاء �شنغن هو عبارة عن منطقة
تن ُّقل ُحر ال وجود بني دولها ملراقبة
حدودية يف احلاالت الطبيعية ،وي�ضم
ف�ضاء �شنغن حال ًيا  26دولة ،بينها 22
من دول االحتاد الأوروبي.

الدولية
الوكالة
قالت
للطاقة الذرية التابعة للأمم
املتحدة ،ا لإثنني املا�ضي� ،إن
املفاعل النووي الذي يعتقد
�أنه زود ا لأ�سلحة النووية
الكورية ال�شمالية بالكثري من
”البلوتونيوم“� ،أغلق فيما يبدو
خالل ا لأ�شهر الثالثة املنق�ضية،
لكن مل ت�رش �إىل �سبب.
واملفاعل الذي يعمل بطاقة
 5ميجاوات جزء من جممع
”يوجنبيون“ النووي الكوري
ال�شمايل ،الذي كانت �إمكانية
مو�ضوعا رئي�س ًيا
�إنهاء ن�شاطه
ً
يف حمادثات القمة بني الرئي�س
ا لأمريكي دونالد ترامب والزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جوجن �أون،
يف فيتنام ،ا لأ�سبوع املا�ضي.
وطردت كوريا ال�شمالية مفت�شي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ومقرها فيينا ،عام ،2009
وتراقب الوكالة ا لأن�شطة النووية
الكورية ال�شمالية حال ًيا ب�شكل
رئي�سي ،من خالل �صور ا لأقمار
ال�صناعية.
املحللني
بع�ض
ويعتقد

الذين
امل�ستقلني
أي�ضا
ي�ستخدمون
� ً
ا لأقمار
�صور
�أن
ال�صناعية،
املتقادم
املفاعل
به م�شاكل فنية.
وقال املدير العام
الدولية
للوكالة
الذرية
للطاقة
”يوكيا �أمانو“ ،يف
كلمة خالل اجتماع مغلق ملجل�س
حمافظي الوكالة ،هذا ا لأ�سبوع:
”مل تالحظ الوكالة �أي م�ؤ�رشات
على عمل املفاعل الذي يعمل
بطاقة خم�سة ميجاوات (كهربية)
منذ �أوائل �شهر دي�سمرب .“2018
و �أ�ضاف �أنه ”مل تكن هناك
م�ؤ�رشات على �أن�شطة للمعاجلة
يف املعمل الكيميائي ا لإ�شعاعي
الذي يف�صل البلوتونيوم من
الوقود امل�ستنفد“ ،وتابع قا ئلاً :
”لكن من�ش�أة يعتقد على نطاق
وا�سع �أنها ت�ستخدم يف تخ�صيب
اليورانيوم ،وهي عملية ميكن
أي�ضا املادة امل�ستخدمة
�أن تنتج � ً
يف �صنع قنابل نووية ،تعمل

فيما يبدو ،كما ا�ستمرت �أعمال
البناء يف مفاعل جتريبي للماء
اخلفيف“.
و �أ�شار �أمانو� ،إىل �أنه ”يف
مفاعل املاء اخلفيف ر�صدت
الوكالة م�ؤ�رشات على �أعمال
أي�ضا
بناء م�ستمرة ،كما الحظنا � ً
م�ؤ�رشات على ا�ستعمال مت�صل
ملن�ش�أة التخ�صيب ب�أجهزة الطرد
املركزي“.
وكررت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية القول� ،إنها م�ستعدة
للقيام بدور رئي�سي يف التحقق
من ا لأن�شطة النووية الكورية
ال�شمالية ،يف حال التو�صل �إىل
اتفاق �سيا�سي معها.

ُ
وكالة الطاقة الذرية :املفاعل النووي الرئي�سي يف كوريا ال�شمالية ُمغلق منذ �شهور

اتفق وزيرا خارجية م�رص �سامح
�شكري وال�صومال �أحمد عي�سى
عو�ض،اول ام�س الثالثاء ،على
التن�سيق ال�سيا�سي والأمني يف مواجهة
التحديات مبنطقة القرن الإفريقي.
تناول اللقاء الذي جرى يف القاهرة،
�ضمن زيارة غري حمددة املدة للوزير
ال�صومايل” ،العالقات الثنائية بني
البلدين ،والتعاون الأمني يف مكافحة
الإرهاب ،والت�شاور ال�سيا�سي ،ف�ضلاً
عن عدد من الق�ضايا الإقليمية حمل
االهتمام امل�شرتك“ .و�أعرب �شكري عن
�سعادته بالزخم الذي ت�شهده العالقات
الثنائية ،الف ًتا �إىل تعدد جماالت
التعاون ،وعلى ر�أ�سها مكافحة الإرهاب،
وفق بيان للخارجية امل�رصية .و�أ�شار
�إىل توقيع البلدين مذكرات تفاهم يف
جماالت الت�شاور ال�سيا�سي ،و�إن�شاء
جلنة وزارية م�شرتكة ،و�رضورة
البحث عن جماالت جديدة للتعاون
بني دول منطقة �رشق �إفريقيا ،والقرن
الإفريقي ب�صفة عامة .وا�ستمع �شكري
ملا تناوله نظريه ال�صومايل حول

التطورات الداخلية يف مقدي�شو،
وجهود بناء م�ؤ�س�سات الدولة،
وتطوير قوات الأمن ،وزيادة فعاليتها
ملكافحة الإرهاب والتطرف .بدوره،
�أعرب وزير اخلارجية ال�صومايل عن
تطلع بالده �إىل تعزيز التعاون مع
م�رص يف خمتلف املجاالت� ،إ�ضافة
�إىل التن�سيق امل�شرتك بني اجلانبني،
يف ظل تويل م�رص رئا�سة االحتاد
الإفريقي خالل العام اجلاري .كما
�أكد اهتمام ال�صومال بزيادة التن�سيق
مع امل�ؤ�س�سات الأمنية امل�رصية،
للت�صدي للمخاطر والتحديات التي
تواجهها بالده .ويخو�ض ال�صومال
حر ًبا منذ �سنوات �ضد حركة ”ال�شباب“
التي ت�أ�س�ست مطلع  ،2004وهي حركة
م�سلحة تتبع فكريا لتنظيم ”القاعدة“،
تبنت العديد من العمليات الإرهابية
التي �أودت بحياة املئات.

رئي�سا الأركان الرو�سي والأمريكي يبحثان
الأو�ضاع يف �سورية مع
قرب انتهاء "داع�ش"
تزامن ًا مع قرب االعالن عن هزمية
"داع�ش" يف �آخر جيب �رشق الفرات ،ويف
�أول لقاء بعد قرار وا�شنطن االن�سحاب
من �سورية ثم تعديله نحو االبقاء على
قوة �رشق الفرات و�أخرى يف قاعدة
التنف ،يلتقي رئي�س الأركان الأمريكي
جوزيف دانفور نظريه الرو�سي فالريي
غرا�سيموف يف فيينا .ومع ت�أكيدها �أن
ال حاجة �إىل "ا�صطناع جمموعة �أخرى"
لبحث ت�سوية الأو�ضاع يف �سورية ،مل
ت�ستبعد مو�سكو �ضم �أع�ضاء ا�ضافيني
�إىل جمموعة �آ�ستانة التي ت�ضم �إيران
وتركيا ورو�سيا.
وقال الناطق با�سم هيئة الأركان
الأمريكية امل�شرتكة الكولونيل
باتريك رايدر �إن "القائدين الع�سكريني
�سيبحثان تفادي ح�صول ت�صادم خالل
عمليات التحالف والعمليات الرو�سية
يف �سورية ،وتبادل وجهات النظر
ب�ش�أن �أو�ضاع العالقات الع�سكرية
الأمريكية -الرو�سية والأو�ضاع الأمنية
الدولية احلالية يف �أوروبا وموا�ضيع
�أ�سا�سية �أخرى".
من جانبها ،اكدت وزارة الدفاع

الرو�سية يف بيان عقد االجتماع يف
فيينا ،لكنها مل تك�شف عن �أجندة
االجتماع.
و�أبقى القادة الع�سكريون الأمريكيون
والرو�س قناة توا�صل بينهم على رغم
ت�صاعد التوترات بني البلدين ،ومنذ
بداية التدخل الع�سكري الرو�سي
املبا�رش يف �سورية يف خريف 2015
ح ّددت كل من مو�سكو ووا�شنطن منطقة
عملياتها �ضد تنظيم وت�ؤكد مو�سكو �أن
وجودها الع�سكري يف �سورية قانوين
وجاء بعد طلب من احلكومة ال�سورية،
وتنتقد الواليات املتحدة بن�رش قواتها
على �أرا�ضي �سورية يف �شكل غري �رشعي
ومن دون �إذن النظام ،وطالبتها �أكرث
من مرة ب�سجب قواتها من �رشق الفرات
ومن قاعدة التنف ،واتهمتها ب�أنها
ت�سعى �إىل تق�سيم �سورية عرب دعم
"قوات �سورية الدميوقراطية" (ق�سد)
ذات الغالبية الكردية
ويف �أغ�سط�س  ،2018وعقب لقاء
وجهت رو�سيا
القائدين الع�سكريني ّ
ر�سالة �رسية مت ت�رسيبها تت�ضمن
مقرتحات تعاون مع الواليات املتحدة
ل�ضمان �إعادة �إعمار �سورية وعودة
الالجئني.

زعيم املعار�ضة الفنزويلية يعود �إىل وطنه

عاد خوان غوايدو زعيم املعار�ضة
يف فنزويال �إىل وطنه خمتتم ًا جولة يف
عدد من دول �أمريكا الالتينية حل�شد
الدعم حلملته الرامية لزيادة ال�ضغط
الإقليمي على الرئي�س نيكوال�س
مادورو ،متحدي ًا �أمر ًا من حمكمة
بحظر �سفره .وهلل ح�شد من امل�ؤيدين
كانوا يف انتظار جوايدو وزوجته يف
�صالة الو�صول يف مطار مايكيتيا،
قبل �أن ينطلقا م�رسعني حل�ضور جتمع
للمعار�ضة �شهده �آالف الأ�شخا�ص
يف �رشق العا�صمة كراكا�س .وقال
جوايدو �أمام احل�شد« :لقد ُولد الأمل
الذي لن ميوت ،والأمور مت�ضي على
نحو جيد� ،سنحتفل اليوم بهذا الن�رص
ال�صغري» .و�أعلن جوايدو اعتزامه
لقاء موظفني حكوميني وامل�شاركة

يف م�سرية كربى يوم ال�سبت .وغادر
جوايدو فنزويال �رسا يف  23فرباير
املا�ضي متوجه ًا �إىل كولومبيا ،يف
انتهاك لأمر من املحكمة العليا،
بهدف تن�سيق اجلهود هناك لإر�سال
معونات �إن�سانية �إىل فنزويال لتخفيف
النق�ص احلاد يف الغذاء والدواء .لكن
جماعات حقوقية قالت �إن قوات �أمن
اعرت�ضت �سبيل �شاحنات امل�ساعدات
التي �أر�سلتها كولومبيا والربازيل،
ما �أدى �إىل ا�شتباكات �أودت بحياة 6
�أ�شخا�ص على الأقل على امتداد حدود
فنزويال مع الربازيل .ومن كولومبيا
�سافر جوايدو �إىل الأرجنتني والربازيل
والإكوادور وباراغواي حل�شد دعم دول
�أمريكا الالتينية حلكومة انتقالية يف
فنزويال قبل �إجراء انتخابات حرة
ونزيهة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�سنغال :اعالن عنفوز الرئي�س ماكي �سال بوالية ثانية تن�سيق م�صري تون�سي جزائري ب�ش�أن ليبيا

�أعلنت ال�سنغال ر�سميا اول ام�س
الثالثاء فوز الرئي�س ماكي �سال يف
االنتخابات التي �أجريت يف  24فرباير
�شباط املا�ضي ،بعدما �أكد املجل�س
الد�ستوري �إعادة انتخابه بح�صوله
على  58باملئة من الأ�صوات.
كانت نتائج غري نهائية �أعلنتها
هيئة الفرز الر�سمية الأ�سبوع املا�ضي
قد �أظهرت �أن �سال �ضمن ب�صورة مريحة
فرتة رئا�سية ثانية دون احلاجة �إىل
جولة �إعادة.
و�أكد املجل�س الد�ستوري �أن مر�شح
املعار�ضة �إدري�سا �سيك حل يف املركز
الثاين بح�صوله على  21باملئة من

الأ�صوات بينما جاء عثمان �صوجنو
ثالثا وح�صل على  16باملئة.
وترجحت كفة �سال يف االنتخابات
بعد فرتة رئا�سية �أوىل �شهدت حتديثا
يف البلد الأفريقي دفع معدل النمو
االقت�صادي لأكرث من �ستة باملئة ،وهو
من �أعلى معدالت النمو يف القارة.
حقوقية
جماعات
وانتقدت
الرئي�س �سال ال�ستبعاده مناف�سني من
االنتخابات ،كما رف�ضت املعار�ضة
النتائج لكنها قررت عدم الطعن
عليها.
و�شارك �أكرث من  66باملئة من
امل�سجلني للت�صويت وعددهم 6.7

تظاهر �آالف اجلزائريني يف
العا�صمة ومدن �أخرى مطالبني
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
بالتنحي ،فيما حذر رئي�س �أركان
اجلي�ش من �أنه لن ي�سمح بانهيار
الأمن.
ومتثل املظاهرات احلالية �أكرب
حتد حتى الآن للزعيم املري�ض
والنخبة احلاكمة يف دولة ما زال
يهيمن عليها املحاربون القدامى
يف حرب اال�ستقالل عن فرن�سا التي
ا�ستمرت من عام  1954حتى عام
.1962
وكان ع�رشات الآالف قد احت�شدوا
يف مدن ب�أنحاء اجلزائر يف �أكرب
احتجاجات منذ الربيع العربي
يف  ،2011مطالبني بوتفليقة (82
عاما) بعدم الرت�شح يف االنتخابات
املقررة يف � 18أبريل  .وقدم
عبد الغني زعالن مدير احلملة
االنتخابية لبوتفليقة ملف تر�شح
الرئي�س اجلزائري الأحد املا�ضي.
ويوم اول ام�س الثالثاء تظاهر
مئات الطالب يف العا�صمة ومدن
�أخرى منها ق�سنطينة وعنابة
والبليدة.
وكُ تب على �إحدى الالفتات ”انتهت
اللعبة“ بينما حملت �أخرى عبارة

”ارحل يا نظام“.
وراقبت ال�رشطة االحتجاجات،
مثلما فعلت يف الأيام املا�ضية،
و�أغلقت �شوارع رئي�سية الحتواء
امل�سريات .ومل تقع �أي ا�شتباكات
حتى الآن وال تزال املظاهرات حتى
الآن �سلمية �إىل حد بعيد.
غري �أن رئي�س �أركان اجلي�ش
الفريق قائد �صالح قال يوم الثالثاء
�إن اجلي�ش لن ي�سمح بانهيار الأمن.
ونقلت قناة النهار التلفزيونية
عن �صالح قوله ”اجلي�ش �سيبقى
ما�سكا بزمام مقاليد �إر�ساء مك�سب
الأمن الغايل ..وهناك من يريد
�أن تعود اجلزائر �إىل �سنوات الأمل
واجلمر“.
ويف عام � 1991ألغى اجلي�ش
انتخابات كان من املتوقع �أن يفوز
بها حزب �إ�سالمي .و�أعقب ذلك عنف

مليون �شخ�ص يف االنتخابات.
ولطاملا اعتُربت ال�سنغال �أكرث
الدميقراطيات ا�ستقرارا يف املنطقة
بف�ضل االنتقال ال�سلمي لل�سلطة بها
منذ ح�صولها على اال�ستقالل عن
فرن�سا عام .1960

اجلزائريون يطالبون با�ستقالة بوتفليقة ورئي�س �أركان اجلي�ش يحذر

ا�ستمر لع�رش �سنوات و�أودى بحياة
� 200ألف �شخ�ص �إثر �سحق قوات
الأمن لهذا التمرد.
ويتحمل اجلزائريون نظاما
�سيا�سيا ال يرتك م�ساحة تُ ذكر
لالختالف كثمن يدفعونه مقابل
الأمن واال�ستقرار الن�سبيني.
ويت�صدر ال�شباب اجلزائري م�شهد
االحتجاجات ويريدون جيال جديدا
من الزعماء ال تربطه �صالت تذكر
باحلر�س القدمي .وغالبية �سكان
اجلزائر من ال�شبان الذين تقل
�أعمار هم عن  30عاما.
ويطالب ال�شبان بوظائف وخدمات
�أف�ضل وو�ضع حد للف�ساد امل�ست�رشي
يف دولة تعد واحدة من �أكرب الدول
املنتجة للنفط يف �أفريقيا.
ومل يظهر بوتفليقة ،الذي يتوىل
ال�سلطة منذ  20عاما ،يف �أي منا�سبة
عامة منذ �إ�صابته بجلطة دماغية
عام .2013
ويقول معار�ضوه �إنه مل يعد الئقا
للقيادة م�شريين �إىل اعتالل �صحته
وعدم وجود �إ�صالحات اقت�صادية
ملعاجلة ن�سبة البطالة املرتفعة
التي جتاوزت  25باملئة بني من
تقل �أعمارهم عن  30عاما.

الق�ضية الفل�سطينية تت�صدر �أجندة وزراء اخلارجية العرب

تت�صدر الق�ضية الفل�سطينية
وال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي
جدول �أعمال م�ؤمتر وزراء اخلارجية
العرب يف دورته العادية ،ام�س
الأربعاء ،مبقر اجلامعة العربية
يف القاهرة ،برئا�سة ال�صومال
خلفا لل�سودان.
ويناق�ش املجل�س على مدى يوم
واحد م�رشوع جدول الأعمال الذي
رفعه املندوبون الدائمون يف ختام
اجتماع االثنني الذي مت خالله
مناق�شة غالبية البنود املطروحة
على املجل�س ،ورفع عدد قليل
من تلك املو�ضوعات �إىل وزراء
اخلارجية العرب ملناق�شتها،
وخ�صو�صا ما يتعلق مب�رشوع جدول
�أعمال القمة املقبلة يف تون�س نهاية
ال�شهر اجلاري.
الدائمون
املندوبون
و�أعد
م�رشوع جدول �أعمال اجتماع وزراء
اخلارجية ،وم�شاريع القرارات
اخلا�صة بتلك البنود والتي تت�ضمن
عددا من ق�ضايا العمل العربي
امل�شرتك ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واالمنية،
ويف مقدمتها تقرير الأمني العام
عن ن�شاط االمانة العامة جلامعة
الدول العربية ،و�إجراءات تنفيذ
قرارات املجل�س بني دورتي االنعقاد
" . "150-151كما يت�ضمن م�رشوع
جدول الأعمال "الق�ضية الفل�سطينية
وال�رصاع العربي – الإ�رسائيلي"،
ومتابعة التطورات ال�سيا�سية
للق�ضية الفل�سطينية وتفعيل مبادرة
والتطورات
العربية،
ال�سالم

و ا ال نتها كا ت
يف
الإ�رسائيلية
القد�س
مدينة
املحتلة ،والأمن
العربي
املائي
و�رسقة �إ�رسائيل
للمياه يف الأرا�ضي
العربية املحتلة،
واجلوالن ال�سوري
املحتل.
و ي�ستعر �ض
وزراء اخلارجية العرب عددا من
املو�ضوعات التي رفعها املندوبون
الدائمون حول "الت�ضامن من لبنان"
و"تطورات الو�ضع فى �سوريا وليبيا
واليمن ،واالحتالل الإيراين للجزر
االماراتية الثالث واتخاذ موقف
عربي موحد �إزاء انتهاك القوات
الرتكية لل�سيادة العراقية ودعم
ال�سالم والتنمية يف ال�سودان ودعم
ال�صومال واحلل ال�سلمي للنزاع
احلدودي بني جيبوتي و�إرتريا".
كما يت�ضمن م�رشوع جدول الأعمال
" التدخالت الإيرانية يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول العربية " و"
خماطر الت�سلح الإ�رسائيلي على
الأمن القومي العربي وال�سلم"
و"العالقات العربية مع التجمعات
الإقليمية والدولية " .وي�شتمل
م�رشوع جدول الأعمال عددا من
الق�ضايا االجتماعية والثقافية مثل
دعم النازحني داخليا يف الدول
العربية والنازحني العراقيني
ب�شكل خا�ص ،و�إعالن يوم 28
مار�س من كل عام يوما لالحتفال

بالثقافة املو�سيقية العربية،
والع�ضوية الدائمة لفل�سطني يف
املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء
ال�شباب والريا�ضة العرب.
كما يت�ضمن م�رشوع جدول الأعمال
مو�ضوعات حول ال�ش�ؤون القانونية
وحقوق الإن�سان تتعلق بـ "الإرهاب
الدويل و�سبل مكافحته" و"�صيانة
الأمن القومي العربي ومكافحة
املنظومة
الإرهاب" و"تطوير
العربية ملكافحة الإرهاب" و"نتائج
اللجنة مفتوحة الع�ضوية لإ�صالح
وتطوير جامعة الدول العربية".
وينظر وزراء اخلارجية العرب
يف عدد �آخر من البنود منها
"مقرتح اململكة العربية ال�سعودية
بدمج القمتني العربية والعربية
التنموية االقت�صادية واالجتماعية
يف قمة واحدة ،وتعيني مر�شح
العراق ال�سفري قي�س العزاوي،
ل�شغل درجة الأمني العام امل�ساعد
للجامعة العربية ،وبندا حول
و�ضع جلنة حقوق الإن�سان العربية
( جلنة امليثاق).

