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الرئي�س �إ�سيا�س افورقي يزور االمارات العربية املتحدة �سكرتري اجلبهة ال�شعبية يف �ساوايف �سمنار تنويري

فخامةالرئي�س ا�سيا�س افورقي الذي
يزور دولة االمارات العربية املتحدة
منذ الثامن من �سبتمرب  ،التقى ام�س
التا�سع من �سبتمرب ويل عهد االمارات
العربية املتحدة ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،وبحث معه العالقات
الثنائية والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
واعرب الرئي�س ا�سيا�س افورقي

وال�شيخ حممد بن زايد عن االرتياح
للتطور الذي حتقق يف ال�رشاكة
والتعاون  .ح�رض اللقاء من جانب
دولة االمارات العربية املتحدة نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير ال�ش�ؤون
الرئا�سية ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان.
كما التقى فخامته يف الثامن من
�سبتمرب نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير ال�ش�ؤون الرئا�سية ال�شيخ
من�صور بن زايد ووزير التعليم
الدكتور ح�سني احلمادي وبحث
معهما العالقات بني البلدين يف
خمتلف املجاالت والدفع بها لالمام.
و�سيلتقي الرئي�س ا�سيا�س افورقي
رئي�س م�ؤ�س�سة اال�ستثمار احلكومية يف
االمارات العربية املتحدة ( مبادلة)
ال�سيد/خلدون خليفة املبارك.

عقد �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
ال�سيد
والعدالة
للدميقراطية
االمني حممد �سعيد �سمنار يف �ساوا
يف ال�سابع والثامن من �سبتمرب
الع�ضاء الدفعة االثالثة والثالثني
ومدر�سي مدر�سة وار�ساي يك�ألو
وامل�رشفني على الطالب .
و�رشح لهم برامج التنمية التي
تقوم بها اجلبهة ال�شعبية بتنظيمها
يف اجلبهة ال�رشقية واجلبهة
الو�سطى واجلبهة الغربية ،وكذلك
تناول االو�ضاع االقليمية والدولية
الراهنة.
وقال "ان امل�ؤامرات والت�شويه
االعالمي �ضد ال�شعب االرتري
الركاعه وتازمي اال�ستقرار وت�شويه
و�سمعة ارتريا و�شعبها
�صورة
وارهاب ال�شعب وتفتيته واحلرب
النف�سية و تهريب ال�شباب ،كل
ذلك قد ف�شل بالت�صدي وال�صمود
القوي لل�شعب االرتري يف الداخل
املهجر وقيادته احلكيمة.
وذكر بان �ساوا ار�ض توريث
تاريخ وبطوالت ال�شعب االرتري،
م�شريا اىل ف�شل العدائيات املوجهة
�ضد ارتريا وحتقيق االو�ضاع
امل�ستقرة ،وقال" ان التنظيم
باعتباره ا�سا�سي ،فان الربامج
الوطنية القريبة االجل تتمثل يف

الدفع بالتنظيم الزدهار البالد
بالتنمية" .
ودعا ال�شباب للت�سلح بالعمل
وتعزيز
والوعي
واملعرفة
م�ساهمتهم الكبرية يف برامج
التنمية  ،مو�ضح ًا و�ضع خارطة
تنمية وا�سعة مب�شاركة ال�شعب
وكافة امل�ؤ�س�سات احلكومية.
وا�شار اىل الربامج التي انطلقت
عام  2019لتوفري مياه ال�رشب
ال�صاحلة وتو�سيع �شبكة الطرق
يف جميع املناطق و�صيانة وبناء
املواطني واملرا�سي و�ضمان توفري
الطاقة الكهربائية وبناء امل�ساكن
بالتعاون مع ال�رشكاء وتوفري
و�ضمان ار�ساء اخلدمات اال�سا�سية
يف جماالت التعليم وال�صحة
وتطوير قطاع ال�صناعة .
الرقابة اجلادة
و�شدد على
للف�ساد  ،ل�ضمان تنفيذ فاعل
لربامج التنمية ،واكد عمل ارتريا
بالتن�سيق مع دول املنطقة خللق
ال�رشاكة االقليمية واال�ستقرار.
و�أكد امل�شاركون يف ال�سمنار بان
املحا�رضات املقدمة ت�ساعد لرفع
املعرفة والوعي ،وطالبو ببدء
التعليم ال�سيا�سي من املرحلة
االبتدائية وتو�سيع خدمات االنرتنت
ملواكبة التطورات العاملية.

انخفا�ض ن�سبة االمية يف ارتريا القوات البحرية ت�ؤهل اع�ضائها

ذكرت وزارة التعليم يف ت�رصيح
ا�صدرته مبنا�سبة الثامن من �سبتمرب
اليوم العاملي ملحو االمية ،بان
ن�سبة االمية يف البالد انخف�ضت اىل
اقل من .20%
وذكر الت�رصيح ال�صادر بعنوان"
حمو االمية وتنوع اللغات" بان
اعمال حمو االمية وجدت اهتمام
كبري منذ فرتة طويلة وحققت
نتائج عالية ،وافاد الت�رصيح بان
برنامج حمواالمية الذي بد أ� يف فرتة
الكفاح امل�سلح ،مت اال�ستفادة منه
كتجربة مهمة الجناح الربنامج بعد
اال�ستقالل ،ويجري العمل يف هذا
ال�ش�أن بطريقة جيدة.
وا�شار الت�رصيح اىل تدري�س
االطفال يف املرحلة االبتدائية بلغة
االم مو�ضحا العمل النموذجي يف
برنامج حمو االمية  ،وان تكرمي
اليوني�سكو للبالد يف العام 2002
خري دليل على اجلهود املنفذة
والتعريف بها.
وافاد بان برنامج عريوت الذي

ادخل العام  2007الحلاق االطفال
الذين فاتتهم فر�ص التعليم يف
العمر املحدد ملختلف اال�سباب من
عمر  9اىل  14عاما بزمالئهم ،ظلت
ت�سري بخطى ثابتة وجيدة يف اربعة
اقاليم ،وقد و�صل الكثري من االطفال
م�ستفيدين من هذه الفر�ص اىل مرحلة
االنخراط يف الكليات.
اخلم�سية
اخلطة
وتو�ضح
املو�ضوعة من عام  2018وحتى
عام  ،2022انخفا�ض ن�سبة االمية
يف البالد اىل دون  ،10%مع و�ضع
االعتبار للفجوة املوجود بني
اجلن�سني.
ودعت الوزارة للعمل اجلاد
باال�ستفادة من الفر�ص التي اتاحتها
�آفاق ال�سالم الراهنة وعلى كافة
االدارات بذل م�ساعي حثيثة لتن�سيق
الربامج.
هذا ويحتفى بالثامن من �سبتمرب
اليوم العاملي ملحو االمية للمرة
الثامنة ع�رش يف البالد والرابعة
واخلم�سني على م�ستوى العامل.

ادخال خدمات كهربائية يف ريف مديرية دباروا
ادخلت الطاقة الكهربائية امل�ستدامة
يف ع�رشين قرية مبديرية دباورا .
وقد ح�صلت  14قرية على اخلدمات
الكهربائية م�سبقا ،لت�ضاف اليها القرى
الع�رشين يف اطار اجلهد احلكومي
الدخال اخلدمات الكهربائية يف قرى
املديرية.

ويجري العمل الدخال اخلدمات
الكهربائية يف  40قرية اخرى.
وا�شار �سكان عدي لقو ان ادخال
التيار الكهربائي لقريتهم �سي�سهم
يف حت�سن او�ضاعهم املعي�شية عامة
وخا�صة البنائهم الطالب .

تلقى  325من اع�ضاء القوات البحرية
دورة تاهيلية �إ�ستمرت ملدة عام ون�صف
العام يف مركز تاهيل القوات البحرية
بدنقولو.
ت�ضمن التاهيل املقدم للقادة واالدارة
خمتلف املجاالت االدارية والع�سكرية
والبحريةباال�ضافة اىل اللغتني العربية
واالجنليزية .
وقال قائد هيئة اركان قوات الدفاع
الفريق فلبو�س ولديوهن�س يف مرا�سم
التخريج انه ورغم رفع احلظر،
فان االهمية اال�سرتاتيجية الرتريا
باقية لالبد وت�ستمر معها التعقيدات
ال�سيا�سية وتهافت القوى الكربى على
املنطقة ،م�شددا على �رضورة اال�ستفادة
من مناخ ال�سالم احلايل للعمل واجلهد
والتعلم والتنظيم .
من جانبه او�ضح قائد هيئة اركان
القوات البحرية العقيد ملأكي تخلي
ماريام ان الدورة التاهيلية املقدمة
يف املعرفة والعلوم مهمة لالع�ضاء من
ذوي اخلربة الطويلة .
ويف كلمة لقائد مركز تاهيل القوات

البحرية النقيب افرمي ت�سفاي ،ذكر ان
الدورة ركزت ا�سا�س�أً لالرتقاء بالقدرات
الع�سكرية ورفع اجلاهزية الع�ضاء
القوات البحرية وتبادل التجارب
بينهم.
واكد امل�شاركون يف الدورة على

اهميتها الكبرية  ،مو�ضحني اال�ستعداد
لتطبيقها يف العمل.
ح�رض منا�سبة التخريج الوزاراء
وقادة اجلي�ش ورجال الدين وال�ضيوف
املدعوين.
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�إ�ست�شهاد املنا�ضل املالزم ابرهام تخلي ت�سفازقي
�إ�ست�شهد يف ال�سابع من �سبتمرب املنا�ضل
املالزم ابرهام تخلي ت�سفازقي ع�ضو الفرقة
الع�سكرية  59جراء مر�ض فجائي.
التحق املنا�ضل املالزم ابرهام ب�صفوف
قوات التحرير ال�شعبية عام  1975وخدم يف
القوات املقاتلة وق�سم الزراعة وادارة التموين
واالمداد للكتيبة وبعد اال�ستقالل م�س�ؤول االمن
يف االقليم االو�سط ومن ثم م�س�ؤول مركز يف ق�سم
االمن حتى وفاته.
واملنا�ضل ابرهام تخلي رب ا�رسة واب ل�ستة
ابناء.
ووري جثمانه الرثى ظهر يوم االحد الثامن
من �سبتمرب مبقربة ال�شهداء با�سمرا.
وزارة الدفاع �إذ تعرب عن بالغ حزنها لإ�ست�شهاد املنا�ضل املالزم ابرهام
تخلي تتقدم بتعازيها ال�رسته ورفاقه وا�صدقائه.

�إ�ست�شهاد املنا�ضل مكئيل تخلي قرقي�س
�إ�ست�شهد يف ال�سابع من �سبتمرب املنا�ضل
مكئيل تخلي قرقي�ش ( زاروط) ع�ضو هيئة ادارة
قوات الدفاع عن عمر ناهز ال 75عاما جراء
مر�ض امل به.
التحق املنا�ضل مكئيل ب�صفوف قوات
التحرير ال�شعبية �شهر اكتوبر  ، 1974وعمل
من عام  1975وحتى  1991يف جهاز اال�شغال
اليدوية وجهاز لنقل وااملوا�صالت .
وعمل بعد اال�ستقالل يف وزارة الطاقة
واملعادن وهيئة الكهرباء منذ عام 1992
وحتى  2006ومن عام  2006وحتى وفاته يف
وزارة الدفاع.
واملنا�ضل مكئيل تخلي قرقي�ش رب ا�رسة واب خلم�سة ابناء .وري جثمانه
الرثى ع�رص يوم االحد الثامن من �سبتمرب مبقربة ال�شهداء با�سمرا.
وزارة الدفاع �إذ تعرب عن بالغ حزنها لإ�ست�شهاد املنا�ضل مكئيل تخلي
قرقي�ش تتقدم بتعازيها ال�رسته ورفاقه املنا�ضلني وا�صدقائه.

�إ�ست�شهاد املنا�ضل ك�ستي ظقاي ار�أيا(�أفينا)
�أ�ست�شهد املنا�ضل  /ك�ستي ظقاي ار�أيا مدير
عام ق�سم الزراعة باقليم �شمال البحر االحمر ن
نتيجة مر�ض مفاجئ مب�ست�شفى اروتا يف الثامن
من �سبتمرب عن عمر ناهز ال 65عام ًا.
التحق ال�شهيد باجلبهة ال�شعبية لتحرير
ارتريا عام  ،1977عمل يف فرتة الن�ضال يف
اطار القوات املقاتلة  ،وانتقل بعد التحرير
من وزارة الدفاع اىل ادارة اقليم �شمال البحر
االحمر  ،حيث خدم �شعبه ووطنه بكل تفان
واخال�ص  .ال�شهيد ك�ستي رب ا�رسة واب
خلم�سة من االبناء والبنات .
ووري جثمانه الرثى ام�س التا�سع من �سبتمرب ظهر ًا مبقابر ال�شهداء
با�سمرا .
ادارة اقليم �شمال البحر االحمر�إذ تعرب عن بالغ حزنها لإ�ست�شهاد
املنا�ضل  /ك�ستي ظقاي ار�أيا  ،تتقدم بتعازيها لأ�رسته ورفاقه وزمالئه
يف العمل .

مدير م�ؤ�س�سة املوا�شي والغالل
امل�شروع التجريبي بحلحلي ي�سري بوترية مت�سارعة
قال مدير م�ؤ�س�سة املوا�شي
والغالل الرائد كرب�آب ابرهام
ان امل�رشوع التجريبي لتنمية
انتاج االلبان وم�شتقاته واللحوم
مبنطقة حلحلي يف مديرية دباروا
ي�سري ب�صورة جيدة.
وا�شار اىل ان امل�رشوع
التجريبي ينفذ يف املنطقة
منذ عام  2017ملالئمة املناخ
وخ�صوبة الرتبة ووفرة املياه .
واو�ضح بان امل�رشوع يهدف اىل
تنمية انتاج االلبان واللحوم
با�سعار منا�سبة ل�سد النق�ص يف
اال�سواق  ،م�شري ًا اىل ان امل�رشوع
الذي بد �أ بـ  660بقرة �صار اعدد
االبقار فيه حاليا الفي بقرة من
ابقار االلبان.
وا�شار اىل تخ�صي�ص م�ساحة

اكرث من  500هكتار لزراعة
العلف ،حيث خلق امل�رشوع
فر�ص عمل الكرث من  600مواطن
من مدينة دباروا و�ضواحيها
ف�ضال عن توظيف  180مهنيا من
خريجي البكالريو�س والدبلوم
وال�شهادة لتنمية قدراتهم.
وافاد مدير متابعة �أو�ضاع
املا�شية يف حلحلي ال�سيد /
تخلي لق�سي ان احلكومة ادخلت
نوعان من ابقار االلبان واللحوم
 ،حيث تنتج البقرة الواحدة
 36لرتا من االلبان يف املرة
الواحدة.
هذا واكد �سكان دباروا
و�ضواحيها ا�ستعدادهم للعمل
من اجل اجناح امل�رشوع ادراكا
لفوائده.

		
ال�سنة التا�سعة والع�رشين

القا�ش -بركة
يقيم م�شاركته يف
املهرجان
دعا االجتماع الذي عقد لتقييم م�شاركة
اقليم القا�ش -بركة يف مهرجان ارتريا
الحداث ا�صالحات يف العمل لعك�س جيد
لرتاث وموارد االقليم وتنوعه.
واو�ضح رئي�س جلنة تن�سيق
االحتفاالت يف االقليم ال�سيد /ادري�س
�صالح يف التقرير الذي قدمه جلميع
جلان املهرجان ،ان االقليم مل يحقق
نتائج يف اجلانب التناف�سي ،لكنه قدم
عرو�ض تراثية تعك�س التنوع والتن�سيق
الوطني انطالقا من اهداف املهرجان
والتي وجدت اال�ستح�سان من الزوار.
وا�شار امل�شاركون يف االجتماع اىل
ان اقليم القا�ش  -بركة كان مناف�سا
يف ال�سنوات املا�ضية ويحقق الفوز
با�ستمرار  ،لكن مناف�سته �ضعفت حاليا
يف كافة منا�شط املهرجان ،ويجب بحث
الق�صور وال�ضعف وا�صالحه.
ودعا امل�شاركون ال�صالح جلنة الرتاث
لوجود �ضعف باين عليها واعادة هيكلة
جلنة تن�سيق االحتفاالت و�ضم املهنيني
اليها وتعزيز دور خرباء الرتاث والفن
والقيام بتنظيم وو�ضع ميزانية كافية
و�ضعا يف االعتبار ل�سعة االقليم وتعدد
القوميات فيه ومنح فرتة كافية لتدريب
فرق الرتاث واملو�سيقى.
واكد رئي�س جلنة االحتفاالت ال�سيد /
ادري�س �صالح ان االراء البناءة املقدمة
�سيعمل بها م�ستقبال لتقدمي عرو�ض
مميزة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

جهود فعالة ال�صحاح البيئة يف نقفة

اكدت وزيرة ال�صحة امينة نور
ح�سني يف منا�سبة اعالن ا�صحاح بيئة
كامل ملديرية نقفة ان ان�شطة نظافة
وا�صحاح البيئة ال�شعبية ت�سهم كثريا
يف مكافحة االمرا�ض املعدية.
وذكرت النتائج املر�ضية للجهود
املتوا�صلة واملن�سقة  ،وان خف�ض
ن�سبة االمرا�ض املعدية من  30%اىل
 50%نتاج ذلك ،وحثت للمتابعة
الالزمة للدفع بالنجاحات التي
حتققت.
وافاد م�س�ؤول ا�صحاح البيئة يف
مكتب ال�صحة باقليم �شمال البحر
االحمر ال�سيد /حقو�س مكئيل تو�سع
االن�شطة ال�شعبية ال�صحاح البيئة يف

القرى  ،م�شريا اىل ان النجاح الذي
حتقق كان نتاج الوعي املتنامي .
من جانبه او�ضح مدير مديرية نقفة
ال�سيد /يعقوب ادري�س ان االجناز
التي حتقق كان بف�ضل ان�شطة التوعية
التي جرت يف  33قرية باحد ع�رش
�ضاحية ،م�شيدا مب�ساهمة اللجان
واجلي�ش ال�شعبي وامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
وقال حاكم اقليم �شمال البحر
االحمر العميد تخلي لب�سو"�إن على
املديريات االخرى اتباع مديرية
نقفة  ،م�ؤكدا عمل ادارة االقليم �ضمن
اولوياتها لتنفيذ مهام مماثلة.

جهود لل�سيطرة على مر�ض
املالريا يف مديرية قلوج

يقوم �سكان مديرية قلوج بتنظيم
العديد من الأن�شطة الفاعلة ملكافحة
االمرا�ض املعدية التي تظهر خالل
مو�سم اخلريف عامة واملالريا
ب�صورة خا�صة  ،دعما الن�شطة وزارة
ال�صحة و�رشكائها.
واو�ضح م�س�ؤول ا�صحاح البيئة يف
املديرية ال�سيد /مكئيل قربهويت انه
نتيجة الن�شطة التوعية � ،صارت ن�سب
اال�صابة باملالريا ت�سجل انخفا�ض ًا
م�ستمر�أ ،عدا مو�سم اخلريف حيث
تزداد ن�سبة اال�صابة باملالريا ب�سبب
عدم دفن الربك و االماكن املالئمة
لتكاثر البعو�ض.

