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وفد �إرتري عايل امل�ستوى يختتم زيارته ل�صربيا مكتب الأمم املتحدة يف �إرتريا يحتفل بيوم املر�أة

قام وفد �إرتريا عايل امل�ستوى برئا�سة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد  /مياين قرب�آب بزيارة عمل ر�سمية �إىل �رصبيا
ا�ستغرقت ثالثة �أيام.
التقى الوفد خالل الزيارة بالرئي�س تومي�سالف نيكوليت�ش ورئي�س الوزراء
�ألك�ساندر فوت�شيت�ش ونائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية ال�رصبي ال�سيد /
�إيفيكا دات�شيت�ش ،ورئي�سة املجل�س الوطني ال�سيدة  /مايا غويكوفيت�ش ،ووزير
االقت�صاد غوران كنيزفيت�ش ،حيث بحث معهم �سبل تطوير العالقات الثنائية،
بالإ�ضافة �إىل التطورات الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
و �أ�شاد رئي�س الوزراء �ألك�ساندر فوت�شيت�ش مبواقف �إرتريا املبدئية يف
الق�ضايا الدولية ،م�ؤكدا ا�ستعداد بالده لإقامة عالقات لل�رشاكة االقت�صادية
املبنية على العالقات ال�سيا�سية املتينة.
كمابحث اجلانبان با�سهاب �أولويات العمل حيث تو�صال �إىل تفاهم م�شرتك
لرتكيز التعاون يف جماالت التجارة واال�ستثمار والتعليم.
و لبى نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية ال�رصبي ال�سيد �/إيفيكا دات�شيت�ش
الدعوة التي قدمها له وزير ال�شئون اخلارجية الأرتري ال�سيد /عثمان �صالح
لزيارة �إرتريا.

ظرونا :نفري حلفظ املياه وحماية الرتبة
يقوم �سكان عدد من القرى يف مديرية ظرونا بحمالت للنفري اجلماعي بهدف
حفظ املياه وحماية الرتبة .
هدف النفري �إىل حماية م�صادر مياه ال�رشب التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية من
االجنراف بال�سيول يف قرية عدي ديعارو ،بينما يعمل �سكان ماي عداقا �إىل نقل
�أنابيب املياه املتوقفة عن اخلدمة �إىل �أماكن �أخرى �أف�ضل .
و �أ�شار امل�شاركون يف النفري �إىل �أنهم يقومون بالعمل من �أجل احل�صول على
املياه ال�صاحلة لل�رشب  ،م�شيدين مببادارات ال�سكان.
اجلدير بالذكر �أن  41من القرى يف �أربعة ع�رشة من ال�ضواحي مبديرية ظرونا
حت�صل على املياه ال�صاحلة لل�رشب.
ويف تلك الأثناء قام �أكرث من  200من �أع�ضاء فرع العمال ال�شباب يف الإقليم
الأو�سط بنفري للنظافة يف الرابع من مار�س مب�ست�شفى �أروتا.

�إ�ست�شهاد املنا�ضل املقدم مياين حقو�ص
ا�ست�شهد املنا�ضل املقدم /مياين حقو�ص
بربيطانيا بعد �رصاع مع املر�ض عن عمر
ناهز ال 67عام ًا.
وقد ووري يف الرثى مبقابر ال�شهداء
با�سمرا يف احلادي ع�رش من مار�س .
التحق الفقيد بقوات التحرير ال�شعبية
عام  ،1975وعمل يف خمتلف مواقع
امل�سئولية بق�سم املوا�صالت وحدة
الدبابات  ،وكذلك بالفرقة ،525وخدم
�شعبه ودولته بكل تفان واخال�ص.
لل�شهيد ثالثة من االبناء.
�إذ تعرب عن حزنها
وزارة الدفاع
العميق لإ�ست�شهاده  ،تعزي ا�رسته ورفاقه
على امل�صاب اجللل.

احتفل مكتب الأمم املتحدة يف
�إرتريا بالثامن من مار�س اليوم
العاملي للمر�أة حتت �شعار "ت�أمني
م�ساواة املر�أة يف فر�ص العمل".
وقالت من�سقة منظمات الأمم
املتحدة يف �إرتريا ال�سيدة /كر�ستني
�أوموتوين يف املنا�سبة التي ح�رضها
كبار امل�س�ؤولني يف الدولة و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين يف
�إرتريا ب�أن تقوية املر�أة هو اخليار
الأوحد ل�ضمان حقوقها وتطورها.
وقد �أو�ضح ب�أن رف�ض حقوق املر�أة
يعيد احلياة االجتماعية واالقت�صادية
للدول �إىل الوراء  ،وعلى النقي�ض من
ذلك ف�إن امل�ساواة بني اجلن�سني ت�شكل

دافعا كبريا لتح�رض املجتمعات
ورقيها.
من جانبه �أو�ضح ممثل �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان يف �إرتريا
ال�سيد � /إبراهيم �سامبويل ب�أن الهدف
وكما يو�ضحه �شعار هذا العام هو
خلق الو�سائل التي ت�ؤدي �إىل ح�صول
املر�أة على فر�ص العمل املت�ساوية
مع �أخيها الرجل حتى العام ،2030
م�ؤكدا ب�أن تقوية املر�أة له دور هام
يف �إجناح �أهداف التطورامل�ستدامة.
وقد �أ�شار �سفري االحتاد الأروبي
ال�سيد  /مري�ستيان مناهل �إىل �أن
حقوق املر�أة ترتكز على التوجهات
والأفكار العامة حلقوق الإن�سان،

وال ميكن حتقيق احلقوق الإن�سانية
الكاملة للمجتمعات دون ت�أمني
حقوقها.
من جانبها قدمت ع�ضوة املكتب
املركزي لالحتاد الوطني للمر�أة
الأرترية ال�شابة رق�أت ت�سفامكئيل
تو�ضيحا يف املنا�سبة حول التجربة
الن�ضالية لإرتريا يف �ضمان حقوق
املر�أة ودور املر�أة الأرترية يف مرحلة
الكفاح امل�سلح والدفاع عن ال�سيادة
وتنمية البالد والتحديات التي تواجه
املر�أة عامة.
وقد �شهد احلفل عرو�ضا للمنتجات
الفنية للمر�أة ،وعر�ضا مو�سيقيا
لفرقة �أثر الفنية.

برنامج الإدخار والقرو�ض يق ّيم مزارع منوذجي
يبادر بتنمية ال�شتول
�أن�شطة القرو�ض امل�صغرة

قام برنامج الإدخار والقرو�ض امل�صغرة بتقييم �أن�شطته ،حيث ات�ضح ب�أنها
حتقق نتائج مر�ضية يف حت�سني احلياة املعي�شية للم�ستفيدين من الربنامج.
و �أو�ضح التقرير املقدم يف االجتماع التقييمي الذي عقد يف امباتكال عن ازدياد
عدد امل�ستفيدين من الربنامج بن�سبة  119%لي�صل �إىل �أكرث من � 60ألف زبون.
و �أكد الربنامج تقدمي قرو�ض تبلغ قيمتها �أكرث من  285مليون نقفة خالل العام
 ، 2016وتنفيذ �أعمال ناجحة يف تقدمي القرو�ض و�إعادتها� ،إىل جانب القيام
بتح�سينات يف معدالت القرو�ض املمنوحة .كما �أكد التقييم تنظيم دورات ت�أهيلية
لالرتقاء بقدرات الأع�ضاء ،حيث يجري حاليا العمل على تقوية نظام املعلومات
لتقدمي خدمات ناجزة.وقد مت التو�ضيح يف التقييم ب�أن اخلطة اخلم�سية التي
انطلقت تواجه حتديات كبرية ب�سبب النقل وعدم ا�ستقرار �أ�سواق املا�شية والذرة.
وقال مدير برنامج االدخار والقرو�ض امل�صغرة بالإنابة ال�سيد /تافال ا�سمروم
"ب�أن �أن�شطة العام الفائت كانت م�شجعة ،داعيا عمالء الربنامج �إىل �إعادة الديون
امل�ستحقة عليهم يف �أوانها ،والتقيد بالقوانني واللوائح املالية واملراجعة.من
جانبهم �أو�صى امل�شاركون يف االجتماع التقييمي حل �أوجه الق�صور املتمثلة يف
املوا�صالت وت�أهيل القدرات الب�رشية لإجناح مهام الربنامج.

ل
قا
ا ملز ا ر ع
النموذجي
ا ل�شا ب
حمر ت�آ ب
عقبيت
ا لذ ي
ين�شط يف
ل
جما
تنمية
مببادراته
اخل�رضوات
�شتول
الذاتية "،ب�أن اجلهود اجلارية ل�سد
متطلبات �شتول اخل�رضوات يف عدي
عدا مبديرية مندفرا حتقق نتائج
جيدة".
وقد ذكر ال�شاب حمرتاب ب�أنه
بد�أ الأن�شطة الزراعية عامة وتنمية
�شتول اخل�رضوات خا�صة يف العام
 2014ببناء حفري وحفر بئر ،حيث
�أ�شار �إىل �أنه يقوم حاليا بتنمية
ال�شتول لأكرث من  200نوع  ،وبيعها
ب�أ�سعار زهيدة للمزارعني.
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الطريفي يفتتح معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب الفروف ال ي�ستعمل هاتفه خالل املفاو�ضات لتجنب التن�صت

افتتح وزير الثقافة والإعالم
ال�سعودي عادل بن زيد الطريفي
الأربعاء معر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب  ،2017وذلك يف مركز
املعار�ض وامل�ؤمترات يف الريا�ض،
بح�ضور وزير التعليم املاليزي ممثل
مملكة ماليزيا (�ضيف ال�رشف لهذا
العام) حم�رض بن خالد.
وقام وزير الثقافة والإعالم بق�ص
�رشيط االفتتاح ،ثم عزف ال�سالم
امللكي �إيذانً ا بانطالق فعاليات
املعر�ض ،الذي ي�أتي حتت �شعار
(الكتاب ..ر�ؤية وحتول) جم�س ًدا يف
هويته الب�رصية ر�ؤية اململكة ،2030

وت�ستمر فعالياته حتى  18مار�س
اجلاري.
�شاهد الدكتور الطريفي برفقة
وزير التعليم املاليزي العر�ضة
ال�سعودية ،وافتتح جناح دولة �ضيف
ً
عر�ضا
ال�رشف ماليزيا ،كما �شاهد
ح ًيا لفرقة ماليزية ،و�إطلع على ما
يحتويه اجلناح من كتب وعرو�ض
وحمتويات تقدم اجلانب الثقايف
واحل�ضاري املاليزي ،كذلك زار
جناح م�ؤ�س�سة (م�سك) اخلريية وجناح
مركز امللك �سلمان لل�شباب وجناح
وزارة الثقافة والإعالم وعد ًدا من
الأجنحة الأخرى.

قتيالن وجريح بحالة خطرة يف
اطالق نار مبقهى يف بازل ال�سوي�سرية
طلق م�سلحان النار على رواد مقهى
يف و�سط مدينة بازل م�ساء اول ام�س
اخلمي�س مما ا�سفر عن مقتل �شخ�صني
وا�صابة ثالث بجروح خطرة ،كما
اعلنت �رشطة املدينة الواقعة يف
�شمال غرب �سوي�رسا.
وقالت ال�رشطة يف بيان ان "رجلني
دخال مقهى كافيه  "56قرابة ال�ساعة
 20,15و"اطلقا النار مرات عدة .لقد
قتل اثنان من الزبائن" وا�صيب ثالث

بجروح و"حاله حرجة" ،من دون ان
ي�شري البيان اىل هوية مطلقي النار او
دوافعهما.

ك�شف وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف اخلمي�س �أنه ال يحمل
هاتفه الذكي معه خالل ح�ضوره
جل�سات للتفاو�ض ب�ش�أن ق�ضايا
"ح�سا�سة" لتجنب تن�صت وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
(�سي �آي �أيه) عليه.
وي�أتي تعليق وزير اخلارجية
الرو�سي ،الذي عادة ما ي�شارك يف
مفاو�ضات ب�ش�أن ق�ضايا دولية معقدة
مثل احلرب يف �سوريا والنزاع يف
�أوكرانيا والربنامج النووي االيراين،
غداة ك�شف موقع "ويكيليك�س" عن
برنامج قر�صنة مفرت�ض ت�ستخدمه
وكالة اال�ستخبارات املركزية وي�سمح
لها بتحويل التلفزيونات والهواتف
املحمولة �إىل �أجهزة تن�صت.
و�أو�ضح الفروف خالل م�ؤمتر
�صحايف م�شرتك مع نظريه الأملاين
�سيغمار غابريال "�أنا �شخ�صيا �أحاول
�أال �أحمل معي هاتفي عندما يكون لدي
مفاو�ضات ب�ش�أن م�سائل ح�سا�سة".

اعاد قادة االحتاد االوروبي
اخلمي�س انتخاب البولندي دونالد
تو�سك رئي�سا للمجل�س االوروبي
لوالية ثانية رغم معار�ضة بالده،
وذلك خالل قمة اوروبية تناق�ش بقاء
هذا التكتل موحدا يف مرحلة ما بعد
بريك�ست.
وكتب تو�سك على تويرت بعد ت�صويت
القادة االوروبيني "�س�أبذل ق�صارى
جهدي ليكون االحتاد الأوروبي بحال
�أف�ضل".
وقال م�صدر دبلوما�سي ان تو�سك
"انتخب ب� 27صوتا مقابل �صوت

و�أ�ضاف ان هذه الربامج ا�ستهدفت
�أجهزة الهواتف "�آيفون" واخرى تعمل
وفق نظام "اندرويد (غوغل)" --الذي
ال يزال الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ي�ستخدمه � --إ�ضافة �إىل
مايكرو�سوفت واجهزة �سام�سونغ
التلفزيونية املرتبطة باالنرتنت،
لتحويلها اىل اجهزة تن�صت بدون علم
ا�صحابها.
ومن ناحيتها ،اعتربت وكالة
اال�ستخبارات املركزية �أن ن�رش هذه
الوثائق ي�ساعد خ�صوم الواليات
املتحدة.

هولندا :بنك معلومات جلمع االدلة حول جرائم احلرب يف �سوريا

تعمل االمم املتحدة على جمع �آالف
الوثائق الر�سمية التي نقلها �سوريون
اىل خارج بالدهم جمازفني بارواحهم،
يف بنك معلومات ي�ضم ادلة على
ارتكاب جرائم حرب يف �سوريا.
واجتمع يف الهاي اخلمي�س اكرث
من  150خبريا ودبلوما�سيا ا�ضافة
اىل ممثلني عن منظمات غري حكومية
ومدعني عامني يف عدد من الدول،
ووجهوا نداء لدعم "الآلية الدولية
املحايدة وامل�ستقلة ل�سوريا" وهي
عبارة عن بنك معلومات ان�ش�أته
اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف
دي�سمرب املا�ضي ملواكبة التحقيقات
واملالحقات اجلارية �ضد مرتكبي
جرائم حرب يف �سوريا.
وقال وزير خارجية هولندا برت
كوندرز ،الذي دعا اىل عقد هذا
االجتماع حول بنك املعلومات ،ان
هناك ماليني ال�صفحات وكميات هائلة
من املعلومات املخزنة الكرتونيا،
هي عبارة عن ادلة و�شهادات جمعها

اعادة انتخاب تو�سك رئي�سا للمجل�س االوروبي رغم معار�ضة بولندا
واحد �ضد" ،م�ؤكدا الدعم
الوا�سع الذي يحظى به من
قبل قادة اوروبا وخ�صو�صا
باري�س وبرلني.
ويبد�أ تو�سك بذلك والية
ثانية على ر�أ�س املجل�س
االوروبي من �سنتني ون�صف
�سنة.
ويف برلني� ،رصحت
امل�ست�شارة االملانية انغيال
مريكل ان اعادة انتخاب
تو�سك على ر�أ�س املجل�س االوروبي
�ستكون "م�ؤ�رشا على اال�ستقرار يف
االحتاد االوروبي با�رسه"
و�رصحت رئي�سة الوزراء البولندية
بياتا �شيدلو لدى و�صولها اىل
بروك�سل اخلمي�س "ال �شيء (يجب
القيام به) من دون موافقتنا" م�ؤكدة
معار�ضتها ال�شديدة العادة انتخاب
تو�سك.
وت�أخذ عليه "التدخل �شخ�صيا"
يف احلياة ال�سيا�سية يف بلده حيث
واجهت بع�ض اال�صالحات التي قامت

و�أ�ضاف "وحتى الآن،
يبدو �أن ذلك �ساعدين على
�أال �أجد نف�سي يف و�ضع غري
م�ستح�سن".
وقال �ساخرا "ب�إمكان
قرا�صنة �+سي �آي �أيه+
الو�صول �إىل الهواتف الذكية
والتلفزيونات لكن �أي�ضا،
كما �سمعت� ،إىل الربادات
و�إحداث م�شاكل يف �شبكة
الكهرباء".
ون�رش موقع "ويكيليك�س" حواىل
ت�سعة �آالف وثيقة قال �إنها جاءت من
وكالة اال�ستخبارات املركزية فيما
اعترب انه �أ�ضخم عملية ن�رش لوثائق
�رسية ا�ستخباراتية جرت حتى الآن.
وذكر املوقع ان هذه الوثائق تدل
على ان اجهزة اال�ستخبارات و�ضعت
اكرث من الف برنامج خبيث وفريو�س
وغريها من الربامج التي ت�سمح
باخرتاق �أجهزة الكرتونية وال�سيطرة
عليها.

بها ال�سلطة املمثلة حاليا بحزب
القانون والعدالة القومي املحافظ،
انتقادات من املفو�ضية االوروبية التي
اعتربت انها مت�س بدولة القانون.
وميكن ان يخل ت�صميم وار�سو
باملناق�شات حول م�ستقبل اوروبا بني
الدول ال 27االع�ضاء التي يفرت�ض ان
جترى اجلمعة بدون بريطانيا وترتكز
حاليا على مفهوم اوروبا "ب�رسعات
متفاوتة" الذي ي�سبب انق�ساما.
ي�شغل رئي�س الوزراء البولندي
الليربايل اال�سبق منذ نهاية 2014
رئا�سة هذه امل�ؤ�س�سة االوروبية
التي يتلخ�ص دورها يف تن�سيق
القمم الدورية التي يح�رضها ر�ؤ�ساء
الدول واحلكومات لتحديد االولويات
ال�سيا�سية لالحتاد االوروبي.
وتو�سك يتمتع بدعم وا�سع من قادة
الدول لكن ويف حدث غري م�سبوق،
تعرت�ض عليه بالده التي اقرتحت
مر�شحا مناف�سا هو النائب االوروبي
يات�سيك �ساريو�ش-فول�سكي.