اجتمع وزراء خارجية م�رص وتون�س
واجلزائر ،اول ام�س الثالثاء ،يف
القاهرة لتن�سيق مواقفهم ب�ش�أن ليبيا
و�أكدوا "دعمهم" جلهود املوفد الدويل،
غ�سان �سالمة ،للتو�صل �إىل "ت�سوية
�شاملة" يف هذا البلد ،وفق بيان �صدر
يف ختام املحادثات.
وعرب الوزراء عن "قلقهم �إزاء حالة
عدم ا�ستقرار الأو�ضاع يف ليبيا"
و�شددوا على "�أهمية موا�صلة التعاون
والتن�سيق الأمني فيما بينهم يف �إطار
جهود مكافحة الإرهاب وجتفيف
منابعه وا�ستئ�صاله".

ويف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك عقب
االجتماع ،قال وزير اخلارجية
امل�رصي� ،سامح �شكري� ،إن هذا
اللقاء الثالثي يهدف �إىل "الإ�سهام
يف دعم ال�شعب الليبي والو�صول �إىل
حل �سيا�سي بالإ�ضافة �إىل دعم خطة
املبعوث الدويل".
واو�ضح �أنه "مت االتفاق على تكثيف
وترية هذه االجتماعات الثالثية يف
هذه املرحلة ملتابعة التطورات
والتن�سيق فيما بيننا" ،م�شريا �إىل �أن
اللقاء املقبل �سيعقد يف تون�س.
و�شدد وزير خارجية تون�س ،خمي�س
جيهناوي ،على �أهمية البدء بتوحيد
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف ليبيا ،وقال:
"لن يتم التو�صل �إىل حل �سيا�سي دون
توحيد امل�ؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية
يف ليبيا".
وتابع" :نحن لنا م�صلحة ذاتية كدول
جوار لر�ؤية ليبيا موحدة و�سلمية
ت�سرتجع مكانتها على م�ستوى املغرب
العربي" ،وفق ما نقلت وكالة "فران�س
بر�س".

م�صر مهتمة بالتعاون مع �أفريقيا يف جمال ال�صناعات الدفاعية

�أكد رئي�س الهيئة العربية للت�صنيع
الفريق عبداملنعم الرتا�س� ،أهمية
تعزيز التعاون مع دول القارة
الأفريقية ،يف ظل ا�سرتاتيجية
الدولة لالنفتاح على �أفريقيا
وتوجيهات الرئي�س امل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي ،لفتح �آفاق جديدة
من التعاون والتكامل لتحقيق �آمال
وطموحات ال�شعوب الإفريقية.
والتقى الرتا�س كري�ستوفر مابنجا
�سفري زميبابوى يف القاهرة ،يف
�إطار رئا�سة م�رص لالحتاد الأفريقي،
و�إقبال الأفارقة لتعزيز التعاون مع
م�رص.
و�أو�ضح الرتا�س �أن الهيئة العربية
للت�صنيع ت�ضع كافة �إمكانياتها
وخرباتها الفنية والتكنولوجية
خلدمة القارة الإفريقية ،م�شري ًا �إىل
بحث ُ
امل�شاركة يف م�رشوعات التنمية
وتلبية احتياجات دولة زميبابوي،
بخا�صة فى ظل ت�شكيل حتالف م�رصى
من الهيئة وبع�ض ال�رشكات الوطنية
للعمل على نقل التجربة التنموية
امل�رصية لكافة �أرجاء القارة
ال�سمراء.
وذكر �أن �سفري زميبابوي �أبدى
مبنتجات الهيئة العربية
اهتمام ًا ُ
للت�صنيع من الأنظمة الدفاعية
واملدنية وم�صادر الطاقة التقليدية
ُ
واملتجددة وحتلية مياه ال�رشب

ومعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي،
ُ
م�ضيف ًا" :اتفقنا على تبادل الزيارات
املتاحة
الإمكانيات
ودرا�سة
واالحتياجات وو�ضع ُخطط زمنية
للتنفيذ ،بالتن�سيق مع بقية �أجهزة
الدولة" .من جانبه� ،أعرب كري�ستوفر
مابنجا �سفري زميبابوى عن تقديره
مل�رص كدولة رائدة بالقارة الإفريقية
و�صاحبة اال�ستثمار الأكرب على
م�ستوى القارةُ ،م�شري ًا �إىل �أننا نتطلع
لتعزيز التعاون مع م�رص وفتح �سوق
للمنتجات امل�رصية وخا�صة ُمنتجات
الهيئة العربية للت�صنيع ُ
املتميزة يف
�شتى املجاالت .و�أو�ضح مابنجا �أن
بالده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون
مع الهيئة العربية للت�صنيع ،م�شيد ًا
بالإمكانيات الت�صنيعية والب�رشية
والفنية بالهيئة وقدراتها على
تطوير التكنولوجيا ب�أ�ساليب علمية
لتحقيق �أعلى ن�سب للت�صنيع املحلي
وفق ًا لنظم اجلودة العاملية.

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

هل ت�صبح الروبوتات هي من ت�صدر �أحكام الق�ضاء؟

يقوم بعمليات ح�سابية معقدة ..ينفذ مهام متعبة للب�رش ..يبذل جهدا بدال من
الإن�سان ..هذه هي الوظائف املعتادة التي توكل �إىل الإن�سان الآيل "الروبوت"،
�أما اجلديد فهو االعتماد على الذكاء االفرتا�ضي كقا�ض ي�صدر الأحكام.
فقد متكن مطورون يف كلية لندن اجلامعية ،من ت�صميم نظم ذكية لديها القدرة
على تقييم الأدلة القانونية و�إجابات املتهمني وترجمتها ،من �أجل توقع دقيق
للأحكام النهائية للق�ضايا.
و�أثبتت النظم الذكية كفاءة كبرية ،عندما �أ�صدرت �أحكاما م�شابهة لأحكام
ق�ضاة ب�رش ،يف  4من كل  5ق�ضايا مت تزويدها بياناتها.
و�أجرى املطورون جتاربهم على النظم ،ب�إمدادها ببيانات لـ  584ق�ضية
مرتبطة بحقوق الإن�سان ،وكانت النتيجة �أن النظم الذكية �أ�صدرت الأحكام
ال�صحيحة يف  % 79من تلك الق�ضايا.
وقال قائد الفريق نيكوالو�س �أليرتا�س �إن الهدف من تطوير هذه النظم الذكية
لي�س ا�ستخدامها بدال من الق�ضاة ،لكن "نعتقد �أنه �سيكون مفيدا لدرا�سة الق�ضايا
التي عادة ما تنتج عنها �أحكام معينة".

ح�سم ال�سجال حول عالقة ال�سرطان باجلوال

يحتدم اجلدل منذ عقدين حول
العالقة بني ا�ستخدام الهاتف
املحمول و�رسطان الدماغ �سيما
مع زيادة �شعبية وانت�شار الهواتف
اجلوالة خالل العقدين الأخريين،
رغم �أنه مل يثبت يف �أية درا�سات
علمية خالل تلك الفرتة وجود �أية
�صلة بني هاتف املحمول ومر�ض
ال�رسطان.
لكن فريقا من الباحثني يف
جامعة �سيدين الأ�سرتالية ،ح�سم
هذه اجلدلية م�ؤخرا ،بنفيه
وجود �أية عالقة ما بني ا�ستعمال
والأورام
املحمول
الهاتف
الدماغية اخلبيثة ،وذلك يف
�شت يف املجلة الدولية
درا�سة نُ رِ َ
ملر�ض ال�رسطان.وقال الباحثون
�إنهم قاموا بدرا�سة حاالت �رسطان
الدماغ امل�سجلة منذ توفرت خدمة
الهاتف املحمول يف �أ�سرتاليا قبل

عاما وحتى الآن .وبحثوا فيما
ً 29
�إذا كانت ن�سبة تزايد ا�ستخدام
الهاتف املحمول التي جتاوزت
الـ  % 94يف البالد قد �أثرت على
زيادة ن�سبة �رسطان الدماغ ،دون
�أن يجدوا �أية عالقة بني الأمرين.
ومتت درا�سة حوايل � 34ألف
حالة من �رسطان الدماغ م�سجلة
يف �أ�سرتاليا ومقارنتها مع ن�سبة
ا�ستخدام الهواتف املحمولة منذ
توفرها يف  1987وحتى ،2012
وتبينّ ب�أن الإ�صابة باملر�ض زادت
بن�سبة ب�سيطة ج ًدا لدى الذكور
عاما من
الذين جتاوزوا ال�سبعني ً
العمر ،وقد بد�أت هذه الزيادة يف
العام � ،1982أي قبل توفر الهاتف
املحمول بعدة �سنوات� ،أما لدى
الإناث فقد بقيت ن�سبة الإ�صابة
باملر�ض ثابتة تقري ًبا خالل 30
عاما.
ً

مر�آة ذكية جديدة بتقنية  3Dت�ساعدك فى �إنقا�ص الوزن

طورت جمموعة من الباحثني فى
خمتربات  Naked Labsمر�آة ذكية

جديدة تعمل على م�سح ج�سد
امل�ستخدم �ضوئيا  3Dمن �أجل
درا�سة �شكل اجل�سم والقيا�سات،
ون�سبة الدهون فى اجل�سم والوزن
الظاهرى من �أجل معرفة ما يحتاج
�إليه امل�ستخدم ،وهى تعمل
عن طريق الدوران �أمامها 360
درجة جلمع البيانات الالزمة عن
ج�سم امل�ستخدم خالل  20ثانية
فقط ،ومن خالل هذه العملية
ال�رسيعة ميكن للم�ستخدمني على

ما�سحات �ضوئية جديدة ..كيف حتقق دخال من �إنتاج املحتوى عرب الهاتف؟

لإنقاذ �أرواح املالكمني

تقوم ال�سلطات املعنية بريا�ضة
املالكمة بتقييم �أجهزة م�سح
�ضوئي حممولة ،ميكن للأطباء
ا�ستخدامها عند احللبة لالطمئنان
على �صحة �أدمغة املالكمني �أثناء
اللعب.
وبح�سب �سكاي نيوز ،ف�إن
املا�سح ال�ضوئي اجلديد ميكنه
الك�شف عن �أي نزيف يف الدماغ
بفعالية ن�سبتها  ،% 90وذلك قبل
�أن تظهر �أي �أعرا�ض على املالكم
مثل ال�صداع �أو االرتباك وفقدان
التوازن.
وتتعر�ض هيئات املالكمة
ل�ضغوط عدة فيما يتعلق باحلفاظ
على �صحة املالكمني ،والتخاذ
كل التدابري املمكنة للحيلولة
دون الإ�صابات البالغة ،وذلك
بعد �أن تويف �أحد الالعبني ال�شهر
املا�ضي.
وي�سلط اجلهاز �ضوء الليزر
على دماغ الالعب ،ومير ال�ضوء
من خالل الدم وير�سل البيانات
�إىل اجلهاز مرة �أخرى ،وت�ستغرق
العملية  3دقائق فقط ليك�شف عن
 8نقاط رئي�سية يف اجلمجمة.
وتفكر ال�سلطات الربيطانية
يف تو�سيع ا�ستخدام هذا اجلهاز
عقب املوافقة عليه ،وميكن �أن
يتم ا�ستخدامه يف ريا�ضات خطرة
كالرغبي.
الفور معرفة كيف تتغري �أج�سادهم
واملناطق التى تعانى من م�شكالت
فى القيا�س.
وقال �أحد الباحثني �إن املر�آة
الذكية اجلديدة لديها القدرة
على حتفيز النا�س لتحقيق �أهداف
ال�صحة واللياقة البدنية اخلا�صة
بهم من خالل عر�ض ت�صورات
ل�شكل �أج�سادهم عند حتقيق بع�ض
الأهداف ،كما �أن املر�آة تقوم بتتبع
كيف يتغري �شكل ال�سيدات فى فرتة
احلمل وتعمل على درا�سة طبيعة
اجل�سد وتخربهم كيف �سيكون �شكلهم
فى الأ�شهر املقبلة من احلمل.
ووفقا ملوقع "ديلى ميل" فاملر�آة
الذكية اجلديدة ت�ضم معالج
رباعى النواة من �إنتل يقوم بدعم
عملية امل�سح ال�ضوئى ب�رسعة
ودقة بالغة ،كما ميكنها مزامنة
املعلومات ال�سلكيا مع التطبيق
اخلا�ص بها على الهواتف الذكية،
وميكن للم�ستخدمني ر�ؤية منوذج
دقيق للج�سم  3Dعلى �شا�شة الهاتف
الذكى �أو الكمبيوتر اللوحى ،مما
يعطيهم نظرة �أعمق عن ما يحتاجه
ج�سدهم.

خالل ا لأعوام املا�ضية،
تغريت العديد من املفاهيم
املتعلقة بالت�سويق و �إنتاج
املحتوى ،وظهرت �صناعة
جديدة كليا تعتمد على �إنتاج
م�ستخدمي مواقع التوا�صل
عرب
للمحتوى
االجتماعي
مثلما
الذكية.
هواتفهم
�شكل التغيري الكلي ل�صناعة
املحتوى حتديا للإعالم يف
املطلق� ،أتاح �أي�ضا فر�صا
للموهوبني من �صناع املحتوى
عرب الهاتف الذكي.
�أ�صبحت ال�رشكات تنظر
من
امل�ستخدمني
ملحتوى
منظور خمتلف كليا ،نظرا ملا فيه من عفوية و �إبداع .واجته
املعلنني لالعتماد على حمتوى و�سائل التوا�صل وامل�ستخدمني
على حد �سواء للإعالن عن منتجاتهم.
يف حلقة هذا ا لأ�سبوع من "تكتكها يا كرمي" ،ي�ستعر�ض كرمي
فريد ق�صة حممد و�سايل ،املهتمني بالت�صوير و �إنتاج املحتوى
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ويطرح حال ي�ساعدهما على
حتقيق دخل منا�سب.
احلل يف ا�ستخدام عدد من التطبيقات واملواقع التي تتيح
مل�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي �إبراز موهبتهم وت�سويق
منتجاتهم وكذلك ا�ستخدام ح�ساباتهم لتكون م�صدر دخل لهم.
�إن كان لديك �أكرث من  1000متابع على �أي من مواقع
التوا�صل ،ف�أنت  Micro-Influencerوميكنك حتقيق دخل
مبا�رش عرب ت�سويق منتجات ال�رشكات املختلفة .نر�شح لك
تطبيقني  Brand ripplerو .inHype
و �إن كنت حتب الت�صوير الفوتوغرايف والفيديو با�ستخدام
الكامريات االحرتافية �أو الهاتف الذكي ،ميكنك ا�ستخدام
� EyeEmأو  Clashotلتحقق دخال مبا�رشا عرب بيع حقوق
ا�ستخدام املواد التي تن�رشها.

�سام�سونغ تك�شف عن �أحدث �إ�صداراتها ...هاتف قابل للطي

�سام�سونغ
ك�شفت
عن �أحدث هواتفها
الذكية ،والذي يحتوي
على مميزات اجليل
اخلام�س من الهواتف
الذكية ،و�إمكانية طيه
وفتحه ليتحول �إىل
جهاز لوحي� ،إ�ضافة
�إىل �إمكانية ا�ستخدام
هاتف لي�شحن هاتفا
�آخرا عند و�ضعهما
فوق بع�ضهما البع�ض.
وبعد عام من النمو البطيء يف مبيعاتها ،تعد �سام�سونغ بتغيريات
كبرية يف �أجهزتها اجلديدة وهي ن�سخة  ،S10خ�صو�صا و�أن الن�سخة
ال�سابقة مل تختلف بدورها عن �سابقتها.
�أول هذه الهواتف هو هاتف "غاالك�سي فولد" ،وهو هاتف ميكن فتحه
ليتحول �إىل جهاز لوحي ،ويبد�أ �سعره من  1980دوالرا ،و�سي�صبح
متاح ًا يف الأ�سواق يف � 26أبريل املقبل.
وعلى هذا الهاتف ،ميكن ا�ستخدام �أكرث من تطبيق يف نف�س الوقت،
�إذ قال متحدث با�سم �سام�سونغ �إنه ب�إمكان امل�ستخدم م�شاهدة فيلم
على نتفليك�س ،والبحث عن مو�ضوع يف غوغل ،و�إر�سال ر�سالة ن�صية
ق�صرية يف الوقت نف�سه.
�أما املجموعة املقبلة من هواتف �سام�سونغ غاالك�سي ا�س ف�ستت�ضمن
هواتف  ،S10eو ،S10و ،S10+و.S10 5G
وقالت ال�رشكة �إن الهواتف اجلديدة تفهم �سلوك م�ستخدميها ،فمثال،
الهاتف �سيتمكن من التعرف �إىل عدد املرات التي تزور فيها تطبيق
الطق�س� ،أو عدد املرات التي ت�ستمتع فيها �إىل الأغنيات �صباحا،
وبالتايل �ستكون هذه التطبيقات متاحة لال�ستخدام �أ�رسع من غريها.
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هذه الأطعمة تفاقم �آالم البوا�سري

م�شكلة البوا�سري
�شديدة الإزعاج،
ي�صاحبها نزيف
تورم
ب�سبب
ّ
حول
الأوردة
فتحة ال�رشج.
�أحيان ًا ت�ستمر
م�شكلة البوا�سري
�سنوات ،يكون
املري�ض
على
خاللها �أن يراقب
طعامه ليتجنب
الأمل.
ا�ستهالكك
قلل
للأطعمة التالية لتخفف م�شكلة البوا�سري:
اجلنب:
�إذا كنت من حمبي الأجبان فقد
حان الوقت لتتدرب على ا�ستبعاد
اجلنب من طعامك.
قد يجعلك ذلك ت�شعر باكتئاب،
خا�صة �إذا كنت اعتدت �أن ت�أكل
لتح�سن
�سندوي�ش جنب �أو بيتزا
ّ
مزاجك ،لكن انتبه :اال�ستهالك
املفرط للجنب �سيفاقم حالة
البوا�سري.

ال�شوكوالته
الداكنة ـ
م�صدر وقاية
وتغذية

لت�أكل بع�ض اجلنب دون �إزعاج
البوا�سري تناول معها الطماطم
وال�سلطة� ،أو خبز ًا �أ�سمر يحتوي
على الألياف.
التوابل:
�إذا كنت تعاين من الإم�ساك
املزمن �ستكون الأطعمة الغنية
بالتوابل عدوك الأول.
تناول �أطعمة قليلة الفلفل
والبهارات ،وجتنب الإفراط يف
�أكل الوجبات ال�رسيعة.

