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ال�سفرية �صوفيا ت�سفاماريام مندوب ارتريا الدائم باالمم املتحدة رئي�س االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة
يعقد �سمنار ًالطالب االقليم اجلنوبي

�سلمت ال�سفرية �صوفيا ت�سفاماريام
اوراق اعتمادها لالمني العام لالمم
املتحدة يف اخلام�س من �سبتمرب
اجلاري كمندوب دائم لإرتريا يف
االمم املتحدة.
حيث �سلمت ال�سفرية �صوفيا ر�سالة
من فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
حمملة باالمنيات الطيبة لالمني
العام ال�سيد /انتينيو قوتري�ش،
وبحثت معه �سبل تعزيز العالقات
بني ارتريا واالمم املتحدة.
وا�شاد االمني العام قوتري�ش بدور
ارتريا يف �إر�ساء ال�سالم واال�ستقرار
االقليمي ،معربا عن امنياته الطيبة
ل�ضمان ال�سالم واالزدهار االقليمي.

عقد رئي�س االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة ال�سيد �/صالح احمدين �سمنار
يف الثالث من �سبتمرب مبدينة مندفرا لطالب االقليم اجلنوبي �سمنار ًا حول دور
وم�شاركة تنظيمات ال�شباب يف املهام الوطنية.وقال "ان ت�سليح ال�شباب بالعلم
واملعرفة جزء من اال�سرتاتيجية التنموية للحكومة باعتباره مورد ا�سا�سي
للتطور ،داعيا الطالب وال�شباب لتعزيز التاطري يف تنظيمات االحتاد لتحقيق
هذه اال�سرتاتيجية.و�شدد على الدور الكبري لل�شباب لتحقيق اال�ستقالل والذود
عن ال�سيادة ،داعيا �شباب هذه املرحلة التباع خطى اخوتهم وامل�شاركة الواعية
يف التنمية.من جانبها او�ضحت �سكرتري اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
يف االقليم اجلنوبي ال�سيدة /امتي تقو�سي ان ثقافة العمل يجب ان تكون من
�سمات ال�شباب احلايل.
من جهة اخرى او�ضح م�س�ؤول االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف االقليم
اجلنوبي ال�سيد /قرماي قربو يف اللقاء الذي جرى ب�ش�أن ان�شطة اال�شهر الثمانية
املا�ضية ،ان الدورات التدريبية املهنية والتاهيلية كانت فعالة.

مدير الت�أمينات يف �سمنار لالعالميني

جمتمعنا يتعاون ويت�ضامن مع من يتعر�ضون للم�صائب
لكن مع التطور م�ؤ�س�سة الت�أمينات ت�ضمن ذلك

قدم مدير عام م�ؤ�س�سة الت�أمينات
الوطنية ال�سيد/زر�ؤ ولدمكئيل �أم�س
اجلمعة تنوير ًا يف قاعة هقر لأع�ضاء
وزارة االعالم حول الت�أمني اجلماعي
على احلياة .
او�ضح فيه ان الت�أمني على
احلياة � ،أحد املو�ضوعات التي
تنال االهتمام الكبري على م�ستوى
العامل .حيث ان من اهم اهدافه
تقدمي التعوي�ضات والعون املادي
يف حاالت املوت والعمر املتقدم
و�أثناء املر�ض .
واو�ضح انه من جميل املزايا
يقوم بالتعاون
ان جمتمعنا
والرتاحم وامل�ساعدة لأفراده ويف
كل امل�ستويات والتجمعات ،
بالعمل على الت�ضامن مع من
يتعر�ضون للم�صائب  ،ولكن مع
تطور املجتمع �إىل �أي مدى ميكن
ان ي�ستمر هذا الدعم .
وابان انه من االف�ضل الت�أمني
اجلماعي لأع�ضاء امل�ؤ�س�سات� ،أو
املجموعات  ،لكون العدد الكبري
مع تفاوت ال�سن يقلل من تكلفة
الدفع  ،كما ان الفرد �إذا ماتويف
 ،فالدعم والتعوي�ض يكون من
ن�صيب ا�رسته الذي بدوره يحل
لها م�شكالتها يف غياب الراعي،
وهنا ي�أتي دور م�ؤ�س�سة الت�أمينات

يف جمع هذه االموال وادارتها وفق
النظم والقوانني املعمول بها
ويف ختام حديثه �شدد ال�سيد/
زر�ؤ ولدمكئيل على �رضورة رفع
م�ستوى الوعي حول اهمية الت�أمني
على احلياة  ،وخا�صة بالن�سبة
لل�شباب واالجيال املتعاقبة .
امل�شاركون من جانبهم �شكروا

ال�سيد/زر�ؤ على ما قدمه من تنوير
حول اهمية الت�أمني خا�صة بالن�سبة
لل�شباب  ،وخا�صة يف اال�شرتاك يف
الت�أمني يف اكرث من موقع عمل او
جتمع وامكانية اال�ستفادة من ذلك ،
ودوره يف �ضمان تامني االن�سان
حتى يف ظروف تغيري موقع العمل
وغريه من االراء.

�سكان منطقة �أزايحي بدباروا يطالبون
با�ستئناف م�شروع ازايحي للري بالتنقيط
طالب �سكان منطقة �أزايحي يف مديرية
دباروا االقليم اجلنوبي ال�ستئناف
م�رشوع ازايحي للري بالتنقيط الذي
�رشع العمل فيه العام  2012لتنمية
حوايل  50هيكتار ،لكنه توقف قبل
االكتمال نتيجة مل�شكالت فنية.
واو�ضح ال�سكان يف االراء التي ادلوا
بها بان احلكومة �شيدت لهم م�رشوع عام
 ، 2008مما ادى ذلك اىل حل ا�شكالية
املياه ،وان�شاء البنى التحتية مل�رشوع
الري بالتنقيط لتو�سيع الزراعة ونقلها
من املطرية اىل املروية ،منا�شدين
اجلهات املعنية ملنح االهتمام للم�رشوع
انطالقا من توزيع اخلدمات الكهربائية
حديثة الدخول يف مناطقهم.

حاكم القا�ش -بركة يدعو للدفع بربامج التنمية
دعا حاكم اقليم القا�ش بركة ال�سيد /ابرها
قرزا للدفع بالتن�سيق والتكامل ,للم�ضي قدما
بربامج التنمية يف كافة املجاالت واملناطق.
واو�ضح يف االجتماع الذي عقده يف اخلام�س
من �سبتمرب مل�س�ؤويل م�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة
واع�ضاء املجل�س وفروع االحتادات العاملة
باالقليم  ،بان احلكومة ظلت تقوم با�ستثمار كبري
و�ضعا يف االعتبار للموارد التي يزخر بها االقليم
 ،داعيا اىل تعزيز م�شاركة ال�شعب والعمال
والطالب بفعالية يف اجناز الربامج.
وقال" �أن الربامج املنفذة تهدف اىل حت�سني
م�ستوى معي�شة ال�شعب ،لذا يجب منح االهتمام
الكبريبان�شطة الت�شجري وحفظ املياه وحماية
الرتبة نظرا للمخاطر املناخية وات�ساع رقعة
الت�صحر.
وا�شار اىل اجلهود املبذولة اليجاد حلول

ملمو�سة للم�شكالت بالتفاهم مع اجلهات املخت�صة
وتو�سيع وتطوير اخلدمات االجتماعية ،وال�سعي
الكمال امل�شاريع املنفذة واملتوقفة بربطها مع
برامج الت�صدي والتنمية يف االقليم.
ودعا االجتماع لبدء العمل على توزيع الغاز
لي�ساهم ا�ستخدامه يف حت�سني االو�ضاع املعي�شية
لل�شعب واحلد من اقتالع اال�شجار واالهتمام
باخلدمات والبنى التحتية يف مدينة بارنتو وادخال
ا�ساليب عمل جديدة لتطوير التن�سيق وال�شراكة
بني امل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة يف االقليم وتوفري
ادوات العمل والتجهيزات للتنفيذ الفاعل لربامج
التنمية.
ومن جهة �أخرى دعا اخلرباء الزراعيني يف
اقليم القا�ش بركة مزارعوا االقليم النا�شطني
يف التنمية الزراعية واحليوانية ملتابعة �صحة
منتجاتهم وتوفري انتاج �صحي للم�ستهلكني .ويف

ور�شة عمل عُ قدت يف مدينة ت�سني �شارك فيها
مدراء مديريات تن�سي ،فورتو �ساوا وهيكوتا
وقلوج ،ا�ضافة اىل املزراعني وارباب العمل
وا�صحاب امل�ؤ�س�سات ُ ،قدمت دعوة للمزارعني
باتباع ار�شادات اخلرباء حول كيفية ا�ستخدام
الكيماويات وا�ستخدامها كاق�صى خيار ،باعتبار
ان الكيماويات واملنتجات الزراعية الداخلة اىل
البالد بطريقة غري قانونية  ،لكونها تحُ دث ا�ضرار
�صحية بالغة.
واو�ضح م�س�ؤول وحدة رقابة البذور يف مكتب
الزراعة باالقليم ال�سيد /ابرهلي هيلي ميكائيل
،انه جتري متابعة جادة ل�ضمان وتامني الغذاء
ال�صحي ،م�شريا اىل ان املتابعة اجلادة ت�ؤدي اىل
فر�ض غرامات ت�صل حتى مرحلة �سحب الرخ�صة
التجارية.
واو�ضح جوانب الق�صور ال�سائدة يف االقليم

وذكر ال�سيد /ايوب تخ�ستي املدير
التنفيذي ل�ضاحية ازايحي بان ال�سكان
ح�صدوا انتاج وفري يف مو�سم واحد من
خالل امل�رشوع الذي ان�ش�أ عام ،2012
ويف الوقت احلايل ميكنهم ح�صاد
االنتاج خالل ثالث موا�سم يف حال
ا�ست�أنف امل�رشوع ن�شاطه بدرا�سة بحثية
معمقة ودقيقة.
من جهته قال مدير مديرية دباورا
ال�سيد /فري ونقيل تخلي هيمانوت انهم
قدموا معلومات وا�ضحة فيما يتعلق
باو�ضاع امل�رشوع للجهات املعنية،
م�شريا اىل انهم يتوقعون احداث حل
جذري مع تو�سع عملية ادخال اخلدمات
الكهربائية يف منطقتهم.

،املتمثلة يف نق�ص النظافة يف حمالت ع�صارات
ال�سم�سم واملخازن ،وو�ضع املنتجات الغذائية
والكيماويات معا يف خمزن واحد ،وتوفري
الطماطم امللوثة بالكيماويات للمواطنني ،منا�شدا
لتعزيز دور ال�شعب وال�شركاء من اجل تفعيل
عملية الرقابة اجلارية.
من جهته قال م�س�ؤول وحدة رقابة الرثوة
احليوانية ال�سيد� /سعري ابرهام ان �ضمان �صحة
احليوانية تتطلب متابعة جادة وحملة تطعيم
�سنوية ،داعيا التجار للحد من جتارة البي�ض
والدجاج واللحوم والع�سل غري القانوية ملا ت�سببه
من ا�ضرار �صحية بالغة .وا�ضاف ال�سيد �/سعري
قائال "ان الوحدة تعمل لإر�ساء بنى حتتية ع�صرية
منا�سبة ل�ضمان نظافة اجلزارات املنت�شرة يف مدن
اغردات وتن�سي وبارنتو كجزء من املهام اجلارية.
من جهته َّ
ذكر مدير مديرية ت�سني ال�سيد �/سيوم
قربي �سو�س املواطنني للحد من املنتجات الغذائية
غري معروفة امل�صادر من البيع ،متعهدا بان ادارته
الزالت تعمل جاهدة لل�سيطرة على ذلك.
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كوريا ال�شمالية تطلب خف�ض عدد عنا�صر الأمم املتحدة على �أرا�ضيها �إيطاليا :وزيرة الدفاع ال�سابقة تتح�سر على
ا�ستبعادها من احلكومة

طلبت كوريا ال�شمالية ال�شهر
املا�ضي من الأمم املتحدة خف�ض عدد
عنا�رصها املوجودين يف البالد ،وهو
طلب جَتري مناق�شته بني اجلانبني،
املتحدث با�سم املنظّ مة
وفق ما �أعلن
ّ
الدولية �ستيفان دوجاريك اول ام�س
اخلمي�س.
وقال دوجاريك يف م�ؤمتره
ال�صحايف اليومي � ّإن طلب اخلف�ض
هذا متّ ت �صياغته يف ر�سالة مل يك�شف
تفا�صيلها.
وتُ طالب الر�سالة التي ح�صلت
عليها وكالة فران�س بر�س بتطبيق
خف�ض عدد العنا�رص قبل نهاية ال�سنة
املن�سق
مبا ي�شمل �إلغاء من�صب
ّ
املوجود يف كوريا ال�شمالية.

و�أو�ضح امل�س�ؤول الكوري ال�شمايل
كيم ت�شانغ مني يف الر�سالة �أن
"الربامج التي تدعمها الأمم املتحدة
ِ
تعط النتائج املتوقّ عة ،ب�سبب
مل
ت�سيي�س قوى معادية مل�ساعدات الأمم
املتحدة".
و�أ�ضاف "خالل الأعوام الأخرية على
وجه اخل�صو�ص ،انخف�ضت م�ساعدات
حد كبري،
الأمم املتحدة يف البالد �إىل ّ
وت� ّأخر ت�سليم الإمدادات ،ما � ّأثر كثري ًا
على التنفيذ ال�شامل مل�شاريع الأمم
املتحدة".
يف العام  2017كانت كوريا
ال�شمالية هدفا لثالث جمموعات من
العقوبات الدولية القا�سية التي
ت�ؤثر على اقت�صادها ،بهدف دفعها

�إىل وقف براجمها للأ�سلحة النووية
والبال�ستية .غري � ّأن الأمم املتحدة
منحت منذ ذلك احلني بع�ض الإعفاءات
املتعلّقة ب�إمدادات امل�ساعدات
الإن�سانية.
وقال دوجاريك "العمليات احلالية
للأمم املتحدة لي�ست لها �سوى ب�صمة
طفيفة على الأر�ض".

والفل�سطينيني".
وقال غرينبالت الذي كانت �صفته
الر�سمية "املمثل اخلا�ص للمفاو�ضات
الدولية" يف بيان �إن عمله يف البيت
االبي�ض كان "امتيازا" ،وا�ضاف
يف تغريدة "انا ممنت فعال للعمل
على حماولة حت�سني حياة ماليني
والفل�سطينيني
اال�رسائيليني
و�آخرين".
واىل جانب جاريد كو�شرن� ،صهر
ترمب وم�ست�شاره ،توىل غرينبالت
اقرتاح خطط لو�ضع حد للنزاع بني
ا�رسائيل والفل�سطينيني يف موازاة
وعد ترمب بان ينجح حيث اخفقت
�إدارات امريكية �سابقة.
ونهاية اغ�سط�س ،اعلن غرينبالت
�أن خطة ال�سالم لت�سوية النزاع التي
بقيت طي الكتمان لنحو عامني ون�صف
عام وارجىء اعالنها مرارا ،لن
تعر�ض قبل االنتخابات الت�رشيعية
يف ا�رسائيل املقررة يف � 17سبتمرب.

يف املقابل ،اعلن اجلانب
االقت�صادي منها يف يونيو ون�ص على
خم�سني مليار دوالر من اال�ستثمارات
الدولية يف االرا�ضي الفل�سطينية
والدول العربية املجاورة على
مدى ع�رشة اعوام .لكن امل�س�ؤولني
الفل�سطينيني رف�ضوا اخلطة االمريكية
على خلفية ا�ستمرار القطيعة مع ادارة
ترمب التي اعرتفت بالقد�س عا�صمة
ال�رسائيل.
وقبل و�صول ترمب اىل البيت
االبي�ض نهاية  ،2016كان غرينبالت
م�ست�شاره القانوين داخل منظمة ترمب
لنحو ع�رشين عاما.
ويعترب غرينبالت قريبا جدا من
ا�رسائيل ،واثار غ�ضب الدبلوما�سيني
االوروبيني يف االمم املتحدة يف
يوليو حني اعترب �أن "ال�سالم الدائم
وال�شامل (يف ال�رشق االو�سط) لن
ي�صنعه القانون الدويل او قرارات
مكتوبة غري وا�ضحة".

موفد ترمب لل�شرق االو�سط يقدم ا�ستقالته

اعلن جاي�سون غرينبالت،
امل�ست�شار اخلا�ص للرئي�س دونالد
ترمب املكلف اعداد خطة �سالم لت�سوية
النزاع بني ا�رسائيل والفل�سطينيني،
ا�ستقالته اول ام�س اخلمي�س.
وكتب الرئي�س االمريكي على تويرت
"بعد نحو ثالثة اعوام يف ادارتي،
�سيغادر جاي�سون غرينبالت لالن�ضمام
اىل القطاع اخلا�ص .كان جاي�سون
�شخ�صا وفيا و�صديقا كبريا وحماميا
رائعا .لن نن�سى �إخال�صه ال�رسائيل
و�سعيه اىل ال�سالم بني ا�رسائيل

بوتني :الزعامة الغربية انتهت والعمل دون الهند وال�صني غري ممكن

قال الرئي�س الرو�سي ،فالدميري
بوتني� ،إنه بات وا�ضحا للجميع �أن
الزعامة الغربية للعامل انتهت ،و�أنه
ال ميكن ت�صور العمل الدويل دون
ال�صني والهند.
و�رصح بوتني خالل م�شاركته يف
�أعمال منتدى ال�رشق االقت�صادي،
بح�ضور رئي�س الوزراء الياباين
�شينزو �آبي ،ورئي�س الوزراء الهندي،
ناريندا مودي ،والرئي�س املنغويل،
خالتاما باتولغا�" :أعتقد �أنه بات
وا�ضحا للجميع ،والرئي�س (الفرن�سي
�إميانويل) ماكرون ،قال م�ؤخرا يف
ت�رصيح علني� ،إن زعامة الغرب بد�أت
تنتهي".

و�أكد الرئي�س الرو�سي
�أنه ال ميكن ت�صور منظمة
دولية ناجعة تعمل بدون
م�شاركة ال�صني والهند.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن
الرئي�س الفرن�سي �أعلن
قبل �أ�سبوع �أن العامل
يعي�ش نهاية ع�رص
الهيمنة الغربية فيه.
و�أو�ضح ماكرون يف
كلمة �ألقاها خالل م�ؤمتر ال�سفراء،
الذي يد�شن �سنويا عودة الدبلوما�سيني
الفرن�سيني �إىل �أداء واجباتهم بعد
انتهاء عطلة ال�صيف� ،أن "هناك بزوغ
قوى جديدة ،وهي قوى اقت�صادية

لي�ست �سيا�سية بل دول ح�ضارية ت�أتي
لتغري هذا النظام العاملي ،و�إعادة
النظر يف النظام االقت�صادي ب�صورة
قوية ،ومنها الهند وال�صني ورو�سيا،
حيث تتميز تلك البلدان ب�إلهامها
االقت�صادي الكبري".

�أملانيا ..التحقيق مع �شركة متهمة ببيع برنامج جت�س�س �إىل تركيا

�أكدت نيابة ميونيخ الأملانية
�أنها جتري حتقيقا مع �رشكة ي�شتبه
ببيعها برناجما جت�س�سيا �إىل تركيا،
�أتاح حلكومة �أنقرة اخرتاق هواتف
ن�شطاء معار�ضني.
وردت النيابة على �س�ؤال من
�أكرب �صحيفة يومية يف البالد
 ،Süddeutsche Zeitungو�رشكتي
 NDRو MDRالإعالميتني و�إذاعة
 Bayerische Rundfunkالتي �أجرت
حتقيقا �صحفيا يف املو�ضوع ،و�أعلنت

النيابة �أن التحقيق الر�سمي
جار مع �رشكة ،FinFisher
ومقرها يف �إقليم بافاريا،
ب�سبب �شبهات ب�أنها باعت
ب�صورة غري م�رشوعة برنامج
� Finspyإىل �أنقرة.
ومت فتح التحقيق بعد
تقارير �إعالمية حتدثت عن
عملية البيع غري امل�رشوعة ودعاوى
ق�ضائية قدمتها عدة منظمات حقوقية،
بينها "�صحفيون بال حدود" و"املركز
الأوروبي للحقوق الد�ستورية وحقوق
الإن�سان"� ،ضد ال�رشكة.
وتن�ص تلك التقارير والدعاوى على
�أن الربنامج الذي باعته ال�رشكة مت
حتميله على هواتف ن�شطاء �شاركوا
يف املظاهرات املعار�ضة التي نظمت
عام  2017يف تركيا ،احتجاجا
على حملة اعتقاالت وا�سعة النطاق

�شنتها حكومة الرئي�س ،رجب طيب
�أردوغان ،عقب حماولة االنقالب
الفا�شلة ،يف يوليو عام .2016
ومنح هذا الربنامج احلكومة
الرتكية �إمكانية الو�صول �إىل جهات
االت�صال وال�صور والفيديوهات
يف هواتف ه�ؤالء الن�شطاء ،ح�سب
التقارير.
و�سبق �أن �أعلنت وزارة االقت�صاد
الأملانية ،عام � ،2018أنها مل ت�صدر
ترخي�صا لبيع هذا الربنامج �إىل
تركيا.
وقدمت املنظمات احلقوقية حتليل
ال�شيفرة امل�صدرية للربنامج الذي
ا�ستهدف املعار�ضني الأتراك ،حمملة
خم�سة مديرين يف ال�رشكة وعددا من
املوظفني امل�س�ؤولية عن ال�صفقة غري
امل�رشوعة.