واو�ضح اجلهود املبذولة للحد
من انت�شار مر�ض املالريا وذلك
بتوزيع اكرث من  100الف نامو�سية
يف املديرية م�سبقا اىل جانب حمالت
النظافة ور�ش املنطقة باملبيدات
احل�رشية ،داعيا املواطنني لتعزيز
ان�شطة املكافحة.
كما ا�شار اىل م�ساهمة وكالء ال�صحة
بالقرى يف الك�شف عن اعرا�ض
املالريا وعالجها ،حاث ًا ال�سكان
ملوا�صلة اجلهود اخلا�صة ب�إزالة
اماكن تكاثر البعو�ض.

�إع�صار عنيف ي�ضرب طوكيو ويت�سبب با�ضطرابات يف حركة النقل
� :رضب �إع�صار عنيف �صباح ام�س
ا لإثنني منطقة طوكيو ،تُ رافقه
رياح عاتية و �أمطار غزيرة ،هطلت
بكميات غري م�سبوقة ،ا لأمر الذي
ّ
دفع ال�سلطات �إىل �إ�صدار ن�صائح
�إر�شادات لإخالء بع�ض املناطق،
وت�س ّبب بحدوث انقطاعات يف
التيار الكهربائي وا�ضطرابات يف
حركة النقل.
ا لإع�صار فاك�ساي ،الذي تُ رافقه
رياح ت�صل �رسعتها �إىل 216
الرب الياباين
كلم�/ساعة ،دخل
ّ
من �ساحل �شيبا يف جنوب غرب
العا�صمة بعدما عبرَ َ خليج
طوكيو.
�أ�صدرت ال�سلطات �أوامر �إخالء
غري �إلزام ّية ملناطق يقطنها �أكرث
من � 390ألف ن�سمة ،مع توقّ عات
وكميات
ب�أن تبلغ �رسعة الرياح
ّ

ا لأمطار م�ستويات قيا�س ّية.
ُحرمت حواىل � 290ألف
�أ�رسة من الكهرباء يف
رض ر ما ال يقلّ
املنطقة ،وت� ّ
عن ع�رشة منازل يف �شيزوكا
قرب طوكيو ،حيث حتطّ مت
نوافذ وانقلبت �س ّيارات،
وفق و�سائل �إعالم حملّية.
دعت وكالة ا لأر�صاد
اجلوية اليابانية ال�سكّ ان
ّ
ّ
"توخي احلذر من العوا�صف
�إىل
واالنهيارات
القوية
وا لأمواج
ّ
ا لأر�ض ّية والفي�ضانات وا لأنهار
الفي�ضانات".
غمرتها
التي
و �أظهرت م�شاهد تلفزيون ّية �سقفاً
منهار ا يف
�ضخما ملحطّ ة وقود
ً
ً
تاتياما ،يف جنوب طوكيو.
و �أعلنت �رشكة ال�سكك احلديد عن
�إلغاء حواىل  100رحلة قطار فائق
ال�رسعة ،تربط طوكيو مبدن و�سط

�إع�صار"لينغ لينغ" يقتل خم�سة �أ�شخا�ص بكوريا ال�شمالية

�أكدت و�سائل الإعالم الكورية ال�شمالية الر�سمية �أن خم�سة �أ�شخا�ص لقوا
م�رصعهم و�أ�صيب ثالثة �آخرون ،جراء �إع�صار "لينغ لينغ" الذي �أثار غ�ضب
زعيم البالد ،كيم جونغ �أون.
و�أعلنت وكالة الأنباء املركزية الكورية �أن "لينغ لينغ" الذي �رضب
البالد� ،أم�س ال�سبت ،دمر �أو غمر  460منزال و 15مبنى عاما ،كما �أغرق
� 46.2ألف هكتار من املحا�صيل.
و�شددت الوكالة على �أن �أعمال الرتميم جارية بن�شاط يف املناطق
املنكوبة.
و�سبق �أن عقد الزعيم الكوري كيم اجتماعا عاجال ،اجلمعة املا�ضي ،حيث
�أعرب عن غ�ضبه لكبار امل�س�ؤولني يف البالد متهما �إياهم بعدم اال�ستعداد
للتعامل مع تداعيات الإع�صار والوقوف مكتويف الأيدي �أمامه دون �إدراك مدى
خطورته.
ويعد "لينغ لينغ" من �أقوى الأعا�صري التي �رضبت �شبه اجلزيرة الكورية،
و�سبق �أن خلف ثالثة قتلى و 27جريحا يف كوريا اجلنوبية ،و�أثار خماوف
من عواقبه املحتملة على القطاع الزراعي يف كوريا ال�شمالية التي كثريا ما
تعاين من نق�ص الغذاء

البالد وغربها ،يف وقت توقّ فت
حركة الع ّبارات يف خليج طوكيو.
ووف ًقا لوكالة كيودو للأنباء،
�شخ�صا
�أ�صيب �أكرث من ثالثني
ً
بجروح ،بينهم امر �أة �إ�صابتها
خطرية.
قر رت �أحياء يف العا�صمة �إبقاء
ّ
املدار�س مغلقة ا لإثنني ،ب�سبب
املخاطر املرتبطة بالرياح ،التي
قويةً  ،حتّى بع َد
ُيتوقّ ع �أن تظل
ّ
مرور ا لإع�صار.
كما متّ ا لإبالغ عن بع�ض ا لأ�رضار
على م�سارات ال�سكك احلديد ،مبا
ّ
خط
يف ذلك �سقوط �شجرة على
يربط طوكيو ب�إحدى ال�ضواحي
باتاه يوكوهاما.
جّ
اجلنوب ّية
وعانت بع�ض خطوط املرتو من
ت�أخريات �أو انقطاعات يف احلركة،
ازدحاما خان ًقا يف بع�ض
ما �س ّبب
ً
حمطّ ات هذه املدينة ال�ضخمة
البالغ عدد �سكّ انها  36مليون
ن�سمة .
كما متّ �إلغاء مئات الرحالت
اجلو ية ،ما � ّأثر على �آالف الركّ اب.
ّ
و �أُ غ ِلقت بع�ض الطرق ال�رسيعة
ال�ساحل ّية يف غرب العا�صمة.
وعادةً ما ي�شهد اليابان �أعا�صري
وعوا�صف �إ�ستوائ ّية يف �أواخر
ال�صيف وخالل اخلريف.
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هيئة احلوار يف اجلزائر تدعو لإجراء االنتخابات الرئا�سية هجومني يف �شمال بوركينا فا�سو يخلف ع�شرات القتلى

دعت "هيئة احلوار" اجلزائرية
املكلّفة من قبل ال�سلطات البحث
عن خمرج للأزمة ال�سيا�سية يف
البالد ،يف تقرير �سلّمته اول
ام�س ا لأحد للرئي�س االنتقايل
عبد القادر بن �صالح� ،إىل �إجراء
االنتخابات الرئا�سية "يف �أقرب
ا لآجال املمكنة".
واقرتحت الهيئة يف هذا ال�سياق
م�رشوعي قانونني� ،أحدهما حول
مراجعة قانون االنتخابات وا لآخر
حول ت�شكيل جلنة م�ستقلة ملراقبة
االنتخابات ،بح�سب بيان للرئا�سة
بثّه التلفزيون احلكومي.
و �أ�ضاف البيان � ّأن بن �صالح كلّف
من�سق هذه الهيئة كرمي يون�س،
ّ
الرئي�س ال�سابق ملجل�س النواب،
�إجراء مزيد من امل�شاورات بهدف
�إن�شاء جلنة م�ستقلّة ملراقبة
االنتخابات.
وي�أتي ت�سليم الهيئة خال�صة
تقريرها للرئي�س امل�ؤقت بعد
�أيام من دعوة �أطلقها رئي�س �أركان
اجلي�ش الفريق �أحمد قايد �صالح
�إىل �إجراء االنتخابات الرئا�س ّية

قبل نهاية  ،2019ومطالبته،
�ضمنياً ،الرئي�س امل�ؤقت ب�أن
يوقّ ع قبل � 15سبتمرب مر�سوم
دعوة الهيئات الناخبة ،كي
يت�سنّى �إجراء االنتخابات يف
غ�ضون ت�سعني يوم ًا من ذلك،
�أي بحلول منت�صف دي�سمرب.
ودعت الهيئة �أي�ض ًا �إىل
"حتقيق ال�رشوط وا لآليات
والقانونية
ال�سيا�سية
وال�شفافية
للنزاهة
ال�ضامنة
واحلياد التي ظلّ ال�شعب يطالب
بها منذ �أمد غري قريب".
كما �أو�صت الهيئة بـ"رحيل
احلكومة احلالية التي هي منتوج
النظام الفا�سد".
وكانت ال�سلطات �شكّ لت "الهيئة
الوطنية للو�ساطة واحلوار" نهاية
الت�شاور
بهدف
متوز/يوليو
مع ا لأحزاب وهيئات املجتمع
املدين وقادة احلركة االحتجاجية
لتحديد �سبل �إجراء االنتخابات
الرئا�سية النتخاب خلف للرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة الذي �أجرب
على اال�ستقالة يف  2ني�سان� /أبريل

ب�ضغط من تظاهرات �شعبية غري
م�سبو قة .
لكن الهيئة تعر�ضت النتقادات
�شديدة من حركة االحتجاج التي
ت�شهدها اجلزائر منذ � 22شباط/
فرباير  2019والتي طالبت
ال�سلطات بتفكيك النظام املوروث
من � 20سنة من حكم بوتفليقة
قبل �إجراء �أي انتخابات و �إن�شاء
م�ؤ�س�سات انتقالية ،وهو ما
ترف�ضه ال�سلطات.
وكانت االنتخابات الرئا�سية
مقر رة �أ�سا�س ًا يف  4يوليو �إ ّال � ّأن
ّ
اال�ستحقاق �ألغي لعدم وجود
ّ
مر�شحني.

ال�سودان :انطالق مفاو�ضات مبا�شرة بني احلكومة واحلركات امل�سلحة بجوبا

جنوب
عا�صمة
�إ�ست�ضافت
ال�سودان ،جوبا ،ام�س االثنني،
مفاو�ضات مبا�رشة بني وفد ر�سمي
من ال�سودان واحلركات امل�سلحة
التي حتارب احلكومة ال�سودانية.
ويتوقع �أن يلتقي الوفد الذي
يرت�أ�سه ع�ضو جمل�س ال�سيادة
ال�سوداين ،حممد حمدان دقلو،
ممثلي كل من "اجلبهة الثورية
احلركات
وبع�ض
ال�سودانية"
العاملة خارج �إطارها ،مثل "احلركة
ال�شعبية  -قطاع ال�شمال" (جناح
عبد العزيز احللو) ،با لإ�ضافة �إىل

حركات �أخرى.
�سابق،
وقت
ويف
عقد املجل�س القيادي
الثورية
"اجلبهة
لـ
اجتماعا
ال�سودانية"
لبحث املوقف التفاو�ضي.
وذكرت م�صادر�سودانية
�أن املجل�س وافق على
ورقة للتفاو�ض ،تقت�ضي
�إجراء ترتيبات �أمنية عاجلة
و�إ�صالح اجلهاز الأمني وبناء جي�ش
موحد.
ونبهت امل�صادر �إىل �أن الورقة
التفاو�ضية ت�ضمنت ال�سالم ال�شامل
والعادل ومعاجلة �آثار احلرب
والالجئني
النازحني
و �إعادة
ومعاجلة ق�ضايا املناطق الفقرية.
ويف �سياق مت�صل ،قال رئي�س
اجلبهة الثورية  ،الهادي �إدري�س،
�إن احلركة التقت مبوفد خا�ص من
رئي�س الوزراء ال�سوداين ،عبد
الله حمدوك ،و�أو�ضح �أن املوفد

�أكدت وزارة اخلارجية الأردنية
�أن العمل مبلحقي اتفاقية ال�سالم
مع �إ�رسائيل اخلا�صني مبنطقتي
الباقورة والغمر ينتهي يوم 10
نوفمرب املقبل.
وقالت الوزارة ،يف رد على
ا�ستف�سار عرب من�صة "ا�س�أل
احلكومة"� ،إن ال�سلطات قررت
�إنهاء العمل بامللحقني اخلا�صني
مبنطقتي الباقورة والغمر ،ا لأمر
الذي �سيجري يف  10نوفمرب
املقبل.
و�سبق �أن قامت وزارة اخلارجية
لتوجيهات
تنفيذا
ا لأردنية،
عاهل اململكة ،بت�سليم اخلارجية

ا لإ�رسائيلية ،يف �أكتوبر املا�ضي،
مذكرتني �أبلغت عربهما احلكومة
ا لإ�رسائيلية قرار اململكة ب�إنهاء
مبنطقتي
اخلا�صني
امللحقني
الباقورة والغمر يف معاهدة ال�سالم
املربمة بني الطرفني عام .1994
و�أو�ضحت ،يف بيان �آنذاك،
�أنها �سلمت املذكرتني للحكومة
لن�صو�ص
وفقا
ا لإ�رسائيلية
امللحقني رقم/1ب و/1ج اللذين
ين�صان يف البند ال�ساد�س منهما
على �رسيانهما ملدة  25عاما،
منذ تاريخ دخول معاهدة ال�سالم
الأردنية ا لإ�رسائيلية حيز النفاذ،
وجتديدهما تلقائيا ملدد مماثلة،

�أكد لـ "اجلبهة" اهتمام ال�سلطات
االنتقالية بتحقيق ال�سالم ك�أولوية
ق�صوى ،وطلب تعاون احلركة يف
حتقيق هذا الهدف يف �أ�رسع وقت.
ومن املقرر �أن جتري املفاو�ضات
حتت �إ�رشاف ورعاية رئي�س جنوب
ال�سودان� ،سلفاكري ميارديت،
الذي بعث ر�سالة �إىل رئي�س جمل�س
ال�سيادة ال�سوداين ،عبد الفتاح
الربهان ،تتعلق باملفاو�ضات.
و �أفادت قناة "الغد" التلفزيونية
امل�رصية ب�أن رئي�س الوزراء
ال�سوداين ،عبد الله حمدوك،
يوم
�أي�ضا،
جوبا
�سيزور
اجلمعة ،للقاء عدد من احلركات،
و �أي�ضا للقاء رئي�س دولة جنوب
ال�سودان.
وذكرت القناة �أن املفاو�ضات تتم
برعاية من دولة جنوب ال�سودان،
بالإ�ضافة �إىل م�رص وال�سعودية
وا لإمارات.

اخلارجية الأردنية تعلن تاريخ انتهاء العمل مبلحقي الباقورة والغمر

يتابع التون�سيون منذ م�ساء
ال�سبت مناظرات تلفزيونية بني
املر�شحني النتخابات الرئا�سة
التي �ستجرى يف � 15سبتمرب الختيار
رئي�س من �أ�صل  26مر�شحا.
وت�شكل هذه املناظرات ذروة
احلملة االنتخابية ونقطة حتول يف
ال�سيا�سة التون�سية ،يف ما ي�شكل
مبادرة نادرة يف العامل العربي.
ومت توزيع املر�شحني على ثالث
�أم�سيات ،كان �أولها ال�سبت و�شارك
فيها ثمانية منهم .و�شارك يف

م�صر :اندالع حريق هائل يف معهد الكبد القومي باملنوفية

ن�شب م�ساء اول ام�س الأحد حريق
داخل غرفة ح�سابات معهد الكبد
القومي جلامعة املنوفية ب�شبني
الكوم ومتكن رجال الإطفاء والأمن
من ال�سيطرة على �أل�سنة اللهب قبل
�أن متتد خارج الغرفة.
و�أفادت م�صادر �أمنية م�رصية ب�أن
اللواء حممد ناجي �أباظة مدير �أمن
املنوفية ،تلقى �إخطارا من م�أمور

ما مل يقم �أي من الطرفني ب�إخطار
الطرف الثاين ب�إنهاء العمل
بامللحقني قبل عام من تاريخ
التجديد.
وعادت منطقتا الباقورة والغمر
لل�سيادة ا لأردنية مبوجب معاهدة
ال�سالم ،ومت و�ضع ترتيبات خا�صة
بهما يف ملحقي املعاهدة.

التون�سيون يتابعون مناظرات املر�شحني يف ذروة احلملة االنتخابية الرئا�سية
مناظرة الأحد ت�سعة مر�شحني ،على
�أن ي�شارك االثنني ثمانية �آخرون.
ومن بني ال�شخ�صيات التي
�شاركت يف مناظرة الأحد وزير
الدفاع عبد الكرمي زبيدي ،وهو
م�ستقل ومدعوم من حزب نداء
تون�س احلاكم ،والع�ضو ال�سابق
يف احلزب حم�سن مرزوق ،ف�ضال عن
ع�ضوين �سابقني يف حزب النه�ضة
هما رئي�س الوزراء ال�سابق حمادي
اجلبايل وحامت بولبيار .و�أجاب
امل�شاركون يف املناظرة عن �أ�سئلة

�شخ�صا اول ام�س الأحد يف
قُ تل 29
ً
هجومني� ،أحدهما بعبوة نا�سفة،
يف منطقتني يف مقاطعة �سامناتينغا
يف �شمال بوركينا فا�سو ،بح�سب ما
�أعلنت احلكومة .وكانت م�صادر �أمن ّية
قالت يف وقت �سابق � ّإن ح�صيلة القتلى
�شخ�صا على الأقلّ .
بلغت 20
ً
قال املتحدث با�سم احلكومة
رميي�س فولغان�س داندجينو يف
بيان "هذا الأحد الواقع فيه � 8سبتمرب ،ا�صطدمت �شاحنة نقل بعبوة نا�سفة
يدوية على طريق بار�سالوغو-غيندبيال يف مقاطعة �سامناتينغا .احل�صيلة
الأولية هي  15قتيلاً  ،ف�ضلاً عن �ستة جرحى ،مت نقلهم �إىل مراكز طبية لتقدمي
الرعاية الالزمة" �إليهم .وكان م�صدر �أمني �أ�شار �إىل �أن غالبية ال�ضحايا هي
من التجار.
�أ�ضاف املتحدث يف بيان �آخر� ،أنه على ُبعد نحو خم�سني كلم من بار�سالوغو
هجوما هذا الأحد على موكب للم�ساعدات الغذائية على طريق
"�شن �إرهابيون
ً
دابلو-كيلبو� .أدى هذا الهجوم �إىل مقتل  14مدن ًيا ،ف�ضلاً عن وجود �أ�رضار
مادية كبرية".
من جهته ،قال م�س�ؤول حملّي لوكالة فران�س بر�س � ّإن "حواىل ع�رشة من
�سائقي العربات الثالث ّية العجالت كانوا يف موكب للم�ساعدات الغذائية قُ تلوا"
الأحد .و�أو�ضح امل�س�ؤول � ّأن الهجوم ا�ستهدف املوكب على طريق كيلبو-دابلو،
و� ّأن امل�ساعدات كانت مر�سلة �إىل نازحني من هاتني املدينتني.
عد �إحدى
تواجه بوركينا فا�سو ،امل�ستعمرة الفرن�س ّية ال�سابقة ،التي تُ ّ
خ�صو�صا يف �شمال البالد
جهادية منذ �أربعة �أعوام،
�أفقر دول العامل ،هجمات
ً
ّ
و�رشقها .وقد �أوقعت �أكرث من  500قتيل.
تو�سعت �إىل مناطق �أخرى ،مثل
وتركّ زت الهجمات بدايةً يف �شمال البالد ،ثم
ّ
ال�رشق املحاذي لتوغو وبنني ،والذي بات ثاين منطقة كربى تعاين انعدام
الأمن.
قوات البالد غري قادرة على وقف االعتداءات ،فيما يب�سط اجلهاديون
تبدو ّ
وفر �آالف ال�سكان من املدن والقرى التي
نفوذهم على مزيد من املناطق.
ّ
ا�ستهدفتها هجماتهم.
ت�رسي حال الطوارئ يف  14حمافظة واقعة يف �سبع مناطق من �أ�صل 13
تعر�ض العا�صمة واغادوغو نف�سها لثالثة
لكن ذلك مل مينع
منطقة يف البالدّ .
ّ
مقار ع�سكرية ،و�أ�سفر
ا�ستهدف
،2018
مار�س
يف
اعتداء
ذلك
اعتداءات ،مبا يف
ّ
عن ثمانية قتلى.