هل ت�صدق ان امللح
يبي�ض للأ�سنان

تقول رو يف كتابها ان ال�شوكوالته الداكنة ذات النوعية العالية
الغنية باملغذيات ميكن ان حتمي الب�رشة �ضد الأ�شعة فوق
البنف�سجية وتعمل على �شد ق�سمات الوجه وت�صليحها.
ت�ساعد خوا�ص ال�شوكوالته الداكنة على تقليل االلتهاب يف
اجل�سم وهي �سالح ما�ض يف املعركة �ضد �أمرا�ض جلدية مثل
االكزميا والوردية .ولكن من ال�رضوري ان تكون ال�شوكوالته
ال�سكرية الرخي�صة
الداكنة ذات نوعية ممتازة .فال�شوكوالته
ّ
لي�س لها املفعول نف�سه .

مطبخ �أ�رستي ح�ساء اخل�رضاوات

املقادير
ملعقتان كبريتان زيت زيتون
ثمرتان جزر متو�سط احلجم
يقطع قطع �صغرية
 1ثمرة ب�صل كبرية (مفرومة)
ف�صان ثوم مفريني
ملعقتان كبريتان زجنبيل
طازج
ثمرتان بطاط�س متو�سطة احلجم
تقطع مربعات
ع�صري  4ثمرات طماطم متو�سطة
احلجم
 1كوب كزبرة مقطعة
� 7أكواب ماء
ملعقتان �صغريتان ملح
 1ملعقة �صغرية فلفل
 1ملعقة �صغرية كمون
الطريقة
يو�ضع زيت الزيتون علي النار
ويحمر اجلزر والب�صل والثوم

اللحوم:
التوابل
بعد
تت�رضر
واجلنب
البوا�سري من اللحوم
احلمراء.
كلما زدت �أكل
الأطعمة النباتية
اللحوم
وقللت
�ست�شعر
احلمراء
بتح�سن.
امل�ص ّنعة
الأطعمة
واملقلية:
الذين يق�ضون وقت ًا
طوي ً
ال يف اخلارج،
والذين يعملون يف املكاتب طوال
النهار لي�س لديهم وقت لإعداد
وجبات منزلية مطبوخة بطريقة
�صحية.
�إذا كنت من ه�ؤالء �ستنزعج
بوا�سريك كثري ًا من �أكل الربغر
والبطاطا املقلية� ،أو �أية معجنات
وخمبوزات جاهزة.
احر�ص على تناول �أطعمة غنية
بالألياف ،خا�صة اخل�رضوات
والفواكه لت�شعر بتح�سن.

والزجنبيل علي نار متو�سطة
احلرارة ملدة  8دقائق.
ت�ضاف البطاط�س والطماطم
و�أوراق الكزبرة مع التقليب ملدة
 5دقائق �أخرى.
ت�ضاف باقي املقادير ويرتك
اخلليط فوق النار حتى متام
الغليان.
يغطي الإناء ،ثم تهد�أ النار
ويرتك احل�ساء ملدة �ساعة �أو حتى
متام الن�ضج.

للملح تركيبة خا�صة ت�ساعد
يف تبيي�ض الأ�سنان ب�شكل
فعال
لكيفية
الطرق
وهذه
�إ�ستغالله مع الليمون لي�صبح
�أكرث جناعة.
املكونات:
 1ملح خ�شن+ع�صري ليمون+قليال من املاء الدافئ.
الطريقة:
اخلطيهم كي ت�صبح عجينة و
احفظي اخلليط يف الثالجة ،
واغ�سلي �أ�سنانك به بدال
من معجون الأ�سنان بعد كل
وجبة،
و قومي بذلك مرتني
�أ�سبوعيا.
2اغم�سي �إ�صبع اليد املبللباملاء يف م�سحوق ملح خ�شن،
و نظفي �أ�سنانك ب�إ�صبعك ،
مع مراعاة عدم جرح اللثة ،
و قومي بذلك مرة واحدة يف
الأ�سبوع .
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اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

�سن الي�أ�س
وال�شيخوخة املبكرة
عند املر�أة
�أكد الباحثون يف جمال �صحة املر�أة� ،أن بلوغ �سن الي�أ�س وعدم
احل�صول على عدد �ساعات كافية من النوم ي�رسع من �شيخوخة
املر�أة.
وبح�سب مقالة ن�رشها �أطباء يف جملة "Proceedings of the
 "National Academy of Sciencesقال �ستيف هورفاث من جامعة
كاليفورنيا يف لو�س �أجنلو�س:
"خ�ضنا جداال على مدى عقود حول مااذا كان بلوغ �سن الي�أ�س ي�ؤدي
�إىل هرم و�شيخوخة اجل�سد لدى املر�أة �أم �أن العك�س هو ال�صحيح.
وقد �أثبت العلماء لأول مرة �أن �سن الي�أ�س هو الذي ي�رسع يف تقدم
ج�سم املر�أة على طريق ال�شيخوخة".
وقد قام هورفاث وزمال�ؤه على مدى عدة �سنوات بدرا�سة هرم اجل�سم
الب�رشي ،وكيفية احت�ساب العمر البيولوجي احلقيقي للج�سد .ف�أثبتوا
يف عام � 2013أن �أع�ضاء ج�سم املر�أة تهرم ب�رسعات خمتلفة .فثدي
املر�أة ال�سليمة ،على �سبيل املثال ،ي�شيخ قبل بقية �أع�ضاء اجل�سد
مبدة ترتاوح بني  2و� 3سنوات� ،أما يف حال �إ�صابة الثدي بالأورام
فيمكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل بلوغ فارق العمر البيولوجي بينه وبني بقية
�أع�ضاء اجل�سد حتى � 12سنة.
وقد متكن هورفاث وزمال�ؤه بح�سابهم معدل �رسعة هرم �أج�سام �أكرث
من ثالثة �آالف من الن�ساء قبل وبعد انقطاع الطمث من معرفة ما �إذا
كان �سن الي�أ�س هو الذي ي�سبب ال�شيخوخة� ،أم �أن ال�شيخوخة هي التي
تولد انقطاع الطمث.
و�إن انقطاع الدورة ال�شهرية ،وفقا لنتائج �أبحاث هورفارث ،ي�رسع
�شيخوخة خاليا اجل�سم لدى الن�ساء بن�سبة  % 6وهذا يو�ضح حقيقة �أن
�سن الي�أ�س ي�ؤثر على هرم اجل�سد يف �سن ال�شيخوخة ،والعك�س لي�س
ب�صحيح.
وبالتايل يجب على الن�ساء جتنب انقطاع الطمث يف وقت مبكر،
بغية احلفاظ على متو�سط عمر اجل�سم الطبيعي.
اجلدير بالذكر �أن املر�أة ميكن �أن تخ�رس حوايل عام من حياتها يف
حال توقف الدورة ال�شهرية يف �سن  42عاما بدال من �سن الـ 50كما
يحدث عادة.

جلمالك  . . .حاربى حب ال�شباب بالتمارين الريا�ضية

�صحيا ويخفّ�ض م�ستويات
ي�ساعد التمرين املنتظم على �إبقاء ج�سمك
ّ
بحب ال�شباب.
الإجهاد ،لذا فهو جيد جدا لأي �شخ�ص م�صاب
ّ
الدم �إىل اجللد وبالتايل يزيد من دفع الأوك�سجني
التمرين يزيد جريان
ّ
حب ال�شباب
�إىل اخلاليا ب�شكل كفوء .هذا يرفع �صحة جلدك ،ويخفّ�ض ّ
ّ
ّ
التف�شي الأخرى .البقع والر�ؤو�س ال�سوداء �ست�شفى �أ�رسع
ويوقف حاالت
و تبهت الندب ب�رسعة �أكرب.
حب ال�شباب الثقة ال�شخ�ص بنف�سه ،يف حني �أن ال�صحة
ميكن �أن يدمر ّ
اجليدة �ست�ساعدك على ال�شعور باالرتياح ب�ش�أن نف�سك ،لأنه يطلق هرمون
 endorphinsالذي يجعلك تبدو �سعيدا.
ي�ساعد التمرين على تنظيم هرمونات النمو والتوتر التي تهيج
اجللد .لكن ال يجب �أن تبالغي لأن الريا�ضة ميكن �أن حتفّز م�ستويات
حب ال�شباب
التي�ستو�ستريون وتزيد �إنتاج الدهون التي ميكن �أن يجعل ّ
�أ�سو�أ� .أف�ضل التمارين :ركوب الدراجات ،التجديف ،ال�سباحة ،الهرولة،
امل�شي ال�رسيع و�ألعاب الفرق الريا�ضية .ال�سباحة جيدة خ�صو�صا لأنك
تنظّ ف اجللد من الداخل واخلارج .فقط ت�أكّ دي من �شطف الكلور (�أو امللّح
�إذا �سبحت يف البحر) بعد االنتهاء.
بتطيهر وجهك با�ستعمال غ�سول وجه من زيت
قبل التمرين ،قومي
ّ
�شجرة ال�شاي الطبيعي لإزالة البكترييا ووقف انت�شاره عن طريق العرق
حب ال�شباب على ظهرك �أو �صدرك،
�أثناء التمرين� .إذا كنت تعاين من ّ
خذي د�شا مباء دافئ قبل املمار�سة .جففي جلدك با�ستعمال �صابون
منظّ ف ،ومن�شفة ناعمة.
�أبدا ال ت�ضعي املاكياج �أثناء التمرين .يحتاج جلدك للتنفّ�س وخلط
املاكياج بالعرق ميكن �أن يزيد البكترييا وي� ّؤدي �إىل �سد امل�سامات.
اغت�سلي دائما بعد ذلك و�ضعي مالب�س جافّ ة نظيفة .اغ�سلي مالب�س
التمارين ل�شطف البكترييا بعد كل ا�ستعمال.
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من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

مدينة مهر فتياتها ال يزيد عن � 8آالف دوالر �أمريكي

يف حماولة ملحاربة العنو�سة وت�أخر
زواج الفتيات يف ال�صني ،قررت مدينة
بويانغ و�ضع قيمة حمددة للمهر الذي ُيدفع
لأ�رسة العرو�س ،وذلك بعد ارتفاع كبري يف
مهر الن�ساء وو�صوله �إىل �أرقام �ضخمة.
وال �شك �أن التعليمات احلكومية اجلديدة
التي �أقرتها املدينة ال�صينية ،تهدف �إىل
احتواء ارتفاع تكاليف هدايا االرتباط
والزواج وتغيري هذه العادة لتخفيف
ال�ضغط االقت�صادي على الأ�رس وحتقيق
نتائج �إيجابية.
وبح�سب القرار ،مت حتديد قيمة مهر
الفتيات مبا ال يزيد عن � 60ألف يوان ،وهو
ما يقدر بـ� 8.9آالف دوالر �أمريكي .وميثل هذا الرقم ،خف�ض ًا لأقل من ن�صف متو�سط قيمة املهر
امل�سجلة لعام  2018باملدينة ال�صينية.
وعادة ما ت�شكل الهدايا املرتبطة بالزواج يف ال�صني ،عبئ ًا ثقي ً
ال على كاهل �أ�رس ال�شباب املقبلني
على الزواج ،يف وقت بلغ متو�سط الدخل ال�سنوي باملدينة نحو � 18ألف يوان� ،أي ما يعادل نحو
 2700دوالر �أمريكي.
وخالل الأعوام الأخرية ،ت�سعى ال�صني �إىل حتقيق التوازن بني عدد الذكور والإناث يف قت ازداد
عدد الفتيات غري املتزوجات يف ال�صني ،خا�صة من بلغن الثالثني من العمر ،وذلك ب�سبب الرتكيز
على وظائفهن �أو من قررن البقاء عازبات ،وهو ما دفع احلكومة ال�صينية اىل القلق �إزاء �شيخوخة
مواطنيها ،يف بلد ي�صل عدد �سكانه �إىل  1.4مليار ن�سمة.
وكان عدد معدالت الوالدة يف ال�صني ا�ستمرت باالنخفا�ض رغم �إيقاف �سيا�سة �إجناب الطفل الواحد
عام  ،2015كما انخف�ض معدل الزواج ،وبلغت الوالدات عام  2018نحو  15مليون والدة فقط،
بانخفا�ض �أكرث من مليونني مقارنة بال�سنة ال�سابقة.

ً
�شاب يتنكر بهيئة فتاة يف امتحان بدال عن زميلته !..

�ألقى الأمن القب�ض على طالب يف جامعة مايور
دي �سان ميجيل بينما كان يحاول �إجراء امتحان
القبول بالنيابة عن احدى الطالبات متنكر ًا
بهيئة الفتيات!
وبح�سب ال�صحف الإخبارية ف�إن ال�شاب يدعى
"بريان" ويبلغ من العمر  19عام ًا فقط ٬وهو
طالب يف كلية هند�سة الأنظمة يف اجلامعة نف�سها
وقد حاول الدخول �إىل اختبار القبول يف كليته

جمدد ًا ولكن بانتحال ا�سم و�شخ�صية طالبة!
وقام با�ستخدام �شعر م�ستعار وو�ضع املكياج
بالإ�ضافة �إىل املالب�س الن�سائية.
جرت عملية دخول ال�شاب بنجاح ولكن
"حبل الكذب ق�صري" ومبجرد جلو�سه يف قاعة
االمتحان واقرتاب �أحد املراقبني منه لتفقد
هويته اعرتف ال�شاب ب�أنه لي�س فتاة و�أ�ضاف
�أنه مت التوا�صل معه من قبل �أحد �أقارب الفتاة
عن طريق موقع "�أولك�س" بحيث عر�ض عليه
مبالغ مالية لإجراء االمتحان بد ًال من الفتاة
لأنها كانت م�سافرة! وقد قبل العر�ض و�أر�سل
طلب ًا لاللتحاق باجلامعة ٬ثم حجز موعد ًا يف
مركز جتميلي ليتم و�ضع املكياج املنا�سب له
ليبدو كالفتيات وا�شرتى �شعر ًا م�ستعار ًا.
العجيب بالأمر �أن ال�شاب �شخ�ص طيب ومل
يكن هدفه املال بح�سب �أقواله بحيث ذكر
�أن الهدف من قيامه بذلك هو فقط حبه للعلم
والدرا�سة وب�أنه وجدها فر�صة مميزة له ليلتحق
باجلامعة وي�ستكمل درا�سته دون النظر �إىل
تكاليف الدرا�سة!

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

يف اليابان الأقالم اخل�شبية املقد�سة
جالبة احلظ للرجال!..

يعترب القيام بالطقو�س الدينية
من �أهم العادات املحببة يف اليابان،
خا�صة و�أن كانت تتبع للبوذية
اليابانية .ففي مهرجان بوذي قدمي،
يتدافع �آالف الرجال اليابانيني �شبه
عراة من �أجل احل�صول على خ�شيبات
مقد�سة ،يعتقدون �أنها جتلب احلظ
والرثوة.ويعتقد �أن املهرجان
ال�سنوي ي�شارك فيه �أكرث من � 10آالف
رجل يرتدون و�شاح ًا خفيف ًا �أ�سفل
اخل�رص ،ويقومون بطقو�س موحدة
يف معبد كيرنيوزان �سايدايجي
البوذي .ويقوم الرجال امل�شاركون
يف بادئ الأمر بالتطهر باملاء ثم ي�رشعون يف التدافع من �أجل احل�صول على اخل�شيبات التي ترمى
بينهم.
ويو�صف كل من يجد اخل�شيبات التي ُيطلق عليها �أقالم �شينجي ،التي يبلغ طولها � 20سنتيمرت ًا،
ب�أنه الأكرث حظ ًا خالل العام الذي يعرث فيه على تلك الأقالم.
واملهرجان الذي يعود عمره لأكرث من  500عام بد�أ يف الع�رص املوروما�شي يف تاريخ اليابان
القدمي ،حيث تبد�أ طقو�سه ب�آالف الرجال يغط�سون يف مياه نهر يو�شي الباردة للتطهر ثم تنطفئ
الأ�ضواء يف ال�ساعة العا�رشة لي ً
ال ويطل كاهن املعبد من النافذة ويلقي على اجلموع خ�شيبتي �شينجي
املقد�سة.وبعد ذلك يبد�أ التدافع بني الرجال وهم �شبه عراة و�أمل كل واحد منهم احل�صول على
خ�شيبات �شينجي جالبة احلظ.
ويف نهاية املهرجان ،الذي يق�صده الآالف من �أجل متابعة التدافع و�إ�شعال الأ�ضواء ،يتوج الفائزان
اللذان يح�صالن على اخل�شيبتني بلقب الأكرث حظ ًا يف العام.
وف�ضال عن احلظ الذي جتلبه طقو�س املهرجان ،حيث يعد البحث عن خ�شيبتي احلظ �أكرث طقو�س
املهرجان �أهمية ،يعتقد �أي�ض ًا �أنها متنح البالد اخل�صوبة طوال العام.

ق�صريات ورائعات� ..أجمل  10قزمات يف
العامل ما �سرتاه يفوق الو�صف

يف بع�ض الثقافات هناك
معتقد �أن املر�أة الطويلة متتلك
ن�صف مقومات اجلمال لكن هذه
متاما،
القائمة �ستغري نظرتك
ً
حيث ت�ضم ن�ساء قزمات لكنهم
يتمتعون باجلمال واللطف.
فبعي ًدا عن ال�صور النمطية
للجمال هناك ن�ساء رائعات
ومميزات رغم ق�رص قامتهن،
فالقائمة ت�ضم كارينا ليمو�س
�أجمل قزمة يف العامل رغم �أن
طولها ال يتجاوز املرت الواحد
كما �أنها ربة منزل ولديها
طفل رائع لكنها تن�رش �صورها
با�ستمرار على �إن�ستقرام ولديها عدد كبري من
املتابعني و�صل �إىل � 180ألف متابع.
كما �أن االغلبية منهن يعملن من جماالت تقدمي
الربامج �أو حتى عرو�ض الأزياء بجانب ت�صفيف
ال�شعر و�أعمال �أخرى تقليدية مع �أن طول بع�ضهن

�أقل من املرت بع�ض ال�شيء.
وال�صفة امل�شرتكة بني جميع الن�ساء يف هذه
القائمة هو �أنهن يتمتعن بقدر كبري من الثقة،
فق�رص القامة ال يتعار�ض على الإطالق مع
اجلمال.