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية
ال�سابقة� ،إليزابيتا ترينتا� ،إنها
مل تكن ت�ستحق �أن تُ �ستبعد عن
احلكومة ،م�ضيفة �أنها كانت على
علم م�سبق ب�أنها �ستفقد من�صبها.
ل�صحيفة
ترينتا
و�رصحت
"مي�ساجرو" بالقول�" :أنا ل�ست �سعيدة بهذا الأمر ،فلم �أكن �أ�ستحق كل ذلك ،فقد
كنت من الأ�شخا�ص الذين حاربوا �سالفيني �أكرث من �أي �شخ�ص �آخر� .أريد البقاء
�صامتة ،لأن ب�إمكاين الآن قول كل �شيء �ضد اجلميع".
و�أ�ضافت مت�سائلة" :وزير الدفاع من�صب مهم ،ووزارة الداخلية متتلك القدر نف�سه
من الأهمية .فهل من املنا�سب وجود تيارين �سيا�سيني خمتلفني يف الوزارتني؟
�أنحن مت�أكدون من �أن التقنيني يتمتعون بالكفاءة مبا فيه الكفاية؟".
وكان بيان �صادر عن ق�رص احلكومة الإيطالية "كيجي" ،الأربعاء� ،أعلن عن
اكتمال ت�شكيل احلكومة الإيطالية اجلديدة.
وك�شف البيان �أ�سماء الوزراء ،وهم :لويجي دي مايو لوزارة اخلارجية،
لوت�شانا المورجيزي للداخلية ،بقاء �ألفون�سو بونافيدي وزيرا للعدل،
لورينزو غويريني للدفاع ،روبرتو غواليتريي لالقت�صاد� ،ستيفانو باتوانيللي
للتنمية االقت�صادية ،ترييزا بيالنوفا لل�سيا�سات الزراعية ،بينما بقي �سريجو
كو�ستا وزيرا للبيئة.

ح�صيلة �ضحايا "دوريان" يف باهاما�س
تبلغ  20قتيال وال تزال مر�شحة لالرتفاع

�أعلن رئي�س وزراء جزر باهاما�س
هوبريت ميني�س� ،أن ح�صيلة �ضحايا
الإع�صار "دوريان" الذي اجتاح البالد
يف وقت �سابق من الأ�سبوع اجلاري
بلغت  20قتيال وال تزال مر�شحة
لالرتفاع.
و�أكد ميني�س� ،أثناء م�ؤمتر �صحفي
عقده يف �ساعة مت�أخرة من الأربعاء،
بعد رحلة جوية فوق املناطق
املنكوبة �شمال البالد� ،أن ال�سلطات
املحلية تتوقع �أن ت�ستمر ح�صيلة
القتلى يف االرتفاع ،وا�صفا ما حدث
بـ "م�أ�ساة تاريخية".
وحذر رئي�س الوزراء من تقارير
تتحدث عن �أعمال نهب يف جزر �أباكو
وهي من �أكرث املناطق ت�رضرا جراء
"دوريان" الذي يعد �أقوى �إع�صار
ي�رضب باهاما�س يف تاريخها.

و�رصح من�سق ال�ش�ؤون
الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ بالأمم املتحدة،
مارك لوكوك ،ل�صحيفة
"غارديان" الربيطانية ،ب�أن
نحو � 700ألف �شخ�ص �شمال
باهاما�س ال يزالون يحتاجون
�إىل امل�ساعدة ،ح�سب تقييمات
املنظمة العاملية.
وال تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن
الو�صول �إىل �أجواء وا�سعة مغمورة من
جزر �أباكو ،وتركز حاليا على تنفيذ
عمليات الإجالء الطارئة مب�ساعدة
الواليات املتحدة وبريطانيا ،وذلك
يعني �أن عواقب الإع�صار مل يتم
تقييمها بعد ب�شكل مو�ضوعي.
وح�سب البيانات الر�سمية ،دمر
"دوريان" �أو �أتلف ما ال يقل عن 13
�ألف منزل ومبنى ،فيما وجد كثري من
املواطنني �أنف�سهم عالقني على �سطوح
املباين و�سط املناطق املغمورة.
ويتوجه "دوريان" حاليا �إىل
�سواحل الواليات املتحدة ،حيث
اتخذت ال�سلطات �إجراءات احرتازية
وا�سعة النطاق يف انتظار الإع�صار
بفلوريدا وجورجيا وكارولينا
ال�شمالية واجلنوبية.

�إردوغان يهدد �أوروبا بالالجئني!

حذر الرئي�س الرتكي رجب طيب �إردوغان اول ام�س اخلمي�س من �أن بالده
�ست�ضطر لفتح الأبواب �أمام الالجئني ال�سوريني ال�ساعني للو�صول �إىل �أوروبا،
يف حال عدم ح�صول �أنقرة على مزيد من الدعم الدويل.
ويقيم �أكرث من  3,6ماليني الجئ �سوري يف تركيا التي طالبت م�ؤخرا ب�إقامة
"منطقة �آمنة" يف �شمال �رشق �سوريا ،ميكن لالجئني �أن يعودوا �إليها.
وقال �إردوغان �إنه يف حال عدم حتقق املنطقة الآمنة "�سن�ضطر �إىل فتح الأبواب.
�إما �أن تعطونا الدعم ،و�إن مل تعطونا� ،آ�س ،ولكن هذا ما ن�ستطيع حتمله".
وت�ساءل �إردوغان "هل نحن فقط من �سيتحمل عبء الالجئني؟".
وقال �إن تركيا �أنفقت  40مليار دوالر على الالجئني .وانتقد الغرب ،وخ�صو�صا
االحتاد الأوروبي ،لعدم تنفيذ وعوده .ومبوجب اتفاقية موقعة يف  ،2016وعد
االحتاد الأوروبي �أنقرة ب�ستة مليارات يورو ( 6,6مليارات دوالر) مقابل ت�شديد
االجراءات ملنع الالجئني من مغادرة �أرا�ضيها �إىل �أوروبا ،لكن �إردوغان قال
�إن ثالثة مليارات يورو فقط و�صلت حتى الآن .وقال "قد ن�ضطر للقيام بذلك
(فتح البوابات) للح�صول على (الدعم الأوروبي)" .ونفت ناتا�شا بريتو املتحدثة
با�سم املفو�ضية الأوروبية ما جاء يف ت�رصيح �أردوغان ام�س اخلمي�س ،وقالت
لل�صحافيني يف بروك�سل �إن االحتاد الأوروبي قدم  5,6مليارات يورو لرتكيا
مبوجب االتفاق ،و�إن "الر�صيد املتبقي املقرر �سري�سل قري ًبا" .وتخ�شى تركيا
تدفق موجة جديدة من الالجئني يف وقت توا�صل القوات ال�سورية تقدمها نحو �آخر
معاقل الف�صائل املقاتلة يف �إدلب .وت�ستقبل تركيا �أي�ضا مئات �آالف العراقيني
والأفغان الذين فروا من النزاعات يف بلدانهم .ويف م�سعى لل�ضغط على الواليات
ت�سي معها دوريات م�شرتكة يف املنطقة الآمنة ،قال
املتحدة التي من املقرر �أن
رّ
�إردوغان �إن تركيا "عازمة على البدء فعليا ب�إن�شائها بحلول الأ�سبوع الأخري من
�سبتمرب" .و�أ�ضاف �أن � 350ألف �سوري عادوا فعال �إىل مناطق من بالدهم �سيطرت
عليها القوات الرتكية خالل عمليتني يف  2016و .2018وقال الرئي�س الرتكي
"نهدف �إىل توطني ما ال يقل عن مليون �شخ�ص من الأ�شقاء ال�سوريني يف املنطقة
الآمنة التي �سيتم ت�شكيلها على طول احلدود البالغة  450كلم".
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ال�سودان :عبداهلل حمدوك يعلن ت�شكيلة حكومته نتانياهو يلتقي جون�سون

�أعلن رئي�س الوزراء ال�سوداين،
عبد الله حمدوك ،عن ت�شكيلة �أول
حكومة يف ال�سودان منذ الإطاحة
بالرئي�س ال�سابق عمر الب�شري ،يف
�أبريل ،ما ي�شكل مرحلة رئي�سية يف
العملية االنتقالية التي يفرت�ض �أن
ت�ؤدي اىل ُحكم مدين.
و�أرجىء �إعالن احلكومة اجلديدة
�أياما عدة ملنح رئي�س الوزراء
وقت ًا كافي ًا لالختيار بني الأ�سماء
التي ر�شحتها "قوى اعالن احلرية
والتغيري".
و�أفادت تقارير �إعالمية �أن احلكومة
اجلديدة ت�ضم  18وزير ًا بينهم �أربع
ن�ساء �أبرزهن وزيرة اخلارجية
�أ�سماء حممد عبدالله.
وت�شكل جمل�س ال�سيادة يف
ال�سودان بعد توقيع اتفاق تاريخي
بني املجل�س الع�سكري االنتقايل
الذي توىل احلكم بعد الب�شري وقادة
االحتجاجات يف � 17أغ�سط�س.

ويت�ضمن هذا االتفاق
الكربى
اخلطوط
ملرحلة انتقالية من
املقرر �أن ت�ستمر
ومتهد
ثالثة �أعوام
ّ
انتخابات
لإجراء
دميوقراطية .ويتمثل
�أحد �أبرز حتديات
اجلديدة
احلكومة
بالنهو�ض باقت�صاد
ال�سودان الذي طاولته
عقوبات �أمريكية طوال
عقدين.
وعلى �صعيد ذي �صلة تعهد
رئي�س جمل�س ال�سيادة ،الفريق
�أول ركن عبد الفتاح الربهان ،ب�أن
القوات امل�سلحة للبالد �ستبتعد
عن ال�سيا�سية و�سرتكز على تطوير
قدراتها الع�سكرية.
وقال الربهان ،يف كلمة �ألقاها
اول ام�س اخلمي�س خالل حفل

مبنا�سبة تخريج الدفعة 63
كلية حربية ،والدفعة  17كلية
علوم الطريان ،والدفعة  19كلية
الدرا�سات البحرية ،يف ا�ستاد الكلية
احلربية ال�سودانية ،قال �إن "القوات
امل�سلحة جنبت البالد الفنت يف
الفرتة املا�ضية ،و�ستم�ضي ب�صمود
و�إجالل ،و�ستبقى على عهدها مع
ال�شعب ال�سوداين".

ال�شرطة امل�صرية تعلن مقتل  6من "العنا�صر االرهابية"

�أعلنت وزارة الداخلية امل�رصية يف
بيان اول ام�س اخلمي�س مقتل  6من
"العنا�رص االرهابية" يف ال�صحراء
الغربية للبالد بعد تبادل النريان
بينهم وبني قوات الأمن.
وقالت الوزارة يف بيانها �إنه
"توافرت معلومات لقطاع الأمن

الوطني حول تواجد
جمموعة من العنا�رص
الإرهابية الهاربة ب�إحدى
املناطق داخل العمق
بنطاق
ال�صحراوي
البحرية
الواحات
الغربية)
(ال�صحراء
واتخاذها من خيمة محُ اطة
بالتباب املرتفعة م�أوى
لهم بعيد ًا عن الر�صد
الأمني ومنطلق ًا لتنفيذ
عملياتهم العدائية".
و�أ�ضاف �أنه مت "مداهمة املنطقة
امل�شار �إليها فجر وقامت العنا�رص
الإرهابية بتبادل �إطالق النريان
مع القوات ما دفعها للتعامل مع
م�صدرها ،و�أ�سفر ذلك عن م�رصع 6
من العنا�رص".

وت�شن ال�سلطات منذ فرباير ،2018
عملية وا�سعة النطاق "ملكافحة
الإرهاب" خ�صو�صا يف �شمال �سيناء
املنطقة التي �شهدت ن�شاطا مكثفا من
جمموعات متطرفة وم�سلحة على مدار
ال�سنوات ال�ست املا�ضية بعد �إطاحة
اجلي�ش الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي
يف عام .2013
ومذاك ،قتل مئات من رجال الأمن
واجلي�ش يف هجمات تن�سب �إىل
جهاديني.
�إال �أن اجلي�ش امل�رصي يعلن
با�ستمرار مقتل "عنا�رص تكفريية"
خالل عمليته حتى و�صلت ح�صيلة
قتلى اجلهاديني �إىل �أكرث من .650
ويف املقابل قُ تل نحو خم�سني
ع�سكري ًا م�رصي ًا منذ فرباير ،2018
بح�سب الأرقام الر�سمية.

املغرب يفكك خلية �إرهابية موالية لداع�ش

�أعلنت وزارة الداخلية املغربية
�أن املكتب املركزي للأبحاث
الق�ضائية التابع للمديرية العامة
ملراقبة الرتاب الوطني (خمابرات
داخلية) ،متكن اول ام�س اخلمي�س
من تفكيك خلية �إرهابية موالية
لـ"داع�ش" ،تتكون من  5متطرفني،
ترتاوح �أعمارهم بني  27و41
�سنة.
و�أو�ضحت الوزارة يف بيان �أن
ه�ؤالء املتطرفني ين�شطون بني
مدينتي بركان والناظور (�شمال
�رشق البالد) ،و�أن هذه العملية
�أ�سفرت عن حجز �أجهزة �إلكرتونية
و�أ�سلحة بي�ضاء.

املعطيات
ح�سب
الأولية ف�إن �أفراد هذه
اخللية خططوا لاللتحاق
مبع�سكرات �أحد فروع
"داع�ش" يف منطقة ال�ساحل
جنوب ال�صحراء ،قبل
�أن يقرروا االنخراط يف
تنفيذ عمليات �إرهابية
ت�ستهدف مواقع ح�سا�سة
يف اململكة.
وتفيد املعطيات نف�سها �أن
زعيم هده اخللية الإرهابية
ا�ستطاع اكت�ساب م�ؤهالت يف جمال
املتفجرات يف �أفق اقتناء املواد
التي تدخل يف �إعداد العبوات

النا�سفة ال�ستعمالها يف م�شاريعه
التخريبية.
خل�ص البيان �إىل �أنه �سيتم تقدمي
امل�شتبه فيهم �إىل العدالة فور
انتهاء البحث الذي يجري حتت
�إ�رشاف النيابة العامة املخت�صة.

رغم حما�رصته بالعديد
من الأزمات الد�ستورية ،يجد
رئي�س الوزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون مت�سعا من
الوقت لإجراء حمادثات مع
قادة عامليني ،حول عدد من
امللفات ال�ساخنة دوليا.
وقبل حمادثاته مع نائب
مارك
الأمريكي
الرئي�س
بن�س ،التقى جون�سون مع
رئي�س الوزراء ووزير الدفاع
الإ�رسائيلي ،بنيامني نتانياهو ،الذي و�صل يف زيارة مفاجئة ،اول ام�س
اخلمي�س ،ويجتمع بعد لقاء جون�سون مع وزير الدفاع الأمريكي ،مارك ا�سرب.
وكان بيان ر�سمي عن مكتب نتانياهو قال �إن هذا �سيكون �أول لقاء لرئي�س
الوزراء مع جون�سون وا�سرب ،بعد �أن توليا من�صبيهما كرئي�س وزراء ووزير
دفاع ،و�سيكون �أي�ض ًا �أحد اللقاءات الأوىل التي �سيعقدها االثنان مع زعماء من
املنطقة.
و�أكد �أن نتانياهو بحث مع جون�سون "الأو�ضاع الإقليمية وال�سبل ل�صد الإرهاب
والعدوان ،اللذين متار�سهما �إيران" .ومع وزير الدفاع الأمريكي ا�سرب احتياجات
�إ�رسائيل الأمنية.
وحتدث رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي مع الوزير الأمريكي عرب الهاتف ،واتفق
معه على تو�سيع دائرة حمادثاتهما يف لندن.
وقبل توجهه �إىل لندن ،دعا رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إىل ممار�سة مزيد
من "ال�ضغط" الدويل على �إيران ،غداة �إعالنها عن تقلي�ص جديد يف التزاماتها
النووية.
وقال نتانياهو" :هذا ال�صباح �أُبلغنا بانتهاك �آخر ،مزيد من التحدي من �إيران،
هذه املرة يف �سعيها حليازة �أ�سلحة نووية" .و�أ�ضاف "�إنه لي�س الوقت املنا�سب
لإجراء حمادثات مع �إيران ،بل الوقت لزيادة ال�ضغط عليها".
وذكرت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية �أن الواليات املتحدة و�إ�رسائيل تناق�شان
�إعالنا حمتمال عن �شكل من �أ�شكال التحالف الدفاعي من املرجح �أن يعزز مكانة
نتانياهو كرجل دولة على ال�صعيد العاملي.

�أمني عام "التحرير الوطني" يف اجلزائر:
�س�أتنازل طوعا عن احل�صانة الربملانية

�أعلن الأمني العام حلزب جبهة
التحرير الوطني اجلزائري ،حممد
جميعي� ،أنه �سيتنازل عن ح�صانته
الربملانية "طوعا" يف حال تلقيه
ا�ستدعاء من املجل�س ال�شعبي
الوطني بهذا اخل�صو�ص.
وقال جميعي يف افتتاح اجتماع
طارئ للمكتب ال�سيا�سي حلزبه،
اول ام�س اخلمي�س" :مل �أتلق لغاية
الآن �أي �شيء من هذا القبيل" ،م�ؤكدا
�أن طلب رفع احل�صانة الربملانية
"يتعلق مب�س�ألة �شخ�صية ،وال �صلة
له بالف�ساد".
و�أكد �أمني عام جبهة التحرير

ظريف يبلغ موغرييني بتخفي�ض طهران التزاماتها يف االتفاق النووي

�أعلنت وزارة اخلارجية الإيرانية
�أن طهران �أوقفت ،منذ اول ام�س
اخلمي�س ،جميع التزاماتها مبوجب
االتفاق النووي يف جمال تطوير
الأبحاث النووية ،وذلك نتيجة
ان�سحاب وا�شنطن من االتفاق.

اخلارجية
و�أكدت
الإيرانية �أن وزيرها،
حممد جواد ظريف،
�أبلغ املفو�ضة العليا
اخلارجية
لل�ش�ؤون
والأمن لالحتاد الأوروبي
فيديريكا موغرييني
ب�أن هذه اخلطوة حق
�إيران مبوجب االتفاق
وبخا�صة
النووي،
املادة  36منه ،و�أن
ذلك ي�أتي ردا على االنتهاك الوا�سع
واملتوا�صل لالتفاق النووي من 16
�شهرا.
و�أكد ظريف ملوغرييني �أن طهران
م�ستعدة ملوا�صلة احلوار مع جميع

الأطراف املتبقية يف االتفاق النووي
وبح�سن نية.
و�أ�ضافت اخلارجية الإيرانية �أن
وكالة الطاقة الذرية الإيرانية �ستعلن
الحقا عن التفا�صيل الفنية والعملية
لوقف التزامات �إيران يف تطوير
وتنمية الأبحاث النووية.
وكان الرئي�س الإيراين ،ح�سن
روحاين ،قد �أعلن يوم � 4سبتمرب
اجلاري ،عن "اخلطوة الثالثة"
لتخفي�ض التزامات �إيران مبوجب
االتفاق النووي ،م�شريا �إىل �أنها
تت�ضمن تطوير �أجهزة الطرد
املركزي .و�أمهل روحاين الدول
الأوروبية �شهرين �إ�ضافيني "لاللتزام
بتعهداتها يف �إطار االتفاق النووي".

الوطني "ثقته الكاملة" يف
العدالة ،داعيا �إىل تركها
تعمل يف "هدوء و�شفافية"،
م�شريا �إىل �أنه يف حال
ثبوت �أي تهم �ضده ،ف�إنه
"�سيمتثل للقانون ك�أي
مواطن".
وب�ش�أن مب�صريه على
ر�أ�س قيادة احلزب� ،أ�شار
جميعي �إىل �أن ذلك �سيتحدد الحقا
بعد ا�ستالم اال�ستدعاء ،على �أن يتم
اتخاذ القرار "يف �إطار الت�شاور مع
�أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي" ،م�شددا
على "عدم مت�سكه باملن�صب".
وكان املجل�س ال�شعبي الوطني
اجلزائري قد �رشع ،الثالثاء
املا�ضي ،يف تفعيل �إجراءات رفع
احل�صانة الربملانية عن الأمني
العام حلزب جبهة التحرير الوطني،
بالإ�ضافة �إىل النائبني بن حمادي
ا�سماعيل وبري ال�ساكر ،عقب طلب
تقدم به وزير العدل حافظ الأختام.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

رحلة تخييم تنتهي ب�صدمة! ...

�أ�صيبت �سيدة ب�صدمة
كبرية يف كولورادو،
وذلك بعدما ا�ستيقظت
�أثناء تخييمها يف
اجلبال،
�إحدى
لتكت�شف �أن الدببة
غزت املوقع وبد�أت
�سيارتها
بتحطيم
رباعية الدفع.
و�أو�ضحت ال�سيدة
بوال ليا �أنها كانت يف
خميم  KOAب�أوراي
عندما ا�ستيقظت لتجد �أنثى دب و�صغريها
بجوار خيمتها .ولفتت بوال ليا اىل �أن مهمة
مطاردة �أنثى الدب و�صغريها من قبل باقي
الأ�شخا�ص الذين كانوا يخيمون يف مكان

قريب ،ا�ستغرقت نحو  45دقيقة.
�إ�شارة اىل �أن عنا�رص ال�رشطة طاردوا
هم �أي�ض ًا الدبني وا�ستخدموا �آلة لل�صعق
الكهربائي لإخافتهما و�إبعادهما عن
املنطقة.

ُ
ا�شبينة تفاجئ �شقيقتها العرو�س
بف�ستانها�" :سمحت يل بارتداء ما �أ�شاء!"

اختارت �شابة �أمريكية تُ دعى كري�ستينا
ميدور مفاج�أة �شقيقتها بالف�ستان الذي
�سرتتديه �إىل حفل زفافها وبذلك بعدما
ّ
تتدخل يف
قالت لها الأخرية �إنها لن
عملية االختيار.
لكن ال�صدمة كانت حني ح�رضت
الإ�شبينة كري�ستينا من نيفادا� ،إىل حفل

�أمريكي يركن
�سيارته يف
املطبخ ...ليحميها
من "دوريان"!