حمققون وحتتاج للجمع والتنظيم
والتحليل.
وا�ضاف الوزير الهولندي ،ان بنك
املعلومات هذا �سيتيح اعداد ملفات
موثقة "بحق مرتكبي ا�سو�أ اجلرائم
التي ميكن تخيلها" يف هذه احلرب
التي اوقعت حتى االن اكرث من 300
الف قتيل وت�سببت بنزوح وهجرة
ماليني ال�سوريني.
وتابع ان هذه الوثائق مت جمعها
ونقلها من �سوريا بوا�سطة "ابطال
مقاومني" كانوا "يدركون بان اعمالهم
لن تعيد احلياة اىل اي �ضحية ،اال
انهم كانوا واثقني بان العدالة ال بد
ان ت�أخذ جمراها يوما".

وقال الوزير الهولندي ان �ضابطا
يف ال�رشطة الع�سكرية ال�سورية متكن
من الفرار من بالده بعد ان اخفى يف
جواربه مفاتيح يو ا�س بي تت�ضمن 28
الف �صورة جلثث ا�شخا�ص قتلوا يف
ال�سجون.
كما نقل اي�ضا ان موظفا �سوريا
ال�صق على ج�سده نحو الف �صفحة
متكن من اخراجها من �سوريا ،وهي
ت�ضم �صورا عن اوامر �صادرة عن
�سلطات عليا تدعو اىل ا�ستخدام
العنف االعمى ،كما متكن حمققون من
اخراج ادلة كثرية عن ارتكاب جرائم
حرب ،عرب الكثري من حواجز النظام
واحيانا يف �سالل من املوز.

ً
ميامنار� 20 :ألف الجئ يدخلون ال�صني هربا من القتال

�أعلنت بكني اول ام�س اخلمي�س �أن
�أكرث من � 20ألف الجئ من ميامنار
دخلوا �أرا�ضيها هرب ًا من القتال الذي
اندلع بني اجلي�ش ومتمردين من
�أقليات �إثنية يف مناطق حدودية بني
البلدين هذا الأ�سبوع.
وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية
ال�صينية غينغ �شوانغ خالل م�ؤمتر
�صحايف �أن املواطنني من ميامنار
يتلقون امل�ساعدات الإن�سانية لـ
«لتجنيبهم احلرب موقت ًا».
وح�صلت اال�شتباكات الأخرية يف
�شمال �رشقي والية �شان التي �شهدت
جوالت متكررة من القتال العنيف منذ
نوفمرب بني اجلي�ش وميلي�شيات تابعة
لأقليات �إثنية م�سلحة يف �شكل جيد،
ما عرقل مبادرة احلكومة يف ميامنار
من �أجل ال�سالم.
وعزز القتال من املخاوف يف �ش�أن
تكرار ما حدث يف  2015عندما اندفع
النازحون من املناطق احلدودية نحو
ال�صني ،ما رفع من من�سوب التوتر مع
بكني .ودعت ال�صني �إىل وقف فوري
لإطالق النار و�ضبط النف�س «ملنع
الت�صعيد و�إىل �أخذ �إجراءات عملية
وفاعلة لإعادة ال�سالم واال�ستقرار �إىل
املناطق احلدودية» ،وفق غينغ.
و�أفاد الناطق عن �سقوط الر�صا�ص
والقذائف املدفعية يف �أرا�ض �صينية،
ما �أدى �إىل جرح �صيني وت�رضر بع�ض
املمتلكاتُ .
وقتل � 36شخ�ص ًا على الأقل
بعد الهجوم الذي قام به «جي�ش حتالف

جن�سيات ميامنار الدميوقراطي» فجر
الإثنني �ضد ال�رشطة ومراكز ع�سكرية
يف لواكاي عا�صمة منطقة كوكانغ.
وت�شرتك جمموعات من املتمردين يف
املنطقة احلدودية بروابط ثقافية مع
ال�صني ،كما �أنهم يتحدثون ال�صينية
وي�ستخدمون اليوان كعملة.
ويرى املراقبون �أن ال�صني متلك
نفوذ ًا على املقاتلني من الأقليات
الإثنية ويقولون �أنها تلعب دور ًا
رئي�سي ًا يف حمادثات ال�سالم التي
حتاول الزعيمة الفعلية مليامنار
�أونغ �سان �سو ت�شي �إحياءها منذ
و�صولها �إىل ال�سلطة يف .2015
وتقررت اجلولة الثانية من
املفاو�ضات يف مار�س اجلاري لكن
مت تغيري املوعد مرات عدة .وقال
املتمردون �،أنهم هاجموا لواكاي
اعرتا�ض ًا على «ال�ضغط الع�سكري
امل�ستمر» على التحالف ال�شمايل،
وهو حتالف من �أربعة جيو�ش لأقليات
�إثنية مل ت�شارك بعد يف حمادثات
ال�سالم الوطنية .واعرتف املتمردون
يف بيانهم �أنهم تراجعوا موقت ًا نتيجة
اخل�سائر التي حلقت بهم.
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امللك �سلمانيعزي رئي�س �أفغان�ستان يف �ضحايا هجوم كابول عبداهلل الثاين التقى دانفورد ومكجورك

بن
�سلمان
امللك
�أجرى
عبدالعزيز ملك اململكة العربية
ال�سعوديةات�صا ًال هاتفي ًا اول ام�س
اخلمي�س برئي�س �أفغان�ستان الدكتور
�أ�رشف غني �أحمدي� ،أعرب فيه عن
عزائه وموا�ساته يف �ضحايا الهجوم
الإرهابي الذي وقع يف امل�ست�شفى
الع�سكري يف كابول.

ونقلت وكالة الأنباء
ال�سعودية عن امللك �سلمان
دعواته �أن يتغمد ال�ضحايا
مين على
بوا�سع رحمته ،و�أن ُ
امل�صابني بال�شفاء العاجل،
وعرب رئي�س �أفغان�ستان
عن �شكره وتقديره للعاهل
ال�سعودي على م�شاعره
النبيلة� ،سائ ً
ال الله �أن ال
يريه �أي مكروه.
وقال امللك �سلمان يف برقيته:
"تلقينا ببالغ الأمل واحلزن نب�أ
الهجوم الإرهابي الذي وقع يف
امل�ست�شفى الع�سكري ،وما نتج
عنه من �ضحايا و�إ�صابات ،و�إننا �إذ
ندين ون�ستنكر هذا العمل الإجرامي،
لن�شارككم وال�شعب الأفغاين ال�شقيق
�أمل هذا امل�صاب ،معربني لكم ولأ�رس

ال�ضحايا ول�شعب �أفغان�ستان با�سم
�شعب وحكومة اململكة ،وبا�سمنا عن
بالغ التعازي ،و�صادق املوا�ساة،
�سائلني الله �سبحانه وتعاىل �أن
ومين
يتغمد ال�ضحايا بوا�سع رحمتهُ ،
على امل�صابني بال�شفاء العاجل ،و�أن
يجنب �أفغان�ستان و�شعبها ال�شقيق كل
�سوء ومكروه.
كما بعث الأمري حممد بن نايف
نائب خادم احلرمني ال�رشيفني
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ،والأمري حممد بن �سلمان
ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع برقيتي
عزاء وموا�ساة مماثلتني �أعربا فيها
عن خال�ص تغازيهم للدكتور �أ�رشف
�أحمدزي وال�شعب الأفغاين متمنيني
للم�صابني بال�شفاء العاجل.

اجتمع العاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين ،اول ام�س اخلمي�س ،مع رئي�س
هيئة الأركان امل�شرتكة الأمريكية
الفريق �أول جوزيف دانفورد ،حيث مت
بحث عالقات التعاون بني البلدين،
خ�صو�صا يف املجاالت الع�سكرية.
ً
وقال بيان للق�رص امللكي �إن

امل�شنوق :التعاون بني عون واحلريري ثابت �أمريكا تن�شر  400جندي ومدفعية
لدعم الأكراد �ضد «داع�ش»

متّ اول �أم�س اخلمي�س،
الت�سليم والت�سلم بني قيادات
امل�ؤ�س�ستني الأمنيتني الأكرب يف
لبنان :اجلي�ش اللبناين وقوى
الأمن الداخلي ،وذلك غداة
التعيينات التي �صدرت عن
جمل�س الوزراء.
وعبرّ قائد اجلي�ش اجلديد
العماد جوزيف عون يف كلمة
له بعد ت�سلم الأمانة من �سلفه
العماد جان قهوجي عن «اعتزازه
بالثقة التي �أوالها �إياه رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون ومقام جمل�س
الوزراء» ،منوه ًا «بجهود العماد
قهوجي املبذولة طوال فرتة ت�سلمه
قيادة اجلي�ش ،و�إجنازاته الكبرية
خ�صو�ص ًا يف مواجهة التنظيمات
الإرهابية ،ما �أ�سهم يف حماية الوطن
من الأزمات الإقليمية وتداعياتها»،
وذلك بف�ضل «�صواب ر�ؤيتكم وو�سع
ب�صريتكم ،و�صربكم الالحمدود على
مواجهة امل�صاعب».
و�أكد ال�سعي �إىل «التطوير
والتحديث يف �إطار احلفاظ على

الثوابت واملبادئ والقيم الع�سكرية
التي تعترب مبنزلة البو�صلة» .وعاهد
على «عمل كلّ ما بو�سعي لتبقى هذه
امل�ؤ�س�سة ال�ضمانة الأكيدة حلماية
وحدة لبنان واحلفاظ على �سيادته
وا�ستقالله وكرامة �شعبه ،وا�ستكمال
تطوير قدراتها ،عديد ًا وعتاد ًا
و�سالح ًا وتدريباً ،لتكون جاهزة
ٍ
ظرف من الظروف للدفاع
يف � ّأي
عن لبنان يف مواجهة �أعداء الوطن
العدو الإ�رسائيلي على
مقدمهم
ويف
ّ
ّ
احلدود اجلنوبية والإرهاب وخالياه
على احلدود ال�رشقية ويف � ّأي منطقة
من مناطق الوطن».

كوريا اجلنوبية � :أعلى هيئة ق�ضائية ت�ؤيد عزل الرئي�سة
�أعلن رئي�س املحكمة الد�ستورية
يف كوريا اجلنوبية ام�س اجلمعة �إن
�أعلى هيئة ق�ضائية يف البالد �أيدت
قرار الربملان بعزل الرئي�سة بارك
غيون-هي ب�سبب تورطها يف ف�ضيحة
ف�ساد.
وقال رئي�س املحكمة يل جونغ-مي
ان ما قامت به الرئي�سة «ا�ساء �إ�ساءة
بالغة اىل روح الدميوقراطية و�سيادة
القانون» ،م�ضيف ًا �أن الرئي�سة بارك
غيون-هي ُعزلت».
واعتربت املحكمة الد�ستورية يف
حيثيات قرارها ان عزل الرئي�سة
يربره انتهاكها للد�ستور كونها
�سمحت ل�صديقتها ت�شوي �سون�-سيل
بالتدخل يف �ش�ؤون الدولة رغم انها
ال ت�شغل اي من�صب ر�سمي.
وجاء يف القرار الذي �صدر ب�إجماع
ق�ضاة املحكمة «يتعني على رئي�س
البالد ان ي�ستخدم �صالحياته طبق ًا
للد�ستور والقوانني ،ويجب ان
تكون تفا�صيل عمله �شفافة كي يتمكن
ال�شعب من تقييم عمله لكن ال�سيدة
بارك اخفت متام ًا تدخل ال�سيدة
ت�شوي يف �ش�ؤون الدولة ونفتها
حني ظهرت �شكوك بذلك وحتى انها
انتقدت اولئك الذين اعربوا عن تلك

ال�شكوك».
وانتخبت بارك غيون-هي يف
العام  2012ب�أعلى ن�سبة ت�صويت
يح�صل عليها مر�شح رئا�سي يف العهد
الدميوقراطي لكوريا اجلنوبية.
�إال �أن الربملان �صوت يف دي�سمرب
ل�صالح عزلها ،على خلفية ف�ضيحة
ف�ساد �ضخمة وا�ستغالل نفوذ ما
دفع املاليني للنزول �إىل ال�شوارع
للمطالبة ب�إطاحتها.
ويعني قرار املحكمة عزل بارك
ازاحتها من من�صبها فور ًا ،يف حني
�ستجري انتخابات يف غ�ضون 60
يوماً.
وترتكز ف�ضيحة الف�ساد املدوية
على �صديقتها ت�شوي �سون�-سيل التي
ي�شتبه بانها ا�ستغلت نفوذها الجبار
املجموعات ال�صناعية الكربى على
«التربع» بحواىل  70مليون دوالر
مل�ؤ�س�سات م�شبوهة ت�رشف عليها.
ومت توقيف عدد من كبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة فيما جرى
التحقيق مع بع�ض �أكرث رجال �أعمال
كوريا اجلنوبية نفوذ ًا ب�ش�أن تورطهم
املفرت�ض يف الق�ضية ،مبن فيهم
وريث جمموعة «�سام�سونغ» العمالقة
يل جاي-يونغ .

�أعلن التحالف الذي تقوده
الواليات املتحدة �ضد «داع�ش»
اول ام�س اخلمي�س� ،أنه مت ن�رش
وحدة مدفعية تابعة مل�شاة
البحرية الأمريكية و 400جندي
�إ�ضايف يف �سورية يف الأيام
القليلة املا�ضية مل�ساعدة القوات
املحلية على هزمية التنظيم
يف مدينة الرقة معقل «داع�ش»
�رشق �سورية ،و�أن حملة عزل املدينة
م�ستمرة «يف �شكل جيد جد ًا».
وقال املتحدث با�سم التحالف
الكولونيل جون دوريان ،وهو من
�سالح اجلو الأمريكي� ،إن القوات
الإ�ضافية لن يكون لها دور يف
اخلطوط الأمامية و�ستعمل مع �رشكاء
حمليني يف �سورية ،يف �إ�شارة �إىل
قوات �سوريا الدميوقراطية والتحالف
العربي ال�سوري.
وقال دوريان عرب الهاتف« :نتحدث
عن نحو  400جندي �إ�ضايف يف
الإجمال و�سيكونون هناك لفرتة
موقتة» .و�أ�ضاف �أنهم �سين�ضمون �إىل
 500جندي �أمريكي ينت�رشون بالفعل
يف �سورية.
وقوات �سوريا الدميوقراطية ،التي
ت�ضم وحدات حماية ال�شعب الكردية،
هي ال�رشيك الرئي�سي للواليات
املتحدة يف احلرب على «داع�ش» يف
�سورية .ومنذ نوفمرب ،تعمل القوات
مع التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة على تطويق الرقة.
وقطعت قوات �سورية الدميوقراطية
الطريق بني الرقة ومعقل التنظيم يف
حمافظة دير الزور وهو �آخر طريق
رئي�سي خارج من املدينة.
وقال دوريان �إن اجلهود املبذولة
لعزل الرقة «ت�سري ب�شكل جيد للغاية»
وميكن �أن ت�ستكمل خالل ب�ضعة �أ�سابيع.
و�أ�ضاف« :بعد ذلك ميكن اتخاذ قرار
دخول» املدينة .وتابع �أن املدفعية
�ست�ساعد يف «ت�رسيع هزمية داع�ش يف
الرقة» .وقال �إن قوات م�شاة البحرية
م�سلحة مبدفعية عيار  155ملليمرت ًا.
ورد ًا على �س�ؤال عما �إذا كانت هذه
املدفعية قد ا�ستخدمت ،قال دوريان
�إنه ال يعتقد ذلك� .أ�ضاف« :كان هناك
بالفعل ما ميكن و�صفه بحملة جوية ال
هوادة فيها لتدمري قدرات العدو وقتل
م�سلحيه يف املنطقة� .سن�ستمر يف ذلك
ونكثفه بهذه القدرات اجلديدة».
وتابع« :نحن نتحدث عن  400جندي
�أو نحو ذلك من القوات الإ�ضافية

�إجما ًال و�ستبقى هناك لفرتة موقتة».
وقال م�صدر ع�سكري كردي لـ
«رويرتز»� ،إن القوات الأمريكية
الإ�ضافية تن�رش يف �إطار خطة م�شرتكة
بني قوات �سورية الدميوقراطية
والتحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة ال�ستعادة الرقة .ومن
املتوقع و�صول تعزيزات �أمريكية
�أخرى يف الأيام املقبلة .و�أ�ضاف
دوريان �أن جمموعات اجلي�ش
الأمريكي �ستقوم مبهمة خمتلفة عن
مهمة م�شاة البحرية يف عملية ن�رش
للجنود معلن عنها من قبل قرب مدينة
منبج «لطم�أنة» تركيا املتحالفة مع
الواليات املتحدة و�رشكاء الواليات
املتحدة يف �سورية ..يف �إ�شارة �إىل
قوات �سورية الدميوقراطية.

االجتماع الذي جرى يف ق�رص
احل�سينية ،بح�ضور رئي�س
هيئة الأركان الأردين ،تناول
�آخر التطورات على ال�ساحة
الإقليمية ،وجهود احلرب على
الإرهاب.
وكان رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة الأمريكية �شارك،
يومي الثالثاء والأربعاء
املا�ضيني ،يف اجتماع يف
�أنطاليا جنوب تركيا مع
نظرييه الرو�سي فالريي غريا�سيموف
والرتكي خلو�صي �آكار ،بهدف
التن�سيق يف جمال مكافحة الإرهاب
يف املنطقة.
وقال رئي�س الوزراء الرتكي بن علي
يلدرمي ،يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
مع نظريه الأردين هاين امللقي ،يوم
الثالثاء� ،إن اجتماع ر�ؤ�ساء الأركان
الثالثة كان يهدف اىل "التن�سيق
الكامل" يف �سوريا ،وهو �أمر مطلوب
لدرء "خطر ال�صدام" بني الأطراف
املختلفة.
وقال يلدرمي" :يجب �أن من�ضي بعزم
وحزم يف مواجهة املنظمات الإرهابية
دون التفريق بني تلك املنظمات
الإرهابية" ،يف �إ�شارة �إىل و�ضعية
وحدات حماية ال�شعب الكردية ،التي
تعتربها �أنقرة منظمة �إرهابية ،فيما
يعار�ض الأمريكيون والرو�س �شن
عمليات تركية �ضدها.
وتابع" :يف املنطقة عدة دول،
ولذلك نحن نحتاج �إىل تعاون بني
هذه الدول من �أجل تنظيف املنطقة
من كل املنظمات الإرهابية ،مثل
تنظيم داع�ش ووحدات حماية ال�شعب
وجبهة الن�رصة واملنظمات امل�شابهة
لها".
و�إىل ذلك ،ا�ستقبل امللك عبدالله
الثاين ،اخلمي�س ،كذلك املبعوث
الرئا�سي الأمريكي للتحالف الدويل
ملحاربة داع�ش ،ال�سفري برت
مكجورك ،يف اجتماع جرى خالله
ا�ستعرا�ض اجلهود الإقليمية والدولية
يف احلرب على الإرهاب.
كما تطرق اللقاء ،الذي جرى يف
ق�رص احل�سينية� ،إىل امل�ستجدات
الراهنة على ال�ساحة الإقليمية،
خ�صو�صا تطورات الأو�ضاع يف �سوريا
ً
والعراق.