والأمن
بالدبلوما�سية
تتعلق
واحلريات ال�شخ�صية والتنمية
واالقت�صاد.
وجتري املناظرات حتت �شعار
"الطريق �إىل قرطاج .تون�س
تختار" .وت�ستمر كل مناظرة
�ساعتني ون�صف ال�ساعة.
وتتلقى تون�س �إ�شادات ب�صفتها
للتحول
نادرة
جناح
ق�صة
الدميقراطي ،بعد ثورات ما يعرف
�إعالميا بـ"الربيع العربي" ،التي
بد�أت من تون�س عام .2011

ق�سم �شبني الكوم يفيد ببالغ
ل�رشطة النجدة بحريق
وت�صاعد الدخان من مبنى
معهد الكبد القومي ب�شبني
الكوم.
وعقب االنتقال �إىل املكان
وفح�صه ،تبني �أن احلريق
بد�أ بغرفة احل�سابات
باملعهد ومتت ال�سيطرة
على احلريق دون �إ�صابات
ب�رشية ،وانح�رصت اخل�سائر على
احرتاق �سجالت و�أوراق خا�صة
باملعهد.
كما انتقل فريق من النيابة العامة
�إىل مكان الواقعة ،وتولت النيابة
التحقيقات وقررت تكليف �شعبة
الأدلة اجلنائية مبعرفة �أ�سباب
احلريق.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد /جعفر حممود احمد

�أغذية "تربك" عمل الغدة الدرقية

يحتاج امل�صابون بفرط ن�شاط الغدة الدرقية �إىل االنتباه ب�شدة ملا ي�أكلونه،
وال�سبب هو �أن الغذاء ي�ؤثر على �إنتاج الهرمونات وكيفية عملها يف الغدة.
ويو�صي الأطباء باالبتعاد عن الأغذية التي حتتوي ن�سبة عالية من مادة
"اليود" ،لأن الإكثار منها ي�ؤدي �إىل ارتفاع �إنتاج هرمون الغدة الدرقية ،وهذا
ينطبق �أي�ضا على م�رشوبات "الكافيني".
ويرتفع معدل اليود ب�شكل كبري يف م�أكوالت البحر و�سمك التونة� ،إ�ضافة �إىل
منتجات الألبان وبع�ض احلبوب.
ولتفادي الن�سب العالية من اليود ،ميكن اللجوء �إىل بيا�ض البي�ض واخل�ضار
الطازجة ف�ضال عن امللح غري املزود باليود والنباتات� ،أما حلوم البقر والدجاج
وال�ض�أن فيتوجب �أكلها ،ب�شكل معتدل.
وي�ساعد القرنبيط وامللفوف على خف�ض �إنتاج هرمون الغدة الدرقية ،ويف
املقابل ،ينبغي على ال�شخ�ص الذي يعاين ق�صورا يف ن�شاط هذا الع�ضو� ،أن
يبتعد قدر الإمكان عن هذه اخل�رضاوات.
ويف ال�سياق ،ين�صح الأطباء من يعانون هذا اال�ضطراب ال�صحي ،بتناول ما
يكفي من الكال�سيوم وفيتامني "د" لأن فرط الن�شاط يف الغدة الدرقية من �ش�أنه �أن
ي�ؤثر على �صحة العظام.
ولأن ج�سمنا يحتاج �إىل مادة احلديد حتى يعمل بال�شكل املطلوب ،ف�إن حدوث
نق�ص فيه ،يزيد من عر�ضة الإ�صابة بفرط الن�شاط يف الغدة الدرقية.
وي�ساعد احلديد ،خاليا كرات الدم احلمراء على حمل الأوك�سجني �إىل باقي
اخلاليا يف ج�سم الإن�سان ،وميكن اال�ستفادة من هذه املادة الغذائية املهمة يف
�أغذية مثل ال�سمك والفول والعد�س وال�سبانخ واحلم�ص والزبيب.

مك�سرات اجلوز ل�صحة
القلب وخف�ض الكول�سرتول
حتتوي املك�رسات كاللوز واجلوز
وغريها على مغذيات �صحية تعتني
ب�صحة القلب وال�رشايني ،ورغم �أن
الدرا�سات والأبحاث تركز على فوائد
اللوز النيئ يف خف�ض الكولي�سرتول
واملحافظة على ال�رشايني� ،إال
�أن اجلوز ال يقل �أهمية عنه عندما
يتعلق الأمر ب�صحة القلب.
ففي درا�سة حديثة ن�رش نتائجها
موقع "ديلي هيلث بو�ست" املعني
بال�صحة ،ثبت �أن تناول حفنة من
اجلوز �أي ما يعادل  7حبات ،ملدة
� 4أيام يف الأ�سبوع يقلل من خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب بن�سبة ،30%
بينما تناولها ملدة � 5أيام يف الأ�سبوع
�أو �أكرث يقلل من خطر الإ�صابة بن�سبة
.40%
ووجدت الدرا�سة التي �أجريت على
�أ�شخا�ص يعانون من ارتفاع حاد
يف م�ستويات الكولي�سرتول ال�سيئ
بالدم ،حت�سنا كبريا يف م�ستويات
الأوعية
ومرونة
الكولي�سرتول
الدموية ،مما ي�ساعد على تدفق الدم
ب�سال�سة ،بعد �أربع �ساعات فقط من
تناول الأ�شخا�ص للمك�رسات �أو زيت

ع�صري الرمان دواء �سحري لأمرا�ض القلب
على مدار ال�سنوات املا�ضية� ،أجريت
العديد من الدرا�سات حول فعالية
ع�صري الرمان يف احلد من الإجهاد
الت�أك�سدي للج�سم وحت�سني �صحة
القلب ب�شكل عام.
وخل�صت هذه الدرا�سات
�إىل �أن هذا امل�رشوب
ي�ساعد
ال�سحري
ب�شكل كبري يف حماية
ومنع
ال�رشايني
ان�سدادها ،بالإ�ضافة
�إىل تقليل م�ستويات
ا لكو لي�سرت و ل
ال�ضار بالدم.
كما خل�صت �أحدث
الدرا�سات
هذه
�إىل فعالية ع�صري
الرمان يف عالج نق�ص
تدفق الدم للمخ لدى الأطفال الر�ضع،
بالإ�ضافة �إىل حماربة الزهامير
وال�سمنة والعقم عند الرجال ،ف�ض ًال
عن كونه احلل ال�سحري ل�صحة القلب،

وذلك بف�ضل خوا�صه امل�ضادة لكل من
الأك�سدة وال�رسطان وااللتهابات.
ويف درا�سة ن�رشت يف املجلة
الأمريكية لأمرا�ض القلب عام
 ،2005تو�صل
ا لبا حثو ن
�إىل �أن تناول
كوب من ع�صري
الرمان يومي ًا
ملدة � 3أ�شهر
ح�سن من تدفق
الدم يف

ال�رشيان التاجي املغذي للقلب لدى
املر�ضى الذين يعانون من م�شاكل
نق�ص الرتوية.
دواء �سحري لأمرا�ض القلب
كما �أكدت درا�سة �أخرى ن�رشت يف

التقيد باحلمية النباتية يهدد �أ�صحابه بال�سكتة الدماغية
وجد العلماء �أن النباتيني لديهم
خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية
بن�سبة � 20%أكرث من الذين يتناولون
اللحوم ،وهذا يعادل  3حاالت من
ال�سكتة الدماغية لكل � 1000شخ�ص
على مدى � 10سنوات ،ويعزا ذلك
ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع معدل ال�سكتة
الدماغية النزفية ،التي حتدث عندما
تت�رسب الأوعية الدموية يف الدماغ �أو
تتمزق .وقال العلماء �إن النباتيني
الذين �شاركوا يف الدرا�سة� ،سجلوا
انخفا�ضا يف ن�سبة الكول�سرتول
يف الدم وانخفا�ضا يف م�ستويات
الفيتامينات الرئي�سية مثل فيتامني
"بي  "12الذي ميكن �أن يف�رس هذه
ال�صلة بني احلمية الغذائية النباتية
والإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
و�أ�شار العلماء �إىل �أنه" :ب�شكل عام،

�أظهرت الدرا�سة احلالية �أن البالغني
يف اململكة املتحدة الذين كانوا
يتناولون الأ�سماك �أو النباتيني،
لديهم خماطر �أقل للإ�صابة ب�أمرا�ض
نق�ص تروية القلب مقارنة مبن ي�أكلون
اللحوم ،لكن النباتيني كانوا �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بال�سكتة الدماغية".
ووجد العلماء �أن النباتيني �أقل
عر�ضة بن�سبة  22%للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ،من الذين يتناولون اللحوم،
�أي ما يعادل  10حاالت �إ�صابة لكل
� 1000شخ�ص ،على مدى عقد.
�أما �أولئك الذي يتجنبون اللحوم
ويتناولون الأ�سماك بدال عنها،
فكان خطر الإ�صابة لديهم بال�سكتة
الدماغية بن�سبة .13%
وقال العلماء �إن هذا االختالف رمبا
يرجع جزئيا ،على الأقل� ،إىل انخفا�ض

فح�ص جديد يك�شف مبكرا
عن "ال�سرطان الأ�شد فتكا"
اجلوز.
كما �أ�شار الباحثون يف الدرا�سة التي
�أ�رشف عليها الدكتور بيني كري�س
اترتون� ،أن االنتظام يف تناول حفنة
من اجلوز يوميا ميكن �أن يوفر حماية
�شبه فورية من �أمرا�ض القلب بعد
يومني فقط.
وتكمن الفوائد اجلمة للجوز يف
احتوائه على كمية وفرية من �أحما�ض
�أوميغا  ،3و�أوميغا  6الدهنية،
م�ضادات الأك�سدة ،فيتامني ،B6
وغريها من املعادن الهامة للج�سم
كاملاغن�سيوم ،الزنك واحلديد.
وين�صح بتناول اجلوز دون نزع
ق�رشته اخلفيفة وذلك الحتوائها على
قدر كبري من م�ضادات الأك�سدة.

�أ�سباب ال�صرع و�أعرا�ضه
�أو�ضحت الرابطة الأملانية لأطباء الأع�صاب �أن
ال�رصع يحدث نتيجة فرط ن�شاط بع�ض نطاقات املخ
�أو املخ ب�أكمله ،الذي يعطي �إ�شارات ب�شكل زائد عن
احلد ،و�أ�سبابه تعود �إىل التهاب ال�سحايا �أو التهاب
املخ �أو الأورام ،ويف بع�ض الأحيان ال يوجد �سبب وا�ضح للمر�ض.
وتتمثل �أعرا�ض ال�رصع يف الت�شنجات الع�ضلية وفقدان الوعي والهالو�س،
وغالبا ت�ستمر نوبته ملدة خم�س دقائق ،تعقبها مرحلة نوم ترتاوح بني ع�رش
وع�رشين دقيقة .ويجب ا�ست�شارة طبيب �أع�صاب على وجه ال�رسعة للتحقق من
الإ�صابة بال�رصع ،واخل�ضوع للعالج يف الوقت املنا�سب ،ب�سبب رفع نوبات
ال�رصع خطر ال�سقوط والتعر�ض لك�سور خطرية.

جملة � ،Clinical Nutritionأن
مادة البوليفينول وم�ضادات الأك�سدة
املتوفرة بكرثة يف الرمان هي ال�سبب
الرئي�سي الذي يجعل منه الدواء
ال�سحري مل�شاكل القلب والأوعية
الدموية .ووجدت درا�سات حديثة
�أن الرمان يقلل ب�شكل كبري م�ستويات
الإجهاد الت�أك�سدي باجل�سم ،والتي
يعتقد الأطباء �أنها م�ؤ�رش رئي�سي
خلطر الإ�صابة بال�رسطان.
ويف عام  ،2012ك�شفت درا�سة
ن�رشت يف جمل ة lFree Radical Bio
 ogy & Medicineعن نتائج جتربة
�رسيرية �أجريت على مدار عام حول
فعالية ع�صري الرمان يف الق�ضاء
على الإجهاد الت�أك�سدي وااللتهابات
باجل�سم ،ك�شفت �أن تناول ع�صري
الرمان بانتظام لفرتة طويلة ال يح�سن
فقط �صحة القلب والأوعية الدموية،
بل يتعدى ذلك ليعزز مناعة اجل�سم
ب�شكل عام ويخف�ض الإ�صابة بعدوى
امل�ست�شفيات.

قد ي�شكل فح�ص دم مت ت�صميمه حديثا
�أمال ملر�ضى �رسطان الرئة ،الذي يعد
�أكرث �أنواع ال�رسطان فتكا باملر�ضى،
وذلك لقدرته على الك�شف مبكرا عن
هذا املر�ض اخلبيث.
ويعد �رسطان الرئة ثالث �أكرث �أنواع
ال�رسطان انت�شارا� ،إال �أن الوفيات
التي يت�سبب بها كبرية جدا� ،إذ ال
يعي�ش �سوى  9يف املئة من املر�ضى،
ملدة تزيد عن � 5سنوات بعد ت�شخي�ص
املر�ض .و�أجريت جتربة على نحو 12

 6فناجني قهوة حتميك
من مر�ض م�ؤمل
ك�شفت درا�سة �أجراها م�ست�شفى جامعة
كوبنهاغن يف الدمنارك� ،أن تناول 6
فناجني �أو �أكرث من القهوة يوميا يقلل
ب�شكل كبري من خطر الإ�صابة باحل�صى
يف املرارة.
ويقلل اال�ستهالك املرتفع للقهوة من
فر�ص الإ�صابة باملر�ض امل�ؤمل بن�سبة
 ،23%مقارنة بعدم ا�ستهالك الكافيني
على الإطالق.
وحلل الباحثون البيانات الر�سمية
لل�صحة ومنط احلياة بني � 104آالف
و 500بالغ ،توبعت حاالتهم 13
عاما.
ووجدوا �أن �رشب فنجان واحد من
القهوة قلل من خطر الإ�صابة باحلالة

�ألف �شخ�ص من املر�ضى املعر�ضني
ملخاطر عالية يف ا�سكتلندا ،وجدت
�أن الذين خ�ضعوا الختبار الدم مت
ت�شخي�صهم يف مرحلة مبكرة� ،أكرث
من �أولئك الذين تلقوا رعاية �صحية
عادية .وقالت �رشكة "�أون�سيميون
هولدينغز" التي �صممت فح�ص الدم
هذا� ،إنه يعمل من خالل الك�شف
عن الأج�سام امل�ضادة التي ي�صنعها
امل�سماة  ،GSDبن�سبة  ،3%ولكن
الت�أثري الأكرب نتج عن �رشب عدة
فناجني قهوة يوميا.
وح�صوات املرارة عبارة عن كتل
من مواد �صلبة ،تت�شكل يف املرارة،
وميكن �أن ت�شبه حبيبات الرمل �أو
احل�صى الكبرية ،حيث تت�شكل من
مواد كيميائية يف "ال�صفراء" ،وميكن
�أن تتكون من جمرد الكولي�سرتول
ومزيج من الكال�سيوم و�صباغ من
خاليا الدم احلمراء.
وت�شمل الأعرا�ض الأكرث �شيوعا
للحالة هذه� ،أمل البطن احلاد الذي
ي�ستمر ملدة � 8ساعات.
وقال الباحثون �إن الكافيني ينطلق
عن طريق العقدة "ال�صفراء" ،ويحتوي
على مركبات كيميائية ت�سم ى hmet
 ،ylxanthinesالتي حتفز �إنتاج
احلم�ض ،ما قد مينع الكولي�سرتول

وزن اجل�سم و�ضغط الدم وم�ستوى
ال�سكري يف الدم بني النباتيني .وقال
الباحث البارز الدكتور تامي تونغ،
من ق�سم ال�صحة ال�سكانية يف نوفيلد
يف �أوك�سفورد" :هناك حاجة �إىل �إجراء
درا�سات �إ�ضافية يف جمموعات كبرية
�أخرى ذات ن�سبة عالية من الأ�شخا�ص
الذين ال يتناولون اللحوم للت�أكد من
قابلية تعميم هذه النتائج".
اجلهاز املناعي للج�سم ،كدفاع
طبيعي �ضد اخلاليا ال�رسطانية.
و�أ�ضافت ال�رشكة يف بيان" :مت
اختيار �رسطان الرئة ك�أول هدف لهذه
التكنولوجيا ،لأنه ال�سبب الرئي�سي
للوفيات املرتبطة بال�رسطان يف
العامل ،وغالبا ما يتم اكت�شافه يف
مرحلة متقدمة� ،إذ يتم ت�شخي�ص
حوايل  85باملئة من املر�ضى يف
اململكة املتحدة بعد انت�شار املر�ض
�إىل �أجزاء �أخرى من اجل�سم" .و�أ�شارت
�إىل �أنه من بني �أولئك الذين خ�ضعوا
الختبار الدم ،ثم ن�ش�أ لديهم �رسطان
الرئة يف غ�ضون عامني ،مت ت�شخي�ص
 41.1باملئة منهم يف مرحلة مبكرة.

من تكوين ح�صوات املرارة.
وقال فريق البحث ب�إ�رشاف �أ�سك
تايبجايرغ نورد�ستجارد ،من ق�سم
الكيمياء احليوية باجلامعة�" :إن
الزيادة التي حتدثها القهوة يف �إنتاج
حام�ض ال�صفراء ،ميكن �أن يقلل من
خطر ح�صى املرارة" .ويف الوقت
نف�سهُ ،حذرت الن�ساء احلوامل من
�رشب �أكرث من فنجاين قهوة يوميا،
لأن ذلك قد ي�ؤدي �إىل تلف الكبد.
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� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

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.