�شقيقتها
زفاف
ديانا �آدامز (40
مرتدية
عام ًا)
الدينا�صور
زي
تريك�س كي تقف
لها.
�إ�شبينه
ون�رشت كري�ستينا
�صورة لها بالزي
ُ
على
امل�ضحك
موقع في�سبوك بعد
الزفاف الذي متّ يف
� 10آب و�رسعان ما
متّ تداوله بكثافة

بني امل�ستخدمني.
ومازحت كري�ستينا املتابعني قائلة:
"حني ت�سمح ِ
لك العرو�س باختيار الف�ستان
الذي ترغبني بارتدائه" ،كما ك�شفت ملوقع
الدايلي مايل � ّأن �شقيقتها تعرف �أنّ ها ال
تحُ ّب الف�ساتني الر�سم ّية.

يف
�أمريكي
رجل
ابتكر
جاك�سونفيل بوالية فلوريدا طريقة
مميزة حلماية �سيارته من �إع�صار
دوريان.
والالفت �أن الرجل ،الذي يدعى
باتريك �إلدريدج ،قام بركن
�سيارته وهي من نوع  Smartداخل
مطبخ منزله.
وقد ن�رشت ال�سيدة جي�سيكا،
زوجة باتريك ،من�شور ًا على
في�سبوك يوم الثالثاء قالت فيه
�إن زوجها ي�شعر باخلوف من �أن
تطري �سيارته لذلك ركنها داخل

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

خمرتع بريطانى يطري ببدلة
نفاثة �ألف ح�صان فى جتربة فريدة

متكن املخرتع الربيطانى ريت�شارد براوننج من الطريان عرب م�سافة كبرية بارتداء بدلة
تعمل بالطاقة النفاثة ،ت�شبه تلك التى يرتديها تونى �ستارك فى دور الرجل احلديدى،
وميكن �أن تعرب م�سافات �شا�سعة.
ووفقا ملا ذكرته �صحيفة "ديلى ميل" الربيطانية ،ف�إنها ت�ستخدم خم�سة توربينات غازية
تنتج �أكرث من  1000ح�صان فرامل للح�صول على رحلة طريان ،وميكن �أن ت�صل �رسعتها �إىل
�أكرث من  55مي ً
ال فى ال�ساعة.
وتعود براءة اخرتاع البدلة ل�رشكة  ،Gravity Industriesحيث �إن البدلة الطائرة هى
الأوىل من نوعها يف العامل فى جمال "البدل النفاثة".
وكانت رحلة طويلة تقري ًبا  1.3كم من قلعة هور�ست فى ليمنجتون �إىل فورت �ألربت فى
املياه العذبة ،ويقول براوننج" :منذ �إطالق  Gravityفى عام  ،2017مل نتوقف عن حتدى
الو�ضع الراهن".
و�أ�ضاف�" :أولويتنا احلالية هي �إطالق �سل�سلة  Gravity Race Seriesيف �أواخر عام ،2019
والتي �ست�شهد جمموعة جديدة من الطيارين املتنوعني ي�ضعون مهاراتهم يف الطريان على
املحك ،ويتناف�سون يف فرق يف دورات حول العامل مرتدين البدلة".

�أ�ستاذ يلج�أ �إىل حيلة غريبة ملنع الطالب من الغ�ش
باالمتحان
يواجه مدر�س يف
�إنتقادات
املك�سيك
عنيفة ب�سبب �إقدامه
على و�ضع �صناديق من
الكرتون فوق ر�ؤو�س
طالبه� ،أثناء خ�ضوعهم
لإمتحان خطي ملنعهم
من الغ�شّ .
وعلى الرغم من �أن مدر�سة "با�شيللريز10
ال�سبينال" يف والية تالك�سكاال و�سط
املك�سيك ،ت�رصّ على �أن ما قام به املعلّم
هو "مترينًا ديناميك ًيا" ،االّ �أن ع�رشات
الآباء طالبوا بف�صل الأ�ستاذ وا�صفني فعلته
بالـ"مذلّ ة".
كما انت�رشت ب�شكل كبري على مواقع

مرفقة
املطبخ،
املن�شور ب�صور �أظهرت
املركونة
ال�سيارة
داخل املنزل.
�إ�شارة اىل �أن �إع�صار
دوريان �رضب جزر
البهاما وقتل ما ال يقل
عن �سبعة �أ�شخا�ص.

التوا�صل الإجتماعي� ،صورة الطالب �أثناء
خ�ضوعهم للإمتحان خلف مقاعدهم وعلى
ر�ؤو�سهم �صناديق من الكرتون بها فتحة
على العيون فقط ،كي ال يت�سنى للطالب
ر�ؤية �أي �شيء �سوى ورقتهم ،وذلك ملنع
ن�سخ �إجابات بع�ضهم البع�ض.
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املبادئ ال�سبعة لنجاح امل�شروعات الإقت�صادية!!!
�إعداد:حممود عبداهلل �/أبوكفاح
�سوف نتطرق يف هذا املقال
جمموعة من الأفكار
اىل
املتعلقة بكيفية �إيجاد منتج
�أو خدمة ،كيف تخترب ال�سوق
قبل �أن ت�ستثمر مبلغ ًا كبري ًا من
املال يف هذا املنتج �أو اخلدمة؟
وكيف ت�شجع هذا املنتج
بطريقة �سليمة؟ وكيف تتو�سع
يف ن�شاطك مبجرد �أن تبد�أ؟
�إليك بع�ض املبادئ الأ�سا�سية
لنجاح �أي ن�شاط �إقت�صادي:
 -حتديد البداية:
�إن �أول مبد�أ فيما يخ�ص اختيار
�أي منتج �أو خدمة جديدة هو �أن
نحدد ما �إذا كان هذا املنتج
يلبى حاجة موجودة بالفعل
ويحتاجها العمالء يف الوقت
احلايل .البد �أن يحل املنتج
�أو اخلدمة م�شكلة من نوع ما
بالن�سبة للعميل �أو �أن يجعل
حياة �أو عمل العميل �أف�ضل
بطريقة ناجحة ولي�ست مكلفة.
يجب �أن تكون وا�ضح ًا جد ًا من
البداية بالن�سبة ملا ت�ؤديه
ال�سلعة �أو اخلدمة من م�ساعدة
لكي حت�سن حياة العميل.
جودة عالية و�سعر
معقول:
لكي تكون ناجح ًا البد �أن
يكون املنتج �أو اخلدمة التي
تقدمها ذات جودة عالية و�سعر
معقول .ف�إذا ما كان منتجك �أو
خدمتك يف مناف�سة مع منتجات
�أو خدمات مثيلة فالبد �أن
تكون بها ميزة غري موجودة
يف مثيالتها� ،أي البد �أن يكون
هناك �أي�ض ًا بع�ض املالمح
النفعية �أو عوامل اجلذب
التي جتعلها فريدة ومتميزة
وخمتلفة وممتازة مقارنة ب�أي
بديل مناف�س.
وتعترب ميزة التفرد حمورية
و�أ�سا�سية للنجاح يف �أي ن�شاط.
�إذا ال ميكن �أن يتحقق النجاح
لأية �سلعة �أو خدمة �إذا مل تكن
خمتلفة �أو متميزة ب�شكل ما �أو
ب�آخر عن �أي منتج �أو �سلعة
مثيلة �أخرى .ومن النادر �أن
تكون هناك فر�صة لتكوين
وبناء م�رشوع ي�ستند �أي�ض ًا
�إىل منتج �أو خدمة تت�شابه مع
الأخرى ،واالختالف الوحيد
يتمثل يف كونك ال�شخ�ص الذي
تبيعها.
�إن من �أكرث اال�سرتاتيجيات
�أمن ًا �أن تبد�أ مبنتج مقبول
وعليه طلب كبري ،ثم بعد ذلك
تبحث عن طريقة لتح�سني هذا

املنتج بطريقة ما.
احر�ص على ت�سليمه يف
�أ�رسع وقت ممكن وعلى
ظهوره يف جودة عالية،
�أو خف�ض �سعر ال�سلعة
�أو اخلدمة بطريقة ما.
وبد ًال من حماولة �إيجاد
ن�شاط �صناعي او جتاري
جديد ،ابد�أ مبنتج �أو
خدمة ي�ستخدمها النا�س
بالفعل وحاول بطريقة
�أو ب�أخرى �أن جتعل
هذه ال�سلعة �أو اخلدمة
مرغوبة وعليها طلب
كبري.
-تر�شيد النفقات :
املالية
املراقبة
املكثفة واملوازنة اجليدة
عن�رصان مهمان لنجاح �أي
م�رشوع .ت�ستخدم ال�رشكات
الكبرية نظام ًا دفرتي ًا و�أنظمة
حما�سبة دقيقة .وت�ضع هذه
الأنظمة مو�ضع التطبيق منذ
البداية وحت�سب بعناية كل
بن�س يتم �إنفاقه.
لدرجة �أننا جند �أن �أكرب
ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات
والتي تتعامل يف املبيعات مبا
ي�صل �إىل باليني من الدوالرات
متيل �إىل احلر�ص الكبري يف
الإنفاق فهي دائم ًا تبحث عن
طرق لرت�شيد النفقات مع
املحافظة على نف�س امل�ستوى
من اجلودة ،فهي تركز على
االقت�صاد يف النفقات يف جميع
الأوقات.
�أهمية التدفق النقدي:التدفق النقدي �رضوري
وحتمي وخ�صو�ص ًا بالن�سبة

للم�رش و عا ت
ال�صغرية .يجب
�أن نتم�سك بقوة بوجود
مبلغ نقدي متام ًا مثل مت�سك
الفريق مبنقذ حياته ،حيث
يعترب املال مبثابة �رشيان
احلياة لأي م�رشوع جتاري
�أو �صناعي .فالتدفق النقدي
�أهم عوامل جناح امل�ؤ�س�سة.
وكل رجال الأعمال الناجحني
يراقبون التدفقات النقدية
ب�صفة يومية وي�ضعون �ضوابط
دقيقة ملعرفة �أوجه النفقات
بحيث ال يخرج دوالر واحد من
حتت �أيديهم �إال وهم يعرفون
كيف اكت�سبوه وفيما �أنفقوه.
وتعمل �رشكاتهم طبق ًا ملوازنات
تقديرية وتف�صيلية ويقومون

مبراجعة هذه املوازنات مرة
كل �أ�سبوع �أو كل �شهر.
�إن القاعدة الأ�سا�سية لنجاح
رجل الأعمال هي �أن يتم �إنفاق
ر�أ�س مال لك�سب ر�أ�س مال
�آخر من وراء هذا امل�رصوف.
ويرجع هذا �إىل �أنه يف التجارة
يوجد جانبان رئي�سيان هما
امل�رصوف والإيراد .والقاعدة
الرئي�سية لإدارة وا�ستمرار
�أية م�ؤ�س�سة هي " �إذا مل حتقق
�إيراد ًا فهي نفقة!".
 رعاية وحفظ النقديةبعناية :
�إن مفتاح جناح �أية م�ؤ�س�سة
جتارية �أو �صناعية هو "
االقت�صاد _ االقت�صاد _
االقت�صاد" .لقد عمل احد
اال�شخا�ص ذات مرة مع رجل
وكون
ممن بد�أوا من ال�صفر
ّ
�إمرباطورية �أعمال تقدر بحوايل
 800مليون دوالر عندما و�صل
�سن اخلام�سة واخلم�سني ,وقد
ذهل عندما علم الحقا �أن ذلك
الرثي كان يتناول غذاءه يف
مطعم �صغري يطل على
ال�شارع و�أنه يقود �سيارة
م�ستعملة .لقد كان
هذا الرجل ي�ستمتع
بجمع املال.
-اهتم

بالت�سويق :
رمبا يكون من �أهم
املبادئ التي ت�ساعد على جناح
�أي م�رشوع هو قوة الدفع لق�سم
املبيعات ،وهذا بدوره يتطلب
الرتكيز على الت�سويق الذي
يتخلل امل�ؤ�س�سة بالكامل.
�إالم تهدف امل�ؤ�س�سة؟ يقول
بع�ض الأفراد �إنها تهدف �إىل "
حتقيق ربح " ولكن هذا غري

�صحيح� .إن الغر�ض احلقيقي
لأية م�ؤ�س�سة هو القدرة على
�إيجاد عميل جديد واملحافظة
عليه .والأرباح هي نتاج
االبتكار واملحافظة على عدد
ٍ
فعالة
كاف من العمالء بطريقة ّ
غري مكلفة .يجب �إعطاء القدر
الكايف من العناية والرتكيز
لإيجاد العميل ثم املحافظة
عليه.
-البيع مهارة �أ�سا�سية لنجاح
امل�رشوع :
�إن املفاتيح والطرق التي
ت�ؤدي �إىل النجاح ب�سيطة.
وفيما يتعلق بنجاح املنتج
ف�إن مفاتيح النجاح هي :
البيع! البيع! البيع ! وتعترب
القدرة على الرتويج لنف�سك
وملنتجك �أمام عمالئك من �أهم
املهارات الأ�سا�سية التي البد
لك من تطويرها للنجاح يف
م�رشوعك اخلا�ص.
ففي حقيقة الأمر ،تعد
القدرة على
البيع �إحدى
ا ملها ر ا ت
ا لأ �سا �سية
ة
حليا
نا جحة .
بع�ض
ومع
ا ال �ستثنا ء ا ت
القليلة جد ًا،
كل
ف�إن
ا مل�ؤ �س�سا ت
الناجحة تبد�أ
يفرد وحيد
يهتم اهتمام ًا
�شديد ًا باملنتج ويتمتع مبهارة
البيع للآخرين فنجد �أن هذا
ال�شخ�ص يحب املنتج بدرجة
كبرية جد ًا لدرجة �أنه تقريب ًا
ال ي�ستطيع �أن ينتظر �أي فرتة
بدون احلديث للنا�س عنه،
ويتطلع هذا الرجل ب�شغف �إىل

عمل عالقات مع عميل
جديد .ولكن يف حالة
عدم وجود �شخ�صية
حمنكة يف املبيعات ف�إن
ذلك �سي�ؤدى �إىل الف�شل
حتى على م�ستوى �أف�ضل
املنتجات �أو اخلدمات.
اهتم بالعمالء:�إن االهتمام بالعمالء
يف كل الأزمنة والأوقات
ي�أتي على ر�أ�س الأولويات
يف امل�ؤ�س�سات الناجحة.
ففي هذه امل�ؤ�س�سات يفكر
كل فرد يف خدمة وار�ضاء
وتلبية احتياجات العمالء
على الدوام .بعد ع�رش
�سنوات من خروج كتاب
" "In Search of Excellence
لـ"بيرتز ووتر مان " -الذي
حقق �أف�ضل ن�سبة مبيعات،
�س�أل ال�صحفي "توم بيرتز " عن
�أي من املبادئ ال�سبعة التي مت
تناولها و�شعر ب�أنها ما زالت
ذات �أهمية كربى ،ف�أجابه
بدون تردد � :إنه املبد�أ الذي
يتناول فكرة خدمة العميل.
يف �أف�ضل امل�ؤ�س�سات-كبرية
كانت �أم �صغرية  -جند �أن
الأفراد الرئي�سيني الذين
يتقلدون الوظائف القيادية
يف هذه امل�ؤ�س�سات هم من
يهتمون بعمالئهم ويجعلونها
حمل اهتمامهم وتفكريهم
طوال الوقت .فهم يرون يف
�أنف�سهم ممثلني �شخ�صيني
وكالء لعمالئهم ،يعملون
ويت�رصفون نيابة عنهم .هناك
حاجة ورغبة يف �أن ي�سود مثل
هذا ال�سلوك من احلب والتفاين
يف االهتمام وامل�ساندة للعميل
امل�ؤ�س�سة ب�أكملها ،وهو �أي�ض ًا
يعود بالنفع على امل�ؤ�س�سة
حيث �إنه يزيد من رغبة النا�س
يف التعاون مع تلك امل�ؤ�س�سة
يف الوقت احلا�رض واال�ستمرار
يف ذلك يف امل�ستقبل.
ميكن لك �أن متيز بني م�ؤ�س�سة
و�أخرى من خالل تعاملها مع
عمالئها .كما ميكن �أي�ض ًا احلكم
على جناح �أي م�ؤ�س�سة من خالل
رد �أفرادها على الهاتف والرد
على طلبات العمالء وا�ستف�سارا
تهم� ،أو من خالل تعاملها مع
احتياجات العميل �أو �شكواه.
االهتمام بالعميل والعمل على
تلبية احتياجاته ومتطلباته
ي�أتي على ر�أ�س االهتمامات
والأولويات يف �أية م�ؤ�س�سة
ناجحة.
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واحة الطفل
ق�صة

معلومات
القهوة يف �إثيوب ّيا

تُ عتبرَ ُ �إثيويبا َ
ُ
ُ
ِ
ِ
حيث َّ
اكت�شافها يف تلك املنطقة يف القرن
مت
القهوة؛
وت�صنيع
لثقافة
أ�صلي
ِ
املن�ش�أ ال ّ
َّ
ُ
ِ
ٍ
�شخ�ص يف ذلك،
يقارب  12مليون
عتمد ال�سكان يف َعملهم على زراعة القهوة؛ �إذ ي�شارك ما
وي ُ
التا�سعَ ،
ُ
ُ
ِ
ِ
التعبريات التي تتح َّد ُث
العديد من
ظهرت يف
وتُ عتبرَ ُ
القهوة جزء ًا �أ�سا�س ّي ًا من الثقافة الإثيوب ّية؛ فقد َ
القهوة الإثيوب ّي ُة ال ُ
ُ
ِ
وخري ٍ
ِ
أكرث �شيوع ًا ،واملعروفة
مثال على ذلك
والطعام،
أ�شخا�ص،
احلياة ،وال
عن
ِ
ُ
خبزُ
�
يعني
وهذا
نا،
هي
القهوة
وتعني:
،)Buna
dabo
naw
ة:
إجنليزي
ل
(با
ناو
دابو
بونا
با�سم
أنَّ
ّ
َ
ِ
امل�صدر ال
القهوة هي
الغذائي.
نظامهم
أ�سا�سي للرزق عند الإثيوبني ،و�أنَّ لها دور ًا كبري ًا يف
ِّ
ُ
ُّ
إجنليزية )Buna Tetu :وتعني� :شرُ ْ َب
كما �أنَّ هناك عبارة �شائعة عندهم وهي بونا تيتو (بال
ّ
ِ
ِ
القهوة؛ الأمر الذي ُّ
القهوة يف احلياة
النا�س يلتقونَ ؛ من �أجل �شرُ ْ ِب
يدل على دورِ
القهوة ،مبعنى �أنَّ
َ
َ
َ
ً
ُ
الب يف �إثيوبيا يف القرن التا�سع تقريبا ،وقد انت�رشَ ُع ْر ٌف
االجتماع ّية الإثيوب ّية ،وقد بد�أت
زراعة نُ ِّ
َ
وانتقل
ال�سمن ،وذلك يف قبيلة غاال،
عند الإثيوب ّيني يق�ضي َ
مب ْ�ض ِغ القهوة املطحونة واملخلوطة مع َّ
َ
َ
ُ
الزبدة �إىل القهوة؛ جلع ِلها
البع�ض
أ�ضاف
الع ْر ُف �إىل مناطق عديدة ،مثل :كافا ،و�سيدامو ،كما �
هذا ُ
�أك َ
ً
ِ
ِ
ّ
تُ
رث كثافة ،و�إ�ضافة نكهة جديدة عليها ،وهناك العديد من امل�صادر التي �ؤك ُد �أنَّ الإثيوب ّيني كانوا
ِ
ِ
ُ
يتناولون القهوة كع�صيدة� ،إىل �أن َّ
طحنها ،وغليِ ها،
بتحمي�صها ،ثم
تناو ِلها،
اكت�شاف ُط ُر ِق
مت
ُ
ُ
�شار �إليها ب
وي
ة،
ي
إثيوب
ل
ا
ة
ي
املحل
اللغة
إىل
�
القهوة
كلمة
أ�صل
رجع �
ُ
وعرِ َفت بالقهوة الإثيوب ّيةَ ،
وي ُ
ّ
ّ
ُ ُ
الب)
(كافا بن) ،ومنها جاء ُم�صط َل ُح (ح ّبة نُ ِّ
يف م�رص الفرعونية كان الأ�سبوع يت�ألف من 10

هل تعلم

�أيام.
هل تعلم �أن الكنغر يعترب �أحد �أغرب و�أقدم �أجنا�س
احليوانات املوجودة على الأر�ض اليوم .وهو يتواجد
بكرثة يف ا�سرتاليا ،وي�شتهر بجرابه املوجود على بطنه الذي يحمل فيه �صغريه
بعد الوالدة .يقف الكنغر املكتمل النمو بطول حوايل مرتين .ولديه �أرجل �أمامية ق�صرية
ذات خمالب �صغرية ،ورجالن خلفيتان طويلتان جد ًا وهما اللتان متكنان الكنغر من القفز
مل�سافات طويلة ت�صل �أحيان ًا �إىل � 6أمتار.
هل تعلم �أن الكلب يهز ذنبه عندما يكون �سعيداً .و�أن التم�ساح تنزل له دموع ولكن لي�س
عند اخلوف �أو الأمل� ،إمنا عندما يكون ي�أكل �شيئ ًا
يبلغ متو�سط ا�ستهالك الفرد من البي�ض نحو  230بي�ضة �سنويا .
عظمة الفخذ لدى الإن�سان �أ�صلب و�أ�صلد من اخلر�سانة .
قلب املر�أة ينب�ض على نحو �أ�رسع من قلب الرجل .
يفقد الإن�سان نحو  85يف املائة من حا�ستي ال�شم والتذوق عند بلوغه �سن ال�ستني .
هل تعلم �أن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�سكنة للأمل يفرزها املخ عندما يبكي
الإن�سان.
هل تعلم �أن الكبد هو الع�ضو الوحيد الذي ميكنه �أن يحول الربوتينات و ما حتويه من
�أحما�ض �أمينيه �إىل مادة اجللوكوز �أو ال�سكر.
* هل تعلم �أن مخ الدرفيل �أكرب و �أكرث تعقيد ًا من مخ الإن�سان كما �أنه ي�ستن�شق املاء مرة كل
خم�س دقائق لذلك يظهر على �سطح املاء كثري ًا و �إال غرق.
* هل تعلم �أن ذوو حدة ال�سمع ثالثة  :الكلب و احلمار و اخللد.
* هل تعلم �أن ذوو الزهو يف احليوانات ثالثة  :الفر�س و الديك و الطاوو�س.
* هل تعلم �أن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة  :البوم و اخلفا�ش و اخللد.
* هل تعلم �أنه يعتقد البع�ض �أن الكوبرى تع�شق املو�سيقى كاحليات و الثعابني الأخرى و
لكن العلماء ال ي�ؤمنون بذلك لأن الثعابني �صماء ال ت�سمع  ..و الكوبرى ال ترق�ص على نغمات
املو�سيقى و لكنها تتنبه فج�أة حلركات الناي خوف ًا من �أن ينق�ض عليها ليقتلها فتت�أهب و
تتابع حركاته بحذر �شديد.