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

املنزل الكلب :الإقامة فيه ليلة واحدة بـ 98دوال ًرا

تقدم �رشكة " "Airbnbالعقارية املتخ�ص�صة يف عر�ض العقارات املتاحة للإيجار يف
الواليات املتحدة على موقعها الإلكرتوين ،جتربة خمتلفة للم�سافرين ،للمكوث يف منزل
دوالرا يف الليلة الواحدة.
خ�شبي ُم�صمم على �شكل كلب عمالق ،بتكلفة 98
ً
ويقع املنزل يف ريف " "Cottonwoodيف والية �أيداهو الأمريكية ،وهو من ت�صميم اثنني
من الفنانني ،كانا يعمالن يف الأ�سا�س على ت�صميم منحوتات خ�شبية على �شكل كالب من
خمتلف ال�سالالت ،وقد �صمما املنزل املبتكر على �شكل كلب "بيجل" ،وهي �ساللة كالب
متو�سطة احلجم.
ويحتوي املنزل على تذكارات للكالب يف كل مكان ،كما يت�ضمن مواقف �سيارات جمانية
للنزالء ،وحمل للهدايا يف اخلارج.

�أ�شهر منازل �صممت لنهاية العامل !
منازل ملواجهة الزالزل والفي�ضانات
الرغم من اختالف الأديان والعقائد
ي�ؤمنون بنهاية العامل وب�سبب هذا
بخياله وقام بالعمل على منازل
طبيعية �أو غري طبيعية قد حتدث
النجاة من هجوم الزومبي،
والأعا�صري ،ونحن كم�سلمون
�إطالقا ،تعرف معنا على البيوت
املنزل الأمن منزل
ميكن حتريكها ل�ضمان
وال�ضو�ضاء بعيد ًا ،كما �أن
عبور ج�رس متحرك يتحكم
�أن �أي هجوم حمتمل من
مواجهته بذكاء ودون �أي
ميتلك املنزل من الداخل
الرفاهية كامل�سبح ووجود
حتيط باملنزل من كل
منزل بيورك يقع املنزل يف
على �إحدى جزر ال�ساحل
ا�ستقبل املنزل برقية �شكر
لو�ضع ا�سم الدولة على
املنطقة �شعروا بالغ�ضب
يتم قبول الهدية ،نظر ًا
منطقة م�ستقلة.

دونبار روك منزل
البحر ،يتميز بوجود 6
متتلك �رشفة خا�ص
يتواجد املنزل على
املرجانية
ال�شعب
املنطقة ،وهو ما
�أي م�شكالت حمتملة،
بالطبع.

واحلروب النووية ،الزومبي �أي�ض ًا!! على
حول العامل� ،إال �أن الغالبية
االعتقاد ال�سائد� ،رسح البع�ض
حم�صنة ملواجهة �أي كارثة
يف يوم ما ،ما بني منازل
والهروب من الزالزل
ن�ؤمن �أنه ال مفر من ذلك اليوم
الأكرث �أمان ًا حول العامل.
م�صمم بعناية ،بجدران
عدم خروج الأ�ضواء
الو�صول للمبنى يتطلب
فيه ال�سكان ،مما يعني
�آكلي حلوم الب�رش �سيتم
خ�سائر حمتملة ،كذلك
العديد من و�سائل
مناظر طبيعية خالبة
اجتاه.
منطقة نائية ،حيث يتواجد
اجلنوبي لـ”�أي�سلندا”،
من حكومة “�أي�سلندا”
اخلريطة ،ولكن �سكان
من هذا الت�رصف ،ومل
لأنهم يعتربون �أنف�سهم

يتواجد يف عر�ض
حجرات ،كل حجرة
بها ،وحمام �أي�ضاً،
ارتفاع  30قدم ًا من
يف
املوجودة
يعني االبتعاد عن
والكثري من الأ�سماك

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

الفن ال�شعبي الهندي " راجنويل "  ....املدن والبلدان الفن

يف الهند هناك الفن ال�شعبي القدمي املعروف با�سم "راجنويل"  ،والتي يتم �إجرا�ؤها
بت�صنيع الر�سومات على االر�ض من بال�ستخدام جمموعة متنوعة من املواد املختلفة مثل
الأرز امللون والدقيق اجلاف و�أكرث من ذلك بكثري .عادة يتم �إن�شاء الت�صاميم م�رشقة خالل
املهرجانات الهندية �أو حفالت الزفاف.

اكت�شاف نوع جديد من الأفاعي يف ال�صني
نو ع ًا
ا لبنية
( �إفر�ست)
يف منطقة
بجنو ب

اكت�شف علماء �صينيون
جديد ًا من �أفاعي احلفر
يف جبال ت�شوموالنغما
�أعلى جبل يف العامل،
التبت ذاتية احلكم
غرب ال�صني.
ا جلد يد ة
ونقلت وكالة �أنباء ال�صني
عن فرق
"�شينخوا" عن امل�س�ؤول
هو ي
البحث ال�صيني ،هو
ا ل�صني
جيان ،لوكالة �أنباء
اجلديدة "�شينخوا �أن حتلي ًال وراثي ًا �أظهر �أن نوع الأفاعي "هيمااليانو�س بروتوبوثروب�س"
ال�سام الذي مت حتديده يف وادي جيلونغ بالتبت يف عام  2012هو نوع جديد من الثعابني.
وجرى اكت�شاف هذا النوع من الثعابني يف �أكرب درا�سة علمية منذ �سبعينات القرن الع�رشين
حول احلياة الربية يف جبل ت�شوموالنغما.
ويوجد حالي ًا  12نوع ًا �صاحل ًا من جن�س بروتوبوثروب�س ،مبا فيها � 7أنواع تعرف ب�أنها
ت�سكن يف ال�صني ،حيث تف�ضل الكثري منها املناطق اجلبلية.
�أ�شهر منازل �صممت لنهاية العامل !

هدية الزفاف" ..دكة بدالء
قرر العري�س جون �إيف�س59 ،
عاما ،االحتفال بزفافه يف مكان
مميز� ،إذ دفعه ع�شقه لكرة القدم
�إىل اختيار ملعب "كامربيدج
�سيتي" ،مكانا للحفل ،وارتدى
خالله اللون الأ�صفر اخلا�ص
بفريقه الإجنليزي املف�ضل
نوريت�ش �سيتي.
�أما �صور الزفاف التذكارية
فقد مت التقاطها داخل دكة البدالء
اخلا�صة بامللعب ،قبل �أن يفاجئ
الزوج بخرب �سعيد وهو �أنه تلقى تلك الدكة احلديدية لتكون هدية زفافه.
وقال العري�س �إيف�س" :كنت من حمبي فريق كامربدج �سيتي منذ عام  1962حني ا�صطحبني
والدي للملعب لأول مرة ،كما عملت �سكرتريا بالنادي خالل ال�سبعينيات".
و�أ�ضاف'" :علمت �أن النادي يعر�ض مقتنيات للبيع باملزاد ،لكن مل �أتخيل �أنهم �سي�شرتون
الدكة يل ..كان الأمر مفاج�أة حقيقية".
�أما الزوجة كارولني 39 ،عاما ،فلم تكن على ما يبدو بنف�س درجة حما�س �إيف�س� ،إذ قالت:
�سنحتاج �إىل قطع الدكة لن�صفني ،و�إال ف�إنها �ستبتلع معظم م�ساحة حديقتنا
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تربية الدواجن...الأقل كلفة والأكرث فائدة!!!
حممود عبداهلل �أبوكفاح

ال َّدجاج  ...ا�س ٌم ُيط َلق على �أكرث
من �ستني �ساللةً من ُّ
تو�سطة
الطيور ُم ِّ
َ
ّ
احلجم غري القادرة على الطريان،
والتي �شاع تدجينها وا�ستئنا�سها بني
الب�رش ُمنذُ ُع�صور ما قبل ال َتّاريخ �سعي ًا
َوراء بي�ضها وحلُ ومها ,وبالن�سبة
لل�شعب الإرتري يعترب الدجاج من
الطيور امل�ألوفة لديه والنبالغ
�إذا قلنا ب�أنها الكائنات املف�ضلة
لرتبيتها يف البيت من قبل العديد
من الأ�رس الإرترية ال�سيما تلك التي
تعي�ش يف الأرياف و�أ�شباه املدن,
ويعترب "الزجني" من ا�شهر الوجبات
الإريرتية العريقة التي يرتبع يف
و�سطها البي�ض امل�سلوق الذي هو
احد منتجات الدجاج .,وب�شكل عام
ن�ستطيع ان نقول بان النا�س على
�إمتداد العامل ظلوا واليزالون يربون
الدجاج ُمنذ ُع�صورٍ قدمية �سعي ًا وراء
ّ
منافعه ُ
ب�صورة �أ�سا�س ّية يف
املتم ّثلة ُ
بي�ضه وحلُ ومه ،و�أحيان ًا لري�شه
وغري ذلك من ُمنتجاته.
الدجاج علم ّي ًا �إىل ما ي�صلُ
ينق�سم ّ
ُ
الداجنة
ل�ستّني ُ�ساللةً من الطّ يور ّ
وتنحدر جميع
تو�سطة احلجم،
ُم ّ
ُ
طائرٍ
�سمى ديك
ي
من
الالت
ال�س
هذه
ُ ّ
ُّ
الطبيعي
يقع موطنه
الأدغال الأحمرُ ،
ّ
ٍ
بري�ش
يف غابات الهند ،وميتازُ
ذي � ٍ
ألوان زاهية حمراء وخ�رضاء،
وبع ٍ
ٍ
رف ُم ّ
تدل حتت ذقنه ،كما وقد
ُ
الدجاج احلديثة
الت
اختلطت �سلاُ ُ
ْ
ّ
ِ
أنواع ُ�أخرى من الطّ يور القريبة
بع ّدة � ٍ
الرمادي الذي
منه ،مثل ديك الأدغال
ّ
ُ
يعي�ش يف جنوب الهند) وغريه.
ُ
العمالق
ال�صناعي
إنتاج
ل
ا
�
أ
بد
ُ
ّ
الدجاج يف بداية القرن
للحوم
ّ
بالنمو
القطاع
وا�ستمر هذا
الع�رشين،
ّ
ُ
َّ
الدجاج
حتى انف�صل �إنتاج بي�ض
ّ
وحلُ ومه �إىل جمالينْ مخُ تلفني،
الدجاج
وتو�سعت جتارةُ حلوم
ّ
ٍ
َ
و�صل ُمع َّدل
بدرجة كبرية جد ًا بحيث
طن يف
�صادراته �إىل حوايل  14مليون ٍ ّ
العام مع بدء القرن احلايل.
ُ
للدجاجة
تو�سط
يبلغُ الطّ ول
ّ
امل ّ
البالغة حوايل �سبعني �سنتيمرت ًا �أو
� َّ
تزن حوايل
أقل بقليل ،وغالب ًا ما
ُ
ِ
ون�صف .ولدى الذّ كور
كيلوغرامينْ

حد �سواء ُع ٌ
حلمي
رف
والإناث على ّ
ٌّ
ال�شكل �أحمر اللّون يتدلىّ
ّ
دائري
ّ
حتت مناقريها ،كما � َّأن لها ذُ يو ًال
ُمنحنية طويلة ،قد ي�صلُ طولها �إىل
ُ
يعي�ش
ثالثني �سنتيمرت ًا .يف الطّ بيعة
ٍ
نظام
أ�رساب لها
الدجاج على هيئة �
ّ
ٌ
ُ
ّ
ٍ
ذكر
يقوده
�رسب
فكل
؛
مي
ر
ه
اجتماعي
َ
َ
ٌ
ّ
ّ
واحد ُم�سيطر له الأف�ضل ّية على جميع
وتكون
�أع�ضاء املجموعة الآخرين،
ُ
برفقته دجاجتان من الإناث �أو �أكرث
ي�ضم ال�سرّ ب
يحر�سهما بحذر ،وقد
ُّ
ُ
ّ
ال�ضعيفني،
بع�ض الذّ كور التّابعني
مينعهم الذّ كر القائد من
والذين
ُ
االقرتاب من دجاجاته ،ويتح َّد ُد هذا
ٍ
ناف�سة بني
مب
الترّ تيب
االجتماعي ُ
ّ
ٍ
ّ
الذّ كور قد تتمثل بعراك باملناقري.
وفيما يتعلق بتكاثر الدجاج ف�إنه
الدجاجة
عقب تلقيح الديك لبي�ضة ّ
الداخل
بالتكون يف
يبد�أ اجلنني
ّ
ّ
ويتطور ب�سرُ عة ،وبعد ثالثة �أ�سابيع
ّ
ً
يفق�س
ا
يوم
وع�رشين
واحد
أو
�
متام ًا
ُ
ويكون يف البداية
البي�ضة،
من
الفرخ
ُ
يكت�سب ري�ش ًا
بالز َغب ،لكنه
ُمغطّ ًى
َّ
ُ
ممُ اث ً
للدجاجات البالغة خالل
ال
ّ
ترتاوح من �أربعة �إىل خم�سة
فرتة
ُ
الدجاج
�أ�سابيع .ت�صلُ ذكور و�إناث ّ
مرحلة ال ُبلوغ بعد �ستّة �شهور من
التّفقي�س ،وعندها تبد ُ�أ الإناث بو�ضع
البي�ض بينما ُي�صبح الديك جاهز ًا
الدجاجة البالغة
للتّكاثر.
ت�ستطيع ّ
ُ
�ست �إىل
الربية ُم ّدة
يف
تعي�ش
�أن
ّ
ّ
ثماين �سنوات ،ومن املعروف � ّأن
الدجاجات عا�شت يف ا ُ
بع�ض ّ
لأ�سرَ
ما ي�صلُ �إىل ثالثني عام ًا ،لكن عن َد
ربى
تربيتها يف املزارع فهي �إما �أن تُ ّ
ُ
فتعي�ش عندها
للح�صول على بي�ضها
ُ
يرتواح من �سنتني �إىل ثالثة� ،أو
ما
ُ
من �أجل ذبحها للحومها ،وعندها
ُ
لعام �أو �أقل.
تعي�ش
ٍ
الدجاج �إىل
حتتاج ترب ّية
ّ
ُ
حيث
واهتمام من
رعاية
ٍ
جتهيز مكان ُمنا�سب
ُ
بحيث
دافئ،
يدخل ُُه الهواء
ٍ
بطريقة
النقي
ّ
�صح ّية ،كما
ويجب تزويده
ُ
بالع َلف واملاء
َ
و ا للّقا حا ت
لو قا يته
من
ا لأ مر ا �ض
ُ
املختلفة.
تتكاثر هذه الطّ يور يف
ُ
وال�صيف،
الربيع
ف�ص َل ْي
ّ
ّ
ت�ضع
وب�صورة طبيع ّية،
ُ
ُ
َ
البي�ض
الدجاجة
�أنثى
ّ
ا�ستجابةً الزدياد �ساعات
النّهار يف هذين الف�ص َلني
ال�سنة� ،إال � َّأن تعري�ضها
من ّ
القوية
للإ�ضاءة ال�صناع ّية
َّ
قادر على �إحداث نف�س
ٌ
مما
ال ّت�أثري عليها تقريب ًاَّ ،
يدفُ عها لو�ضع البي�ض يف � ّأي
ٍ
وقت من العام
الدجاجة
يحتاج ج�سد
ّ
ُ
لتكوين البي�ضة الواحدة
�إىل � 26 - 23ساعة ،وقد
تبد ُ�أ عمل ّية تكوين البي�ضة
اجلديدة خالل ُم ّدة ال تتجاوزُ

