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البالد حتتفل باليوم العاملي للمر�أة

مت االحتفال مبنا�سبة الثامن من
مار�س يوم املر�أةيف ا�سمر  ،حتت
�شعار " ال�سالم نتاج �صمودنا
والتنمية ثمرة جهدنا" بح�ضور
ر�سمي و�شعبي كبري بار�ض
املعار�ض االك�سبو با�سمرا.
ح�رض احلفل بجانب رئي�سة
االحتاد الوطني للمر�أة ال�سيدة/
تخ�أ ت�سفاميكائيل ،حاكم االقليم
االو�سط اللواء رم�ضان عثمان
اولياي  ،وعدد من الوزراء
بامل�ؤ�س�سات
وامل�سئولني
احلكومية وال�سفراء املعتمدين
املنظمات
بالبالد ،ومندوبي
الدولية .
القت يف املنا�سبة م�سئولة
املر�أة باالقليم االو�سط ال�سيدة/
امل بالي كلمة جاء فيها " �إن ما
مييز �إحتفالنا هذا العام بالثامن
من مار�س � ،أننا ودعنا مرحلة
الال�سالم والالحرب  ،و ند�شن
فيها مرحلة مب�رشة بال�سالم  ،ومن
جانب �آخر اننا نتحمل م�سئولية
بناء الوطن  ،و�أنها منا�سبة ن�ؤكد
فيها تعزيز دور املر�أة وا�سهاماتها
كما هو ديدنها .كما القى اللواء
رم�ضان عثمان اولياي كلمة
ذكر فيها دور اجلبهة ال�شعبية
وا�سهامها يف الدفع مب�سرية املر�أة
نحو االنعتاق  ،وعرب عن اميانه
العميق ب�أن ذلك قد ت�أكد عملي ًا
يف املراحل ال�سابقة  ،وانه �سيتم
العمل والفع به نحو غاياته.
والقت من�سقة برامج االمم
املتحدة  ،االن�سة �سوزان انقنقي

كلمة او�ضحت فيها �أن ن�ضال املر�أة
االرتريةمن اجل امل�ساواة قد
تتوج بالن�رص  ،وانه يعترب مثا ًال
يحتذى  ،و عربت عن قناعتها
ب�أنهن بال �شك �سيعملن يف املرحلة
احلالية بتحديث ن�ضالهن وفق
متطلبات املرحلة ويعملن بروح
معنوية عالية .
قدمت يف املنا�سبة عرو�ض
فنية وثقافية متجد املنا�سبة ،
كما مت تكرمي الطالبات الالئي
احرزن ن�سبة  96%فما فوق يف
امتحان اال�سا�س(ال�صف الثامن).
يذكر انه قد مت االحتفال بيوم
املر�أة يف كل بقاع الوطن .
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فرع التعليم بالأو�سط يقيم براجمه

بناء املدار�س يف مديرية
نقفة ت�سري بخطى ثابتة

ا�شار ال�سيد /طاهر حممد �إبراهيم امل�رشف على امل�شاريع يف مديرية
نقفة اىل اكتمال ثمانني يف املائة من عملية بناء املدار�س اجلارية للتقليل
من ا�شكالية قلة املدار�س يف املديرية.
ومبوجب عملية البناء اجلارية بخطى ثابتة مت بناء مدر�سة ابتدائية
وريا�ض اطفال يف مدينة نقفة ،فيما يجري بناء مدر�سة ابتدائية يف
�ضاحيتي معو لعال و�أقرع لعال ،ومع اكتمال تلك املدار�س �ست�سهم يف
حل النق�ص يف املدار�س والف�صول الدرا�سية ،ح�سب ت�رصيحات ال�سيد/
طاهر.
واو�ضح �سكان ال�ضاحيتني بان الطالب واملعلمني كانو يواجهون
ا�شكاليات يف ت�سيري ان�شطتهم التعليمية نتيجة ملحدودية عدد املدار�س
و�ضيق الف�صول الدرا�سية  ،معربين عن امنياتهم الكبرية يف ان حتل تلك
اال�شكاليات بعد اكتمال تلك املدار�س.
وا�ضافوا انه ورغم ارتفاع وعي وفهم املجتمع املدين يف اهمية املجال
التعليمي ،اال انه ونتيجة لعدم ابداء االهتمام من بع�ض االباء تقل�صت
م�ساهمة الطالب يف مائدة التعليم وخا�صة الطالبات  ،منوها اىل �رضورة
اجلهود املن�سقة لكافة اجلهات.
هذا وتوجد يف مديرية نقفة  35م�ؤ�س�سة تعليمية بدء ًا من ريا�ض االطفال
وحتى املدار�س الثانوية.

قيم فرع التعليم باالقليم
االو�سط براجمه التعليمية للفرتة
من �سبتمرب 2018وحتى يناير
 2019يف اجتماعه يف ال�سابع
من مار�س اجلاري .
�شارك يف االجتماع م�سئويل
امل�ؤ�س�سات التعليمية باالقليم
 ،وم�سئول اخلدمات واالدارة ،
واع�ضاء جمل�س �شعبي االقليم ،
وجمل�س االباء  ،قدمت فيه �سبع
مديريات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
باالقليم
العاملة
اخلا�صة
تقاريرها .
ومت يف االجتماع مناق�شة جوانب
القوة وال�ضعف يف العملية
التعليمية  ،ون�سب النجاح

والر�سوب  ،ومقاطعة الدرا�سة
وا�سبابها  ،وتقييم اداء املدار�س
 ،والنواق�ص التي تعاين منها .
وقد تبني من التقارير انه مت
ت�سجيل ن�سب جناح الطالب يف
املراحل التعليمية على م�ستوى
االقليم كاالتي  :يف املرحلة
االبتدائية كانت ن�سبة النجاح
 ، 93%واملرحلة املتو�سطة 86%
واملرحلة الثانوية .81%
كما �سجلت مدار�س مديريات
قاالنفحي ،بريخ و�رسجقا ،
نق�ص يف املعلمني  ،وان بع�ض
املدار�س البنية التحتية بها مقلقة
 ،وانها تعاين من عدم ت�أهيل
املعلمني املعينني حديث ًا .

وقدمت يف االجتماع مقرتحات
اهمها م�ساعدة الطالب �ضعيفي
امل�ستوى يف ايام العطل
واالجازات ال�صيفية  ،وحل
لكونها
م�شكلة املوا�صالت
ت�ؤثر كثري ًا يف �سري العملية
التعليمية  ،كما انه البد من
توظيف املعلمني ح�سب الكفاءة
والتخ�ص�ص .وغريها من االراء
واملقرتحات .
ويف اخلتام اجاب كل من
م�سئول التعليم ال�سيد /بالي
هبتي قابر وم�سئول اخلدمات
واالدارة بفرع التعليم باالقليم
العقيد /قربهن�س ولدقرقي�س
على ا�سئلة امل�شاركة .
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وا�شنطن تطالب جمل�س الأمن بفر�ض عقوبات �إ�ضراب مفاجئ ي�شل مطار نريوبي الدويل
على �إيران ب�سبب برناجمها ال�صاروخي البال�ستي

كررت الواليات املتحدة اول ام�س
ّ
اخلمي�س مطالبتها جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة بفر�ض عقوبات
دولية �ضد �إيران التي تتّهمها وا�شنطن
بخرق القرار  2231ال�صادر عام 2015
وبزعزعة ال�رشق الأو�سط.
وجهها ال�سفري
جاء يف ر�سالة
ّ
الأمريكي بالوكالة لدى الأمم املتحدة
جوناثان كوهني اول ام�س اخلمي�س
�إىل الأمني العام للأمم املتحدة "نحن
ندعو جميع �أع�ضاء جمل�س الأمن �إىل
حتمل م�س�ؤولياتهم يف احلفاظ على
ّ
ال�سالم والأمن الدوليني".
تابع �أنّ على هذه الدول "االن�ضمام
�إلينا يف فر�ض عواقب حقيقية على
�إيران ب�سبب ازدرائها الفا�ضح ملطالب
الأمم املتحدة ،و�إعادة فر�ض قيود
دولية عليها �أكرث �رصامة لردعها من
موا�صلة برناجمها ال�صاروخي".
و�أ�شار ال�سفري الأمريكي يف ر�سالته
�إىل �إطالق �إيران �صاروخا بال�ستيا يف
الأول من دي�سمرب  ،2018و�صاروخني

يف  15يناير و 5فرباير لو�ضع
قمر ا�صطناعي يف املدار.
وقال ال�سفري �إن وا�شنطن
تعترب �أن �إيران ا�ستخدمت يف
هذه التجارب التكنولوجيا
البال�ستية التي ميكن �أن
تُ �ستخدم للأ�سلحة النووية.
يدعو قرار جمل�س الأمن
الدويل  2231الذي مت تبنيه
بعد االتفاق النووي املربم يف
 2015بني طهران والدول الكربى �إيران
�إىل "عدم القيام ب�أي ن�شاط مرتبط
بال�صواريخ البال�ستية امل�صممة لتكون
قادرة على �إي�صال �أ�سلحة نووية".
وذكّ ر ال�سفري الأمريكي يف ر�سالته
بحظر تزويد �إيران بتجهيزات
ومب�ساعدة تقنية وبتمويل مبا
ي�ساعدها يف برناجمها النووي الذي
يناق�ض القرار  .2231وكانت وا�شنطن
ان�سحبت يف  2018من االتفاق النووي
معتربة �أنه ت�شوبه ثغرات ،على الرغم
مت�سك حلفائها الأوروبيني وال�صني
من ّ

�أ�صيب � 18شخ�ص ًا اول ام�س اخلمي�س
يف انفجار قنبلة يف موقف للبا�صات
يف مدينة جامو الهندية يف والية
جامو وك�شمري امل�ضطربة ،بح�سب
ال�رشطة .و�أكد ال�ضابط يف ال�رشطة
�أم كا �سينها لل�صحافيني "يبدو �أن
قنبلة �ألقيت من اخلارج ووقعت حتت
�أحد البا�صات ما ت�سبب بجرح حواىل
� 18شخ�ص ًا".
وي�أتي هذا االنفجار و�سط توتر
مت�صاعد بني الهند وباك�ستان على

�أثر مقتل  40ع�سكري ًا هندي ًا يف 14
فرباير يف اجلزء التابع للهند من
ك�شمري.
و�أكد م�س�ؤول �آخر يف ال�رشطة
لوكالة فران�س بر�س �أن "قنبلة
�ألقيت من قبل �شخ�ص جمهول
انفجرت حتت با�ص يف املحطة
الرئي�سية" ،م�ضيف ًا �أن "�أربعة
�أ�شخا�ص يف حالة حرجة".
و�أو�ضح ان احلافلة التي انفجرت
فيه القنبلة كانت "على و�شك
املغادرة �إىل مدينة بانتاكوت يف
البنجاب" .وهجوم  14فرباير كان
ً
�ضد قوات
دموية يف ك�شمري
الأكرث
ّ
التمرد املتاو�صل من
هذا
خالل
هندية
ّ
 30عام ًا مل�سلحني يريدون االنف�صال
�أو االن�ضمام �إىل باك�ستان.
ولطاملا اتهمت الهند باك�ستان
بتقدمي الدعم للمتمردين ،وتبنى
االعتداء الأخري "جي�ش حممد" وهو
تنظيم م�سلح متمركز يف باك�ستان.

ورو�سيا به على غرار �إيران والأمم
املتحدة .للغربيني تف�سري يناق�ض
التف�سري الإيراين للقرار  2231يف ما
يتع ّلق بال�صواريخ البال�ستية .وت�ؤكد
طهران �أنها ال ت�سعى اىل امتالك ال�سالح
النووي و�أن براجمها ال�صاروخية
دفاعية ومطابقة لقرار الأمم املتحدة.
و�شدد كوهني يف ر�سالته على
�أن ال�سلوك الإيراين "يقت�ضي جهدا
دوليا من�سقا ووا�سع النطاق ل�ضمان
عدم تهديد �إيران لل�سالم والأمن
الإقليميني".

�إ�صابة ً 18
�شخ�صا يف انفجار قنبلة يف جامو يف ك�شمري الهندية
ورد ًا على ذلك الهجوم ،قامت الهند
ب�رضبات جوية يف  26فرباير �ضد ما
قالت �إنها مع�سكرات تدريب جلي�ش
حممد يف باك�ستان.
وقال وزير اخلارجية الهندي
فياج كي�شاف غوكال �إن "عدد ًا كبري ًا
من الإرهابيني واملدربني والقادة
الأ�سا�سيني وجمموعات من اجلهاديني
الذين جرى تدريبهم للقيام بعمليات
انتحارية قد ق�ضي عليهم".
يف املقابل ،قالت احلكومة
الباك�ستانية �إنه مل يجر ا�ستهداف
�أي موقع ووجهت يف يف  27فرباير
ب�رضبة جوية م�ضادة.
و�أ�سقطت طائرة هندية كما �أ�رس على
طيار هندي على �أثر تلك املواجهة.
وجامو منطقة ذات غالبية هندية
يف هذه املنطقة املتنازع عليها يف
الهيمااليا ،واملق�سومة بني الهند
وباك�ستان اللتني تطالب كل منهما
بال�سيادة عليها بالكامل.

غوايدو يطالب �أوروبا بت�شديد عقوباتها على نظام مادورو

ّ
ح�ض زعيم املعار�ضة خوان
ن�صب نف�سه رئي�س ًا
غوايدو الذي
ّ
بالوكالة لفنزويال� ،أوروبا على
ت�شديد عقوباتها على نظام الرئي�س
نيكوال�س مادورو الذي طرد ال�سفري
الأملاين يف كراكا�س.
وقال" :على الدول الأوروبية ت�شديد
العقوبات املالية على النظام.
على املجمتع الدويل ان مينع
�إ�ساءة ا�ستخدام اموال الفنزويليني
لقتل معار�ضي النظام وال�سكان
اال�صليني".
ودان طرد ال�سفري الأملاين دانيال
كريرن ،وطالبه بـ "البقاء" يف
كراكا�س ،علم ًا ان ال�سلطات اتهمته
بـ "التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية"
لفنزويال وطالبته مبغادرتها "خالل
توجه االثنني
� 48ساعة" ،بعدما
ّ
املا�ضي اىل مطار كراكا�س مع حواىل
 12من ديبلوما�س ّيي دول غربية
و�أمريكية التينية ،ال�ستقبال غوايدو
العائد من جولة يف القارة.
واعترب غوايدو �أن طرد ال�سفري
ي�شكّ ل "تهديد ًا للعامل احلر"،
وقال ملجلة "در �شبيغل" الأملانية:
"فنزويال تعي�ش يف ظلّ ديكتاتورية"،
رصف هذه تهديد ًا
وت�شكّ ل طريقة الت� ّ
لأملانيا .ي�شغل مادورو الرئا�سة يف
طريقة غري �رشعية .ال يتمتع ب�رشعية
كي يعلن �سفري ًا غري مرغوب فيه.
يهدد ال�سفري كالمي ًا فقط،
النظام ال ّ
بل ان �سالمته اجل�سدية مهددة اي�ض ًا".

و"�شكر" الديبلوما�سيني "الذين رافقوا
عودتنا �إىل فنزويال".
وندد وزير اخلارجية االملاين
ّ

هايكو ما�س بطرد �سفري بالده يف
كراكا�س ،متحدث ًا عن "قرار غري
مفهوم ،يفاقم الو�ضع وال ي�ساهم
يف التهدئة" .وا�ضاف" :دعم اوروبا
خلوان غوايدو يبقى ثابت ًا".
و� ِأ�سف ناطق با�سم وزيرة خارجية
االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني
للقرار ،يف وقت كان التكتل "حري�ص ًا
على �إبقاء خطوط االت�صال مع جميع
الأطراف قائمة ،مبا يف ذلك حكومة
مادورو".

توقفت احلركة بالكامل يف مطار
نريوبي الدويل �صباح يوم الأربعاء
املا�ضي ،جراء �إ�رضاب مفاجئ
ملوظفيه ووجد مئات امل�سافرين
�أنف�سهم عالقني ،بح�سب ما �أفاد
مرا�سل وكالة "فران�س بر�س".
وينفذ اال�رضاب �أع�ضاء من نقابة
العاملني يف الطريان الكيني الذين
يحتجون على م�رشوع متلك �رشكة
"كينيا اروايز" الوطنية للمطار.
وقالت م�سافرة تدعى مري�سي مواي�" :أنا هنا منذ ال�ساعة الثالثة فجر ًا،
ولي�س ثمة رحلة وال معلومات ،وقالوا لنا فقط �أن ننتظر لتوافر مزيد من
املعلومات".
وتتمركز �رشطة مكافحة ال�شغب يف مواقعها ،ورمت قوات الأمن بع�ض القنابل
امل�سيلة للدموع على امل�رضبني .وتلقى عدد من امل�سافرين وامل�رضبني العالج
بعد تن�شقهم الغازات.
و�أوقف الأمني العام لنقابة العاملني يف الطريان الكيني يف املطار ،لأن
ال�سلطات اعتربت الإ�رضاب غري �رشعي .ويف ت�رصيح �أدىل به يف املطار ،قال
وزير النقل جيم�س ما�شاريا �إن ال�سلطة الكينية للمطارات تقوم ،مب�ساعدة
من قوى الأمن و�رشكة الطريان الوطنية "كينيا اروايز" با�ستبدال املوظفني
امل�رضبني.
و�أكد الوزير �أن املالحة �ست�ست�أنف تدريجيا ،ويجرى التح�ضري لرحلة متوجهة
اىل لندن .و�أعرب عن �أ�سفه للإ�رضاب ،م�شري ًا �إىل �أن مناق�شات جتري بني وزارته
والعاملني يف املطار منذ �أ�سابيع.
وقال" :ما يتخوفون منه هو �أن ي�ؤدي الدمج املقرتح بني كينيا اروايز وال�سلطة
الكينية للمطارات اىل خ�سارة وظائفهم ،لكننا �أكدنا لهم �أن هذا لن يح�صل".
و�أ�ضاف �أن "هذا الإ�رضاب غري �رشعي� ،إنه تخريب ،لذلك �أوقف م�س�ؤولون
نقابيون بينما كانوا يحر�ضون العمال على الإ�رضاب".
وت�أثر باال�رضاب �أي�ض ًا املطاران الآخران الرئي�سيان يف البالد" ،مومبا�سا"
(جنوب �رشق) و"كي�سومو" (غرب).
ويعد مطار جومو كينياتا يف نريوبي الأول على �صعيد حركة ال�سفر يف �رشق
�أفريقيا ،كما تقول ال�سلطة الكينية للمطارات .لكن مطار �أدي�س �أبابا ،الذي
عززه ن�شاط �رشكة الطريان الوطنية الأثيوبية ،بد�أ يتفوق عليه.