حكم و�أقوال

الفرق بـــــني العاقل واالحمــــق
العاقل ينظر دائماً �إىل مد ب�صره
والأحمق ينظر �إىل ما بني قدميه

قال الف�ضيل بن عيا�ض -:
خ�صلتان تق�سيان القلب كرثة النوم  ,كرثة الآكل
وقال �أي�ضاً -:
من وقى خم�ساً فقد وقى �شر الدنيا والآخرة -:
العجب  ,الرياء  ,الكرب  ,الإزراء  ,ال�شهوة

الأب  :اذكر يل ثالث حيوانات تعطينا احلليب االبن :
ثالث بقرات.
�صاحت الأم يف ابنها ال�صغري :ملاذا ت�أخرت؟ �أمل �أقل
لك �أرجع من البقالة ب�رسعة ؟ فقال االبن :نعم يا ماما
 ..ولكن مل تقويل يل �أن �أذهب ب�رسعة
قال احلفيد جلده العجوز هل عندك �أ�سنان يا جدي ؟
ف�أجابه جده :ال يا عزيزي.
فقال احلفيد :ح�سن ًا ,احفظ يل هذه املك�رسات حتى �أعود

�ضحكات

�إعداد/
�إنت�صار حممد

بر الوالدين

حظا موفقا �أبي يف يوم من
االيام ...
�أراد رجل فل�سطيني كبري
يف ال�سن � ،أن يجدد حراثة
�أر�ض منزل له يف مناطق
القرى الفل�سطينية  ،ليزرع
فيها الفجل  ،فتذكر ابنه
الوحيد التي اعتقلته القوات
الإ�رسائيلية منذ وقت ق�صري
.
لأبيه يف زراعة االر�ض فهو
كان م�ساعدا �أما يف الوقت احلا�رض فهو يعي�ش وحيد ًا ومعتقال .
فما كان لالب اال انه كتب ر�سالة البنه الوحيد ،يعرب فيها عن حبه و�شوقته يف ر�ؤيته  ،ومتنيه �أن
يكون بجانبه ليعاونه يف زراعة الأر�ض بعد �أيام قليلة تلقى الأب ر�سالة من �إبنه  ،لكي يحذره فيها
من �أن يحفر ار�ض املنزل ،لأنه دفن �أ�سلح له فيها  .بعد ثالثة ايام  ،هجم اجلنود الإ�رسائيليني منزل
هذا العجوز  ،واجتهوا نحو االر�ض وقاموا بحفرها للبحث عن اال�سلحة  ،التي جاء ذكرها يف ر�سالة
الإبن لأبيه  ،ولكن مل يكن �أي �شئ يف االر�ض فخرجوا من املنزل .
بعد عدة �أيام � ...إ�ستلم ال�شيخ ر�سالة اخرى من �إبنه وكان كاتبا له فيها الآن ميكنك يا �أبي �أن
تزرع الفجل الين كتبت يف الر�سالة هكذا لكي ي�أتوا ويقلبوا االر�ض وهكذا انا �ساعدك يف حراثة االر�ض
هذا اكرث �شيء ميكنني �أن �أ�ساعدك فيه ف�أرجو �أن تر�ضى عني وان�شاء الله ا�ساعدك يف حراثة االر�ض
العام املقبل حظا موفقا �أبي …�أجمل غرفة يل عندما �أكرب كانت الأم جال�سة مع �أبناءها ت�ساعدهم يف
مراجعة درو�سهم و حل واجباتهم املدر�سية  ،و�أعطت طفلها ال�صغري البالغ اخلام�سة من العمر ورقة
لري�سم عليها  ،فال يزعجها حني تقوم مب�ساعدة �إخوته الباقني يف درا�ستهم  .و لكنها تذكرت فج�أة
رّ
يح�ضوا طعام الغداء لوالدة زوجها العجوز التي ت�سكن معهم يف احدى
�أنها مل تطلب من اخلدم �أن
الغرف خارج املنزل يف فناء املنزل  ،وكانت هي تقوم بخدمتها ما �أمكنها ذلك ،والزوج �سعيد مبا
ت�ؤديه من خدمة لوالدته ،التي مل تكن ترتك غرفتها ب�سبب مر�ضها ال�شديد� .أ�رسعت ب�إح�ضار الغداء
�إليها ..و�س�ألتها �إن كانت بحاجة لأية خدمات �أخرى ،ثم ان�رصفت عنها ,عندما عادت لتدري�س
�أبنائها..الحظت �أن طفلها ال�صغري الذي �أعطته ورقة لري�سم عليها كان يقوم بر�سم دوائر ومربعات
� ،أ�شكال مل تفهمها الأم فقامت ب�س�ؤاله عما ير�سم� ,أجاب طفلها بكل براءة � :أنا يا �أمي �أر�سم منزيل
الذي �س�أعي�ش به عندما �أكرب ,و بد�أ يري لأمه كل مربع و يقول هذا املطبخ ،وهذه غرفة ال�ضيوف
و هذه غرفة النوم و �أكمل بتعداد كل من غرف املنزل و بقي مربعا مر�سوما خارج احليز الذي ر�سم
فيه ف�س�ألته الأم عن ها املربع فقال لها :هذه الغرفة التي �س�أ�ضعك ت�سكنني فيها كما تعي�ش جدتي
� .صدمت الأم مبا قال لها ولدها  ,و بد�أت ت�س�أل نف�سها :هل �س�أبقى وحيدة خارج املنزل يف الفناء
دون �أن �أحظى باحلديث مع ابني و �أوالده و �أمتتع بكالمهم ومرحهم ولعبهم؟ و من �س�أحدث حينها؟
وهل �س�أم�ضي ما بقي من عمري لوحدي بني �أربعة جدران ؟ �أ�رسعت الأم مبناداة اخلدم و طلبت منهم
�أن يقوموا بنقل �أثاث الغرفة املخ�ص�صة ال�ستقبال ال�ضيوف ،والتي هي �أجمل الغرف يف املنزل
فنقلوا الأثاث املخ�ص�ص لغرفة ال�ضيوف للغرفة املوجودة يف الفناء و �أح�رضوا �رسير العجوز لغرفة
ال�ضيوف .عندما عاد الزوج من العمل تفاج�أ مبا ر�أى ،وتعجب له .ف�س�أل زوجته  :ما ال�سبب لهذا
التغيري؟! قالت له والدموع ترتقرق يف عينيها �إين �أختار يل و لك �أف�ضل الغرف و �أجملها �إذا كربنا و
عجزنا عن احلركة.

حقائق علمية م�ضحكة
من النظر �إىل احل�صان ن�ستطيع �أن نعرف �سبب وفاة الرجل الذي كان ميتطيه ،ف�إن كانت
الأرجل الأمامية للح�صان مرفوعة ،فيكون ال�سبب �أن الرجل مات يف املعركة  ،و�إن كانت
واحدة من الأرجل فقط مرفوعة ،يكون ال�سبب �أن الرجل مات مت�أثر ًا بجروح من املعركة  ،و�إن
كانت الأرجل موجودة على الأر�ض جميعها ،يكون قد مات بو�ضع طبيعي
وحقيقة �أخرى �أنه يف حالة العط�س والعينان مفتوحتان� ،ستنفجر العينان ،و�إن حاولت
كتمان العط�س� ،ستقوم بك�رس �ضلع من �ضلوعك .
�إن املر�أة هي التي اخرتعت ال�سرتة الواقية من الر�صا�ص .
و�أن الأ�شخا�ص الذين يحبون ال�سهر هم �أذكى الأ�شخا�ص .
�أما بالن�سبة للمو�ضوع الذي ي�شغل الأطفال من احللقة الأخرية بتوم وجريي ،فيقوم االثنان
باالنتحار  ،و�أي�ض ًا مما ي�شغل الأطفال بربنامج املحقق كونان �إن كانت هناك نهاية �أم ال،
فبالفعل هناك نهاية له ،ويرجع �إىل (�سين�شي) �أي يرجع �شاب ًا .
وعندما نحاول عدم الرتكيز على ال�شوق لأحدهم ،فيزيد ال�شوق �إليهم �أكرث ،و�إن الرتكيز
على ن�سيان �شخ�ص يزيدنا تعلق ًا به ،بل تذكره دائم ًا .
بع�ض الأ�شخا�ص يحبون رائحة الوقود ،ويعتقدون �أن ذلك �شيئ ًا غريب ًا ؛ ولكن يف الواقع،
فذلك يعود اىل �أن رائحة الوقود لها عالقة على مركز املتعة يف العقل  .لون احلرب الأزرق
ي�ساعد على التذكر .
التعليقات ال�ساخرة تزيد من الإبداع � .أغلب الأ�شخا�ص ال ي�ستطيعون التكلم �أمام من هم
معجبون به  .الدماغ هو ال�سبب الأ�سا�سي يف ن�سيان خط�أ �شخ�ص معني وم�ساحمته .
�إن عدد املطربات �أكرث من عدد املطربني ؛ ب�سبب �أن املر�أة لديها �أذن مو�سيقية بن�سبة �أعلى
من الرجل  .ال تتطلب املر�أة �إال رجالً ،فعندما يجيء تطلب منه كل �شيء .
�إن ال�شك ي�صيب كل النا�س عدا الأغبياء .
تظل املر�أة تتكلم حتى تبكي .
�آخر ما ميوت يف الرجل قلبه ،و�آخر ما ميوت يف املر�أة ل�سانها .
�أكرث ما يجعل الفتاة تغ�ضب هو �أن جتعلها دون مر�آة يوم ًا كام ً
ال
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حوارات

حاوره/جمال بحيالياي
التوا�ضع وال�صرب والطموح ...ي�صنع ً
جنما ..
حلما  ..ويفتح � ً
ويبارك ً
آفاقا للنجاح!!!...
م�ساعد طبيب  ..كح�ساي �سيوم ..
من "مكنن طعنا" يف جبهة بورى اىل
جراح للعيون يف "م�ست�شفى كرن"!!
عن�سبا الفيا�ض ال�سيال الرجراج من
منابعه وم�ساقطه االوىل يف املرتفعات
االرترية وحى م�صباته ومنحدراته
النهائية حيث ال�سهول والوديان يف
عن�سبا وبركة  ..ابداع اليحد و�أحالم
و�أطياف و�أ�شواق جمنحة مثل فرا�شات
بالدى التنق�ضى والتبارح الأفق اجلميل
وعطاء و�صرب ومثابرة التنتهى من
قريته احلاملة الوادعة "�أقوترى" يف
املرتفعات ال�صخرية املتناثرة غرب
عدى تكليزان وعلى مبعد "45كم" من هناك
انحدر �ضيف هذه ال�صفحة حممال بع�شق
الوطن وحب االر�ض والكد واملثابرة يف
العلم والعمل اجته اىل عدى تكليزان
ليكمل فيها املرحلة الثانوية حبه
العام ملادة "الأحياء "..وان�سانيته
و�صربه وحنانه وحب اخلري للنا�س
�ساقه اىل هذه املهنة لي�صبح طبيب
املجموعة يف �ساوا  ..عندما التحق
بالدفعة الثالثة ...والتحاقه "مكنن
طعنا" يف جبهة بورى هذا الطموح وهذا
الع�شق ال�رصيح والتوا�ضع واالجتهاد
والع�صامية توجته لريتدي "االفرول"
االبي�ض وي�صبح جراح ًا �إخت�صا�صي ًا
ناجح ًا يف ق�سم العيون م�ست�شفى كرن
 ..فاىل حوارنا مع م�ساعد طبيب جراح
دكتور كح�ساي �سيوم داروم:
دكتور كح�ساي بعد �سنوات طويلة من العطاء
والعمل املتوا�صل والتفاين اجلم نظرة ت�أملية
للوراء للمجتمع الذي انحدرت منه؟
املجتمع الذي ن�ش�أت بني �أح�ضانه
وترعرعت يف ربوعه كنز من الرتاث
�أحبه لأق�صى حد واحرتمه للغاية
كل جماليات احلياة و�صفاء اقتب�سته
واكت�سبته من �آفاقه العمل الطيب خمافه
الله احرتام النا�س االلتزام ال�سري
بان�ضباط يف ظل القانون والأعراف
اجلميلة املجتمع عندي هو االب الرفقة
اجلار الأتراب االهل نحن انعكا�س
حقيقى له�ؤالء النا�س الطيبني بقيمهم
واخالقهم ولوالهم ملا وجدنا يف هذا
املكان و�أعطينا هذا العطاء املتوا�ضع.
العني �سر الوجود وهبة اخلالق تتعدد حولها
النظرات  ..بعني الفال�سفة والع�شاق وال�شعراء
العني بنظرة جراح واخت�صا�ص يف طب العيون؟
العني هي جوهر احلياة  ...هي
ال�شعاع وهي �إك�سري احلياة الميكننا
�إجناز �أى �شئ وممار�سة �أى ن�شاط بدون
هذه احلا�سة الغالية اذا انعدم ال�ضوء
يف حميطنا تتعطل احلياة ويتوقف
كل ن�شاط  ..باخت�صار العني هي �رس
احلياة وجوهر البقاء..
ال�سيد كح�ساي االهتمام العناية الر�أفة
النظافة ركائز ال�صحة واعمدة الطبا ....قراءة
لهذه القيم وال�سلوكيات من عمق املجمتع؟
االهتمام وااللتزام قيمة اخالقية
وموروث اجتماعي �أ�صيل هذه القيمة
ت�ساعد كل على ان تنجز العمل (الرافة
والرحمة هي روح الطب ولب املهنة )
قيم اخالقية تدر�سها يف الكلية ان تنظر
للأب مثل ابوك وكل ام مثل امك ..
وكل طفل مثل طفلك واجلميع مثل افراد
عائلتك والنظافة �أ�سا�س ال�صحة  ..بدء ًا
رعاية املري�ض وتعمل وزراة
من
ال�صحة ب�أق�صى جهود
ومبختلف الن�شاطات
ال�صحية حتى ي�صري كل
ال�شعب ويف كل مكان
لال �ستفا د ة
من
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رحلة يف تفا�صيل مهنه  ...وخواطر مهنى  ....ووجدان �إن�سان
الربنامج ال�صحية املر�سومة.
القرية بزخمها وجمالها ووداعتها و�شاخمها
دورها يف تكوين �شخ�صية م�ساعد طبيب
"دكتور كح�ساي" وتفتح وعيه ون�صيحة املهني
واالكادميي؟
القرية منحتني كل �شئ واعطتنى كل
جميل ...االميان ال�صدق الثقافة روعة
الرتاث ..العمل ال�صالح ..احرتام
النا�س رعاية اال�رسة  ..املدر�سون
جزء مهم من القرية واملجتمع علمونا
و�سهروا من اجل ان نتعلم ونكت�سب
املعارف بعد التحرير �سعت احلكومة
لت�أ�سي�س مدر�سة يف كل قرية من ادنى
الريف اىل �أق�صاه لأنه النهو�ض والرقى
والا�ستمرارية بدون تعليم ..ال�شكر
مو�صول لكل ماذكرت اعاله..
عالقات وا�سعة مع خمتلف الطبقات والفئات
من املدن والقرى يلتفون حولك دكتور وي�شكلون
حياتك اليومية والعملية اجلميلة كيف تقر�أ هذا
ً
ً
الواقع وهذا الن�شاط ً
واخالقيا؟
وان�سانيا
مهنيا
هذا ال�شعب مدر�سة كلية ،الا�ستطيع
بعبارات او كلمات ان ا�صف هذا
ال�شعب املعطاء تقر�أ الفرحة يف وجهه
وتعابريه ومالحمه ،وتلمح �آيات ال�شكر
يف تقا�سيم وجهه الدنى خدمة تقدمها له
وهي حقه ومن واجبك ان تخدمه وتبذل
له املزيد �إن ثقافة ال�شكر والثناء ملن
قدم كل جميل ،هو �إرث �أ�صيل وثقافة
متجذرة يف خاليا هذا املجتمع الفريد
هذا املجتمع بالن�سبة يل هو كل �شئ هو
الطاقة هو العطاء هو الوقود لقاطرة
م�سريتنا النه�ضوية والتنموية و�سنقدم
له الكثري الكثري قدر ما ن�ستطيع.
هل حلمت يف يوم من االيام ان ترتدى
"االفرول" االبي�ض ومت�سك بامل�شرط واملب�ضع
واملخدر جلراحة "العني" ادق ع�ضو يف حوا�س
االن�سان؟
عندما ا�سرتجع �رشيط ذكرياتي
الدرا�سية ،كنت متفوق ًا يف املواد
العلمية واحببت مادة "االحياء"
واهتممت بها كثري ًا بعد ذلك ذهبت يف
الدفعة "الثالثة" اىل �ساوا لأداء واكمال
واجبي الوطني يف �ساوا ا�صبحت طبيب
املجموعة كنت �أع�شق املهنة ووا�صلت
يف هذا املجال يف اخلدمة الع�سكرية
وح�صلت على فر�صة درا�سية يف هذا
املجال وا�صبح كل ذلك الدافع الكبري
النخراطي يف هذا املجال احليوى
واالن�ساين.
�سيد كح�ساي �سيوم جراح العيون ذات مرة
حتدثنا مع املمر�ضة "زمام" عن توفيقك يف العمل
انت وطاقمك الناجح يف جناح العمليات قالت لنا
باقت�ضاب مل يغادر م�ست�شفانا ابد ًا من فقد عينيه
انحمد اهلل الكل يخرج �سعيد ًا مب�صر ًا تعليقك
على هذا الكالم؟
وزارة ال�صحة تبذل جهود ًا حثيثة
وكبرية لن�رش الوعي ال�صحي وجتهز
كل االدوات واالمكانات ل�ضمان ا�صحاح
البيئة واالن�سان كما ت�سعى وتت�أهب
دائم ًا يف ت�أهيل الكادر الب�رشى املنجز
لهذا العمل كل هذه العوامل جمتمعة
ت�سهم يف جناح العمل والعمليات التي
جنريها ل�شعبنا ومواطنينا عرب هذه
االطاللة اوجه ر�سالتي لكل مواطن ان
ين�أى بنف�سه عن العالجات البلدية الغري
مدرو�سة واالجتاه للإ�ستفادة الكاملة من
الفر�ص التي تعدها احلكومة دوم ًا من
اجل املواطن يف كل قرية وواد
ومدينة.
ا ل�سما ء
غا ئمة

وحتت زخات املطر الهامي يف
منتزه ال�ساحل بقلب كرن  ..قلت يل
� :إن اباءنا كانوا يطلقون على هذه
الزخات املتوا�صلة وال�سحب البي�ضاء
"ت�سفادناقل" "�أمل العذراى" ال تبتعدوا
ب�أغنامكم كثري ًا االجواء �ستكون ماطرة
لوقت طويل هال او�ضحت مدى عمق هذه
النظرات والفل�سفات االجتماعية جليل الآباء؟
ابت�سامة هادئة زينت وجهه املرح
اخلجول كان مبعث هذا الكالم فرحة
الطبيعة وجمالها املخ�ضو�رض يف هذا
املو�سم ال�سعيد وا�صل احلكاية ..
ان "دناقل" اي العذارى يلتقني عندما
يلتقني بعد فراق طويل ينزل الدمع من
عيونهن فتهطل الأمطار مداد ًا وي�صبح
اجلو ماطرا بغزارة وعندما يفرتقن يف
اليوم التايل يذرفن دموع ًا �أكرث فتغزر
االمطار وت�سيل املجاري والوديان..
�إنها معتقدات برئية و�أطياف اجتماعية
تنطلق من قلوب �صافية ووجدان عا�شق
وبرئ..
�أجواء خا�صة يعي�شها اخت�صا�صي العني واجلراح
م�ساعد طبيب ال�سيد/كح�ساي �سيوم يف حلظات
الفراغ وال�صفاء اجلميل؟
العمل يف جراحة العني ح�سا�س
للغاية ومرهق للأع�صاب والذهن يحتاج
�إىل �صرب وعناية فائقة كل �شخ�ص وكل
عني لها مزايا وطبائع خمتلفة عن
االخرى فاجلراحة تبد�أ من الفح�ص
الأوىل العام للمري�ض حتى اكتمال
العملية ومتابعة املري�ض من خالل
املواعيد التي نحددها عمل متوا�صل
اليهد�أ ومتابعات التنقطع حتى موعد
النتيجة النهائية وجناح العملية..
ولكى يحقق الواحد منا جناحات يف هذا
العمل البد من املطالعة واملتابعات
للكتب والدرا�سات احلديثة يف طب
العيون وجراحة العني� ..أجد راحتى
يف املطالعات للبحوث والدرا�سات
اجلديدة املتجددة.
تثبت بع�ض الدرا�سات ان �ضغوط العمل
واالرهاق الطويل يدفع بعد االخت�صا�صيني
واجلراحني لتناول الكحول والتدخني بكرثة
ر�أيك يف املهنى املدخن واملهنى النظيف امللتزم؟
�إن العامل يف �سلك هذه املهنة يلتقى
مع �رشيحة وا�سعة من فئات ال�شعب
والبد ان يكون ملتزم ًا و�سوي ًا يف �سلوكه
وتعامالته الكحول والتدخني م�رضة
للعني ولكل اع�ضاء اجل�سم وتعترب
احدى العوامل التي ت�ؤدى اىل االمرا�ض
الغري معدية ح�سب درا�سات وزارة
ال�صحة وت�ؤدي اىل �رسطان العني لذا
االبتعاد عن هذه العادات ت�صبح �رضورة
ملحة لكل فرد ناهيك عن العاملون يف
الطب مهنيني وجراحني وممر�ضني وهم
�أع�ضاء وزارة ال�صحة وكوادرها فمن
االف�ضل ان يكونو مثاليني وهذه ر�سالة
وزارة ال�صحة.
م�ساعد طبيب  ..وجراح العيون ..ال�سيد/
كح�ساي  ..الغناء الطرب املو�سيقى الناعمة
الهادئة مهدئات حريرية يف تن�شيط اخلاليا
والأع�صاب امل�شدودة املتوترة من تراكم العمل؟
لنكون �سعداء يجب ان نفرح وتطرب
وتتهتز كل خالياتنا خا�صة "العقل"
يحتاج اىل هدوء وا�سرتخاء نحن دائم ًا
طويل يف عمل جماعي طاقمي وبعد عمل
طويل ومتعب تكون لنا ا�سرتاحة يف
حفالت �سمر ترفيهية و�أحيان ًا �أ�صغىى
اىل مو�سيقى هادئة خا�صة �أثناء العمل
فال�سعادة يف اعتقادنا هي مفتاح
النجاح و�سلم ال�صعود �إىل قمم االبداع
والأمل..
م�ساعد طبيب جراح كح�ساي �سيوم عملية
�أجريتها بتفاءل و�أجنزتها بتوفيق وفرح الزالت
ت�سعدك حتى هذه اللحظة كلما تذكرت "مري�ضك"
الذي �أب�صر النور و�أم�سك خيوط الفرح؟
عملية �أجريتها لأم مل ترى النور
ملدى خم�سة ع�رشة عام ًا عادت اليها
ابنتها التى فارقتها طيلة هذه ال�سنوات
جاءت بها اىل امل�ست�شفى و�أجرينا
العملية جنحت عمليتها والتقت عيون
االم واالبنة املهاجرة ..تعانقت
االم واالبنة امامنا يف فرح و�سعادة
التو�صف� ..شكرنا الله وودعنا االم
وابنتها ونحن يف غاية الفرح ..هذه