عا�ش لـ 36عام يف ال�سجن ب�سبب  50دوالر فقط

عاما كاملة
ق�ضى �إليفن كينارد 36
ً
يف ال�سجن وذلك بعد اتهامه يف ق�ضية
�رسقة من الدرجة الأوىل ،وكان ال�شاب
عاما وقتها قد
البالغ من العمر 20
ً
�رسق  50دوالر فقط ليح�صل على هذا
احلكم القا�سي.
ويكمن �رس هذا احلكم يف قانون
ال�رضبات الثالث يف والية �أالباما وكان
قد مت اتهام �إليفن قبل هذا احلادث يف
 3جنايات �رسقة من الدرجة الثانية
وحكم عليه بال�سجن ملدة � 3سنوات.
ُ
�أليفن الذي يبلغ من العمر حال ًيا
 56عام قد ح�صل على الإفراج من �سجن دونالد�سون الإ�صالحي بعد االنتهاء من مدة حمكوميته
الأ�سا�سية ،وقد عربت ابنة �أخت �إليفن عن �سعادتها بالإفراج عنه وقالت كنت ننتظر هذه اللحظة
عاما.
منذ ً 20
كينارد كان يعمل يف جمال البناء قبل �أن ُي�سجن لهذه املدة الطويلة حيث قال �أنه مل يتوقع
اخلروج من ال�سجن واعتقد �أنه �سيبقى هناك حتى �آخر �أيام حياته.
حالة �أليفن لي�ست فريدة من نوعها فهناك مئات امل�سجونني بنف�س الأو�ضاع وح�صلوا على
عقوبات ال تُ �صدق ب�سبب هذا القانون الذي مت �إلغا�ؤه منذ �سنوات طويلة ولي�س لديهم حمامي
يدافع عنهم.

حفل زفاف لطفلة عمرها � 9سنوات يت�سبب يف حالة غ�ضب

تداول رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي فيديو ق�صري لـحفل
زفاف طفلة عمرها � 9سنوات
فقط من �شاب �أكرب منها بكثري
الأمر الذي ت�سبب يف حالة من
الغ�ضب واملطالبات بالتحقيق يف
الواقعة.
خالل الفيديو يظهر ال�شاب
بجوار فتاة �صغرية وي�س�ألها
امل�أذون هل تقبل بالزواج بال�شاب
فتجيب باملوافقة.،
وكانت �صحفية �إيرانية قد ن�رشت الفيديو على �صفحتها على تويرت و�أثارت جدل كبري حول الأمر
وطالبت بتطبيق القانون الذي مينع زواج طفلة عمرها �أقل من  15عام من �شاب �أكرب منها.
يف الوقت نف�سه ك�شف مركز درا�سات تابع للربملان الإيراين عن �إح�صاءات ت�شري لزيادة �أعداد
خ�صو�صا يف املناطق الريفية لذلك يعتزم الربملان �إ�صدار قانون يحظر زواج
الزواج بني القا�رصات
ً
القا�رصات يف البالد.
فالقانون الإيراين احلايل ي�سمح للفتاة من عمر  13عام وللذكور من عمر  15عام بالزواج �إال �أن
امل�رشعني �سمحوا بزواج �أطفال �أعمارهم تقل عن هذا املعدل ب�رشط موافقة الأهل واحل�صول على �أمر
من املحكمة.

مزهريةا�شرتاها بجنيه واحد لتحقق له ثروة!.

�شاب هندي يخطف عرو�سه على ظهر دبابة ع�سكرية

�سافر عري�س هندي �إىل عرو�سه يف مدينة
بولتون يف بريطانيا على ظهر دبابة �أبوت الأمر
الذي �شكل �صدمة للعرو�س وعائلتها ،ورافق
جاز جوجنر فرقة من الطبول جل�سوا على مقدمة
الدبابة برفقته.
جاز جوجنر ابن �أحد �أ�شهر رجال الأعمال يف
الهند وهو �صادق جوجنر حيث انتقل من مدينة
برمنغهام �إىل بولتون على الدبابة وورائه

عائلته يف موكب من ال�سيارات
الفاخرة ال�صطحاب العرو�س
�إىل قاعة الزفاف بطريقة
مميزة.
وكانت العادات القدمية يف
الهند تفر�ض على العري�س
من مناطق �شمال وغرب الهند
�أن يزف عرو�سه على ح�صان
�أبي�ض �أو فيل حتى ت�صل �إىل
مكان �إقامة احلفل ويطلق على
هذه العادة ا�سم برات.
�أما عن وقع الأمر على العرو�س وعائلتها فكان
�صادم حيث مل يتوقع �أحد �أن ي�أتي العري�س على
منت دبابة لأخذ العرو�س بعد �أن قام بتعديل
كبري على العادات القدمية لتنا�سبه.
جار البالغ من العمر  22عام اختار هذه
احليلة الغريبة لإبهار عرو�سه وبالفعل جنحت
خطته حيث مل يتوقع �أحد حيلته.

ذهبت للوالدة لتكت�شف �أنها رزقت بـ 3توائم دفعة واحدة

اكت�شفت �أم وهي يف مرحلة املخا�ض �أنها
�ست�صبح �أم لـ� 3أطفال وذلك بعد �أن �أخربها الأطباء
�أنها حامل يف تو�أم من طفلني الأمر الذي �شكل لها
�صدمة ومفاج�أة �سارة للغاية.
الأم الرو�سية دانيت جيلتز مل تكن تخطط للحمل
لكنها فوجئت ب�أمل �شديد يف معدتها واعتقدت
�أنها تعاين من ح�صى يف الكلى وعندما ذهبت
�إىل الطبيب علمت ب�أنها حامل وبعد عدة �شهور
اكت�شفت �أنها �سرتزق بطفلني تو�أم.
�إال �أن الأطباء خالل الوالدة وجدوا طفل ثالث مل
يتمكنوا من ر�ؤيته على الأجهزة و�أخربوا الأم ب�أنها
�أ�صبحت �أم لـ� 3أطفال فتاتني و�صبي والألطف �أن
الثالثة يف نف�س الوزن وهو  1.8كيلوجرام.
الأم رزقت بالأطفال من خالل التخ�صيب
الطبيعي و�أطلقت على �أطفالها الثالثة �أ�سماء
باليز وجيب�سي ونيكي وبذلك �أ�صبحت دانيت �أم
لـ� 5أطفال وم�س�ؤولة عن عائلة كبرية.
فبعد �أن �أجنبت دانيت طفلني منذ  12عام مل ترغب يف احل�صول على املزيد من الأطفال �إال �أن
�أبنائها الأكرب �سنًا لطاملا �أرادوا �أخوة �أ�صغر منهم وبالفعل حتققت لهم هذه الأمنية.

قام رجل جمهول الهوية ب�رشاء مزهرية
�صغرية من �أحد املتاجر اخلريية مقابل جنيه
�إ�سرتليني واحد ليكت�شف احلقيقة املذهلة
بخ�صو�ص هذه املزهرية عند عر�ضها للبيع
من خالل موقع  eBayحيث و�ضع لها �سعر

زهيد.
انهالت عرو�ض ال�رشاء على الرجل ليعلم
حينها �أن الزهرية لها تاريخ طويل حيث
خ�صي�صا للإمرباطور ال�صيني ت�شيان
�صنعت
ً
ُ
لونغ الذي حكم ال�صني خالل الفرتة من 1753
وحتى عام .1796
املزهرية ال�صفراء البالغ طولها � 20سم مت
�إلغاء عر�ض بيعها على املوقع ب�سبب الإقبال
ال�شديد وتدخل �أحد خرباء القطع الأثرية الذي
�أكد تاريخ املزهرية وهو ما كُ تب عليها.
فيوجد على املزهرية �أبيات �شعر باللغة
ال�صينية ت�شيد بالبخور عليها ختمان باللون
الأحمر احلديدي وهي عالمة الإمرباطور ت�شيان
لونغ لذلك مت و�ضع �سعر لها � 97ألف دوالر
و�سيتم عر�ضها خالل مزاد علني.
اجلدير بالذكر �أن الإمرباطور ت�شيان لونغ
هو الإمرباطور ال�ساد�س من �ساللة ت�شينغ
وتنازل عن العر�ش البنه وتويف بعدها بـ3
�سنوات.

ت�صطحب ح�صانها �إىل الطائرة ليخل�صها من �ضغط نف�سي!

تداول رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو يظهر
�أمريكية،
م�سافرة
وهي ت�صطحب ح�صان ًا
من ف�صيلة بوين� ،إىل
�صالون الطائرة.
امل�سافرة
وبررت
ّ
رصفها الغريب هذا،
ت� ّ
ب�أنّ ها ترغب �أن ي�ساعدها
هذا احليوان الأليف،
يف التغلّب على ال�ضغط
النف�سي والعاطفي خالل الرحلة اجلوية من �شيكاغو �إىل �أوماها بالواليات املتّحدة الأمريكية.
ويف مقطع الفيديو املتداول ،ظهرت امل�سافرة برفقة احل�صان وهي تعرب نقطة التفتي�ش يف مطار
املغادرة ،ومن ثم وهي جتل�س على مقعدها يف ال�صالون واحل�صان يقف بجانبها.
ومن املهم �أن ميلك كل من يعاين من ا�ضطراب الوحدة �أو من الإ�ضطراب الع�صبي� ،أي نوع من
احليوانات الأليفة.
يتحملون
فهذه احليوانات جتعل الأ�شخا�ص الذين يعانون من هذه الأنواع من اال�ضطرابات النف�سية
ّ
يح�سن كثري ًا من طريقة تعاملهم مع الأ�شخا�ص من حولهم واندماجهم يف
امل�س�ؤولية ويعتنون بها ما
ّ
املجتمع �أكرث ف�أكرث.
ً
ً
جمرد مداعبة احليوان االليف يجعلك �أكرث هدوءا وقادرا على ال�سيطرة ب�سهولة على غ�ضبك.
كما �أن
ّ
ركّ ز على ن�سيج فروه الناعم ،و�أنفا�سه العميقة .فعندما يلم�س الإن�سان احليوان الأليف ينتج ج�سمه
الأوك�سيتو�سني �أي الهرمون املرتبط مبحاربة التوتر والإجهاد مما ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم و
م�ستويات الكورتيزول.
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فرقة الإقليم اجلنوبي للآالت املو�سيقية الرتاثية
الآالت املو�سيقية الرتاثية هي الآالت التي كان وما يزال تعزفها قومياتنا الإرترية يف خمتلف املنا�سبات ال�شعبية والدينية
من متابعاتنا للفعاليات الفنية والثقافية
يف املهرجان الوطني  ،2019الذي قدمت
فيه خمتلف الفرق املو�سيقية عرو�ضها
الفنية لرواد املهرجان ،وكان من بينها،
فرق االقاليم الإرترية ال�ستة للآالت
املو�سيقية الرتاثية ،التي قدمت عر�ض يف
القاعات وامل�سارح املفتوحة كما �شاركت يف
مناف�سات يف العزف على الآالت املو�سيقية
الرتاثية،يف ما بينها ومن خالل ذلك اجرت
�صحيفة �إرتريا احلديثة لقاء مع مدير فرقة
الإقليم اجلنوبي للآالت املو�سيقية الرتاثية،
ال�سيد /حروي ت�سفايوهن�س ،والذي حدثنا
عن ت�أ�سي�س الفرقة  ،والآالت الرتاثية التي
تعزفها الفرقة  ،واخلطط امل�ستقبلية لتطوير
الفرقة ،ف�إىل م�ضابط احلوار.

جمال حممد علي
يف البداية حبذا لو تعطينا فكرة عن
الآالت املو�سيقية الرتاثية؟
الآالت املو�سيقية الرتاثية هي جميع
الآالت املو�سيقية التي كانت �ضمن تراثنا
الثقايف وما زالت ،دون ان ن�ضيف �أية
�آلة مو�سيقية اجنبية او دخيلة من خارج
تراثنا ،وهي الآالت املو�سيقية الرتاثية
املختلفة التي يعزفها جمتمعنا الإرتري
يف خمتلف منا�سباته ال�شعبية والدينية،
يف االعياد واالفراح واالحزان ،ويف
املهرجانات ال�شعبية.
وبع�ض من تلك الآالت املو�سيقية قد
يكون مت �إجراء �إ�ضافات �إليها ،وبع�ضها
مت تعديلها لتواكب التطور حتى يعزف
عليها العديد من ال�سالمل املو�سيقية،
واملقطوعات املو�سيقية لقومياتنا
الإرترية ،واالجنبية.
بد�أيات ت�أ�سي�س الفرقة ،والآالت
املو�سيقية التي �إنطلقت بها؟
ت�أ�س�ست الفرقة يف العام ،2014
و�إنطلقت الفرقة بالقليل من الآالت
املو�سيقية الرتاثية وهي الآالت الوترية
(الكرار و الواطا) ،والآلة الإيقاعية
( كربو) ،وكانت الفرقة يف بداياتها
ت�ؤدي دور م�صاحب لفرقة الإقليم للفنون
الرتاثية.
بعد ان اعلن عن �إقامت مناف�سات
يف املهرجان الوطني يف العزف على
الآالت املو�سيقية الرتاثية ،قامت
الفرقة ب�إ�ستدعاء بع�ض عازيف الآالت
الرتاثية املو�سيقية يف الإقليم وقمنا
بدعوة خمت�صني يف الآالت املو�سيقية

ال�سيد حروي ت�سفاهيوت
لي�شاهدوا �أدائهم يف عر�ض �أقمناه يف
الإقليم ليقدموا لنا رايهم عن م�ستوى
اداء العازفني ،وبالفعل تلقينا امل�شورة
والن�صح منهم ،وقمنا بت�صحيح االخطاء
وملئ النواق�ص التي كانت لدينا  ،ومت
حت�سني م�ستوى الفرقة ،و�إ�ستفدنا من
ذلك يف مراحل التطور التي مرت بها
الفرقة.
وبعد ان كانت تعزف الفرقة على
القليل من الآالت �إ�ستطاعت ان ت�ضم
العديد من الآالت املو�سيقية الرتاثية،
ومنها �آلة امللخت ،وهي من الآالت
النادرة يف زمننا هذا والتي ي�ستطيع
القالئل من االفراد فقط العزف عليها
وبعد البحث الذي اجريناه يف الإقليم
عن الآالت الرتاثية وجدنا ا�رسة متتلك
هذه الآلة وي�ستطيع البع�ض من افرادها
العزف عليها ،ومت �ضمهم �إىل الفرقة.
كما قمنا بتطوير ا�آلة الكرار ومت
�إ�ضافة بع�ض االوتار �إليها فبعد ان كانت
تتكون من خم�سة اوتار ا�ضفنا �إليها
وتر لت�صبح اوتارها �ستة ،وبعد فرتة
مت حت�سينها اي�ضا وا�ضفنا �إليها وتر
اخر لي�صبح عدد اوتارها ال�سبعة ،كما
مت دمج البيز كرار يف الفرقة ،وكذلك
اي�ضا ا�ضفنا للفرقة ادوات �إيقاعية ومنها
الدربوكا ،ومن فرتة الخرى ن�شاهد
تطور يف الآالت وكذلك يف م�ستوى �أداء
عازيف الفرقة.
ما هي الآالت املو�سيقية الرتاثية التي
تعزفها فرقة الإقليم اجلنوبي الرتاثية؟
تعزف فرقتنا على الآالت املو�سيقية
الرتاثية التي هي من �ضمن تراث الإقليم
اجلنوبي ،التي يعزف بها يف خمتلف
املنا�سبات ال�شعبية والدينية  ،وهي
الآالت الوترية املتكونة من الربابة
مبختلف اال�شكال واالحجام وهي (
الكرار ،الواطا ،البقنا) وكذلك االالت

املو�سيقية النفخية او البوقية ،مثل(
ملخت� ،إمبلتا ،تاتوال ،حمحام) ،وكذلك
الآالت الإيقاعية (الكربو) وهي الطبول
مبختلف احجامها ،واالجرا�س(ظناظل)
التي ت�ستخدمها الكنائ�س يف طقو�سها
ومنا�سباتها.
ما هي �أهم املحافل التي قدمت فيها
الفرقة عرو�ضها الفنية؟
يجيب ال�سيد /حروي ت�سفا يوهن�س
عن ذلك قائ ًال ،كما ذكرت �سابقا ان
الفرقة يف بداياتها كانت تقوم بدور
م�صاحب لفرقة الإقليم اجلنوبي للفنون
ال�شعبية ،وذلك اتاح للفرقة فر�ص
لتقدم نف�سها للجمهور ،و�إنطالق ًا من ذلك
قام امل�س�ؤولون يف مفو�ضية الريا�ضة
والثقافة بجمع عازيف الآالت املو�سيقية
الرتاثية يف الإقليم واتاحة لهم فر�ص
العزف �ضمن فرقة بعد ان كانوا يعزفوا
على خمتلف الآالت منفردين ،ومت
�إعطائهم تدريب ومتارين على العزف
اجلماعي ،وقبل ذلك مبدة اي يف العام
 2008و 2009كانت هناك مناف�سات تقام
يف املهرجان يف عزف الآالت املو�سيقية
الرتاثية ي�شارك فيها االطفال� ،إال ان ذلك
مل يكن يتم ب�شكل منظم ،وبعد الإعالن
عن بدء املناف�سات يف املهرجان ،مت
الإعداد لها ب�صورة منظمة وجادة،
ونتيجة ذلك العمل الد�ؤوب والذي
مت ب�شكل منظم ح�صلت الفرقة على
املرتبة االوىل يف اول مناف�سة اقيمت يف
املهرجان الوطني.
الفرقة منذ ت�أ�سي�سها ت�شارك يف
معظم املنا�سبات الوطنية وال�شعبية
مثل الإحتفال بعيد
يف الإقليم،
الإ�ستقالل ،واالعياد الدينية ،وغريها
من منا�سبات.
ما هي امل�شاريع امل�ستقبلية لتطوير
الفرقة؟
من االهداف التي يتبناها الإقليم
مبختلف م�ؤ�س�ساته هو �إعادة الآالت
الرتاثية �إىل مكانها الطبيعي يف الثقافة
الفنية للمجتمع الإرتري و يف ال�ساحة
الفنيةعلى م�ستوى الوطن ومنه �إىل
العاملية ،وكذلك تطوير الآالت الرتاثية
مبا يتوافق مع جزورها .وذلك ب�إجراء
البحوث والدرا�سات ،وتدريب عازفني
جدد على الآالت املو�سيقية الرتاثية،
وتقوم مفو�ضية الريا�ضة والثقافة
يف الإقليم بتقدمي فر�ص يف املناف�سة
لل�شباب يف العزف للم�شاركة مع الفرقة
يف املهرجانات واملنا�سبات الوطنية،
ويتم �ضم املوهوبني وتدريبهم مع
الفرقة مبا يتيح املجال لتنت�رش هذه
الآالت املو�سيقية على م�ستوى الإقليم

والوطن ،فاع�ضاء الفرقة احلاليني هم
جدد وكان من قبلهم اخريني واتيحت
لهم الفر�ص لريتقوا مب�ستواهم يف
املجال املو�سيقي ،وت�ستمر الفرقة يف
�إتاحت الفر�ص كل عام ملنت�سبني جدد
من العازفني.
كذلك من �ضمن الربامج هو تطوير
الفرقة لت�صبح فرقة ت�ضم معظم الآالت
الرتاثية لقومياتنا الإرترية الت�سعة،
وبالفعل ا�ست�أنف العمل على ذلك
امل�رشوع ،ويف الوقت احلا�رض تعزف
الفرقة احلان جميع القوميات الإرترية،
وكذلك احلان �رشقية وغربية ،ويتم
عزفها جميعها بالآالت الرتاثية.
ويف ختام حوارنا قال ال�سيد /حروي
ت�سفايوهن�س ،ان املهرجان الوطني

يقوم بدور فعال ومهم يف املحافظة على
الرتاث بجميع ا�شكاله ،واملناف�سات
الفنية والثقافية التي تقام فيه متهد
االر�ضية املنا�سبة لغر�س الفنون
والثقافة الإرترية يف االجيال احلالية
وامل�ستقبلية ،مبا ي�شكل ار�ضية لتقدمي
ما هو اف�ضل و�إجراء البحوث اجلادة يف
الرتاث املو�سيقي الإرتري.
واود ان ا�شكر جميع من �شاركوا
يف العمل الد�ؤوب لتقدم فرقة الإقليم
اجلنوبي عرو�ض مو�سيقية مبا يليق
بالرتاث الفني الغني الذي ميلكه
الإقليم ،كذلك اتقدم بال�شكر ل�صحيفة
�إرتريا احلديثة لإتاحتها الفر�صة
ليتعرف الق�أرئ على فرقة الإقليم
اجلنوبي للآالت املو�سيقية الرتاثية.