�أملانيا :االحتاد الأوروبي قد يفر�ض املزيد من العقوبات
على رئي�س فنزويال
قال وزير خارجية �أملانيا اول ام�س
اخلمي�س �إن تهديد االحتاد الأوروبي
بفر�ض عقوبات على الرئي�س
الفنزويلي نيكوال�س مادورو ال يزال
قيد البحث وذلك ردا على ما ي�ستجد
من تطورات يف فنزويال.
املتحدة
الواليات
واعرتفت

�إيران ..تعيني رجل دين مت�شدد رئي�سا لل�سلطة الق�ضائية

باك�ستان تعلن عن مبادرات للتطبيع مع الهند وت�شيد باجلهود ال�سعودية
اخلارجية
وزير
ذكر
حممود
�شاه
الباك�ستاين
قري�شي ،عن عزم بالده على
حت�سني العالقات مع الهند وحل
كافة اخلالفات العالقة
بني البلدين عرب احلوار
ل�ضمان الأمن الدائم يف
املنطقة.
و�أعلن يف ت�رصيحات
�صحافية يف �إ�سالم �آباد
ا لأربعاء املا�ضي ،عن
اتخاذ بالده عدد ًا من
لتخفيف
ا لإجراءات

التوتر مع الهند ،مو�ضح ًا �أن
باك�ستان قررت �إعادة �سفريها
�إىل نيودلهي يف غ�ضون يومني،
و �إعادة االت�صاالت ا لأ�سبوعية

وع�رشات الدول الأخرى ومنها �أملانيا
بزعيم املعار�ضة خوان جوايدو رئي�سا
م�ؤقتا للدولة الغنية بالنفط وكثفت
ال�ضغوط على مادورو للتنحي.
وقال الوزير هايكو ما�س ملحطة
(زد.دي�.إف) التلفزيونية ”�سيكون
مبقدور االحتاد الأوروبي مراقبة ما
ي�ستجد من تطورات والرد عليها..
قلنا بالفعل يف �آخر اجتماع لوزراء
اخلارجية �إنه قد ي�أتي الوقت الذي
يفر�ض فيه االحتاد الأوروبي املزيد
من العقوبات على نظام مادورو يف
فنزويال“.

بني مديري العمليات يف
اجلي�شني الباك�ستاين والهندي
كما كان معمو لاً به �سابق ًا ،
وا�ستئناف املفاو�ضات اجلارية
بني البلدين ب�ش�أن فتح معرب
«كرتاربور» احلدودي.
باجلهود
قري�شي
و�أ�شاد
التي بذلتها اململكة العربية
ال�سعودية وعدد ًا من الدول
ال�صديقة مثل الواليات املتحدة
الأمريكية وال�صني ورو�سيا
وتركيا وا لأردن وا لإمارات يف
تخفيف التوتر بني البلدين.

عني املر�شد الإيراين ،علي خامنئي
رجل الدين املت�شدد �إبراهيم رئي�سي
رئي�سيا جديدا لل�سلطة الق�ضائية يف
�إيران .ح�سب ما �أوردت وكالة �أنباء
فار�س.
ونقلت "�أ�سو�شيتد بر�س" عن وكالة
�أنباء فار�س �شبه الر�سمية �إن املر�شد
الإيراين عني �إبراهيم رئي�سي يف من�صب
رئي�س ال�سلطة الق�ضائية الإيرانية.
دعا خامنئي رئي�سي �إىل �إحياء
الهيئة الق�ضائية يف البالد ،ومكافحة
الف�ساد و�إعادة احلقوق العامة وا�ضفاء
الطابع القانوين على احلريات،
والإ�رشاف على تطبيق القوانني.
يحل رئي�سي حمل �صادق �آملي
الريجاين الذي احتفظ باملن�صب
لنحو ع�رشة �أعوام.
يخدم رئي�س ال�سلطة الق�ضائية يف
�إيران خم�سة �أعوام وميكن للمر�شد
الإيراين �أن يعينه لفرتة �أخرى
مماثلة.
كان رئي�سي من كبار مناف�سي
الرئي�س ح�سن روحاين يف انتخابات
عام  ،2017رغم �أنه ح�صل على ما
يقارب  16مليون �صوت يف حملته.
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بطلب من الإمارات ..م�صر تلغي م�ؤمترا لف�صائل مينية داعمة لل�شرعية

قال م�صدر ميني مطلع �إن ال�سلطات
امل�رصية �ألغت م�ؤمتر ًا لفعاليات
و�أحزاب مينية جنوبية داعمة
للحكومة ال�رشعية كان من املقرر
انعقاده على �أرا�ضيها الأربعاء
املا�ضي.
و�أو�ضح امل�صدر �أن �إلغاء
امل�ؤمتر جاء بناء على طلب من

وباءت
الإمارات،
حماوالت عقده بالف�شل
عقب و�صول �أع�ضاء
اللجنة التح�ضريية �إىل
القاهرة ،رغم ات�صاالت
رفيعة امل�ستوى جرت
بني اجلانبني امل�رصي
واليمني.
وكان من املقرر �أن
يعقد ائتالف ي�ضم 14
مكونا �سيا�سيا من احلراك اجلنوبي
املنادي بحل ق�ضية اجلنوب-م�ؤمتره الأول الأربعاء يف القاهرة،
غري �أنه �أُ ّجل لأجل غري م�سمى.
ونقلت وكالة الأنا�ضول عن م�صدر
حكومي ميني �أن الت�أجيل �سببه
تراجع ال�سلطات امل�رصية عن منح
اللجنة التح�ضريية ت�رصيح ًا لإقامة

امل�ؤمتر ،الفتا �إىل �أن اللجنة كانت
وبناء عليه
ح�صلت على الت�رصيح،
ً
بد�أ توافد امل�شاركني يف امل�ؤمتر،
قبل �أن ي�أتي املنع من ال�سلطات
امل�رصية.
و�أ�صدرت اللجنة التح�ضريية
للم�ؤمتر الأول لالئتالف الوطني
اجلنوبي بيانا �أعلنت فيه ت�أجيل
امل�ؤمتر ،و�أرجع البيان �أ�سباب
الت�أجيل العتبارات �إجرائية خارجة
عن الإرادة.
ويت�ألف االئتالف الوطني اجلنوبي
من �أحزاب �سيا�سية ومكونات
احلراك اجلنوبي امل�ستقلني ،وهو
يعد داعما حلكومة الرئي�س عبد
ربه من�صور هادي ،كما يتبنى ر�ؤية
الدولة االحتادية املكونة من �ستة
�أقاليم.

بوتفليقة يحذر من اخرتاق االحتجاجات التي تطالبه بالتنحي

وجه الرئي�س اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة اول ام�س اخلمي�س
�أول حتذير للمحتجني الذين خرجوا
�إىل ال�شوارع بالآالف للمطالبة ب�إنهاء
حكمه امل�ستمر منذ  20عاما ،قائال
�إن اال�ضطرابات قد تزعزع ا�ستقرار
البالد.
ويف �أحدث مظاهرة مناه�ضة
لبوتفليقة ( 82عاما) ،احت�شد
مئات املحامني مت�شحني ب�أرديتهم
ال�سوداء يف �شوارع و�سط العا�صمة
اجلزائرية يوم اخلمي�س مع اكت�ساب
�أطول احتجاجات ت�شهدها البالد منذ
انتفا�ضات الربيع العربي عام 2011
قوة دافعة.
ومل يتحدث بوتفليقة يف �أي فعالية
عامة منذ �إ�صابته بجلطة دماغية
يف  .2013وال يزال يف م�ست�شفى

بجنيف.
لكنه دعا يف ر�سالة بثتها
وكالة الأنباء الر�سمية �إىل احلذر
من ”اخرتاق هذا التعبري ال�سلمي
من طرف �أية فئة غادرة داخلية
�أو �أجنبية“ وهو ما قال �إنه قد
ي�ؤدي �إىل ”�إثارة الفتنة و�إ�شاعة
الفو�ضى وما ينجر عنها من
�أزمات وويالت“.
وقتل ما ي�صل �إىل � 200ألف �شخ�ص
عندما �سحق اجلي�ش متردا قام به
�إ�سالميون يف الت�سعينات بعدما عرقل
فوز حزب �إ�سالمي يف انتخابات عامة.
و�شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية
ن�شاطا متفرقا للمت�شددين.
ويلزم اجلي�ش ثكناته منذ بداية
اال�ضطرابات .لكن حمللني يقولون
�إن القادة الع�سكريني �سيتدخلون

على الأرجح �إذا زعزعت االحتجاجات
اال�ستقرار يف واحدة من �أكرب منتجي
النفط يف �أفريقيا.
ويف احتجاج املحامني ،انت�رشت
ال�رشطة ملراقبة املظاهرة لكنها مل
تتدخل مثلما حدث يف االحتجاجات
ال�سابقة.
وردد املحامون هتاف ”ال�شعب
يريد �إ�سقاط النظام“ بينما ردد �آخرون
هتاف ”جمهورية ال ملكية

توقّ ع م�س�ؤولون فل�سطينيون اول
ام�س اخلمي�س �أن يكلّف الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س خالل
الأيام القليلة املقبلة حليفه القدمي
حممد �أ�شتية رئا�سة احلكومة بعدما
قررت اللجنة املركزية حلركة فتح
ّ
تر�شيحه.
ويعترب حملّلون �أن ا�ستبدال رئي�س
احلكومة ال�سابق رامي احلمد الله
ب�أ�شتية يندرج �ضمن جهود عبا�س
من زيادة عزلة حركة حما�س التي

ت�سيطر على قطاع غزة.
قال امل�س�ؤولون ،طالبني
عدم ك�شف هوياتهم� ،إن اللجنة
قررت
املركزية حلركة فتح قد ّ
خالل اجتماع عقدته يف وقت
�سابق من الأ�سبوع احلايل
ت�رشيح �أ�شتية للمن�صب.
وتوقّ ع امل�س�ؤولون �أن ي�ؤيد
عبا�س التو�صية غري امللزمة
التي �أ�صدرتها اللجنة املركزية
للحركة .يذكر �أن �أ�شتية من مواليد
العام  1958وحليف قدمي لعبا�س
وع�ضو يف اللجنة املركزية حلركة
فتح .ويف حال تكليفه رئا�سة
احلكومة �سيخلف �أ�شتية احلمد الل،ه
الذي كان م�ستقلاً �سيا�س ًيا.
�شارك �أ�شتية يف مفاو�ضات مع
اجلانب الإ�رسائيلي برعاية الواليات
املتحدة ،و�شغل منا�صب وزارية
عدة ،وهو �أكادميي وخبري اقت�صادي،
وكان عمي ًدا جلامعة بريزيت .وكانت

حكومة احلمد الله قدمت ا�ستقالتها
يف �أواخر يناير .ويعترب عبا�س
الآمر الناهي يف ال�سلطة الفل�سطينية
واجلهة املحاورة للمجتمع الدويل.
ال�سيا�سية
احلياة
ت�شهد
الفل�سطينية �شللاً منذ عام ،2007
حني �سيطرت حركة حما�س على
قطاع غزة ،وطردت منه قوات عبا�س
بعد عام من فوزها يف االنتخابات
الت�رشيعية .مذّ اك متار�س حكومات
حكما ذات ًيا حمدو ًدا يف ال�ضفة
عبا�س
ً
الغربية املحتلة ،يف مقابل �سلطة
موازية تدير بو�ساطتها حما�س قطاع
غزة.
ُ
و�شكّ لت احلكومة الفل�سطينية
تقاربا بني
�شهد
توقيت
يف
ال�سابقة
ً
ال�سلطة الفل�سطينية وحركة حما�س
التي دعمت ت�شكيلها .ويتوقّ ع �أن
تهيمن حركة فتح على احلكومة
أحزابا �أخرى �أقل
املقبلة ،و�أن ت�ضم �
ً
وزنً ا و�أال ت�ضم حركة حم

�أبلغ رئي�س اجلمهورية اللبنانية
مي�شال عون وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية الربيطانية الي�ستري
بريت" ،ان لدى لبنان االرادة لل�سري
ب�شكل ايجابي على طريق االنقاذ من
الو�ضع الراهن الذي مير به" ،الفتا
اىل "ان احلكومة عازمة على تطبيق
خطة النهو�ض االقت�صادي لالنتقال
باالقت�صاد اللبناين من اقت�صاد ريعي
اىل اقت�صاد منتج ،كما نعمل جاهدين
لتطبيق تو�صيات م�ؤمتر "�سيدر" ال
�سيما ما يتعلق منها باال�صالحات
وامل�شاريع القائمة على التعاون بني
القطاعني العام واخلا�ص".
ونوه عون "بالتعاون القائم بني
لبنان وبريطانيا يف جماالت عدة،

ال �سيما جلهة دعم القوات امل�سلحة
اللبنانية يف العتاد وبناء �أبراج
املراقبة التي �ساهمت يف متكني
اجلي�ش اللبناين من دحر االرهابيني
يف منطقة احلدود البقاعية".
و�إذ �أمل رئي�س اجلمهورية يف ان
"تتعزز العالقات الثنائية" ،لفت
اىل ان "لبنان �أخذ علما باملوقف
الربيطاين من "حزب الله" ،وقد
يكون من املفيد اال�شارة اىل ان
االمتداد االقليمي لـ"حزب الله"،
ال يعني ان ت�أثريه على ال�سيا�سة
اللبنانية يتجاوز كونه جزءا من
ال�شعب اللبناين وممثال يف احلكومة
واملجل�س النيابي" .و�شدد على
"�رضورة دعم لبنان يف �سعيه العادة

النازحني ال�سوريني اىل املناطق
ال�سورية الآمنة" ،م�شريا اىل ان
"تداعيات بقائهم يف لبنان تتزايد
يوما بعد يوم ،و�آخر ما �سجل من
اح�صاءات ي�شري اىل ان ن�سبة الوالدات
لدى العائالت ال�سورية بلغت  51يف
املئة من ن�سبة الوالدات يف لبنان".

حركة فتح ّ
تر�شح �أ�شتية لرئا�سة احلكومة الفل�سطينية

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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كلمة
تعاون بناء وفاعل من اجل
حترير ا�ستقرار املنطقة وتطورها !!!
�شهدت منطقة القرن االفريقي يف االيام املا�ضية حتركات �سيا�سية ودبلوما�سية
فعالة وايجابية  ،فقد ا�ست�ضافت ا�سمر ا يف الثالث من مار�س 2019قمة ارترية-
اثيوبية –كينية  ،ويف �صبيحة اليوم التايل الرابع من مار�س توجه فخامة الرئي�س
ا�سيا�س افورقي ومعايل الدكتور ابي احمد يف زيارة عمل اىل جمهورية جنوب
ال�سودان .
هذه اللقاءات بني القيادات ال�سيا�سية للقرن االفريقي ت�أتي ا�ستمرار ًا للقاءات
ال�سابقة يف كل من ا�سمرا ،ادي�س ابابا  ،جدة  ،قندر ومقدي�شو ونريوبي.
هذه اللقاءات واملبادرات تهدف اىل تهيئة االر�ضية وتر�سيخ العالقات البينية من
اجل توطيد ال�سالم واال�ستقرار ،ومن اجل ال�رشاكة والتكامل والتعاون االقت�صادي
بني دول املنطقة  .ان منطقة القرن االفريقي والبحر االحمر التقت�رص اهميتها يف
موقعها اال�سرتاتيجي فقط ،بل مبا تزخر به من موارد ب�رشية وطبيعية � ،أال
ان م�شكالتها الداخلية واالقليمية ال�سيا�سية منها واالقت�صادية واحلروب املدمرة ،
و�إ�ستغالل البع�ض لها وتدخالتهم  ،حال دون اال�سهام فيما بينها بال�رشاكة و
اقعدها عن العمل التنموي امل�شرتك .
�إن هذه املنطقة التي خرجت من املعاناة ،وتتوجه نحو �آفاق ال�سالم  ،و�إ�ستغالل
امكاناتها املتوفرة  ،عليها او ًال ان تعمل على بناء داخلها واعادة ترتيب او�ضاعها
 ،ثم العمل امل�شرتك فيما بينها ومبا ي�ضمن ال�سالم واال�ستقرار للمنطقة  ،والتعاون
االقت�صادي والتن�سيق وال�رشاكة ،وهذه كلها تعترب امل�سو�ؤلية املرحلية امللقاة على
عاتق احلكومات .
�صحيح ان التعاون واال�ستقرار وال�سالم الت�أتي بالتمنيات  ،وامنا حتتاج للعمل
واجلهد والوقت والكثري من العوامل  ،وتتم على مراحل  ،وكل مرحلة لها متطلباتها
ولها �آلياتها التي تتطور مع العمل وتتطلب،وذلك بالعمل على ت�شجيع تبادل
الب�ضائع بر�سوم وتعرفة جمارك رمزية  ،وت�سهيل حركة ال�سكان فيما بينها وتنظيمها
وفق نظم وقوانني ولوائح  ،وادخال قوانني و�سيا�سات اقت�صادية وجتارية و�سيا�سية،
والعمل امل�شرتك من اجل و�ضع برامج تنموية وا�ستثمارية م�شرتكة ،من اجل الو�صول
بالعمل امل�شرتك اىل الدرجة العاملية.
�إن هذه املبادرة التي �أتخذتها دول القرن الأفريقي ,التي كانت ترزح حتت �أو�ضاع
�سيا�سية مت�شابكة وتعاين من الأ�رضار و التخلف المد طويل ,ومع بدايتها هذه
فالتحديات التي ميكن ان توجد الميكن التقليل من �ش�أنها ,ولكن مع ثقل هذه التحديات
فان اخليار الذي البديل له هو اخلروج من تلك الأجواء امل�أزومة التي كانت من قبل
,وتعديل وجهتك يف الغتجاه ال�صحيح,وخلق تعاون بناء باحلكمة وال�صرب وكذا اجلهود
امل�شرتكة,حيث البد ان يتغري هذا اال�إقليم من �أقليم ال�رصاعات وعدم اال�ستقرار,والإرهاب
اىل �إقليم ال�سالم والتنمية والتعاون,وحتى يتحقق ذلك يجب على حكومات الإقليم ان
تو�سع �أفقها ,وتنمي الر�ؤية اجلماعية كما يتطلب منا العمل بهمة و�إخال�ص من �أجل
ال�سالم والأمن الإقليمي .وكجزء من هذه املبادرة يتطلب تقييم منظمة الإيقاد التي مل
تكن لديها م�ساهمات كبرية وتنق�صها الكفاءة والفاعلية وبحث احلوجة اليها ودورها
بدقة ,اذا مت التاكيد على احلوجة اليها ودورها يجب تو�ضيح اهدافها وموجهاتها بجالء
وحتديث هيكلها وتنظيماتها جمدد ًا ,وبد ًال من ان تكون منظمة �أ�سمية فقط,يجب ان
تتطور مرحلة تقدم فيها م�ساهمات لها معنى يف �ضمان ال�سالم واالمن والتكامل والتن�سيق
الإقت�صادي ب�إقليمنا.
وبالإ�شارة اىل ان امليثاق الوطني و�سيا�سة العالقات اخلارجية لإرتريا مبنية على
�ضمان الإ�ستقالل,وال�سيادة,وامل�صلحة الوطنية�,أي انها �سيا�سة �سالم وتعاون ,وان هذا
امليثاق يو�ضح كتابي ًا بجالء �إ�ستعداد �إرتريا للم�ساهمة ح�سب طاقتها من اجل ال�سالم
و�ضمان ا�ستقرار �إقليمنا والعامل �أجمع ,ف�ض ً
ال عن التعاون مع كل احلكومات بالإرتكاز
على �ضمان الإ�ستقالل وامل�شاركة املتوازنة.وحماية وحدة البالد و�سيادتها الوطنية,
والعمل على تطوير كل جماالت التعاون كما ينبغي.
وبالإرتكاز على هذه ال�سيا�سة فقد ظلت �إرتريا مع كل التحديات الكبرية التي
جتاوزتها ,وكذا امل�ؤامرات التي حيكت لت�شديد العزلة الدبلوما�سية عليها,تعمل على
تر�سيخ هذه التوجهات الوا�سعة,بالتعاون مع طالبي ال�سالم والتنمية لتاكيد ال�سالم
والإ�ستقرار والأمن الإقليمي,كما ظلت تعمل ح�سب قدراتها خللق االر�ضية املالئمة للدفع
بالتعاون وال�رشاكة الإقت�صادية �.إن هذه احلقبة اجلديدة املطلة على م�ستوى الإقليم
وكذا الوعي املنت�رش يف �شعوب �إقليمنا والذي يطالب بال�سالم والعدالة ويطمح اىل
التنمية والتطور اجلماعي هي ذات التوجهات ال�صحيحة والتقدمية التي ظلت تتطلع
اليها �إرتريا منذ القدم وجتتهد يف �سبيل حتقيقها ح�سب قدراتها املحدودة حيث بات
قبول هذه التوجهات يزداد من وقت لآخر.
وعندما يزيد اهتمام ومبادرة كافة دعاة ال�سالم والتنمية اجلماعية ف�إن تقدير
نتيجة ذلك لي�س �أمر ًا �صعب ًا حيث �ستكون بدون ادنى �شك مربحة ل�شعوب �إقليمنا.
تعاون بناء وفاعل
اال�ستقرار والتنمية ل�شعوب اقليمينا

عون :االمتداد االقليمي لـ"حزب اهلل" ال ي�ؤثر �سيا�سيا ...