ال�صورة احدى ال�صور املحفورة يف
خاطري دوم ًا..
التدرج املهني والوظيفي يف م�سريتك العملية
والت�أهيلية �سعادة اجلراح كح�ساي �سيوم داروم؟
م�سريتى العملية كانت هادئة
ومتوا�ضعة م�سرية تخللتها حمطات
ومواقف كلها مر�ضية لطموح املتوا�ضع
ورغبتي الكبرية يف خدمة �شعبي الذي
ي�ستحق كل �شئ اكت�سبت خاللها خربات
كما نلت درا�سات يف جمال مهنتي
واخت�صا�صي ...كل هذه الأن�شطة
حملتني هم املهنة وامانة العمل ورغبة
العطاء..
جراح  ..كح�ساي� ..أنتم �أطباء ومهنيون مابعد
التحرير كيف ت�صفون ح�سا�سية املهنة و�أمانة
العمل يف ظالل وطن وحتت �سقف دولة ظللنا نحلم
ب�شم�سها � ً
أجياال و�أجيال؟
نحن �سعداء ..انطالقتنا من جمتمع
ب�سيط فالحي ..لكنه يحب العمل
وال�صرب واالعتماد على الذات ..
منه ر�ضعنا حب العمل ..وا�ستفدنا
من كل ثغرة يف التعليم والعمل
والتوجيه والرعاية التي مهدت لها
احلكومة االرترية و�سعداء �أكرث لأننا
نقدم اخلدمات لل�شعب بطاقة ال�شعب
وامكانيات احلكومة وال�شعب وهذا هو
عني اال�ستقالل وروح احلرية وجوهر
التحرر...
دكتور كح�ساي ..انت امنوذج للمهنى اخلبري
املتوا�ضع و"ابن بلد" يعطي اجلميع بال حدود
والمتييز وهذا �سر جناح االن�سان واملهنة و�أ�صل
املواطنة وعمق الهوية كيف تورثون هذه القيم
لل�شباب الذين يعملون حتت رعايتكم ويف كنفكم يف
هذا ال�سلك احليوي " مهنة الطب"؟
هذا جيل �سعيد ين�ش�أ ويرتعرع
وهو حمفوف بعناقيد الوطن وجذور
الوطنية من املنهج املدر�سي مرور ًا
ب�ساوا وعندما ي�أتي اىل وزارة ال�صحة
ينال حظ ًا وفر ًا من الدرا�سات والتعهدات
واملحا�رضات والتوجيهات بعد ذلك
يتم التوزيع ايام قالئل يق�ضونها بيننا
للتعرف على طبيعة املو�ضع واو�ضاعنا
وبعد ذلك يبدعون ويت�ألقون يف اداء
الواجب وا�سداء االمانة واخلدمة.
ان �سل�سلة الثورة الذهبية ت�شكلت من عدة
حلقات رعاة فالحون �أطباء �صناع ع�سكريون
�أكادمييون ثورة متكاملة احللقات وفدت اليها
الكوادر احلرة والطليعية من �شرق العامل وغربه
وجامعاته ماذا تقول جليل اليوم ال�شارد التائه
بعيونه واحا�سي�سه نحو مياه االطل�سي وحميطات
ال�ضياع و�ضبابات الن�سيان؟
القناعة كنز و�أى كنز لي�س املال كل
ال�شئ املبادئ تقود زمامك نحو الكرامة
املال وامل�صالح جترك �أحيان ًا اىل قعر
الذل الهوان ان مهن كالطب وما�شبهها
مهن التقا�س بالدخل قد ماتقا�س
بال�ضمري وحرارة العاطفة و�سمو
الوجدان ان ا�سعاد هذا ال�شعب هوغاية
مايطمح اليه كل �رشيف ومواطن حر الن
هذا ال�شعب ي�ستحق الوفاء وي�ستحق
ال�صمود واملجد والتخليد..
ثورة يف حتركها وحراكها  ..ودولة حرة يف
جوهرها وفحواها بر�أيك ماذا �أ�ضافت الثورة
اىل �آليةودينامية املهنة لت�صبح ا�سا�س ًا راكز ًا بعد
التحرير لوزارة وجوائز حت�صدها ارتريا �سنوي ًا
يف منظمات ال�صحة واليون�سكو واليون�سيف يف
�إ�صحاح البيئة واالن�سان؟
�إن ق�ضية ال�صحة واالهتمام باالن�سان
كما علمنا ورايناه يف ادبيات الثورة
وافالمها الوثائقية مع كل الق�صور
واالحتياجات
وخطر الثورة والتعتيم عليها
 ..ت�ألق الكادر االن�سان الذى �صنع
االنفاق وحتت االر�ض م�ست�شفيات
لبيت اقل خط ًا وكانه من م�ست�شفيات
مدن العامل الع�رص  ..االميان بامليد�أ
او الثورة والطريقة كان كل �شئ اىل
درجة ان اجلريح اذا و�صل اىل مكان
العالج فر�صة حياته كانت �أكرب من
موته للعناية الق�صوى والرحمة
املنقطعة النظري التى يقدمها الطبيب
الثورى والكادر ال�صحى الوطنى هذه
الروح امل�رشقة واالمكانات واجنازات
كانت اال�سا�س الراكز لوزارة ال�صحة
وطنيه تخدم املواطن باخال�ص وتفان

و�صلت اىل مراحل ت�أ�سي�س كلية الطب
وتخريح اطباء خمت�صني !!..
 ..م�ساعد طبيب  ..جراح كح�ساى داروم
 ..الطفل والطفولة يف عيون طبيب العيون
ً
حقيقة هى ر�سول
واخ�صائى العني  ..والعني
كل �شئ ؟
الطفل ا�سا�س الوطن  ..و�ضمان
البقاء وركن الهوية ان �أغناء
احلكومه وبدرجه ق�صوى بالطفل
والطقوله ينطلقه من هذه الزاوية
 ..توفري التعليم وال�صحة والرعايه
ا�صبحت دعامات من دعامات الدوله
من اجل طفوله �سعيدة مل�ستقبل
م�رشق والهميه العني وحيويتها
ووجودها يف اجلزء احلرج من �أع�ضاء
االن�سان كان االهتمام بها �أكرب و�أكرب
 ..فاحلذر احلذر يف احلفاظ على
هذه اجلوهرة من كل الأفاق واملرا�ض
والعدوى الطفولة ال�سليمة هى
الطريق اىل �شباب �صحيح وبناء وطن
وجمتمع مزدهر !!..
 ..يف خواتيم لقاءنا معك �سيدى
املهنى واجلراح واالن�سان يف حوارتى
قبل عدة �سنوات مع احد املهنيني مثلك
�س�ألته عن ( الوطن ) قال ىل و�إبت�سامه
هادئه عميقة الحت من مب�سمه :
اقول لك مثل فنان العراق "
�سعدوجنابر "
الب�ضيع حبيب �سنة ون�ساه
والب�ضيع دهب يف �سوق الدهب
يلقاه
وامل�ضيع وطن الوطن تاتى وين
يلقاه
الوطن يف عيون طبيب وجراح
العيون كح�ساى :
ال راحه وال راحه وال ريحان _ ال
ابداع ال عمل _ ال درا�سة ال راحه ..
ال �سنة من نوم بدون وطن  ..الوطن
هو كل �شئ ووجوده وخلوده و�صونه
هو عماد احلياة وبذره االمل والبقاء
ال�ستمرار ..
 ..م�ساعد طبيب جراح العيون _ كح�ساى
�سيوم داروم يف كلمة اخرية !!...
يف البدء واخلتام ال�شكر اجزله
لهذ ال�شعب �صانع كل �شئ _ وحتية
لوزارة ال�صحة التى تعمل ليل نهار
من اجل ا�صحاح البيئة واالن�سان
والوطن ببذل كل اجلهود وتوزيع
الكادر يف كل ارجاء الوطن ل�ضمان
ال�صحة ا�سا�س احلياة _ كما ا�شكر
واهنئ هذه الدولة الوليدة الفتية
والتى ناف�ست بجهودها واداءها
وت�ضحياتها كل م�ؤ�س�سات الدول
الكبرية املتقدمة _ فيما يخ�ص
بالعني _ ر�سالتى االوىل والأخرية
ان ال يلجا النا�س اىل العالجات
البلدية واالعتقادات التقليدية العني
جوهرة لطيفة ال تتحمل املجازفات
واملخاطر الع�شوائية ال بد من فح�ص
وعنايه واخت�صا�صيني وحتديد ..
العالج التقليدى من م�ضاره يقف بينك
وبني الذهاب اىل امل�ست�شفى ثاني ًا
بق�ضى بكل االمرا�ض ال ت�شفى  ..ومع
امطار هذه ال�سنة العزيزة وموا�سم
احل�ش واحل�صاد تكرثالتهابات العني
فلن�سعى اىل املراكز ال�صحية لتوخى
االمرا�ض االخطار  ..واحي اريرتيا
احلديثة التى فتحت ىل هذه النافذه
امل�رشقه الطل على كل اهلى واحبابى
ومواطنى يف كل بقعه ومكان !!.
�إرتريا احلديثة  ..م�ست�شفى كرن  ..ق�سم
العيون
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مواهب �إرتريا الطبيعية!!!
�إعداد /خالد �سعيد �شفا
ترجمة� /سليمان حممد �سعد
اجلزء الرابع واالخري
اعزاءنا القراء كنا قد قدمنا لكم
يف اجلزء الثالث من هذا املو�ضوع
الهام الذي يتعلق مبواهب ارتريا
الطبيعية العديد من انواع احليوانات
الربية التي حتتويها بالدنا مبافيها
حمار الوح�ش الذي ا�صبح مهدد ًا
بخطر الإنقرا�ض يف اماكن اخرى
من العامل ،بالإ�ضافة �إىل احليوانات
االخرى مثل الفيلة وانواع الغزالن
املختلفة والعديد من الطيور
البحرية وطيور النعام.ولقد متت
الإ�شارة يف ذلك اجلزء على �أن هذه
احليوانات التي ت�شهد منو ًا م�رشف ًا
من وقت لأخر لها م�ساهمة كبرية
يف جذب ال�سياح لبالدنا مما �سيمكن
ذلك من �إنعا�ش الإقت�صاد الوطني.
ت�ضمن اي�ض ًا هذا املو�ضوع العديد
من الغابات العامرة مبختلف اال�شجار
املحلية التي ا�صبحت م�سكن ًا مالئم ًا
لهذه احليوانات التي ذكرت وخا�صة
تلك الغابات التي توجد مبنطقة
فلفل �سلمونا لل�شمال البحري حيث
توجد بها غابات خم�رضة على مدار
ال�سنة وذلك بف�ضل وقوعها يف اخلط
الإ�ستوائي الذي يح�صل على االمطار
ب�صورة متتالية خالل ال�سنة.لي�س
هذا فقط بل مت احلديث خالل ذلك
اجلزء عن �شواطئ بحرنا النظيفة من
التلوث وبحرنا احلافل بالعديد من
الكائنات احلية واالثار التاريخية
مثل ال�سفن احلربية التي غرقت فيه
اثناء احلرب العاملية واثار ن�ضالنا
التحرري التي تعزز بدورها من
اهميته.
نقدم لكم اليوم اي�ض ًا هذا اجلزء
الرابع واالخري من هذا املو�ضوع
ال�سياحي الذي يعك�س لكم الرثوات
الطبيعية لأرتريا واهميتها يف تطور
ال�صناعة ال�سياحية متمنني لكم
قراءة �شيقة ترثي معرفتكم وتلفت
�إنتباهكم للبحث عنها والإ�ستمتاع
بها.

على الرغم من ان بالدنا ارتريا
تعرث تطورها ب�سبب واقع تكالب
امل�ستعمرين عليها �إال ان الطبيعة
مل حترمها من ان تكون �سيدة العديد
من الرثوات التي حتظى ب�أهمية
كبرية .وجند فوق كل هذا موقعها
الإ�سرتاتيجي الذي يحتل اكرب جزء ًا
من مياه البحر االحمر ويربط القارات
الثالثة اوروبا وا�سيا وافريقيا قد
جعل منها بان تكون البلد املرغوب
فيه لنقل التبادل التجاري وخمتلف
البحوث العلمية النافعة.
حتتوي اي�ض ًا ارتريا على العديد
من احليوانات الربية التي قد
التوجد يف بلدان اخرى من العامل
،حيث ميكن للزائر ان ي�شاهد العديد
من هذه احليوانات الربية امامه
خالل حتركه من �ضفاف البحر عرب
الرب �إىل ه�ضاب املرتفعات .ويعرف
بان هذه احليوانات الربية التي
متتلكها ارتريا تت�شابه مع خمتلف
احليوانات الربية التي تتواجد
يف معظم الدول الإفريقية  ،ومن
�ضمن تلك احليوانات الربية جند
الزراف وحمار الوح�ش وال�ضبع
والفيلة وغريها التي ت�ستوطن
يف الغابات االرترية.ويذكر بان
معظم هذه احليوانات قد عادت �إىل
موطنها ارتريا بعد الإ�ستقالل بعد
�أن هاجرت �إىل دول اجلوار ب�سبب
احلروب الطاحنة التي خي�ضت يف
هذه االر�ض بني الثورة االرترية
وجي�ش الإحتالل ،حيث تنمو حالي ًا
وتوجد يف و�ضع اف�ضل .
تعترب اي�ض ًا �شبه جزيرة بوري
واملثلث الدائري ملنطقة قلعلو
وطيعو وبدا من �ضمن مناطق ارتريا
التي حتت�ضن خمتلف احليوانات
التي ت�شمل اخلنازير
الربية
واالرانب و�إبن عر�س والغزال
بالإ�ضافة �إىل حمار الوح�ش والقرود
وطيور النعام وغريها من انواع
الطيور املختلفة.ويتزايد منو طيور
النعام يف اقليم عن�سبا والقا�ش بركة
وجنوب البحر االحمر و�شمال البحر
االحمر.كما جند كثافة هذه الغزالن
يف اقليم عن�سبا واقليم �شمال البحر

االحمر واقليم القا�ش بركة.
ومن يريد م�شاهدة هذه احليوانات
الربية التي مت ذكرها �سيجدها يف
مواقع معروفة وحمدودة لبالدنا
حيث يعترب هذا يف حد ذاته من �ضمن
العوامل الفريدة التي تتميز بها
بالدنا يف جذب ال�سياح  ،لكونها
متكن الزائر من م�شاهدة جميع تلك
احليوانات يف مناطق معينة دون ان
يتعب كثري ًا يف البحث عنها.وتقول
ت�رصيحات املتخ�ص�صني يف هذا
املجال بان النمو املتزايد لهذه
احليوانات الربية يف ارتريا ناجت
من ال�سالم امل�ستقر الذي تنعم به
بالدنا والذي يالئم جميع املخلوقات
احليوانية كما يال ئم الب�رش متام ًا
.هناك اي�ض ًا عامل اخر جعل هذه
احليوانات تتكاثر وهو عودة غابات
بالدنا �إىل طبيعتها اخل�رضاء.
يجب اي�ض ًا ذكر اجلهود التي
بذلتها احلكومة منذ فجر الإ�ستقالل
من اجل احلفاظ على الغابات
وتوفري احلماية الالزمة للحيوانات
وتنميتها .وبف�ضل هذه اجلهود
املثمرة قد ا�صبحت ارتريا مكان ًا
مالئم ًا ت�سكن فيها اعداد كثرية من
احليوانات الربية.
اظهرت اي�ض ًا ارتريا ب�إمتالكها
للعديد من انواع الطيور بانها واحة
مالئمة تر�سي عليها الطيور البحرية
والربية.حيث تعترب املمر الرئي�سي
للطيور املهاجرة من ال�رشق االو�سط
�إىل القارة الإفريقية ح�سب ماتفيد
به االبحاث العلمية للمتخ�ص�صني
يف هذا املجال.وبف�ضل هذا املوقع
الإ�سرتاتيجي الذي حتتله ارتريا
قد ا�صبحت م�سكن ًا امن ًا لقرابة 850
ف�صيلة من هذه الطيور التي ت�شكل
احد مكونات الرثوات الطبيعية
الوطنية .ومبا ان بالدنا ارتريا
قادرة على �أن متكن ال�سياح من
الإ�ستمتاع مب�شاهدة خمتلف انواع
الطيور يف اماكن حمدودة ومعروفة
جندها حتظى بالزيارات امل�ستمرة
لل�سياح.وتعترب �شواطئ جزر دهلك
واملحمية الوطنية ل�شمال البحر
االحمر وه�ضاب ا�سمرا من �ضمن
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االماكن التي تظهر فيها هذه الطيور
بكثافة.
ويعرف بان املئات من ف�صائل
الطيور املختلفة تهاجر �سنوي ًا من
اوروبا �إىل ارتريا ومناطق اخلط
الإ�ستوائي املخ�رض وذلك لتجد
مكان ًا دافئ ًا يحميها من ف�صل الربد
القار�س الذي ي�رضب تلك القارة يف
كل عام.وحتتوي ارتريا على 280
ف�صيلة من الطيور املهاجرة و13
ف�صيلة من انواع الطيور املحلية
اال�صل بالإ�ضافة �إىل امتالكها الكثري
من الطيور البحرية.
ويف هذا ال�سياق ميكن ذكر مقال
جملة ادو افريكا الذي و�صف بالدنا
ارتريا بانها البلد الإفريقي امل�سامل
الذي ترتاح فيه الطيور وهواة
الطبيعة ال�سياحية.
ففي هذا الوقت الذي جتري فيه
ارتريا ن�شاط ًا مكثف ًا لإ�ستخراج
خمزون ثرواتها املعدنية قد مت
�إكت�شاف العديد من املعادن الهامة
مما �شجع هذا الرثاء لباطن ارا�ضي
بالدنا العديد من امل�ستثمرين
االجانب و�رشكات التعدين العاملية
بان ت�شارك بان�شطة البحث والتنقيب
ملعادن الذهب و�سليكا ثاين اك�سيد
الكربون والبوتا�سيوم بالإ�ضافة
�إىل مواد ال�صخور املختارة التي
ت�ستخدم لأغرا�ض البناء واملعادن
الفوالزية.كما يعترب التنقيب
رش
اجلاري يف البرتول والغاز م�ؤ� ً
يلوح مب�ستقبل م�رشق لبالدنا نحو
التطور والرفاهية.وت�ؤكد ابحاث
علماء هذا املجال بان وادي الت�صدع
االر�ضي ل�رشق افريقيا الذي ي�شق
طريقه ب�أرتريا قد جعل منها ان
تكون غنية بهذه املعادن التي مت
ذكرها اعاله وغريها من املعادن
النادرة.
فهذا الوادي الذي ميتد �إىل جنوب
القارة الإفريقية �ساهم اي�ض ًا بان
تكون ارتريا ثرية بينابيع املياه
ال�ساخنة الطبيعية .ولذكر بع�ض
هذه الينابيع التي حتتوي على
املياه ال�ساخنة جند مايعرف مباي
وعوي واكوار التي توجد يف قليم
�شمال البحر الأحمر وينابيع �سريرو
يف اقليم جنوب البحر االحمر حيث
ي�صل مقدار حرارة هذه املياه �إىل
مابني 49و 60درجة .وتقع ينابيع
اكوار وماي وعوي على م�سافة
تبلغ مابني  8و  10كلم باملناطق
ا ملتو ا جد ة
الإجتاه
يف
من
اجلنوبي
مدينة قاحتيالي
توجد
التي
الطريق
يف
ا لر ئي�سي
من
امل�ؤدي
�إىل
ا�سمرا
م�صوع.
ميكن
و
الإ�ستفادة من
املياه
هذه
ا ل�سا خنة
يف
طبيعي ًا
ل
ملجا
ا
ال�سياحي وذلك
ت�شيد
عرب
ا مل�ؤ �س�سا ت
ا خلد ما تية
والتجارية التي
ميكنها القيام