فقدها والدها دفعها للزواج من دمية اهداها لها
يف حفل زفاف غريب من نوعه ،تكلف قرابة  500دوالر �أمريكي ،تزوجت �شابة ع�رشينية من دميتها املف�ضلة
التي تتخذ �شكل الزومبي ،و�سط مرا�سم حفل الزفاف املتعارف عليها.
وال�شابة التي تدعى فيلي�ستي كاديت�س تبلغ من العمر 20عام ًا ،وتعي�ش يف والية رود �آيالند الأمريكية ،تقول
�إنها وقعت يف حب دميتها املف�ضلة كيلي رو�سي ،وقررت الزواج منها ،و�أقامت حفل زفاف مثايل لها ،دعت �إليه
�أربعة من دمى الزومبي.
وتقول فيلي�ستي� ،إن زواجها من الدمية جعل عالقتهما �أكرث متيز ًا وحميمية ،و�أنها اتخذت قرار الزواج بعد
�سنوات من حبها للدمية .كما �أنها تعبرّ عن �سعادتها و�إعجابها بحفل الزفاف الذي و�صفته باجلميل واملثايل.
وعلى الرغم من مظهر الدمية كيلي� ،إال �أن ال�شابة �أكدت حبها بعمق لدميتها ،و�أنها لن تغري ر�أيها �أبد ًا مهما
كانت االنتقادات التي تتعر�ض لها.
وال�شابة الأمريكية فيلي�ستي ،كانت قد تلقت الدمية كيلي كهدية من والدها قبل وفاته التي جعلتها حت�س
بفراغ عاطفي كبري ،ما دفعها �إىل التقرب من الدمية ومالزمتها على الدوام قبل �أن تقرر الزواج منها.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�سيدة تخ�أة�:أجواء ال�سالم تظلل احتفاالت البالد بالثامن من مار�س يوم املر�أة
حممدعلي حميدة
مما ال �شك فيه �أن مرامي ن�ضاالت ال�شعب
الإرتري مل تكن حم�صورة على حتقيق الإ�ستقالل
واحلرية وح�سب ،بل كانت �أعمق من ذلك
بكثري ،حيث تر�سيخ �أ�س�س ت�أكيد �سيادة
املواطنني بالت�ساوي يف احلقوق والواجبات
دون فرز يف اجلن�س �أو اللون �أو املعتقد ،لأن
املجتمع الذي ال ي�ؤكد حقوق امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة ،ال يزال يف حاجة اىل التحرر
من مفاهيم متخلفة و�أفكار �ضارة .لذا ف�إن
�شعار ت�أكيد امل�ساواة والعدالة الإجتماعية
الذي رفعته �إرتريا مل يكن من باب الإ�ستهالك
ال�سيا�سي ،بل كان نابعا من الوعي ب�أهمية
تعاون طريف املجتمع ،و�ضمان التنا�سق بني
جناحيه ،لتحقيق النمو والتطور .وكنتاج
لذلك �شكلت املر�أة عن�رصا هاما يف ثقافة
العمل الثوري ،و�أ�صبح لها مكانة يف جميع
مفا�صل العمل الن�ضايل ،حتى غدى ت�أكيد
حقوق امل�ساواة ثقافة متجذرة يف نف�س كل
مواطن ميار�سها ب�شكل تلقائي ،دون ال�شعور
ب�أنه مين على املر�أة .لذا مل يتوقف ن�ضال
املراة الإرترية عند حمطة اجنازها التحرير،
حيث جندها قد انحرطت بعزمية �أكرب يف
برامج الإعمار والبناء ،وال يخفى على �أحد
دورها يف ال�صمود والت�صدي عندما تعر�ض
الوطن لغزوات نظام وياين للنيل من �سيادته
ووحدته .،ومما ال �شك فيه اي�ضا �أنها �ست�ؤدي
دورها املحوري يف تعزيز ال�سالم الذي حتقق
ب�صمودها و�صمود �شعبها ،والعمل على �ضمان
�إ�ستدامته .لأنها �أكرث امل�ستفيدين من �أجواء
ال�سالم وب�شائره التي �أطلت ،وما جتلى من
نتائج مبدئية م�شجعة .وهذا ما ينعك�س يف
برامج املر�أة ب�إحتفاالتها مبنا�سبة الثامن من
مار�س هذا العام ،لأول مرة يف �أجواء ال�سالم
والإ�ستقرار.
الإحتفاء بالثامن من مار�س
يحتفي �شعبنا يف خمتلف �أرجاء الوطن
مبنا�سبة الثامن من مار�س يوم املر�أة العاملي
لهذا العام  2019يوم غد اجلمعة حتت �شعار
( ال�سالم نتاج �صمودنا والتنمية ثمار جهدنا)
وي�أتي الإحتفاء بهذه املنا�سبة يف مرحلة
جتلت فيها ثمار �صمود �شعبنا وت�صديه بثبات
لكل امل�ؤامرات .منهيا بذلك  20عاما كانت
متخمة باحلروب والتحديات والعدوان .حيث
�أطلت ب�شائر ال�سالم والإ�ستقرار يف �أجواء
املنطقة ،وبد�أت مرحلة جديدة.
ويف ر�سالته باملنا�سبة �أو�ضح الإحتاد
الوطني للمر�أة الإرترية ،ب�أن ال�شعب الإرتري
قد تخطى فرتة ن�ضال مريرة للو�صول �إىل
هذه املرحلة ،ويف خ�ضم هذه الأحداث ف�إن
دور املر�أة الإرترية لي�س يف حاجة �إىل �أي
نوع من الت�سا�ؤل والإ�ستف�سار ،لأن م�سريتها
الن�ضالية وما بذلته من ت�ضحيات ج�سام
�إبتداء من مرحلة الكفاح امل�سلح ومن ثم
يف �إعادة الإعمار والبناء ،وكذلك الذود عن
�سيادة الوطن ووحدة �أرا�ضيه .كانت جهودها
معامل بارزة تتحدث عن نف�سها بكل و�ضوح،
ب�إعتبارها درع ال�سالم والتنمية والت�صدي
يف كل املراحل .لذا ف�إن ما �أبدته من قدرات
و�إمكانات ،ما �أهل �إ�سهاماتها الفاعلة لتحقيق
تغيري كبري يف نظرة املجتمع نحو املر�أة.
و�أ�ضحى ال�شعب الإرتري م�ؤهال ليكون جمتمعا

اكرث حت�رضا ووعيا مبفهوم م�ساواة املر�أة،
بعد �أن تخطى الكثري من املفاهيم املتخلفة
يف هذا امل�ضمار.
و�أ�ضاف الإحتاد� ،إن ما حققته املر�أة
الإرترية من اجنازات يف ن�ضالها لي�س يف لعب
دور موازي وح�سب ،بل اي�ضا يف ت�أكيد كونها
�رشيكا يف الإ�ستفادة من املكت�سبات و الفر�ص.
ونتيجة لهذا اجلهد �أخذت حياة الفتاة ال�شابة
تتح�سن �أكرث ب�شكل نوعي .حيث جند الإناث
يف احلقل التعليمي ب�إعتباره �أهم معيار
للم�ساواة ،قد ا�ستفدن من الفر�ص املت�ساوية
التي �أتيحت .وذلك مب�شاركتها ب�شكل عملي يف
خمتلف املراحل التعليمية ،حتى يف مراحل
الدرا�سات العليا .مب�ستوى بدرجة متعادلة
مع الذكور .كما حققت املر�أة تطورا ملمو�سا
يف م�شاركتها يف كل املهن ،واقتحامها ملهن
و�أن�شطة كانت حم�صورة على الذكور .لذا
ف�إن املجتمع الإرتري ي�ؤكد ب�شكل عملي،
�أنه تخطى مرحلة تقوية املر�أة ،انطالقا من
�إميانه ب�أن حماية حقوق الإن�سان دون متييز
هو الدافع احلقيقي للتطور والنمو.
كما �أو�ضح الإحتاد �أنه �إذا كان هناك هدف

ميكن تعزيز تلك القيم و�سط م�ؤ�س�سات الدولة
واملجتمع ككل البد من حماية مكت�سبات هذه
الثقافة وفاعليتها .كما �أن التذكري الدائم
مبفهوم حقوق املر�أة وم�ساواتها كر�ؤى وهدف
�سيا�سي ،ي�ؤمن توا�صل الوعي املجتمعي بهذه
املفاهيم.
ويذكّ ر الإحتاد يف املنا�سبة مبا �أن املر�أة
الإرترية قد �سجلت بطوالت نادرة يف مرحلة
الكفاح امل�سلح والت�صدي ،عرب خلقها اطارا
تنظيميا قويا متما�سكا ،لتقف بجوار اخيها
الرجل مت�سلحة بالوعي والبندقية .ف�إن
الفاعلية يف املرحلة التي ننتقل اليها اليوم
تتطلب الت�سلح بامتالك زمام املعرفة،
واتقان املهن ،والإن�ضباط ب�أخالقيات العمل.
والإ�ستفادة من الفر�ص الهائلة التي �ستتوفر
ب�شكل �أو�سع .لذا علينا تنفيذ برامج ت�ساعد على
رفع قدرات املر�أة املهنية وتطوير م�ستواها
الإقت�صادي ،لتعزيز قدراتها الإنتاجية �أكرث
و�أكرث .ومن خالل تعزيزنا لقدرات �أملر�أة
التي متثل ن�صف جمتمعنا نكون قد متكنا من
تعزيز قدرات كامل �شعبنا البدنية والذهنية،

يرمي لتحقيق الر�ؤى ال�سيا�سية املميزة دون
�أي تفرقة يف اجلن�س ،فهو ت�أكيد امل�ساواة
بني �أفراد املجمتع يف احل�صول على الفر�ص
بالت�ساوي .لذا ف�إن ما يحققه ال�شعب
الإرتري الآن يف املزيد من ت�أكيد حقوق
املر�أة وم�ساواتها بالرجل ،يعترب جزءا من
تاريخنا الوطني املجيد الذي هو م�صدر عزنا
وفخرنا.
لذا ف�إن انتقالنا اىل هذه املرحلة اجلديدة
يحتم علينا احلفاظ على �أ�س�س �سيا�ستنا
الثقافية هذه ،بل علينا �أن ن�سعى لتدعيمها
بالعمل الد�ؤوب ،كما هو ديدن املر�أة
الإرترية ،فاليوم مثل الأم�س .ت�سهم املراة
الإرترية يف اجناح الربامج الوطنية ،لتربز
دورها امل�شهود به مرة �أخرى ،ويكون
ا�سا�سا لإنعتاق اجلميع� .صحيح �أن احلقوق
الأ�سا�سية للمر�أة التي تر�سخت عرب الن�ضال
والإ�ست�شهاد� ،أ�ضحت جزء من القوانني
الوطنية وال�سيا�سات الر�سمية ،وظلت تلك
املبادئ تطبق على �أر�ض الواقع .لكن وحتى

وتوجيه كل الطالقات نحو هدف تطوير منونا
الإقت�صادي .ويف هذه املنا�سبة جندد عهدنا
كوطن و�شعب للعمل يف هذه املرحلة على
م�ضاعفة جهدنا لتحقيق الأهداف املن�شودة.
دالالت �شعار الإحتفال بيوم املر�أة ومنا�سبة مرور 40
عاما على ت�أ�سي�س الإحتاد
ففي حديث لها مع ال�صحف الوطنية ،حول
منا�سبة الثامن من مار�س اليوم العاملي
للمر�أة ،قالت رئي�سة الإحتاد الوطني للمر�أة
الإرترية ال�سيدة /تخ�أ ت�سفا ميكائيل� ،إن
�شعار احتفاالت الثامن من مار�س هذا العام
يربز م�ضمون املرحلة التي نعي�ش فيها و�أجواء
ال�سالم الذي حتقق نتيجة �صمود ال�شعب
الإرتري ،وما حتقق يف جمال التنمية نتيجة
للجهد اجلبار الذي يبذله ال�شعب الإرتري يف
�شتى املجاالت التنموية ،ويف حديثها عما
مييز احتفاالت هذا العام ،كونها ت�أتي يف
�أجواء اطلت فيها ب�شائر ال�سالم ،واح�سا�س
اجلميع مب�ؤ�رشات الإ�ستقرار والطم�أنينة،
قالت ال يوجد رابح من احلروب ،فالكل
خا�رس ،ال�سيما املر�أة لأنها الأكرث ت�رضارا
من ا�شتعال احلروب والنزاعات ،لأن املر�أة
والطفل هما اكرث �ضحايا احلروب .واملر�أة
الإرترية تعي ما تعنيه احلروب .لذا ف�إننا
بال �شك كنا ننا�ضل من �أجل حتقيق ال�سالم.
و�سوف ت�ضاعف املر�أة جهودها من �أجل
تعزيزه وتر�سيخه وا�ستدامته .ولأن املر�أة
الإرترية يف مقدمة امل�ستفيدين من ال�سالم
لذا نعي�ش معا اجواء من ال�سعادة ،ونحتفل
ونحن اكرث �سعادة وان�رشاحا .و�أ�ضافت
كما �أن ال�شيئ الأكرب الذي مييز احتفاالتنا
بالثامن من مار�س هذا العام ،هو مرور 40
عاما على ت�أ�سي�س الإحتاد الوطني للمر�أة
الإرترية .لأن هذا العام كله يعترب منا�سبة
مفتوحة للإحتفاالت بالعيد الـ  40لت�أ�سي�س
الإحتاد ،الذي �إنطلق يف عام 1979م ب�إعتباره
اطارا جامعا قاد ن�شاطات املر�أة ب�شكل منتظم
منذ تلك املرحلة ،وال زال يوا�صل مهمته على
�أكمل وجه ،وي�ضاعف من جهده ويطور من
�أدائه يوما �إثر �آخر .ويف هذا ال�سياق �سوف
لن تكون احتفاالتنا حم�صورة مبنا�سبة الثامن

من مار�س ،بل �ستتوا�صل الربامج الإحتفالية
ب�شتى الو�سائل ،ومبختلف الأوجه والأن�شطة.
من برامج توعية ،واقامة ال�سمنارات،
وان�شطة خمتلفة يف خمتلف الأقاليم حتى يوم
الإحتفال يف نوفمرب القادم.
برامج املرحلة
ويف هذا ت�شري ال�سيدة /تخ�أ ت�سفاميكائيل،
�إىل ان الرتكيز ين�صب على �سالمة الوطن
وتر�سيخ معانى الوطنية ،وكيف �أتى هذا
الوطن ،و�إىل �أي وجهة ت�سري خطواته .ومبا
�أن ال�شباب بطبعه جمبول على حب الإ طالع
والتفاعل ال�رسيع ،فقد يقع البع�ض منهم
نتيجة التعجل يف مطبات خطرة ،ويف هذا
ينبغي �أن يربز دور الوالدين يف توجيه وتوعية
الأبناء ،ال �سيما الأم التي تقع على كاهلها
الكثري من املهام وامل�س�ؤولية ،اما لها من
ت�أثري وتفاعل مع الأبناء .يعني �أمامنا الكثري
مما ينبغي عمله عالوة على برامج الإحتاد
املتوا�صلة على مدار العام .و�أ�ضافت يقوم
الإحتاد بتنظيم برامج توعوية ب�شتى الو�سائل
يف كل امل�ؤ�س�سات خا�صة املدار�س والكليات.
وكذلك القيام بجهود وا�سعة يف خمتلف املواقع
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ،واحلزب
والإحتادات وجمعيات املجتمع املدين .ف�ضال
عن العمل على احلفاظ على قيمنا وتقاليدنا
الرا�سخة ،وتوثيق تاريخنا امل�رشف ونقله
اىل الأجيال ال�صاعدة .وتعزيز دور املر�أة
يف هذا املجال ،حتى نخلق �أ�رسا قوية قادرة
على حتمل امل�س�ؤولية .كذلك العمل على
تر�سيخ حب الوطن يف نفو�س ال�شباب .لأنهم
حملة �شعلة احلرية وبناة الوطن .لذا ينبغي
حماية ال�شباب من التاثر بامور قد حتد من
فاعليته .ومبا �أن �شبابنا ميتلكون قدرات
لي�ست بالهينة ،حيث ا�ستفاوا من الفر�ص
التي اتيحت على مدار الـ  30عاما دون مفاال،
لذا ميكننا القول �أننا رفعنا من قدراتنا
وامكاناتنا ك�شعب .وال بد لهذه الإمكانات
�أن تكون على توافق مع الوطنية ،مبا ي�ساعد
على حماية الوطن واملواطنني .وال تنح�رص
على امل�صالح اخلا�صة ،وهذا بدوره يتطلب
�إ�سهاما فاعال من الأمهات والأ�رس.
ما حقق من جناحات
ويف هذا ت�شري ال�سيدة /تخ�أ ،ان املر�أة
حققت نقلة كبرية يف جمال التعليم ،وا�سهامها
يف خمتلف املراحل التعليمية ،على الرغم من
وجود تفاوت بني منطقة و�أخرى ،وهذا ما
يتطلب الكثري من اجلهد .كذلك يف املجال
ال�صحي ،مت اجناز الكثري من املهام ،وتوفري
خدمات �صحية منا�سبة ،ال�سيما فيما يخ�ص
الأمومة والطفولة .ويف هذا ينبغي �إدراك �أن
املر�أة هي التي حتدد مدى الإ�ستفادة من هذه
الربامج واجناحها ،وبالتايل يعمل الإحتاد
الوطني للمراة كل ما يف و�سعه لأجناح هذه
اجلهود ،وم�ضاعفتها بالتعاون مع ال�رشكاء
وع�ضويته يف �أر�ض املهجر.
كذلك حتققت جناحات مقدرة يف جمال
م�ساواة املر�أة يف احل�صول على الأر�ض
واملمتلكات .عالوة على م�شاركة املراة يف
املجال الإداري وال�سلطة ال�سيا�سية ،ب�إعتبار
ذلك حقا مكت�سبا لأي مواطن مبا يف ذلك املر�أة.
لذا ف�إن احلكومة ومن باب �ضمان امل�شاركة
خ�ص�صت  30%من املقاعد للمر�أة يف �أي ن�شاط
انتخابي لتحمل امل�س�ؤولية ،عالوة على
فر�صتها يف التناف�س على الن�سبة املتبقية.
لأن م�شاركة املر�أة يف خمتلف اجلوانب له
دوره الإيجابي ،حيث تكون القرارات التي
تتخذ حتمل طابعا �شموليا نتيجة لتالقح
الأفكار واجلمع بني الأراء املختلفة ،فيما يهم
الذكور والإناث ب�شكل جماعي.
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�صفحات من التاريخ

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

من �سجل البطوالت وجتارب الن�ضال...تنب�ؤ عبدالرحمن
�شهاب �أر�أيا
يونا�س تعق�س
ترجمة /حممد عمر ناير
اجلزء الأول
كان قائد ف�صيلة الدبابات عبد
الرحمن نور ح�سني  ،جال�سا يف مكان
مرتفع ،ينظر �إىل دفاعات جبهة قندع
الواقعة يف �إجتاه اليمني والي�سار
من الربوة التي كان يجل�س عليها.
كان كل �شرب من هذه املنطقة عبارة
عن حفرة كبرية ،وكانت ال�صخور
قد حتولت �إىل �أحجار �صغرية احلجم
بفعل القنابل الثقيلة التي امطرت
بها هذه املنطقة .وجه عبدالرحمان
ناظريه بده�شة وزهول �إىل �آثار الدمار
الذي خلفته املواجهات الدامية التي
�سبق و�أن �شهدتها هذه اجلبهة .ذهب
عبد الرحمان بذاكرته بعيد ًا لإ�ستدعاء
�أحداث تلك املرحلة ال�صعبة  ،وك�أنه
يرى يف اللحظة وقائعها حية �أمامه.
قال يف نف�سه " حتقق ال�سالم يف
هذه اجلبهة بف�ضل �صمود و�إ�ستب�سال
املقاتل"� .إ�ستفاق فجئة من خ�ضم
االفكار التي كان م�ستغرق فيها عندما
قدم �إليه زميله تخلي ب�رسات (ودي
بالي) مفو�ض الف�صيلة و�سائق الدبابة .
بعد عملية فنقل التاريخية التي حدثت
يف عام  1990م حاول العدو �إ�سرتجاع
مدينة م�صوع التي مت حتريرها.
ولهذا الغر�ض قام بح�شد �أعداد هائلة
من القوات من خمتلف املناطق يف
�إريرتيا و�إثيوبيا ومن ثم توجيهها �إىل
جبهة قندع ،لقد جهزت هذه القوات
بالأ�سلحة الثقيلة والطائرات .حيث
خا�ض العدو معركة �رش�سة �شعارها
احلياة او املوت من �أجل �إف�شال جيهة
قندع والق�ضاء عليها .كان العدو
يطلق قذائفه �أر�ض ًا وجو ًا دون متييز
ودون وازع �ضمريي �أواخالقي  ،حيث
كانت حمم نريان قذائفه يف اجلبهة
�شبيهة بالربكان .كان اجلي�ش ال�شعبي
مرابط يف جبهة جديدة التوجد بها
دفاعات مهيئة وحم�صنة كما ينبغي.
واحلال هذه ت�صدي املقاتلون بب�سالة
نادرة للهجمات املتكررة التي كان
ي�شنها العدو من حني لآخر متحملني
هول نريان تلك القذائف التي ي�صعب
و�صفها والتي كانت حتول ال�صخور
�إىل رماد.وقد دفع املقاتلون ثمن لذالك
عدد كبري من ال�شهداء .يف مثل هذه
الظروف فكرت قيادة اجلبهة ال�شعبية
يف و�ضع خطة ع�سكرية من �أجل
تخفيف ال�ضغوط الكبرية التي مار�سها
العدو على جبهة قندع .و�إعتماد ًا على
املعلومات الإ�ستخباراتية  ،تقرر
مهاجمة العدو عرباملناطق الواقعة
يف اجلزء اجلنوبي من �إريرتيا ،والتي
كان تركيز العدو فيها �ضعيف .كلفت
بهذه املهام القوات الآتي ذكرها:الفرقة
 ، 70وحدات الفدائيني  ،بع�ض وحدات
قوات املدرعات من اللواء  . 73بد�أت
هذه القوات هجومها مبدينة �صنعفي
مرور ًا بعدي قيح  ،حيث متكنت من
حترير كل من دق�سا و�سقنيتي ،ومن
ثم وا�صلت تقدمها �إىل �أن و�صلت
�ضواحي منطقة افلبا الوا قعة على
م�شارف دقمحري .هذه التطورات
خلطت �أوراق العدو وخلقت حالة من
الإرتباك يف �صفوفه .حيث �أنه �إذا مت
حترير دقمحري ف�إن الطريق �إىل �أ�سمرا
�سيكون �سالك  ،لذالك مل يكن لدي
العدو خيار �آخر .قام العدو ب�سحب
بع�ض قواته التي كانت مرابطة يف
جبهة قندع  ،بالإ�ضافة �إىل جلب قوات
�أخرى جمعها من خمتلف املناطق يف
و�صدرت االوامر
�إريرتيا و�إثيوبيا
�إىل هذه القوات جمتمعة ب�أن تع�سكر
بالقرب من دقمحري .كان هدف العدو