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

4

ال�سبت 2019 /3 /9

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()109

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

من هنا وهناك

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

�أطول م�صعد خارجي يف العامل يرتفع
 1000قدم على طول جرف احلجر الرملي
�أطول م�صعد خارجي يف العامل
يرتفع  1000قدم على طول جرف
احلجر الرملي
يرتفع م�صعد  Bailongالذي
ي�صل ارتفاعه �إىل  1070قدم
( 326مرت ًا ) يف حديقة غابات
ت�شانغجياجيه الوطنية اخلالبة
يف ال�صني .ويعرف هذا ا لإجناز
الهند�سي � ً
أي�ضا با�سم م�صعد
هاندرد دراجونز  ،وهو يحمل
الرقم القيا�سي ك�أطول م�صعد
خارجي يف العامل.
مت االنتهاء من كل عام من
امل�صاعد الثالثة ذات الطابقني
يف عام  ، 2002ومتتد �إىل جانب
عمود من احلجر الرملي للتغا�ضي
عن موقع  Wulingyuanال�شهري
والتاريخي .تعترب املنطقة � ً
أي�ضا موطنًا لل�صخور التي �ألهمت جبال Avatar
 Hallelujahيف باندورا .مقابل ر�سوم  ،ميكن للزوار مواجهة خماوفهم واالنتقال
�إىل الهاوية  ،و�صو لاً �إىل ا لأعلى يف �أقل من دقيقتني .ميكن لكل م�صعد حمل ما ي�صل
�إىل  50راك ًبا يف كل مرة  ،مع �سعة يومية حلوايل  20،000زائر.

�أرقام �صادمة� :أطول النجمات على
الإطالق� ..إحداهن تقرتب من املرتين

ارتبط منذ قدمي ا لأزل جمال الن�ساء
بالطول ،يف حني �أن هناك الكثري
من الدرا�سات التي ت�ؤكد �أن الرجال
ينجذبن للن�ساء الق�صريات� ،إال �أن
متاما
بع�ض النجمات اثبتوا عك�س ذلك
ً
حيث متتعن بالطول واجلاذبية.
ولعل �أطول النجمات هي �أنابيال هالل
والتي يقارب طولها املرتين ،لذلك
هي النجمة العربية ا لأطول ،بعدها
ت�أتي النجمة با�سكال م�شعالين بفارق

ب�سيط .
لتتناف�س النجمات
بعد ذلك فيما فوق
الـ � 175سم فاملمثلة
ا لأزياء
وعار�ضة
ال�شابة تارا عماد
طولها  177كذلك
بالن�سبة للنجمة �آمال
ما هر.
وعن �أق�رص النجمات
يف القائمة هن ي�رسا،
طاف�ش،
ن�رسين
بجانب عال الفار�س
�سماحة
وكارول
جميعا
طولهن
ويبلغ
ً
� 170سم.
يف حني تتجنب
الفتيات العادية االعتماد على ا لأحذية
ذات الكعب العايل ب�سبب طولهن �إال
�أن النجمات الطويالت يحر�صن طوال
الوقت على �إ�ضافة املزيد من الطول
لهن ،واالعتماد على خمتلف الطرق التي
تربز هذا الطول وتدعمه دون خجل �أو
حماوالت لإخفائه.
تعرفوا من خالل هذه القائمة
با لأرقام على �أطول النجمات العرب
على ا لإطالق.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

حالة نادرة خميفة وم�ؤملة لرجل
ينبت ال�شعر يف ل�سانه ويفقده النطق
يف واقعة طبية غريبة
وفريدة من نوعها ،فوجئ
ُم�سن بريطاين بخ�صالت
من ال�شعر الق�صري تنبت
يف ل�سانه ،ما �أعاق
قدرته عن نطق احلروف
والكالم.
وعلى الرغم �أن ال�شفاء
من مر�ض ال�رسطان،
يكاد يكون معجزة،
�إال املتقاعد البالغ من
العمر  74عاماً ،ميلفني
مان�سل ،قد ُ�شفي من مر�ض ال�رسطان ،لكنه فزع بعد �أن نبت ال�شعر يف ل�سانه وتعقدت
قدرته على الكالم بعد العملية اجلراحية.
وامل�سن الربيطاين كان يعاين من مر�ض �رسطان الل�سان ،لكنه �أجرى عملية جراحية
ال�ستئ�صال الورم وجزء من الل�سان ،وهو ما حتقق و�شفي من املر�ض متاماً.
ولكي يتمكن املري�ض من الكالم ،قام اجلراحون بزراعة جلد انتزع من ذراعه يف ل�سان
الرجل ،لكنهم ن�سوا �أن يعاجلوا قطعة اجللد امل�ستمدة من الذراع بوا�سطة �أ�شعة ليزر
ملنع منو ال�شعر جمدداً.
ول�سوء احلظ ،ويف حالة نادرة من الآثار اجلانبية للعالج ،مل يعد مان�سل قادرا على
الكالم بعد نبت �شعر �أ�سود على ل�سانه.
وعلى الرغم من �أن الرجل ا�ستعاد القدرة على الكالم بعد درو�س يف م�ست�شفى طبي ،و�أن
بقاء ال�شعر بعد منوه من جديد ال يفقده قدرته على الكالم فح�سب ،بل مينعه من النوم
�أي�ضاً .فكثري ًا ما ي�صحو من النوم يف منت�صف الليل ب�سبب �شعوره بوجود �شيء غريب يف
فمه ،و�أنه ي�ضطر �إىل الذهاب �إىل احلمام يف الثانية فجر ًا من �أجل ق�ص �شعر الل�سان

املنزل الأغلى يف العامل  ..حتفه فنية عمرها
يقدر بحوايل قرنني من الزمان

للمرة الثانية ،ي�صعد
�إىل �أعلى قمة ال�سوق
العقاري العاملي� ،أغلى
منزل يف العامل ،بعدما
�أعيد طرحه للبيع م�ؤخر ًا
مقابل مليار يورو� ،أي ما
يعادل  1.1مليار دوالر
�أمريكي.
واملنزل ا لأغلى على
ا لإطالق يف العامل ،ظهر
يف ال�سوق العقاري لأول
مرة �أواخر العام ،2017
ويعود تاريخ بناء هذا
املنزل �إىل عام 1830
حيث اتخذه ملك بلجيكا
ليوبولد الثاين مقرا له.
ويقع املنزل �أو الق�رص الفاره يف بلدة �سان جان كاب فريا ،بالقرب من مدينة
ني�س ،جنوبي فرن�سا ،ويحمل ا�سم  ،Villa Les Cèdresويعترب ا لأغلى حالي ًا يف
�سوق العقار العاملي.
ويحيط بالق�رص امللكي الفاره من اخلارج ،ما يقرب من  35فدان ًا من احلدائق� ،أما
من الداخل في�ضم  14غرفة نوم تطل على حو�ض كبري لل�سباحة باحلجم ا لأوملبي،
وتبلغ م�ساحة البناء � 18ألف قدم مربعة.
والق�رص الفخم يحوي بداخله قاعة كبرية للرق�ص ،با لإ�ضافة �إىل عدد من �إ�سطبالت
اخليول التي تت�سع لـ 30ح�صان ًا  .كما ي�ضم مزرعة �ضخمة لأ�شجار الزيتون ،وحتتوي
هذه املزرعة على �أ�شجار عمالقة يزيد عمرها عن � 300سنة.
وتعود ملكية املنزل يف الوقت احلايل ل�سوزان مارينييه البو�ستول من عائلة غراند
مارينري� ،إال �أنها ا�ضطرت لعر�ضه للبيع حلاجتها �إىل االنتقال ملنزل �أ�صغر حجم ًا .
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ا�ست�صالح وحت�سني الأرا�ضى الزراعية!!!
�إعداد :حممود عبداهلل �/أبوكفاح
تهتم عمليات �إ�ست�صالح ا لأرا�ضى
مبعاجلة عيب �أو �أكرث بحيث يتم
حتويل الرتبة من حالة غري
منتجة �إىل �أخرى منتجة وبدرجة
�إقت�صادية ،وذلك عن طريق توفري
ا لأ�ساليب وامل�ستلزمات ال�رضورية
لذلك ،تعاين بع�ض الدول من
وجود م�ساحات كبرية بالدول
من ال�صحاري الغري م�ست�صلحة،
مما يجعل الدولة تتجه بجهودها
ملحاولة ا�ست�صالحها وحتويلها
�إىل �أر�ض زراعية وميكننا ذلك من
خالل ا لآتي:
بعملية
املق�صود
•
حتويل ا لأر�ض ال�صحراوية �إىل
�أر�ض زراعية هو عملية تطبيق
العديد من العمليات الفيزيائية
واحليوية والكيميائية على الرتبة
ال�صحراوية لإك�سابها اخل�صوبة.
�إك�ساب الرتبة اخل�صوبة
•
ي�ساعد ا لإن�سان على زراعتها
واالنتفاع من �أر�ضها.
تزويد الرقع الزراعية
•
بالدولة وتزويد �إنتاج املحا�صيل
االكتفاء
وحتقيق
الزراعية
واال�ستغناء عن اال�سترياد.
ويعترب �أى م�رشوع لإ�ست�صالح
ا لأرا�ضى مهما كان حجمه عملية
�أركانها
متكاملة،
�إقت�صادية
مت�شعبة وتتوقف على عوامل
خمتلفة ومتداخلة ،نلخ�ص �أهمها
فى ا لآتى :
الرتبة:
فا لأرا�ضى التى حتتاج �إىل
ا�ست�صالح ت�سمى �أرا�ضى ذات
م�شاكل جتعلها غري منتجة بدرجة
اقت�صادية ،ويتحدد مدى �صعوبة
اال�ست�صالح �أو �سهولته على �أ�سا�س
تكلفة حل هذه امل�شاكل ومدى
العائد من حلها.
فالرتبة تعترب عام ً
ال حمدد ًا
لتنفيذ �أى م�رشوع ا�ست�صالح
مثلها متام ًا مثل خوا�ص الرتبة
ا لأ�سا�سية �أن مل تكن �أكرث �أهمية،
خ�صو�ص ًا فى املناطق التى ال
يتوفر فيها املاء بكمية كافية
�أو نوعية جيدة �أو تكاليف رفع
�إقت�صادية ،وهذا هو ال�سائد فى
ااالرا�ضي قليلة اخل�صوبة.
املوارد املالية:
�أن تعرث �أي عملية من عمليات
اال�ست�صالح للم�رشوع ف�إن امل�رشوع
يعود لبدايته مرة �أخرى ويحدث
بذلك خ�سائر مالية فادحة .لذلك
ف�إنه يجب حتديد م�ساحة امل�رشوع

ح�سب توافر املوارد املالية
ويتعني على التمويل املايل �أن
يغطى كافة تكاليف امل�رشوع من
اال�ست�صالح واال�ستزراع وا�ستدامة
امل�رشوع.
مع العلم ب�أن العائد على ر �ؤ�س
ا لأموال من ا�ستثمارات ا�ست�صالح
ا لأرا�ضي وا�ستزراعها وتعمريها
عائد منخف�ض ،وال يتحقق فى
ال�سنوات ا لأوىل .ويبد �أ بعد فرتة
ترتاوح ما بني � 5 – 3سنوات
بالن�سبة للمحا�صيل احلقلية،
وما بني � 6 – 4سنوات بالن�سبة
للحدائق .وذلك حتت الظروف
الطبيعية وبدون �أى معوقات �أو
م�شكال ت .
املوارد الفنية والتكنولوجية
ا لأرا�ضي
ا�ست�صالح
يعترب
من �أقدم العلوم التطبيقية
والتكنولوجية املرتبطة بعلوم
وفنون �أخرى كثرية كالهند�سة
وامليكانيكا والري والعمارة
والرتبة ،الكهرباء والطرق،

ا�ستغالل ا لأرا�ضي ال�صحراوية .
املوارد الب�شرية:
�إن �أن�سب ا لأ�شخا�ص للتعامل
ال�صحراوية
مع التكنولوجيا
هو العامل الفني واملهند�س
التكنولوجي املتدرب والذى
يعترب حالي ًا العامل املحدد فى
النجاح وحتويل عملية اال�ست�صالح
املكلفة �إىل عملية ا�ستثمارية
مربحة .لذلك يجب قبل ت�شغيل
العمال ،الفنيني ،املهند�سني،
�إعطائهم دورات تدريبية فنية
عالية الدقة لتح�سني ا لأرا�ضي
عملية
و �إجناح
ال�صحراوية
اال�ست�صالح.
ونظر ًا للتطور الهائل فى
التكنولوجيا ف�أنه من ال�رضوري
موا�صلة التدريب وتبادل اخلربات
للعاملني فى جمال اال�ست�صالح
الزراعي مع �ضمان توفري جهاز
�إر�شادي متطور لنقل املعلومات
والتوجيهات ونتائج البحوث
مبا�رشة من ا لإخ�صائىن �إىل

والعلوم
اجلوى
والت�صوير
الزراعية املتعددة .فكل خطوة
من خطوات اال�ست�صالح فى
ا لأرا�ضي ال�صحراوية عبارة عن
تكنولوجيا متطورة بدءا من
حفر ا لآبار ،اختبار امل�ضخة،
و�ضع امل�ضخة ،م�صدر الطاقة،
نوع �شبكة الري ،واختبارها
وتركيبها ،الت�شغيل وال�صيانة،
نظم الزراعة والت�سميد وعمليات
اخلدمة الزراعية ...الخ.
وال ي�صح نقل التكنولوجيا
املطبقة يف ا لأرا�ضي القدمية �إىل
ا لأرا�ضي ال�صحراوية نظر ًا لعدم
مالءمتها ،وعدم االحتياج �إليها
لتحقيق الهدف ،وهو حت�سني

املزارعني� .إن الرثوة الب�رشية
العامل
هى
ال�صحراء
فى
لإجناح
املحدد
التكنولوجي
ا لأرا�ضي
وا�ستغالل
ا�ست�صالح
اجلديدة ولي�س بدي ً
ال عن ذلك.
املناخ:
وهو ي�شمل املطر – احلرارة
– الرطوبة الن�سبية – البخر –
ا لإ�شعاع – نوع الرتبة  -النباتات
واحليوانات.
تتوقف طرق �إ�ست�صالح ا لأرا�ضى
الزراعية على:
التخل�ص من ا لأمالح
.1
الذائبة.
التخل�ص من ال�صوديوم
.2
املتبادل.
اخلوا�ص
حت�سني
.3
لطبيعية
ا
و ا لكيما و ية
واحليوية.
هذا
ويت�ضمن
الغ�سيل
عمليات
وال�رصف و �إ�ضافة
ت
مل�صلحا
ا
وزراعة و �إختبار
�صيل
ملحا
ا
تتحمل
التى
امللوحة وتزويد
باملادة
الرتبة
ا لع�ضو ية .
�أ /غ�سيل ا لأمالح:
عمليات
و �أهم
هو
ا لإ�ست�صالح
ا لأمالح
غ�سيل
املوجودة بقطاع

الرتبة وقبل البدء فى عملية
الغ�سيل يجب الت�أكد من �أن �شبكة
امل�صارف جيدة وتعمل بكفاءة
عالية وميولها منا�سبة وال
يوجب بها �أى موانع تعوق �سري
املياه بها.
وعندما تكون ا لأمالح متزهرة
على ال�سطح وبكميات كبرية
فالغ�سيل يكون �سطحي ًا
�أى تغمر الرتبة باملياه
ثم ت�رصف �سطحياً،
وتكرر هذه العملية عدة
مرات حتى نت�أكد من
غ�سيل ا لأمالح من الطبقة
ال�سطحية ثم بعد ذلك
نبد �أ بعملية الغ�سيل
اجلوفى وهو �أن ن�سمح
للمياه بالتحرك جوفي ًا
جتاه املياه اجلوفية.
وميكن فى هذه احلالة
زراعة بع�ض املحا�صيل
التى تنا�سب ملوحة
الرتبة على �أال نرتك
مياه الغ�سيل مدة كبرية
حول النباتات وخا�صة
فى ال�صيف لعدم �سلق
النباتات.
وخالل عمليات الغ�سيل يجب
املحيطة
اجل�سور
مالحظة
�إنهياراها
لعدم
با لأحوا�ض
وخالل عملية الغ�سيل يجب
�إ�ضافة اجلب�س الزراعى لكي ال
تتحول الرتبة �أثناء الغ�سيل
�إىل القلوية و �أي�ض ًا لكي تكون
نفاذيتها عالية ل�سهولة �إ�ستكمال
عملية الغ�سيل.
ب /ال�صرف:
من احلقائق الهامة والثابتة
�أن تدهور اخلوا�ص الطبيعية
والكيماوية للرتبة يعزى �إىل
�إرتفاع م�ستوى املاء ا لأر�ضى،
وقد وجد من ا لأبحاث التى متت
على ا لأر�ض املت�أثرة باملاء
ا لأر�ضى وجود عالقة مبا�رشة بني
نوع التلف والتدهور و �إرتفاع
م�ستوى املاء ا لأر�ضى ،فعندما
يكون املاء ا لأر�ضى مرتفع ًا
تتكون ا لأرا�ضى القلوية ال�سوداء
وعندما يكون املاء ا لأر�ضى
�أقل �إرتفاع ًا تن�ش�أ ا لأرا�ضى ذات
العروق اجلب�سية ،وذلك ف�إن
العامل ال �أ�سا�سى فى �إ�ست�صالح
ا لأرا�ضى هو املحافظة على �أن يكون
م�ستوى املاء ا لأر�ضى بعيد ًا عن
منطقة اجلذور النباتية .وال ميكن
�أن تنجح عمليات ا لإ�ست�صالح من
غ�سيل �أو �إ�ضافة م�صلحات الرتبة
�إال �إذا توافر هذا العامل.
ويق�صد بال�رصف التخل�ص من
املاء الزائد بالرتبة ،وتتم هذه
العملية عن طريقتني :