ب�ضيافة ال�سياح املحليني واالجانب
مما �سيكون لذلك اثر ًا فعا ًال يف
�إنعا�ش الإقت�صاد الوطني.
تعترب ارتريا اي�ض ًا البلد املالئم
لكافة ال�سياح من حيث املناخ وذلك
بف�ضل �إحتواها على املناخ املداري
او الإ�ستوائي.ومبوجب هذا املناخ
املعتدل جند يف ه�ضاب املرتفعات
الو�سطى �شهر مايو يتميز باحلر
وي�شتد فيها الربد �إبتداء ًا من �شهر
دي�سمرب وحتي نهاية فوبراير يف
ف�صل ال�شتاء.وترتفع احلرارة
يف �شواطئ البحر االحمر �إبتداء ًا
من �شهر يونيو وحتى اواخر �شهر
�سبتمرب ويح�صل االمطار عك�س
خريف املرتفعات يف ف�صل ال�شتاء.
ويت�شابه مناخ املنخف�ضات الغربية
وال�شواطئ البحرية ،حيث جند
يف هذا اجلزء الغربي من الأر�ضي
االرترية ي�شتد احلر من بداية �شهر
ابريل وحتى �شهر يونيو وت�شتد
فيه الربودة يف �شهر دي�سمرب.وعلى
الرغم من ان ارتريا مهئاة للزيارات
يف جميع االوقات بف�ضل مناخها
املتوا�صل على مدار ال�سنة واملنع�ش
حلياة الإن�سان �إال ان الوقت الذي
ميتد من �شهر �سبتمرب وحتى ابريل
يعترب االريح لزيارتها.
وميكن الزائر ان يتفادى ال�سموم
التي حتملها رياح املنخف�ضات
الغربية و�شواطئ ال�ساحل البحري
يف �رشق البالد ب�إرتداء املالب�س
والنظارات
والقبعة
اخلفيفة
ال�شم�سية.ويتوجب على الزئر الذي
يريد التحرك يف املناطق املرتفعة
�إرتداء �سرتة �سميكة ن�سبي ًا وكتونة
خفيفة .كما يتطلب من الذي يقوم
بزيارة هذه املناطق املرتفعة يف
ف�صل اخلريف �إرتداء مالب�س حتميه
من االمطار.
وكما مت ذكره يف االجزاء االربعة
لهذا املو�ضوع ال�سياحي يحتوي
باطن بالدنا ارتريا على العديد
من الرثوات الطبيعية التي ت�شمل
الكائنات احلية واجلامدة .ويحتاج
منا االمر بذل املزيد من اجلهد
والعطاء لتطويرهذه الرثوات
وتنقيبها و�إ�ستغاللها يف بناء
الإقت�صاد الوطني الذي �سيتم عربه
حتقيق التنمية ال�شاملة و�ضمان
العي�ش الكرمي والرفاهية ل�شعبنا.
فهذا املقال الذي ت�ضمن �رشح
الرثوات الطبيعية لبالدنا يعترب
تنوير ًا عام ًا وبدائي ًا بخ�صو�ص هذه
املواهب الطبيعية الكثرية وبادرة
م�شجعة للقيام ب�إجراء البحث
املعمق للم�ساهمة يف تطويرها.
فان خمزون هذه الرثوات الطبيعية
املدعومة بال�سالم والوئام الذي
يعم بالدنا و�صدق �سيا�سة احلكومة
الوطنية الر�شيدة دون �شك �ست�سهم
يف حتقيق تلك الغايات املن�شودة من
التطور والإزدهار الدائم لل�سياحة.
ويجب التذكري يف اخلتام �إىل ان
الهدف اال�سا�سي من هذا املقال الذي
مت تقدميه للقراء يف اربعة اجزاء هو
لفت �إنتباهنا على ان هذه الرثوات
الطبيعية التي منتلكها حتتم علينا
العمل مب�س�ؤولية وبذل اجلهود
اجلبارة من اجل �إكت�شافها وتنقيبها
وتطويرها واحلفاظ عليها ومن ثم
نقلها اىل االجيال املتعاقبة كما هي
دون ان تتعر�ض اىل اي خراب.
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النوم هو لغز كبري للباحثني
والعلماء الذين يدر�سونه منذ �سنوات
عديدة وعندما يتعلق االمر يف عادات
النوم لدى كبار ال�سن فان اللغز يكرب
�أكرث واكرث ،فكلما تقدمنا يف العمر
تزيد حاجتنا اىل اخذ املزيد من
الوقت يف الراحة واال�سرتخاء والعمل
ل�ساعات اقل ،لكن بالرغم من تلك
احلاجة امللحة للنوم اال ان املتقدمني
ام�س احلاجة اىل
يف ال�سن يكونون يف ّ
النوم �ساعات ا�ضافية اثناء الليل لكن
هيهات ،فعدد ال�ساعات التى ينامون
فيها اغلب االوقات التتجاوز االربع
�ساعات لدي البع�ض على �سبيل املثال،
فما ال�سبب وراء هذه الظاهرة التى
تثري القلق لدي كبار ال�سن؟؟؟ وكيف
ميكن التخل�ص من االرق بطرق طبيعية
؟؟ يف املقال التايل �سنحاول البحث يف
ال�شبكة العنكبوتية عن اال�سباب وراء
االرق لدي الكبار والطرق التى يجب
اتباعها للتخل�ص منها ونوردها اليكم
فيما يلي.
النوم الطبيعي ح�سب موقع رجيم
االلكرتوين له مراحله ،فالإن�سان ينام
يف �أوقات معينة (عادة الليل) وي�ستيقظ
يف �أوقات معينة (عادة النهار) .وينظم
ذلك يف ج�سم الإن�سان ما يعرف
بال�ساعة احليوية �أو الإيقاع اليومي
والتي يحددها يف الأ�سا�س التعر�ض
لل�ضوء و�إفراز هرمون امليالتونني.
والنوم الطبيعي يتكون من ق�سمني
رئي�سني هما :الق�سم الذي حتدث فيه
الأحالم وتعرف مبرحلة حركة العينني
ال�رسيعة ،والق�سم الذي ال حتدث فيه
حركة للعينني .ويتكون هذا الق�سم
من �أربع مراحل هي :املرحلة الأوىل،
والثانية ،و الثالثة .ويبد�أ النوم
عادة باملرحلة الأوىل ومن ثم يتقدم
للمراحل الأعمق .وتعرف املرحلة
الثالثة بالنوم العميق ،وهذه املرحلة
مهمة ال�ستعادة اجل�سم ن�شاطه .ويق�ضي
متو�سطو وكبار العمر ن�سبة �أقل يف
املراحل العميقة من النوم ،وعادة
ما تقل هذه الن�سبة ب�صورة ّ
مطردة مع
تقدم العمر .فعند �سن ال�سبعني مثال
يق�ضي الإن�سان ن�سبة قليلة ج ًدا يف
املراحل العميقة من النوم ت�صل عند
البع�ض �إىل نحو ال�صفر.
وي�شري موقع ويب طب ان واحد من
بني كل �أربعة �أ�شخا�ص فوق �سن الـ 65
يعانون من ا�ضطرابات النوم مقارنة
مع واحد من بني كل ثمانية �أ�شخا�ص
يف الـ  20من عمرهم.
ويعرف موقع رجيم االرق بانه عبارة
عن عدم القدرة على النوم �أو ّ
تقطعه
وعدم ا�ستمراره �إن ُوجد ،مما ي�سبب
تدهور ال�صحة النف�سية واجل�سدية
والأرق مرتبط ببيئة املري�ض وظروفه
والعوامل التي ت�سببه .تختلف �أ�سباب
الأرق وعالجاته من �شخ�ص لآخر،
ومن هذه اال�سباب �صعوبة النوم و
الإ�ستيقاظ املتكرر �أثناء الليل و
الإ�ستيقاظ مبكرا يف ال�صباح .وللأرق
انواع عدة منها االرق العابر وهو الأرق
الذي ي�ستمر ليلة واحدة �أو عدة �أ�سابيع
والنوع الثاين هو الأرق املزمن وهو
�أكرث الأنواع تعقيدا من الأنواع االخرى
من الأرق  .وينتج الأرق املزمن عن
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ملاذا ي�صاب كبار ال�سن باالرق؟
طرق طبيعية للتخل�ص من م�شكلة االرق

جمموعة من العوامل منها الإ�ضطرابات
اجل�سمية �أو النف�سية و�أكرث الأ�سباب
ال�شائعة امل�سببة للأرق املزمن هي
�شيوعا عند كبار ال�سن.
الك�آبةهو �أكرث
ً
ويو�ضح نف�س املوقع ان هناك
اعرا�ض معينة ت�صيب االن�سان الذي
يعاين من االرق ت�شمل �صعوبة اخللود
اىل النوم يف الليل،اال�ستيقاظ اثناء
باكرا،ال�شعور
الليل،اال�ستيقاظ
بعدم الراحة الكافية بعد النوم
يف الليل،التعب او النعا�س
النهار،الع�صبية،االكتئاب
خالل
او القلق�،صعوبة يف الرتكيز
االخطاء
املهام،كرثة
يف
الناجم
واحلوادث،ال�صداع
عن التوتر،اعرا�ض يف اجلهاز
اله�ضمي،القلق امل�ستمر ب�شان النوم.
ففي الغرب ح�سب �صحيفة الريا�ض
تعترب ا�ضطرابات النوم ال�سبب الرئي�س
يف �إدخال كبار ال�سن دور رعاية
العجزة .وحتدث عادة تغريات ع�ضوية
عند كبار ال�سن ،ومن هذه التغريات ما
ي�صيب نظام وطبيعة النوم .و�إ�ضافة
�إىل التغريات التي ت�صيب طبيعة النوم
ف�إن كبار ال�سن معر�ضون للكثري من
الأمرا�ض الع�ضوية التي قد ت�ؤثر يف
النوم ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
وي�شكو نحو ن�صف كبار ال�سن من
م�شكالت يف النوم .و�أكرث ما ي�شكو منه
كبار ال�سن تقطع النوم .ويزيد الأرق
ب�صورة م�رضّ ة مع تقدم العمر.
وت�ضيف ال�صحيفة ان العديد من
كبار ال�سن يعانون من �أمرا�ض خمتلفة
ويتناولون خمتلف الأدوية التي ت�رض
بجودة نومهم،فامرا�ض مثل �آالم
املفا�صل وه�شا�شة العظام  -حمو�ضة
املعدة وترجيع احلم�ض �إىل املريء
 اال�ضطرابات التي ت�صيب اجلهازالبويل � -أمرا�ض القلب واجلهاز
التنف�سي املزمنة  -ت�صلب ال�رشايني

الطرفية  -الأمرا�ض التي قد ت�صيب
اجلهاز الع�صبي عند كبار ال�سن
كمر�ض الرعا�ش (الباركن�سون) ومر�ض
الزهامير وغريها من االمرا�ض ت�ؤدي
اىل قلة النوم.
ولكن يف الواقع ،ك�شف امل�سنون
الأ�صحاء اي�ضا �أن عادات نومهم قد
تغريت .حيث ا�صبح نومهم �أ�سهل
ولكنهم ال ي�ستغرقون يف نوم عميق.
وقد ا�صبحت مدة نومهم �أق�رص
وي�ستيقظون مرارا �أثناء الليل .ويف
الواقع ،ي�ستغل كبار ال�سن  85%فقط
من الليل للنوم وهذا ال يتعلق دائما
بهم.

ميكن التعبري عن التغيريات يف
اوقات النوم اي�ضا بذلك �أن العديد من
كبار ال�سن يخلدون للنوم يف وقت مبكر
من امل�ساء وي�ستيقظون يف ال�صباح
الباكر جدا ،االمر الذي ميكن �أن يكون
حمبطا ومزعجا.
ولكن من ناحية اخرى ،فان هذا
االمر ي�سبب للعديد من كبار ال�سن
االعتقاد ب�أنهم يعانون من �أ�سباب عدم
النوم ويوا�صلون النوم على ال�رسير
وانتظار النوم ،مع انهم قد ناموا عدد
�ساعات النوم الذي يحتاجها ج�سمهم
النهم خلدوا للفرا�ش يف وقت مبكر
�أكرث .كما �أن كبار ال�سن �أكرث عر�ضة
لتقطع النوم خالل الليل ،وهذا قد
يكون نتيجة لأ�سباب ع�ضوية يف بع�ض
الأحيان ،وي�صعب التعرف على ال�سبب
يف �أحيان �أخرى.
وهناك اختالف بني املخت�صني
ح�سب نف�س املوقع يف عدد �ساعات
النوم املفرت�ضة للمتقدمني يف ال�سن،
فهناك اختالف بني املخت�صني يف طب
النوم حول ذلك املو�ضوع ،ففي حني
يعتقد الكثري منهم �أن عدد �ساعات
النوم خالل الأربع وع�رشين �ساعة ال
تتغري مع تقدم العمر على الرغم من
قلة عدد �ساعات النوم بالليل ب�سبب
كرثة الغفوات خالل النهار ،يعتقد
البع�ض �أن حاجة كبري ال�سن �إىل النوم
تقل مع تقدم العمر.
يف حني ان بع�ض العادات الغذائية
ت�ؤدي اي�ضا اىل اال�صابة باالرق وقلة
النوم�،سواء لكبار ال�سن او غريهم
مثل :الأ�سراف يف �شرب املياه  :بالرغم من �أن
�رشب املياه مبثابة جناة من الأمرا�ض
الأ �أن الأ�رساف يف تناولها قبل النوم
يت�سبب يف امتالء املثانة و زيادة
عدد مرات التبول لي ًال مما ي�ضاعف
مرات الأ�ستيقاظ و يرفع خطر الأ�صابة
بالأرق.
– امل�شروبات كالقهوة و ال�شاي :نظر ًا
لأرتفاع ن�سبة الكافيني بهم بجانب
امل�رشوبات الغازية كل هذه العوامل
جتعل ال�شخ�ص
غري قادر على
النوم ب�أنتظام .
ال�شكوالتة
–
ال�سوداء :ال �أحد
يقدر الأ�ستغناء
ال�شكوالتة
عن
كرثت
وم�ؤخر ًا
الدرا�سات حولها
غنية
كونها
مب�ضادات �أك�سدة
التى تفيد ج�سم
ولكن
الأن�سان
تناولها
يحذر
قبل النوم نظر ًا
لأحتوائها على تايرو�سني وهو عبارة
عن حم�ض من الأحما�ض الأمينية
املن�شطة كما حتتوي �أي�ض ًا على ن�سبة
من الكافيني وكالهما ي�ساعدان يف
الأ�صابة بالأرق.
– امل�أكوالت احلارة  :يحذر من تناولها
لي ًال كونها تت�سبب يف الأ�صابة بحرقان
املعدة  ،ارتفاع درجة حرارة اجل�سم
وهذا ي�ؤثر على عملية النوم .
– الطماطم  :ال ننكر دورها يف الوقاية
من �أمرا�ض القلب وال�رسطان كونها
حتتوي على م�ضادات �أك�سدة بالأ�ضافة
اىل الليكوبني لكنه يعترب من الأحما�ض
ولذلك جند �أن �صل�صة الطماطم
املوجودة يف البيتزا و املعكرونة
ترفع خطر الأ�صابة باحلمو�ضة و
حرقة املعدة مما يت�سبب يف الأ�صابة
مب�شاكل �أثناء النوم ولتجنب ذلك
يف�ضل الأبتعاد عن تناولهم لي ًال.
– الربوكلي � :أكرث امل�أكوالت فائدة
نظر ًا لأحتوائه على �ألياف طبيعية
يحتاجها اجل�سم و لكن ال ين�صح
بتناوله قبل النوم لأن هذه الألياف
ي�صعب ه�ضمها لي ًال فتت�سبب يف الأ�صابة
ب�أرق �شديد و هنا نن�صح بتناوله نهار ًا
�أو قبل النوم بفرتات طويلة و ن�شدد

على �رضورة تناوله حتى ال حترم
ج�سمك من فوائده.
طرق طبيعية للتخل�ص من قلة النوم واالرق
وللتخل�ص من االرق لدي كبار ال�سن
تن�صح املواقع ال�سابقة باتباع مايلي:
الريا�ضية
التمارين
ممار�سة
(املنا�سبة لعمر و�صحة ال�شخ�ص)
ب�صورة منتظمة -االنتظام يف مواعيد
النوم واال�ستيقاظ (وخ�صو�صا وقت
اال�ستيقاظ) -التقليل قدر الإمكان من
الغفوات واحلد منها �إىل غفوة واحدة ،
فعلى الرغم ان نوم القيلولة امر جيد
،اال انك طاملا تعانى من �صعوبة فى
اخللود اىل النوم ليال فال تغفو و�سط
اليوم  ،ولكن لو مل ت�ستطع و�سط اليوم
البقاء متيقظا مهما حاولت ،فال تزيد
قيلولتك عن �ساعة وذلك قبل ال�ساعه
الثالثه ع�رص ًا -حماولة التقليل من
املنبهات كالقهوة قدر الإمكان وبالذات
وقت امل�ساء -عدم ا�ستخدام احلبوب
املنومة �إال بعد ا�ست�شارة الطبيب
املخت�ص ،لأن هذه احلبوب قد ت�سبب
�آثارا جانبية لدى كبري ال�سن ،كما �أنها
تزيد من احتمال توقف التنف�س �أثناء
النوم .وقد �أظهرت الأبحاث �أن تناول
احلبوب املنومة يزيد من احتمال
�سقوط كبري ال�سن والتعر�ض للك�سور.
كما بينت �أبحاث حديثة �أن كبار ال�سن
الذين يتناولون بع�ض �أنواع احلبوب
املنومة كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة
باخلرف  -التعر�ض لل�ضوء اخلارجي
وعمل �أن�شطة ولو خفيفة خارج املنزل
ي�ساعد يف جلب النوم .وقد �أظهرت
الأبحاث التي �أجريت على كبار ال�سن
يف دور الرعاية �أن تعري�ض النزالء
�إىل ال�ضوء الطبيعي اخلارجي ملدة
 30-60دقيقة قد �ساعد كثريا يف
حت�سني نوم كبار ال�سن  -ال تنام اال
عندما ت�شعر انك تريد ان تنام ،فال
تذهب اىل الفرا�ش اال عندما ت�شعر انك
تفتح عيناك ب�صعوبة وانك تتثائب كل
دقيقتني
 اذا مل تذهب فى النوم بعد 20دقيقة من ا�ستلقائك على فرا�شك ،اترك
الفرا�ش وقم باداء �شئ رتيب او ممل،
كقراءه كتاب ممل او اجللو�س �صامتا
فى ركن مظلم فى غرفتك ،وال تتعر�ض
اىل �ضوء �ساطع  -ثبت مواعيد نومك
ومواعيد ا�ستيقاظك كل يوم حتى فى ايام
االجازات  -ال متار�س الريا�ضه ،او اى
جمهود بدنى اخر قبل الذهاب لفرا�شك
باربع �ساعات على االقل  -ترتيب
طقو�س خا�صة لنومك ،اعطى اال�شارات
ال�صحيحه جل�سمك ليعلم ان وقت نومه
وراحته قد اتى  ،اقر�أ كتاب خفيف،
ا�رشب كوب من اللنب  ،اخف�ض ايقاعك
ب�شكل عام  -ا�ستخدم فرا�شك للنوم فقط
 ،فال ت�شاهد التلفاز به ،وال تاكل عليه
،فاجعل فرا�شك يعنى جل�سدك الراحة
والراحة فقط  -االبتعاد عن الكافني
والنيكوتني قبل اخللود للنوم باربع
�ساعات على االقل ،وانتبه الن هناك
بع�ض االطعمة وامل�رشوبات التى
حتتوى على الكافني قد ال تكون مدركا
او منتبها لها ،مثل الكوال والكاكاو،
وال�شوكوالته ،باال�ضافه اىل ان هناك
بع�ض الو�صفات الطبية التى تكون
منبهه بطبيعتها  -تناول وجبة خفيفة
قبل النوم ،فالنوم على معدة خاوية
قد تت�سبب فى ابعاد النوم عنك ،ولكن