�سينما ا�سمرا ت�شهد تخريج  80فنانا وفنانة

�شهدت �سينما ا�سمرا يف ال�سابع من
�سبتمرب اجلاري مرا�سم تخريج ثمانني
فنانا بينهم  24فنانة بعد ان �شاركوا يف
دورة فنية نظمها ق�سم ال�ش�ؤون الثقافية
باجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
 ،تركزت يف العديد من املجاالت
الفنية املتنوعة وانتاج االفالم .ويف
مرا�سم التخرج التي ح�رضها املدعوين
وامل�صورين
من خمرجي االفالم
واملمنتجني ،قالت من�سقة الدورة
التاهيلية الفنانة جنات �آدم ان  56من
الدار�سني تلقوا دورة تاهيلية وتدريبية
امتدت لعام واحد ,وال 24فنانا لفرتة
ثالثة ا�شهر ،يف جماالت انتاج االفالم
وهند�سة ال�صوت ومنتجة االفالم.

من جهته ذكر اال�ستاذ مت�سقن ظهايي
احد املدربني بان الدورة هي امتداد
للدورات ال�سابقة لتطوير انتاج االفالم
الق�صرية والطويلة و املنظمة عرب ق�سم
ال�ش�ؤون الثقافية باجلبهة والتي بد�أت
ب�إمكانات حملية يف العام  ،2016وقد
ركزت الدورة على اعمال تطوير االفالم
الوطنية من حيث الت�صوير والتلوين
وال�صوت  .واو�ضح ممثل اخلريجني
بان املعلومات املكت�سبة من الدورة
�ست�ساعد هم على تعزيز معلوماتهم ،
داعيا لتنظيم دورات مماثلة .
ويف اخلتام عر�ضت للم�شاهدين �ست
افالم ق�صرية من انتاج الدار�سني.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

بد�أ معدل هطول االمطار يقل واالنهار جتف ب�سبب العوامل الب�رشية واملناخية"

املزارع قيتئوم:التهديد احلقيقي مل�ستقبلنا هو نق�ص املياه
�سليمان حممد �سعد
كانت الزراعة حجر الزاوية
لالقت�صاد الإرتري يف املا�ضي
وال تزال امل�صدر الرئي�سي للدخل
والغذاء لأكرث من  70يف املائة من
ال�سكان.وي�ؤكد التقرير الذي �صدر
من وزارة الزراعة يف العام 2016
لدى �إرتريا موارد طبيعية كبرية
ومتنوعة ميكن تطويرها لدعم
التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
وعموما  ،متتلك �إرتريا موارد
ً
متوا�ضعة من الأرا�ضي واملياه
حيث تقدر م�ساحة الأرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة بنحو  2.1مليون
هكتار الذي يعادل 17٪من �إجمايل
م�ساحة الأر�ض  ،وهي �صاحلة
للإنتاج املح�صويل والب�ستاين.
من هذه امل�ساحة  ،يوجد 0.6
مليون هكتار فقط منا�سب للري ،
يف حني �أن  0.5٪من �إجمايل م�ساحة
الأر�ض عبارة عن غابات .وجند
الباقي من �إجمايل تلك االر�ضي
هام�شية ج ًدا وجرداء ،حيث
ي�ستفاد منها يف �أح�سن الأحوال
للت�صفح والرعي .ويف عام 2016
 ،كان حوايل  520،000هكتار
حتت الزراعة البعلية  ،بينما
كان حوايل  40،000هكتار حتت
الري الكامل اخلدمات  ،وحوايل
 63،000هكتار من الأرا�ضي كانت
حتت الري ال�رسيع .
ولزيادة طاقة الري و�ضمان
الإنتاج على مدار ال�سنة � ،أن�ش�أت
احلكومة ال�سدود وخزانات املياه
ب�أحجام خمتلفة يف جميع �أنحاء
البالد كلفها �إ�ستثمار باهظ .وعلى
الرغم من هذه اجلهود الكبرية
التي بذلت من قبل احلكومة �،إال ان
منطقة عال تعاين من نق�ص حاد
يف املياه مما ا�صبح يهدد ب�إنهيار
ب�ساتينها.
�إ�شتهرت منطقة عالء جاديني
ب�إنتاجها من حما�صيل احلم�ضيات
وجودة اخل�رضوات منذ اعهد
اال�ستعمار الإيطايل وتطورت
وتو�سعت يف ال�سنوات التي تلت
ذلك .ت�شتهر اي�ض ًا منتجات الفاكهة
من هذه املنطقة بجودتها  ،حيث
يعتاد رجال الأعمال على �إخبار
ثمارهم ب�أنهم من عالء  ،ولكن يف

ال�سنوات الأخرية  ،يواجه املنتج
اجليد من هذه املنطقة �أزمة كبرية
ب�سبب نق�ص املياه الناجتة من
اجلفاف ون�ضوب املياه اجلوفية.
ويف خالل زيارتنا يف منت�صف
هذا العام للأقليم اجلنوبي لتغطية
الن�شاطات التنموية توقفنا على
منطقة عال قادين الزارعية حيث
حاورنا املزارع قويتئوم ابرهام
الذي قام على مدار ال�سنوات
أنواعا
القليلة املا�ضية  ،بزرع � ً
خمتلفة من الفواكه مثل الربتقال
واملاجنو والليمون على م�ساحة
�أربعة هكتارات من الأرا�ضي يف
عال ،بحفر �آبار بالغة االعمق
يف مزرعته لال�ستفادة من املياه
اجلوفية .ميتلك قوتئوم �سبعة
هكتارات من املزارع املزروعة
التي ت�أ�س�ست عام  1972ورثها هو
نف�سه عن �أبيه .وذكر يف قوله بان
ذلك الوقت  ،كان من ال�سهل العثور
على مياه جوفية على بعد
�أمتار قليلة كان يتم
يدويا
حفرها
ً
على بعد
�أ متا ر

قليلة
من ال�سطح.
وا�ضاف بانه بد�أ
منذ ذلك الوقت يزرع
أنواعا خمتلفة من �أ�شجار
� ً
الفاكهة  ،بع�ضها يعطي الفواكه
حتى يومنا هذا.
ويقول املزارع قويت�ؤم الذي
ميتلك حالي ًا جرار ًا و�سيارة بيك
اب و�شاحنة ي�ستخدمها لنقل
منتجاته �إىل الأ�سواق املحلية بان
ازمة املياه قد بد�أت ت�رضبهم ب�شكل
مزمن منذ عام  .2007ومبا ان
اال�ستثمار يف الزراعة  ،وخا�صة
يف الأ�شجار الدائمة يتطلب �أعلى
قدر من املال ا�شار
قو يت�ؤ م
�إىل انهم

يقومون ب�سداد ديونهم �إذا و�صل
مو�سم الأمطار جي ًدا وحققوا ربح ًا
وذلك قد ا�صبح اليحدث �إال بعد
ب�ضع �سنوات.
كما ذكر ب�أن من�سوب املياه
 ،على بعد امتار قليلة فقط من
ال�سطح لب�ضع �سنوات� ،إنح�رس
�إىل ما دون � 60إىل  70مرت ًا اليوم.
م�شري ًا �إىل انه �سي�ضطر للحفر ب�شكل
�أعمق بحث ًا عن املياه �إذا ا�ستمر
الو�ضع كما هو ،وهذا �سيكلفه
مئات الآالف من املال ،وهو مزارع
ريا �إىل
عاما م�ش ً
يبلغ من العمر ً 65
العبارة ال�شائعة بني امل�ستثمرين
املحليني" قنزب عال نعيال "
املرتجمة تقري ًبا با�سم الأموال
املكت�سبة من عالء تُ �ستثمر يف حفر
الآبار.
وتعترب عال قادين او �سهول عال
كما ا�رشنا منطقة زراعية حتتوي
على تربة خ�صبة حيث يتم
نقل �إنتاجها الوافر

من الفاكهة واخل�رض �إىل العا�صمة
ودقمحري .تقع هذه املنطقة
�أ�سمرا
ٍ
احليوية على بعد حوايل  60كم من
�أ�سمرا و  17كم من دقمحري .ولقد
ا�صبحت تهدد �أزمة املياه التي
تفاقمت ب�سبب احلرارة ال�شديدة ،
القاعدة االقت�صادية يف املنطقة.
وكما ذكر املزارع قويت�ؤم خالل
ف�صل اخلريف يف الوقت الذي
تعاين فيه املرتفعات غري البعيدة
عن عالء من

الفي�ضانات والأمطار  ،ي�صلون
املزارعني يف حو�ض عالء جاديني
من �أجل احل�صول على خريف جيد
من كل عام.
ويف و�صفه خلريف هذا العام
او�ضح قويت�ؤم على ان العالمات
املبكرة لبدايته مل تكن جيدة
بالن�سبة ملنطقة عال جادين ،
بينما كانت ال�سماء متطر يف
املرتفعات  ،ف�إنهم يراقبون املطر
من بعيد .وقد تلقت املنطقة بالكاد
منذ �شهر �أبريل من هذا العام وحتى
يونيو  40مم من الأمطار � ،أقل من
املعتاد.ونتيجة لذلك املخاوف
من اجلفاف املمتد تلوح يف الأفق
بالن�سبة للمزارعني .
وي�ضيف ال�سيد/قويتئوم الذي
يعترب مزارع ًا منوذجي ًا  ،من بني
املزارعني الذين ميلكون ب�ساتني
تدار ب�شكل جيد ن�سبيا وي�ستثمرون
بكثافة يف املزرعة وميتلكون
جزء من ابقار
ا جلا مو �س

ا حللو ب  ،با نه
قد ا�ضطر العديد
من املزارعني يف ال�سنوات
الأخرية � ،إىل التخلي عن مزارعهم
ب�سبب قلة املياه وتراكم الديون
عليهم .وا�ضاف على �أن ندرة مياه
ال�رشب تتفاقم �أي�ض ًا بالن�سبة
لل�سكان املحليني.
ومع ت�صاعد هذه امل�شاكل  ،لن
يكون م�صري ال�سيد غويتوم خمتلفًا
أي�ضا
�سيجرب على ترك مزرعته � ً
حيث ُ
 ،كما فعل كثريون �آخرون بالفعل
 ،ما مل يحدث تغيري �أ�سا�سي  .وما
يعتقد هذا املزارع كحل ميكن �أن
يجنب تلك الب�ساتني الكبرية يف
املنطقة من خطر الإنهيار هو �أن
يتم نقل املياه �إليها من ال�سدود
الكبرية وذلك عرب ت�شيد �أنظمة
البنية التحتية املتطورة ،ومن
الوا�ضح �أن هذا �سيتطلب مبالغ
كبرية من املال والوقت .وبالنظر
�إىل �أن املنطقة خ�صبة للغاية
ومنا�سبة لأنواع خمتلفة من الفواكه
� ،إذا مت ا�ستثمارها ب�شكل �صحيح
ف�إنها ميكن �أن تثمر يف الزراعة
اكرث وت�ساعد املزارعني يف حتقيق
االرباح ومتكنهم من �سداد ديونهم.
اعتادت العديد من الأنهار �أن
تتدفق يف حو�ض عالء جاديني ،
خا�صة يف ت�شيويت وجاديني حتى
الثمانينيات .تقع �سهول عالء بني

ال�سيد  /قويتئوم ابرهام
اجلرف اجلبلي التي ت�شكل منطقة
م�ستجمعات املياه الرئي�سية �إىل
ال�سهول.وتعتربهذه اجلرف التي
حتيط بعال منبع ًا مل�صدر الأنهار
التي تتدفق نحو هذه ال�سهول.
ويقول قويت�ؤم بان الأنهار
ا�صبحت جتف ب�سبب عدد من
العوامل الب�رشية واملناخية
التي قل�صت بدورها ن�سبة هطول
االمطار .وا�ضاف �إىل ان تيارات
املياه ال�سطحية التي كانت تندفع
بقوة يف ال�سابق كانت ت�ستخدم
لري احلقول وت�سهم يف �إعادة
�شحن املياه اجلوفية.وا�ضاف يف
نف�س ال�سياق على ان �إذا �إ�ستمر
توقف هذه االنهار عن التدفق كما
هي الأن ،بالت�أكيد �ستكون عواقبه
وخيمة على امل�ستقبل الزراعي
والإجتماعي ملنطقة عال جادين.
كما او�ضح اي�ض ًا ب�أن حمور عالء
جادين الزراعي  ،ي�ضم عدد غري
قليل من الب�ساتني التي ينا�ضل
ا�صحابها بان التنهار ب�سبب هذا
النق�ص احلاد يف املياه .ف�إذا
توقفت هذه املنطقة عن الإنتاج
 ،دون �شك �سيكون لذلك ت�أثري
�سلبي على املعرو�ض من الفاكهة
للأ�سواق املحلية.
و�أ�شار املزارع قويت�ؤم يف اخلتام
�إىل �أن املزارع املهجورة ب�سبب قلة
املياه والظروف املناخية ال�ضارة
يتم االحتفاظ بها حالي ًا من قبل
املزارعني على امل منهم زرعها
يف امل�ستقبل �إذا حت�سنت م�شكلة
املياه .وذكر بان بع�ض املزارعني
يحاولون احلفاظ على مزارعهم
حتى ي�صل اخلريف عن طريق نقل
املياه بال�شاحنات �إليها وعن
طريق حفر التدريبات ونقل املياه
عرب �أنابيب املياه التي متتد حتى
خم�سة كيلومرتات .يتطلب الأمر
الكثري من اال�ستثمار حلفر احلفر
ومتهيد خطوط الأنابيب حيث ا�شار
�إىل بئر ماء كلفه حوايل � 500ألف
نقفة.
ا�شار اي�ض ًا �إىل ان يف ال�سنوات
املا�ضية  ،مل ي�ستطع مزارعوعال
قادين زراعة حتى حم�صول واحد
ب�سبب ف�شل هطول الأمطار ون�ضوب
املياه اجلوفية وهم حمبطون من
تو�سيع مزارعهم.ونا�شد اجلهات
املخت�صة يف االقليم بان تويل
�إهتمامها مل�شكلة نق�ص املياه وان
يتم البحث يف �إيجاد حلول لها من
اجل �ضمان �إ�ستمرارية �إنتاجها لتلك
الفواكه املعروفة بجودتها.

8

الثالثاء 2019 / 9/ 10

		
ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد (اخلام�س_) 5

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

ق�ضايا تنموية

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الطاقة الكامنة للتنوع اللغوي على بناء ال�سالم واال�ستدامة( الأخرية)

ُيع َُّد تبني التنوع اللغوي يف تطوير التعليم وحمو
الأمية �أمر ًا �أ�سا�سي ًا يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
 .حيث جند �أن ق�ضية حمو الأمية هي عن�صر جوهري يف
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة وجدول �أعمال
الأمم املتحدة  2030للتنمية امل�ستدامة  ,وب�شكل خا�ص
الهدف الرابع منها واملتعلق بق�ضية احل�صول على التعليم
اجليد وفر�ص التعلم يف �أي املراحل العمرية ,وبالتحديد
جند �أن غاية من غايات الهدف الرابع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة هي �ضمان تعلم ال�شباب املهارات الالزمة يف
القراءة والكتابة واحل�ساب و�إتاحة فر�صة اكت�سابها �أمام
البالغني ممن يفتقدون �إليها .خا�صة و�أن القراءة والكتابة
�أ�صبحت و�سيلة لتحديد هوية ال�شخ�ص وفهمه للأمور
املختلفة  .ويربز هنا الدور املتعاظم لتعدد اللغات يف عامل
اليوم  ,الذي �صبغته العوملة والرقمنة ب�صبغتيهما .ومبا �أن
العلم والتع ّلم �أحد �أهم ركائز عظمة الأمم  ,حيث مل يعرف
التاريخ ازدهار ح�ضارة من احل�ضارات والأميّة فيها منت�شرة
 ,فما حال الأمية يف بالدنا ؟ ما هي الإجنازات التي حققت
يف هذا املجال ؟ وكذلك ما هي التحيات ؟ وال�سبل املالئمة
للتغلب عليها ؟ هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة �سنحلق
بني طياتها يف هذه ال�صفحة ان�شاءاهلل

�إحتفل املجتمع الدويل يف الثامن
من �سبتمرب اجلاري باليوم الدويل
ملحوالأمية لعام  2019حتت �شعار " حمو
الأمية وتعدد اللغات " .هذا وقد مت ت�سليط
ال�ضوء خالل احتفال العام احلايل على
حقيقة وجود حتديات ماثلة للعيان يف ما
يت�صل مبحو الأمية وتفاوتها بني البلدان
و�سكانها على الرغم من التقدم املحرز
يف هذا املجال .ويعد الإحتفال ال�سنوي
بهذه املنا�سبة فر�صة للجهات ذات ال�صلة
لإبراز التح�سينات التي طر�أت على معدالت
الإملام بالقراءة و الكتابة والتفكري يف
بقية حتديات حمو الأمية املاثلة �أمام
العامل  .وال ب�أ�س من �أن ن�ستهل �صفحة
اليوم بالت�أكيد على �أن املجتمعات
احلالية ويف ظل الثورة التكنولوجية
والتقدم يف جمال التقنيات و املعلوماتية
والتي �أف�ضت بال�رضورة �إىل ات�ساع نطاق
الإت�صاالت  ,كان حتمي ًا حدوث املزيد
من امل�شاركة الإجتماعية وال�سيا�سية
لل�شعوب فيها  ,خا�صة و�أن املجتمع
املتعلم يتميز بتمتعه بالدينامية وتبادل
الأفكار و احلوار البناء وذلك على النقي�ض
عن املجتمع غري املتعلم و الذي ت�شكل
الأمية فيه عقبة ك�أداء حتول دون حت�سني
الظروف احلياتية للأفراد بل قد تتخطى
ذلك وت�ؤدي �إىل الإ�ستبعاد و العنف .
وك�شف بيان �أ�صدرته وزارة التعليم
الإرترية بهذه املنا�سبة � ,أن اخلطة
اخلم�سية املو�ضوعة للفرتة من � 2018إيل
 , 2022ت�شري �إىل انخفا�ض ن�سبة الأمية
يف البالد �إىل ما دون ال  , 10%ال �سيما
الفجوة املوجودة بني اجلن�سني  .ودعت
الوزارة �إىل العمل اجلاد للإ�ستفادة من
الفر�ص التي �أتاحتها �آفاق ال�سالم الراهنة
 ,و�أنه على كافة الإدارات بذل امل�ساعي
احلثيثة لتن�سيق الربنامج  .ومن اجلدير
بالذكر �أنه يتم الإحتفال بهذه املنا�سبة
للمرة الثامنة ع�رش على امل�ستوى الوطني
والرابعة واخلم�سني على امل�ستوى
العاملي .