 /1ال�رصف ال�سطحى/2.ال�رصف
اجلوفى.
	ال�صرف ال�سطحى:ويقت�رص ال�رصف ال�سطحى على
التخل�ص من املياه الزائدة من
الغ�سيل دون �أن تتخلل املياه
قطاع الرتبة .وتعترب هذه
العملية غ�سي ًال �سطحي ًا ولي�ست
�رصف ًا باملعنى املعروف وتقت�رص
هذه العملية على �رصف املياه
الفائ�ضة فى بع�ض املحا�صيل
املائية والتخل�ص من طبقة امللح
التى تك�سو �سطح ا لأرا�ضى امللحية
فى كثري من ا لأحيان� ،إذ ال ي�ستحب
�إذابة هذه ا لأمالح وتخللها الرتبة
عن طريق ال�رصف اجلوفى.
 2ال�صرف اجلوفىيق�صد به التخل�ص من الكميات
الزائدة من املياه املوجودة
بالطبقات العليا من الرتبة وذلك
بتخللها الرتبة وخف�ض م�ستوى
املاء ا لأر�ضى واملحافظة على
بقائه بعيد ًا عن منطقة اجلذور
النباتية وعدم �صعوده نحو �سطح
الرتبة حمم ًال با لأمالح الذائبة التى
ت�رض باملح�صول والرتبة عندما
تزداد درجة تركيزها.
عالج م�شاكل ا لأرا�ضي اجلديدة:
 /1القوام:
القوام اخل�شن ي�ساعد على فقد
كل من مياه الرى وا لأ�سمدة دون �أن
ي�ستفيد بها النبات .وكذلك يجعل
هناك �صعوبة فى �إجراء العمليات
الزراعية .لذلك يعالج هذا القوام
ب�إ�ضافة املح�سنات مثل ا لأ�سمدة
الع�ضوية ( خملفات املوا�شى ) ،
وهذه ا لإ�ضافة ال تكون عفوية بل
تخ�ضع لدرا�سة هذه املواد وحتديد
كميات ا لإ�ضافة وطريقة �إ�ضافتها.
كما ميكن التغلب �أي�ض ًا على القوام
اخل�شن بنظام الزراعة وطرق الرى
احلديثة التى تعطى للنبات كفايته
مع عدم ا لإ�رساف فى مياه الرى.
� /2إختالف املنا�سيب:
ل�صعوبة عمليات الت�سوية على
نطاق وا�سع فى هذه ا لأرا�ضى
واختالف طبيعة الرتبة بالعمق (
ر �أ�سي ًا ) وبا لإمتداد ا لأفقى ،وخوف ًا
من ظهور طبقات �صلبة �أو طبقات
غري مرغوبة على ال�سطح ،فيتبع
نظام الت�سوية الكونتورية مع
�إ�ستخدام نظم الرى احلديثة التى
حتتاج �إىل عملية الت�سوية الب�سيطة
للرتبة.
 /3م�صادر مياه الرى وكفاءتها
تختلف جودة مياه ها لأرا�ضى
ال�صحراوية من منطقة لأخرى
والعالج هو �إيجاد �أن�سب املحا�صيل
التى تعطى عائد ًا جمزي ًا � ،أى
تطويع نوع املح�صول بالن�سبة
للمياه اجلوفية.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()109

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

واحة الطفل
خملوقات بحرية غريبة

معلومات

هناك خملوقات بحرية ونباتات
كثرية خمتلفة االلوان والأ�شكال

,وتالكثري جدا منها النعرف
عنه �شيئا مثل �:إبر البحر
هو خملوق بحري �صغري جدا
ي�شبه الإبر ويعي�ش غالبا
بني الطحالب وهو مثل فر�س
البحر حتمل ذكورها البي�ض
يف �أكيا�س ملت�صقة بالبطن
(خيار البحر )هو حيوان
بحرى قريب من جنم البحر
وقنفذ البحر ,ولديه مواد
ما�صة يلت�صق من خاللها
بال�صخور ولكن يحمي نف�سة
ويطلق حزمة من اخليوط
ين�شغل
وعندما
اللزجة
بالتخل�ص من
املهاجم
اخليوط يهرب (خيار البحر)
على قدمية االنبوبية

حكم و�أقوال

�ضحكات

البيتزايف يومني

ق�صة جاي وفيجاي
ّ

ٍ
قرية
كان هناك �صديقان يعي�شان يف
�صغرية قرب مدينة جايبور يدعيان جاي
أ�صدقاء منذ الطفولة
وفيجاي ،وكانا �
ً
ويدر�سان يف �إحدى الكل ّيات مع بع�ضهما
البع�ض ،وكانت هذه الكل ّية بعيدة عن
مكان �إقامتهما ،وكان عليهما عبور النّهر
ٍ
مناطق رمل ّية ليتمكّ نا
والتالل واملرور فوق
من الذّ هاب للكل ّية مع ًا .يف �إحدى ال ّأيام
املاطرة تعينّ على جاي وفيجاي امل�شي
للكل ّية كاملعتاد ،ويف طريقهما كانا
الذرية
النظرية
يتناق�شان حول ما �أخذوه عن
ّ
ّ
يف الكل ّية .واختلفا يف وجهات نظرهما،
ٍ
حادة بينهما
نقا�شات
مما � ّأدى �إىل حدوث
ّ
ّ
حتّى و�صلت �إىل ا�ستخدام اللغة ال�سوق ّية
البذيئة .ويف نوبة غ�ضب �صفع جاي
فيجاي ،فان�صدم فيجاي من �صديقه وغ�ضب
الرمال" اليوم �أعزّ �أ�صدقائي
وكتب على ّ
ثم �أكمل كلاّ ً منهما امل�شي نحو
�صفعني"ّ ،
ٍ
ب�صمت وا�ضح� .أثناء طريقهما و�صال
الكل ّية
�إىل النّهر ّ
الذي كان يفي�ض وكان عليهما
عبوره� ،سار فيجاي نحو النّهر وهو يعلم

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

ق�صة

ب�أنّ ه ال يجيد ال�سباحة ،بد�أ يغرق ،ومع
قوة تدفّ ق املياه والفي�ضان �شعر ك� ّأن
ّ
النهر �سي�أخذه بال رجعة  .ر�أى جاي
�صديقه يغرق ومن دون تفكري قفز يف
النّهر لينقذه ،وا�ستطاع �سحبه و�ساعده
ٍ
طبيعي.
ب�شكل
على ا�ستعادة �أنفا�سه
ّ
وعندما تعافى فيجاي ونه�ض كتب يف
طريقه �إىل التلّة" :اليوم �أعزّ �أ�صدقائي
فتعجب جاي و�س�أل
�أنقذ حياتي".
ّ
الرمال عندما
�صديقه :ملاذا كتبت على ّ
�صفعتك؟ و ملاذا كتبت على التلّ عندما
�أنقذت حياتك؟ �أجاب فيجاي :علينا يا
�صديقي �أن نن�سى اخلط�أ ّ
الذي يقوم به
�أحدنا للآخر ،و�أنا قمت بالكتابة على
ٍ
وقت
�سيمحى يف � ّأي
الرمل ل ّأن الكالم ُ
ّ
ٍ
�صديق
من الأوقات ،ولكن �إن فعل � ّأي
ل�صديقه �شيئ ًا ج ّيد ًا عليه �أن يتذكّ ر له
ذلك ويكتبه على احلجارة ليبقى للأبد.
عندها احت�ضن جاي فيجاي و�أكمال
طريقهما �إىل الكل ّية وك� ّأن �شيئ ًا مل
يحدث.

هل تعلم

بعد االفتتاح بيومني اكت�شف
�صاحب املطعم �أن طريقة
التو�صيل
التي ي�ستعملها خاطئة فقد كان
ير�سل البيتزا بالربيد

ت�سايل
كم عظمة
هل انت قوي املالحظة؟لقد
جمع (الكي) و�صديقة كمية
من العظام وذهبا لتخزين
هذة العطام لوقت احلاجة
ولكن العظام تداخلت يف
بع�ضها فهل ت�ستطيع من
جمرد نظرة واحدة �أن تعرف
عددالعظام؟
احلل
 10عظام

هل تعلم ان اكرب هرم يوجد باملك�سيك .
هل تعلم ان اكرث الفواكه نفعا جل�سم االن�سان هي العنب .
هل تعلم ان ال�صني هي اكرب بلد من ناحية ال�سكان والهند هي الثانيه وامريكا هي الثالثه واندوني�سيا
هي الرابعه والربازيل هي اخلام�سه والباك�ستان هي ال�ساد�سه واليابان هي ال�سابعة .
هل تعلم ان يف الهند ياتي مولود جديد كل ثانيه .
هل تعلم ان يف م�صر ياتي مولود جديد كل  20ثانيه .
هل تعلم ان يف ال�سعوديه ياتي مولود جديد كل دقيقه .

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

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /تخلي منق�ستو
القر�ش بالإجنليزية ،)Shark
من �أ�سماك البحار معظمها مفرت�س
وبع�ضها غری مفرت�س ،تتعدد
�أ�شكالها و�أنواعها وتعي�ش يف
غالبية بحار وحميطات العامل.
تختلف القرو�ش عن بع�ضها البع�ض
يف �شكل اجل�سم واحلجم والعادات
وال�سلوك والغذاء.
لقد مت بوا�سطة الأحافری اكت�شاف
 2000نوع من �أ�سماك القر�ش،
ن�صف هذه الأنواع قد انقر�ضت،
بع�ضها یختلف كثری ًا عن ال�شكل
التقلیدي الذي نعرفه عن القر�ش،
فمث ًال بع�ضها م�سطحة تقریب ًا
تعی�ش يف قاع البحر بینما بع�ضها
ا لآخر ي�شبه املخلوقات الف�ضائیة
التخیلیة ،الغریبة وهي تعي�ش
على �أعماق �سحیقة .هناك نوع
�آخر من القر�ش �إكت�شفه العلماء
ي�سمى " هايدين �شارك " �أي القر�ش
املتخفي ،يكون غال ًبا بني ال�ضباب
وال�سلحفيات� .أي�ضا هناك بع�ض
ال�صفات امل�شرتكة واملوجودة
تقریب ًا يف كافة �أنواع القرو�ش.
فبعك�س الأ�سماك العادیة ال متتلك
�أ�سماك القر�ش هیك ًال عظمي ًا و�إمنا
لديها هیكل غ�رضويف ،يف بع�ض
�أماكن من هیكلها تكون م�ستندة
ب�ألواح الإ�سناد  Tesseraeالتي
تتكون من �أمالح الكال�سیوم ال�صلبة.
كما �أن جمیع �أ�سماك القر�ش تنموا
لها �أ�سنان ب�شكل م�ستمر ،ت�سقط
ا لأ�سنان وتعو�ض با�ستمرار ب�أ�سنان
جدیدة ،بع�ض �أ�سماك القر�ش تنمو
لدیها �آالف ا لأ�سنان يف ال�سنة
الواحدة� .أ�سماك القر�ش لها �أی�ض ًا
�أ�سنان �صغریة جد ًا على معظم �أجزاء
جلدها جتعلها خ�شنة امللم�س
وك�أنها ورق ال�صنفرة� .أي�ضا �أ�سماك
القر�ش لها على الأقل خم�سة �أزواج
من اللویحات اخلی�شومیة تقع
غالبا على جانبي الر�أ�س .كما �أن
معظم الأ�سماك العادیة لها �أكیا�س
الغط�س
(للتوازن،
ال�سباحة
والعوم) التي جتنب هذه الأ�سماك
من ال�سقوط �أو الغط�س �إىل القاع.
حقائق عن �سمك القر�ش
هناك �أكرث من � 400صنف من
�سمك القر�ش على قيد احلياة ،يتم
ت�صنيفها �إىل  14-30عائلة وفق
اختالف امل�صنّفني ،ويتم يف كثري
من الأحيان �صيد القر�ش لأغرا�ض
جتارية ،وقد �أدى ال�صيد اجلائر له
يف نهاية القرن الع�رشين وبداية
القرن الواحد والع�رشين �إىل
انخفا�ض �أعداد بع�ض �أنواعه.
ال�شكل اخلارجي :يت�شابه �سمك
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معلومات هامة عن �سمك القر�ش
القر�ش مع الأ�سماك الأخرى يف
�شكله املغزيل ،ويف موقع ال�شقوق
اخلي�شومية على جانبي الر�أ�س،
وميتلك معظمه ج�سم�أ رمادي باهت
تق�سيه الق�شور
اللون وجلد ًا متين ًا،
ّ
املوجودة
بالأ�سنان
ال�شبيهة
عليه ،وقد يرتاوح القر�ش يف لونه
من الرمادي� ،إىل الكرميي� ،إىل
البني ،والأ�صفر� ،أو الأزرق .كما
يتكون هيكل ج�سم �سمك القر�ش
ّ
كغريه من الأ�سماك الغ�رضوفية
من الغ�ضاريف بالكامل بد ًال من
العظام ،كما ال ميكن له تغيري �شكل
زعانفه �أو ثنيها على جانب اجل�سم.
إجنليزية:
يعد قر�ش احلوت (بال
ّ
 )Whale Sharkوا�سمه العلمي
(� )Rhincodon typusأكرب �سمكة
القر�ش و�أكرب �سمكة يف العامل،
بطول ي�صل �إىل 17.98م� ،أما �أ�صغر
�سمكة قر�ش فهي �سمكة الفانو�س
Dwarf
إجنليزية:
(بال
القزم
ّ
 )Lantern Sharkوا�سمها العلمي
هو ( )Etmopterus perryiوالتي
يرتاوح طولها بني (�)15-20سم.
ميتلك �سمك القر�ش يف العادة عدد ًا
يرتاوح بني � 5-15صف ًا من الأ�سنان
يف كل فك ،ويف العادة ميتلك �أغلبها
� 5صفوف ،ويعود ال�سبب يف ذلك
�إىل �أن �أ�سنانه ال متتلك جذور ًا،
لذلك فهي ت�سقط بعد قرابة �أ�سبوع
واحد فقط ،حيث ميتلك القر�ش
�صفوف ًا من الأ�سنان ،ويف كل يوم
ي�سقط �صف منها ،ليحل �صف جديد
مكانه .ميكن لقر�ش احلوت العي�ش
حتى 150عام ًا تقريب ًا  ،بينما
تعي�ش معظم الأنواع الأخرى بني
 20-30عام ًا .يعد القر�ش املطرقة
إجنليزية )Hammerhead :من
(بال
ّ
�أغرب �أنواع القر�ش �شك ًال ،وهو
ميتلك ر�أ�س ًا ي�شبه يف �شكله املطرقة
مزدوجة الر �أ�س ،وتقع عيناه على
جانبي الر �أ�س .ميتلك القر�ش ذي ًال
مقلوب ًا  ،وغري متنا�سق ،وزعانف
حادة ،و�أنف ًا حاد ًا ممتد ًا �إىل الأمام،
وفم ًا هاليل ال�شكل ي�ضم �أ�سنان ًا

حادة مثلثة ال�شكل ،وهو ال ميتلك
مثانة ال�سباحة �أو مثانة الغاز
إجنليزية)Swim Bladder :؛
(بال
ّ
لذا فهو ي�ضطر �إىل ال�سباحة طوال
الوقت حتى ال يغرق يف القاع.
التكاثر
تن�ضج �أ�سماك القر�ش ببطء،
وت�صل �إىل �سن ا لإجناب يف الفرتة
بني 12-15عام ًا ،وت�ضع الكثريمن

�أنواعها مولود ًا واحد ًا �أو اثنني يف
املرة الواحدة ،وت�ستطيع ال�صغار
العي�ش والغذاء بنف�سها بعد
والدتها بفرتة ق�صرية .ميكن لبع�ض
�أنواع �أ�سماك القر�ش و�ضع البي�ض،
وهي �أ�سماك القر�ش الب ّيا�ضة
،)Oviparous
إجنليزية:
(بال
ّ
بينما يعد بع�ضها الآخر ولودي
إجنليزية� )Viviparity :أي
(بال
ّ
يلد �صغار ًا �أحياء ،ومتتلك بع�ض
ا لأنواع الولودية م�شيمة مثل
الإن�سان ،بينما يتغذى اجلنني يف
البع�ض الآخر عن طريق الكي�س
إجنليزيةYolk sac :
املحي (بال
ّ
النظام الغذائي :تتغذى معظم
�أنواع �أ�سماك القر�ش على الأ�سماك،
والرخويات،
والق�رشيات،
والعوالق ،والكريل ،والثديات
البحرية ،و�أ�سماك القر�ش الأخرى،
وهي متتلك حا�سة �شم قوية ت�سمح
لها بالتقاط رائحة الدم يف املاء
على بعد �أميال عديدة.
احلوا�س متتلك �أ�سماك القر�ش

�ست حوا�س ت�ستخدمها لل�صيد،
والتوا�صل فيما بينها ،وهذه
وال�سمع،
احلوا�س هي :الب�رص،
ّ
واللم�س،
والتذوق،
وال�شم،
ّ
واال�ستقبال الكهربائي الذي ميكّ ن
القر�ش من الك�شف عن املجال
الكهربائي ال�صغري الذي تنتجه
احليوانات عندما تنقب�ض ع�ضالته،
ويت�شابه تركيب عني �سمكة القر�ش
مع عني ا لإن�سان؛ حيث يتمدد الب�ؤب�ؤ
لدى كثري من �أنواعها ا�ستجابة
مل�ستويات ال�ضوء املختلفة ،كما

تتكون العني من قرنية ،وعد�سة،
وب�ؤب�ؤ ،وقزحية ،وع�صي ًا ،كما
ت�ضم الكثري من �أنواعها خماريط.
كما ال ميتلك �سمك القر�ش حا�سة
تذوق قوية ،وت�سمح الرباعم
ّ
امل�صطفة يف فمه وحلقومه له
بتذو ق الطعام قبل ابتالعه ،كما
ّ
ميتلك فتحتان �صغريتان على ر�أ�سه
خلف وفوق عينيه تقودان �إىل �أذنيه
الداخلتني ،وت�سمح هذه اخلاليا
احل�سا�سة للقر�ش ب�سماع الأ�صوات
ّ
قليلة الرتدد ،والتقاط الفرائ�س من
حوله.
ميتلك �سمك القر�ش خط ًا جانبي ًا
إجنليزية )Lateral Line :يف
(بال
ّ
و�سط ج�سمه ميتد من ر�أ�سه �إىل ذيله
مثل غريه من ا لأ�سماك ،وهو عبارة
عن �سل�سلة من امل�سامات التي
ّ
بتدفق املاء خالل جلده،
ت�سمح
اخلا�صة التي
للخاليا
ذلك
لي�سمح
ّ
ُيطلق عليها ا�سم ال�صواري الع�صبية
)Neuromasts
إجنليزية:
(بال
ّ
الك�شف عن االهتزازات يف املاء

التنف�س ميتلك �سمك القر�ش �صف ًا
من ال�شقوق اخلي�شومية ،وهي
تختلف عن ا لأ�سماك العظمية من
حيث امتالكها خم�سة �شقوق على
جانبي ج�سمها ،وقد متتلك بع�ض
الأنواع �ستة �أو �سبعة منها ،بينما
متتلك الأ�سماك العظمية �ش ّق ًا واحد ًا
فقط .يدخل املاء داخل فم القر�ش
�أثناء �سباحته يف املاء ،ليجرب
القر�ش املاء على االندفاع خالل
اخليا�شيم الداخلية عن طريق �إغالق
فمه ،والتي ت�ستخل�ص الأك�سجني
بدورها من املاء ،ليتم التخ ّل�ص