احذر اي�ضا من تناول وجبة د�سمة قبل
النوم الن هذا اي�ضا لن يبعد النوم
عنك بل �سيجعل االمرا�ض تقرتب منك
 اف�ضل وجبة ميكنك تناولها قبلالنوم هى من منتجات االلبان كاجلنب
او الزبادى او كوب دافئ من اللنب -
احل�صول على د�ش دافئ قبل النوم
ب�ساعة ون�صف ،فالد�ش الدافئ مهدئ
لالع�صاب ومرخى للع�ضالت باال�ضافة
لكونه خاف�ض طبيعى لدرجة حرارة
ج�سمك ذلك االنخفا�ض املهم لبدء
رحلة النوم  -احر�ص على كون غرفة
نومك وفرا�شك مريح وهادئ  ،فال تكون
غرفتك غري مرتبة او ال تكون حارة جدا
او باردة جدا وبالطبع التكون م�ضاءة
او ت�صلها ا�ضاءة مزعجة.
ان اخلطوات ال�سابق ذكرها ت�ساعد
ب�شكل كبري يف تخلي�ص كبار ال�سن من
االرق وقلة النوم ممايعطى ال�شعور
براحة اكرب والقدرة على مزاولة
حياتهم اليومية بكل ي�رس و�سهولة
دون ال�شعور بالتعب اثناء النهار.
امل�أكوالت التى ت�ساعد يف التخل�ص من االرق
ومن امل�أكوالت التى ت�ساعد على
التخل�ص من االرق الأ�سماك  :غني
بالدهن و الأحما�ض الدهنية �أوميجا
 3و ب ، 6و التي تخفف من الأرق و
ت�ساعد على النوم بهدوء  ،و يعد �سمك
ال�ساملون و التونة �أف�ضل �أنواع ال�سمك
لذلك .
اخل�س  :يقوم بامل�ساعدة على النوم
العميق و مينع �أي �إ�ضطرابات خالل
النوم .
الأنانا�س  :و يعد الأنانا�س فاكهة
جيدة و ممتازة لعالج �آالم الع�ضالت و
�إ�سرتخاء اجل�سم .
املوز  :يحتوي على ال�سريتونني
املهد�أ و البوتا�سيوم و املاغني�سيوم
 ،مما ي�ساعد على �إ�سرتخاء ع�ضالت
اجل�سم و �ضبط هرمونات اجل�سم .
اللنب  :فاللنب الدافئ مع الع�سل يهد�أ
الأع�صاب و ي�ساعد على الإ�سرتخاء ،
فهو يحتوي على مواد الرتيتوفان
املهد�أة  ،بالإ�ضافة �إىل الكال�سيوم
الذي يحفز على عملية النوم .
امل�شم�ش  :يهدئ الأع�صاب و يعالج
الأرق و يزيد القوة الع�صبية و اجل�سمية
 ،بالإ�ضافة �إىل �إحتوائه على �أحما�ض
حتفز �إنتاج ال�سريتونني يف اجل�سم و
هو ما يزيد �شعور اجل�سم بالراحة و
الإ�سرتخاء .
الع�سل :وميكن تناوله منفردا �أو
م�ضافا �إىل ن�صف كوب ماء دايف �أو لأحد
امل�رشوبات ال�ساخنة املهد�أة كاللنب
و الين�سون و الليمون  ،مما يزيد من
�إنتاج الرتيتوفان و امليالتونني و
ي�ساعد على النوم بعمق .
اليان�سون :املعروف بطبيعته املهدئة
خا�صة �إذا مت و�ضع الع�سل الأبي�ض عليه
 ،فيكون و�سيلة فعالة للإ�سرتخاء و
النوم .
البابوجن :ويعد مهدءا و م�سكنا عاما
للج�سم  ،و مفيد جدا يف تهدئة و
معاجلة الأرق و عالج القلق و التوتر.
النعناع :و يعد مهدئي عام  ،و ي�ساعد
على عالج حاالت الأرق و النوم غري
العميق .
الليمون :وهو معروف بخوا�صه
املهدئة و معاجلة الأرق و التوتر .
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يف حماولة منهم ال�ستعادة م�ستواهم والظهور مبظهر مميز:

الهاربون من جحيم الربميريليج ينتظرون جنة الكالت�شيو

�شهدت فرتة االنتقاالت ال�صيفية ،التي �أغلقت ر�سم ًيا
ً
ً
ملحوظا
تعاونا
الإثنني املا�ضي يف خمتلف الدوريات،
بني الأندية الإيطالية والإجنليزية .وان�ضم عدد كبري من
الالعبني الذين ف�شلوا يف �إيجاد ذاتهم يف الربميريليج،
�إىل �صفوف �أندية الكالت�شيو ،يف حماولة منهم ال�ستعادة
م�ستواهم والظهور مبظهر مميز .ال�صيف احلايل كان
�ساخ ًنا على امل�ستويني الإجنليزي والإيطايل ،بعدما
طالت املفاو�ضات بني �إنرت ميالن ونظريه مان�ش�سرت
يونايتد على التعاقد مع روميلو لوكاكو ،مهاجم
ال�شياطني احلمر .وجنح النرياتزوري بعد طريق طويل
ومناف�سة �شاقة مع يوفنتو�س ،على �ضم لوكاكو ،يف
�رضبة قوية للإنرت ،بعدما خرج البلجيكي من ح�سابات
�أويل جونار �سول�سكاير ،مدرب اليونايتد ،الذي بحث
عن تقليل النفقات واالعتماد على عنا�رص ال�شباب من
�أجل حماولة البناء عليها .وجاءت ال�صفقة الثانية بني
�شهرا للت�شيلي ،الذي ف�شل يف �إيجاد مكان �أ�سا�سي
الناديني ،بانتقال �أليك�سي�س �سان�شيز ،جناح مان�ش�سرت �إىل الإنرت ،بعد معاناة دامت ً 19
بت�شكيلة اليونايتد بالفرتة املا�ضية .وتعد فرتة �سان�شيز يف مان�ش�سرت هي الأ�سو�أ يف تاريخ م�سريته الكروية ،حيث مل ينجح اجلناح
الت�شيلي يف امل�شاركة �إال يف  45مباراة� ،سجل فيها � 5أهداف و�صنع  ،9وهي �أ�سو�أ �أرقامه يف الدوريات الكربى .و�سيبحث �سان�شيز عن
�إعادة االنطالق جمد ًدا حتت قيادة �أنطونيو كونتي ،مدرب النرياتزوري ،ال�سيما و�أن الطريق ممهد �أمام �سان�شيز للعب �أ�سا�س ًيا يف ظل افتقاد
الإنرت جلناح �أي�رس بعد رحيل �إيفان بريي�سيت�ش لبايرن ميونخ .ف�شل دافيد زاباكو�ستا يف تثبيت �أقدامه مع ت�شيل�سي على مدار العامني
قادما من تورينو الإيطايل .وعلى مدار عامني� ،شارك زاباكو�ستا يف  52مباراة �سجل فيها
الأخرييني ،بعدما انتقل للبلوز يف عام 2017
ً
هدفني و�صنع � 4آخرين ،وف�شل يف حجز مكان �أ�سا�سي �سواء حتت قيادة كونتي ثم �ساري ،ليعود خائب الأمل �إىل �إيطاليا عرب بوابة روما.
بعد ان�ضمام خمرتيان �إىل �آر�سنال يف �صفقة تبادلية مع مان�ش�سرت يونايتد ،انتقل مبقت�ضاها �سان�شيز لل�شياطني احلمر ،يف �شتاء ،2018
مل ينجح الأرميني يف التعبري عن نف�سه ب�شكل جيد مع اجلانرز .وقرر �آر�سنال يف ال�صيف احلايل وبعد � 19شهر ،رحيل خمتاريان �إىل روما
ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة ،يف حماولة ال�ستعادة الالعب مل�ستواه املعهود .الإ�سباين فريناندو يورينتيً � ،
أي�ضا عا�ش فرتة من �أ�صعب
قادما من �سوانزي �سيتي .وخالل املو�سمني الأخريين،
الفرتات يف م�سريته ،بعدما ان�ضم ل�صفوف توتنهام هوت�سبرييف �صيف 2017
ً
مهاجما �أ�سا�س ًيا .وقرر
كني
هاري
على
ال�سبريز،
مدرب
بوكيتينو،
عانى يورينتي من �أجل �إيجاد مكان �أ�سا�سي ،يف ظل اعتماد ماوري�سيو
ً
يورينتي العودة للعب يف �إيطاليا جمد ًدا بعدما لعب عامني مع يوفنتو�س ،لكن من بوابة نابويل هذه املرة ،حتت قيادة �أن�شيلوتي.

لأ�سباب متعددة معظمها يتعلق باجلانب املايل:

الإعارة تفر�ض نف�سها على انتقاالت ال�صيف
فر�ض مبد�أ الإعارة نف�سه بقوة يف فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املا�ضية باملالعب الأوروبية ،حيث تلج�أ الأندية
�إىل هذا النظام لأ�سباب متعددة معظمها يتعلق باجلانب
املايل .الإعارة باتت �أمرا متداوال يف كرة القدم هذه
الأيام ،حيث يقوم ناد معني با�ستعارة العب من ناد �آخر،
بهدف اال�ستفادة من قدراته لفرتة حمددة� ،أو لتجربته
قبل التعاقد معه بعقد دائم .ويف حال ف�شل التجربة ف�إن
النادي يكون قد حمى نف�سه من دفع مبالغ طائلة ترتتب
على �رشاء خدمات الالعب ذاته ب�شكل نهائي� .أما النادي
الذي يقوم ب�إعارة العبيه ،فيهدف بالدرجة االوىل �إىل
التخ�صل�ص من راتب الالعب �أو منحه فر�صة اللعب مع
فريق �آخر لفرتة حمدودة من �أجل اكت�ساب اخلربة الالزمة،
قبل العودة جمددا للفريق .لكن الكثري من الأندية ،باتت
ت�ستعني بنظام الإعارة ،من �أجل تخفيف الأعباء املالية،
وكذلك الهروب من العقوبات املرتتبة على خرق قوانني اللعب املايل النظيف املو�ضوعة من قبل االحتاد الأوروبي للعبة .هذا
املو�سم ،اتبعت �أندية عديدة نظام الإعارة من �أجل �إجناز ال�صفقات ،ففي اجنلرتا� ،أراد مدرب توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو الرتوي
قبل التعاقد مع العب الو�سط الأرجنتيني جيوفاين لو �سيل�سو ب�شكل نهائي ،فا�ستعاره من ريال بيتي�س لتجربته قبل اتخاذ قرار �رشاء
خدماته ب�شكل نهائي .ويف �إيطاليا ،ا�ستفاد �إنرت ميالن من نظام الإعارة ،فح�صل على خدمات النجم الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز الذي
ارتاح مان�ش�سرت يونايتد من جزء من راتبه ال�ضخم (� 505آالف جنيه ا�سرتليني �أ�سبوعيا) .ومل يتوقف الأمر عند ذلك ،حيث ا�ستعار
الـ"نرياتزوري" اثنني من �أف�ضل الالعبني ال�صاعدين يف �إيطاليا ،وهما �ستيفانو �سين�سي القادم من �سا�سولو ،ونيكوال باريال الآتي من
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�إعداد
نورالدين خليفة
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كالياري ،علما ب�أنه دفع مقابل ا�ستعارة الأول  5ماليني يورو و 12مليون يورو للثاين.
�صفقة الإعارة الأبرز يف املالعب الأوروبية ،متثلت يف انتقال العب الو�سط الربازيلي
فيليبي كوتينيو من بر�شلونة �إىل بايرن ميونخ ،ومل يكتف النادي البافاري عند ذلك،
فتعاقد مببد�أ الإعارة �أي�ضا مع جناح �إنرت ميالن ،الدويل الكرواتي �إيفان بريي�سيت�ش.
يف ا�سبانيا� ،أراد ريال مدريد تعوي�ض رحيل احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س �إىل
انتقل �إىل باري�س �سان جريمان ،فا�ستعار من الأخري حار�سه الفرن�سي �ألفون�س �أريوال.
وا�ستفاد �سيلتا فيجو من تخمة بر�شلونة بو�سط امللعب ،ليح�صل منه على خدمات الدويل
الربازيلي رافينيا �ألكانتارا على �سبيل الإعارة ملدة مو�سم واحد .وا�ستعار ا�شبيلية
العبني اثنني �ضمن م�سعاه للمناف�سة على املراكز الأربعة الأوىل يف الدوري الإ�سباين
هذا املو�سم ،فح�صل على خدمات ظهري ريال مدريد �سريجيو ريجيلون ،وحار�س مرمى
جريونا ،الدويل املغربي يا�سني بونو .ويف اليوم الأخري من فرتة االنتقاالت� ،أجنز
باري�س �سان جريمان �صفقة مميزة ،ا�ستعار من خاللها خدمات املهاجم الأرجنتيني
ماورو �إيكاري غري املرغوب فيه داخل �إنرت ميالن ،كما ح�صل بالطريقة ذاتها على
احلار�س الإ�سباين �سريجيو ريكو ليكون احلار�س البديل للكو�ستاريكي نافا�س.

ب�إ�ستبعاده من دوري �أبطال �أوروبا باملو�سم اجلديد:

ماندزوكيت�ش �ضحية �صراع داخلي يف يوفنتو�س

�أعلن نادي يوفنتو�س ،ا�ستبعاد اثنني من جنومه من قائمة الفريق التي �ست�شارك يف
مناف�سات بطولة دوري �أبطال �أوروبا باملو�سم اجلديد ( .)2019/2020وخرج الكرواتي
ماريو ماندزوكيت�ش ،مهاجم البيانكونريي ،من قائمة الفريق لدوري الأبطال ،بالإ�ضافة
�إىل الأملاين �إميري كان ،ليتلقى الثنائي �رضبة موجعة يف بداية املو�سم احلايل .و�أ�سفرت
قرعة دور املجموعات بدوري الأبطال ،عن وقوع يوفنتو�س باملجموعة الرابعة ،برفقة
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي ،وباير ليفركوزن الأملاين .كان
ماندزوكيت�ش �أحد العبي يوفنتو�س ،الذين كرث احلديث عنهم طوال فرتة االنتقاالت
ال�صيفية ،التي �أغلقت م�ساء الإثنني املا�ضي ،حيث كان �أبرز الالعبني القريبني من
الرحيل عن ال�سيدة العجوز .رغبة ماندزوكيت�ش يف البقاء يف يوفنتو�س ا�صطدمت
برغبة ناديه يف التخل�ص منه ،حيث عرب املهاجم الكرواتي عن رغبته يف اال�ستمرار
ع�ضوا فعا ًال يف ت�شكيلة
بيوفنتو�س ومتثيل قمي�صه بالفرتة املقبلة ،ال�سيما و�أنه كان
ً
اليويف على مدار ال�سنوات الأخرية منذ ان�ضمامه من بايرن ميونخ يف  .2015ولعب
حيويا يف تتويج اليويف بالدوري الإيطايل باملو�سم املا�ضي ،حيث
دورا
ً
ماندزوكيت�ش ً
كان مهاجم الفريق الأ�سا�سي ،وثاين هدايف اليويف بعد رونالدو .ويف املقابل ،بحث
يوفنتو�س �سبل التخل�ص من ماندزوكيت�ش ،من �أجل تقلي�ص قائمة الفريق حتى ال يقع يف
امل�شكلة احلالية واملتمثلة يف ا�ستبعاد بع�ض النجوم ،ال�سيما و�أن اليويف ميتلك العديد
والعديد من الالعبني بقائمته احلالية للمو�سم اجلاري .ويعد ماندزوكيت�ش هو �ضحية
لل�رصاع الإداري بيوفنتو�س ،الذي ف�شل يف ت�سويق العبيه على مدار ال�صيف .وان�شغلت
�إدارة يوفنتو�س فرتة طويلة هذا ال�صيف ،مبحاولة �إف�ساد �صفقة انتقال روميلو لوكاكو،
مهاجم مان�ش�سرت يونايتد �إىل الغرمي �إنرت ميالن ،حيث بذل �إداريي يوفنتو�س ق�صارى
جهدهم يف حماولة خلطف الالعب .وخطى اليويف خطوة كبرية نحو �ضم لوكاكو ،بعدما
حاول يوفنتو�س �إبرام �صفقة تبادلية ينتقل مبقت�ضاها باولو ديباال �إىل اليونايتد،
مقابل ان�ضمام لوكاكو لليويف� ،إال �أن رغبة ديباال �أعاقت العملية لينتقل لوكاكو �إىل
النرياتزوري .ورغم وجود رغبة من اليونايتد يف التعاقد مع ماندزوكيت�ش يف �آخر �أيام
املريكاتو الإجنليزي� ،إال �أن يوفنتو�س رف�ض رحيله �إىل اليونايتد ،خا�صة بعدما ف�شلت
العملية التبادلية بني الفريقني .ومع ف�شل ان�ضمام ماندزوكيت�ش ملان�ش�سرت ،وان�شغال
الإدارة لفرتة طويلة ب�إف�ساد �صفقة �إنرت ميالن ،بات الكرواتي هو �ضحية �إدارة ال�سيدة
العجوز ،التي قررت ا�ستبعاد جنم من العيار الثقيل من قائمة دوري �أبطال �أوروبا.

جدول الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو 2020

الأحد � 08أغ�سط�س-:
							
ال�سبت � 07أغ�سط�س-:
					
�	16:00أرمينيا  -- : --البو�سنة والهر�سك
					
 16:00كو�سوفو  -- : --الت�شيك
				
� 19:00سوي�رسا  -- : --جبل طارق
				
�	19:00إجنلرتا  -- : --بلغاريا
				
				
				

 19:00ليتوانيا � -- : --أوكرانيا
�	19:00أي�سلندا  -- : --مولدوفا

				
				

 21:45تركيا � -- : --أندورا					
				
				
 21:45فرن�سا � -- : --ألبانيا
				
					
� 21:45رصبيا  -- : --الربتغال
				
													

 19:00جورجيا  -- : --الدامنارك
 19:00رومانيا  -- : --مالطة

 21:45فنلندا � -- : --إيطاليا
 21:45اليونان  -- : --لي�شتن�شتاين
�	21:45أ�سبانيا  -- : --جزر فاروه
 21:45ال�سويد  -- : --الرنويج
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على هام�ش بطولة الأمري �سعود الفي�صل للقن�صليات بجدة
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

بعد عدة حمطات رم�سية يف م�شواره التدريبي

ً
منتخب اجلالية الإرترية يت�أهل للدور الثاين على ح�ساب العراق ر� ًسميا ..الأ�سطورة مارادونا مدربا خليمنا�سيا ال بالتا

ت�أهل منتخب اجلالية االريرتية بجدة
لدور الثمانية بعد ايداعه ن�صف د�ستة
يف �شباك منتخب العراق وذلك �ضمن
فعاليات بطولة ك�أ�س الأمري �سعود
الفي�صل للقن�صليات املقامة بال�صالة
الريا�ضية مبلعب اجلوهرة مبدينة جدة
وكان منتخب اجلالية ي�سعى للفوز
يف هذه املباراة دون انتظار نتيجة
مباراة م�رص وفل�سطني فلذا بد�أ مهاجما
منذ الدقيقة الأوىل وحتقق له ذلك
عندما انهى ال�شوط االول بنتيجة ثالث
ل�صفر..
ويف ال�شوط الثاين وا�صل منتخب
اجلالية عر�ضه القوي و�سجل ثالث
�أهداف  ,يف حني �سجل منتخب العراق
هدف يتيم لتنتهي املباراة بفوز منتخب
اجلالية بنتيجة  6اهداف مقابل هدف
ملنتخب العراق  ,وكان بامكان منتخب
اجلالية م�ضاعفة النتيجة لو ت�رسع العبية
 ,,هذا و�سوف يقابل يف دور الثمانية
منتخب ال�سعودية القوي والتي يتوقع
لها املتابعون ب�أن تكون مباراة قمة
ونهائي مبكر نظرا لعرو�ض الفريقني

توىل الأ�سطورة دييجو مارادونا،
تدريب نادي خيمنا�سيا ال بالتا املتعرث
يف الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ب�شكل
ر�سمي.
وجرى الإعالن م�ساء اخلمي�س ،عن
تويل مارادونا تدريب خيمنا�سيا ال بالتا
حتى نهاية املو�سم ،على �أن ي�ساعده
�سيبا�ستيان مينديز يف املهمة.
ويتذيل خيمنا�سيا البالتا ،جدول
ترتيب الدوري الأرجنتيني بعد مرور

و�سط هيمنة من العبي الربميرليج

القوية يف البطولة ..
وكالعادة �ساند املنتخب جمهور
غفري طيلة املباراة وهم يلوحون
باالعالم االرترية التي زادت من رونق
املكان وجعلت معلق املباراة يتغنى
بها وباجلمهور االرتري ..

متنياتنا ملنتخب اجلالية بالعبور
لدور ن�صف النهائي.
وا�صل قد تعادل مع منتخب م�رص
القوي بهدف مقابل هدف واكت�ساحه
ملنتخب فل�سطني بخم�سة �أهداف مقابل
هدف .

بفوز الأوىل على روماينا والثانية على �أرمينيا

�إ�سبانيا و�إيطاليا ت�ضعان قدما يف نهائيات ك�أ�س �أوروبا 2020

حققت �إ�سبانيا فوزها اخلام�س على
التوايل يف ت�صفيات بطولة �أوروبا 2020
لكرة القدم بالتفوق  2/1خارج �أر�ضها
على رومانيا يوم اخلمي�س رغم ا�ستكمال
املباراة بع�رشة العبني بعد طرد املدافع
دييجو يورينتي.
وتقدم �سريجيو رامو�س قائد �إ�سبانيا
بالهدف الأول امل�ستحق يف الدقيقة 27
بعد تنفيذ ركلة جزاء ليحرز هدفه الرابع
يف خم�س مباريات بالت�صفيات م�ستغال
ثالث ركلة جزاء.
و�صنعت �إ�سبانيا العديد من الفر�ص
لت�سجيل املزيد من الأهداف لكن
�سيربيان تاتارو�سانو حار�س رومانيا ت�ألق
يف �إنقاذ الفر�ص.
و�أ�ضاف باكو �ألكا�سري هدفا يف ال�شوط
الثاين بعد �إهدار ثالث فر�ص �سهلة يف
ال�شوط الأول لكن البديل فلورين �أندوين
قل�ص الفارق من مدى قريب يف الدقيقة
.59
ومنح الهدف دفعة كبرية وزادت
�سيطرت رومانيا و�سط حما�س امل�شجعني
وتلقى يورينتي بطاقة حمراء مبا�رشة قبل
 11دقيقة من النهاية بعدما منع انفرادا
مبرماه.
وجنت �إ�سبانيا من هدف التعادل عندما
�أنقذ احلار�س كيبا �أريزاباالجا فر�صة من
مدى قريب من جورج بو�شكا�ش ليحقق
الفريق فوزه الأول على الإطالق يف �ضيافة
رومانيا يف �سابع حماولة.
وهذا �أي�ضا �أول فوز لإ�سبانيا مع مورينو،
الذي توىل تدريب �إ�سبانيا يف يونيو بعدما
ت�سببت الظروف ال�سيئة يف ابتعاد لوي�س
�إنريكي عن من�صبه حتى يق�ضي وقتا

خم�س جوالت ،حيث مل يفز الفريق مطلقا
حتى الآن وتعادل مرة واحدة ،وخ�رس يف
�أربع مباريات.
وي�ستهل مارادونا م�شواره مع
خيمنا�سيا البالتا مبواجهة را�سينج كلوب
يوم الأحد �15سبتمرب اجلاري.
وخا�ض مارادونا عدة حمطات خالل
م�سريته ،لعل �أبرزها تدريب منتخب
بالده بجانب تدريب الو�صل ودبا
الفجرية.