ال�ساعة بعد االنتهاء من و�ضع البي�ضة
ّ
ت�ضع الدجاجة
ال�سابقة ،ولذلك،
ُ
ّ
َ
مرة يف اليوم
العادية
مب ّ
البي�ض ُ
ّ
عدل َّ
ٍ
بي�ضة يف
تقريب ًا� ،أو حوايل ثالثمائة
العام.
بالدجاج
الرغبة يف العناية
ّ
عن َد ّ
�سيكون من
بدء ًا من مرحلة البي�ضة
ُ
ٍ
ح�ضانة له ُم ّدة
توفري
ال�رضوري
ُ
ّ
ٍ
ً
واحد وع�رشين يوما حتى يفق�س،
العثور على
ويف هذه الفرتة
يجب ُ
ُ
ٍ
طريقة لتوفري التّدفئة واحلماية
للبيو�ض.
ُ
ٍ
خا�صة لأداء
أجهزة
يمُ كن �رشاء �
ّ
ِ
التجارية،
الوظيفة من املحال
هذه
ّ
يجب القيام بثالثة
أمر،
ل
ا
جوهر
ويف
ُ
ٍ
�أ�شياء خالل فرتة احل�ضانة ،هي/1:
إبقاء البي�ض �ضمن حرارة تُ عادل
� ُ
مئوية بالتّحديد ،فلو
درجة
37.5
ّ
ازدادت احلرارة �أو نق�صت درجةً
ميوت اجلنني على الفور.
واحدةً قد
ُ
ترتاوح من 40%
رطوبة
أمني
/2ت�
ُ
ُ
  50%خالل الثمانية ع�رش يوم ًاالأوىل من احل�ضانة ،و75% - 65%
يف الأيام ال ّثالث الأخرية.
/3يجب توفري التّهوية ،فاجلنني
ُ
يحتاج �إىل تنفّ�س الأك�سجني وهو
ُ
داخل البي�ضة و�إخراج ثاين �أك�سيد
ِ
يختنق،
الكربون ،و�إال ف�إنّ ه �سوف
م�سام يف ق�رشة
ولهذا ال�سبب تُ وجد
ٌّ
ت�سمح بدخول الهواء ،ولذلك
البي�ض
ُ
ثقوب
احلا�ضنة
يف
تكون
أن
�
يجب
ٌ
ُ
بالدخول
النقي
للهواء
ت�سمح
�صغرية
ّ
ُ
ّ
بحيث ت�ستطيع ال ِأجنّة ا�ستن�شاقه.
بعد ُمرور فرتة الواحد وع�رشين
ثم
يوم ًا وتفقي�س الفراخ ،ومن َّ
تن�شئتها لب�ضعة �أ�سابيع ،تبد ُ�أ مرحلة
بالدجاج داخل العنرب ،وهي
العناية
ّ
مرحلة كثرية امل�شاكل و�صعبة،
حيث يزداد حجم الفراخ بها ،ويزداد
االزدحام بينهم يف العنرب
�أو احلظرية ,لذا
االعتناء
يجب
ُ
الدجاج
مب�سكن ّ
و�صحته بطُ ُر ٍق
ّ
مخُ تلفة ،
القيام
و
ب�إ جر ا ء ا ت
ِع ّدة ل�ضمان
رب
�أن
يك َ
ومن
ج ّيد ًا،
هذه الإجراءات
ما ي�أتي:
�إعطاء
يجب
/1
ال َّدجاج الغذاء املنا�سب ،فهناك
الأعالف اخلا�صة التي ميكن �رشا�ؤها
ُ
تفقّد
ال�رضوري
من الأ�سواق ،ومن
ّ
املاء يومي ًا للت� ُّأكد من عدم نق�ص
ال�سوائل لديه .ويحتاج الدجاج
َّ
�إىل الكثري من الغذاء لإنتاج بي�ضه
و�صغاره ،ولذا ف� َّإن �إحدى �أف�ضل
ُّ
الطرق لإطعامه هي �إعطا�ؤه مخُ َلّفات
�أو بواقي جتهيز الطعام يف املطبخ،
مثل بواقي اخل�ضار والفواكه ،لكن
يتوجب االنتباه جيد ًا ملا ُيعطى لها
َّ
من بواقي الطعام ،فال يجب �إعطا�ؤها
�أي طعام يحتوي على اللحوم �أو �أي
بواقي ملنتجات اللحوم كافة .وميكن
�أي�ض ًا �أن تُ ق َّدم �إليه الأرز املطبوخ،
واملعكرونة ،والبطاط�س ،والذرة،
واخلبز� ،أو البقوليات مثل العد�س

النيء� ،أو الأرز النيء ،بالإ�ضافةً �إىل
ال�شعري.
ٍ
م�ساق للماء و�أوعية
/2تخ�صي�ص
معالف ُمعلّقة لكلّ ب�ضعة فراخ.
/3االهتمام بنظافة العنرب،
ُ
الرطوبة
وحماولة التخلّ�ص من
ّ
ِ
الفرا�ش
الزّ ائدة من خالل تغيري
با�ستمرار ,يجب �أن تكون �أر�ضية
العنرب �إ�سمنتية ،ويجب �أن يحتوي
امل�سكن على التنب والق�ش ون�شارة
فوق �أر�ض َّيته ،ومن ُ
اخل�شب َ
هم جد ًا
امل ِّ
التنظيف امل�ستمر والتهوية ملنع
الرطوبة ،و�أي�ض ًا يجب جتهيز العدد
الكايف من املعالف التي يو�ضع فيها
الأكل وال�رشب.
/4االهتمام ب�أن يكون العنرب ُمغلقاً
ُ
ٍ
(ب�شبك مث ً
ٍ
مكان
ال �أو �أن يكون يف
ج ّيد ًا
الدجاج من
ُمغلق) بحيث يحمي
ّ
احليوانات ُ
املفرت�سة التي قد تحُ اول
ّ
ال�ضالة
الو�صول �إليه ،مثل الكالب
ُ
وغريها.
/5ي ّ
الدجاج داخل
ف�ضل تربية
ّ
ُ
ٍ
م�ساحة ُمغلقة لت�سهيل االعتناء بها
وتخفي�ض تكلفتُه ،مع � ّأن ذلك له
ُ
َ
املخاطرة
مثل
بع�ض ال�سلب ّيات،
ّ
الدجاج
بتف�شي الأمرا�ض ب�سرُ عة بني ّ
لو �أ�صي َبت �إحداها ومن املهم جد ًا يف
ف�صل ِّ
ال�شتاء توفري التدفئة املالئمة
ُ
لتجنّب
داخل م�سكن الدجاج ،وذلك
التنف�سي �أو
�إ�صابته ب�أمرا�ض اجلهاز
ّ
وخا�صةً من
املوت يف بع�ض الأحيان،
َّ
الطيور ال�صغرية ب�سبب ح�سا�سيتها
العالية للبيئة ُ
املحيطة بها
/6محُ اولة توفري ت ّيار من الهواء
وجو ِ
دافئ ن�سب ّي ًا من خالل
النقي
ّ
ّ
ّ
�إغالق �أي فتحات يف ال�شبابيك و�ضبط
خا�صة بالتّهوية.
مناطق
ّ
احلر�ص على عدم دخول غري
/7
ُ
العاملني بالعنرب �إليه.
 /8من ُ
م�صباح كهربائي
هم توفري
ٍ
امل ِّ
,ي ِّ
والدفئ يف
وفر ال�ضوء
ِّ
حراري ُ
ّ
ب�ص ٍ
ورة م�ستمرة
وت�شغيله
نف�سه
الوقت
ُ
ال�صغرية
 طوال اليوم  -للفراخَّ
ٍ
واحد
أ�سبوع
التي ترتاوح �أعمارها من �
ٍ
أمر يف غاية
�إىل � 20أ�سبوع ًا ،وهو � ٌ
الأهمية لت�شجيع ال�صغار على النمو
م�صباح مثل
واحليوية .يمُ كن ابتياع
ٍ
هذا من املتاجر الزراع َّية ،و�إن كان
ال فمن ُ
عدد الفراخ قلي ً
املمكن االكتفاء
مب�صباح
عادي بقُ درة � 75إىل 100
ٍ
ّ
تكومت الفراخ
واط لأداء الوظيفة .لو َّ
حول بع�ضها كثري ًا فقد يعني ذلك � َّأنها
ت�شعر بالربد وحتاول احلُ �صول على
ُ
ثم
الدفء من حرارة �أج�سامها ،ومن َّ
ال�رضوري تقريب امل�صباح
�سيكون من
ّ
منهم �أو تقويته.
يومي
�سجل
بعمل
 /9القيام
ّ
الدجاجات ،وحالتها
لتدوين �أعمار ّ
ٍ
تقع بينها.
وفيات
ال�صح ّية ،و� ّأي
ُ
الدجاج ُدون عناية �صح ّية
عن َد ترك ّ
وعدم اتّ خاذ � ّأي �إجراء حتى ُظهور
ٍ
ُ
حتدث
عالمات على مر�ضه ،فقد

اقت�صادية كبرية ،وعليه
خ�سائر
ّ
للدجاج �أن
أف�ضل
ل
وا
أجدى
ل
فمن ا
ّ
تلقيحه ُم�سبق ًا �ض َّد الأمرا�ض،
يتم
ُ
َّ
وجتنّب تعري�ضه للكثري من ُ
ُ
امل� ّؤثرات
وتقلي�ص عدد الأ�شخا�ص
اخلارج ّية،
ُ
الذين يدخلون �إىل العنرب.
تعترب �أهمية الدجاج والفائدة
العظيمة التي نح�صل عليها من
خالل اللحم الأبي�ض املوجود يف
الدجاج من �أكرث الأمور التي يجب
�أن نعتمد عليها يف حياتنا ،فالفوائد
التي يحملها حلم الدجاج كثرية
جد ًا ،بدء ًا من العنا�رص الغذائية
املتكاملة ،ومرور ًا بالطعم واملذاق
الذي ي�سهل الو�صول �إليه ب�أي طريقة
كانت ،ومع ذلك تبقى �أهمية الدجاج
وفائدته تنبع من الكمية الكبرية
للربوتني املوجودة يف حلمه ،والتي
تعد الطعام الأف�ضل والأكرث تغذية
للأطفال,وب�شكل عام ف�إن حلوم
الدجاج ت�ساعد يف �إنقا�ص الوزن و
وغنية بالعنا�رص الغذائية ومفيدة
ل�صحة اجل�سم ومغذية للمر�ضى ب�شكل
كبري ومتد بالطاقة واحليوية
البلدي ففوائده
الدجاج
�أما بي�ض ّ
ّ
الحت�صى والتعد وهو على �سبيل
املثال ال احل�رص ي�ساعد يف املوازنة
بني العنا�رص الغذائ ّية يف اجل�سم
ال�سليم له ،ملا فيه
ّمو
وي�ضمن الن ّ
ّ
من كال�سيوم وفيتامينات وبروتينات
يعو�ض اجل�سم ما
وحديد ،كما
ّ
يفقده من طاقة وعنا�رص غذائ ّية،
ويزيد القدرة على القيام بالعمل ّيات
العقل ّية .يخفّ�ض ن�سبة الكول�سرتول
ّ
ار بج�سم الإن�سان .مينع الإ�صابة
ال�ض ّ
بالكثري من الأمرا�ض ويحمي القلب،
ال�سموم من اجل�سم .يقي من
ويزيل ّ
بع�ض �أنواع ال�سرّ طان ،وي�ساعد �أي�ض ًا
على فقدان الوزن و التّخ�سي�س .كما
املكمالت الغذائ ّية
أهم
ّ
انه يعترب من � ّ
ّ
ّ
ويرطبه ،ويعالج
يقويه
لل�شعر بحيث ّ
الب�رشة اجلافّ ة ،فهو يزيد ن�ضارة
وحيوية الب�رشة ،لأنّ ه ّ
ين�شط اخلاليا.
ّ
أكّ
الدرا�سات
دت
�
إذ
�
احلوامل،
يفيد
ّ
العلم ّية � ّأن بي�ضة واحدة يف اليوم
�صحة اجلنني ،ومتنع الإ�صابة
تغذّ ي ّ
بالعيوب اخللق ّية بن�سبة كبرية.
منوهم ،فهو
يفيد الأطفال ويعزّ ز
ّ
والدهون،
يحتوي على الربوتينات،
ّ
والكال�سيوم ،والفيتامينات التي
ال�سليم؛ لذلك دائم ًا
ت�ساعد على
ّ
النم ّو ّ
ين�صح الأط ّباء بتناول البي�ض ّ
واللنب
ال�سليم لدى
النمو
من �أجل �ضمان
ّ
ّ
الطّ فل,ونظرا ً لهذه الفوائد العديدة
التي نح�صل عليها من الدجاج فمن
ال�رضوري ان نفكر يف تربية هذه
الطيور يف منازلنا بالإعتماد على
الإر�شادات العلمية الواجب �إتباعها
يف تربية الدواجن.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

واحة الطفل
مـــعـــلومــات

* �إذا بحت ب�رسك لغريك فال
تلمه �إن ك�شفه للغري ,فكيف له �أن
يظل كتوما ل�رس لطاملا �ضقت به
�صدرا
* بع�ض الب�رش كال�ضفا�ضع,
حتى لو و�ضعتهم يف كر�سي من
ذهب كن على يقني �أنهم �سيقفزون
للم�ستنقع.
* من لي�س له ح�ساد فبال�رضورة
�أن يكون �إن�سانا فا�شال
* طعنك من اخللف �شهادة على
�أنك يف املقدمة
* جمادلتك للأحمق جتعل النا�س
عاجزين عن التمييز بينكما
* �إذا وجدت حمبا لك ف�أنت
حمظوظ ,و�إذا كان �صادقا يف حبه
ف�أنت �أكرث النا�س حظا.
* ال�شجاعة قادرة على فتح
طريق بني الأ�شواك
* كل ما تخجل من فعله �أمام
امللأ ,ال يجوز فعله يف ال�رس
* باملال ت�ستطيع �رشاء الدواء
وال�رسير ,لكن ال ت�ستطيع �رشاء
النوم وال�صحة ,ت�ستطيع �رشاء كل
�شيء �إال ال�سعادة وراحة البال.

* علمتني احلياة �أن �أجتنب
املتعة التي ت�ؤول لأمل و�أظفر
بالأمل الذي ي�ؤول ملتعة
* الدنيا م�رسحية ونحن
املمثلون والن�ص مفقود
* �أحيانا كيف حالك تكون جمرد
حتية فال داعي لأن ت�رشح لهم
م�شاكلك ,و�أحيانا كلمة (ال�سالم)
تعني كيف حالك� ,إ�شتقت �إليك,,
لذلك حاول �أن تفهم ما وراء
الكلمات ولي�س الكلمات.
* (املال والأ�صدقاء الأحرار),
(ال�سيا�سة وال�صدق) �أعداء ي�صعب
�آحتادهم
*مهما كان الإن�سان ذكيا وعبقريا
يبقى عاجزا عن ر�ؤية نف�سه على
حقيقتها ,ومهما كان غبيا فمن
ال�سهل عليه ر�ؤية النا�س على

ق�صة ق�صة تدمع لها العني حول تبدل
الأحوال و تغريها بني النا�س !!
�إن الأحوال تتبدل و تتغري بني
النا�س مع مرور الوقت  ،و النعم
كلها تزول فرمبا يعي�ش االن�سان
اليوم فقريا و غدا غنيا و رمبا
العك�س ! كان هناك رجل ي�أكل
مع زوجته و كان الطعام كثريا
لأن الرجل غني و عندهم �أ�صناف
الطعام الكثرية و املتنوعة ،
فالأغنياء يتعودون على ملئ
املائدة ب�شتى �أنواع الطعام و
ال�رشاب  ،و هذا ما كانت تقوم به
هذه العائلة ال�صغرية رغم �أنهم
فقط اثنني يف البيت !!
فاذا بالرجل ي�أكل الطعام الكثري
و املتنوع و فج�أة ...طرق الباب
يف وقت مت�أخر من الليل و يف هذا
الوقت مل يتعودو�آ على زيارة �أحد
لهم ،فت�ساءل مع نف�سه من الطارق
؟ فقالت زوجته � " :سوف �أذهب
انظر من يف الباب " فقامت و قالت
" من الطارق " ف�سمعت �صوت رجل
يقول � :أنا رجل فقري لي�س عندي

طعام و �س�أموت من اجلوع  ،فقالت
لزوجها هل نعطيه بع�ض الطعام ؟!
تفاجئ الزوج و قال  :قويل له
لي�س عندنا الكثري من الطعام فهو
يكفي لنا فقط � ،أُطرديه من الباب
 ،فنحن ن�أكل االن  ،لي�س وقت
الفقراء.
فاذا بالرجل يرحل و هو يتقطع
جوعا  ،و بعد مرور مدة طويلة من
الزمن تعر�ض الرجل الغني لأزمة
مفاجئة �أدت به �إىل خ�سارة كل املال
الذي ميلك فت�شاجر مع زوجته و
�ساءت االحوال بينهما حتى تطلقا
 ،فمرت الأيام حتى زوجت املر�أة
رجل �آخرعنده خري كثري مثل ما
كان زوجها االول قبل �أزمته ...
و يف يوم من االيام و هي ت�أكل
مع زوجها الثاين الغني فاذا
بالباب يطرق !! فذهبت �إىل زوجها
و قالت له " فقري يف الباب " فقال
لها الزوج  :اعطيه بع�ض الطعام
فانه يوجد الكثري و لله احلمد.

حقيقتهم (خلقة الله لنا هكذا)
* من �أعظم �سلبيات الأنثى
عاطفيا �أنها �إذا تعط�شت للحب,
�إ�ستقبل قلبها �أول طارق
* غالبا ما يطيل الإن�سان الكالم
عندما ال يكون لديه ما يقوله
* حديث ال�شخ�ص عن نف�سه
بكرثة دليل على عدم ثقته بها
* الكالم الكثري دليل على العلم
الوا�سع �أو كرثة الكذب
* �إذا بحت لأحد ب�رس ,فقد
�أهديته �أحد �سهامك ,ف�آحذر �أن
يرميك به يوما
* هناك �أنا�س يكرهونك ملجرد
�أنك �أح�سن منهم ,فال حتزن
* حاول �إغالق فمك قبل �إغالق
النا�س �آذانهم ,وفتح �أذنيك قبل
فتح النا�س �أفواههم
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

هذه ن�صائح �ستجعل حياتك اف�ضل بكثري !!