من هذه التحركات هو قطع الطريق
�أمام تقدم قوات اجلي�ش ال�شعبي.هذه
الأحداث الدراماتيكية اجلديدة � ،أدت
�إىل هدوء ن�سبي ،يف جبهة قندع ،التي
كانت التنطفئ نريانها  ،ليل عن طرف
النهار.
�إ�ستدعى �آمر الكتيبة املنا�ضل
تخلي ب�رسات (ودي بالي) كل من �آمر
الف�صيلة عبدالرحمن وم�ساعده حماري
قربي نقو�س امللقب ب(فرم) و�أخربهم
بان ف�صيلة الدبابات التي يقودونها
�سوف تذهب �إىل حرقيقو لتلقي بع�ض
التدريبات هناك .ومل يعطي �أية
تعليمات �أخرى .يف ذالك الوقت كان
لواء نا �أي اللواء  63التابع للفرقة74
قد ق�سم بني جبهتي قندع ودقمحري.
�صدرت الأوامر �إىل القوات التي كانت
متواجدة يف اجلبهة اجلنوبية بالقرب
من عدي ابعور والتابعة للواء 63
بالتحول �إىل حرقيقو للغر�ض نف�سه.
كانت قوات املدرعات والآليات التي
جتمعت يف هذا املوقع (حرقيقو)
تتكون من كتيبة واحدة دبابات،
كتيبة ر�شا �ش عيار ، 88كتيبة
مدرعات تعرف ب(املهام اخلا�صة) ،
ف�صيلة واحدة ر�شا�ش  ،ف�صيلة واحدة
مدفعية  ،وحدات الأ�سلحة امل�ضا�ضة
للطائران والدبابات وال�صواريخ،.
ور�شة �صيانة الدبابات  ،الق�سم الفني
و�أق�سام �أخرى.وكانت هناك جمموعات
�أخرى قد �أمتت �إ�ستعداداتها من �أجل
القدوم �إىل حرقيقو والإلتحاق بهذه
التدريبات..تتمثل هذه ااملجموعات
يف كتيبة واحدة من كل فرقة من
الفرق  16، 52 ، 96 ، 85التابعة
لقوات امل�شاة بالإ�ضافة �إىل الوحدات
اخلا�صة من الفدائيني ووحدات
الهند�سة والقوات البحرية ومن الأق�سام
التابعة للتنظيم  ،ق�سم الإ�ستخبارات
الع�سكرية ،الق�سم ال�صحي ،التموين
 ،ق�سم الإعالم ،النقل والإمداد .كانت
املركبات والدبابات قد �أ�ستخدمت يف
معارك كثرية ملدة طويلة لذالك كانت
يف �أم�س احلوجة لعملية ال�صياية .لقد
�أتيحت لنا الفر�صة للبقاء يف حرقيقيو
ملدة �شهر ق�ضيناها منهمكني يف �أن�شطة
ال�صيانة ليل عن طرف النهار بالتن�سيق
مع ق�سم الور�ش .يف �إحدى الأيام عندما
كنا قد فرقنا من �صيانة دبابة وكنا يف
طريقنا �إىل مقر �إقامتنا لن�أخذ ق�سط
من الراحة ،ر�أيت عبد الرحمان من
على البعد .نتيجة لبطوالته النادرة
و�شهرته ب�سبب املهنية العالية
التي يتمتع بها يف التعامل مع �سالح
الدبابات كان معروف لدى اجلميع.
كان عبد الرحمان طويل القامة ،
و�سيم  ،ذو قوام جزاب �،أخ�رض الب�رشة
 ،مرح  ،خفيف الظل ،.التفارق
الب�سمة حمياه� .سن الذهب كانت
ت�ضيف �إىل �إبت�سامته بهاء وجمال.
قللت له منادي"عبدالرحمان"  .قال
يل�" :أه ًال و�سهال" ودي تعق�س .كان ينا
ديني دائم ًا بودي تعق�س لأن والدي
وعبدالرحان كانا يعمالن مع ًا يف ق�سم
املوا�صالت� .إذا تذكر حكايات والدي
 ,ف�إنه اليتوقف عن �رسدها �آناء الليل
و�أطراف النهار ،وما عليك �إال الإ�صفاء
وح�سن الإ�ستماع .قلت له مازح ًا ذات
مرة عندما كان م�ستغرق يف �صمت عميق
�" :إما قد تكون مرهق ًا �أو �أنت يف ح�رضة
الوله وال�شوق"؟ .رد قائ ًال ":لقد فهمت
ق�صدك" .لأنه �أدرك �أن املعني بذالك
هي زوجته �سعدية.كانت لدينا معرفة
جية مع �سعدية  ،حيث كانت كثري ما
ت�أتي يف فرتة الإجازات �إىل مع�سكرنا
 .كانت تعمل ك�صحفية يف �إذاعة �صوت
اجلماهري ،ق�سم اللغة العفرية .وكانت
بنتها معها يف ق�سم الإعالم  .قلت لعبد
الرحمان " :الآن وقد فهمت مغزى كالمي
ما �أخبار �سعدية ؟ كيف حالها؟"� .أجاب

عبد الرحمان  ":هي بخري يا�صديقي
يونا�س ،لأنني �أ�سمع �صوتها كل �صباح
يف الإذاعة  ،وعند �سماعي �صوتها
عرب الأثري يهيئ يل وك�أنها تقول يل �أنا
وبنتي بخري" كان زواج عبد الرحمان
و�سعدية يف �شهر ع�رشة �سنة 1979م
يف جبل اراق ،وقد رزقا ببنت يف �شهر
خم�سة �سنة  1988م ،يف منطقة عريرب
 .وتخليدا ل�شهيدة ق�سم الإذاعة �إل�سا
ولد�آب �أطلقوا على املولودة �إ�سم
�إل�سا .احلديث الذي بد�أناه ب�ش�أن
�سعدية وبنتها �رسح بنا بعيد ًا  ،حيث
وا�صلنا �سياحتنا وتتطوافنا  ،للمرور
مبختلف املحطات والذكريات .بعد
الأ�سابيع التي كانت مليئة بلأن�شطة
التي تتطلب بذل اجلهد والكد والعرق,
جاءت مهام �أخرى ،حيث قدمت درا�سة
ملدة ثالث �أيام من �أجل تطوير ورفع
كفاءة وقدرات �أفراد قوات الآليات
واملدرعات فيما يتعلق بفنون القتال
ومهارات التن�شني� .أجريت متارين
وتدريبات �أثناء الليل والنهار
م�صحوبة ب�أجهزة الإ�ضاءة الليلية يف
كيفية القيام بعملية هجوم من�سقة
للقوات الآتي ذكرها :كتائب الفدئيني
اخلا�صة  ,قوات الآليات واملدرعات
 ،قوات امل�شاة .بالرغم من انه كان
معروف ب�أن هذا هو تدريب خا�ص
الهدف منه القيام بعملية ع�سكرية
معينة � ،إال �أنه مل يكن �أحد يدري �شيئ
عن املكان والزمان املحددين لهذا
الهجوم ونوعيته .كانت لكل واحد
من املقاتلني تخميناته وحتليالته
اخلا�صة ب�ش�أن هذا الهجوم .بالرغم من
�أن عبدالرحمان كان ي�س�أل �آمر الكتيبة
ودي بالي عن ماهية هذا التحرك � ،إال
�أن ودي بالي كان يجيب على ت�سا�ؤالت
عبد الرحمان قائ ًال " :لي�ست لدينا
معلومات" .لقد �أنهت قواتنا كامل
�إ�ستعداداتها قبل �أن �أن ت�سمع باملهام
اجليديدة التي مل تو�ضح بعد� .إنتهى
يوم ملئ بالتحليالت والإ�ستنتاجات،
وحان الوقت لرفع ال�ستار عن تلك
املهمة التي كانت طي الكتمان ليتم
�إعالنها �أمام من يهمهم الأمر .كان
هدفنا االول دخول طيعوا.وبعد تقييم
االو�ضاع الع�سكرية  ،التقدم ب�إجتاه
ع�صب  300كيلومرت ومن ثم مهاجمتها.
كنا على يقني من �أن العدو �سوف
يخو�ض �ضدنا معركة دامية م�ستميت ًا من
�أجل الدفاع عن امليناء الوحيد املتبقي
يف حوزته� .إذا فتحنا هجوم على العدو
من هذه اجلهة �سوف ي�ؤدي ذالك �إىل
�إجبار العدو على حتويل معظم قواته
�إىل جبهة دنكاليا.هذا من �شانه �أن
يخفف ال�ضغط على جبهة دقمحري
من جهة ومن جهة �أخرى يكون عامل
م�ساعد خللق �أر�ضية مالئمة ت�ؤدي يف
نهاية املطاف �إىل �أخذ مبادرة هجومية
كا�سحة عن طريق اجلبهة عينها .تلي
بيان يو�ضح ب�أن هذه احلملة �سوف
تكون م�صريية من �أجل حتقيق الن�رص
يف �أ�رسع وقت ممكن .القادة الذين وقع
عليهم الإختيار لقيادة هذه احلملة هم
:فيما يتعلق بقوات امل�شاة املنا�ضل
قرزقهري عندماريام  ،قائد الفرقة 85
 .قوات الآليات واملدرعات املنا�ضل
قويت�ؤم منق�ستو  ،القوات البحرية
املنا�ضل حمد حممد واملنا�ضل تولدي
قالتي .كان تفوق قواتنا يف �سالح
املدرعات والآليات وا�ضح ًا للغاية
�سواء كان ذالك يف معركة فنقل
التاريخية او املواجهات الع�سكرية
التي تلتها .لذالك كان الي�ساورنا �أدنى
�شك من �أن الن�رص �سوف يكون حليفنا
يف العارك التي �سنخو�ضها يف �سهول
دنكاليا .التحدي الوحيد الذي كان
يقف �أمامنا كحجر عرثة ،هو امل�سافات
الطويلة التي �سوف نقطعها ،والطرق
الغري �سالكة التي �سوف ن�سري عليها،

وعدم معرفة الطبيعة اجلقرافية لهذ
املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل �شدة حرارة
الطق�س وما�شكل يف املياه ال�صاحلة
لل�رشب.
كانت لدينا معرفة �سابقة من �أن
هذه املعركة �سوف تكون خمتلفة
عن �سابقاتها من حيث �رضاوتها من
ناحية ومن ناحية �أخرى كانت تتطلب
املزيد من ال�صمود والتحدي� .أختريت
يف هذه احلملة القوات التي كانت
مرابطة يف �شمال دنكاليا ،التي كانت
بقيادة املنا�ضل هبتي ماريام حقو�ص،
والتي تكونت من املقاتلني واملنظمات
اجلماهريية مثل املنا�ضلني �شحرية
عبدالقادر ،على بادر �،صالح �إبراهيم
� ،أختريت هذه القوات �أن تكون يف
املقدمة كدليل من �أجل الإ�ستطالع
للتعرف على الطرق املنا�سبة� .صدرت
�أوامر جديدة من قبل القيادة يف يوم
 1991/ 2/ 12م قبيل هذه احلملة
الكبرية �أن ي�شن هجوم على بع�ض
قوات العدو التي كانت متواجدة
يف جزيرة دهلك .مثل هذا النوع من
العمليات كان يحتاج �إىل �إ�ستخدام
القوارب ال�رسيعة التابعة للقوات
البحرية واملدافع ،لذالك مت جلب
بع�ض املدافع والر�شا�شات من وحدات
اال�سلحة الثقيلة التي كانت ترابط يف
منطقتي حرقيقو و�أفتا .امل�س�ؤولني
الذين كانو يقوموون بعمليتي القيادة
والتن�سيق من �أجل تنفيذ هذه العملية
هم  :قرزقهري عندماريام  ،قويت�ؤم ،
ودي قلتا  ،ومن الق�سم الفني لهيئة
القيادة الع�سكرية.م�سقنا مياين،
ومن الإ�ستخبارات الع�سكرية للفرقة
 85ت�سفاطيون تخلي ماريام  ،ومن
ق�سم الأمن التابع للتنظيم  ،تخ�ستي
كفلي ،حيث مت حتريك هذه القوات
م�ستخدمة القوارب ال�رسيعة من م�صوع
�إىل �أرافلي .بد�أ يف �صباح اليوم الثاين
هجوم مكثف ب�إ�ستخدام املدافع من عيار
 122 ، 130مليمرتمما مكن القوارب
ال�رسيعة من �أن ت�ستهل هجومها حتت
الغطاء الناري املكثف الذي �أحدثه
الق�صف املدفعي � .شوهدت �أل�سنة لهب
النريان والدخاخني تت�صاعد �إىل عنان
ال�سماء طوال اليوم يف جزيرة دهلك.
وكان الطريان احلربي للعدو يق�صف
بعنف ليل عن طرف النهار املقاتلني
الذين كانوا يهاجمون اجلزيرة بر ًا
وبحر ًا
يوم  1991/ 23/2م  ،هو اليوم الذي
بدات فيه حملة دنكاليا التاريخية .يف
م�ساء ذاك اليوم  ،عندما �أ�سدل الظالم
�أ�ستاره  ،حتركت جميع الوحدات
من حرقيقو على �شكل �أرتال .قطعنا
يف الليلة االوىل م�سافة  65كيلو مرت
متجاوزين �أرافلي  ،وقد �أخذنا ق�سط
من الراحة �أثناء النهار يف مكان ظليل.
حيث �إلتحقت بنا القوات البحرية التي
كانت تق�صف باملدافع جزر دهلك من
مواقعها يف �أفتا .يف اليوم الثاين عند
دخول الظالم غادرنا �أفتا  .وبعد رحلة
طويلة متكنا من دخول قالعلو .حيث
كان الوقت للراحة يف النهار ،ومن ثم
وا�صلنا رحلتناعند الغروب .واجهتنا
م�شكلة بعد �أن قطعنا م�سافة لي�ست
ببعيدة .بعد جتاوز قالعلو مب�سافة
ب�سيطة ي�سري الطريق يف هذه املنطقة
مبحازات ال�شاطئ حيث �أن الأر�ض
م�شبعة باملاء وامللح  ،مما �أدى �إىل
ميوعة تربتها  .ي�صل ثقل الدبابة �إىل
 360كنتال� .إبتلعت تلك االر�ض الرخوة
يف ثوان معدودة الدبابة رقم � 6إىل
ن�صففها حيث تبقى اجلزء الأعلى منها.
يف حماولة ل�سحب الدبابة و�إخراجها
قمنا بربط الدبابة
من الوحل
املغمورة بدبابة �أخرى ممانتج عنه
�إنغمار ثالث دبابت �إىل الن�صف .بذل
الدبابون جهود م�ضنية  ،م�ستخدمني

كل الو�سائل واال�ساليب املبتكرة من
�أجل �إنقاذ هذه الدبابات .بعد ليلة
مليئة بالعمل ال�شاق واملتوا�صل مت
�إخراج دبابتني� ،أما الثالثة فكانت قد
غمرت �إىل حد بعيد تعزر �إخراجها .لقد
�أم�ضى عبد الرحمان وزمالئه ليلة كاملة
ملأها املعاناة� .أما ببقية الدبابات
التي مل جتد طريقها للمرور  ،عادت
�أدراجها �إىل قالعلو ومن ثم �سلكت طريق
ب�سيموتي الذي مت التعرف عليه م�ؤخر ًا
ومن ثم �إىل مر�سى فاطمة  ،موا�صلة
رحلتها ب�إجتاه ع�سى عيال ودقراتو.
وكان هذا الطريق لي�س �أقل م�شقة
وعناء عن �سابقه .بالعزمة والإ�رصار
ميكن حتقيق الغايات  ،و�إن كانت يف
بادئ الأمر تبدو وكانها بعيدة املنال.
بعد رحلة �شابها الكثري من العوائق
والعقبات  ،و�صلت الدابابت �إىل مر�سى
فاطمة .مت تغيري موعد الهجوم الذي
كان من املقرر �أن يبد�أ يف ال�صباح
الباكر �إىل اليوم الثاين ب�سبب العوائق
الطبيعية .بعد ذالك توا�صلت الرحلة
عرب ملحقو �إىل طيعو�.صدرت الأوامر
عرب الراديو �إىل جميع الوحدات ب�أن
تتجمع يف منطقة �أكيلو .لعب �أفراد
الإ�ستخبارات الع�سكرية واملنظمات
اجلماهريية ،دور الي�ستهان به �أثناء
هذه الرحلة ال�شاقة واملحفوفة
باللمخاطر ،حيث كانوا يف املقدمة
كدليل ت�سرت�شد به القوات املقاتلة.
تبعد طيعو من نقطة الإنطالق م�سافة
ت�ستغرق خم�سة ع�رش �ساعة على �أقل
تقدير .يكمنك �أن تت�صور ب�سهولة
مدى ج�سامة مهمة املقاتلني ،الذين
قطعوا م�سافات طويلة وواجهوا خمتلف
ال�صعوبات وتكبدوا �صنوف املتاعب ،
�أن يدخلوا مع قوات العدو يف معركة
غريمتكافئة من حيث الزاد والعتاد
وحجم القوات بالإ�ضافة �إىل جاهزية
التح�صينات  ،يف منطقة �سهلية خالية
من احلواجز الطبيعية التي ميكن
توظيفها يف املهام القتالية،؟ ،
ال�شك �أن االمر كان يتطلب قدر عايل
من ال�صربوالأناة .لقد حتمل املقاتل
وقع اجلوع ولهفة العط�ش ول�سعة
حرارة ال�شم�س ،بالإ�ضافة �إىل الأتربة
والغبار وكذا الأبخرة التي حتدثها
الدبابات والتي ت�سبب م�شاكل للعني.
وقد تتعزر الر�ؤية يف بع�ض الأحيان
بحيث الي�ستطيع املقاتل �أن يرى زميله
وهو بالقرب منه نتيجة كثافة الغبار
والدخان .بالرغم من كل هذه امل�شاكل
وا�صل املقاتل م�سريته نحو حتقيق
�أهدافه �.سمع العدو �أ�صوات الدبابات
لذالك كان يف حالة �إ�ستنفار طول
الليل .لقد تعطلت يف �ضواحي طيعو
معظم ال�سيارارت من نوع املر�سيد�س
التي كانت حتمل وحدات الفدئيني
وامل�شاة.
�إال �أن اجلنود وا�صلو زحفهم نحو
طيعو بع�ضهم على ظهور الدبابات
والبع�ض الآخر �سري على الأقدام� .أما
�أفراد ق�سم املوا�صالت وبع�ض االق�سام
االخرى بقوا يف �ضواحي طيعو من �أجل
�صيانة و�إ�صالح املركبات املعطلة،
حيث كانت هذه املهمة م�ضنية �إىل
حد بعيد .و�صل املقاتلون �إىل املوقع
الذي �سوف تدور فيه املعركة يف وقت
مت�أخر من �صباح اليوم الثايل �أي يف
متام ال�ساعة التا�سعة بعد رحلة
طويلة و�شاقة مل يتمكن املقاتلون
خاللها من تناول الطعام او �رشب
املاء .بد�أت الرحلة عند دخول الظالم
حيث �إ�ستغرقت � 15ساعة .تناول قائد
الكتيبة والدباب ودي بالي جهاز
الإت�صال بيده الي�رسى ومن ثم �أ�صدر
االوامر على املركبات التي كانت
حتمل الدبابات والر�شا�شات والتي
كانت ت�سري يف �صف على �شكل عمودي
ان تغري هذه الطريققة�.أما م�سئول
الإت�صاالت يف الكتيبة املنا�ضل مكئيل
قرب مدهن امللقب(ودي خمل) فقد كان
منهمك يف كتابة الر�سائل عن طريق
جهاز الراديو.