وحتم ًا و�ضمن كافة املتغريات  ,البد من
�إعادة التقييم والنظر يف م�س�ألة املهارات
القرائية التي يحتاجها النا�س للإ�ستفادة
من املجتمعات التي تزداد رقمنة يف كل
يوم  ,ولإ�ستك�شاف ال�سيا�سات والربامج
القرائية الفاعلة التي تتيح حت�صيل
املنافع التي يتيحها العامل املرقمن ".
عموم ًا ت�شري تقارير اليون�سكو �إىل �أن
التنوع اللغوي يتعر�ض ب�شكل متزايد
للتهديد مع ازدياد اندثار اللغات ,كما �أن
 40%من ال�سكان حول العامل ال يح�صلون
على التعليم بلغة يتحدثونها �أو يفهموها,
ولكن هناك تقدم ًا ملمو�س ًا يف �إطار التعليم
متعدد اللغات القائم على اللغة الأم ,وما
يقرتن به من فهم متزايد ملا ميثله من
�أهمية ,وال�سيما يف املراحل املبكرة من
التعليم ,ف�ض ً
ال عن تزايد االلتزام بتطويره
يف احلياة العامة .
تقرير معهد اليون�سكو
كما ي�ؤكد
للإح�صاء لعام � ,2018أنه ال يزال 750
مليون �شخ�ص بالغ يفتقرون �إىل مهارات
القراءة والكتابة الأ�سا�سية و 102مليون
�شخ�ص منهم من فئة ال�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  15و 24عام ًا  ,يف حني
�أن  250مليون طفل يف�شلون يف اكت�ساب
مهارات القراءة والكتابة الأ�سا�سية
ويف الوقت نف�سه  ,هناك  192مليون
�شخ�ص يعانون من البطالة يف العامل.
ويعجز جزء كبري منهم عن �إيجاد
�سبل عي�ش كرمية ب�سبب افتقارهم
للمهارات الأ�سا�سية ,ومنها مهارات القراءة
والكتابة ,بالإ�ضافة �إىل عدم قدرتهم
على اكت�ساب املهارات املطلوبة يف
�سوق العمل.
وك�شف تقرير ملنظمة الأمم املتحدة
للطفولة "اليوني�سف" � ,أن �أكرث من 1.9
مليون طفل �أجربوا على ترك املدار�س
يف غرب وو�سط �إفريقيا ب�سبب ت�صاعد
الهجمات وتهديدات العنف املوجهة �ضد
التعليم  ,حيث مت �إغالق � 9آالف و272
مدر�سة يف بوركينا فا�سو والكامريون

وت�شاد وجمهورية �إفريقيا الو�سطى
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ومايل
والنيج ونيجرييا  ,نتيجة النعدام الأمن.
وت�شكل اللغات �أ�سا�س وجود املجتمعات
متعددة اللغات والثقافات ،فهي الو�سيلة
التي تتيح �صون ون�رش الثقافات واملعارف
التقليدية على نحو م�ستدام ،والتنوع
اللغوي وتعدد اللغات جزء ال يتجز�أ من
التنمية امل�ستدامة
وكما ذكرنا يف عدد �سابق �أن العامل ومن
�ضمنه جمتمعاتنا املحلية ي�شهد اليوم ,
�إهتمام ًا وا�سع ًا بق�ضية حمو الأمية وتعليم
الكبار  ,وذلك من منطلق �إدراكه ووعيه ب�أن
الأمية ت�شكل العقبة الأ�سا�سية التي تقف
حجر عرثة �أمام ق�ضايا التنمية امل�ستدامة
والتطور بالإ�ضافة �إىل �أن املجتمع الدويل
توافق على �أن اكت�ساب مهارات القراءة
جوهريا
جزءا
والكتابة وحت�سينها ُ ,يع ُّد
ً
ً
من احلق يف التعليم و�أ�سا�س ًا لعملية التعلم
مدى احلياة .ومن هنا ت�أتي �أهميةالإ�ستثمار
يف التعليم كونه �أف�ضل ال�سبل مل�ساعدة
ماليني النا�س على �أن ُ
يخطوا ب�أيديهم
�صفحات من الفر�ص ال�سانحة يف حياتهم
ويف م�ستقبلنا امل�شرتك" .
�أما يف بالدنا فهنالك العديد من
التحديات التي كانت وما زالت ماثلة �أمام
ما تبقى من �أهداف مل يتم �إجنازها  .ومن
تلك التحديات ميكننا �أن نذكر الآتي على
�سبيل املثال ال احل�رص :
� 1أن معدل الأمية يف الإناث ما زال �أكربمنه يف الذكور
 2وجود هوة يف معدالت حمو الأمية بنيالريف و احل�رض وبني �إقليم و�آخر .
وحتم ًا البد من تقلي�ص وحتجيم تلك
التحديات �إىل �أدنى املعدالت حتى حموها
متام ًا وحتقيق الهدف املتمثل يف تعليم
اجلميع .
وال ب�أ�س من التذكري ب�أن برامج حمو
الأمية كانت تنظم منذ فرتة حرب التحرير
و الإ�ستقالل يف الأرا�ضي املحررة و �إ�ستمرت
بعد التحرير يف كافة �أنحاء الوطن بعد

�أن �سخرت لها كل الطاقات الب�رشية و
املادية.
كم البد من الإ�شارة �إىل �أن اليون�سكو ,
�أطلقت يف ال�سابق العديد من املبادرات يف
جمال حمو الأمية نذكر يف ال�سطور التالية
بع�ضها على �سبيل املثال ال احل�رص :
 1حمو الأمية لتعزيز القدرات  .فاملهملي�س ما يحققه حمو الأمية للأفراد و�إمنا ما
ميكن الأفراد حتقيقه بف�ضل
حمو الأمية .
 2حمو الأمية من �أجل التعلم مدىاحلياة وذلك ب�إعتبار حمو الأمية كم�سار
متوا�صل يتطلب التعلم امل�ستدام من خالل
التطبيق و بيئة متعلمة و مهيئة
 3حمو الأمية و املجتمعات املتعلمةوذلك عرب برامج توفر مهارات حمو
الأمية التي متكن املواطنني من امل�ساهمة
بفعالية يف احلياة العامة
ونختم مو�ضوعنا بالت�أكيد على �أن
التكنولوجيا الرقمية  ,تغزو جميع
جوانب حياتنا وتهيمن على �أمناط
معي�شتنا وو�سائل عملنا وتعلّمنا و�سبل
تعارفنا وتوا�صلنا  ,بالإ�ضافة �إىل �إتاحتها
لنا فر�ص ًا جديدة ال تعد وال حت�صى
لتح�سني ظروف حياتنا وتعزيز التوا�صل
فيما بيننا يف حلِّنا وترحالنا يف جميع
�أرجاء املعمورة ,غري �أنها ميكن �أن ت�ؤدي
�أي�ض ًا �إىل تهمي�ش �أولئك الذين ال ميلكون
املهارات الأ�سا�سية الالزمة لإ�ستخدامها
والإنتفاع بها ومنها مهارات القراءة
والكتابة واحل�ساب .والبد حتم ًا من تعزيز
القدرة على الإحاطة مبتطلبات حمو الأمية
مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها يف عاملنا
الرقمي  ,وكذلك باملهارات الالزمة لبناء
جمتمعات �أكرث �شمو ً
ال و�إن�صاف ًا وا�ستدامةً .
وينبغي لكل �إن�سان �أن يتمكن من الإنتفاع
بو�سائل الع�رص الرقمي اجلديد على �أف�ضل
وجه ممكن من �أجل �إحقاق حقوق الإن�سان
والإرتقاء باحلوار والتبادل وتعزيز
التنمية امل�ستدامة .
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رحلة العودة اىل ال�صواب!!!

حممود عبداهلل�/أبوكفاح
(اجلزء ال�ساد�س)
يف نهاية اجلزء اخلام�س
من هذا املو�ضوع تعرفنا على
املعاناة التي كانت حت�س
بها هانا يف تعاملها مع �أفراد
�أ�رستها مبايف ذلك والديها
و�أخوانها الذين مت ًّلكهم احلزن
ب�سبب ما �آلت اليه �أو�ضاع هانا
التي تنكرت لأ�رستها ولقيمها
لتغرق يف بحر ال�سلوكيات غري
احلميدة حتى النخاع.
لقد �ساءت عالقة هانا اي�ضاَ
مع �شباب حارتها الذين كانوا
ي�ضايقونها يف طريق عودتها
اىل البيت,حيث تقول يف هذا
امل�ضمار(الألفاظ البذيئة التي
كانوا ي�شتمونني بها ال�أ�ستطيع
�رسدها الآن,فهي بذئية للغاية
حتملها
للإن�سان
والميكن
مهما كانت قدرته يف التحمل
كبرية,ب�إخت�صار كانوا هم
ي�ضايقونني �أكرث من �أ�رستي
,ولكن مع مرور الوقت وعندما
�إ�ستمرار
�أدركت �إ�ستحالة
و�ضعي على تلك ال�شاكلة ,بد�أت
يف �إعطائهم بع�ض الهدايا
والهبات كلما مررت بالطريق
حتى �أتفادى كلماتهم البذيئة,
ورويد ًا رويد ًا جعلتهم ي�صبحون
افعل؟هذ
�أ�صدقائي,ماذا
هو ال�سبيل الوحيد لتفادي
�رشورهم,بكل �رصاحة اذا كنت
متتلك الفلو�س فالكل يحرتمك
ويحاول ك�سب ودك,فعندما
كنت �أمر بهم كنت �أعطيهم مابني
 50اىل  100نقفة ,انه �شيئ
غريب�,إذا �س�ألتهم من �إلهكم

يف تلك الأثناء �سيقولون لك
بالت�أكيد �إلهنا هي هانا من
كرثة �إمتنانهم وفرحتهم.
هل يعني ذلك �أنك كنتي
تدفعيهم اىل عامل ال�ضياع الذي
دخلت فيه �أنت ب�إرادتك؟
ال ال هذا غري �صحيح�,أنا كنت
�أحول ان تفاديهم عند العودة
اىل منزيل ,حتى ال �أ�صادفهم
يف الطريق ولكنني جل�أت اىل
تلك احليلة بعد ان �أ�رصوا هم
على م�ضايقتي ومراقبتي ب�شكل
يومي يف امل�ساء ,و�أتذكر
انهم كانوا يرفعون �أ�صواتهم
يف الطريق
اثناء مقابلتي
وي�سيئون اىل ب�ألفاظ بذيئة
ب�أ�صوات عالية ,حتى يكاد
ي�صل �صوتهم اىل جميع �أفراد
ح ّينا,والكالم معهم لأ�سكاتهم
الجدوى له النهم كانوا قمة يف
العناد,وبكل �رصاحة ت�أكد يل
مرارة �إ�ساءاتهم البذيئة تلك بعد
ان وجهت يل �شخ�صيا و�أ�صبحو
ه�ؤالء الأوغاد يعرت�ضونني يف
الطريق ,حيث مل �أكن اعريتلك
ال�شتائم �أي �أدين �إهتمام يف
املا�ضي بل وكنت �أ�إ�ضحك
و�أ�ستمتع عندما كنت �أ�سمعها
وهم يوجهونها للآخرين,
ولكن يف نهاية املطاف عندما
علي تلك امل�ضايقات
تكاثرت
ّ
من �أ�رستي و �أبناء احلي قررت
�أن �أغادر املنزل واحلي طواعية
قبل �أن تطردين ا�رستي .
هل ذهبتي لل�سكن مع كربوم
�أم �إجتهتي �إىل مكان �آخر ؟
عجيب
�س�ؤالك
ههههه
للغاية,,,كربوم الحول له
والقوة,,مل تكن لديه �أية
�إمكانية لتوفري ال�سكن يل

,,فهو كان معدم ًا للغاية
يحا�رصه الفقر من كل جانب.
ايل �أين توجهتي �إذن؟
من ف�ضلك ق�صة حياتي
التنتهي ,فهي مليئة باملواقف
التي الحت�صى
واملحطات
والتعد�,أما بخ�صو�ص ق�صة
خروجي من البيت,فقد خرجت
من البيت بال برنامج وال خطة
مدرو�سة,خرجت و�أنا هائمة
تاركة م�صريي
على وجهي
للأقدار ,مل �أكن �أدري اىل �أين
�أذهب وماذا �سيكون و�ضعي
كربوم
القادم,وللحقيقة
هوال�سبب يف كل امل�شاكل التي
�أملت بي ,و�أنا كنت �ساذجة
اىل �أبعد احلدود �أجرى خلفه
دون ان �أفكر يف م�ستقبلي وما
�ستئول اليه او�ضاعي جراء هذه
الهرولة غري املدرو�سة,وهكذا
دخلت طواعية يف م�ستنقع �آ�سن
مل �أمتكن اخلروج منه ,فعندما
خرجت من بيتنا �إجتهت اىل
و�سط العا�صمة �أ�سمرا وبدات
�أجتول يف ال�سوق و�أنا �أبحث
عن مكان ي�أويني حتى �أرتب
و�ضعي و�أبحث عن مهنة توفر
يل ما ًال �أ�سيرّ به �أو�ضاعي
املعي�شية,ولكن كل حماوالتي
طوال ذلك اليوم باءت بالف�شل
تذكرت تلك
,ويف امل�ساء
املر�أة التي كانت متتلك موقع ًا
�رسي ًا للدعارة كنا نرتدد فيه
�أنا وع�شيقي كربوم,هذه املر�أة
كانت معجبة بي للغاية وكانت
علي لكي �أعمل معها قائلة
ت�رص
ّ
يل "ملاذا ت�ضيعني وقتك مع هذا
ال�شاب بال فائدة؟تعايل و�أعملي
معي حتى حت�صلي على مال ميكنك
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من م�ساعدة نف�سك و�أ�رستك"و�أنا
من جانبي كنت �أقول لها "انا
الزلت طالبة,و�أهلي الي�سمحون
يل لكي �أعمل يف الدعارة
ال�رسية",رغم رف�ضي لدعواتها
امللحة يف تلك الآونة ,قررت
ّ
عندما تقدم بى امل�ساء التوجه
�إليها ,علّها تعييني يف م�صابي
وتوفر يل م�سكن ًا �أعي�ش فيه.
�إذن كيف �إ�ستقبلتك �صاحبة
بيت الدعارة ال�رسي؟
عندما قلت لها جئت للعمل
معك,فرحت كثري ًا و�أ�ستقبلتني
باالح�ضان,يف تلك الآونة
مل �أكن �إكرتث بجمايل الذي
كان جذاب ًا للغاية,و�أعتقد ان
�سعادة ال�سيدة التي رحبت بي
كانت ب�سبب ذلك اجلمال الذي
كنت �إمتلكه وثقتها يف قدرتي
على جذب الزبائن م�ستغلة
ذلك اجلمال ,وعلى الفور طلبت
مني �أن �إ�ستحم,وبعد فراغي من
الإ�ستحمام قدمت يل وجبة ع�شاء
د�سمة ,وهكذا �إنتقلت حياتي
اىل مرحلة �أكرث �سوء ًا من تلك
التي كنت �أعي�شها يف املا�ضي
لأدخل اىل عامل ال�ضياع من
�أو�سع �أبوابه,وبعد �أيام عندما
�أخربت تلك ال�سيدة ب�أنني قد
خرجت من �أ�رستي ب�إرادتي
و�إىل غري رجعة ,تفاجئت
وبدت عليها عالمات الإ�ستياء
بو�ضوح,وقالت يل كيف خرجت
من �أ�رستك بال �إ�ستئذان؟ هل
�سمحوا لك باخلروج؟ .
بد�أت ت�س�ألني ب�إ�ستمرار
وبالهوادة عن الكيفية التي
خرجت بها من البيت خلوفها على
نف�سها ال�سمح لها من م�ساءلة
�أ�رستي لها �إذا وجدوين معها
,فقلت لها و�أنا يائ�سة,خرجت
من بيتنا ب�إرادتي وهذا حق
طبيعي بالن�سبة يل ,وعندما

ر�أيتها مت�ضجرة وتبدو عليها
عالمات اخلوف,قلت لها"ال
ب�أ�س �س�أغادر بيتك اذا كنتي
الترغبني يف ت�شغيلي معك",
وحينها توقفت ال�سيدة عن
الكالم مرتبكة للغاية..
دار بيننا نقا�ش طويل يف
داخل البيت ,ويف النهاية قالت
يل ال�سيدة"�أنا التي كنت �أطلب
منك مرار ًا وتكرار ًا لكي تعملي
معي ولكن �أخ�شى �أن الي�سبب
يل والديك م�شاكل �أنا يف غنى
عنها,فقلت لها �أ�رستي الت�س�أل
عني �أبد ًا التخايف �أنا واثقة
�أنهم �سوف لن يكرتثوا بي مهما
فعلت�,أقنعتها يف نهاية الأمر
و بد�أت العمل معها بالفعل
لأحتول من فتاة بيت اىل بائعة
هوى ببيوت الدعارة ال�رسية.
كيف كان �شعورك و�أنت تعملني
يف هذه البيوت امل�شبوهة؟
�أي �شعور هذا ايل �أ�شعر به
و�أنا يف ذلك البيت امل�شبوه
الذي وجلت عربه اىل عامل
اخلطيئة من �أو�سع �أبوابه,بعد
�إ�سبوع بد�أت �أ�شتاق اىل بيت
�أطياف
�أ�رستي,و�أ�صبحت
اخوتي و�أمي و�أبي ترتاءى يل
بني الفينة والأخرى,ومبا
�أنني دخلت اىل هذا العامل
�سيئ ال�سمعة بنف�سي مل يكن
بو�سعي �أن �أفعل �أي �شيئ,كيف
يل �أن �أعود اىل البيت و�أنا التي
خرجت منه دون �أن �أخرب �أي
�أحد من افراد الأ�رسة ,ب�رصاحة
و�صلت اىل مرحلة الإ�ستعداد
للعودة اىل البيت �إذا �أتى اليي
�أي فرد من �أ�رستي طالب ًا مني
العودة اىل البيت,ولكن بكل
�أ�سف مل ي�أتي �أي �أحد منهم
وبقيت هكذا �شاخ�صة الأب�صار يف
انتظارهم ملدة �شهر كامل,وبعد
م�ضي هذا ال�شهر �أقتنعت ب�أنهم
اليرغبون يف ر�ؤيتي�,أما كربوم
ع�شيقي �إنقطع منذ ذلك اليوم
عن املجيئ لر�ؤيتي يف البيت
و�ضاعت
امل�شبوه
ال�رسي
�أخباره عني,و�إن �إكرث ماكان
يقلقني هو احلديث املتكرر
ل�صاحبة البيت التي كانت تثق
يف �شخ�صي كثري َا و�أنا اي�ض ًا
كنت خمل�صة لها يف عملي اىل
�أبعد احلدود ,حيث كانت تقول
يل ب�إ�ستمرار ملاذا التعودين اىل
�أ�رستك ,ال�شيئ يقارن مع عظمة
الأ�رسة و�أهميتها,ميكنك ال�سكن
مع �أ�رستك والعمل معي هنا...
ذلك الكالم كان ي�ؤثر عليي
كثري ًا وكنت �أقول يف دواخلي
هي التعرف حقيقة و�ضعي �,إذا
�أتيحت يل �أية فر�صة للعودة
اىل �أ�رستي ف�إنني �سوف لن
�أتاخر عن العودة ولو لدقيقة
واحدة...
يتبع...
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�أرمينيا تخطف فوزا مثريا من البو�سنة بت�صفيات اليورو