م�ساعدة النا�س
هل ت�شعر بامللل من احلياة ؟ هذه ن�صائح �ستجعل حياتك اف�ضل بكثري!!
هناك �أمور نحتقرها لكنها تبدوا عظيمة بالن�سبة للآخرين  ،جرب �أن متُ د
يد العون ل�شخ�صا ما  ،ك�أن ت�ساعد عجوزا يف قطع الطريق �أو تعطي عامل
نظافة قنينة ماء باردة  ...و الكثري الكثري !
اقر�أ
تعود على قراءة كل �شيء حتى لو كان جمرد مقال �صحفي  ،حاول �أن تقر�أ
كل يوم من �أجل تو�سيع عقلك  ...هذا املقال �سيجيبك على كثري من الت�سا�ؤالت
حول القراءة  :ملاذا تعترب القراءة �أمرا مهما ؟!
�أخريا  ...خذ ق�سطا من الراحة
خذ ق�سطا من الراحة و الت�أمل لب�ضع دقائق يف مكان هادئ  ،هذا �سي�ساعدك
على تخفيف القلق و التوتر
دخل املعلم الف�صل وكتب على ال�سبورة
خريطة اليمن  ,و�س�أل التالميذ من يذكر
يل عددمدن اليمن فرفع �صالح يده  ,فقال
املعلم تكلم يا �صالح فوقف وذكر �أ�سماء
املدن اليمنية بهدوءوالتالميذ من�صيتون له
وذكر �صالح �صنعاء وتعز ,وتوقف قليال ,
فقاطعه �أحد التال ميذ  ,بدون �أن ي�ست�أذن
وقال مدينة احلديد ,فقال املعلم من املتكلم
فوقف �سعيد خجال  ,فقال له املعلم يا�سعيد
�أحتب �أن يقاطعك �أحد وانت تتكلم ,
�أنت بذلك حتدث �ضجة تزعج بها زمالئك �أعتذر �سعيد للمعلم ,و�أعتذر
لزميله,بد�أ
بد�أاملعلم يكتب �أ�سماء املدن اليمنية على ال�سبورة والتالميذ يكتبون يف
الدفرت ماعده �أحمد الذي الذي فقد قلمه  .ورفع يده ي�س�أذن من املعلم �أن
ي�سمح له �أن ي�ستعري قلم من التالميذو ف�أذن له و�ستعار من �سعيد وردها له
بعد �أن �أنتها من الكتابه وقال كله �شكرا  ,فرد �أحمد ال �شكر على واجب .
وبعد انتها التال ميذ من كتابة �أ�سماء املدن �أخذ املعلم ي�شري �إىل مواقع
املدن اليمنية  ,وي�سال التالميذ عن �أ�سمائها  .وملا دق اجلر�س �أنتهت
احل�صة وخرج التال ميذ من الف�صل و وذهبوا يلعبون يف �ساحة املدر�سة.
املر�سلة  /دارين �أنوار عبدالنور �صف اخلام�س 2 /
************
الليمون
يعترب الليمون من �أغنى الثمار بفتامني "ج" وكذالك فيتامني "ب" اىل
جانب املواد الكربو هيدريت وعدد من املركبات املعدنية مثل الكال�سيوم
و البوتا�سيوم �أ�ستخدمها قدماء امل�رصين يف تقوية اللثة وقتل امليكروبات
امل�سببه للتعفن عن طريق تدليك اللثة والليمون من�شط للكبد والكلى
والع�ضالت  ,وكما ي�ساعد على مقاومة التعب والربد
�صف اخلام�س 2 /
		
اال�سم� :سلمى �صالح عبداهلل
************
تاجر الأقم�شة
دخلت الأ�رسة �إىل دكان ب�أئع الأقم�شة وا�شرتت حاجاتها من املالب�س
اجلاهزة مثل القم�صان وغريه,وقالت زينب �أريد قطعة قما�ش ياوالدي
فا�شرتى الأب لها ماتريد ودفع الثمن  ,و�شكر التاجر لأنه وفرلها ماحتتاج
الية  ,وفى الطريق �س�ألت زينب �أمها :هل البائع هو الذي ي�صنع امللأب�س
وين�سج الأقم�شه املوجوده عنده ؟
�أجابت الأم �أنه ت�أجر فقط ي�شرتي من م�صنع الغزل والن�سيج ولعلك �سمعت
عن م�صنع الغزل والن�سيج املوجود بالقرب من مدينة �صنعاء  ,وم�صنع
الن�سيج يعتمد على الزراعة وعلى الفالح الذى يزرع القطن .ويقوم العمال
والعامالت يف امل�صنع بغزله ون�سجه كما ت�شاهدون �أقم�شة ملونه وجميلة
�,أما املالب�س اجلاهزة فيقوم اخلياط بتف�صييلها وخياطتها فقالت زينب
�أين �أحب اخلياطة و�أمتنى �أن �أتعلم حرفة اخلياط لأقوم بخدمة �أفراد �أ�رستي
وهنا وقالت �أحمد �أتعبني الراديو الذي �أحمله �أجبت الأم :مل بيننا وبني دكان
امل�صلح �إال �أمتار قللة ،لقد تعبت يا �أحمد يف حلمه ولكن فكر معي يف تعب
الذي �صنعه لكي ن�سمع القر�آن الكرمي الأخبار والتمثيليات فقال الأب نعود
اليوم �إىل البيت ونتم جولتنا غد ًا.
الأ�سم �سعاد حممد ح�سن �صف اخلام�س 2 /

بريد الأ�صدقاء

فعادت املر�أة حزينة جدا من الباب
ف�س�ألها الزوج عن �سبب حزنها
وقال  :احلمد لله لدينا الكثري من
الطعام مل حتزين ؟؟ قالت له  :و
الله مل �أحزن لهذا...هل تعلم �أن
هذا الذي طرق الباب هو زوجي
االول الذي كان غنيا ثريا و هو
االن فقري يطرق علي الباب بعد �أن
طلقني !!
فقال لها � :أتدرين من انا ؟ قالت
م�ستغربة  :من انت ؟؟
قال � :أنا ال�سائل االول الذي طرقت
عليكي الباب �أنتي و زوجكي حني
رف�ض �أن يعطيني بع�ض الطعام و
هذه احلادثة مر عليها �أزيد من 10
�سنوات.

 بنت امهاحامل قالت لو جات بنت ا�سميها ا�سيا راحت املدر�سةو�سالتها املعلمة اين تقع قارة ا�سيا قالتلها يف بطن امي ياا�ستاذة
 يف ولد قال لأبوه �أليوم اال�ستاذ قال �س�ؤال وب�س �أنا جاوبت وقال�أبوه وي�ش ال�سوال؟ قال مني �إيل ماحل الواجب
 �رص�صور راح ال�سينما اول ماجل�س حطو دعاية بف باف قال ياويلي من بدايتها رعبهههههههههههههه

�ضحكات

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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�شواطئ �إرتريا الزاخرة مبقومات ال�سياحة البيئية
�إعداد /مكنن �شي�شاي
ترجمة /حممدعلي حميدة
ال�سياحة م�صطلح يطلق على �أي
ن�شاط يقوم به فرد �أو جمموعة �أفراد
يحدث عنه انتقال من مكان �إىل �آخر
�أو من بلد �إىل �أخر لأهداف معينة،
�سواء بغر�ض الرتفيه والإ�ستجمام،
�أو زيارة الأقارب والأ�صدقاء،
�أوزيارة الأماكن املقد�سة �أو غريها
من الأغرا�ض .وقد �أخذت قطاعات
ال�سياحة يف هذه املرحلة حتتل
مقدمة القطاعات الإقت�صادية كم�صدر
مهم للدخل الوطني يف خمتلف
دول العامل .كما تتجلى ت�أثرياته
ِالإقت�صادية املبا�رشة� ،سواء على
الدول القادم منها ال�سواح �أو
الدول امل�ست�ضيفة .لذا ف�إن �صناعة
ال�سياحة �أخذت تتطور با�ضطراد.
فقد بلغت مداخيل الن�شاط ال�سياحي
العاملي مثال يف عام  ،2011نحو
 1.03ترليون دوالر �أمريكي� ،أي
( 740مليار جنية ا�سرتليني) كذلك
يف عام 2012م و�صلت �أعداد ال�سياح
اكرث من مليار �شخ�ص ،وفق ما �أكدته
تقارير ال�سياحة العاملية.ويف عام
� 2014إحتلت فرن�سا املرتبة الأوىل
يف الن�شاط ال�سياحي بدخل بلغ،
 83.7مليار دوالر ،بعدها الواليات
املتحدة  74.8مليار ،ثم ا�سبانيا 63
مليار دوالر �أمريكي.
و�إذا ما قدر للن�شاط ال�سياحي ان
ينمو ويتطور ال بد من توفر العوامل
الأ�سا�سية للجذب ال�سياحي ،من
معامل �سياحية ،وبنى حتتية،
وتوفر اخلدمات الإجتماعية،
وغريها من العوامل املهمة .حيث
جند مثال برج ايفل يف فرن�سا ،و�سور
ال�صني العظيم ،وتاج حمل بالهند،
وبرج بيزا ب�إيطاليا ،ب�أعتبارها من
املواقع التي تتميز بكرثة زوارها
على مدار العام.
و�إذا كانت العالقة بني البيئة
وال�سياحة بوجه عام ،عالقة وطيدة
وعميقة و�أزلية وتت�سم بالإيجابية،
مبا تقدمه البيئة لل�سياحة من
مغريات �سياحية طبيعية واجتماعية
متنوعة وال حدود لها ،لكن ال�سياحة
تعترب �سيف ذو حدين ،فبجوار
جوانبها الإيجابية لها �أي�ضا جوانب
�سالبة ،حيث جند لها ت�أثريات
مبا�رشة يف النواحي الأمنية،
وال�صحية ،وكذلك املجال الثقايف

وغريها من اجلوانب� .إذ جند اخطار
تهدد الإ�ستثمار ال�سياحي ،من قبيل
خماطر انت�شار الأمرا�ض املعدية،
الإرهابية.
الهجمات
وكذلك
والإ�ضطرابات واحلروب الأهلية،
ونحو ذلك .ففي عام 2008و 2009
احلق ظهور مر�ض انفلوينزا الطيور
املعدية ،ا�رضار اقت�صادية بالغة
بقطاع ال�سياحة العاملية ،لذا
وحتى ميكن احلفاظ على تطور
�صناعة ال�سياحة ،ينبغي الو�ضع
يف الإعتبار اجلوانب الإيجابية
وال�سالبة ،واحلفاظ على التوازن
بني خمتلف اجلوانب.
ومن تلك الأنواع ال�سياحية التي
�أخذت حتظي ب�إهتمام وا�سع م�ؤخرا
هي ال�سياحة البيئية ،التي ترتبط
باحلفاظ على البيئة  ،واملورثات
الثقافية .وهي تقوم �أ�سا�س ًا يف
املناطق الطبيعية التي مل تتلوث
بعد ،وتعتمد على ح�سن ا�ستغالل
املوارد الطبيعية يف منطقة �أو �إقليم
غري نامي بدرجة كافية ،حيث تكون
املناظر الطبيعية وطبوغرافية
الأر�ض وخ�صائ�ص املياه والنباتات
واحلياة الربية مع ا�ستمرارها يف
حالتها الطبيعية ،هي م�صدر اجلذب
ال�سياحي ويف هذا ال�سياق ف�إن
ارتريا من البلدان الغنية بخ�صائ�ص
ال�سياحة البيئية ،ومركزا للجذب
ال�سياحي ،ب�آثارها التاريخية،
ومعاملها ال�سياحية اخلالبة ،وثراء
مورثاتها الثقافية .ومبا حتت�ضنه
من �أحياء بحرية نقية من التلوث.

لق�ضاء وقت الإ�ستجمام والتنزه.
وميكننا النظر اىل الكثري من
مميزات ال�سياحة البيئية التي تنعم
بها ال�شواطئ البحرية الإرترية
وجزرها ،حيث �أن جمموع �أكرث
من  200جزيرة يف �إرتريا تعرف
بجزر دهلك ،من هذه اجلزر جند
�أربع جزر �آهلة بال�سكان ،وبها نحو
ت�سع بلدات� ،أي قمهيل� ،سلعيت،
دربو�شت ،د�سقومليل ،دهلك كبري،
دبعيلو ،نورة ،ودحلي و�شمها.
وي�صل قاطنيها نحو  2700مواطن
تقريبا .ويعي�ش معظمهم على ال�صيد
التقليدي� ،أما اجلزر الغري م�أهولة،
فتقطنها الكثري من الأحياء ،املائية
والربي ،ال�سيما الطيور املتنوعة،
والطيور الرحالة التي تفد اليها
من جميع �أنحاء العامل .كما �أن

ففي جزر د�سي ،ومادوت ،ونخرا،
كوندابول ،ودور قيال ،ودهلك،
يحلو الغط�س ،وينقلك اىل �أجواء
ممتعة حتت املاء .عالوة على نقاء
�شواطئ تلك اجلزر ،ونظافة رمالها
اجلاذبة .فهي مالئمة ملمار�سة
ال�سباحة والغط�س والإ�ستجمام.

الغوا�صون الإرتريون
بع�ضا من تلك اجلزر ،مك�سية بغطاء
نباتي كثيف ،خا�صة نبات ال�شورا،

رمال ال�شواطئ غري امللوثة
وفوق كل ذلك ما تنعم به من �أمن
وا�ستقرار دائمني ،كما مل تعاين من
ظهور الأمرا�ض املعدية ،ما ي�ؤهلها
اكرث لتكون من الدول املف�ضلة

م�سجد ال�صحابة

وغنية بالكثري من الأحياء البحرية
املتنوعة .لذا ف�إن ممار�سة ريا�ضة
الغط�س يف تلك املناطق لها مذاقها
اخلا�ص الذي ال ميكن ن�سيانه.

جمال ال�شعاب املرجانية يف �إرتريا

امل�ؤهالت ال�سياحية للجزر الإرترية
فجزيرة دهلك كبري ،وكما هو
امل�سمى تعترب هي �أكرب جزيرة يف
اجلزر الأرترية ،وتقع على بعد 58
كيلو مرت �شمال �رشق مدينة م�صوع،
متتد على م�ساحة 643 ،كيلو مرت
مربع ،ويقطنها نحو  1500مواطن.
ورغم �أن نظام الدرق حول جزيرة
دهلك كبري اىل قاعدة ع�سكرية لقواته
البحرية� ،إال �أن اجلزيرة وعالوة
على ما تنعم به من ثروات بيئية
و�سياحية ،ف�إنها �أي�ضا حتت�ضن
مواقع �أثرية وتاريخية هامة،
فهناك الآثار الرتكية ،ووجود
نحو  360بئرا �أثريا ،كما توجد
بها خمطوطات عربية قدمية ،ما
يجعلها موطنا هاما جلذب ال�سياحة
البيئية ،كما �أنها تزخر برمال
نا�صعة البيا�ض يف �شواطئها .عالوة
على املوقع املرتفع التي حتتله ،ما
ميكن زائرها من م�شاهدة الكثري من
املواقع املحيطة بتلك املنطقة .ومبا
انها مكان مالئم ملمار�سة ريا�ضة
الغط�س وال�سباحة ،فقد اختريت
لتكون مركزا للتدريب والت�أهيل يف
ريا�ضة الغط�س وال�سباحة.
ويف هذه املرحلة يوجد بتلك
املناطق ،نحو  60من امل�ساكن
الرتاثية ،وعدد من الفنادق
احلديثة .وت�ستغرق الرحلة من
م�صوع اىل دهلك نحو �ساعة ون�صف
ال�ساعة بالزوارق ،كما �أن جزيرة
نخرى تقع غرب دهلك كبري ،وي�صل
ارتفاع احلرارة فيها اىل  50درجة
م�أوية .وكانت يف فرتة الإ�ستعمار
الإيطايل مكانا ملعتقالت حتت
الأر�ض� ،شديدة الق�سوة .وتوجد
يف تلك املناطق عدد من املقابر،
ما يتطلب الكثري من البحث،

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية

ملعرفة اىل من تعود تلك املقابر،
هل ملن فقدوا حياتهم يف داخل
تلك ال�سجون ،ام تعود اىل �أنا�س
�آخرين .ون�سبة لعمق ال�سجن ،فيتم
النزول اليها عرب ال�سالمل ،وكل من
الأ�رسى ي�صل �إىل موقع منامه املحدد
له يف القاع .ويتحركون والأغالل
يف ايديهم و�أرجلهم .كما توجد يف
املنطقة �سفينة �ضخمة من خملفات
نظام الدرق التي خربها عند �شعوره
بالهزمية.
�إ�ضافة �إىل ذلك يوجد يف منطقة
ميناء م�صوع ،م�سجد �أثري يعود
تاريخه اىل ما قبل  1400عام ،هذا
امل�سجد الذي يتواجد يف منطقة
ر�أ�س مدرمبدينة م�صوع ،التي
تعترب مدينة �أثرية ،والتي بناها
ال�صحابة الأوائل .والذين قدموا
بتوجيه من الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم ،للتوجه �إىل هذه املنطقة،
باعتبارها �أر�ض ال�سالم والأمان،
وذلك هربا من بط�ش قري�ش مبكة.
وعند و�صولهم اىل �إرتريا قاموا
بت�شييد هذا امل�سجد والذي يعرف
مب�سجد ال�صحابة .كما �أن امل�سجد
يتميز ب�شكل معماره اخلا�ص .حيث
يوجد به م�صعدين ذوي �سالمل،
ويعترب �أول م�سجد يف �إفريقيا.
ثراء �إرتريا مبقومات ال�سياحة البيئية
�إن مياه البحر الإرترية غنية
مبختلف �أنواع الأحياء املائية،
حيث جند �أكرث من الف نوع من
الأ�سماك� .إذ تعترب املوطن الذهبي
للأ�سماك .وبالتايل ف�إن ال�سباحة يف
هذا البحر� ،أو الغط�س يف مياهه،
تعزز الإح�سا�س باملتعة ،خا�صة
عندما تتحرك بجوارك الأ�سماك
املتعددة الألوان والأحجام.
ووفق تقارير منظمة ال�سياحة
العاملية ف�إن االتوجه العاملي
للتو�سع يف ال�سياحة البيئة ا لتي
تنال دفعا ب�شكل او�سع مع مرور
الوقت ،وا�صبحت تدر ارباحا
جمزية ،ت�صل اىل  300مليار
دوالر .كما ت�ساعد على مواجهة
الآثار ال�سالبة لل�سياحة العادية،
وحماية التنوع البيئي ،لأنها
�سياحة حتافظ على البيئة ،وال
تدمر احل�ضارة ،وال ت�ؤذي نظام
القيم يف الدولة امل�ضيفة .لذا ف�إن
�إرتريا ووفق املوارد الطبيعية
التي تنعم بها م�ؤهلة لتكون
موطنا جاذبا لل�سياحة البيئية يف
امل�ستقبل .ويف حال ما مت الإ�ستفادة
من املوارد الطبيعية التي تزخر
بها �إرتريا ،ومتت �إدارتها بال�شكل
الأمثل ،ف�إن مما ال �شك فيه �ستكون
له �آثاره الإيجابية يف خلق فر�ص
العمل �سواء يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية
�أو الإ�ستثمارات اخلا�صة ،وبالتايل
تت�ضاعف امكانات البنى التحتية
واخلدمات الإجتماعية ،كما ت�ساهم
ب�شكل فاعل يف تعزيز الدخل الوطني
وانعا�ش �إقت�صاد البالد.
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ال�سياحة �:صناعة وخدمات وح�ضارة
يتحول زوار رتريا اىل �أ�صدقاء لتميزها بالأمن والأمان
�إعداد/قا�سم احمد
ال يختلف اثنان على اعتبار
ال�سياحة �صناعة حقيقية تناف�س
مبواردها خمتلف �أنواع ال�صناعات
وبالتايل ف�إنها ت�سهم حتم ًا بتحقيق
�إيرادات ال تقل �أهمية عن مردود
قطاعات اخرى ،ويف بع�ض االحيان
تتفوق على كافة القطاعات خا�صة
يف الدول التي تعتمد على مواردها
ال�سياحية ،ومن هنا نالحظ �أن
الكثري من الدول بد�أت تعتمد يف
دخلها الأ�سا�سي على موارد ال�سياحة
وتنمية هذا القطاع.
�إن توجهات احلكومة ال�سامية
الهادفة اىل جعل ارتريا حديثة
ومتطورة ،ت�سعى المتالك نا�صية
الريادة والإبداع من خالل ر�ؤية
وطنية م�ستقبلية ملرحلة جديدة،
من النهج االقت�صادي ،من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف تعزيز م�سرية التنمية
يف كافة مناطقة البالد ،وظلت
تبذل جهودا كبرية لتعزيز القطاع
ال�سياحي الذي �سوف يحتل مكانة
يف التنمية  ،وي�ساهم يف حت�سني
الهيكل االقت�صادي و يلعب دور ًا مهم ًا
يف م�ضاعفة اقت�صاد البالد ،ويظهر
الأثر االقت�صادي لل�سياحة تدريجيا
يف زيادة االيرادات ال�سياحية من
النقد االجنبي ،ما يعطي الدفعة
الالزمة للتنمية بتوفري اكرب قدر
من العمالت االجنبية التي ينفقها
ال�سائحون  ،مدة اقامتهم على
خمتلف اخلدمات وال�سلع ال�سياحية
وغري ال�سياحية ،كما �أن هذا االنفاق
ال�سياحي يحقق �أثرا م�ضاعفا �إذا