9
على الرغم من حمدودية عدد و حجم احليوانات الربية
يف �إرتريا � ,إال �أن ما هو موجود منها يعترب من الأنواع
الهامة وبع�ضها من الأنواع النادرة و املهددة بالإنقرا�ض
على م�ستوى العامل  ,مما ي�ضاعف من م�س�ؤوليتنا الوطنية و
العاملية ويفر�ض علينا م�س�ؤولية �إخالقية ب�ضرورة املحافظة
عليها و �صيانتها و حمايتها و تنميتها ب�صورة م�ستدامة  .و
نظر ًا للعقود الطويلة من احلروب والإقتتال التي عا�شتها
بتعاقب النظم الإ�ستعماريةاملختلفة عليها  ,بالإ�ضافة �إىل
موجات اجلفاف القا�سية التي �شهدتها البالد  ,ف�إن الرثوة
الربية من احليوانات مل تتاح لها الفر�صة امل�ؤاتية لأن
تلعب دورها املناط بها يف دعم ق�ضية التنمية امل�ستدامة يف
البالد  .ولذا تبذل العديد من اجلهود املقدرة حلمايتها و
�صيانتها و احلفاظ عليها ب�صورة م�ستدامة وذلك لقطف ثمار
م�ساهماتها الإيجابية يف املجاالت الإقت�صادية و ال�سياحية و
الثقافية و الإجتماعية و حتى البيئية يف البالد .فما هي
طبيعة اخلطط والربامج التي و�ضعتها البالد يف هذا املجال
؟ وما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع ؟ وكذلك ما
هي �أف�ضل ال�سبل الكفيلة مبعاجلة هذه التحديات ونف�ض
الغبار عن الفر�ص املتاحة لأن يلعب هذا القطاع دوره
يف التنمية امل�ستدامة للبالد ؟ وغري ذلك من امل�سائل ذات
العالقة �سندور حولها يف �صفحة اليوم �إن�شاءاهلل .
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احلياة الربية من �أجل الب�شرية وكوكب الأر�ض

�إعداد /املهند�س ادري�س االمني
�إحتفل املجتمع الدويل يف الثالث من مار�س
اجلري باليوم العاملي للحياة الربية ,
وقد كان مو�ضوع هذا العام " حيثما توجد
احلياة الربية والبحرية  ...وجدت احل�ضارة
الإن�سانية والتنمية "  .ويتم ت�سليط ال�ضوء
بهذه املنا�سبة على �إذكاء الوعي بالتنوع
الباهر للحياة الربية والبحرية والأهمية
احلا�سمة لهذا التنوع يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة ب�شكل ميكننا من الإ�ستمرار يف
توفري تلك اخلدمات للأجيال املقبلة .يف ذات
الوقت تعترب فر�صة منا�سبة للتذكري باحلاجة
املا�سة ملكافحة اجلرمية �ضد الأحياء الربية
واحلد من ت�سبب الإن�سان يف فقدان التنوع
البيولوجي والذي حتم ًا له �آثار اقت�صادية
وبيئية و�إجتماعية كبرية .
ومن اجلدير بالذكر �أن م�س�ألة تنظيم
و�صيانة واحلفاظ على احلياة الربية و�إدارتها
ب�صورة م�ستدامة ,ت�شكل �إحدى الق�ضايا الهامة
امل�ستهدفة يف ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية للتنمية
امل�ستدامة وال�شاملة يف ارتريا  .ولذا تبذل
خمتلف اجلهات ذات ال�صلة  ,جهود ًا جبارة
لإنزال تلك ال�سيا�سات على �أر�ض الواقع و
خا�صة يف جمال احلياة الربية النادرة �أو
املهددة بالإنقرا�ض .كما حتتل م�س�ألة تنمية
و �صيانة احلياة الربية موقع ًا متقدم ًا �ضمن
�أولويات اجلهات املختلفة و ذات العالقة
بتحقيق التوازن البيئي املن�شود عرب التنمية
امل�ستدامة يف البالد  .ونالحظ �أنه على الرغم
من حمدودية عدد وحجم احليوانات الربية يف
البالد � ,إال �أن ما هو موجود منها يعترب من
الأنواع الهامة وبع�ضها من الأنواع النادرة و
املهددة بالإنقرا�ض على م�ستوى العامل  ,مما
ي�ضاعف من م�س�ؤوليتنا الوطنية والعاملية

ويفر�ض علينا م�س�ؤولية �إخالقية ب�رضورة
املحافظة عليها و�صيانتها وحمايتها وتنميتها
ب�صورة م�ستدامة
وي�شري اخلرباء �إىل �أن احلياة الربية
يف ارتريا  ,عانت ما عاناه الإن�سان وكل
مناحي احلياة الأخرى يف البالد وذلك خالل
احلقبات الإ�ستعمارية املتعاقبة من قتل
وت�رشيد وتهجري وجتويع وعدم رعاية  ,مما
�أودى بالعديد منها �إىل الإنقرا�ض �أو �أ�صبحت
مهددة بالإنقرا�ض والفناء لهجرتها لدول
�أخرى �أو لقلة املتبقي منها �أو عدم توفر
البيئة املالئمة لتنميتها وتكاثرها  .ومن
اجلدير بالذكر �أن ارتريا تعترب موطن ًا لعدد
هائل من احليوانات الربية �سواء امل�ستوطنة
منها او املو�سمية ,وت�ضم طائفة متنوعة من
احليوانات كالأفيال و النمور وحمار الوح�ش
والغزالن والقردة و�أنواع نادرة من الطيور
وغريها من احليوانات املهددة بالإنقرا�ض
على م�ستوى العامل .وتتبع احلكومة الإرترية
و اجلهات ذات العالقة مبجال احلياة الربية ,
�سبل خمتلفة حلماية احليوانات الربية وخا�صة
النادرة منها وتنميتها ب�صورة م�ستدامة وذلك
و�سن القوانني و�إقامة
كالتوعية العامة
ّ
املحميات وغريها من الو�سائل الكفيلة
باحلفاظ عليها  .وذلك �إميان ًا منها ب�أن احلياة
الربية تلعب دور ًا هام ًا يف التنمية الوطنية

ال�شاملة خا�صة يف جمال ال�سياحة واحلفاظ
على التنوع البيولوجي و التوازن البيئي
املطلوب يف البالد .
وجراء ذلك �شهدت م�س�ألة حماية احلياة
الربية يف البالد  ,حت�سن ًا ملحوظ ًا خالل
�سنوات ما بعد التحرير والإ�ستقالل  ,كالتوقيع
على املعاهدات الدولية اخلا�صة بحماية
الأنواع املهددة بالإنقرا�ض �أو �إ�صدار القوانني
واللوائح اخلا�صة باملحميات كمر�سوم تنمية
و �صيانة الغابات و احلياة الربية ,والذي
يهدف �ضمن غايات �أخرى �إىل منع �إ�صطياد
�أنواع معينة من احليوانات وهي التي تعترب
نادرة ومهددة بالإنقرا�ض منع ًا باتاً.
ولكن هذا التح�سن البطئ _ والذي ال يروي
ظم�أنا لتوفري حياة برية متنوعة وم�ستدامة يف
البالد _ حتم ًا لن يجعلنا نغفل عن م�سائل
هامة يف هذا املجال مثل رفع م�ستوى الوعي
املجتمعي بثقافة حماية الأنواع وق�ضاياها
وخا�صة تلك املهددة منها بالتدهور و
الإنقرا�ض و �إنزال �أق�صى العقوبات مبن تُ َ�س ِّولُ
لهم �أنف�سهم ال�ضعيفة وج�شعهم الفاح�ش يف
التعدي عليها بالإ�ضافة �إىل �إتباع كافة ال�سبل
املتكاملة والالزمة خللق بيئة مالئمة تنمو
وتتكاثر فيها تلك الأنواع ب�صورة م�ستدامة .
وي�ؤدي االجتار غري امل�رشوع �إىل ت�آكل
التنوع البيولوجي كما �أنه يهدد
بقاء الأفيال ووحيد القرن والنمور
والعديد من الأنواع الأخرى  ,ف�ض ً
ال
عن �إ�ضعاف االقت�صاد واملجتمعات
املحلية والأمن .بالإ�ضافة �إىل �أن
الأعمال التجارية والأفراد املتورطون
 ,ال يدفعهم �سوى حتقيق مكا�سب
ق�صرية الأجل على ح�ساب املنافع
الطويلة الأجل للمجتمعات املحلية
واملوائل .وهم يعملون يف حاالت
كثرية بالتواط�ؤ مع �شبكات اجلرمية
املنظمة العابرة للحدود الوطنية
واجلماعات التي ت�ضلع ب�شدة يف
زعزعة ا�ستقرار الأمم  .لذا جند �أن
املجتمع الدويل قد عقد العزم على
الت�صدي لهذا االجتار غري امل�رشوع
بو�سائل عدة ت�شمل حتديد غايات
وا�ضحة لإنهاء ال�صيد غري امل�رشوع
وغري ذلك من الو�سائل الرادعة .
ويكت�سي دور املجتمعات املحلية

يف جهود حماية احليوانات الربية ومدى
�أهميتها مكانة مرموقة  .ولذا البد من م�شاركة
تلك املجتمعات مع اجلهات الر�سمية ذات ال�صلة
و�أ�صحاب امل�صلحة يف �إن�شاء و�إدارة املناطق
املحمية على �سبيل املثال و�أن ي�شاركوا
بفعالية يف مراحل و�ضع اخلطط و الربامج
املرجو تنفيذها  .وحتى ن�ضمن حتقيق �أف�ضل
النتائج من امل�شاركة املجتمعية البد �أن تقوم
اجلهات املعنية بجهود مكثفة لرفع م�ستوى
الوعي جتاه حت�سني و�ضع احليوانات الربية
والتوقف عن �أن�شطة ال�صيد اجلائر لها وعدم
تدمري موائلها الطبيعية وغريها من الو�سائل
التي ت�ؤدي �إىل تفعيل التنمية امل�ستدامة
للحيوانات الربية .
والبد من الإ�شارة �إىل �أن احليوانات الربية
تتمتع بحياة م�ستقرة و�سليمة نامية متى ما
كان الأن�سان يعي�ش احلالة ذاتها  .والإعتبارات
املذكورة �أعاله  ,تلقي على اجليل احلايل
م�س�ؤولية �أخالقية كبرية ب�رضورة الإ�ستفادة من
احليوانات الربية واملحافظة عليها و�صيانتها
وحمايتها ب�صورة م�ستدامة  .وهذا يعني حتم ًا
تلبية �إحتياجاتنا الآنية منها دون �أن ننال من
قدرة الإجيال امل�ستقبلية يف الإ�ستفادة من تلك
املوارد يف تلبية �إحتياجاتها � .أي التنمية
التي تعمل على جتديد املوارد والرثوات
الطبيعية �ضمن بيئة نظيفة و�صاحلة حلياة
م�ستقرة ومذدهرة .
و�أختم مقايل بالت�أكيد على �أنه ال ميكننا
التقليل من م�ساهمة احلياة الربية املتنوعة
يف املجاالت الإقت�صادية وال�سياحية والبيئية
والإجتماعية والثقافية والرتاثية للأمة ,كما ال
يفوتني الرتكيز والت�أكيد على دور املجتمعات
املحلية يف جهود حماية احليوانات الربية
ومدى �أهميتها  .ومن �أنه البد من م�شاركة تلك
املجتمعات مع اجلهات الر�سمية ذات ال�صلة
و �أ�صحاب امل�صلحة يف �إن�شاء و�إدارة املناطق
املحمية على �سبيل املثال و�أن ي�شاركوا
بفعالية يف مراحل و�ضع اخلطط و الربامج
املرجو تنفيذها  .وحتى ن�ضمن حتقيق �أف�ضل
النتائج من امل�شاركة املجتمعية البد �أن تقوم
اجلهات املعنية بجهود مكثفة لرفع م�ستوى
الوعي جتاه حت�سني و�ضع احليوانات الربية
و التوقف عن �أن�شطة ال�صيد اجلائر لها وعدم
تدمري موائلها الطبيعية وغريها من الو�سائل
التي ت�ؤدي �إىل تفعيل التنمية امل�ستدامة
للحيوانات الربية .

10

اخلمي�س 2019 /3 /7

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

كني ُيحلق ب�إجناز خا�ص يف تاريخ توتنهام
جنح النجم الإجنليزي هاري كني ،مهاجم توتنهام ،يف
ت�سجيل هدف فريقه الوحيد �أمام بورو�سيا دورمتوند يف على
ملعب �سيجنال �إيدونا بارك ،يف �إياب الدور ثمن النهائي
من دوري �أبطال �أوروبا .وجاء هدف كني يف الدقيقة ،49
لي�ضمن ت�أهل فريقه ،بعد الفوز يف مباراة الذهاب بنتيجة
( ،)3-0على ملعب وميبلي .وبح�سب موقع "�سكواكا" ،بات
كني �أول العب ي�سجل هدفا �أمام بورو�سيا دورمتوند على
ملعب �سيجنال �إيدونا بارك ،يف دوري �أبطال �أوروبا ،هذا
املو�سم .وذكر املوقع �أن كني رفع ر�صيده �إىل  24هدفا،
ليكون �أف�ضل هداف يف تاريخ ال�سبريز بالبطوالت الأوروبية.

ُ
خطة �أياك�س املحكمة تطفئ �شعاع النور الأخري لريال مدريد

�أطاح �أياك�س �أم�سرتدام ،بريال
مدريد من ثمن نهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،بانت�صار �ساحق بنتيجة
( ،)4-1م�ساء الثالثاء املا�ضي ،
يف معقل املريجني "�سانتياجو
برنابيو" .وقتلت هذه اخل�سارة
الطموح الأخري للمريجني ،لعدم
اخلروج من املو�سم خايل الوفا�ض،
خا�صة بعد الإق�صاء من ك�أ�س امللك،
ً
ونهاية فر�صه يف الليجا.اعتمد
�سانتياجو �سوالري املدير الفني
لريال مدريد ،على طريقة (،)4-3-3
بوجود كورتوا يف حرا�سة املرمى،
�أمامه الرباعي كارفاخال ،فاران،
نات�شو ،وريجيلون ،ويف الو�سط
كرو�س ،كا�سيمريو ،ومودريت�ش،
ويف الهجوم فا�سكيز ،فيني�سيو�س

وبنزميا .وبد�أ ريال مدريد املباراة
بقوة ،و�أول هجمة له يف املباراة
كانت من ر�أ�سية فاران التي ارتطمت
بالعار�ضة ،لكن �رسعان ما
تلقى املريجني الهدف الأول عرب
زيا�ش ،بعد خط�أ فادح من كرو�س،
وتكرار وا�ضح لهدف راكيتيت�ش
يف الكال�سيكو ،با�ستغالل اخل�صم
التمرير خلف املدافعني وامل�ساحة
بني الظهري وقلب الدفاع .وقبل �أن
ي�ستعيد ريال مدريد توازنه تلقى
الهدف الثاين ،من خط�أ دفاعي فادح
�آخر ،ثم تلقى �سوالري �رضبتني
موجعتني ب�إ�صابة فيني�سيو�س
وفا�سكيز ،وا�ضطر �إىل �إ�رشاك بيل
و�أ�سين�سيو ،حيث كان الأداء �ضعي ًفا
ج ًدا وال يليق با�سم املريجني .قدم

تني هاج ،املدير الفني لأياك�س،
ُمباراة تاريخية �ستظل عالقة يف
�أذهان م�شجعي النادي ،نظ ًرا
للأداء املميز والنتيجة العري�ضة.
�أدرك هاج كثافة مباريات ريال
مدريد والإنهاك النف�سي واجل�سدي
لالعبني ،وجنح يف ت�أجيل مواجهة
زفولة يف الدوري الهولندي،
لي�ستعد بكامل قوته للمباراة.
وبالفعل حقق هاج ُمبتغاه بت�سجيل
هدفني يف �أول  18دقيقة ،حيث
مل يحدث ذلك �سابقا يف تاريخ
املريجني� ،إذ اعتمد على ا�ستغالل
�أخطاء اخل�صم يف الدفاع والو�سط
واالعتماد على ال�ضغط العايل
ُمبك ًرا .وكان تاديت�ش هو �أف�ضل
العب يف املباراة ،والذي مثل حمطة
لعب مهمة لزمالئه يف الثلث الأخري
من امللعب ،و�صنع هدفني و�سجل
هدفا.وجنح هاج يف امت�صا�ص ثورة
ريال مدريد يف ال�شوط الثاين،
حيث اعتمد على التحفظ الدفاعي،
والهجمات املرتدة و�رسعة التحول
من الدفاع للهجوم ،وا�ستغالل
الرتاجع البدين للملكي .وقدم خط
الو�سط مباراة �أكرث من ممتازة من
الثنائي دي يوجن و�شوين ،بالتوازن
على امل�ستوى الدفاعي �أو الإمداد
الهجومي ،والتمريرات الطولية
ال�رسيعة يف عمق دفاع ريال مدريد.
ُ
وتعد النقطة ال�سلبية الوحيدة ،من
اجلبهة اليمنى حيث غاب الرتكيز
عن مزراوي ،والذي ت�سبب يف
ت�سجيل هدف ريال مدريد الوحيد.

ت�شيل�سي ي�ست�أنف للخروج من �سجن املريكاتو

قدم نادي ت�شيل�سي ا�ستئنا ًفا لدى االحتاد الدويل لكرة القدم
"فيفا" ،لإيقاف العقوبات التي تعر�ض لها ب�سبب انتهاكه لقوانني
التعاقد مع العبني ق�رص .وكان الفيفا حرم ت�شيل�سي من �إبرام �صفقات
خالل فرتتي االنتقاالت املقبلتني ب�سبب خمالفاته ،بالإ�ضافة �إىل
تغرميه � 600ألف دوالر .ووف ًقا ل�صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية ،ف�إن
ت�شيل�سي ا�ست�أنف لل�سماح له ب�إبرام �صفقات خالل ال�صيف املقبل.
وقال الفيفا ،يف بيان ر�سمي� ،إنه ال ميكنه �إعطاء جدول زمني لعملية
اال�ستئناف ،كما ال ميكن الت�رصيح ب�أن احلظر �سيتم رفعه ،ولكن يجب
االنتظار حتى اجلل�سة .و�أ�ضاف البيان�" :أي قرارات تخ�ص العقوبات
خالل عملية اال�ستئناف �سيتخذها رئي�س جلنة اال�ستئناف يف الفيفا".