�أطول مع ابنته التي توفيت منذ �أيام.
وقال مورينو �إن طبيعة الفوز �ست�ساعد
الفريق يف الفرتة املقبلة.
ومتلك �إ�سبانيا  15نقطة يف �صدارة
املجموعة ال�ساد�سة وت�أتي ال�سويد
باملركز الثاين بر�صيد ع�رش نقاط بعد
الفوز �4-صفر على جزر الفارو ثم
الرنويج باملركز الثالث بثماين نقاط عقب
االنت�صار �2-صفر على مالطا وتراجعت
رومانيا للمركز الرابع ب�سبع نقاط.
وقدمت ال�سويد �أداء قويا �أمام جزر
الفارو يف ال�شوط الأول و�سجل ال�شاب
�ألك�سندر �إيزاك الهدف الأول يف الدقيقة
 13ثم �أ�ضاف هدفا �آخر بعد دقائق.
و�سجل فيكتور ليندلوف مدافع
مان�ش�سرت يونايتد الهدف الثالث ثم
�سجل زميله روبن كواي�سون الهدف الرابع
يف الدقيقة .41
ومنح �ساندر بريج التقدم للرنويج
بهدف �أمام مالطا و�أ�ضاف جو�شوا كينج
الهدف الثاين من ركلة جزاء مع نهاية
ال�شوط الأول.
هذا و�سجل ديفيد مكجولدريك �أول
�أهدافه الدولية ليمنح �أيرلندا التعادل
� 1-1أمام �سوي�رسا يف ت�صفيات بطولة
�أوروبا  2020لكرة القدم يوم اخلمي�س
بينما حققت الدمنرك فوزا �سهال يف جبل
طارق لتبقي املناف�سة قوية على �صدارة
املجموعة الرابعة.
وبدا �أن فابيان �شار منح الفريق الزائر
الفوز بعد �أن �سجل هدفا يف الدقيقة 74
بعد عمل جماعي رائع لكن كما �سار احلال
يف كوبنهاجن يف يونيو حزيران خطفت
�أيرلندا نقطة التعادل قرب النهاية بهدف

مكجولدريك يف الدقيقة  85من �رضبة
ر�أ�س.
وبهذا التعادل ا�ستمر فريق املدرب
ميك مكارثي يف ال�صدارة بر�صيد 11
نقطة من خم�س مباريات متفوقا بثالث
نقاط على الدمنرك التي لعبت �أربع
مباريات وب�ست نقاط على �سوي�رسا التي
لعبت ثالث مباريات.
ويف جبل طارق فازت الدمنرك ب�سهولة
�/6صفر بف�ضل هدفني من ركلة جزاء
من كري�ستيان اريك�سن وثنائية من
كري�ستيان جيتكار وهدف لكل من روبرت
�سكوف وتوما�س ديالين.
وكانت �أيرلندا �صاحبة �أ�سهل بداية بني
املتناف�سني الثالثة على ال�صدارة حيث
ح�صلت على �ست نقاط �أمام جبل طارق
وحققت انت�صارا على �أر�ضها �أمام جورجيا
و�صنعت �أف�ضل فر�صتني يف ال�شوط الأول
�أمام �سوي�رسا التي بدت الطرف الأخطر.
وكان يتعني على اجلناح جيم�س مكلني
التعامل ب�شكل �أف�ضل مع الكرة بعد عمل
رائع من كالوم روبن�سون وجيف هندريك
بينما �أهدر مكجولدريك فر�صة �سانحة
قبل اال�سرتاحة.
ووا�صلت �سوي�رسا ،التي لعبت بدون
�شريدان �شاكريي الذي طلب عدم اختياره
�ضمن الت�شكيلة للرتكيز على اللعب مع
ناديه ليفربول ،ال�ضغط يف بداية ال�شوط
الثاين لكن حماوالتها كانت ت�صطدم
بدفاع �أيرلندا.
وبعد �أن الحت لها �أخريا فر�صة �سانحة
بعد متريرات �سل�سة يف املنطقة تعرث
بريل اميبولو العب برو�سيا مون�شنجالدباخ
لي�سقط على الأر�ض �أمام املرمى ومتر
الكرة بعيدا.
لكن �شار هز ال�شباك بعد فا�صل من
التمريرات من مل�سة واحدة.
ومل ت�ست�سلم �أيرلندا وبعد �أن لعب جلني
ويالن ت�سديدة �صاروخية يف العار�ضة من
خارج املنطقة ارتقى مكجولدريك �أعلى
من اجلميع لي�سعد اجلماهري يف ملعب
افيفا حيث �ستلعب �أيرلندا مباراتني يف
دور املجموعات يف بطولة �أوروبا 2020
حال ت�أهلها.
و�ست�ستمر املناف�سة بني فرق املقدمة
يوم االحد عندما يحل منتخب الدمنرك
�ضيفا على جورجيا وت�ست�ضيف �سوي�رسا
جبل طارق متذيل الرتتيب قبل مباريات
حا�سمة يف اكتوبر ونوفمرب.

عربي وحيد بني  55مر�شحا لت�شكيلة الفيفا املثالية

هيمن العبو الدوري الإجنليزي املمتاز
على قائمة "�أف�ضل  55العب كرة قدم"،
املر�شحني لدخول الت�شكيلة املثالية
لالحتاد الدويل (الفيفا) لعام 2019
وذلك للمرة الأوىل منذ ع�رش �سنوات.
و�أعلن االحتاد الدويل لالعبني
املحرتفني عن قائمة ت�ضم  55العبا
من بينهم  21ينتمون لأندية �إجنليزية،
لتنتهي �سيطرة الدوري الإ�سباين.
وت�شمل القائمة  7العبني من ليفربول،
الفائز بلقب دوري �أبطال �أوروبا ،من
�ضمنهم النجم امل�رصي حممد �صالح ،بينما
ت�صدر ريال مدريد القائمة على م�ستوى
الأندية ولديه  11العبا مر�شحا ،ويليه

غرميه بر�شلونة بـ 9مر�شحني.
ودخل القائمة لأول مرة رباعي
ليفربول ترينت �ألك�سندر�-أرنولد ،و�أندي
روبرت�سون ،وروبرتو فريمينو ،و�ألي�سون
بيكر.
وبعد مو�سم �آخر مميز مع توتنهام
هوت�سبري� ،أ�صبح �سون هيونغ-مني،
مهاجم كوريا اجلنوبية �أوال العب �آ�سيوي
يدخل القائمة ،وكذلك زميله كري�ستيان
�إريك�سن ،لي�صبح �أول دمناركي ين�ضم
للمر�شحني.
و�سيتم الإعالن عن الت�شكيلة املثالية
( 11العبا) يف حفل جوائز الأف�ضل للفيفا
يف ميالنو يوم � 23سبتمرب اجلاري.

يف انطالق مناف�سات الدور الثاين لنهائيات ك�أ�س العامل يف كرة ال�سلة

ً
�صربيا ت�ضع قدما يف الدور ربع النهائي

قاد جنم فريق دنفر ناغت�س الأمريكي
نيكوال يوكيت�ش منتخب بالده �رصبيا
للفوز على بورتوريكو  47 90-يف انطالق
مناف�سات الدور الثاين لنهائيات ك�أ�س
العامل يف كرة ال�سلة ،لي�ساهم يف تقريبها
ب�شكل كبري من ربع النهائي.
و�سجل يوكيت�ش  14نقطة و 10متابعات،
وكان حا�سما يف اخرتاق دفاع الفريق
املناف�س ب�شكل مبا�رش �أو عرب التمريرات
احلا�سمة ،ليقود �رصبيا �إىل فوزها الرابع يف
�أربع مباريات يف البطولة ،والأول يف الدور
الثاين �ضمن مناف�سات املجموعة العا�رشة
التي ت�ضم �أي�ضا �إ�سبانيا و�إيطاليا.
وكان �أف�ضل م�سجل للمنتخب نيمانيا
بييليت�شا العب �سكرامنتو كينغز
الأمريكي ،مع  18نقطة و�ست متابعات
وثالث متريرات حا�سمة.
وعزز املنتخب ال�رصبي و�صيف الن�سخة
الأخرية من بطولة العامل وحامل ف�ضية دورة
الألعاب الأوملبية  ،2016ت�ألقه يف مونديال
ال�صني املقام حتى � 15سبتمرب ،وموقعه
كمر�شح ملناف�سة املنتخب الأمريكي حامل
اللقب يف الن�سختني الأخريتني وال�ساعي
لتحقيق ثالثية تاريخية.
وتخو�ض �رصبيا الذي ي�رشف على
تدريبها �سا�شا ديوردييفيت�ش �أ�صعب
امتحان لها يف البطولة العاملية عندما
تواجه حاملة امليدالية الأوملبية الربونزية
�إ�سبانيا الأحد ،يف اجلولة الثانية الأخرية من

الدور الثاين.ورفعت �رصبيا ر�صيدها يف
�صدارة املجموعة اىل ثماين نقاط ،بفارق
نقطتني عن �إ�سبانيا الثانية وبورتوريكو
الثالثة ،وثالث نقاط عن �إيطاليا ،قبل
املباراة املرتقبة يف وقت الحق اجلمعة
بني املنتخبني الأوروبيني.
وتوزعت الفرق الـ 16املت�أهلة �إىل
الدور الثاين على �أربع جمموعات ،ت�ضم
كل منها �أربعة منتخبات بينها منتخبان
مت�أهالن عن املجموعة ذاتها يف الدور
الأول .ويخو�ض كل منتخب مباراتني يف
الدور الثاين (ال يواجه املنتخب الذي
لعب �ضده يف الدور الأول) ،على �أن
يت�أهل �صاحبا املركز الأول والثاين يف
كل جمموعة اىل ربع النهائي .ي�شار اىل �أن
النتائج التي حققها كل منتخب يف الدور
الأول ،يحملها معه اىل الثاين.ويف مباراة
اجلمعة �ضمن الدور الثاين ،قلب منتخب
بولندا ت�أخره بفارق �ست نقاط يف نهاية
ال�شوط الأول �أمام نظريه الرو�سي� ،إىل فوز
�صعب � ،79-74ضمن املجموعة التا�سعة
التي ت�ضم �أي�ضا الأرجنتني وفنزويال.
وكان �أف�ضل م�سجل البولندي ماتيو�ش
بونيتكا مع  14نقطة وت�سع متابعات،
و�أندري فورونت�سيفيت�ش الأف�ضل لرو�سيا
مع  11نقطة و 10متابعات .ويف مباراتني
لتحديد املراكز ،فاز املنتخب النيجريي
على نظريه الإيفواري  ،83-66وتفوقت
�إيران على �أنغوال .71-62
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
عادل �صالح

يف �سطور
هيام نويالين
(1977 – 1932م)

هي �شاعرة و�أديبة وروائية .و�شعرها موزون مقفى
ولها �شعر حديث على التفعلية وقد �أ�صدرت ع�شرة منها-:
الهرب عام 1973م وكيف متحى الأبعاد عام 1974م
وزاوبع الأ�شواق عام 1974م ويا�شام عام 1977م وهي روائية لها رواية -:يف الليل عام
1958م .ولها يف الت�أليف اهمها -:الغزايل.
ولدت هيام يف مدينة دم�شق وبها در�ست وتخرجت يف ق�سم الفل�سفة بجامعة دم�شق عام
1958م .وقدعملت يف ال�صحافة بعد تخرجها كما كانت تكتب يف ال�صحف وهي طالبة
جامعية .وتوفيت االديبة هيام نويالين يف دم�شق عام 1977م.

من طرائف الظرفاء

 �إنتاب ال�شاعر حافظ �إبراهيم �أمل يف بطنه من اجلهة الي�رسىفاعتقد �أنه مري�ض بـ" امل�رصان الأعور" ف�أخرب بذلك طبيبا �صديقا
له ،فطم�أنه ب�أن "الأعور" اليكون �إال يف اجلهة اليمنى .فقال حافظ-:
يادكتور ميكن يكون اللي عندي �أعور �شمال!!!..
 قال رجل المر�أته -:احلمدلله الذي رزقنا ولدا طيبا .قالت-:احلمدلله  ،فلم يرزق مثل مارزقنا به ،فدعيا ولدهما ،فجاء فقال
له �أبوه -:يابني من حفر البحر؟ قال -:مو�سى بن عمران .قال-:
ومن بلطه؟ قال -:حممد بن احلجاج .ف�شقت املر�أة قمي�صها ون�رشت
�شعرها وجعلت تبكي .قال زوجها -:مابك؟ قالت -:اليعي�ش �إبني مع
هذا الذكاء.
 ومن احلمقى امل�شهورين هبنقة ،ومن حمقه �أنه جعل يف عنقةقالدة من ودع وعظام وخزف وقال� -:أخ�شى �أن �أ�ضل نف�سي ففعلت ذلك
لأعرفها به .فحولت القالدة ذات ليلة من عنقه لعنق �أخيه ،فلما
�أ�صبح قال -:يا�أخي �أنا �أنت فمن �أنا؟!!!!َ
 �أ�ضاع هبنقة جمال فجعل ينادي -:من وجد جملي ف�س�أعطيه �إياه.فقالوا له -:مادمت �ستعطي اجلمل لن �سيجده فلماذا ت�س�أل عنه؟
فقال� -:أنتم التعرفون لذة �إيجاد املفقود .وقيل �أي�ضا� -:رشد له
بعري فجعل يقول -:من يدلني عليه �س�أعطيه بعريين .فقيل له-:
�أجتعل بعريين يف بعري واحد؟!! فقال� -:إنكم التعرفون لذة من وجد
�ضالته.
 ح�رض �سفرة �سليمان �أعرابي فنظر �إىل �شعرة يف لقمة الأعرابيفقال� -:أرى �شعرة يف لقمتك يا�أعرابي قال -:و�إنك لرتاعيني مراعاة
من يب�رص ال�شعرة يف لقمتي ،والله ال و�أكلتك �أبد ًا فقال� -:أ�سرتها
يا�أعرابي ف�إنها زلة وال�أعود مثلها.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية-:
 يف ال�سابع من �سبتمرب عام 1984م -:جرت حمادثات بني اجلبهة ال�شعبيةلتحرير �إرتريا واحلكومة االثيوبية يف مدينة اتالنتا بالواليات املتحدة
االمريكية.
 يف ال�سابع من �سبتمرب عام 2011م -:رحيل الكاتب والباحث اللغوياال�ستاذ /مو�سى �أرون.
االحداث اخلارجية-:
 يف ال�سابع من �سبتمرب عام 1822م -:ا�ستقالل الربازيل عن الربتغال. يف ال�سابع من �سبتمرب عام 1848م -:النم�سا حتظر جتارة الرقيق. يف ال�سابع من �سبتمرب عام 1932م -:ت�أ�سي�س منظمة ال�شرطة اجلنائيةالدولية  /الإنرتبول.
 يف ال�سابع من �سبتمرب عام 1977م -:توقيع اتفاقية بني بنما والوالياتاملتحدة تعيد مبوجبها الواليات املتحدة ال�سلطة على قناة بنما �إىل بنما.
ٌ
زلزال عنيف بلغت ُق َوّته  8.1درجات
 يف ال�سابع من �سبتمرب عام 2017م-:�شخ�صا على
ي�ضرب �ساحل والية ت�شيابا�س جنوب املك�سيك ،ويت�سبب مِبقتل 90
ً
زلزال ت�شهده البالد مُنذ �سنة .1985
الأقل ،ليكون �أقوى
ٍ

�أقوال م�أثورة

من �أقوال العظماء

 َّأعمار ،
ال�شيخوخة ل ْي�ست فيِ ال َ
العقول(.عبد الله املغلوث)
َبل يف ُ
 يجب علينا فقط �أن نكون خمل�صنيلأفكارنا ولتكون خمل�صا لأفكارك
يجب �أن يكون عندك �أفكار �أوال(.خوان
خو�سيه ميا�س)
 �إن �أحالم الذين ينامون علىالري�ش لي�ست �أجمل من �أحالم الذين
ينامون على الأر�ض(.جربان خليل
جربان)
 من يبحث عن ال�ضوء ويتهرب منتبعاته ال ميكنه �أن يجد الإ�ستنارة.
(باولو كويلو)
 �أنا �أُ ِّف�ضل �أن يكرهني النا�س و�أنا
على حقيقتي  ،على �أن ُيحبوين و�أنا
�أتقم�ص �شخ�صية غري �شخ�صيتي(.
كرت كوبن)
ً
 كل �شيء يكون �صعبا قبل �أن يكون�سهالً(.ثوما�س فولر)
 لي�س ال�س�ؤال كيف يراكالنا�س ..ولكن ال�س�ؤال كيف �أنت ترى
نف�سك؟(خالد املنيف)
 احلذاء الذي ينا�سب احدهم قدال ينا�سب االخر  ,فال يوجد و�صفة
مثالية للحياة(.كارل يوجن)
 االحمق دائما ما يتملق اىل نف�سه ,اما احلكيم فدائما ما يتملق اىل
االحمق�(.إدوارد بولوير ليتون)
 ما اال�شياء العظيمة التي مناملمكن �أن تفعلها لو عرفت م�سبقا
ب�أنك غري معر�ض للف�شل(.روبرت
�شولر)
 الإن�سان يفكر دائم ًا يف البعيد ،ويبحث عن البعيد�(.إح�سان عبد
القدو�س)
املرء ُلغز ًا للآخرين فقط
 لي�سُ
ِ
لنف�سه �أي�ض ًا�(.سورين كريكغور)
بل
ً
 االن�سان البد �أن ي�صري جزءا من�أي �شيئ �أحبه حب ًا جم ًا .لأن احلميم
ال ي�صري حميم ًا �إن مل نكن له خال
حميم ًا�( .إبراهيم الكوين)

الكلمات املتقاطعة

 .1جهاز قيا�س ن�سبة الرطوبة
 .2كنية _ و�سيلة نقل _ �سرور
(م)
 .3غبار _ يدعوا

فاز ب ـ ( 45مليون دوالر) يف اليان�صيب وا�ستعد لها بطريقة غريبة
انتظر الجئ فيتنامي يف
كندا ،فاز ب�ستني مليون
دوالر كندي 45( ،مليون
دوالر �أمريكي) يف �سحب
يان�صيب� 10 ،أ�شهر لت�سلّم
هذه الرثوة الطائلة،
ل�سبب �شخ�صي "غريب
جدا".
وقال بون ترونغ خالل
م�ؤمتر �صحفي عقد م�ساء
يوم الأربعاء املا�ضي يف
مدينة �إدمونتون عا�صمة مقاطعة �ألربتا "رحت �أفكّ ر يف ت�أثري هذه اجلائرة
�ستغي �أمورا كثرية وحر�صت على �ضمان
على عائلتي .وخل�صت �إىل �أنها
رّ
م�ستعدين للأمر" ،وذلك باال�ستعداد نف�سيا لت�سلم هذا املبلغ
�أن نكون
ّ
الهائل وحتديد طريقه �إنفاقه.
وبعد � 10أ�شهر من اختياره الأرقام ال�صائبة يف �سحب اليان�صيب الكندي
التي د�أب على اختيارها هي نف�سها منذ عقود ،توجه نحو هيئة اليان�صيب
م�ستعدون!".
الكندية لت�سلم جائزته قائال "نحن
ّ
ويعتزم ترونغ ا�ستخدام هذه الأموال لت�سديد قر�ضه ال�سكني ،وفواتري
�أخرى ،و�أخذ �إجازة قبل العودة �إىل عمله كب�ستاين.

�15ألف دوالر تعوي�ضا ب�سبب "كلمة" على منت طائرة !!..

زوجني
�شكاوى
حتولت
م�سافرين �ضد �رشكة طريان �إىل
نزاع ق�ضائي ،متكنا خالله من
ح�سم الق�ضية واحل�صول على
تعوي�ض كبري ..وال�سبب كلمة.
وذكرت �شبكة "�سي �أن �أن"
الأمريكية ،اجلمعة� ،أنه بات
على �رشكة اخلطوط اجلوية
الكندية "�إير كندا" دفع مبلغ 15
�ألف دوالر �أمريكي لزوجني ب�سبب
كلمة غابئة عن حزام الأمان.
و�أمرت حمكمة فيدرالية كندية هذا الأ�سبوع �رشكة طريان "كندا �إيرالين"
بدفع مبلغ� 15ألف دوالر �أمريكي ،ف�ضال عن توجيه ر�سالة اعتذار ر�سمية
�إىل الزوجني اللذين يتحدثا الفرن�سية ،ويعي�شان يف العا�صمة �أوتاوا.
وتتعلق الدعوى بـ � 22شكوى رفعها "مايكل وليندا ثيبودو" �ضد �رشكة
الطريان يف عام  ،2016وا�شتكى الزوجان ب�أن كلمة " فك" املحفورة على
�أحزمة الأمان موجودة بالإجنليزية فقط ( ،)liftولي�س هناك كلمة فرن�سية
رديفة لها.
وقاال �أي�ضا �إن الرتجمات الفرن�سية لكلمات �أخرى يف الطائرة مثل
" "exitخروج) و" ( "warningحتذير كانتا ب�أحرف �أ�صغر من الكلمات
الإجنليزية .و�أ�ضافا ب�أن ال�رشكة انتهكت ب�شكل ممنهج احلقوق اللغوية
للناطقني الفرن�سية ،بح�سب احلكم ال�صادر عن املحكمة الكندية.
 .4نقي�ض بقاء _ �إخال�ص
 .5بئر _ حرف جر (م) _ قط
 .6خم�ص�ص للم�شاة _ من
ال�ضمائر _ حروف مت�شابهة
 .7دولة اوروبية

اعداد:
حافظ حممد الأمني
ُ .8مط َّوق _ هدوء
 .9تواتر _ جهد (م)
 .10ع�شري _ حيوان برمائي

حـــل
العدد
ال�سابق
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