منه بعد ذلك من خالل ال�شقوق
اخلي�شومية الواقعة خلف الر�أ�س،
و�أثناء ا�سرتاحتها ف�إنها ت�ضخ املاء
خالل اخليا�شم للت�أكد من عدم توقف
ّ
تدفق الأك�سجني ،وهي العملية
التي تُ عرف با�سم ال�ضخ الفموي
إجنليزيةBuccal Pumping :
(بال
ّ
�أماكن عي�ش القر�ش
ميكن العثور على �أ�سماك القر�ش
يف كل م�سطحات املياه املاحلة يف
العامل ،وهي تنت�رش ب�شكل �أكرب
يف املياه الدافئة ،وميكن لأ�سماك
القر�ش العي�ش يف مواطن مائية
وا�سعة ويف درجات حرارة خمتلفة؛
حيث تعي�ش بع�ض الأنواع يف
املناطق ال�ساحلية ال�ضحلة ،بينما
تعي�ش الأنواع ا لأخرى يف املياه
العميقة يف قيعان املحيطات ،ويف
املحيطات املفتوحة .تن�شط معظم
�أ�سماك القر�ش يف امل�ساء والليل
�أثناء ال�صيد ،وقد يرحتل بع�ضها
م�سافات طويلة للتكاثر ،والبحث
عن الطعام ،وتعي�ش بع�ض �أنواعها
منفردة ،بينما يظهر بع�ضها �سلوك ًا
اجتماعي ًا على م�ستويات خمتلفة؛
حيث تتجمع �أ�سماك املطرقة مث ًال
�أثناء مو�سم التزاوج حول اجلبال
البحرية ،واجلزر.
تطور �سمك القر�ش
ال�سجل ا لأحفوري للقرو�ش ميتد
�إىل �أكرث من  450مليون �سنة
قبل ا لآن� ،أي �أی�ضا قبل وجود
الفقاريات على ا لأر�ض وكذلك قبل
�أن ت�ستعمر العديد من النباتات
�أول �سمكة
القارات الیاب�سة.
قر�ش يف الت�أریخ تختلف كثري ًا عن
�أ�سماك القر�ش احلدیثة ،فمعظم
�أ�سماك القر�ش احلدیثة ميكن
�إرجاع ت�شكلها التطوري �إىل حوايل
 100مليون �سنة قبل ا لآن .يف
الغالب مت العثور على جمموعات
كبریة من �أ�سنان متحجرة للقر�ش،
ويف بع�ض احلاالت مت العثور علی
بع�ض القطع الداخلية للهیكل
العظمي (يف احلقیقة هي غ�رضوفیة
ولی�ست عظمیة) وكذلك مت العثور

على بع�ض ا لأحافری لهیاكل عظمیة
كاملة للقر�ش .وت�شري التقديرات
�إىل �أن ع�رشات ا لآالف من ا لأ�سنان
تنمو ل�سمك القر�ش على مدى ب�ضع
�سنوات فقط ،وهذا يف�رس لغز
اكت�شاف ا لأ�سنان املتحجرة لأ�سماك
القر�ش بتلك الكرثة ،ف�أ�سنان
القر�ش تتكون من معدن ا لأباتيت
( Apatiteفو�سفات الكال�سيوم)
والذي ي�سهل حتجره .كانت �أ�سماك
القر�ش متتلك هیاكل غ�رضوفیة
بدل من هیاكل عظمیة مغطى بطبقة
�شبه عظمیة متقطعة مكونة �آالف
املو�شورات ا لأباتيتة (فو�سفات
الكال�سيوم) عندما متوت �سمكة
القر�ش یتف�سخ الهيكل وتتبعرث
فالهيكل
مو�شورات ا لأباتيت.
العظمي الكامل ل�سمك القر�ش
یتحجر فقط عندما یطمى ب�رسعة
حتت الرت�سبات الرملیة يف القاع.
ومن �أبرز �أ�سماك القر�ش البدائية
القدمية جدا هي "كالدو�سيالت�شي"
 Cladoselacheيرجع �إىل نحو
 370مليون �سنة قبل ا لآن ،الذي
وجد يف حقبة الباليوزي (حقبة
قبل  251ملیون �سنة قبل ا لآن)
يف طبقات �أوهايو وكنتاكي
و تيني�سي .
معظم ا لأحافری املكت�شفة لأ�سماك
القر�ش التي ترجع �إىل الفرتة
� 150إىل  300ملیون �سنة قبل
ا لآن میكن تبویبها يف جمموعة
�أو جمموعتنی ،من �إحدى هذه
املجامیع هي "ك�سیناكانث�س"
 ،Xenacanthsو"ك�سیناكانث�س"
كانت تعی�ش فقط يف بیئة املیاه
العذبة ،انقر�ضت هذه املجموعة
حوايل  220ملیون �سنة قبل ا لآن
وحینها كانت منت�رشة تقریبا يف
كافة �أنحاء العامل.
�أما املجموعة ا لأخرى امل�سمى
hybodonts
"بهایبودونت�س"
فظهرت حوايل  320ملیون �سنة
قبل الآن وكانت تعی�ش معظمها
يف املحیطات وبقدر �أقل يف املیاه
العذبة� .أ�سماك القر�ش احلدیثة
ظهرت حوايل  100ملیون �سنة
قبل ا لآن� ،أحفورة �أ�سنان "قر�ش
ا لأ�سقمري" Mackerel shark
ن�ش�أت يف ع�رص الكريتا�سي املبكر
Early
ال�سفلي)
(الطبا�شريي
.Cretaceous
�أقدم �أحفور ل�سن القر�ش ا لأبی�ض
رجح �إىل � 60إىل  65ملیون �سنة
قبل ا لآن �أي حوايل فرتة انقرا�ض
الدینا�صورات ( ..انقرا�ض الع�رص
الطبا�شريي-الثالثي .يف بداية
تطور القر�ش ا لأبي�ض هناك على
ا لأقل اثنان من ا لأن�ساب:
واحد لدیه �أ�سنان من�شاریة
(م�سننة) خ�شنة من املحتمل �أنها
قد تطور الحقا �إىل القر�ش ا لأبی�ض
الكبري احلايل ،الن�سب ا لآخر م�سنن
ناعم (�أقل خ�شونة) كان مییل �إىل
حتقیق حجم �أعظم من ذلك .وت�شمل
هذه املجموعة �أ�سماك القر�ش
"ميغالودون"
مثل
املنقر�ضة
و"كار�شارودون" ،مت التعرف علیها
مثل معظم �أ�سماك القر�ش املنقر�ضة
من خالل الأ�سنان املكت�شفة.
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�إنتاج البطاط�س يف املنخف�ضات الغربية!!!
ترجمة �/سليمان حممد �سعد
�إعداد  /اكال مربهتو
من القا�ش بركة
اكدوا املتخ�ص�صني يف الزراعة
واملزارعني ب�أقليم القا�ش بركة
لو�سائل الإعالم املحلية يف اال�سابيع
املا�ضية ب�أن البطاط�س التي حتظى
بطلب وا�سع لدى �شعبنا قد جنحت
جتربتها يف مديرية �شامبقو ب�شكل
م�شجع.
وللتعرف على هذا وغريه من
الن�شاطات التنموية التي ت�شمل
اخل�رضوات والفواكه على م�ستوى
الإقليم نقدم لكم احلوارالتايل الذي
جرى مع م�س�ؤول وحدة التنمية يف
فرع وزارة الزراعة ب�أقليم القا�ش
بركة ال�سيد /مولقيتا حقو�س .
هل عرفتنا ب�شكل عام عن �أحوال تنمية
اخل�ضر والفاكهة يف �إقليم القا�ش بركة؟
�إذا قيمنا زراعة اخل�رض والفواكه
يف �إقليم القا�ش بركة يف الفرتة ما
بعد احلرية وحتى يومنا هذا مت
حتقيق تطور تنموي �ضخم يف هذا
الق�سم الزراعي.ففي بداية احلرية
قد كانت مزارع اخل�رض والفواكه
حمدودة جد ًا حيث كانت تتواجد
يف اغردات،ت�سني ،دقي �،شامبقو
وتكمبيا و�أم حجر ،و كان يبلغ
جممل م�ساحة تلك االرا�ضي 1116
هكتار فقط.
ومع االحوال املالئمة التي �أحتيت
بف�ضل احلرية تو�سعت مزارع اخل�رض
والفواكه لت�صل يف الوقت احلايل
امل�ساحة املزروعة باخل�رض8936
هكتار وم�ساحة الفواكه2245
هكتار.وقد و�صل العدد الإجمايل
للم�ساحة املزروعة باخل�رض
والفاكهة  11181هكتار .وقد كان
الدخل ال�سنوي للخ�رض والفاكهة من
هذه احلقول يف بداية االعوام االوىل
من عمر احلرية اليتعدى ب�ضعة من
الكناتيل حتى تطور م�ستوى دخل
هذه املحا�صيل تدريجي ًا لريتفع
�إجمايل الدخل يف العام � 2018إىل
مليونني كنتال �إ�ستناد ًا ملعلومات
التقارير مما يربهن ذلك على ان
وعي املزارعني جتاه الزراعة
املروية للخ�رضوات والفواكه يزداد
تطور ًا من حني لأخر.
ف�إذا نظرنا �إىل التنمية اجلارية
يف اقليم القا�ش بركة يف زراعة
اخل�رض والفاكهة من ناحية املكان

واجلودة جند الب�صل ي�شكل �أعلى
�إنتاج ليتقدم بذلك جميع انواع
اخل�رض حيث تعترب مديرية
فورتو �ساوا املنتج الرئي�سي لهذا
النوع من اخل�رض.كما ي�أتي �إنتاج
الطماطم يف املرتبة الثانية والذى
حتتل مديرية دقي الدرجة االوىل يف
�إنتاجه على م�ستوى الإقليم.
وفيما يتعلق بزراعة الفواكه يجد
املوز التغطية الزراعية الكربى يف
الإقليم حيث يزرع على م�ساحات
�شا�سعة يف مديريات �أغردات ودقي
وت�سني وهيكوتا ،كما ت�أتي زراعة
الربتقال يف املرتبة الثانية بعد
فاكهة املوز.
فهذا النموا املتزايد الذي ي�شهده
هذا اجلانب الزراعي للفواكه
واخل�رض �أذا متت مقارنته مع
خمزون ثروات الإقليم على الرغم
من �أنه مازال يحتاج االمر �إىل
املزيد من الإ�ستثمار �إال �أن التغري
الإجابي الذي حدث يف منو زراعة
اخل�رض والفاكهة حتى الأن لي�س
�سهل.كما يجب الفهم على ان حتقيق
هذه النتائج يرجع للدور الذي
لعبته احلكومة يف ت�شجيع تنمية
القطاع الزراعي واملجهود اجلبار
الذي بذل ويبذل من قبل املزارعني
الكادحني.
ماهو تو�ضيحك بخ�صو�ص البذور التي
كانت تعترب خا�صة باملرتفعات والت�صلح يف
ارا�ضي القا�ش بركة والذي يقال عنها حالي ًا
تعطي ثمارها بعد ان مت زرعها يف ال�سنوات
املا�ضية يف ارا�ضي الإقليم بالزراعة املروية
ويف الوقت املالئم لها ؟
نعم هذه هي احلقيقة التي مت
الت�أكد منها عرب املبادرات الفردية
للعديد من املزارعني الذين �أجروا
التجارب بزرع تلك البذور التي
ت�شمل الذرة والبقوليات واخل�رض
يف مزارعهم .كما مت التاكد من
بع�ضها بوزارة الزراعة عن طريق
البحث الزراعي.
وميكن ذكر بع�ض تلك البذور
التي جنحت جتربتها يف الإقليم
وتعطي ثمار الي�ستهان بها والتي
متثل من الذرة والطاف والقمح.
وقد كان الطاف يزرع يف ال�سابق
باملرتفعات ذات املناخ البارد
فقط ،وقد �أ�ستخدموا املزارعني
زراعة الطاف ب�شكل وا�سع وناجح
يف فورتو �ساوا وهيكوتا وت�سني.
كما اجرت وزارة الزراعة جتارب

ناجحة لزراعة القمح يف قر�ست
�أكدت ب�أن القمح �صالح للزراعة يف
القا�ش بركة .ت�ؤكد جتارب ا�صحاب
التخ�ص�ص الزراعي واملزارعني
اي�ض ًا جناح زراعة البقوليات التي
كانت تتزرع يف املرتفعات فقط.
اما بخ�صو�ص اخل�ضار مت الت�أكد
عن طريق جتارب االبحاث العلمية
بانه من املمكن احل�صول على
�إنتاج مر�ضي خل�رضوات البطاط�س
والبططا احللوة �إذا زرعت يف الوقت
املالئم لها يف الإقليم .فعلى �سبيل
املثال التجربة التي اجريت العام
املن�رصم يف مديرية �شمبقو بزرع
هكتارات حمدودة بهذا النوع من
اخل�ضار تعتربدليل وا�ضح على �أن
تربة القا�ش بركة ميكنها ان ت�ستقبل
جميع البذور مما ي�شجع ذلك على
القيام بالإ�ستثمار الوا�سع فيها.
هل �أو�ضحت لنا �أكرث بخ�صو�ص مو�ضوع
�إختبار زراعة البطاط�س والذي �أ�شرت �إليه
يف مديرية �شامبقو حيث يعترب �أ�سا�س هذا
احلوار؟

دي�سمرب وحتى نهاية �شهر يناير
�أعتماد�أ على حقيقة �أنه �سي�ساعد
ذلك على منو خ�رضوات البطاط�س.
وقد و�صلت يف الوقت احلايل
البطاط�س التي زرعت يف بداية
�شهر دي�سمرب �إىل م�ستوى احل�صاد
لأنتاجها ،حيث مت تقيم حم�صول
الإنتاج االول باجليد.ومن خالل هذه
التجربة البدائية ي�شري التقيم �إىل
ان املح�صول املرتقب من الهكتار
الواحد �سي�صل �إىل  200كنتتال.
ولتعزيز �إنتاج البطاط�س قد
مت �إعطاء ت�أهيل نظري وتطبيقي
لع�رشون مزارع و�ستة متخ�ص�صني
من مديرية �شامبقو ملدة يومني
لذوي التخ�ص�ص العايل يف مركز
حلحلي الوطني للأبحاث الزراعية،
حيث تركز الت�أهيل على كيفية زرع
بذور البطاط�س وتوفري العناية
الالزمة لها .ولكن يتطلب االمر
تنظيم ت�أهيل وا�سع ي�ضمن م�شاركة
عدد كبري من املزارعني لتو�سيع
الفهم بينهم �إعتبار ًا حلداثة بذور

من امل�ؤكد قد قمنا يف هذا العام
البطاط�س يف
ب�إختبار زراعة
هيكتارات حمدودة على �ضفاف
وادي القا�ش يف مديرية �شامبقو
بالتعاون مع مركز حلحلي الوطني
ومزارعي
الزراعية
للأبحاث
املنطقة بالإرتكاز على التجارب
الفردية للمزارعني التي اكدت
من قبل جناح �إنتاج البطاط�س يف
مناطق القا�ش بركة.
ويحتاج البطاط�س �إىل مناخ
املرتفعات البارد ،ولذا قد اجرينا
الإختبار على زراعة البطاط�س يف
الوقت الذي يت�سم القا�ش بركة
بالربودة والذي يبد�أ عادةً من �شهر

البطاط�س لديهم .اي�ض ًا �إذا مت
تنظيم الرحالت للمزارعني �إىل
مناطق الوطن التي تعرف ب�إنتاج
البطاط�س دون �شك �سي�ساعدهم على
�إدراك االمر �أكرث.
ماهي الن�شاطات التي يجب �أن تتخذ
لإدخال زراعة البطاط�س يف مدريات الإقليم
الأخرى؟
دور البطاط�س يف حتقيق
ال�ضمان الغذائي كبري جد ًا  ،حيث
يحتوي على �أعلى قدر من مادة
الكربوهيدرات .ويعترب �أي�ض ًا من
�أحد �أنواع اخل�رض املحبوبة لكونه
قابل �أن يتم �إعداده ب�أنواع عديدة
من الطعام .ولذا جنده يحظي
ب�إ�ستخدام وا�سع من الدول كغذاء
�أ�سا�سي يف الوجبات اليومية .كما
ان هناك اي�ض ًا ميزة �إ�ضافية تعظم
�أهمية البطاط�س والتي تتمثل يف
الإنتاج الوافر الذي يجنى منه
من م�ساحة �صغرية .ومبا انه
يعترب �أي�ض ًا من احدى اخل�رضوات
املحبوبة لدى مزارعينا و�شعبنا
ب�صفة عامة يتطلب �رضورة العمل
املن�سق لتو�سيع زراعة البطاط�س
على ارا�ضي القا�ش بركة الوا�سعة
حتى ميالء �إنتاجه اال�سواق املحلية
ومن ثم يرقي �إىل الت�صدير جللب
العمالت ال�صعبة للبالد.
هناك �أي�ض ًا خ�ضار البطاطا احللوة
التي التقل �أهميتها عن خ�رضوات
البطاط�س يف حتقيق ال�ضمان
الغذائي .يجب على املزارعني يف
مناطق الإقليم ان ي�صوبوا تركيزهم
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على �أن �إدخال زراعة خ�ضار البطاطا
يف قليم القا�ش بركة ميثل توفري
الغذاء للإن�سان واملا�شية على
حد �سواء .كما يجب الفهم بان
البطاطا احللوة التي يتم �إعدادها
يف �شكل مالح ،كعكة،وخبز وغريه
حيث يعترب الغذاء املقوي خا�صة
لل�شباب واالطفال.
�إذا اخذنا البقوليات وخا�صة احلم�ص
يعرف بانها تعطي �إنتاج جيد يف مناطق
�شامبقو وتكمبيا وبنبنا ،ما هو تو�ضيحك ؟
�أن احلم�ص تعترب واحدة من
البقوليات التي متدنا مبادة
الربوتني.وقد توالت زراعته يف
االرا�ضي املحيطة ب�ضفاف وادي
القا�ش يف ف�صل الربيع .فهذا النوع
املهم من البقوليات الذي اليتحمل
كثري ًا �أمطار اخلريف ،يزرع بعد
انتهاء اخلريف يف الربودة الناجتة
عن االر�ض الرطبة مبياه اخلريف
حيث يقدر �أنتاجه بالأف�ضل .وجنده
حتى االن تتوقف زراعته على
مزارعي مديرية �شامبقو حيث تبدو
�رضورية م�سالة الرتكيز عليه يف
امل�ستقبل لتو�سيع زراعته ورفع
م�ستوى �إنتاجه يف الإقليم.
يف اخلتام لهذا احلوار �إذا لديك ر�سالة
بخ�صو�ص هذا املو�ضوع ؟
الهدف الأول من تنمية زراعة
اخل�رض والفواكه هو حتقيق ال�ضمان
الغذائي الذي يحتوي على املواد
املغذية للمواطنني من اجل احلفاظ
على حياتهم ال�صحية وقدراتهم
الإنتاجية .كما يتمثل اي�ض ًا الهدف
الثاين لهذا املو�ضوع تقدمي �إنتاج
يتميز باجلودة والنوعية من اخل�رض
والفواكه يرقى �إىل م�ستوى املناف�سة
يف اال�سواق.
ولتنفيذ هذين الهدفني هناك
نقاط يجب القيام بها ومنها �أو ً
ال
على املتخ�ص�صني يف املجال
الزراعي والعاملني يف خمتلف
املواقع والذين مت تخريجهم بهذه
الدرجات العلمية على ح�ساب نفقة
الدولة وال�شعب يجب �أن يرتبطوا
باملزارعني وميدوهم بالن�صائح
والإر�شادات  ،كما على املزارعني بذل
اجلهد لكي يرثوا معرفتهم التقليدية
يف الزرعة باملعلومات العلمية من
خالل �إت�صالهم باملتخ�ص�صني .يجب
اي�ض ًا على املزارعني ان يعملوا
وفق هذه الن�صائح والتي تر�شدهم
على فهم اهمية فوائد العمل يف
�إطار اجلمعيات حيث يتطلب منهم
ان يكونوا جمعيات للمزارعني يف
املناطق التي ين�شطون فيها مما
ي�ساعدهم ذلك يف تنظيم طاقاتهم
املادية والب�رشية ليح�صلوا على
�إنتاج زراعي وافر .
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احتفل العامل والبالد يوم ام�س
بالثامن من مار�س يوم املر�أة
العاملي ،الذي يعترب من اهم االيام
يف تاريخ ن�ساء العامل النه اليوم الذي
ثرن فيه الثبات حقهن يف امل�ساواة يف
العمل واالجور .بد�أ االحتفال باليوم
العاملي للمراة يف الواليات املتحدة
االمريكية حيث خرجت الن�ساء باالالف
احتجاجا على ظروف العمل ال�سيئة
التى كن يجربن على العمل فيها،
وكان ذلك يف ،1856وجنحت هذه
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مع �إحتفال العامل والبالد باليوم العاملي للمر�أة ..
خطوات ب�سيطة ت�ساعد يف املحافظة على �صحتها