�إيكاردي ي�صر على يل ذراع �إنرت ميالن

ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل ،عن
�إ�رصار الأرجنتيني ماورو �إيكاردي،
مهاجم �إنرت ميالن ،على تنفيذ
�سيناريو يل ذراع النرياتزوري،
بعدم امل�شاركة يف املباريات خالل
املو�سم احلايل .ووف ًقا ملوقع
"كالت�شيو مريكاتو" الإيطايل ،ف�إن
�إيكاردي يخطط لإجراء جراحة يف
الركبة� ،سيغيب على �إثرها عن
املباريات حتى نهاية املو�سم
احلايل .ومنذ نزع �شارة القيادة
من �إيكاردي وهو يدعي �إ�صابته
ب�آالم يف الركبة ،وعدم القدرة
على امل�شاركة يف املباريات رفقة
�إنرت ميالن .وي�سعى املهاجم
الأرجنتيني �إىل بداية �صفحة

جديدة من املفاو�ضات مع �إنرت
ولكن يف �شهر يونيو املقبل ،حيث
�ستكون ال�صورة باتت �أو�ضح ب�ش�أن
موقفه من اال�ستمرار مع الفريق �أو
الرحيل �إىل ٍ
ناد �آخر .ومن املقرر
�أن يعقد �إيكاردي جل�سة مع �ستيفن
ت�شاجن رئي�س �إنرت يف الفرتة
املقبلة ،للبحث عن حل لأزمته.
و�أ�شار املوقع الإيطايل �أن جو�سيبي
ماروتا ،املدير التنفيذي لإنرت ،قد
ي�ستدعي واندا نارا زوجة ووكيلة
�أعمال �إيكاردي ،اليوم ،لتهدئة
الو�ضع مع الالعب� ،إثر اجلل�سة
التي عقدها مع املدرب لوت�شيانو
�سباليتي بالأم�س .يذكر �أن غياب
�إيكاردي حتى نهاية املو�سم �سي�ضع
هجوم �إنرت ميالن يف �أزمة ،لأن
الفريق ال ي�ضم الآن �سوى املهاجم
الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.
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نيمار ميهد الطريق ل�صفقة �آر�سنال

يمُ ثِّل جنم باري�س �سان جريمان
نيمار جونيور ،حجر زاوية
ٍ
عدد من الأندية ب�سوق
يف خطط
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .وقالت
�صحيفة "مريور" الربيطانية� ،أول
�أم�س الثالثاء� ،إن نيمار �ضاعف
�آمال �آر�سنال ،ومدربه �أوناي
�إميري ،يف تدعيم هجوم اجلانرز
ب�صفقة جديدة .و�أو�ضحت � َّأن النادي
اللندين يرغب يف �ضم املهاجم
ال�رصبي لوكا يوفيت�ش ،العب
�آينرتاخت فرانكفورت املعار من
بنفيكا الربتغايل ،لنهاية املو�سم
اجلاري .ولفتت �إىل �أن �إدارة
فرانكفورت ب�صدد تفعيل ال�رشط
عاما،
اجلزائي ل�ضم يوفيت�شً 21 ،
نهائ ًيا يف ال�صيف املقبل مقابل 6
ماليني يورو .وذكرت �أن املهاجم
أي�ضا باهتمام
الواعد يحظى � ً
�أندية �أخرى مثل ريال مدريد،
وبر�شلونة ،ومان�ش�سرت �سيتي،
وفقًا ملا �أكدته �صحيفة "ماركا"
الإ�سبانية .ولفتت �إىل �أن ريال
مدريد يبحث عن مهاجم قنا�ص
يعو�ضه عن رحيل الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو ،لذا ف�إن
اهتمامه ب�ضم لوكا يوفيت�ش يكفي
متاما لأن يغري الالعب وجهته
ً
للنادي امللكي .و�أ�شارت "مريور:
�إىل �أن "�إدارة ريال مدريد تبدو

اهتماما ب�ضم �صفقة هجومية
�أكرث
ً
قوية بالتعاقد مع نيمار ،والتي
ت�ستدعي تركيز ميزانية التعاقدات
عليه ،ما يعزز من فر�ص �آر�سنال
لالنق�ضا�ض على الالعب ال�رصبي
ال�شاب يوفيت�ش ،حال توقفت
مطاردة م�س�ؤويل املريينجي
للمهاجم الواعد" .و�أكدت �أن �إدارة
اجلانرز ب�صدد تخ�صي�ص ميزانية
كربى لتعاقدات ال�صيف بعدما
اكتفت با�ستعارة ديني�س �سواريز من
بر�شلونة لنهاية املو�سم اجلاري.

دروجبا ونيكول �شريزينجر يتقدمان م�شاهري الأوملبياد اخلا�ص

ك�شفت اللجنة املنظمة للأوملبياد اخلا�ص بالإمارات ،عن املزيد من
�أ�سماء امل�شاهري الذين �سيح�رضون احلدث الإن�ساين والريا�ضي الأكرب لهذا
العام ،والذي ي�ستمر من � 14إىل  21مار�س اجلاري .وي�شهد احلدث ،ح�ضور
كل من النجمة العاملية نيكول �شريزينجر ،والعداء بوب بيمون ،من بني
قائمة من النجوم الذين �أكدوا ح�ضورهم ،يف �سبيل التعريف بالأوملبياد
اخلا�ص على �أو�سع نطاق .وتربت ون�ش�أت املغنية والنجمة الأمريكية
نيكول �شريزينجر يف �صغرها ،بالقرب من عمتها التي تعاين من متالزمة
داون ،لذلك فهي على معرفة كاملة بطريقة التعامل مع الأ�شخا�ص من ذوي
التحديات الذهنية� .أما بيمون الذي ال يزال يحمل الرقم القيا�سي الأوملبي
يف لعبة الوثب الطويل ،فهو من الأ�شخا�ص الذين لديهم م�ساهمات هائلة
يف تقدمي الدعم للأوملبياد اخلا�ص منذ �سنوات طويلة .كما ين�ضم �إىل
القائمة � ً
أي�ضا ،كل من �آالن برنارد ،وابتهاج حممد ،وهانا تيرت .و�سيكون
ً
م�شاركا �إىل
برنارد ،ال�سباح الفرن�سي احلائز على  3ميداليات �أوملبية،
جانب ريا�ضيي الأوملبياد اخلا�ص للمرة الأوىل يف الألعاب العاملية،
بعدما �أ�صبح �سفري الأوملبياد اخلا�ص� .أما ابتهاج حممد ،العبة املبارزة
الأمريكية ،متتلك م�سرية ريا�ضية حافلة بالإجنازات ،حيث �سبق لها
�أن حققت امليدالية الربونزية يف الألعاب الأوملبية ريو  2016ل�صالح
الواليات املتحدة .وتعد ابتهاج حممد� ،أول ريا�ضية �أمريكية م�سلمة
ترتدي احلجاب خالل املناف�سات الريا�ضية مع فريق الواليات املتحدة يف
الألعاب الأوملبية� .أما هانا تيرت ،فقد �أحرزت عدة ميداليات خالل م�سريتها
الريا�ضية يف التزلج على الثلج .وتعد املغنية البنمية �إريكا �إندر ،من
�أجنح م�ؤلفات الأغاين يف �أمريكا الالتينية ،و�سبق لها �أن �شاركت يف كتابة
علما ب�أنها �ستن�ضم لقائمة امل�شاهري خالل
�أغنية "دي�سبا�سيتو" ال�شهريةً ،
الألعاب العاملية .وتن�ضم هذه املجموعة من ال�شخ�صيات الريا�ضية
وامل�شاهري� ،إىل القائمة الطويلة من الأ�سماء التي �أكدت ح�ضورها احلدث
العاملي ،والتي ت�ضم الكثري من الأ�سماء ،منها روماريو وكافو ودروجبا.
نتائج دوري ابطال �أوروبا ليوم الثالثاء 05-03-2019
23:01
22:59

بورو�سيا دورمتوند � -أملانيا1 : 0توتنهام هوت�سبري � -إجنلرتا
ريال مدريد – �أ�سبانيا� 4 : 1أياك�س �أم�سرتدام  -هولندا
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

خمتتم ًا املهمة بنجاح  ..ولدى عودته اىل ار�ض الوطن

العدد ()107

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

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

�ضمن الربناج التدريبي املنظم باليابان

منتخبنا الوطني املت�ألق يف طواف رواندا الدويل يحظى ب�إ�ستقبال ر�سمي ثالثة من العدائني ال�شباب يلحتقون ب�أكادميية التفوق الريا�ضي

حظيت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية امل�شاركة بطواف رواندا الدويل
للدراجات الهوائية املقام خالل الفرتة
من ( 24من فرباير املن�رصم ولغاية  3من
مار�س اجلاري) ب�إ�ستقبال ر�سمي لدى
و�صولها اىل مطار ا�سمرا الدويل �أول
�أم�س الثالثاء.
وكان يف �إ�ستقبال بعثة املنتخب
الوطني �أع�ضاء االحتاد العام للدراجات
الهوائية الذين قدموا باقات الورود
واكاليل الزهور الع�ضاء املنتخب الوطني
قبل �أن ي�شاركوا يف م�أدوبة غذاء نظمت
على �رشفهم.
ويف تلك املنا�سبة �أو�ضح مفو�ض

الثقافة والريا�ضة ال�سفري /زمدي تخلي
ب�أنت االنت�صارات االرترية التي حتققت
يف رواندا �إنعكا�س للتطور امل�ضطرد
ملن�شط الدراجات الهوائية  ،منوها ً
ب�أنه �سيكون لها دافع �إيجابي يف قادم
اال�ستحقاقات.
ويف ت�رصيح لهما باملنا�سبة � ،أ�شار كال
من املدرب الفني للمنتخب الوطني يف
هذا املحفل الكابنت/مو�سيي �أ�سهيل
وقائد الفريق الدراج خم�سب دب�ساي
ب�أن اال�ستحقاق الرواندي ومع �إرتقاء
م�ستواه الت�صنيفي و�إ�ستقطابه لفرق
عاملية �إرتفعت حدة ال�رصاع واملناف�سة
فيه  ،لكن الدراجني االرتريني وبف�ضل

�إن�ضباطهم التكتيكي واالن�سجام بينهم
مكنوا من حتقيق هذه النتائج الرفيعة ،
ليربزا وقوف اجلالية االرترية بالعا�صمة
كيغايل و�ضواحيها اىل جانبهم وتقدمي
لهم الدعم واملعنويات .
�أما الدراج االرتري املحرتف يف فريق
�أ�ستانا والفائز بطواف رواندا الدويل
مرهاوي قدو�س فقد �أكد ب�أن املناف�سة
كانت تزداد �صعوبة مرحلة �إثر �أخرى ،
م�شريا ب�أن جهوده ال�شخ�صية وجهود
فريقه �أ�ستانا ت�ضاعفت باملجهودات
التي كان يقدمها له دراجي منتخبنا
الوطني االول للفوز بلقب الطواف.
ومل يكن طريق مرهاوي قدو�س
للتتويج بلقب الن�سخة احلادية ع�رش
لطواف رواندا الدويل مفرو�شا بالورود
 ،حيث جتاوز العديد من العقبات خالل
ثمانية مراحل متتالية  ،ومب�شاركة
15فريقا عاملية يف الطواف الذي
�أ�شعلته �شمعته االوىل بعد �إنتقاله يف
الت�صنيف العاملي اىل م�ستوى (2.1
درجة)  ،وت�ضاعف االجناز االرتري يف هذا
املحفل القاري البارز بتتويج منتخبنا
الوطني بلقب �أف�ضل فريق وتتويج جنم
الواعد يعقوب دب�ساي بلقب �أ�سد العقبة
و�أف�ضل دراج �شاب.
وتلت هذه التتويجات �أخرى كانت
قد حتقق بداية مع العام احلايل عرب
جنوم منتخبنا الوطني يف �سباقات قارية
�أقيمت بالغابون والكامريون يف فئات
النخبة وال�شباب على التوايل.

�إدارة النادي امللكي بد�أت التخطيط مبكرا للمو�سم املقبل

بالأ�سماء 6 ..جنوم يرحلون عن ريال مدريد نهاية املو�سم

بد�أت �إدارة نادي ريال مدريد الإ�سباين
برئا�سة فلورنتينو برييز التخطيط مبكرا
للمو�سم املقبل ،بعد املو�سم الكارثي
للفريق امللكي ،حيث خ�رس املناف�سة
منطقيا على لقب الدوري املحلي ،ومت
اق�صائه من م�سابقة ك�أ�س امللك على يد
غرميه التقليدي بر�شلونة ،وكذلك من
املناف�سة على لقب دوري الأبطال على يد
�أياك�س الهولندي.
وذكرت �صحيفة "�أ�س" الإ�سبانية يف
تقرير مطول لها �أن خطة �إعادة جتديد
عقود الالعبني يف نادي ريال مدريد �ستبد�أ
بالتخل�ص من بع�ض النجوم الكبار ،ويف
مقدمتهم �إي�سكو وغاريث بيل ومار�سيلو
وماريانو وفاييخو وبراهيم دياز.ووفقا
للتقرير ف�إن �إدارة النادي امللكي تعتزم
التخل�ص من ه�ؤالء النجوم �إما ب�صورة دائمة
�أو على �سبيل الإعارة ،ليف�سحوا الطريق �أمام
التعاقد مع جنوم كبار ب�إمكانهم انت�شال
الفريق من كبوته.وتوقعت ال�صحيفة تخلي
�إدارة النادي امللكي عن  6العبني من العيار
الثقيل ،وهم على النحو التايل:
�إي�سكويعي�ش �إي�سكو و�ضعا �صعبا مع الفريق
امللكي منذ قدوم املدرب الأرجنتيني
�سانتياغو �سوالري ،وي�أمل الالعب يف تغيري
املدرب احلايل ليتخذ قراره يف البقاء ،لكن

تراجع م�ستواه وعدم ر�ضا جماهري املريينغي
عنه ،قد تدفعه للنظر يف العرو�ض التي
ُتقدم له.
غاريث بيلتعر�ض الويلزي النتقادات حادة من
جماهري ريال مدريد ،وظهر ذلك جليا يف
مباراة الكال�سيكو الأخرية �ضد الغرمي
بر�شلونة ،والتي خ�رسها ريال على ملعبه
�سانتياغو برنابيو ،وجتلى امتعا�ض
اجلمهور من بيل و�أدائه لدى ا�ستبداله يف
املباراة مباركو �أ�سين�سيو ،حيث وجهت له
ال�صافرات من مدرجات امللعب الذي �شهد
�سقوط النادي امللكي �أمام غرميه بر�شلونة
مرتني يف غ�ضون �أيام.
مار�سيلو
بالرغم من ت�أكيد الالعب يف �أكرث من
منا�سبة على رغبته يف �إنهاء م�سريته
الكروية يف "�سانتياغو برنابيو"� ،إال احلال
يبدو �أنه قد تغري يف الفرتة الأخرية ،حيث
�أ�صبح مار�سيلو �أ�سريا لدكة البدالء لزميله
�سريجيو ريغيلون يف الت�شكيلة الأ�سا�سية،
ما دفع الأول �إىل �إعادة ح�ساباته يف م�ستقبله
داخل الفريق ،يف الوقت الذي ي�شجع فيه
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،زميله
الربازيلي ال�سابق يف النادي امللكي على
اللحاق به يف يوفنتو�س.
 -خي�سو�س فاييخو

يبدو �أن فاييخو �سيكون ال�ضحية ل�صفقة
التعاقد مع مع �إيدر ميليتاو مدافع فريق
بورتو الربتغايل ،التي اقرتب ريال مدريد
من ح�سمها� ،إذ من املتوقع �أن ت�ستغنى
�إدارة النادي الأبي�ض عن الالعب البالغ من
عاما ،على �سبيل الإعارة بعدما
العمر ً 22
مو�سما واح ًدا على �سبيل الإعارة يف
ق�ضى
ً
فريق �آينرتاخت فرانكفورت الأملاين يف
مو�سم .2016-2017
ماريانو ديازعاد ماريانو دياز �إىل ريال مدريد ال�صيف
املا�ضي قادما من ليون الفرن�سي ،لكنه
ت�سبب يف حالة من الإحباط جلماهري النادي
امللكي ،حيث مل ُيظهر �أداءه بال�شكل
املتوقع ،ونادرا ما ي�ستعني به �سوالري يف
املباريات.
براهيم ديازتعاقد ريال مدريد مع اجلناح ال�شاب
الإ�سباين �إبراهيم دياز ( 19عاما) من نادي
مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي يف املريكاتو
ال�شتوي املا�ضي ،لكن الالعب ال�شاب مل
يخ�ض �سوى  24دقيقة فقط بقمي�ص
الفريق امللكي.
ويف حال ف�شل اجلناح الإ�سباين يف �إثبات
جدارته ،فقد يجد فلورينتينو برييز نف�سه
م�ضطرا �إىل �إعارته �إىل فريق مينحه فر�صة
امل�شاركة لتطوير م�ستواه.

يف �إطار الربنامج التعاوين القائم بني
االحتاد العام اللعاب القوى و�أكادميية
التفوق الريا�ضي باليابان (�سي�سا جروب)
 ،تلقى ثالثة من العدائني االرتريني
ال�شباب فر�صة لاللتحاق باالكادميية.
ويف املنا�سبة التي ح�رضها �أع�ضاء
االحتاد العام اللعاب القوى و�أولياء
�أمور العدائني � ،أ�شار مفو�ض الثقافة
والريا�ضة ال�سفري /زمدي تخلي ب�أن
الربنامج التدريبي الذي �إنطلق يف عام
2015م بتنفيذ من االحتاد العام اللعاب
القوى  ،يتطور من فرتة لأخرى اىل
جانب العالقات التعاونية اجلارية من
اجل النهو�ض بالقدرات الب�رشية يف كافة
املنا�شط الريا�ضية  ،منا�شدا العدائني
اىل �إغتنام الفر�ص املتاحة امامهم ل�صقل
مواهبهم .

من جانبهم اكد اولياء �أمور العدائني
الثالثة وهم داميون برهاين وناتنائيل
تولدبرهان من االقليم االو�سط ومرهاوي
زر�أ�سال�سي من القا�ش بركة  ،ب�أن الفر�صة
املتاحة �أمام العدائني �ستفتح �أفاق
رحب يف �سبيل تطوير وتنمية ريا�ضيني
كف�ؤوين يحملون �إ�سمهم �إ�سم بالدهم
عاليا يف املحافل الريا�ضية العاملية.
�أكادميية التفوق الريا�ضية باليابان
( )SEISA GROUPالتي ت�أ�س�ست
يف عام  1972تقدم الدرا�سة يف املجال
الريا�ضي من املرحلة املتو�سطة بلوغا
للمرحلة اجلامعية  ،وي�ضم مايقرب لـ15
الف طالب ريا�ضي قدموا من كافة �أرجاء
املعمورة .
وكانت للبالد قبل ذلك جتربة �سابقة
من خالل �أربعة ريا�ضيني .

تعديالت "البورد" على مل�سة اليد

�إلغاء �أي هدف ي�سجل بعد مل�سة يد و�إن كانت غري متعمدة

�أدخلت هيئة "البورد" الدولية ال�ضامنة
لقواعد اللعب يف ريا�ضة كرة القدم
تعديالت وا�سعة على تعريف مل�سة اليد يف
املباريات �سعيا لتفادي الأخطاء التحكيمية
اجلدلية ب�ش�أنها ،و�أبرزها �إلغاء �أي هدف
ي�سجل بعد مل�سة غري مق�صودة.
و�أقرت الهيئة خالل اجتماع يف مدينة
�أبردين اال�سكتلندية  ،تعديالت وا�سعة
على مبد�أ مل�سة اليد .وبعدما كانت
االجراءات املرتبطة بهذه اللم�سة تتوجب
�أن يكون الفعل "متعمدا"� ،أدخلت الهيئة
�إجراءات عقابية لبع�ض احلاالت التي
ت�سجل فيها مل�سة يد ،و�إن مل كانت عر�ضية
وغري مق�صودة.
و�أ�شارت الهيئة اىل �أنه "لن يتم ال�سماح
بعد الآن" بت�سجيل "هدف مبا�رشة من مل�سة
يد/مل�س بالذراع (و�إن كان عر�ضيا)،
والعب ي�سجل �أو يخلق فر�صة لت�سجيل
هدف بعد ا�ستحواذ على الكرة عرب يده/
ذراعه (و�إن كان عر�ضيا)".
وعلى رغم البدء باعتماد تقنية امل�ساعدة
بالفيديو يف التحكيم ("يف ايه �آر") يف ك�أ�س
العامل  2018يف رو�سيا ويف العديد من
امل�سابقات املحلية والقارية بدءا من هذا
املو�سم ،اال �أن مل�سات اليد ال تزال تثري
جدال وا�سعا ،ال�سيما على خلفية ما يعتربه

مدربون والعبون تباينا بني املعايري التي
يعتمدها احلكام العتبار �أن اللم�سة تعد
خمالفة (تعمدا) �أو ال (عر�ضية).
وحذفت عبارة "متعمدة" من الفقرة
املخ�ص�صة للمخالفات بلم�سة اليد التي
ت�ؤدي اىل ت�سجيل هدف.
اىل ذلك ،اتخذت الهيئة �سل�سلة
تعديالت �أخرى ،منها خروج الالعب من
�أر�ض امللعب لدى ا�ستبداله با�ستخدام
�أق�رص م�سافة ممكنة ،بدال من القاعدة
احلالية التي كانت ت�ستدعي خروجه من
منت�صف امللعب ودخول البديل بدال منه
عند النقطة ذاتها.
كما �أقرت الهيئة تعديالت بحق العبي
الفريق املهاجم �أثناء تنفيذ ركلة حرة ،اذ
�سيتم احل�ؤول دون م�ضايقتهم لالعبني
الذين ي�شكلون حائط ال�صد ،عرب منعهم
من الوقوف اىل جانب العبي الفريق
املدافع (كما يح�صل يف بع�ض احلاالت)،
و�إلزامهم برتك م�سافة مرت واحد على
الأقل عن ال�سد الدفاعي .و"البورد" هي
الهيئة التي تدير وحتدد تطور وتعديالت
قواعد اللعب يف كرة القدم ،وتت�ألف من
ممثلني عن الفيفا واالحتادات الربيطانية
الأربعة :الإنكليزي ،الإ�سكتلندي ،الويلزي
والإيرلندي ال�شمايل.