�أعيد �إنفاقه عددا من املرات على
حت�سني ال�سلع واخلدمات ما ي�ؤدي
اىل م�ضاعفة هذا الدخل.
وتت�أكد من خالل الدرا�سات
اجلارية لتو�سيع القطاع ال�سياحي،
وكذلك االكت�شافات وامل�سح اجلاري
يف املناطق االثرية  ،وحماية وحفظ
املناطق ال�سياحية والتاريخية
القدمية واحلديثة ،كلها ت�أكد على
�أهمية اال�ستمرار يف بذل اجلهود
جلذب املزيد من اال�ستثمارات
الأجنبية ،وال�سري يف تنفيذ
امل�رشوعات خ�صو�ص ًا ال�سياحية،
ويتطلب اي�ضا اىل �رضورة �إ�رشاك
املجتمعات املحلية يف التنمية
وتطوير ال�سياحة ،كما ال تقت�رص
الفائدة التي تعود على االقت�صاد
القومي من الن�شاط ال�سياحي

اجلاري ،بل �أن االنفاق ال�سياحي
اال�ستثماري ي�سهم يف تنمية عدد من
القطاعات التي تغذي قطاع ال�سياحة
مبا يحتاجه من �سلع وخدمات ،كما
يحقق للحكومة جانبا من الإيرادات
متمث ً
ال يف �أ�شكال �رضيبية مبا�رشة
وغري مبا�رشة على الأرباح التجارية
وال�صناعية واجلمركية� ،إ�ضافة اىل
ما يحققه القطاع من توفري فر�ص
عمل كعمالة وطنية مبا�رشة وغري
مبا�رشة حتققها القطاعات الأخرى،
مثل قطاع الزراعة وال�صناعات
الغذائية والعقار وغريها من
الكبرية
الوطنية
ال�صناعات
واملتو�سطة وال�صغرية.
�أن القطاع اخلا�ص يعي دوره
الآن ب�شكل �أكرب عما كان عليه يف
ال�سابق ،ال بل ويدعم هذا الدور

بفاعلية �أكرث ،ومن هنا ن�ؤكد �أن
القطاع اخلا�ص الذي يعترب نف�سه
ال�رشيك القوي اليوم يف عملية
التنمية والتحديث الذي ت�شهده
البالد ،بل ويدرك �أهمية هذا الدور
و�رضورة تعميقه مبا ي�سهم يف دفع
عجلة االقت�صاد الوطني نحو الأمام.
ان ال�سياحة العاملية املرتكزة
على �إقامة امل�ؤمترات التي يتطلب
اجناحها تتوافر ال�رشوط العاملية
و�أهمها عن�رص االمن وال�سلم اللذان
تتمتع بهما بالدنا دون غريها،
مما يدفع ذلك �إىل زيادة كثافة
حجم امل�ؤمترات ب�شكل دوري مثل
املنتديات املحلية واالقليمية
والدولية ،التي ا�ست�ضافتها البالد
خالل االعوام املا�ضية ،خا�صة عام
 ،2016اهمها كان منتدى الآثار

ال�سلبية لالدوية الذي انعقد يف فندق
ا�سمرا بال�س بالعا�صة ا�سمرا ،واثبت
جناحا دعم معه املنتج ال�سياحي
من خالل الرتويج املرتكز على
تنظيم زيارات �سياحية للم�شرتكني
اىل االماكن ال�سياحية والتاريخية
الناجح للبالد ،حيث ذلك مينح
قيمة اقت�صادية م�ضافة ،والتي من
�ش�أنها خلق �سياحة منوذجية تراهن
عليها خمتلف دول املنطقة ال�سيما
�إذا كانت مقوماتها الأ�سا�سية متوفرة
ب�شكل الفت ،اذ جند
�إن حماور الت�سويق االبتكاري
و�صناعة ال�سياحة ت�أتي من درا�سة
حاجات امل�ستهلك ورغباته ،وال�سلع
واخلدمات باالعتماد على املخزون
ال�سياحي والعمل على تن�شيط
الرتويج لل�سياحة امل�ستدامة،
وت�شجيع بل حث املواطن على
امل�شاركة فيها ،وزيادة فعالياتها
ون�شاطاتها املتعددة� ،إ�ضافة اىل
العمل بجد وحما�س لتوفري اهتمام
ووعي �سياحي يف البالد ب�شكل يحقق
الر�ؤية الثاقبة الرتريا.
و�أما عن الوعي الإعالمي ،فانه ال
�شك �أن الإعالم يتوق ملعلومات ت�شكل
لديه مادة جاذبة دون �إثارة �أو مبالغة
يف تعامله مع ال�ش�أن ال�سياحي ،من
خالل تقدمي مادة مو�ضوعية لعلمها
�أن ال�سياحة لي�ست فقط �صناعة
وخدمات ،بل و�سيا�سة وح�ضارة يف
�آن معا ،وعلينا �أن ن�ساهم جميعا
لأن يتحول زوار رتريا احلبيبة اىل
�أ�صدقاء وخا�صة عندما يطلعون
على ح�ضارتها وثقافتها وطبيعة
�شعبها واالن�سجام والتعاي�ش التام
الذي قل نظريه بني خمتلف ال�رشائح
االجتماعية ا�ضافة اىل الأمن والأمان
الذي تتميز به البالد ،فعلينا �أن
ن�أخذ باعتبارات �أهمها �أن ال�سياحة
باتت ذات �أهمية خا�صة يف كافة
الدول خا�صة ال�سياحية  ،كونها
ت�شكل م�صدر دخل رئي�سيا للخزينة
من جهة و�أداة للحوار احل�ضاري،
نتيجة توفر كل مقوماتها من جهة
�أخرى  ،وغالبا ما ترتك ال�سياحة
�آثارها على خمتلف نواحي احلياة يف
املجتمع الذي يتجه بقوته ون�شاطه
اىل التنمية ال�سياحية ،وتعترب
الآثار االجتماعية لل�سياحة وا�ضحة
جد ًا تظهر بقوة على جوانب احلياة
االجتماعية املختلفة مثل الطابع
العام للمجتمع ،وبع�ض الظواهر
االجتماعية والعادات والتقاليد
املوجهة ل�سلوك االفراد ،ومن �أهم
العوامل حلدوث هذه الآثار التداخل
بني املواطنني وال�سائحني خا�صة
من لهم عالقة مبا�رشة مع ال�سائحني
مثل العاملني يف القطاع ال�سياحي
والفنادق والإر�شاد ال�سياحي رغم
قلتهم ،كما ت�ؤثر ال�سياحة على
املجتمع الدويل بالإ�سهام يف �إف�شاء
جو من ال�سالم واالمن العاملي،
ما يخف�ض من حدة التوتر الدويل
ويعمل على زيادة روح املودة
والتفاهم العاملي بني املجتمعات
وال�شعوب املختلفة ،ويف هذا الوقت
الذي بلغ م�ستوى الوعي العام اىل
ذروته على اهمية ال�سياحة علينا ان
نتعامل جميعا كحكومة وفعاليات
القطاع اخلا�ص يف ت�سيري خططنا
ومناهجنا التنموية خلدمة البالد،
كما نريدها ان تكون رائدة يف تنمية
الواقع ال�سياحي وزيادة حجم
توفري البنى التحتية والت�رشيعات
واملناخات اال�ستثمارية املنا�سبة
و�صو ً
ال �إىل النجاح يف الت�سويق
والرتويج للمنتج ال�سياحي وخلق
بيئة ا�ستثمارية جاذبة ومناف�سة
ب�آن معا.
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الثامن من مار�س نقطة التحول التى اعادت االعتبار للمر�أة...

م�سرية الكفاح واالمل التى �سبقت حتررهن
حواء �سليمان عبد القادر

للمر�أة مكانه مهمة الي�ستهان بها يف
ارتريا فهي املعلمة والدكتورة والطالبة
واملقاتلة التى وقفت اىل جانب الرجل يف
كل املعارك التى خا�ضها خالل �سنوات
الثورة دون كلل ،حلني بزوق �شم�س
احلرية،ولذلك والنها كان لها دورا كبريا
خ�ص�صت احلكومة االرترية العديد من
احلقائب الوزارية واملنا�صب احلكومية
الرفيعة للمر�أة بف�ضل ا�سهاماتها الكبرية
يف جميع املراحل التى مرت بها ارتريا
منذ اال�ستعمار ومابعد التحرير واعادة
االعمار ،واليوم فوزيرة ال�صحة امر�أة
وهي ال�سيدة امنة نور ح�سني  ،ووزيرة
ال�سياحة امر�أة وهي ا�سكالوا مقريو�س
التى كانت قبلها وزيرة العمل والرعاية
االجتماعية خلفا ل�سلمي ح�سن،ووزيرة
العدل اي�ضا امر�أة وهي ال�سيدة فوزية
ها�شم  ،وحاكم اقليم �شمال البحر االحمر
اي�ضا امر�أة وهي ال�سيدة /ظقريدة ولدي
قرقي�ش ،والعديد من املنا�صب الرفيعة
يف احلكومة ت�شغلها الن�ساء لقناعة
احلكومة االرترية باهميتها وبقدراتها
الهائلة ،اىل جانب ر�سالتها ال�سامية كام
وربة منزل
واذا نظرنا اىل �صورة املر�أة يف العامل
عرب الع�صور جند الكثري من املواقف
ال�صعبة وامل�ؤملة التى تعر�ضت فيها
كرامة املر�أة اىل املهانة والذل النه
مل يعط لها اعتبار يف جمتمعها.
ولذلك عندما اعلن االحتفال باليوم
القومي للمر�أة بالواليات املتحدة يف
فرباير 1909كان للتذكري واالحتفاء
باال�رضاب الذي قامت به الن�ساء يف
م�صانع املالب�س بنيويورك ،وتاله بعد
عام اجتماع كوبنهاغن لياخذ االحتفال
بيوم املراة الطابع الدويل حيث قرر
االجتماع اال�شرتاكي الدويل يف كوبنهاغن
اعتبار يوم املر�أة يوما دوليا ،يراد منه
تكرمي احلركة الرامية �إىل �إتاحة احلقوق
الإن�سانية للن�ساء وبناء دعم لتحقيق
حق الن�ساء يف االقرتاع .ولقي االقرتاح
ترحابا كبريا من امل�ؤمتر الذي ح�رضته
�أكرث من  100امر�أة من  17بلدان.
ومن هنا ا�صبح العامل يحتفي كل عام
بالثامن من مار�س وا�صبح هذا اليوم
لن�ساء العامل يوما مهما يعربن فيه عن
مطالبهن ويظهرن اهميتهن يف املجتمع.
وي�شري املوقع الر�سمي لالمم املتحدة
ان النتائج التى ترتبت على مبادرة
كوبنهاغن كان االحتفاء باليوم الدويل
للمر�أة يف 19مار�س  1911يف النم�سا
والدامنرك و�أملانيا و�سوي�رسا ،حيث
�شارك ما يزيد عن مليون رجل وامر�أة يف
تلك االحتفاالت .وف�ضال عن حقي الت�صويت
و�شغل املنا�صب العامة ،طالبت تلك
االحتفاالت بحق املر�أة يف العمل وحقها
يف التدريب املهني والق�ضاء على التمييز
�ضدها يف ما يت�صل بالوظائف.
وخالل عامي � 1914-1913أ�صبح
اليوم الدويل للمر�أة �آلية للتظاهر �ضد
احلرب العاملية الأوىل .فجاء احتفال
الن�ساء الرو�سيات ب�أول يوم دويل
للمر�أة "يف �آخر يوم �أحد من �شهرفرباير

"يف �إطار حركة ال�سالم .وبعد عام منها
ان�ضمت ن�ساء كثريات يف �أوروبا اي
يف  8مار�س � 1915إىل تلك التظاهرات
املنددة باحلرب واملعربة عن الت�ضامن
مع النا�شطني .وب�سبب ظروف احلرب،
خرجت الن�ساء الرو�سيات يف ا�رضاب يف
1917وذلك يف �آخر يوم من �شهر فرباير
"وهو اليوم الذي وافق يوم  8مار�س يف
التقومي امليالدي،وبعد �أربعة �أيام،
تنازل القي�رص ومنح احلكومة امل�ؤقتة
الن�ساء احلق يف الت�صويت.
بعدها بحوايل  58عاما اي يف 1975
عمدت االمم املتحدة اىل اعالن يوم الثامن
من مار�س يوما عامليا للمر�أة.
وبعد ع�رشون عاما من ذلك التاريخ اي
يف 1995قامت  189دولة بالتوقيع على
اعالن بكني وهي خارطة طريق تت�ضمن 12
جماال مهما ،وقدم ت�صورا للعامل حتظى
فيه املر�أة والفتاة بحقها يف ممار�سة
اختياراتها ،مثل امل�شاركة ال�سيا�سية
واحل�صول على التعليم وك�سب مداخيل
والعي�ش يف جمتمع خال من العنف
والتمييز
وتظهر كتب التاريخ القدمي املهانة
والذل الذي تعر�ض له املر�أة عرب
التاريخ ،فاالغريق ح�سب موقع �صيد
الفوائد كانوا يعزلون املر�أة نهائيا عن
املجتمع وك�أنها �سقط متاع،فقالوا عنها
انها �شجرة م�سمومة  ،وقالوا هي رج�س
من عمل ال�شيطان  ،وتباع ك�أي �سلعة متاع
.
أ�شد ق�سوة على املر�أة
�
ار�سطو
وكان
ّ
عندما قال ":ان املراة رجل غري كامل
 ،وقد تركتها الطبيعة يف الدرك اال�سفل
من �سلم اخلليقة " وهو القائل ان املر�أة
للرجل كالعبد لل�س ّيد  ،والعامل للعامل
 ،والرببري لليوناين  ،وان الرجل �أعلى
منزلة من املر�أة
والقانون الروماين كان يعترب االنوثة
�سببا ا�سا�سيا النعدام الأهلية كحداثة
ال�سنّ واجلنون  ،و�أعطوا احلقّ لزوجها
ان يحاكمها عندما تتهم بجرمية وان
يعاقبها  ،بل ويحكم عليها باالعدام
وينفذه بنف�سه.
اما يف ال�صني في�شري املوقع انها
كانت تتجرع ك�ؤو�س املهانة والذل
يوميا،فال�صينيني قالوا عنها انها مياه
م�ؤملة تغ�سل ال�سعادة  ،ولل�صيني احلق
�أن يدفن زوجته حية  ،و�إذا مات ُحق لأهله
�أن يرثوه فيها ،ولقد كان االب ال�صيني
مث ًال اذا ب�شرّ باالنثى ذهب اىل ال�سوق
عار�ضا اياها للبيع بابخ�س االثمان  ،فان
مل يجد من ي�شرتيها اعطاها الول عابر
�سبيل بدون مقابل او عمد �إىل قتلها خنقا
يف مكان مهجور او اغراقها او و�أدها يف
الرتاب.
والتي مل يتم التخلّ�ص منها بو�سيلة
من الو�سائل  ،ي�صار اىل ت�شويه اقدامها
ملنعها من اخلروج من بيت ابيها او
زوجها  ،وكانت املر�أة دائما حتت
الو�صاية �سواء من ابيها او من زوجها ،
�أو حتى من ابنها � ،أو من رجل من اقارب
زوجها يف الن�سب.
ولقد كان بني بع�ض العرق ّيات وبني
املر�أة من عهد بعيد عداوة مزمنة و�صلت
حلد الإنتقام والإقت�صا�ص منها فالزوجة
ّ