العمل ال�شاق انها تعاين العديد من
االمرا�ض التى ت�ؤدي يف نهاية املطاف
اىل ا�صابتها باالمرا�ض املزمنة او
تعر�ضها ل�سكتات دماغية او جلطة،
وال�سبب انها ن�ست او تنا�ست االهتمام
بنف�سها و�سط دوامة احلياة التى
تعي�شها.
ولذلك ارت�أينا يف هذا املقال
ان نقدم بع�ض الن�صائح لها حتى
ت�ستطيع ان حتيا حياة �صحية بعيدا
عن االمرا�ض واملعاناة.
ي�ؤكد موقع( ايفري دي مي ارابيا-
ان
)everydaymearabia.com

�شرب املاء �ضروري للحفاظ على �صحة املر�أة

االحتجاجات على الرغم من تفريق
ال�رشطة الأمريكية لها ،فقد وجهت
انظار امل�س�ؤولني لتلك الظروف
ال�سيئة التى كن يعملن فيها.
ويف  8مار�س ،1908تظاهرت
الن�ساء مرة اخرى لكن هذه املرة
كن يحملن باقات ورود وخبز ياب�س
وكانت احلركة االحتجاجية حتت
طالنب
عنوان خبز وورد ،حيث
َ
وحقهن يف
بتَعديل ظروف العمل
ّ
االقرتاع ،وعمالة الأَطفال .وم ّث َلت
ُ
اخلبز والورد بداية حركة
مظاهرة
ن�سوية �شاملة يف الواليات املتحدة
مطالبهن
طورت
ّ
الأمريكية اوال ثم َ تَ ّ
لت�شمل ُ
امل�ساواة اجلن�سية واحلقّ يف
َ
االنتخاب.
وتخلي ًدا لتلك املظاهرات الثورية،
بد�أ االحتفال بالثامن من مار�س
يوما عالمَ ًيا للمر�أة.ثم وافقت الأمم
ً
املتحدة على اعتماد الثامن من
مار�س اليوم العاملي للمر�أة عام
 ،1977بع َد �أَن ُخيرّ َ ت الدول لتحديد
عاملي منا�سب لها ،فاختار
يوم
ّ
الأغلبية الثامن من مار�س ،ف�أ�صبح
يوما نتذكر به �إجنازات ن�ساء العامل
ً
مر التاريخ يف
و�أعظم املنا�ضالت على ّ
كلّ املجاالت.
واليوم بهذه املنا�سبة �سوف نتحدث
عن جانب اخر من املر�أة وهو �صحتها
واهتمامها بنف�سها ،فكم هن الن�ساء
الالئي ن�سني االهتمام بانف�سهن يف
خ�ضم تلبيتهن ملتطلبات ابناءهم
وازواجهم وا�رستهم؟
اذا نظرنا يف حميطنا ومن حولنا
وجدنا امهاتنا واخواتنا وهن يف �شغل
ليل نهار من اجل االيفاء باحتياجات
ا�رسهن من اكل و�رشب وغ�سل ومتري�ض
ورعاية واهتمام ،لكن هذه املخلوقة
الرائعة التى �ضحت بكل وقتها
وراحتها يف �سبيل راحة من حولها
جتد نف�سها بعد �سنوات مرتاكمة من
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

تناول املر�أة للطعام ال�صحى وتقليل
التوتر يخفف من احتماالت تعر�ضها
لالمرا�ض.وي�شري ان اخلطوة االوىل
يف هذا ال�صدد هو ت�شجيعها لتناول
ثمانية اكواب من املاء يومي ًا ،وهو
�أمر يجب �أن ميثل جزء ًا من نظامها
اليومي ،وخا�صة يف الأ�شهر الباردة.
فاملاء مكون حيوي لكل خلية يف
اجل�سم ،و�رضوري للتخل�ص من
ال�سموم واجلراثيم ،و�إن مل يكن املاء
ال�رشاب املف�ضل لها فيمكن ا�ضافة
قطع الليمون على �سبيل املثال .كما
�أن ال�شاي ،وبخا�صة �شاي النعناع،
خيار جيد.
وي�ضيف موقع ارم نيوز على ذلك
خطوات ت�ساعد يف حمافظة املر�أة
على �صحتها نوردها كما هي الهميتها
وهي تناول االغذية التى حتتوى
على فيتامني دال  ،اذ بوجد عالقة
بني الغذاء املحتوي على الكال�سيوم
وفيتامني (د) ،وبني انخفا�ض الإ�صابة
ب�رسطان القولون ،ولذلك يجب

احلر�ص على ح�صولها على املزيد من
�أغذية الكال�سيوم حلماية القولون
والعظام.
ثاني ًا :تناول تفاحة يومي ًا ،فخم�س
تفاحات يف الأ�سبوع حت�سن من وظيفة
الرئة ،بف�ضل ما حتتويه من م�ضادات
للأك�سدة التي تقاوم التلوث والت�أثري
ال�سيء لدخان ال�سجائر.
ثالث ًا :القهوة حتتوي على م�ضادات
للأك�سدة التي ميكنها �أن تقاوم
�رسطان القولون فيمكن لها ان ت�رشب
فنجانا منها يف اليوم لكن بوعي
وعدم �إفراط.
رابع ًا :تناول فيتامني (هـ) ملقاومة
خطر الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
خام�سا :التقليل من ا�ستخدام �أقرا�ص
م�ضادات احلمو�ضة ،فالإفراط يف
تناولها قد ي�صيب اجل�سم باحل�سا�سية
لبع�ض الأغذية ويعوق امت�صا�صها.
�ساد�س ًا :تناول املزيد من الزبادي،
املوجودة
املفيدة
فالبكترييا
يف الزبادي تقاوم �شتى �أنواع
االلتهابات.
�سابع ًا :تناول الثوم ،خا�صة
عند ظهور �أول بادرة للإنفلونزا،
لأنه يعمل كم�ضاد حيوي وم�ضاد
للفريو�سات وللبكترييا.
ثامن ًا :ان تقوم بع�رص الليمون
بالق�رش،
واجلريب
والربتقال
فتناولها بهذه ال�صورة يخف�ض ن�سبة
الإ�صابة ب�رسطان اجللد �إىل .% 30
تا�سع ًا :ال ال�ستخدام امليكروويف
يف طهي اخل�رضاوات ،فـ  % 97من
اخل�رضاوات تفقد مقاومتها للأك�سدة
عند طهيها يف امليكروويف.
عا�شر ًا :تناول فيتامني ”ك“،لأنه
يزيد من كثافة العظام ،ويقاوم
اله�شا�شة التي حتدث يف امل�ستقبل،
وال تتناول امل�رشوبات الغازية،
لأنها تهدر الكال�سيوم وتطرده يف
البول.
كل هذا مع ممار�سة التمرينات
الريا�ضية املتنوعة من �أجل احلفاظ
على العمود الفقري ،بذلك تتجنب
املزيد من الأوجاع.
والن�صائح ال�سابقة تفيد كال من
املراة العاملة والتى التعمل.
واي�ضا من املهم تناول م�ضادات
االك�سدة املوجودة يف العديد من
االطعمة النها ت�ساعد يف تقوية
النظام املناعي لدي املر�أة  .ومن
�أف�ضل م�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعدها
يف احلفاظ على �صحتها فيتامينات( �أ
و ج و هـ ).يعترب فيتامني �أ مقاوم ًا
للأمرا�ض وم�ضاد ًا للأك�سدة ،وعام ً
ال
لتعزيز نظام املناعة ي�ساعد يف
الوقاية من االلتهابات ومكافحتها
عرب تنظيم جهاز املناعة الذي
ي�صنع كريات الدم البي�ضاء ،والتي
تقوم بدورها بتدمري الفريو�سات
والبكترييا ال�ضارة .احل�صة التي
ين�صح بها يومي ًا هي  4,000وحدة
دولية لل�سيدات يف كل يوم.
يوجد الفيتامني �أ يف احلليب

خلق اجواء هادئة
لتح�سني املزاج

والكبد والبي�ض واجلزر والبازيالء
الورقية
واخل�رضوات
والقرع
اخل�رضاء .اما فيتامني ج فيوجد يف
الفراولة والكيوي والفلفل الأحمر
واحلم�ضيات .عليها ان تتناول 500
�إىل  1000ملغرام يومي ًا من فيتامني ج
�إىل جانب  8مغ من فيتامني هـ للتمتع
بقوتهما امل�ضادة للأك�سدة .حيث ان
فيتامني هـ مقاوم ممتاز للأمرا�ض.
وهناك مو�ضوع يف غاية االهمية
النلقي له باال ويلعب دورا �سلبيا يف
�صحة املر�أة وهو تنظيف املنزل ،اذ

ُ
املمكن �أن ترتاجع لديها قدرات عمل
الرئتني ب�شكلٍ �رسيع.
ّ
وعلى اجلانب االخر اي�ضا يجب
االهتمام بال�صحة النف�سية للمر�أة،
اذ تبني الدرا�سات ان انغما�س االم
او املر�أة يف االيفاء بالتزاماتها
ي�ؤدي اىل ا�صابتها باالكتئاب وببع�ض
االمرا�ض النف�سية  ،ويو�صي موقع
لها اون الين ب�رضورة ان تبحث املر�أة
عمن يقدم لها يد امل�ساعدة والتتحرج
من ذلك.فوظيفة الأم �صارمة جدا،
وتتطلب الكثري من اجلهد والوقت،

املنظفات
ي�ضر
بال�شعب
الهوائية
لدي املر�أة

ي�ؤكد موقع �صحتى ان تنظيف املنزل
يتطلّب من املر�أة بذل جهد ًا كبري ًا
تكررٍ
خ�صو�ص ًا و�أنّ ه عبارةٌ عن عملٍ ُم ّ
�أ�شبه بالروتني اليومي ،مثله مثل
االحتكام �إىل دوام العمل وممار�سة
النّ�شاط الريا�ضي وغريه من الأن�شطة
ً
ج�سدية.
وحركة
التي تتطلّب وقت ًا
ّ
وخا�صة اذا كان هناك افراط يف عملية
التنظيف اذ ان من ابرز هذه اال�رضار
التى تنتج عن عملية تنظيف املنزل
هو ا�صابة ال�شعب الهوائية عند
املر�أة �،إذ انه قد ي�سبب تهيجا يف
االغ�شية املخاطية املبطنة لل�شعب
الهوائية ومن ثم ي�شكل خطرا على
�صحة اجلهاز التنف�سي على املدى
البعيد ،وهو اخلطر الذي و�صفه
بع�ض اخلرباء بانه قد ُيعادل اخلطر
الذي ينتج عن تدخينها � 20سيجارة
يوم ّي ًا.
هذه النّتيجة متّ الو�صول �إليها
ٍ
درا�سة جامع ّية �أجراها باحثون
يف
يف النرّ وج ،حيث اكت�شفوا � ّأن املر�أة
مرة واحدة
التي تُ نظّ ف املنزل �سواء ّ
�أ�سبوعي ًا �أو يومي ًا ب�شكلٍ محُ رتف ،من

لكن ال مانع ب�أن ت�أخذ الأم "راحة
�صغرية" منها كل فرتة ملمار�سة هواية
مف�ضلة� ،أو اخلروج مع �صديقاتها،
حتى تتجدد طاقتها وتتمكن من
متابعة عملها ال�شاق .وهنا ميكنها
اال�ستعانة ب�إحدى قريباتها �أو خالل
ذهاب �أوالدها للمدر�سة للتمتع ببع�ض
الراحة.
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن التنزه
�أ�سبوعيا ملدة ن�صف �ساعة ،ي�ساعد
على احلد من الإ�صابة بارتفاع �ضغط
الدم ،و�أمرا�ض القلب ،والتوتر
واالكتئاب ،فهو يح�سن ال�صحة
العقلية واجل�سدية.
وان مل تتاح لك مثل هذه الرفاهية
ميكن ان تعملي على تغيري مزاجك
وخلق جو مرح ي�ساعدك يف ا�ستعادة
�صحتك النف�سية من اجل امل�ضي قدما
يف ممار�سة مهامك اليومية وخلق
اجواء هادئة ت�ساعد يف حت�سني
مزاجك.
وكل عام وامهاتنا واخواتنا بالف
خري.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()109

�إعداد

جعفر حممود

alhadisasport@zena.gov.er

تغيريات متوقعة يف �أتلتيكو مدريد �أمام ليجاني�س

يفكر دييجو �سيميوين مدرب �أتلتيكو مدريد ،يف �إجراء تغيريات على ت�شكيلة
الفريق �أمام ليجاني�س ،اليوم ال�سبت  ،يف �إطار اجلولة الـ  27من عمر الليجا.
ووف ًقا للتجارب الأخرية التي �أجراها �سيميوين خالل التدريبات ،من املحتمل �أن
يبد�أ بت�شكيلة مكونة من احلار�س يان �أوبالك� ،أمامه �سانتياجو �آريا�س و�سافيت�ش
وخو�سيه ماريا خيمينيز و�أندري�س �سوالنو للدفاع ،و�أنخيل كوريا وتوما�س
بارتي ورودريجو هرينانديز وفيكتور ما�شني للو�سط ،وجريزمان وكالينيت�ش
يف اخلط الهجومي.ويف املجمل� ،سيقوم �سيميوين بـ  7تغيريات يف الت�شكيل
الذي خا�ض به املباراة املا�ضية �أمام ريال �سو�سييداد ،حيث �سيغيب دييجو
جودين وكوكي ري�سوريك�سيون للإيقاف ،ودييجو كو�ستا ولوكا�س هرينانديز
وفيليبي لوي�س ال�ستمرار تعافيهم من الإ�صابة ،على الرغم من احتمالية م�شاركة
الأول.وعلى جانب �آخر� ،سيحتفظ �سيميوين بكل من �ألفارو موراتا و�سا�ؤول
نييجيز وتوما�س ليمار وخوانفران على مقاعد البدالء ،ولن ي�رشكهم الدخار
جهودهم للمواجهة املرتقبة الثالثاء املقبل �أمام يوفنتو�س يف دوري الأبطال.

توتنهام تفاو�ض اليويفا لالحتماء باحل�صن اجلديد
يجري نادي توتنهام
هوت�سبري ،مفاو�ضات يف
الوقت احلايل ،من �أجل
احل�صول على موافقة
ب�ش�أن خو�ض املباريات،
على ملعبه اجلديد وايت
هارت لني .ووف ًقا ل�شبكة
"�سكاي �سبورت�س" ،ف�إن
اليويفا ُيقيم حالة توتنهام
هوت�سبري ،قبل اتخاذ
قرار ب�ش�أن نقل مبارياته
من ا�ستاد وميبلي �إىل ملعب وايت هارت لني .وكان الأرجنتيني ماوري�سيو
بوكيتينو ،مدرب توتنهام ،قد �أملح �إىل �أن فريقه قد يخو�ض ربع نهائي دوري
�أبطال �أوروبا على ملعبه اجلديد ،عقب الفوز بنتيجة  1-0على بورو�سيا
دورمتوند ،يف �إياب دور الـ  .16وتن�ص لوائح االحتاد الأوروبي على خو�ض
الأندية ملبارياتها يف البطولة القارية على ملعب واحد ،مع عدم وجود
ا�ستثناءات �إال يف حاالت حمددة .يذكر �أن ملعب توتنهام اجلديد ،كان من
املفرت�ض �أن يفتتح يف �سبتمرب املا�ضي ،ولكن مت الت�أجيل �إىل �أبريل املقبل.

حبيب نورحممدوف يحلم
مبواجهة "القدي�س"

وجه بطل العامل للفنون القتالية
املختلطة ح�سب منظمة ()UFC
الرو�سي حبيب نورحممدوف ،دعوة
للبطل ال�سابق يف وزنني خمتلفني،
الكندي جورج �سانت  -بيري ،ملنازلته
قبل �أن ي�ضع الأخري حدا مل�سريته.
وقال حبيب عرب ح�سابه على موقع
"�إن�ستغرام"" :هيا نتواجه يف نوفمرب.
وبعد هذا النزال ميكنك االعتزال.
لقد ترعرعت على مواجهاتك ،و�أكن
لك كل االحرتام� .أنا واثق من �أنني
�أظهرت لك ذلك عندما كنت يف مو�سكو.
�سيكون من دواعي ال�رشف بالن�سبة يل
�أن �أ�صعد على احللبة ملواجهة �أحد
�أعظم املقاتلني يف كل الع�صور".
و�أو�ضح املقاتل الرو�سي" :هيا
لنلعب يف الوزن اخلفيف� ،أو ميكنني
�أن �أ�صعد �إىل الوزن ما بني اخلفيف
واملتو�سط ( 72.6كغم) .يف جميع
الأحوال ،اخليار يعود لك ،وزن 155
�أو  160رطال .واخرت �أنت املكان يف
مونرتيال ،نيويورك ،مو�سكو �أو �أبو
ظبي� .أترك يل قنوات االت�صال اخلا�صة
بك ،يا �صديقي" .وترددت �أنباء ،يف
وقت �سابق ،ب�أن جورج �سانت – بيري
( 37عاما) وامللقب بـ "القدي�س"،
�سيعقد م�ؤمترا �صحفيا خا�صا ،اليوم
اخلمي�س ،ليعلن خالله و�ضع حد
مل�سريته االحرتافية ،التي حقق فيها
 26انت�صارا ،مقابل خ�سارتني فقط.

ليربون يتخطى جوردان وي�صبح
ً
رابعا يف قائمة �أف�ضل امل�سجلني

بيان منتظر من ريال مدريد خالل �ساعات ..ومورينيو يقرتب

تقارير
ك�شفت
�إ�سبانية،
�إعالمية
�أن �إدارة ريال مدريد
ت�ستعد لإ�صدار بيان
ر�سمي خالل ال�ساعات
املقبلة،
القليلة
لإبالغ اجلماهري بقرار
جديد .وذكر برنامج
" ، "E l C h i r i n g u i t o
عرب ح�سابه الر�سمي
على موقع التوا�صل
تويرت،
االجتماعي
�سي�صدر البيان ال�ساعة  12بتوقيت
�أن ريال مدريد
ُ
ويف نف�س ال�سياق ،ك�شفت قناة "Tele
�إ�سبانيا.
� ،"madridأن الربتغايل جوزيه مورينيو �سيكون
املدير الفني اجلديد لريال مدريد خالل �ساعات،
و�أن الأرجنتيني �سانتياجو �سوالري لن يتواجد على
مقاعد البدالء �ضد بلد الوليد الأحد املقبل .ويعي�ش
ريال مدريد ،واحدة من �أ�صعب الفرتات يف تاريخه،
بعد الإق�صاء من كل البطوالت يف غ�ضون �أ�سبوع واحد
فقط ،و�أ�صبح القتال على الليجا �شبه م�ستحيل بعد
ات�ساع الفارق مع املت�صدر بر�شلونة �إىل  12نقطة.