ا�ستعاد منتخب �أرمينيا نغمة االنت�صارات
التي غابت عنه يف اجلولة املا�ضية،
باملجموعة العا�رشة للت�صفيات امل�ؤهلة
لبطولة ك�أ�س الأمم الأوروبية لكرة القدم
(يورو  ،)2020عقب فوزه الثمني ( ،)4-2على
�ضيفه منتخب البو�سنة والهر�سك �أول ام�س
الأحد ،يف اجلولة ال�ساد�سة للمجموعة.
وارتفع ر�صيد املنتخب الأرميني ،الذي
خ�رس (� )3-1أمام �ضيفه منتخب �إيطاليا يف
اجلولة املا�ضية� ،إىل  9نقاط يف املركز
الثالث ،بفارق نقطتني �أمام املنتخب
البو�سني� ،صاحب املركز الرابع .وات�سمت
املباراة بالإثارة منذ بدايتها ،حيث تقدم
منتخب �أرمينيا بهدف مبكر عرب جنمه هرنيك
خميرتيان يف الدقيقة  ،3لكن �إدين دجيكو
�أدرك التعادل �رسيعا ملنتخب البو�سنة يف الدقيقة  .13وعاد خميرتيان لهز ال�شباك من جديد ،بت�سجيله
الهدف الثاين لأرمينيا يف الدقيقة  ،66قبل �أن يتعادل عامر جوجاك ملنتخب البو�سنة يف الدقيقة  .70ومل
يهن�أ ال�ضيوف كثريا بهدف التعادل ،بعدما �سجل هوفهاني�س هامباردزوميان هدف الفوز ملنتخب �أرمينيا
يف الدقيقة  ،77قبل �أن تنتهي �آمال املنتخب البو�سني يف �إدراك التعادل ،بعدما �سجل العبه �ستيبان
لونت�شار الهدف الرابع لأرمينيا باخلط�أ يف مرمى فريقه يف الدقيقة 90
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

بالدقيقة  ،49و�أ�ضاف جويدي�س مهاجم الربتغال ،الهدف الثاين بالدقيقة ،58
بعد عدة متريرات بني العبي ال�سيلي�ساو انتهت بو�صولها جلويدي�س الذي راوغ
ماك�سيموفيت�ش بطريقة رائعة وتوغل داخل املنطقة و�سدد على ي�سار احلار�س.
وقل�ص ميلينكوفيت�ش النتيجة ل�رصبيا بالدقيقة  ،68بعدما هرب من الرقابة يف
ركلة ركنية .ومتكن رونالدو من زيادة النتيجة ملنتخب بالده بالدقيقة  ،80بعد
متريرة من بني اخلطوط من برناردو �سيلفا ،انفرد على �إثرها الدون و�سدد يف
ال�شباك لي�ضيف ثالث �أهداف الربتغال .وجنح ميرتوفيت�ش يف التقلي�ص جمد ًدا
بالدقيقة  ،85بعد هجمة مرتدة �رسيعة نفذها تاديت�ش ،ليمرر �إىل ميرتوفيت�ش
الذي �سدد قذيفة ف�شل باتري�سيو يف الت�صدي لها .ويف الدقيقة  ،86جاء الرد
�رسيعا ،بعدما متكن برناردو �سيلفا من �إ�ضافة الهدف الرابع بعدما
الربتغايل
ً
�سدد كرة �أر�ضية على ي�سار حار�س �رصبيا.

كني يقود �إجنلرتا الكت�ساح بلغاريا

ا�ستبعاد مفاجئ جلوندوجان من مع�سكر �أملانيا

ان�ضم �إلكاي جوندوجان العب
مان�ش�سرت �سيتي ،لركب مغادري
مع�سكر منتخب �أملانيا ،عقب مواجهة
هولندا ،يوم اجلمعة املا�ضي ،يف
الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة يورو

 .2020و�أعلن احل�ساب الر�سمي
للمنتخب الأملاين على موقع "تويرت"،
اليوم الأحد ،مغادرة جوندوجان
لفندق �إقامة املان�شافت ،قبل مواجهة
ولن يتمكن
�أيرلندا ال�شمالية.

الدويل الأملاين من التواجد �ضمن
قائمة منتخب بالده يف مباراة الغد
�ضد �أيرلندا ال�شمالية ،بعدما �أ�صيب
بنزلة برد ،حتول دون م�شاركته.
وكان الظهري الأي�رس نيكو �شولز قد
غادر � ً
أي�ضا مع�سكر �أملانيا� ،أم�س
ال�سبت ،وذلك عقب تعر�ضه لإ�صابة
قوية يف �أربطة قدمه الي�رسى ،قبل
�أن يلحق به جوندوجان .يذكر �أن
جوندوجان �سافر �ضمن بعثة املنتخب
الأملاين �إىل بلفا�ست ،عا�صمة �أيرلندا
ال�شمالية ،يف ال�ساعات املا�ضية،
قبل �أن تتقرر عودته ب�سبب املر�ض.
وي�سعى املنتخب الأملاين ملداواة
جراحه غ ًدا ،بعدما تعر�ض لهزمية
مذلة يف عقر داره على يد الطواحني
الهولندية ب�أربعة �أهداف مقابل
هدفني ،ليتوقف ر�صيده عند  9نقاط
يف املركز الثاين باملجموعة الثالثة

رونالدو يقود الربتغال لعبور عقبة �صربيا
مهما على نظريه ال�رصبي،
حقق املنتخب الربتغايل فوزً ا
ً
بنتيجة ( ،)4-2يف املباراة التي جمعتهما على ملعب ريد �ستار
�ستاديوم ب�رصبيا ،يف مناف�سات املجموعة الثانية من الت�صفيات
امل�ؤهلة ليورو � .2020أحرز �أهداف املنتخب الربتغايل ويليام
كارفالو ( ،)42جونزالو جويدي�س ( ،)58كري�ستيانو رونالدو ()80
وبرناردو �سيلفا ( ،)86بينما �سجل ل�رصبيا نيكوال ميلنكوفيت�ش
( )68و�ألك�سندر ميرتوفيت�ش ( .)85ورفع املنتخب الربتغايل
ر�صيده �إىل  5نقاط يف املركز الثاين ،بينما جتمد ر�صيد �رصبيا
عند  4نقاط .ويف �أوىل الفر�ص احلقيقية يف املباراة و�أخطرها بالدقيقة  ،37هدد املنتخب ال�رصبي مرمى الربتغال ،بعد
جمهود مميز من تاديت�ش الذي مرر كرة �إىل الظهري الأمين ميلينكوفيت�ش ،و�أحرز ويليام كارفاليو الهدف الأول يف اللقاء
للربتغال ،بالدقيقة  ،42بعد خط�أ فادح من حار�س �رصبيا دميرتوفيت�ش والظهري ميلينكوفيت�ش ،لت�سقط الكرة داخل
منطقة ال�ستة ياردة ،وي�ضعها كارفاليو يف ال�شباكومع بداية ال�شوط الثاين ،كاد رونالدو �أن ي�ضيف هدفً ا ثان ًيا للربتغال

وا�صل املنتخب الإجنليزي �سجله النظيف يف ت�صفيات ك�أ�س �أوروبا
 ،2020بفوزه م�ساء �أول �أم�س ال�سبت على �ضيفه البلغاري  4-0على ملعب
"وميبلي"� ،ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل .و�سجل �أهداف اجنلرتا
كل من هاري كني ( ،24و 49و 73من ركلتي جزاء) ،ورحيم �سرتلينج
( .)55وت�صدر املنتخب الإجنليزي املجموعة بعدما جمع  9نقاط من
 3مباريات ،متفوقا على كو�سوفو بفارق نقطة واحدة ،واعتمد مدرب
املنتخب الإجنليزي جاريث �ساوثجيت على طريقة اللعب  ،4-3-3فوقف
مايكل كني �إىل جانب هاري ماجواير ،مب�ساندة من الظهريين كريان
تريبري وداين روز .وتعاون �إيفيلني بوبوف مع كري�ستيان مالينوف
يف و�سط امللعب ،ب�إ�سناد من اجلناحني جالني �إيفانوف وواندر�سون،
�أمام العب االرتكاز جيورجي �سارموف ،ووراء ر�أ�س احلربة مار�سيلينيو.
و�سنحت �أول فر�صة خطرية للمنتخب البلغاري يف الدقيقة اخلام�سة،
عندما ا�ستغل واندر�سون تقدم الظهري تريبري املبالغ فيه ،لي�شق طريقه
من الناحية الي�رسى وي�سدد كرة ت�صدى لها احلار�س جوردان بيكفورد.
و�أ�سفر ا�ستحواذ املنتخب الإجنليزي على الكرة معظم الوقت ،عن الفر�صة
اخلطرية الأوىل له يف الدقيقة  ،15عندما �شق روز طريقه من الناحية
الي�رسى ،قبل �أن يعيد الكرة �إىل هندر�سون الذي �سدد من بعد  30ياردة
بعيدا عن املرمى .و�أنقذ احلار�س الإجنليزي بيكفورد مرماه من حماولة
واندر�سون القريبة يف الدقيقة  ،48وبعدها بدقيقة واحدة احت�سب احلكم
ركلة جزاء لإجنلرتا ،بعد تعر�ض را�شفورد لإعاقة داخل املنطقة ،نفذها
كني بنجاح .و�صنع كني الهدف الثالث الجنلرتا يف الدقيقة  ،55عندما
مر من الناحية اليمنى ،قبل �أن ير�سل الكرة �أمام املرمى �إىل �سرتلينج،
الذي تابعها من بعد �سنتيمرتات قليلة داخل ال�شباك.وبعد الهدف الثالث
مال اللعب للهوء و�سط ا�ست�سالم البلغاريني للنتيجة ،و�شارك مي�سون
مونت يف ت�شكيلة اجنلرتا بدال من هندر�سون ،لي�سدد كرة قوية نحو
املدرجات يف الدقيقة  .69ودخل جادون �سان�شو �إىل ت�شكيلة اجنلرتا بدال
من �سرتلينج ،واحت�سب احلكم ركلة جزاء جديدة لإجنلرتا بعد عرقلة
كني داخل املنطقة ،ليكمل قائد املنتخب الإجنليزي ثالثيته يف الدقيقة
 .73وظل الهدوء م�سيطرا ،و�أ�رشك املنتخب امل�ضيف �أليك�س �أوك�سليد-
ت�شامربلني بدال من كني ،قبل �أن ي�شن الإجنليز فر�صة خطرية و�صلت على
�إثرها الكرة �إىل را�شفورد الذي اقتحم منطقة اجلزاء من الناحية الي�رسى
قبل �أن يت�صدى احلار�س �إلييف ملحاولته يف الدقيقة .88

جدول الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو 2020

الأحد � 08سبتمرب-:
							
ال�سبت � 07سبتمرب-:
					
�	16:00أرمينيا  2 : 4البو�سنة والهر�سك
16:00كو�سوفو  1 : 2الت�شيك					
				
� 19:00سوي�رسا  4 :0جبل طارق
				
�	19:00إجنلرتا  0 : 4بلغاريا
				
				
				

 19:00ليتوانيا �	3 : 0أوكرانيا
�	19:00أي�سلندا  0 : 3مولدوفا

				
				

 21:45تركيا �	0 : 1أندورا 					
				
 21:45فرن�سا �	1 : 4ألبانيا				
				
					
� 21:45رصبيا  4 : 2الربتغال
				
													

 19:00جورجيا  0 : 0الدامنارك
 19:00رومانيا  1 : 0مالطة

 21:45فنلندا � 1 : 2إيطاليا
 21:45اليونان  1 : 1لي�شتن�شتاين
�	21:45أ�سبانيا  4 : 0جزر فاروه
 21:45ال�سويد  1 : 1الرنويج
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العدد (اخلام�س_) 5

		
ال�سنة التا�سعة والع�رشين

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

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

يف مباراة �إياب الدور االول من الت�صفيات القارية امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل 20122م

رغم النتيجة املخيبة يف �أ�سمرا ..منتخبنا الوطني يطري اىل ناميبيا للعودة " ب�أف�ضل التوقعات"

بخيار واحد الثاين له ي�ش ُّد منتخبنا الوطني
ٌ
الأول لكرة القدم الرحال اىل ناميبيا خلو�ض
مباراة الإياب من الدور الأول لت�صفيات
القارة االفريقية امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س
العامل 2022م بقطر.
و�سيكون منتخبنا الوطني مطالبا ً
لت�صحيح م�ساره و�إحياء �أماله جمددا يف
الرحلة املونديالية خ�صو�صا بعد الهزمية
امل�ؤملة التي تكبدها يف مباراة الذهاب التي
�أقيمت بينهما ع�رص يوم الأربعاء املا�ضي
(� 04سبتمرب).
وانتهت مواجهة الذهاب التي جرت
�أحداثها بالعا�صمة ا�سمرا على وقع اخل�سارة
بهدفني لهدف واحد  ،لتتعقد معها و�ضعية
منتخب جمال البحراالحمر من �أجل الظفر
بتذكرة العبور للت�أهل اىل الدور املقبل من
البطولة.
على الورق  ،يحتفظ املنتخب الوطني
ب�أماله امل�رشوعة � ،إذ يكفيه الفوز بهدفني
لهدف واحد على �أقل تقدير حلفظ ماء
وجهه  ،فيما �إذا انتهت املواجهة بالتعادل
بينهما ف�ست�ؤول بطاقة العبور اىل املنتخب
الناميبي.
"التفا�ؤل " هو ال�شعار الوحيد الذي
يرفعه املنتخب الوطني يف مواجهة اليوم
الثالثاء � ،إذا اليجب االلتفات اىل املباراة
املا�ضية وامل�ستوى املتدين الذي ظهر به
 ،بل يجب �أن يرفع معنوياته وين�شد الفوز
وال�شئ غريه ال�سيما �أمام فريق قدم مباراة
واقعية وخرج ب�أقل الأ�رضار.
ويتفق كال من املدير الفني ملنتخبنا
الوطني �أمل �سقد �إفرمي ونظريه الناميبي
بوبي �ساماريا على �شئ واحد وهو ب�أنهما
مل يكونا يعرفان مناف�سيهما قبل مباراة
الذهاب  ،لكن عقب هذه املباراة حتول
الفريقان اىل كتاب مفتوح بالن�سبة �إىل
الأخر.
وي�شري املدير الفني الناميبي ب�إن
املنتخب االرتري �سيكون متم�سكا ب�أحقية
القتال على �أخر فر�صه املتبقية  ،ويعتمد
يف ذلك على كوكبة من الالعبني النا�شطني
يف الدوريات االوروبية  ،معربا عن ر�أيه ب�أن
الفوارق البادية بني البلدين يف الت�صنيف
العاملي للمنتخبات الت�ؤثر على وقائع

املباراة.
�أما قائد منتخب ناميبيا بيرت �شالوليي
فقد �أكد ب�أنهم �سيكملون مابدا�ؤه يف مباراة
الذهاب و�سيحاولون بقدر ما�أمكن تقدمي
م�ستويات عالية.
بدوره  ،عرب متو�سط ميدان منتخبنا
الوطني والقادم من ال�سويد حممد �سعيد يف
ت�رصيحات �صحفيه �أدىل بها لو�سائل االعالم
يف ناميبيا قائالً " �ستكون املباراة قوية
خ�صو�صا و�أن ناميبيا تخو�ض املواجهة على
�أر�ضها و�أمام جماهريها  ،وكانت ناميبيا قد
�شاركت يف بطولة ك�أ�س �أمم افريقيا االخرية
 ،ويوجد فرق كبري بني املنتخبني  ،لكن
�أملي �أن نقدم مباراة جيدة".
وتوجهت بعثة منتخبنا الوطني اىل �أر�ض
احلدث م�ساء يوم ال�سبت  ،حيث �ضمت 29
فردا من �ضمنهم  20العبا  ،وهي متني
النف�س ملحو خيبة مباراة الذهاب.
وعلى �رشف هذه البعثة �أقيم حفل وداع
ر�سمي �شارك فيه م�س�ؤويل االحتاد العام
لكرة القدم ومفو�ضية الثقافة والريا�ضة
� ،إذ �أ�شار ال�سفري/زمدي تخلي مفو�ض
الثقافة والريا�ضة  ،ب�أن م�شاركة املنتخب
الوطني يف هذا اال�ستحقاق هي �إ�ستكماال
للجهود اجلارية بهدف االرتقاء مب�شاركة

ثمرة تعاون االحتاد العام للكرة الطائرة وفرع التوجيه املعنوي بوزارة الدفاع

دورة تدريبية يف امل�ستوى الأول حلكام الكرة الطائرة

�إنتظمت يف الفرتة من التا�سع والع�رشين
من �أغ�سط�س املن�رصم ولغاية ال�ساد�س من
�سبتمرب اجلاري دورة تدريبية نظمها فرع
الإر�شاد والتوجيه املعنوي بوزارة الدفاع
بالتعاون بينه وبني االحتاد العام لكرة
الطائرة للحكام يف امل�ستوى االول.
الدورة التي حا�رض فيها م�س�ؤول جلنة
التحكيم باالحتاد العام للكرة الطائرة
اال�ستاذ /بنيام مياين واحلكم الوطني
ملعات �إيوب قدمت بال�شقني النظري
والتطبيقي و�شارك فيها  34دار�سا
قدموا من وحدا قوات الدفاع االرترية  ،من
�ضمنهم � 10إناث.
ويف منا�سبة اخلتام � ،أ�شار رئي�س االحتاد
العام لكرة القدم ال�سيد /مكئيل تخلي
مكائيل ب�أن الدورة تعترب �إ�ستكماال

للدورات ال�سابقة املقدمة يف االقاليم ،
مو�صيا اخلهريجني للعب دورهم من �أجل
تطوير من�شط كرة الطائرة  ،فيما نا�شد
املحا�رض يف الدورة بنيام مياين الدار�سني
اىل اال�ستفادة الق�صوى من الدورة املقدمة
وترجمة ماتلقوه على �أر�ض الواقع .
بدوره � ،رصح م�س�ؤول فرع الإر�شاد
والتوجيه املعنوي العقيد�/سلمون �سيوم
ب�أن جمال التحكيم يعترب مهنة يفتخر
بها يف كافة املنا�شط الريا�ضية  ،داعيا
الدار�سني اىل و�ضع هذه االمور يف االعتبار
وحتمل م�س�ؤولياتهم والعمل به بكل رغبة
و�إ�رصار.
ويف اخلتام  ،مت توزيع ال�شهادات
التقديرية للدرا�سني  ،واجلوائز
الت�شجيعية للمتفوقني يف هذه الدورة.