يف الدوري الأمريكي للمحرتفني

متذيل الغربية يهزم املت�صدر وكليربز يعمق جراح ليكرز

�سجل كيلي �أوبري جونيور  27نقطة
و 13متابعة وقاد فينيك�س �صنز متذيل
ترتيب املنطقة الغربية يف الدوري
االمريكي ملحرتيف كرة ال�سلة� ،إىل قلب
ت�أخره بع�رش نقاط يف الربع الأخري �إىل فوز
على مت�صدر الدوري ميلووكي باك�س
.114-105
و�أ�ضاف ديفن بوكر  22نقطة
و 7متريرات حا�سمة والعب االرتكاز
دي�أندريه ايتون  19نقطة و 12متابعة،
فيما �سجل للخا�رس جنمه اليوناين ياني�س
�أنتيتوكومنبو  21نقطة و 13متابعة و6
متريرات حا�سمة.
وحقق �صنز الذي فقد الأمل بالت�أهل اىل
البالي اوف فوزه الـ 14مقابل  51خ�سارة،
فيما مني ميلووكي بخ�سارته الـ 16مقابل
 48فوزا وتعر�ض للمرة االوىل هذا املو�سم
خل�سارتني متتاليتني.
وتنف�س فينيك�س ال�صعداء بفوز ثالث
يف �آخر �أربع مباريات ،وذلك بعد تعر�ضه
لنك�سة تاريخية مع  17خ�سارة متتالية.
والالفت ان فينيك�س حقق فوزه الثاين
هذا املو�سم على ميلووكي مت�صدر

الدوري.
وتابع لو�س �أجنلي�س ليكرز تراجعه
ومني بخ�سارة ثالثة تواليا �أمام جاره
و�ضيفه لو�س �أجنلي�س كليربز 105-
 .113ومل جتنب  27نقطة و 8متابعات
من جنم ليكرز "امللك" ليربون جيم�س
فريقه اخل�سارة  34هذا املو�سم مقابل 30
فوزا ،ليقبع يف املركز العا�رش يف املنطقة
الغربية.
و�سجل للفائز الإيطايل دانيلو غاليناري
 23نقطة و�أ�ضاف لو وليام�س  ،21فيما
حمل باتريك بيفريل عبء مراقبة جيم�س
وجنح ب�شكل كبري يف احلد من حتركاته.
وبعد عودة جيم�س من غياب يف 17
مباراة ب�سبب �إ�صابة يف فخذه ،فاز ليكرز
 4مرات وخ�رس يف  8مباريات ،و�أ�ضاف له
املخ�رضم راجون روندو تريبل دبل مع 24
نقطة و 12متريرة حا�سمة و 10متابعات.
وبخ�سارته اخلام�سة يف �آخر  6مباريات،
بات ليكرز على بعد �ستة انت�صارات من
�سان انتوينو �سبريز �صاحب املركز الثامن
االخري امل�ؤهل اىل الأدوار الإق�صائية من
املنطقة الغربية.

12

اخلمي�س 2019 /3 /7

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()107

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

�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور

اقوال م�أثورة

 1-حرب الطماطم يف فالين�سيا(ا�سبانيا)-:

واجناري ماثاي
(2011 – 1940م)

هي نا�شطة كينية من دعاة حماية البيئة .ولدت
يف نيريي بكينيا .ونالت درجة البكالوريو�س
من كلية ماونت �سانت �سكوال�ستيكا ،وح�صدت درجة املاج�ستري من جامعة
بيت�سربج .وكانت �أول امر�أة يف �رشق وو�سط �إفريقيا تنال الدكتوراه ،وح�صلت
عليها من جامعة نريوبي عام 1971م ،وقامت هناك بتدري�س الت�رشيح البيطري.
�أ�س�ست �سنة 1977م حركة احلزام الأخ�رض التي زرعت �أكرث من  30مليون �شجرة
يف �أفريقيا .تر�أ�ست مابني(1987 – 1981م) املجل�س القومي للمر�أة يف كينيا.
ر�شحت نف�سها يف فرتة الثمانينيات من القرن الع�رشين لالنتخابات الرئا�سية
�أمام الرئي�س الكيني دانيال �آراب موي .اختريت لتويل من�صب حكومي يف
انتخابات عام 2002م التي دفعت حزب كانو احلاكم بزعامة موي �إىل �صفوف
املعار�ضة .وتولت من�صب نائب وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف بالدها.
وعينت �سنة 2009م ر�سول ال�سالم التابع للأمم املتحدة.
نالت على جائزة نوبل لل�سالم �سنة 2004م"بف�ضل �إ�سهاماتها من �أجل التنمية
امل�ستدامة والدميوقراطية وال�سالم .قائلة ان ال�سالم على الأر�ض يتوقف على
قدرتنا على حماية بيئتنا احلية" .وذكرت اللجنة امل�ؤلفة من خم�سة �أع�ضاء �أن
ماثاي "جتمع بني العلم وااللتزام االجتماعي وال�سيا�سات الن�شيطة .ويتجاوز
هدف ا�سرتاتيجيتها حماية البيئة القائمة �إىل ت�أمني وتعزيز قواعد التنمية
البيئية امل�ستدامة"� ،أ�صبحت ماثاي بذلك �أول �سيدة �أفريقية حت�صل على جائزة
نوبل لل�سالم .وقد ح�صلت يف نف�س العام 2004م على جائزه �صويف املقدمة من
الكاتب الرنويجي جو�ستاين غاردر البالغ قيمتها � 100ألف دوالر �أمريكي.

من اقوال العظماء عن التاريخ

 الأمة التي حتفظ تاريخها حتفظ ذاتها( .را�شد ر�ستم). التاريخ يعلم الإن�سان الدرو�س ،ويجعله �أكرث وعي ًا واقدر على اتخاذاخلطوات املنا�سبة ( .عبدالرحمن منيف)
 من يتحكم يف املا�ضي يتحكم يف امل�ستقبل؛ ومن يتحكم يف احلا�رض يتحكميف املا�ضي ( .جورج �أورويل)
 التاريخ هو احل�صيلة الإجمالية لأ�شياء كان من املمكن تفاديها ( .كونراد�أديناور)
 التاريخ �سيكون لطيف ًا معي ،ف�أنا �أنوي كتابته( .ون�ستون ت�رش�شل) نحن ال ن�صنع التاريخ ،بل التاريخ هو الذي ي�صنعنا (.مارتن لوثركينج)
 التاريخ كنز ال نهاية له وال ح َّد له ( .راغب ال�رسجاين) التاريخ هو تراث الأمة وكنزها .وهو مقيا�س عظمتها يف بابي احل�ضارةوالثقافة .وهو ديوانها الذي حتتفظ فيه بذاكرتها .وهو مغرتف العرب والعظات
بيان ل�سرية عظمائها .وهو ما�ضيها الذي ت�ستند �إليه حلا�رض
لأحداثها .وهو
ٌ
�أف�ضل وم�ستقبل �أجلّ  .وهو درا�سة �أحوال املا�ضني من الأمم وال�شعوب الأخرى.
وهو وعاء اخلربة الب�رشية( .حممد مو�سى ال�رشيف)
 �إن الرجل �رس حياة الأمم و م�صدر نه�ضاتها ،و �إن تاريخ الأمم جميع ًا �إمناهو تاريخ من ظهر بها من الرجال النابغني الأقوياء النفو�س و الإرادات .و �إن
قوة الأمم �أو �ضعفها �إمنا تقا�س بخ�صوبتها يف �إنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم
�رشائط الرجولة ال�صحيحة( .ح�سن البنا)
 �أعمق مو�ضوع يف تاريخ االن�سان هو �رصاع ال�شك واليقني( .غوتة)عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف ال�سابع من مار�س عام 1876م� -:ألك�سندر غراهام بيل يح�صل على براءة اخرتاع علىاخرتاعه الهاتف.
 يف ال�سابع من مار�س عام 1886م� -:إن�شاء مدينة البريا يف والية الأمازون بالربازيل لت�صبحاليوم مقاطعة البريا.
 يف ال�سابع من مار�س عام 1902م -:حرب البوير الثانية :يف معركة تويبوت�ش قام قائد بويركو�س دي ال ري باحلاق الربيطانيني �أكرب هزمية منذ بداية احلرب.
 يف ال�سابع من مار�س عام 1945م -:قوات التحالف تعرب نهر الراين ،والقوات الأمريكيةتدخل �أملانيا وذلك يف احلرب العاملية الثانية.
 يف ال�سابع من مار�س عام 1945م -:القوات الأمريكية ت�ستويل على ج�سر لوديندورف علىنهر راين وذلك يف احلرب العاملية الثانية.
 يف ال�سابع من مار�س عام 1962م -:افتتاح �أول جل�سة من جل�سات مفاو�ضات �إيفيان التي �أدت�إىل ا�ستقالل اجلزائر.
 يف ال�سابع من مار�س عام 1996م -:انتخاب �أول برملان فل�سطيني على �أرا�ضي ال�ضفة الغربيةوقطاع غزة.
 يف ال�سابع من مار�س عام 2009م -:ت�صميم التل�سكوب الف�ضائي كبلر من �أجل ا�ستك�شاف كوكب�أر�ضي �آخر ي�ستطيع الب�شر العي�ش فيه.

من اغرب عادات وتقاليد ل�شعوب العامل

من طرائف العرب
 كان للر�شيد جارية �سوداء ،ا�سمها خال�صة ومرة  ،دخل ابو
نوا�س على الر�شيد  ،ومدحه ب�أبيات
بليغة  ،وكانت اجلارية جال�سة
عنده  ،وعليها من اجلواهر والدرر
ما يذهل االب�صار  ،فلم يلتفت :
الر�شيد اليه  .فغ�ضب ابو النوا�س
 ،وكتب  ،لدى خروجه  ،على باب
الر�شيد -:
لقد �ضاع �شعري على بابكم
 .........كما �ضاع در على
خال�صة .
وملا و�صل اخلرب اىل الر�شيد ،
حنق وار�سل يف طلبه  .وعند دخوله
من الباب حما جتويف العني من
لفظتي ( �ضاع ) ف�أ�صبحت (( �ضاء
))  .ثم ُمثل امام الر�شيد  .فقال له :
ماذا كتبت على الباب ؟
فقال -:
لقد �ضاء �شعري على بابكم
 ...........كما �ضاء در على
خال�صة .
ف�أعجب الر�شيد بذلك واجازه .
فقال احد احلا�رضين  :هذا �شعر
قلعت عيناه ف�أب�رص .
اجل�صا�ص على ابن له
 دخل ابنّ
قد مات ولده  ،فبكى ،وقال -:كفالك
بني حمنة هاروت وماروت.
الله يا ّ
فقيل له -:وما هاروت وماروت؟
فقال -:لعن الله الن�سيان � ،إمنا
�أردت ي�أجوج وم�أجوج  ،قيل -:وما
ي�أجوج وم�أجوج؟ قال -:فطالوت
وجالوت  ،قيل له -:لعلك تريد
منكر ًا ونكريا ؟قال :والله ما �أردت
غريهما.
 قال رجل لها�شم بن القرطي -:كمتعد؟ قال -:من واحد �إىل �ألف و�أكرث،
قال -:مل �أرد هذا ،قال -:فما �أردت؟
فقال -:كم تعد من ال�سن؟ قال -:اثنني
وثالثني ٍ
�سنّا من �أعلى و�ستة ع�رشمن
�أ�سفل ،قال -:مل �أرد هذا؟ قال -:فما
�أردت؟ قال -:كم لك من ال�سنة؟قال-:
ما يل منها �شيء ،كلها لله عز وجل،
قال -:فما �سنُّك؟ قالَ -:عظْ م ،قال-:
ف�إبن كم �أنت؟ قال -:ابن اثنني� ،أب
و�أم ،قال -:فكم �أتى عليك؟ قال -:لو
علي �شيء لقتلني ،قال -:فكيف
�أتى َّ
�أقول؟ قال -:قل كم م�ضى من عمرك؟
فقال له -:كم م�ضى من عمرك؟
ف�أجابه ها�شم -:وما �ش�أنك �أنت
بعمري؟ ف�أحرج الرجل.
 قال رجلٌ لرجل بخيل  :لمِ َ التدعوين �إىل طعامك ؟ فقال البخيل
امل�ضغ � ،رسيع البلع
 -:لأنك ج ّيد
ِ
أكلت لقمةً ه َّي� َأت �أخرى .فقال
� ،إذا � َ
الرجل -:وهل تريدين �أن ا�صلي
ركعتني بني كل لقمتني! !!..
 نظر رجل اىل زوجته وهي�صاعدة ال�سلم فقال لها ِ � :
أنت طالق
ِ
ِ
نزلت ،
�صعدت  ،وطالق �إن
�إن
ِ
وقفت ! فرمت بنف�سها على
وطالق �إن
ِ
فداك �أبي وامي ،
الأر�ض ! فقال لها-:
ِ
اليك اهل
�إن مات االمام مالك احتاج
املدينة يف �أحكامهم!

يحدث هذا االحتفال يف فالن�سيا ب�أ�سبانيا يف �آخر
�أربعاء من �شهر�أغ�سط�س ،حيث يجتمع الآالف يف
ال�شوارع وامليادين و تبد�أ حرب �رش�سة الأ�سلحة فيها
هي الطماطم! يرتا�شق النا�س طوال اليوم بكميات
مهوله من الطماطم لدرجة �أن ال�شوارع متتلئ ب�أنهار
من ال�صل�صة احلمراء .بعد هذه احلرب الودية يجتمع النا�س يف �آخر اليوم
لتناول الطعام يف موائد جماعية.
 2بوفيه للقرود يف مدينة لوب بوري(تايالند)-:�سنويا يف نوفمرب يقوم �سكان مدينة لوب بوري
يف تايالند بتح�ضري مائدة عظيمة حتوي ما لذ وطاب
من الفواكه واخل�رضوات واحللوى والكعك فقط لأجل
عيون القرود! وجتتمع مئات القرود املحظوظة
لال�ستمتاع بهذه الوليمة بينما ي�شاهد ال�سياح هذا
امل�شهد الغريب .وي�سكن هذه املدينة �أكرث من 2000
قرد من نوع املكاك وجتوب ال�شوارع بحرية تامة ،وك�أنهم �أ�صحاب البلد.
 3حفالت الزفاف والهدية التقليدية املجنونة يف املانيا-:يف العادة بعد الزواج يقدم الأ�صدقاء والأقارب
الهدايا للعرو�سني ،لكن لي�س هذا الو�ضع يف
�أملانيا .فبعد حفل الزفاف يجتمع الأ�صدقاء
والأقارب ويقومون بتك�سري الأطباق والأكواب
والأواين اخلزفية يف منزل العرو�سني ،ويتوجب
عليهما التنظيف ليتعلما االعتماد على �أنف�سهم
والبدء يف احلياة الزوجية بن�شاط وم�س�ؤولية.
ّ
تتحدى النمل يف الربازيل-:
� 4شبابلت�صبح رجال وحماربا يف تقاليد قبيلة �ساتريي
ماوي ( )Satere-Maweيف الربازيل ،عليك �إرتداء
قفازات مليئة بع�رشات النمل امل�سمى بنمل الر�صا�ص
( .)Bullet Antsيقوم املتحدي بتحمل ل�سعات
النمل امل�ؤملة والتي ت�ؤثر يف اجلهاز الع�صبي على
مراحل متتد �إىل � 11ساعة من العذاب ،بعدها يعرتف
به كرجل وحمارب يعتمد عليه يف القبيلة ..رجولة
على حق!

يبتكر طريقة مده�شة لتجاوز الزحام املروري

تو�صل وكيل ت�أمني يبلغ من العمر
 29عام ًا من مدينة ت�شونغ ت�شينغ
ال�صينية� ،إىل طريقة مبتكرة للتغلب على
حركة املرور يف �ساعة الذروة ،وذلك
عرب ا�ستخدام لوح جتديف لعبور نهر
�أليانغت�سي كل �صباح .متكن "ليو فو كاو"
من تقلي�ص مدة رحلته �إىل العمل �صباحاً،
من  60دقيقة �إىل  6دقائق عرب �سلوك طريق
خمت�رص يتمثل يف االنتقال عرب �ضفتي نهر ي�شق املدينة .وكان ليو يقود
�سيارته متجه ًا �إىل العمل كل يوم وي�صل يف وقت مت�أخر ،وخا�صة بعد �أن
بد�أت ال�سلطات ب�إجراء �أعمال �صيانة على م�سافة طويلة من الطريق الذي
ي�سلكه ،ما دفعه للتفكري بطريقة يتجنب فيها الت�أخري الذي كان ي�صل يف
الكثري من الأحيان �إىل �ساعة كاملة .و�أثناء قيامه مبمار�سة التجذيف يف
نهر �أليانغ�ستي ذات مرة ،اكت�شف ليو ب�أن عبور النهر ال ي�ستغرق �أكرث
من  6دقائق ،فقرر �أن ي�سلك هذا الطريق املخت�رص يومي ًا يف طريقه �إىل
العمل .واعتاد ليو على و�ضع جميع �أغرا�ضه مبا فيها حا�سوبه املحمول
ومعطفه داخل حقيبة م�ضادة للماء ،ويح�صل على لوح جتديف من �ضفة
النهر ،ليبد�أ رحلته التي ال تتجاوز م�سافتها  1000مرت .وعندما ي�صل �إىل
ال�ضفة الأخرى يقوم ليو ب�إخراج �سرتته ،وجواربه اجلافة ،من احلقيبة ،ثم
يرتيدها ويتوجه �إىل مكتبه الذي يقع على م�سافة قريبة .وقد �أثار �أ�سلوب
ليو اجلديد يف التنقل� ،إعجاب املتابعني على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
لكن املوظف ال�شاب حذّ ر الآخرين من اتباع هذه الطريقة ما مل يخ�ضعوا
لتدريبات �صارمة ،وا�ستخدام معدات ال�سالمة الالزمة ،وفق ما ورد يف موقع
“�أوديتي �سنرتال” الإلكرتوين.

كلب �صغري "يهاجم" فهدا يف موقف طريف

انت�رش مقطع فيديو جديد يوثق
حادثة طريفة ونادرة ،جرت بني فهد
وكلب �صغري يف املك�سيك ،ونالت
انت�شارا وا�سعا عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي.
ويظهر يف املقطع امل�صور ،كيف
يلعب كلب �صغري بعنف مع فهد بري،
حيث �أخذ يع�ضه مرارا ،دون �أن يعري
الفهد �إهتماما ملحاوالت الكلب لفت انتباهه .وعقب ن�رشه للمقطع� ،أكد �صاحب
الفيديو �أن احليوانني املتفاوتني متاما باحلجم والف�صيل ،هما �صديقان
متالزمان ،بل حتى �إنهما ينامان �سوية.
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