فمحرم عليها
التي ميوت عنها زوجها ،
ّ
العي�ش بعده  ،وواجب عليها ان متوت
وحترق معه على موقد واحد  ،وعند
الهنود قالوا عنها انها لي�س املوت ،
واجلحيم  ،وال�سم  ،والأفاعي  ،والنار ،
�أ�سو�أ من املر�أة  ،بل ولي�س للمر�أة احلق
عند الهنود �أن تعي�ش بعد ممات زوجها
 ،بل يجب �أن حترق معه و كانت املر�أة
الهندية  ،حمرومة من املرياث حتى عام
.1656
وعند الرومان قالوا عنها انه لي�س لها
روح  ،وكان من �صور عذابها �أن ي�صب
عليها الزيت احلار  ،وت�سحب باخليول
حتى املوت .
ولكن تغري الو�ضع يف القرن التى تلت
ذلك خا�صة يف القرن الع�رشين واحلادي
والع�رشين حيث ا�صبحت املر�أة جزء
اليتجز�أ من املجتمع ولها مكانتها العلمية
واالدبية وتقلدت الكثري من املنا�صب
الكبرية واملهمة على ال�سلم الوظيفي
وال�سيا�سي مثل رئي�سة وزراء الهند وابنة
الزعيم الثوري الهندي مهامتا غاندي
انديرا غاندي ورئي�س وزراء باك�ستان
بنازير بوتو ورئي�سة وزراء بريطانيا
مارغريت تات�رش ورئي�سة وزراء ا�رسائيل
جولد مائري كلهن ن�ساء اثبنت وجودهن
واظهرن للعامل انهن بامكانهن تغيري
وجهة العامل.
كما ا�ستطاعت احل�صول على اجلوائز
الدولية حيث جند انه يف  2009ح�صلت
الأملانية «هرينا مولر  65عام ًا» على
جائزة نوبل فى الآداب عن روايتها
«�أرجوحة النف�س» التى تدافع عن الأقليات
ووقوفها فى وجه القمع ال�سيا�سى ولقبت
بكاتبة «�أدب الأقليات».
والباحثة الأمريكية «الينو�أو�سرتوم»
فازت بجائزة نوبل لالقت�صاد عن
درا�ستها فى �إدارة امللكيات العامة بد ًال
من خ�صخ�صتها لت�صبح �أول امر�أة تفوز
بنوبل لالقت�صاد بعد  60رج ًال فى تاريخ
اجلائزة .
والأمريكية «اليزابيث بالكربن» �أ�ستاذ
الأحياء البالغة من العمر 60عام ًا اكت�شفت
�رس حماية اخلاليا من ال�شيخوخة بعدما
انكبت مع تلميذتها على مدى  25عام ًا فى
درا�سة هذا احللم الب�رشى .
كارول جريدر «تلميذة اليزابيث
بالكربن» والتى ح�صلت على اجلائزة
م�شاركة مع �أ�ستاذتها عن درا�ستها لدرجة
الدكتوراة حتت �إ�رشافها فى درا�سة كيفية
حماية كروموزمات اخللية الب�رشية من
الطفرات اجلينية.
هذا عدا عن العديد من االخرتاعات
التى اذهلت العامل خالل العقود املا�ضية
ومازالت كان للمر�أة فيها دورا يف ابتكارها،
وقد اوردنا يف بع�ض اعداد �صحيفة ارتريا
احلديثة بع�ضا منها يف �صفحة من هنا
وهناك ومنوعات والتى من بينها اي�ضا
مااورده موقع املر�أة اخلليجية بان للمراة
اي�ضا دورا يف اعرتاع الكمبيوتر ،فغري�س
هوبر التى ل ّقبت بـ”�أم �أجهزة الكمبيوتر”.
فبعد احلرب العاملية الثانية عملت
“هوبر” يف جامعة هارفارد على تطوير
( )IBMجهاز هارفارد مارك  ،وهو �أول
جهاز كمبيوتر جتاري يف العامل .كذلك
كان لها دور فاعل جد ًا يف اخرتاع لغة
الربجمة وو�ضع �أ�س�سها ،ال�سرتة الواقية
من الر�صا�ص،كان من اخرتاع �ستيفاين
كوليك :و هي باحثة كيميائية اكت�شفت
مادة الـ” ،”Kevlarوهي �أقوى و�أ�صلب
مما قادها
من مادة الفوالذ بخم�س مراتّ ،
�إىل تطوير �سرتة واقية من الر�صا�ص عام
 .1966وا�ستخدمت هذه املادة يف ما بعد،
يف العديد من ال�صناعات منها كابالت
اجل�سور املعلقة ،واخلوذ ،والفرامل،
والزالجات ،ومعدات التخييم ،غ�سالة
ال�صحون ،كان اخرتاع جوزفني كو�رشان
فغ�ضب جوزفني من م�ساعدتها التي
كانت تك�رس ال�صحون ال�صينية الفاخرة
با�ستمرار قادها اىل اخرتاع غ�سالة �صحون
م�ستخدمة �ضغط املياه العالية،الأكيا�س
الورقية،ابتكرته مارغريت نايت حيث
كانت مارغريت � ّأول من �إخرتع هذه

الأكيا�س الورقية التي ال زلنا ن�ستخدمها
حتّى اليوم يف حياتنا اليومية .واجلدير
بالذكر �أن”مارغريت” قامت ب�إخرتاع عدة
�أمور �أخرى� ،أولها عندما كانت يف �سن الـ
 ،12وعند وفاتها كانت قد منحت �أكرث من
 26براءة اخرتاع.
حفا�ضات الأطفال ،كان اخرتاع ماريون
دونوفان التى عر�ضت لأول مرة اخرتاعها
يف متجر “�ساك�س فيفث �أفينيو” يف
الواليات املتحدة عام  ،1949وحازت
“دونوفان”على براءة اخرتاع احلفا�ضات
الأوىل من �أقم�شة مميزة تقاوم ت�رسب املاء،
ما�سحات زجاج ال�سيارات،اخرتعته ماري
�أند�سون وكان النا�س ي�شككون يف جدوي
اخرتاع “ماري” يف البداية ظن ًا منهم
ب�أن امل�ساحات �ست�شتّت �إنتباه ال�سائق
ولكن مع مرور الوقت �أثبت هذا االخرتاع
فاعليته.
نظام االت�صاالت الال �سلكية “واي فاي
،” WI FIفهو من اخرتاع هيدي المار التى
كانت يف ال�سابق ممثلة م�شهورة ،وعاملة
وباحثة طورت نظام ات�صاالت� ،إ�ستخدمته
�أمريكا ك�سالح �رسي �أثناء احلرب العاملية
الثانية .بعد نهاية احلرب ا�ستمر تطوير
هذه التقنية لت�صبح �أ�سا�س تقنيات
الإت�صاالت احلديثة كاملوبايل“ ،الواي
فاي” “البلوتوث” و”اجلي بي �إ�س”GPS
وحتى نظام الإت�صال بالأقمار ال�صناعية.
تطوير الليزر جلراحة العيون ،كان
من اخرتا باتري�سيا باث وهي �أول طبيبة
من �أ�صل �أفريقي �سجلت براءة اخرتاع عام
 1988يف جمال طبي وهو الليزر لأمرا�ض
العيون و�ضعف النظر.
وقد اختري �شعار هذا “املر�أة يف عامل
العمل املتغري :تنا�صف الكوكب "50/50
"بحلول عام  ،”2030من اجل اعطاء
املر�أة مكانتها الذي ت�ستحقه يف هذا
العامل منا�صفة مع الرجل.
وي�ؤكد موقع االمم املتحدة ان اليوم
العاملي للمر�أة هو فر�صة متاحة للت�أمل
يف التقدم الذي حتقق يف جمال الدعوة
للتغيري وت�رسيع اجلهود التي تبذلها
الن�ساء وما ي�ضطلعن به من �أدوار ا�ستثنائية
يف �صنع تاريخ بلدانهن وجمتمعاتهن.
وت�أتي فكرة هذا املو�ضوع للتعجيل
بجدول �أعمال عام  ،2030وبناء زخم
لتنفيذ الأهداف العاملية " وبخا�صة
الهدف  5اخلا�ص بامل�ساواة بني اجلن�سني
والهدف  4اخلا�ص ب�ضمان التعليم اجليد
واملن�صف وال�شامل للجميع" تنفيذا فعاال.
و�سريكز املو�ضوع كذلك على االلتزامات
اجلديدة حتت مبادر ة iStep It Up in
�" tiativeأعدوها" لهيئة الأمم املتحدة
للمر�أة ،وغريها من االلتزامات القائمة
يف ما يت�صل بامل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة وحقوق الإن�سان للمر�أة.
والأهداف الرئي�سية جلدول �أعمال 2030
يف هذا الإطار هي:
�ضمان �أن يتمتّع جميع البنات والبنني
والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي
وثانوي جماين ومن�صف وج ّيد ،مما ي�ؤدي
�إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة
بحلول عام � ،2030ضمان �أن تتاح
جلميع البنات والبنني فر�ص احل�صول
على نوعية جيدة من النمو والرعاية يف
مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل

االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم
االبتدائي بحلول عام ،2030الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء
والفتيات يف كل مكان،الق�ضاء على جميع
�أ�شكال العنف �ضد جميع الن�ساء والفتيات
يف املجالني العام واخلا�ص ،مبا يف
ذلك االجتار بالب�رش واال�ستغالل اجلن�سي
وغري ذلك من �أنواع اال�ستغالل،الق�ضاء
على جميع املمار�سات ال�ضارة ،من قبيل
زواج الأطفال والزواج املبكر والزواج
الق�رسي ،وت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
للإناث "ختان الإناث".
وهي االهداف التى حققتها ارتريا خالل
ال�سنوات اخلم�س والع�رشين املا�ضية
ب�شكل كبري،فالتعليم جماين يف جميع
املراحل التعليمية وحتى اجلامعية
 ،مع توفري فر�ص عمل لهم كل ح�سب
التخ�ص�ص الذي لديه ،وو�ضعت احلكومة
اعتبارات كبرية للمر�أة والفتاة االرترية
من اجل ان تزال جميع العقبات التى من
�ش�أنها ان تعيق ا�ستمراريتها يف التح�صيل
العلمي وامل�ضي قدما حتى التخرج وذلك
عرب حتديد درجات قبول يف امتحانات
ال�شهادات الثانوية بدرجة اقل من الفتيان
من اجل ت�شجيعهن على موا�صلة التح�صيل
العلمي ،ف�ضال عن توفري املدار�س
واملعاهد يف املناطق القريبة من ال�سكن
او فتح داخليات لهن ،وامل�ساعدة يف
جتميع القرى التى من احد ا�سباب تكونها
منح اال�رس على احل�صول على اخلدمات
االجتماعية اال�سا�سية .
وي�شري موقع االمم املتحدة ان
التغيريات يف عامل العمل ترتك اثارا
كبرية على الن�ساء،فمن جهة ،وجود
العوملة والثورة التكنولوجية والرقمية
والفر�ص التي جتلبها ،ومن جهة �أخرى،
تزايد العمل غري الر�سمني وعدم ا�ستقرار
�سبل العي�ش والدخل ،وال�سيا�سات
املالية والتجارية اجلديدة والت�أثريات
البيئية على كل منها ،وبالتايل بجب
معاجلة هذه الق�ضايا يف �سياق التمكني
االقت�صادي للمر�أة.
وت�شري جملة فورب�س التى ت�صدر �سنويا
قائمة باقوي الن�ساء يف العامل ا�سماء
لن�ساء لعنب دورا كبريا يف ال�سيا�سات
االقت�صادية او اخلارجية لبالدهن مثل
االملانية اجنيال مريكل واالمريكية هيالري
كلنتون اىل جانب قائمة ت�صم  8رئي�سات
دول (�إىل جانب ملكة واحدة) يدرن بالد
يبلغ ناجتها املحلي االجمايل جمتمعة
 9.1تريليون دوالر وعدد �سكانها جمتمعة
اكرث من  600مليون مواطن .كما ت�ضم
 24رئي�سة تنفيذية يدرن عائدات �سنوية
بقيمة  1تريليون دوالر ،و  18امر�أة �أ�س�سن
�رشكاتهن او م�ؤ�س�ساتهن اخلا�صة.
ويف عامل التكنولوجيا هناك 18
امراة يعملن يف جمال التكنولوجيا يف
القائمة ،هناك  7منهن حللن يف املراتب
ال  25االوىل من بينهن الرئي�س التنفيذي
يف يوتيوب �سوزان وج�سيكي ،والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة ياهو ماري�سا ماير.
اذن لقد قطعت الن�ساء �شوطا طويال
لي�صلن اىل املكانة التى هن عليها االن يف
حني ان االديان ال�سماوية املر�أة مكانتها
واهميتها،واحتاجت بقية ال�شعوب اىل
االف ال�سنني ليعلموا اهمية املر�أة يف
حياتهم وجمتمعهم.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

يف املرحلة الثامنة والع�رشين من الدوري الإنكليزي
ليفربول يف الواجهة بغياب الكبار الآخرين

ي�سعى ليفربول لال�ستفادة من غياب
الكبار الآخرين عن املرحلة الثامنة
والع�رشين من الدوري الإنكليزي املمتاز
الن�شغالهم بالدور ربع النهائي من الك�أ�س،
لتعزيز حظوظه بامل�شاركة يف دوري �أبطال
اوروبا املو�سم املقبل.
ويحتل ليفربول حاليا املركز الرابع،

�آخر املراكز امل�ؤهلة للبطولة القارية،
بفارق نقطتني �أمام ار�سنال و 4خلف
مان�ش�سرت �سيتي وتوتنهام الثالث والثاين
على التوايل.
ويف ظل ان�شغال �أندية �سيتي و�أر�سنال
وتوتنهام وت�شل�سي املت�صدر بربع
نهائي ك�أ�س انكلرتا ،حيث حيث تلتقي

مع ميدلزبره ولينكولن �سيتي وميلوول
ومان�ش�سرت يونايتد على التوايل� ،ستكون
الفر�صة �سانحة �أمام العبي املدرب
الأملاين يورغن كلوب لتعزيز موقعهم.
وت�شكل مباراة برينلي الذي مل يحقق
�سوى انت�صار واحد يف املراحل ال�ست
الأخرية لكنه كان �أول فريق يفوز على
ليفربول هذا املو�سم (�2-صفر على �أر�ضه
يف/اغ�سط�س)" ،بروفة" لفريق كلوب قبل
املواجهة امل�صريية الأحد املقبل على
ملعب مان�ش�سرت �سيتي يف مباراة مهمة
�ضمن �رصاع الفريقني للم�شاركة يف دوري
الأبطال.
ويبدو ليفربول قادرا على �إ�سقاط
�سيتي على رغم خو�ضه املواجهة خارج
ملعبه ،وذلك نظرا اىل �سجله املميز هذا
املو�سم �ضد الكبار ،فهو فاز على ار�سنال
مرتني وح�صل على اربع نقاط من ت�شل�سي
املت�صدر (فاز عليه خارج قواعده وتعادل
معه يف انفيلد) وتوتنهام الثاين (تعادل
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معه ذهابا يف لندن وفاز يف ملعبه) وفاز
على �سيتي يف ملعبه وتعادل مع مان�ش�سرت
يونايتد مرتني.
بالن�سبة لبع�ض املباريات ،لكن
ت�ستطيع تطوير الالعبني وتنمية قدراتهم
لي�صلون اىل امل�ستوى املطلوب".
ومن جهته ،طالب الهولندي جيورجينو
فينالدوم الذي �سجل الهدف الأخري
لليفربول �ضد �أر�سنال يف الوقت بدل
ال�ضائع ،زمالءه ب�أن يكونوا واثقني
ب�أنف�سهم ملا تبقى من املو�سم للت�أهل
اىل دوري الأبطال.
وقال للموقع االلكرتوين للنادي "علينا
احلر�ص على �إنهاء املو�سم يف �أحد املراكز
(الأربعة الأوىل) امل�ؤهلة .ثقتنا عالية حاليا
لكن الت�أهل �سيكون �صعبا �إذا وا�صلنا
نتائجنا املت�أرجحة و�إن لعبنا ب�شكل �سيء
يف اللقاء القادم (�ضد برينلي) .علينا
حتقيق �سل�سلة من النتائج الإيجابية
والثقة ب�أنف�سنا للتمكن من �إنهاء املو�سم
يف �أحد املراكز املتقدمة".
وتفتتح املرحلة اليوم بلقاء ايفرتون،
القطب الأزرق ملدينة ليفربول ،مع �ضيفه
و�ست بروميت�ش البيون ،كما يلعب هال
�سيتي مع �سوان�سي �سيتي ،وبورمنوث مع
و�ست هام يونايتد.

بعد "النك�سة الأوروبية" التي تعر�ض لها الفريق حتت �إ�رشافه �أملانيات�ست�ضيف�إ�سبانياوالربازيل
بعدم
تطالب
احتجاجية
م�سرية
ا�ستعدادا ملونديال رو�سيا

جتديد عقد املدرب فينغر مع �أر�سنال

خرج املئات من ع�شاق نادي �أر�سنال
الإنكليزي يف م�سرية احتجاجية ،عقب
خ�سارة فريقهم �أمام نادي بايرن ميونيخ
الأملاين ،بخم�سة �أهداف مقابل هدف واحد
يف �إياب الدور الثمن النهائي لبطولة
دوري �أبطال �أوروبا الثالثاء املا�ضي،
لي�صل جمموع املباراتني الأوروبيتني
(ذهابا ً و�إيابا ً ) �إىل خ�سارة تاريخية بلغت
ع�رشة �أهداف مقابل هدفني ،بعدما كان
العمالق البافاري قد فاز يف ميونيخ بذات
النتيجة الثقيلة.
هذا وطالب امل�شاركون يف امل�سرية
االحتجاجية برحيل املدرب الفرن�سي
�أر�سني فينغر معتربين �إياه امل�س�ؤول
الرئي�سي عن الو�ضعية املزرية التي
�أ�صبح عليها الفريق ،الذي ف�شل يف
ال�صعود لأي من�صة حملية �أو قارية منذ
تتويجه بالدوري املمتاز عام .2004
وطالب اجلماهري �إدارة النادي بتحمل
م�س�ؤوليتها ب�إحداث التغيري الذي ي�سمح
للفريق بفتح �صفحة جديدة ،معتربين �أن
الوقت احلايل هو الأن�سب لهذا التغيري،
بعدما �أق�صي الفريق من دوري �أبطال
�أوروبا ،وخرج من دائرة املناف�سة على
لقب الدوري املحلي.
هذا ويتوىل �أر�سني فينغر تدريب نادي
�أر�سنال منذ عام  ، 1996حيث ينق�ضي
عقده احلايل مع النادي يف �شهر يونيو
املقبل ،يف وقت با�رشت الإدارة منذ مدة
مفاو�ضات متديد عقده غري �أن احل�صيلة
ال�سلبية التي حققها الفريق هذا العام
وا�ستمرار حالة ال�صيام عن املناف�سة
على البطوالت ،من �ش�أنها �أن جترب مالك
النادي على طي �صفحة فينغر المت�صا�ص

غ�ضب اجلماهري ،خا�صة بعدما ت�أكد ب�أن
الفني الفرن�سي مل يعد قادراً على �إيجاد
احللول التكتيكية ،وغري قادر على تقدمي
الإ�ضافة لفريقه �سواء يف �سوق انتقاالت
الالعبني �أو يف اخلطط الفنية.
ويعاب على �أر�سني فينغر تفريطه
يف �أبرز الأ�سماء التي �صنعت جمد نادي
�أر�سنال على غرار العب الو�سط الفرن�سي
باتريك فيريا واملهاجم الفرن�سي تريي
هرني واملهاجم الهولندي روبن فان
بري�سي مقابل انتدابه �أ�سماء متوا�ضعة مل
تنجح يف قيادة الفريق للنتائج الإيجابية.