املنتخبات الوطنية على امل�ستويات
اخلارجية بالإ�ستناد على القواعد الرا�سية
يف من�شط كرة القدم  ،مو�صيا الالعبني
خلو�ض غمار مباراة الثالثاء مب�ستويات
متح�سنة و�إن�ضباط وروح ريا�ضية عالية.
من جهته �أكد مدرب منتخبنا الوطني
الكابنت� /أمل �سقد �إفرمي على جاهزية

املنتخب الوطني لت�صحيح الأخطاء
وال�شوائب التي ظهرت يف مباراة الذهاب
وتقدمي مباراة مثالية.
وت�شري التقارير ب�أن منتخبنا الوطني
�سيزج يف هذه املباراة عدد من الوجوه
اجلديدة التي مل تنل الفر�صة يف املواجهة
االوىل  ،على غرار جوجلول مربهتو وحممد

�سعيد و�أخرين.
ويت�صارع املنتخبان يف الدور االول من
الت�صفيات التي ي�شارك فيها  28منتخبا
�أقل ت�صنيفا حلجز  14مقعدا  ،قبل الدخول
يف مرحلة الت�صفيات الرئي�سية التي ت�أهل
اليها  26منتخبا من املنتخبات الكبرية التي
تتمتع بت�صنيف متقدم .

رقعة املناف�سات �إت�سعت بني من�شطي الدراجات الهوائية وكرة القدم

مناف�سة حمتدمة يف االقليم االو�سط �ضمن البطولة الريا�ضية ال�صيفية

حتتدم املناف�سات الريا�ضية باالقليم
االو�سط من خالل البطولة ال�صيفية
الريا�ضية التي تقام يف من�شطي الدراجات
الهوائية وكرة القدم.
ويف من�شط كرة القدم  ،جرت بداية من
اخلام�س من �سبتمرب اجلاري مواجهات
كروية بني  16مديرية من مديريات
االقليم االو�سط مبلعبي مع�سكر دندن
ومدر�سة البحراالحمر الثانوية.
ويف مناف�سات الفئة العمرية (12-13
عاما) �إناث  ،فاز فريق مديرية قودايف
على فريق مديرية قاالنفحي بهدفني
نظيفني  ،وتفوق فريق مديرية ترافلو
بثالثية بي�ضاء على فريق مديرية �أخريا
ليبلغ الفريقان امل�شهد اخلتامي.
ويف نف�س الفئة العمرية للذكور  ،حقق
فريق قودايف فوزا م�ستحقا بهدفني دون
مقابل على فريق ترافولو  ،بينما ح�سمت
ركالت اجلزاء الرتجيحية ت�أهل فريق
مديرية براديزو اىل الدور النهائي على

ح�ساب ظظرات بعدما �إختتمت املباراة
التي دارت بينهما على وقع التعادل
االيجابي هدف مقابل هدف.
يف الفئة العمرية (14-15عاما �إناث)
 ،جتاوز فريق مديرية ماي متناي خ�صمه
فريق مديرية �أبا�شاول بهدفني دون
مقابل  ،وبنف�س النتيجة عرب فريق مديرية
قودايف مطب فريق مديرية ترافولو
بهدفني دون رد.
يف مناف�سات الذكور لنف�س الفئة
العمرية  ،تفوق فريق مديرية �أخريا على
مناف�سه فريق مديرية قجرت بهدف
نظيف  ،وانتزع فريق مديرية ترافولو
فوزا ثمينا من �أمام مناف�سه فريق ظظرات
ا�ستقر عند هدفني مقابل هدف واحد.
يف من�شط الدراجات اجلبلية ،مل تقل
االثارة والندية عن نظريتها يف ال�ساحرة
امل�ستديرة .
ويف النتائج امل�سجلة  ،حقق املت�سابق
هريمون �إ�ساق من فريق مديرية بريخ

املركز يف �سباق الفئة العمرية (13-
15عاما)  ،متبوعا بيو�سيف �أمل من فريق
مديرية عداقاحمو�س الثاين وف�صوم
برهان من فريق مديرية �أبا�شاول �صاحب
املركز الثالث.
يف �سباق االناث لنف�س الفئة العمرية ،
�أل املركز االول للمت�سابقة �سارون تخلي
من فريق مديرية بريخ تاركا املركز الثاين
لزميلتها رومانا جعو�ش واملركز الثالث
لزميلتها االخرى ميكال �سلمون .
يف �سباق الفئة العمرية ( 16-17عاما
ذكور)  ،جاءت ال�صدارة مقرونة بدراج
فريق قودايف ملكيا�س توما�س تاله
باملركز الثاين �ألوني�أب �أ�سمال�ش من
فريق مديرية قزاباندا باملركز الثاين � ،أما
املركز الثالث فاحتله مو�سيي ف�صوم من
فريق براديزو
املركز الرابع -:مكئيل ولدو قودايف
املركز اخلام�س -:ت�سفو تيدرو�س
�أبا�شاول

بلقب بطولة �أمريكا املفتوحة لكرة امل�رضب

رافاييل نادال يتوج بلقبه التا�سع ع�شر يف بطوالت غراند �سالم

توج الإ�سباين رافاييل نادال امل�صنف
ثانيا ً بلقب بطولة �أمريكا املفتوحة لكرة
امل�رضب بفوزه على الرو�سي دانييل
ميدفيديف اخلام�س بعد مباراة بطولية
وملحمية من خم�س جمموعات  7-5و6-3
و 5-7و 4-6و 6-4يف نهائي امل�سابقة.
وهذا اللقب التا�سع ع�رش يف بطوالت
غراند �سالم والرابع يف الواليات املتحدة
بعد  2010و 2013و.2017
وبات نادال على بعد لقب واحد من
معادلة ال�سوي�رسي روجيه فيدرر الأكرث
تتويجا ً بع�رشين لقبا ً.
و�أتى فوز نادال يف مباراة تناف�س
خاللها الالعبان حتى الرمق الأخري ،وحتديا
حدود القدرة الذهنية واللياقة البدنية
ب�أداء مذهل تنوع بني التبادالت الطويلة
عن اخلط اخللفي والتقدم نحو ال�شبكة،
ال�سيما يف املجموعات الثالث الأخرية،
بعدما كان الإ�سباين قد فاز باملجموعتني

الأوىل والثانية.
وبعد �أربع �ساعات و 50دقيقة من
التناف�س ،حقق نادال ( 33عاما) ،لقبه
التا�سع ع�رش يف البطوالت الكربى من �أ�صل
 27مباراة نهائية خا�ضها ،بينما ف�شل
الرو�سي ال�شاب ( 23عاما) يف حتقيق �أول
لقب كبري يف �أول نهائي غراند �سالم يف
م�سريته االحرتافية.
وارمتى نادال �أر�ضا بعد الفوز ،ومل
يتمكن من حب�س دموعه بعد مباراة م�ضنية
�أمام �آالف امل�شجعني ىل ملعب �آرثر �آ�ش يف
نيويورك.
وبات الإ�سباين ثاين �أكرب العب يتوج
بلقب البطولة الأمريكية يف ع�رص االحرتاف
بعد الأ�سرتايل كني روزوول الذي �أحرز
لقب العام  1970وهو يف اخلام�سة
والثالثني من العمر.
و�أ�ضاف املاتادور الإ�سباين هذا اللقب
اىل لقب بطولة روالن غارو�س الفرن�سية

الذي توج به هذا املو�سم للمرة الثانية
ع�رشة يف م�سريته االحرتافية (رقم
قيا�سي) ،ليتقا�سم ونوفاك ديوكوفيت�ش
امل�صنف �أول عامليا ،الألقاب الأربعة
الكربى لعام  ،2019بعدما فاز ال�رصبي
بلقبي �أ�سرتاليا املفتوحة (على ح�ساب
نادال) ،ووميبلدون الإنكليزية.
وكان ديوكوفيت�ش قد توج بلقب
البطولة الأمريكية العام املا�ضي ،لكنه
خرج هذا العام من الدور الرابع م�صابا.
يف املقابل ،يعود اللقب الكبري الأخري
لفيدرر ( 38عاما) امل�صنف ثالثا عامليا،
اىل �أ�سرتاليا .2018
وحقق نادال فوزه الثاين على مدفيديف
يف ثاين مواجهة بينهما ،بعدما تغلب
عليه يف نهائي دورة كندا للما�سرتز �ألف
نقطة التي �أقيمت يف مدينة مونرتيال يف
�أغ�سط�س املا�ضي مبجموعتني نظيفتني
.6-0, 6-3
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
عادل �صالح

يف �سطور
مي�شيل دي مونتني
(1592 – 1533م)
هو �أحد �أكرث الكتاب الفرن�سيني ت�أثريا يف
ع�صر النه�ضة الفرن�سي .رائد املقالة احلديثة
يف �أوروبا .وكان يقلد اليونانيني والكال�سيكيني
يف عادتهم يف ر�صف احلكم والأمثال يف ثوب م�سجوع ،وت�أثر كثري ًا بكتابات
�أر�سطو ،ولكنه تفرد ب�أ�سلوبه املر�سل ،وظهرت �شخ�صيته بو�ضوح.
ي�شتهر مي�شيل دي مونتني مبقاالته التي ُن�شرت يف ثالث جملدات ،ودر�س
الكثري من االدب اليوناين والالتيني القدمي ،و�شاء �أن يفكر م�شاهري زمانه
يف الن�سج على منوال بع�ض �أبطال اليونان وروما يف حياتهم .وكان من رجال
حا�شية امللك �شارل التا�سع ملك فرن�سا ردح ًا من الزمن.
كانت كتاباته الأوىل خال�صة لفرتة من العزلة فر�ضها مونتني على نف�سه
ليعي�ش حياة يرف عليها الهدوء وتخ�صبها القراءة .وكانت هذه اخلال�صة
انعكا�سا لعدة عوامل �أثرت يف هذه التجربة الذاتية ملونتني  :كثقافته وعزلته
ً
وت�أمالته وعنايته بالأدب عنايته مب�شكالت ع�صره الفكرية واالجتماعية،
فتداخلت هذه العوامل وظهر انعكا�سها عندما بد�أ مونتني الكتابة عام
1571م.
مرت كتابات مونتني مبراحل ت�أثر فيها ببع�ض التيارات الأدبية �إىل �أن
و�صل مرحلة التطور التي �أبدع فيها هذا الفن اجلديد من الكتابة� ،أي فن
املقالة ،فكان له ف�ضل الريادة فيه ،حيث كانت �سنة 1580م هي َ
�سنة ميالد
املقالة على يد مونتني بعد ما يقارب ع�شر �سنوات ،حيث جمع ما كتب يف هذه
ال�سنوات وعدته �أربع وت�سعون مقالة ،ون�شرها يف جزئني �سماها حماوالت،
وكان يف هذه املحاوالت مغ ّلبًا للعن�صر ال�شخ�صي على العنا�صر التي ترفده من
ً
مدع ًما ببع�ض الأقوال
قراءاته املختلفة ،وكانت
حديثا عن جتاربه اخلا�صة َّ
امل�أثورة واحلكم التي ت�أتي دون ق�صد ،وكانت في�ضا من الت�أمالت العميقة
عد مونتني ً
والتجارب ال�شخ�صية ال�صادقة؛ ولهذا َّ
رائدا لفن املقالة بعامة،
ولنوع من �أنواعها وهي املقالة الذاتية بخا�صة ،وبهذا ن�ش�أت ن�ش�أة ذاتية.
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
الأحداث الداخلية-:
 يف العا�شر من �سبتمرب عام 1978م -:اجلبهة ال�شعبية لتحرير ارترياتتخذ قرار ًا م�صرييا للإن�سحاب الإ�سرتاتيجي من اجل احلفاظ على
�إ�ستمرارية الكفاح امل�سلح.
 يف العا�شر من �سبتمرب عام 1879م -:مت �أ�سر ر�أ�س ولد ميكائيل منقبل ر�أ�س �ألوال.
االحداث اخلارجية-:
 يف العا�شر من �سبتمرب عام 1844م -:توقيع «معاهدة طنجة» التي�أنهت احلرب الفرن�سية �ضد مراك�ش.
 يف العا�شر من �سبتمرب عام 1919م -:توقيع معاهدة "�سان جرمان"بني احللفاء والنم�سا اخلا�صة بالأقليات.
 يف العا�شر من �سبتمرب عام 1923م -:دولة �أيرلندا احلرة تن�ضملع�صبة الأمم باعتبارها دولة م�ستقلة بعد قرار اململكة املتحدة منح ال�شطر
اجلنوبي من جزيرة �أيرلندا ا�ستقاللها حتت ا�سم دولة �أيرلندا احلرة
وذلك يف �أعقاب ثورة الأيرلنديني امل�سلحة.
 يف العا�شر من �سبتمرب عام 2002م� -:سوي�سرا التي ت�شتهر بكونهادولة حيادية تن�ضم �إىل الأمم املتحدة بعد ع�شرات ال�سنني من التمنع.
 يف العا�شر من �سبتمرب عام 2012م -:الربملان ال�صومايل ينتخب ح�سنرئي�سا ً
خلفا ل�شريف �شيخ �أحمد وذلك بعد ح�صوله على 190
�شيخ حممود ً
�صو ًتا يف الدورة الثانية لالنتخابات مقابل � 79صو ًتا ل�شريف �أحمد.
يف العا�شر من �سبتمرب عام 2015م -:فريق من الباحثني بقيادة يل
روجرز يعلن عن اكت�شاف نوع ب�شري جديد يف جنوب �أفريقيا وهو �إن�سان
ناليدي.

�أقوال م�أثورة

من اقوال العظماء

 النا�صح احلاقد تعرفه عندمايذكر ن�صائحه لك �أمام النا�س(.جورج
�إليوت)
 لي�س هناك حب �أ�صدق من حبالطعام(.جورج برنارد �شو)
 االبت�سامة الرقيقة زورق حاملي�سعى نحو �شاطئ الأمان(.جورج
غوردون بايرون)
 ال �أريد م�ستقبال يف�صلني عناملا�ضي(.جورج �إليوت)
 الرثوة التي ال يراها �أحد جتعلاملرء �سعيد ًا وغري حم�سود(.فران�سي�س
بيكون)
 نكون جميعا عباقرة �إىل �أن نبلغالعا�شرة�(.ألدو�س هك�سلي)
 تظل الكتب  ،و�إن مل تفتح � ،أجملما يزين البيت(.ويل �سميث)
 �إننا نتمتع مبوهبة اخرتاع احلكاياتكي ندغدغ �أملنا(.مار�سيل برو�ست)
 لي�س �شرط ًا �أن يكون الإجناز عظيماًحتى حتتفي به  ،احتفي بنجاحاتك
ال�صغرية حتى تكرب(.جيكو�س
مارتن)
 التجاهل �أب�سط �شيء تفعله عندماتتزاحم حولك التفاهات(.ويل
�سميث)
 �سوف �أعي�ش لأتعلم ،ولن �أتعلملأعي�ش( .فران�سي�س بيكون)
 تكون �أي دعوة عظيمة �إذا متال�سعي ورائها ب�إ�صرار�(.أوليفر وندل
هوملز)
 البع�ض يحدثون ال�سعادة اينماذهبوا ,و البع�ض االخر يحدثون
ال�سعادة اينما غادروا(.او�سكار
وايلد)

احللزونية:

� .1سل�سلة جبال بو�سط ا�سيا
 .2مفكر وكاتب امريكي من ا�صل
فل�سطيني
 .3جزيرة ارترية
 .4حيوان ويف

موقف طريف ملذيعة و�صلت للن�شرة مت�أخرة

و�صلت مذيعة هيئة الإذاعة
الربيطانية "بي بي �سي"
مت�أخرة �أثناء ن�رشة �إخبارية
على الهواء مبا�رشة ،يف
موقف طريف �أ�شار بح�سب
الو�سائل الربيطانية �إىل �أن
مذيعي الأخبار هم ب�رش يف
نهاية املطاف.
وقال موقع "�إندي � "100إن
املقطع يظهر �أن مذيعي الأخبار لي�سوا جامدين ،وال متعجرفني ،ومن
اجلميل �أحيانا �أن نرى ما وراء ال�ستار.

�ألذ الأطعمة حول العامل تع�شقها املاليني!.....

م�صنوعة

للوهلة ا لأوىل قد تعتقد �أن
العامل خمتلف ب�شدة وال ميكن
�أن يجتمع على �شيء واحد وهذا
�صحيح بدرجة كبرية �إال �أن هناك
بع�ض ا لأطعمة التي اجتمع عليها
حب عدد كبري من ا لأ�شخا�ص حول
العامل.
فالبيتزا على �سبيل املثال تعد
�أحد هذه ا لأطعمة ف�سواء كانت
باخل�رضوات �أو اللحوم فاجلميع
يع�شق البيتزا على الرغم من �أن
لكل �شخ�ص مذاق معني يف�ضله،
كذلك بالن�سبة للت�شيز برجر فحتى
ا لأ�شخا�ص النباتيون قاموا ب�صنع

�رشائح برجر مماثلة
بالكامل من اخل�رضوات.
�أما عن الفاكهة فهناك البطيخ
ري ا
الفاكهة احلمراء التي تخفف كث ً
من ارتفاع درجات احلرارة يف
ال�صيف ،كذلك بالن�سبة للماجنو
الفاكهة ال�صفراء التي يجتمع على
حبها عدد كبري من ا لأ�شخا�ص.
وال ميكن للقائمة �أن تخلو من
ا لآي�س كرمي ،الكرات املثلجة
واملنع�شة التي يحبها الكبار
وال�صغار مبختلف النكهات وهو
ما ي�رسي � ً
أي�ضا على الت�شيز كيك
احللوى ال�ساحرة التي جتمع عدد
كبري من املذاقات يف قطعة واحدة
من الكيك .كما �أن اجلنب ميكنه �أن
ُي�ضيف نكهة خا�صة لأي طعام � ًأيا
كان نوعه لذلك جند �أن اجلنب من
ا لأطعمة التي يع�شقها الكثريين.
تعرفوا من خالل القائمة على
�أطعمة يجتمع على ع�شقها العامل
كله .

مقطع طريف ل�شاب و�صديقته خالل مباراة كرة قدم

�سجلت كامريات التلفزيون
موقفا طريفا ل�شاب و�صديقته
خالل بث مبا�رش ملباراة
كرة قدم ،حيث بدت ال�شابة
متحم�سة وهي تتحدث �إىل
حبيبها ،بينما بدا هو من�شغال
متاما عنها.
وانت�رش املقطع �رسيعا عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف حني عرب امل�شاهدون عن تعاطفهم مع
ال�شاب الذي كان عليه م�شاهدة املباراة وجماملة حبيبته املنفعلة يف ذات
الوقت.
 .5حقل
 .6جمع نية
 .7من الدول ال�صناعية
 .8جنم كرة قدم عربي
� .9صوت اال�سد
 .10رئي�س اجلمهورية الرتكية احلايل

اعداد:
حافظ حممد الأمني
 .11عك�س
 .12من ا�سماء اال�سد
 .13حمبوب
 .14جمنون ليلة
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