ت�ألق ليربون جيم�س و�سجل 31
نقطة لكنها مل تكفي فريقه لو�س
اجنلو�س ليكرز لتفادي الهزمية 99
– � 115أمام دنفر ناجيت�س � ،ضمن
مناف�سات الدوري الأمريكي لكرة ال�سلة
للمحرتفني.وهذه اخل�سارة الرابعة
على التوايل لرفاق ليربون جيم�س ،
لتتعر�ض �آمال الفريق ل�رضبة �أخرى يف
�سعيهم لبلوغ الأدوار الإق�صائية.ورغم
اخل�سارة �إال �أن ليربون خرج منت�رصا
يف اللقاء بعد جتاوزه الأ�سطورة مايكل
جوردان  ،و�أ�صبح يحتل املركز الرابع
تاريخيا يف قائمة �أف�ضل امل�سجلني
يف تاريخ الدوري  ،خلف كل من :
 * 1كرمي عبد اجلبار � 38.87( ..ألف
نقطة)
 * 2كارل مالون � 36.928( ..ألف
نقطة)

روما يعلن نهاية عهد دي فران�شي�سكو
�أعلن نادي روما� ،أول �أم�س اخلمي�س،
رحيل الإيطايل �إيزيبيو دي فران�شيكو،
عن القيادة الفنية لفريق العا�صمة
الإيطالية.ووف ًقا ملوقع روما الر�سمي،
ف�إن �إدارة النادي برئا�سة جيم�س بالوتا،
وجهت ال�شكر لدي فران�شي�سكو على الفرتة
التي ق�ضاها مع الذئاب .وقال بالوتا
دائما
"دي فران�شي�سكو عمل مع روما
ً
ب�شكل حمرتف ،وقدم م�صالح النادي
على م�صلحته ال�شخ�صية .ونحن هنا يف
روما نتمنى له الأف�ضل يف م�سريته".وقاد
دي فران�شي�سكو ،روما منذ مطلع املو�سم
املا�ضي ،كما �أنه متكن من قيادة الذئاب
�إىل ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا،
وهو �أف�ضل مركز للنادي الإيطايل منذ
عام .1984يذكر �أن روما ودع بطولة
دوري �أبطال �أوروبا ،الأربعاء املا�ضي،
عقب اخل�سارة �أمام بورتو بنتيجة .1-3

�أزارينكا ت�ضرب موعدا مع �سريينا يف �إنديان ويلز

حققت البيالرو�سية فيكتوريا
�أزارينكا ،اخلمي�س ،فوزا �سهال
على مواطنتها فريا البكو ،يف
م�ستهل م�شوارها ببطولة �إنديان
ويلز الأمريكية للتن�س ،لت�صطدم
يف الدور الثاين ب�سريينا ويليامز،
يف تكرار لنهائي عام  2016والذي

15:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:30

انتهى ل�صالح الأمريكية املخ�رضمة
و�صاحبة الأرقام القيا�سية .وفازت
�أزارينكا ،امل�صنفة الأوىل �سابقا،
 6-2و 6-3على البكو يف لقاء ا�ستغرق
�ساعة و 24دقيقة ،لتواجه واحدة
من املناف�سات التي لطاملا خا�ضت
�أمامها مباريات كربى .و�رصح
البيالرو�سية عقب اللقاء "بالطبع
�ستكون مباراة �صعبة حقا ،ف�أمام
�سريينا لن تكون مباراة دور ثاين،
التحدي �سيكون كبريا ،مل نتواجه
منذ ثالثة �أعوام ،منذ �أن �أجنبت
كل منا ،لهذا �ستكون مواجهة ذات
طابع خا�ص" .كما حققت الأ�سرتالية
داريا جافريلوفا انت�صارها الأول
هذا املو�سم بتغلبها على الأوكرانية
دايانا يا�سرتمي�سكا مبجموعتني
لواحدة  6-2و 5-7و .6-2و�ستكون
�أمام جافريلوفا الفر�صة لالنتقام من
الرومانية ميخائيال بوزارني�سكو،
التي خ�رست �أمامها الأ�سبوع
املا�ضي يف �أكابولكو املك�سيكية.

الدوري الإجنليزي املمتاز ال�سبت 09-03-2019
كري�ستال باال�س  -- : --برايتون
لي�سرت �سيتي  -- : --فولهام
نيوكا�سل يونايت د� -- : --إيفرتون
�ساوثهامتون  -- : --توتنهام هوت�سبري
كارديف �سيتي  -- : --و�ست هام يونايتد
هيدير�سفيلد تاون  -- : --بورمنوث
مان�ش�سرت �سيتي  -- : --واتفورد

الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل
ديبورتيفو �أالفي�س � -- : --إيبار
15:00
�	18:15أتلتيكو مدريد  -- : --ليجاني�س
بر�شلونة  -- : --رايو فاليكانو
20:30
خيتايف-- : --هوي�سكا
22:45
الدوري الإيطايل الدرجة A
بارما  -- : --جنوى
20:00
كييفو فريون ا -- : --ميالن
22:30
****************
الدوري الإجنليزي املمتاز االحد 10-03-2019
ليفربول  -- : --برينلي
15:00
ت�شيل�سي  -- : --وولفرهامبتون
17:05
�	19:30آر�سنال  -- : --مان�ش�سرت يونايتد
الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل
�سيلتا فيغو  -- : --ريال بيتي�س
14:00
جريونا  -- : --فالن�سيا
18:15
�	20:30إ�شبيلية  -- : --ريال �سو�سييداد
ليفانتي  -- : --فياريال
20:30
بلد الوليد  -- : --ريال مدريد
22:45
14:30
17:00
17:00
17:00
20:00
22:30

الدوري الإيطايل الدرجة A
بولونيا  -- : --كالياري
انرت ميالن � -- : --سبال
�سامبدوريا � -- : --أتالنتا
فرو�سينوين  -- : --تورينو
�سا�سولو  -- : --نابويل
فيورنتينا  -- : --الت�سيو

11

ال�سبت 2019 /3 /9

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

يف م�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"

العدد ()109

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

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

يف مباراة ودية

ت�شل�سي ونابويل على م�شارف ربع النهائي و�أر�سنال و�إ�شبيلية و�إنرت حتت ال�ضغط مي�سي يعود لت�شكيلة الأرجنتني لأول مرة منذ ك�أ�س العامل

و�ضعت �أندية ت�شل�سي الإنكليزي
ونابويل الإيطايل وفياريال الإ�سباين قدما
يف الدور ربع النهائي مل�سابقة الدوري
الأوروبي "يوروبا ليغ" يف كرة القدم،
فيما و�ضعت �أندية �أر�سنال الإنكليزي
و�إ�شبيلية الإ�سباين و�إنرت ميالن الإيطايل
نف�سها حتت ال�ضغط عقب مباريات
ذهاب الدور ثمن النهائي.
وفاز كل من ت�شل�سي ونابويل على
�ضيفه دينامو كييف الأوكراين وريد
بول �سالزبورغ النم�سوي بنتيجة واحدة
�3صفر ،وفياريال الإ�سباين علىم�ضيفه زينيت �سان بطر�سبورغ الرو�سي
 ،3-1فيما خ�رس �أر�سنال �أمام م�ضيفه
رين الفرن�سي  ،1-3وتعرث �إ�شبيلية �أمام
�ضيفه �سالفيا براغ الت�شيكي  ،2-2و�إنرت
ميالن �أمام م�ضيفه �إينرتاخت فرانكفورت
الأملاين �صفر�-صفر.
 خطوة كبرية لت�شل�سي ونابويل -و�ضع ت�شل�سي قدما يف ربع النهائي
بفوزه امل�ستحق على �ضيفه دينامو
كييف �/3صفر ملعب �ستامفورد بريدج
يف لندن.
وخا�ض النادي اللندين ،بطل ،2013
املباراة يف غياب جنومه البلجيكي �إدين
هازار والأرجنتيني غونزالو هيغواين
والأملاين �أنتونيو روديغر والفرن�سي
نغولو كانتي الذين قرر املدرب الإيطايل
ماوريت�سيو �ساري الإبقاء عليهم على دكة
البدالء ،قبل �أن يدفع بالفرن�سي مكان
الربازيلي جورجينيو (.)62
و�ضغط ت�شل�سي منذ البداية بحثا عن
افتتاح الت�سجيل وت�أتى له ذلك �إثر لعبة
م�شرتكة بني الإ�سباين بردو رودريغيث
والفرن�سي �أوليفييه جريو داخل املنطقة
فهي�أ له الأخري كرة بالكعب تابعها بيمناه
بني �ساقي احلار�س ديني�س بويكو.
وانتظر ت�شل�سي الدقيقة  65لإ�ضافة
الهدف الثاين من ركلة حرة مبا�رشة انربى
لها االخت�صا�صي الدويل الربازيلي ويليان
بيمناه و�أ�سكنها الزاوية اليمنى البعيدة.
وعزز ت�شل�سي تقدمه بهدف ثالث
�إثر هجمة من�سقة و�صلت خاللها الكرة
�إىل البديل روبن لوفتو�س ت�شيك داخل
املنطقة فهي�أها للبديل الآخر كالوم
هود�سون �أودوي فتابعها بيمناه على
ميني احلار�س.
وبالنتيجة ذاتها ،فاز نابويل على
�ضيفه �سالزبورغ على ملعب "�سان باولو"
يف نابويل.
وح�سم نابويل النتيجة يف ال�شوط الأول
عندما تقدم بهدفني ملهاجمه البولندي
�أركاديو�ش ميليك من انفراد (،)10
والعب و�سطه الإ�سباين فابيان رويز
بت�سديدة قوية بي�رساه على الطاير من
خارج املنطقة (.)18
وعزز نابويل تقدمه يف ال�شوط الثاين
بف�ضل النريان ال�صديقة عندما تابع
املدافع الكامريوين جريوم �أونغان بر�أ�سه
كرة باخلط�أ داخل مرمى فريقه (.)58
ويعول نابويل كثريا على امل�سابقة

القارية لإنقاذ مو�سمه بعد خروجه خايل
الوفا�ض من دوري �أبطال �أوروبا وم�سابقة
الك�أ�س املحلية ،وتبخر �آماله يف املناف�سة
على لقب الـ "�سكوديتو" بعد �أعوام طويلة
من االنتظار حيث يتخلف بفارق  16نقطة
عن فريق يوفنتو�س املت�صدر.
وقطع فياريال الذي يعاين الأمرين يف
الدوري املحلي بحلوله يف املركز الثامن
ع�رش� ،شوطا كبريا بفوزه الكبري  3-1على
م�ضيفه زينيت �سان بطر�سبورغ بطل
.2008
وكان فياريال البادئ بالت�سجيل عرب
في�سنتي �أيبورا ( ،)33لكن زينيت رد
بعد دقيقتني بوا�سطة الدويل الإيراين
�رسدار �أزمون ( .)35ووجه فياريال ال�رضبة
القا�ضية مل�ضيفه يف ال�شوط الثاين
بت�سجيله هدفني عرب جريار مورينو ()64
ومانويل مورالني�س (.)71
وحقق دينامو زغرب فوزا �صعبا على
�ضيفه بنفيكا بهدف وحيد �سجله برونو
بيتكوفيت�ش ( 38من ركلة جزاء).
وتغلب فالن�سيا ،بطل  ،2004ب�صعوبة
على �ضيفه كرا�سنودار بهدفني لهدافه
رودريغو مورينو ( 12و )24مقابل هدف
لل�سويدي فيكتور كالي�سون (.)63
 رين يقلب الطاولة على �أر�سنال -وقلب رين الطاولة على �ضيفه �أر�سنال
عندما تغلب عليه .3-1
وبكر �أر�سنال بالت�سجيل عرب مهاجمه
النيجريي �أليك�س �أيوبي ( ،)4لكن رين رد
بثالثية لبنجامان بوريجو ( )42والإ�سباين
نات�شو مونريال ( 65خط�أ يف مرمى فريقه)
وال�سنغايل �إ�سماعيال �سار ( )88م�ستغال
النق�ص العددي يف �صفوف املدفعجية �إثر
طرد مدافعه الدويل اليوناين �سقراطي�س
بابادوبولو�س (.)41
وقال مدرب �أر�سنال الإ�سباين �أوناي
�إميري "كانت مباراة �صعبة جدا والنتيجة
�سيئة لأر�سنال لكننا �سنلعب  11العبا
�ضد  11يف املباراة املقبلة و�سيتعني
علينا تقدمي �أف�ضل مما قدمناه اليوم،
لدي الثقة ب�أننا بالعبينا وجماهرينا
�ستكون لدينا روح �أخرى يف الإياب".
وكانت نقطة التحول يف املباراة عندما
تلقى �أر�سنال �رضبة موجعة يف الدقيقة 41
بطرد مدافعه اليوناين �سقراطي�س لتلقيه
االنذار الثاين عقب �إعاقته �سار املنطلق
نحو املرمى.
وا�ستغل رين الركلة احلرة لإدارك
التعادل عندما انربى لها بوريجو بيمينه
فارتدت �إليه من احلائط الب�رشي قبل
�أن يطلقها على الطاير بالقدم ذاتها
و�أ�سكنها الزاوية الي�رسى البعيدة للحار�س
العمالق بيرت ت�شيك (.)42
ومنحت النريان ال�صديقة التقدم
لأ�صحاب الأر�ض عندما مرر اجلزائري
مهدي زفان كرة عر�ضية من اجلهة اليمنى
ارتطمت مبونريال وخدعت احلار�س
الت�شيكي العمالق ( ،)65و�أ�ضاف �سار
الهدف الثالث ب�رضبة ر�أ�سية من م�سافة
قريبة �إثر متريرة عر�ضية من جيم�س ليا

�سليكي (.)88
�إنرت يهدر فوزا ثمينا -
وفرط �إنرت ميالن يف العودة بفوز ثمني
على م�ضيفه �إينرتاخت فرانكفورت
واكتفى بتعادل �سلبي.
وكان �إنرت ميالن ،بطل �أعوام 1991
و 1994و ،1998الطرف الأف�ضل يف
املباراة خ�صو�صا ال�شوط الأول حيث
ح�صل على فر�صة ذهبية الفتتاح
الت�سجيل عندما احت�سبت له ركلة جزاء يف
الدقيقة � 21أهدرها العب و�سطه الدويل
الكرواتي مار�سيلو بورزوفيت�ش حيث
ت�صدى لها حار�س مرمى باري�س �سان
جرمان الفرن�سي �سابقا الدويل كيفن
تراب.
و�سيكون �إنرت ميالن مطالبا بالفوز يف
مباراة الإياب على ملعب جوزيبي مياتزا
اخلمي�س املقبل ملوا�صلة م�شواره يف
امل�سابقة الوحيدة التي ميلك فيها فر�صة
�إنقاذ مو�سمه بعد خروجه خايل الوفا�ض
من م�سابقة الك�أ�س املحلية واحتالله
املركز الرابع يف الدوري املحلي.
 تعرث �إ�شبيلية -و�سقط �إ�شبيلية يف فخ التعادل �أمام
�ضيفه �سالفيا براغ .2-2
وبدا الفريق الأندل�سي ،حامل اللقب 5
مرات بينها  3مرات متتالية �أعوام 2014
و 2015و ،2016ومرتني قبل ت�سميتها
اجلديدة عام  2010بعد ان كانت تعرف
�سابقا با�سم ك�أ�س االحتاد الأوروبي
وحتديدا منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1971يف
طريقه �إىل حتقيق فوز كبري عندما بكر
بالت�سجيل عرب الدويل الفرن�سي التون�سي
الأ�صل و�سام بن يدر بعد  25ثانية.
وهو �أ�رسع هدف يف امل�سابقة هذا
املو�سم وال�سابع لنب يدر.
لكن ال�ضيوف �أدركوا التعادل عرب
ال�سلوفاكي مريو�سالف �ستوخ يف الدقيقة
 25من ت�سديدة قوية بيمناه من خارج
املنطقة.
و�أعاد الدويل املغربي الأ�صل منري
احلدادي التقدم ال�شبيلية بعد  3دقائق
بت�سديدة بي�رساه من داخل املنطقة �إثر
متريرة من الأرجنتيني �إيفر بانيغا (.)28
وجنح ال�ضيوف للمرة الثانية يف �إدراك
التعادل عرب �أليك�س كرال التعادل ب�رضبة
ر�أ�سية �إثر متريرة عر�ضية من �ستوخ
(.)39

قال ليونيل �سكالوين مدرب الأرجنتني
�إن القائد ليونيل مي�سي عاد لت�شكيلة
املنتخب لأول مرة منذ ك�أ�س العامل لكرة
القدم يف رو�سيا العام املا�ضي و�سيخو�ض
مباراة ودية واحدة على الأقل �ضد فنزويال
واملغرب هذا ال�شهر.
ومل يلعب مهاجم بر�شلونة �أي مباراة
دولية منذ اخلروج من دور  16يف ك�أ�س
العامل على يد البطلة فرن�سا حل�صوله
على راحة بعد م�شاركة حمبطة لالعب
احلا�صل على الكرة الذهبية خم�س مرات.
وقال �سكالوين لل�صحفيني يف بوين�س
�أير�س ”مت اختيار ليو� .سنقرر الحقا �إن

كان �سيلعب مباراة �أو مباراتني� .س�أتخذ
القرار“ .ومي�سي هو الهداف التاريخي
للأرجنتني بر�صيد  65هدفا لكنه يواجه
انتقادات غالبا لعدم تقدمي نف�س م�ستواه
يف بر�شلونة مع منتخب بالده.
وان�ضم مي�سي �إىل ت�شكيلة ت�ضم �أربعة
من حرا�س املرمى وع�رشة العبني حمليني
لكنها ال ت�ضم �سريجيو �أجويرو �أو جونزالو
هيجوين �أو ماورو �إيكاردي.
وعاد مانويل النزيني العب و�سط و�ست
هام يونايتد للت�شكيلة �أي�ضا لأول مرة منذ
�إ�صابته يف الركبة قبل ك�أ�س العامل والتي
�أبعدته عن املالعب لنحو ت�سعة �أ�شهر.

بعد  12عاما �أم�ضاها رفقة املنتخب

مروان فاليني يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع بلجيكا

�أعلن العب و�سط املنتخب البلجيكي
لكرة القدم مروان فاليني �أول �أم�س
اخلمي�س اعتزاله اللعب دوليا.
وقال فاليني الذي ترك مان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي مطلع فرباير املا�ضي
لالن�ضمام �إىل �شاندونغ لونينغ ال�صيني
"قررت اعتزال اللعب دوليا".
و�أ�ضاف فاليني املغربي الأ�صل (31
عاما) يف تغريدة يف تويرت "�أعتقد �أنه وقت
جيد بالن�سبة يل للمغادرة وال�سماح جليل

امل�ستقبل ( )...باال�ستمرار يف هذه الفرتة
املليئة بالنجاح يف تاريخ كرة القدم
البلجيكية" .وا�سرتجع فاليني ذكرياته يف
ال�سنوات الـ 12التي �أم�ضاها مع املنتخب
البلجيكي حيث خا�ض  87مباراة دولية
متيزت بالدور ن�صف النهائي لك�أ�س
العامل الأخرية يف رو�سيا والتي �سيحافظ
من خاللها على "�أ�صدقاء مدى احلياة".
وتابع "�أنا فخور جدا كون بلجيكا هي
الأوىل عامليا حاليا يف ت�صنيف الفيفا".

بات هو الرجل املنا�سب لتويل امل�س�ؤولية ب�شكل دائم

"ال�شياطني احلمر" يتم�سكون باملدرب �سولت�شاير

يرى العبو مان�ش�سرت يونايتد �أن املدرب
امل�ؤقت �أويل غونار �سولت�شاير هو الرجل
املنا�سب لتويل امل�س�ؤولية ب�شكل دائم،
عقب قيادة "ال�شياطني احلمر" �إىل دور
الثمانية يف دوري �أبطال �أوروبا ،بالفوز
على باري�س �سان جرمان الفرن�سي،
الأربعاء.
وقاد �سولت�شاير مان�ش�سرت يونايتد يف
واحدة من �أعظم االنتفا�ضات والعودة يف
تاريخ البطولة ،حيث حقق فريقه فوزا
مثريا  3-1يف باري�س ،ليبلغ دور الثمانية
بف�ضل فارق الأهداف خارج الأر�ض ،رغم

خلفا ملا�سيميليانو �أليغري

خ�سارته �/2صفر يف مباراة الذهاب يف
"�أولد ترافورد".وقال روميلو لوكاكو
مهاجم يونايتد ،الذي �سجل � 6أهداف
يف �آخر  3مباريات يف كافة امل�سابقات،
لل�صحفيني�" :أعتقد �أن الأمر (تعيني
�سول�سكاير ب�شكل دائم) مت ح�سمه.
اعتقد �أنه �سيبقى مع الفريق وينبغي �أن
ي�صبح املدرب املقبل" .كما قال غاري
نيفيل قائد مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق� ،إن
الأداء بقيادة �سولت�شاير يعني �أن املدرب
الرنويجي ينبغي �أن ي�صبح مدربا دائما
للفريق هذا ال�شهر.

كونتي وبريلو مر�شحان لتويل اجلهاز الفني ليوفنتو�س يف املو�سم املقبل
ك�شف تقرير �إعالمي ب�أن �إدارة نادي
يوفنتو�س الإيطايل تدر�س �إ�سناد مهمة
اجلهاز الفني للفريق �إىل الإيطايل انطونيو
كونتي مع تن�صيب �أندريا بريلو م�ساعداً له
ليحال بذلك حمل مواطنهما ما�سيميليانو
اليغري.
وت�ؤكد �صحيفة "توتو �سبورت"الإيطالية
ب�أن م�ستقبل �أليغري ا�صبح يف خطر ،
ومرهونا بنتائج الفريق يف م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا  ،وحتديداً يف املواجهة التي
�ستجمع يوفنتو�س ب�ضيفه �أتلتيكو مدريد
يف �إياب دور ال�ستة ع�رش  ،بعدما خ�رس بهدفني
نظيفني ذهابا ً يف مدريد  ،مما يجعله مطالبا ً
ب�إحراز ثالثة اهداف نظيفة على اقل تقدير
ل�ضمان ورقة الت�أهل لدور الثمانية .
ويف حال ودع يوفنتو�س امل�سابقة
القارية ،ف�إن رحيل �أليغري عن الفريق
�سيكون م�س�ألة وقت فقط لن تتجاوز نهاية
املو�سم اجلاري.
هذا وانتقلت التقارير الإعالمية املحلية
من احلديث عن رحيل �أليغري �إىل الرتكيز
على خليفته  ،حيث ر�شحت العديد من
الأ�سماء لقيادة يوفنتو�س يف املرحلة
القادمة التي ت�ستهدف الفوز بـ "�صاحبة

الأذنني" ومتديد �سيطرة الفريق من
املالعب املحلية �إىل املالعب الأوروبية.
وبر�أي " توتو �سبورت" ال�شهرية ،ف�إن
�إدارة يوفنتو�س تعترب �إ�سناد املهمة
الفنية لأبناء النادي ممن ت�ألقوا معه على
ال�صعيد القاري �سيكون له ت�أثري �إيجابي
على الفريق ،وهو ما يح�رص خيارها بني
كونتي وبريلو لتويل مهام اجلهاز الفني
بداية من املو�سم القادم  ،حيث يتواجد
كونتي دون عمل بينما بريلو تواق للعمل
يف املجال التدريبي.
وكان كونتي �ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية
ليوفنتو�س التي ت�ألقت يف الت�سعينات
وتوجت بلقب دوري �أبطال �أوروبا عام

 1996على ح�ساب نادي �أياك�س ام�سرتدام
الهولندي ثم نالت املركز الثاين يف
العامني املواليني ،كما توىل الإ�رشاف على
تدريب الفريق وقاده لتحقيق العديد من
الألقاب  ،حتى مت اختياره مدربا ً ملنتخب
بالده يف �صيف عام .2014
يف املقابل ،ف�إن بريلو يعترب هو الآخر
من جنوم النادي القدامى وكان له دور
حموري يف بلوغ الفريق نهائي دوري �أبطال
�أوروبا عام  2015الذي خ�رسه يوفنتو�س
�أمام بر�شلونة بثالثة اهداف لهدف  ،كما انه
لعب حتت �إ�رشاف كونتي لعدة اعوام قبل
ان ينتقل للعب يف الدوري الأمريكي ثم
يعلن اعتزاله اللعب يف عام .2017
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:

يف �سطور
فيات�شي�سالف ميخائيلوفيت�ش
مولوتوف
(1986 – 1890م)

هو �سيا�سي ودبلوما�سي �سوفييتي و�أحد �أبرز قيادي احلكومة ال�سوفييتية ،امتد ن�شاطه ال�سيا�سي
من بداية الثورة البل�شفية حتى عام 1957م .عمل كذلك يف ال�سلك الديبلوما�سي كوزير
خارجية وكان رئي�سا للحكومة ال�سوفيتية منذ عام (1941 – 1937م) حيث ا�ستطاع �أن ي�سيطر
على الأو�ضاع الداخلية املرتدية بقيامه بتعديل الد�ستور ال�سوفيتي الذي �سمي �أخري ًا بتعديل
مولوتوف ،حيث ومبوجب هذا التعديل متتعت اجلمهوريات املكونة لالحتاد ال�سوفيتي بحق التمثيل
اخلارجي وعقد املعاهدات الدولية و�إر�سال البعثات الدبلوما�سية �إىل اخلارج والع�ضوية يف
املنظمات الدولية �أي�ضا.
ولد مولوتوف يف مدينة كوكارا وكان لقبه الأ�صلي "�سكريبيان" ،ان�ضم �إىل احلزب ال�شيوعي
يف عام 1906م واتخذ ا�سم مولوتوف لقبا له (تعني "املطرقة")� ،أعتقل �أول مرة �سنة 1909م
و�أبعد �إىل �سيبرييا ملدة �سنتني� ،أ�صبح �أحد حمرري اجلريدة البل�شفية برافدا حيث التقى ب�ستالني
الذي كان املحرر الرئي�سي لها� ،أعتقل مولوتوف مرة �أخرى عام 1913م �إال �أنه متكن من الهروب
عام 1915م والذهاب �إىل �سان بطر�سربغ.
بعد اندالع الثورة البل�شفية عني مولوتوف �أمينا عاما للحزب ال�شيوعي مابني عام(– 1920
1922م) عندما توىل �ستالني املن�صب� ،أ�صبح مولوتوف حليفا رئي�سا ل�ستالني ومتكن من االن�ضمام
�إىل املكتب ال�سيا�سي للحزب وهي �أعلى هيئة يف احلزب ،مل يتهاون مولوتوف من ت�أييد �ستالني يف كل
�صراعاته ال�سيا�سية �ضد خ�صومه ،وعني رئي�سا للوزراء عام 1930م خلفا لريكوف.
عني مولوتوف وزيرا للخارجية عام  1939خلفا للتفينوف الذي كان من م�ؤيدي نظرية التعامل
الدبلوما�سي مع دول غرب �أوروبا ،وكان مولوتوف املوقع الرئي�سي للمعاهدة ال�سوفييتية-النازية.
�إبان هجوم الأملان على االحتاد ال�سوفييتي كان مولوتوف هو الذي �ألقى على الإذاعة خطاب
�إعالن احلرب على �أملانيا ،وكان كوزير خارجية �أكرث الدبلوما�سيني ن�شاطا يف اللقاءات مع دول
احللفاء.
بقي مولوتوف من �أبرز القادة ال�سيا�سيني بعد وفاة �ستالني �إال �أن جهود خورو�شوف يف تقليل
النزعة ال�ستالينية يف ال�سيا�سية ال�سوفييتية �أعطت مولوتوف �سببا ملعار�ضته حتى حاول بالتعاون
مع قياديني �آخرين منل جورجي مالينكوف و نيكوالي بولكانني من االطاحة بخورو�شوف ،بعد
ف�شل جهوده وبقاء خورو�شوف يف ال�سلطة عزل مولوتوف عام  1957وطرد من احلزب ال�شيوعي
عام 1961م .تويف مولوتوف عام 1986م عن عمر يناهز  96عاما وكان قد �سمح له �آنذاك من
االنخراط يف احلزب ال�شيوعي ،ون�شرت مذكراته يف عام 1993م.
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 التا�سع من مار�س عام 1975م -:مذبحة االحد اال�سود يف اغوردات من قبلاال�ستعمار االثيوبي الذي راح �ضحيتها الأالف من املواطنني االبرياء.
االحداث اخلارجية-:
 يف التا�سع من مار�س عا 1276م� 127 -:آوغ�سبورغ ت�صبح مدينة امرباطوريةحرة.
 يف التا�سع من مار�س عام 1796م -:زواج الإمرباطور الفرن�سي نابليون بونابرتمن امللكة جوزفني البوهيمية.
 يف التا�سع من مار�س عام 1919م� -:إندالع ثورة امل�صريني �ضد االحتاللالربيطاين بقيادة �سعد زغلول والتي عرفت با�سم ثورة .1919
 يف التا�سع من مار�س عام 1945م -:املقاتالت الأمريكية ت�شن هجوم على اليابانحيث �أ�سقطت على العا�صمة طوكيو قنابل تزن حوايل  2000طن و�أدى ذلك �إىل
�شخ�صا من املدنيني اليابانيني.
مقتل ما يقارب 130000
ً
 يف التا�سع من مار�س عام 1956م -:اململكة املتحدة تنفي الزعيم القرب�صيمكاريو�س الثالث �إىل جزيرة �سي�شيل.
 يف التا�سع من مار�س عام 1970م -:رئي�س حركة فتح يا�سر عرفات يزور مو�سكولأول مرة ،وبد�أ منذ هذه الزيارة الدعم ال�سوفيتي لن�ضال هذه املنظمة التي بد�أت
ي�سارية.
 يف التا�سع من مار�س عام 1973م� -:شعب �أيرلندا ال�شمالية ي�صوت ب�أغلبية�ساحقة على البقاء �ضمن اململكة املتحدة.
 يف التا�سع من مار�س عام 2003م� -:إن�شاء �أول ق�ضاء دويل دائم يف التاريخ ينظريف جرائم احلرب وجرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية وجرائم
العدوان ،حيث مت انتخاب �أول هيئة ق�ضائية للمحكمة اجلنائية الدولية تتكون من
 18قا�ض ًيا بينهم  7ن�ساء ،وحتاكم هذه املحكمة مرتكبي اجلرائم ال�سابقة ك�أ�شخا�ص
وهي تختلف عن حمكمة العدل الدولية التي تنظر يف املنازعات بني الدول وال تنظر
يف �شكاوى الأ�شخا�ص ك�أفراد.
 يف التا�سع من مار�س عام 2016م -:وقوع ك�سوف كامل لل�شم�س يف �إندوني�سياو�إقليم �شمال املحيط الهادئ.
============

�أقوال ماثورة

من اقوال
مارك توين
 لن جتد الهدوء �أبد ًا � ،إن كانم�صدر ال�ضجيج �أعماقك.
 ال تغ�ضب �إذا انفجر البالونيف وجهك  ،ف�أنت من نفخه
و�أعطاه �أكرب من حجمه وكذلك
بع�ض الب�رش.
 ال�شجاعةُ هي مقاومةُ اخلوف والتحكم به ولي�ست عدم اخلوف.
 لي�س من العدل �أن تطلبمن الآخرين  ،ما ل�ست م�ستعد ًا
لفعله.
 �إن وجدت من ي�سعدك اليوم ،ال تن�سى من اهتم بك بالأم�س.
 ال تقف احلياة على فقدان�أحد  ،ولكنّها قد مت�ضي ب�شكل
خمتلف.
 احلب كالقهوة � ،إذا �أكرثتمنه منعك من النوم.
 لتتخل�ص من خوفك  ،افعل�أكرث ما يثري رعبك.
 اذا ر�أيت �شخ�ص ًا �أف�ضل منكب�شيء  ،فاعلم �أنه يفعل �شيء ال
تفعله �أنت.
 اتبع قلبك  ،لكن خذ عقلكمعك.
 ِان �أردت ا�سعاد احدهم اعطهقبل قلبك اذنيك ،فن�صف ال�سعاده
ان جند من ي�ستمع لنا.
 قلوبنا ب�سيطة جد ًا  ،لوزارتها الفرحة تن�سى كل حلظة
ذاقت فيها الأمل.
 ال تدخل حياة من ال يحتاجك ،وال تفر�ض ذاتك على من يرف�ضك
 ،فمن �أرادك �سيفعل امل�ستحيل
ليك�سب قلبك.
 احلياة �أعمق من �أن ت�صفهابكلمات  ،ال ت�صفها ! ع�شها فقط.
 لكي ال تخ�رس نف�سك ال تقلدغريك  ،ال تقارن حياتك بالآخرين
 ،ال تتحدى �إال ذاتك  ،وال تنتقد
�أمر ًا و�أنت مل جتربه.
 افعل ال�شيء ال�صحيح  ،ف�إنذلك �سوف يجعل البع�ض ممتن ًا
بينما ينده�ش الباقون.
 ال�سعادة قد تكون كوب �شايمع �صديقك املف�ضل يف حلظة
ر�ضا.
 جميل ذلك ال�شخ�ص الذييفهم معنى العطاء.
الوحدة هي �أن ال
�أ�سو�أ �أنواع َ
تحُ ب ُ�صحبة نف�سك.

عادل �صالح

ا�شهر االماكن واملتاحف جذبا لل�سياح يف العامل

ن�رش موقع " "Stasherقائمة
ب�أكرث الأماكن واملتاحف جذبا
لل�سياح يف العامل ،والتي �ضمت
متحف الإرميتاج يف بطر�سبورغ
الرو�سية وم�سجد ال�شيخ زايد
يف الإمارات العربية.
بعني
اخلرباء
و�أخذ
االعتبار ،يف ت�صنيف �أكرث
املواقع ال�سياحية جذبا يف العامل ،معايري ال�سالمة وقرب الأماكن من
املطارات و�شعبيتها و�شهرتها على موقع �إن�ستغرام "املتخ�ص�ص" ب�صور
املواقع ال�سياحية .و�سجل متحف الإرميتاج يف مدينة بطر�سبورغ الرو�سية
 6.95نقطة ،وجاء يف املركز الـ  ،25و�أ�صبح املوقع الرو�سي الأكرث �شهرة
يف العامل على موقع "."Stasherواحتلت �ساحة �إ�سبانيا يف مدينة �إ�شبيلية،
املوقع الأول يف هذا الت�صنيف ،بح�صولها على  8.13نقطة .وجاءت يف
املرتبة الثانية قمة ماترهون يف �سل�سلة جبال الألب ب�سوي�رسا ،والتي
ح�صلت على  8.08نقطة�.أما املرتبة الثالثة يف هذا الت�صنيف فقد كانت من
ن�صيب متنزه "بوي دو فو" التاريخي غرب فرن�سا الذي ح�صل على 7.99
نقطة .ودخل م�سجد ال�شيخ زايد يف �أبو ظبي �ضمن الأماكن الـ  10الأوائل يف
هذا الت�صنيف ،واحتل املركز اخلام�س بـ  7.78نقطة.

رجل ذو دم نادر ينقذ حياة  2.4مليون طفل

حني يتربع النا�س بالدم ،يفعلون
ذلك يف الغالب بني الفينة والأخرى،
لكن رجال �أ�سرتاليا واظب على هذه
العادة النبيلة طيلة  60عاما ،ف�ساهم
يف �إنقاذ حياة ما يزيد عن  2.4مليون
�شخ�ص .وبح�سب ما نقلت “�سي �إن
�إن” ،ف�إن جيم�س هاري�سون ،البالغ
من العمر  81عاما ،ظل يتربع بدمه
على نحو �أ�سبوعي دون �أي انقطاع
تقريبا ،منذ  60عاما .و�أ�شادت هيئة
ال�صليب الأحمر الأ�سرتالية بهاري�سون
الذي توقف عن التربع ،ب�سبب التقدم
يف ال�سن ،قائلة �إنه �ساعد على
حماية حياة الكثريين .ولأخذ فكرة
وا�ضحة حول م�ساهمة الرجل ،البد
من الإ�شارة �إىل �أن يف ج�سمه نوعا
فريدا ووحيدا من الأج�سام امل�ضادة

التي جرى ا�ستخدامها يف تطوير
حقنات �سميت بـ” .”Anti-Dوت�ساعد
هذه احلقنة على عالج مر�ض املناعة
املتماثلة لري�سو�س ،وي�صيب هذا
اال�ضطراب ال�صحي املواليد اجلدد
يف الغالب فيعانون من فقر يف الدم
وم�ضاعفات قد ت�ؤدي �إىل الوفاة.
ويح�صل هذا اال�ضطراب حني يبد�أ دم
املر�أة احلامل يف مهاجمة خاليا الدم
لدى اجلنني ،ويف احلاالت الق�صوى،
يت�سبب هذا الأمر ،يف �رضر بالدماغ
لدى املولود .ويجري هذا التفاعل
غري املرغوب فيه ،حني تكون ف�صيلة
الدم لدى الأم “� ”RhDسلبي بينما
يكون دم اجلنني من ف�صيلة “”RhD
موجب ،من جراء عوامل الوراثة عن
الأب .وال يعرف الأطباء حتى اليوم
ال�سبب الذي يجعل دم هاري�سون
نادرا من نوعه ،وتقول هيئات
�صحية يف �أ�سرتاليا� ،إن الأ�شخا�ص
الذين يحملون دما مماثال له ال
يتجاوزون خم�سني �شخ�صا يف كامل
�أ�سرتاليا .ويقول هاري�سون �إن النا�س
ي�ستغربون حني ي�سمعون بق�صته،
لكنه واظب على التربع بالدم لأن
ذلك كان ممكنا “هذه موهبتي ،ورمبا
املوهبة الوحيدة التي �أملكها”.

�أطعمة يعترب تناولها جرمية يف بع�ض الدول

تختلف العادات والتقاليد الغذائية لكل دولة،
أنواعا
ومن املعروف ا�شتهار بع�ض الدول بانتاجها � ً
خمتلفة من الأطعمة ،ولكن الغريب يف الأمر هو
وجود دول حتظر بع�ض الأطعمة ،بل وتعاقب من
يتناول تلك الأطعمة على �أر�ضها بال�سجن� ،إليكم
�أبرز تلك الأطعمة والدول التي حتظر تناولها.
وفيما يلي قائمة �أطعمة قد تُ عاقب بال�سجن عند
تناولها يف هذه الدول-:
 /1زعانف �سمك القر�ش-:
�أ�صدر الكوجنر�س الأمريكي قانونً ا مينع تناول زعانف �أ�سماك القر�ش ،وذلك
حلماية تلك الأ�سماك من االنقرا�ض.
� /2سمك فوجو-:
يعترب هذا النوع من الأ�سماك اخلطرية والتي قد ت�سبب الوفاة للإن�سان ،لذلك
متنع الواليات املتحدة الأمريكية تناوله.
� /3سمك ال�سلمون املزارع-:
هذا النوع من الأ�سماك حتظره العديد من الدول مثل الواليات املتحدة
ونيوزلندا و�أ�سرتاليا ،والهدف الأ�سا�سي من وراء ذلك هو احلد من التلوث.
/4الكات�شب-:
متاما �إال يف حالة واحدة عندما يكون بجانب
فرن�سا حتظر تناول الكات�شب
ً
البطاط�س املقلية.
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