�أعلن االحتاد االملاين لكرة القدم �أم�س
اجلمعة ان منتخب بالده �سي�ست�ضيف
ا�سبانيا ثم الربازيل يف/مار�س  2018يف
اطار ا�ستعداداته لنهائيات ك�أ�س لعامل
املقررة يف رو�سيا.
وتقام املباراة �ضد ا�سبانيا يف 23
مار�س  2018يف دو�سلدورف ،والربازيل
يف  27منه يف برلني.
وعلى غرار ا�سبانيا والربازيل ،مل ت�ضمن
املانيا ،بطلة العامل يف الن�سخة االخرية،
ت�أهلها اىل النهائيات حتى االن ،بيد انها
تت�صدر جمموعتها بالعالمة الكاملة بعد
 4مباريات ( 12نقطة) وبفارق مريح امام
ايرلندا ال�شمالية واذربيجان ( 7نقاط لكل
منهما).
وقال رئي�س االحتاد االملاين رينارد
غريندل "املباراتان �ضد ا�سبانيا
والربازيل �ستمنحاننا بالت�أكيد نكهة
م�سبقة للمونديال يف رو�سيا حيث �سيبذل
املان�شافت كل ما يف و�سعه بعد ب�ضعة

الدوري االجنليزى املمتاز
الإ�سبوع 29
ال�سبت  11مار�س
�إيفرتون * و�ست برومي�ش البيون 6:00
هال �سيتي * �سوانز �سيتي 6:00
بورمنوث * و�ست هام يونايتد 8:30
ليفربول

الأحد  12مار�س
برينلي
*

�أ�شهر للدفاع عن لقبه".
�أ�ضاف "�سيكون من الرائع بطبيعة
احلال �إذا كانت احدى هاتني املباراتني
�أي�ضا نهائي العام املقبل يف مو�سكو".
وكانت املانيا �سحقت الربازيل 7-1
يف ن�صف نهائي مونديال  2014الذي
ا�ست�ضافته االخرية ،فيما خرجت على يد
ا�سبانيا من الدور ذاته يف جنوب افريقيا
عام .2010
ومل تلتق املانيا والربازيل بعد
املونديال ،فيما لعبت وديا مع ا�سبانيا
يف الثاين/نوفمرب  2014يف فيغو وفازت
�1-صفر.

7:00

ك�إ�س الإحتاد الإجنليزي
ال�سبت  11مار�س
ميدلزبره * مان�ش�سرت �سيتي 3:15
�أر�سنال * لينكولن �سيتي 8:30
توتنهام

الأحد  12مار�س
* ميل وال

5:00

الإثنني  13مار�س
ت�شيل�سي * مان�ش�سرت يونايتد10:45
الدوري اال�سباين
الإ�سبوع 26
ال�سبت  11مار�س
فالن�سيا * �سبوريتنخ خيخون 3:00
6:15
ليغاني�س
*
�إ�شبلية
ملقا * ديبورتيفو االفي�س 8:30
غرناطة * اتلتيكو مدريد 10:45
الأحد  12مار�س
ريال �سو�سييداد * اتلتيك بيلباو 2:00
ديبورتيفو الكورونا * بر�شلونة 6:15
8:30
فياريال
*
�سيلتافيغو
ريال مدريد * ريال بيتي�س 10:45
االثنني  13مار�س 2017
�إيبار
*
او�سا�سونا

تعر�ض جلروح طفيفة يف الظهر
تياغو موتا يده�س ب�سيارته م�شجع باري�سي بعد كارثة بر�شلونة

ده�س الالعب الإيطايل تياغو
موتا متو�سط ميدان فريق باري�س
�سان جريمان الفرن�سي �أحد م�شجعي
النادي الباري�سي ب�سيارته� ،أثناء
عودة الفريق من �إ�سبانيا عقب
اخل�سارة املدوية �أمام بر�شلونة
واخلروج من دوري �أبطال �أوروبا.
وحقق بر�شلونة اال�سباين املعجزة
ببلوغه ربع نهائي دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم بفوزه ال�ساحق
على �ضيفه باري�س �سان جرمان
الفرن�سي  6-1يف اياب الدور

جدول
الدوريات
االوروبية

10:45

الدورى االيطايل
الإ�سبوع 28
االحد  12مار�س
*
�سا�سالو
كييفو فريونا
�إنرت ميالن
*
نابويل
*
بي�سكار
*
بالريمو
*
فريونتينا
الت�سيو

2:30
بولونيا
* �إمبويل 5:00
* اتاالنتا 5:00
5:00
كروتوين
�أودينيزي
5:00
10:45
روما
10:45
كالياري

االثنني  13مار�س
تورينو
*

10:45

الثاين.
وذكرت و�سائل الإعالم الفرن�سية
�أن بع�ض �أن�صار الفريق الفرن�سي
الغا�ضبني توجهوا �إىل مطار لو
بورجيه النتظار الالعبني و�سبهم
عقب اخلروج من دوري �أبطال �أوروبا
على يد بر�شلونة.
وكان من بينهم هذا امل�شجع الذي
ظهر يف مقطع فيديو بثته �إحدى
املحطات الفرن�سية وهو يتعر�ض
للده�س ب�سيارة �أحد الالعبني ،وتبني
�أن �سيارة موتا هي التي ده�سته.
ووف ًقا للتقارير ،ف�إن امل�شجع
الذي تعر�ض لال�صطدام نقل
�إىل م�ست�شفى يف �سان دوين بعد
تعر�ضه جلروح طفيفة يف الظهر
فيما مل ت�صدر �أي تعليقات ال من
جانب باري�س �سان جريمان �أو تياغو
موتا جتاه احلادث.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

بح�ضور وفود الدول االفريقية امل�شاركة

اليوم �إفتتاح �أوىل جل�سات اجلمعية العمومية ملنظمة ()OSMA

تنطلق اليوم ال�سبت ( 11مار�س)
�أوىل جل�سات اجلمعية العمومية
ملنظمة الريا�ضة الع�سكرية يف افريقيا
( ، )OSMAبفندق ا�سمرا باال�س .
و�سيقام حفل االفتتاح الر�سمي يف
الفرتة ال�صباحية يف جل�سة مفتوحة

بح�ضور االعالميني وو�سط ح�ضور
ر�سمي كبري من ال�ضيوف ووفود
الدول.
وتتوا�صل �إجتماعات اجلمعية
العمومية حتى االثنني املقبل (13
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

م�رص تعود للأ�ضواء يف ت�صنيف الفيفا

الأرجنتني حتتفظ بال�صدارة وم�صر الأوىل �إفريقيا

مار�س).
ومن املقرر �أن تربز يف االجتماعات
عدة ق�ضايا هامة بخ�صو�ص الهيئة
الريا�ضية الع�سكرية الوحيدة يف القارة
ال�سمراء .

يف اجلولة ال�ساد�سة من الدوري العا�صمي لكرة القدم

قزاباندا يرتب�ص بالتحرير..والبحرالأحمر ين�شد الفوز االول
يقف التحرير عرثة حجرة �أمام �إنفراد
قزاباندا ب�صدارة ترتيب دوري الدرجة
االوىل لكرة القدم باالقليم االو�سط ،
عندما يتقابالن غدا االحد على ملعب
ا�سمرا الدويل .
املباراة التي جتمع بني االول قزاباندا
واملنت�شي ب�صدارته للرتتيب العام
جلولة �أخرى  ،يف مواجهة التحرير الذي
مل يقدم حتى االن امل�ستوى امل�أمول
ويحتل الرتتيب ال�سابع � ،سوف تكون
حافلة بالكثري من الثارة والندية.
�أبناء املدرب ارميا�س ولدو الذين
قدموا �أوراق �إعتمادهم ب�صورة الئقة
يف بداية الدوري العا�صمي  ،اليكفيهم
�سوى الفوز �إذا ما �أرادو االنفراد
بال�صدارة �أمام الطامعني االخرين.
بدوره  ،اليقدم فريق البولي�س
العريق الوجه املنتظر منه يف ا�ستهاللية
جوالت الدوري العا�صمي  ،وبالتايل
لن يكون له �أي خيار �سوى االنت�صار
من �أجل ترميم مركزه واللحاق بركب
املقدمة.
هذا و�سوف تفتتح اجلولة ال�ساد�سة
بلقاء يجمع البحراالحمر وغرميه �سيتي
�سنرت يف الثانية ظهرا.
ملك التعادالت (البحراالحمر) ،
والذي مل يذوق طعم االنت�صار حتى
االن يف البطولة االقليمية بتعادله 5
مرات من  5جوالت � ،أخرها �أمام فريق
�رشكة �سمبل االربعاء املا�ضي  ،ميني
النف�س لتحقيق االنت�صار وبث البهجة
يف نفو�س قاعدته اجلاهريية العري�ضة.
يف املقابل � ،أثبت فريق �سيتي �سنرت
الذي يتقدم على خ�صمه املوج االحمر
بنقطتني يف الرتتيب العام باحتالله
املركز ال�ساد�س � ،أثبت م�ستواه الرفيع
بتحقيقه فوزين على عك�س مناف�سه .
وتتعدى طموحات �سيتي �سنرت
حاجته ورغبته يف �إ�سقاط البحراالحمر
الول مرة هذا املو�سم اىل �أبعد من ذلك
بكثري  ،حيث �ستكون �أمامه الفر�صة
للجلو�س يف عر�ش البطولة ولو م�ؤقتا
� ،رشيطة حتقيق العالمة الكاملة يف هذا
اللقاء.

هذا و�أختتمت يوم اخلمي�س مناف�سات
اجلولة اخلام�سة للبطولة العا�صمية ،
مبواجهتني ا�ست�ضافهما ا�ستاد ا�سمرا
لدويل � ،إذ تغلب يف االوىل قجرت على
اخريا  ،بينما �إنقاد يف الثانية م�صنع
االبرية اىل هزمية نكراء على يد فريق
�رشكة �سقن .
ويف املواجهة االوىل  ،كان فريق
قجرت ال�سباق يف افتتاح ال�سجل
التهديف يف الدقيقة االوىل من املباراة
عرب العبه ناهوم هبتوم  ،ثم عاد نف�س
الالعب و�ضاعف النتيجة لفريقه قجرت
بحلول الدقيقة الثالثني  ،لينتهي
ال�شوط االول بتقدم قجرت بثنائية
نظيفة .
ويف الدقيقة ( ، )74كان املوعد مع
الهدف الثالث لفريق قجرت الذي حمل
ب�صمة الالعب �سم�ؤون �سلمون .
لكن �أخريا – �سالم مل ينتظر �سوى
 6دقائق ليقل�ص النتيجة بت�سجيله
الهدف االول عرب العبه مات�سوال ظقاي
 ،ومتكن ناتنائيل ظقاي من ت�سجيل
الهدف الثاين لفريقه قبيل حلظات من

�صافرة احلكم التي �أنهت املباراة بفوز
قجرت بثالثة اهداف لهدفني.
وبد�أ اللقاء الثاين الذي جمع بني
م�صنع البرية وفريق �سقن للبناء ،
حما�سيا وعايل امل�ستوى منذ دقائقه
االوىل.
وترجم فريق �سقن للبناء �أف�ضليته
امللحوظة على جمريات املباراة بالهدف
االول الذي حمل توقيع املهاجم مبارك
خليفة يف الدقيقة ال�سابعة والع�رشين.
بيد ان عودة فريق م�صنع البرية مل
تت�أخر طويال  ،ومتكن املخ�رضم مدهني
�أقهدي من ترجمة ركلة جزاء � ،أحت�سبت
لفريقه يف بداية ال�شوط الثاين.
وتبادل الفريقان الهجمات اخلطرية
وتهديد مرمى االخر بالتناوب  ،لكن
قذيفة فلمون منق�شا التي �سددها من
م�سافة بعيدة خارج خط املرمى تابعها
�ساكنا حار�س املرمى تخلي نقو�سي
وهي تعانق �شباكه  ،كانت الفي�صل
يف ترجيح كفة فريقه �سقن وح�صده
النقاط الثالث يف املواجهة التي انتهت
بهدفني لهدف واحد.

بدوري �أبطال افريقيا لكرة القدم

الأندية االفريقية ت�ستعد خلو�ض معارك طاحنة

جدول ترتيب دوري االقليم االو�سط لكرة القدم

الفرق

لعب

فاز

خ�رس

تعادل

�سجل

ا�ستقبل

�صايف

نقاط

قزاباندا

5

3

1

1

9

3

6

10
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5

3

1

1

9

6

3
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�سقن

5

2

0

3

6

3

3
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عدولي�س

5

2

1

2

9

7

2

8

م�صنع البرية 5

2

1

2

5

3

2

8

�ستي �سنرت

5

2

2

1

11

8

3

7

التحرير

5

1

1

3

5

2

3

6

البحراالحمر 5

0

0

5

4

4

0

5

�سمبل

5

1

2

2

4

7

-3

5

قجرت

5

1

2

2

7

13

-6

5

عداقاحمو�س 5

0

1

4

5

8

-3

4

5

0

5

0

4
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0

�أخريا �سالم

احتفظ املنتخب الأرجنتيني مبوقعه يف
�صدارة ت�صنيف املنتخبات ال�صادر عن
االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا"،
�أول ام�س اخلمي�س ،فيما حقق املنتخب
امل�رصي قفزة جديدة يف الت�صنيف.
ويحتل منتخب الأرجنتني ال�صدارة بر�صيد
 1644نقطة ،يليه منتخب الربازيل
بر�صيد  1534نقطة ،ثم منتخب �أملانيا
بطل العامل يف املركز الثالث بر�صيد
 1443نقطة.
ومل حتدث �أي تغريات يف قائمة املنتخبات
الع�رشة الأوىل يف ت�صنيف الفيفا.
وحل منتخب ت�شيلي يف املركز الرابع
بر�صيد  1389نقطة ،يليه منتخب بلجيكا
يف املركز اخلام�س بر�صيد  1379نقطة،
ثم منتخب فرن�سا يف املركز ال�ساد�س
بر�صيد  1318نقطة.
وجاء منتخب كولومبيا يف املركز ال�سابع
بر�صيد  1312نقطة ،ثم منتخب الربتغال،
بطل �أوروبا ،يف املركز الثامن بر�صيد
 1240نقطة ،وبعده منتخب �أوروجواي
يف املركز التا�سع بر�صيد  1200نقطة،
و�أخريا منتخب �إ�سبانيا يف املركز العا�رش

بر�صيد  1162نقطة.
وتقدم منتخب بولندا مركزين ليت�ساوى
مع ويلز يف املركز الـ 12يف �أف�ضل مركز له
يف تاريخه ،كما تقدم منتخب م�رص  3مراكز
�إىل املركز الـ 20على م�ستوى العامل.
ويت�صدر منتخب م�رص ت�صنيف قارة
�إفريقيا بر�صيد  881نقطة ،يليه منتخب
ال�سنغال يف املركز الثاين ،ثم الكامريون
يف املركز الثالث ،ثم بوركينا فا�سو يف
املركز الرابع ،وتون�س يف املركز اخلام�س.
وجاءت قفزة الفراعنة بعد بلوغ الدور
النهائي من ك�أ�س الأمم الإفريقية ،التي
�أقيمت يف اجلابون ،قبل اخل�سارة من
الكامريون.
وت�صدر منتخب �إيران ت�صنيف قارة �آ�سيا،
يليه منتخب كوريا اجلنوبية ،ثم اليابان،
و�أ�سرتاليا ،فيما جاءت ال�سعودية يف
املركز اخلام�س.
وت�صدر منتخب املك�سيك ت�صنيف
�أمريكا ال�شمالية والو�سطى والكاريبي
"كونكاكاف" يليه منتخب كو�ستاريكا ثم
�أمريكا ثم بنما ثم هندورا�س.

ت�ستعد اجلماهري امل�رصية للعودة
للمالعب ،مع انطالق م�شوار الأهلي
والزمالك يف دوري �أبطال افريقيا لكرة
القدم مطلع الأ�سبوع املقبل.
وتقام كل املباريات املحلية يف م�رص بدون
ح�ضور م�شجعني لأ�سباب �أمنية ،بينما
�سيتم ال�سماح حلوايل خم�سة �آالف متفرج
حل�ضور مباراة الأهلي مع بيدفي�ست
اجلنوب افريقي يوم ال�سبت ،والعدد ذاته
للقاء الزمالك مع �إينوجو رينجرز النيجريي
يف اليوم التايل.
وكان الظهور الأخري مل�شجعي الأهلي
والزمالك ،عندما التقى الفريقان على
لقب ك�أ�س ال�سوبر امل�رصية يف الإمارات
ال�شهر املا�ضي.
و�إىل جانب الأهلي والزمالك �ستخو�ض
ثمانية فرق عربية �أخرى مباريات ذهاب
دور الـ  32مطلع هذا الأ�سبوع ،و�ستقام
مواجهة عربية واحدة بني �أهلي طرابل�س
الليبي مع الفتح الرباطي املغربي.
وقال ح�سام البدري مدرب الأهلي امل�رصي
"�شاهدت عددا من مباريات بطل جنوب
افريقيا وهو فريق يتميز باالن�ضباط
التكتيكي وااللتزام داخل امللعب ون�سعى
لتحقيق نتيجة ايجابية ت�ساعدنا على ح�سم
الت�أهل قبل لقاء العودة بجنوب افريقيا".
وتلقى الأهلي مت�صدر الدوري امل�رصي،
دفعة معنوية بعد �إعالن اجلهاز الطبي
تعايف املهاجم عمرو جمال من تعر�ضه
لكدمة قوية يف املران.

ويف املقابل طلب مرت�ضى من�صور
رئي�س الزمالك من العبيه الرتكيز فقط
يف البطولة االفريقية ،و�سط تهديدات
باالن�سحاب من الدوري امل�رصي ،بعد خط�أ
حتكيمي يف مباراة خ�رسها الفريق �أمام
املقا�صة.
وقال من�صور لالعبني "�أطالبكم بعدم
االن�شغال مبا يحدث ب�ش�أن م�سابقة الدوري
وعليكم الرتكيز يف البطولة االفريقية
والبطولة العربية".
وهذه �أول مباراة افريقية للزمالك منذ
خ�سارة نهائي دوري �أبطال افريقيا �أمام
�صن داونز اجلنوب افريقي يف �أكتوبر
املا�ضي.
و�سيحاول الرتجي بطل افريقيا 2011
اال�ستفادة من بدايته املثالية يف مرحلة
التتويج بالدوري التون�سي عندما
ي�ست�ضيف حوريا الغيني.
وي�ست�ضيف النجم ال�ساحلي التون�سي،
مناف�سه تاندا من �ساحل العاج ،كما
�سيلعب الوداد البي�ضاوي املغربي
على �أر�ضه ذهابا وهو نف�س حال احتاد
العا�صمة اجلزائري والهالل ال�سوداين،
بينما يحل املريخ ال�سوداين �ضيفا على
ريفرز يونايتد النيجريي.
وتت�أهل الفرق الفائزة يف جمموع مباراتي
الذهاب والإياب �إىل دور ال�ستة ع�رش ،الذي
يقام لأول مرة بنظام املجموعات هذا
املو�سم.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()111

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

اف�ضل ن�صائح للتمتع ب�أق�صى طاقة خالل اليوم �إ�صطباحة لغيت رحلتها يف اللحظات الأخرية وح�صلت على تعوي�ض كبري

ان العمل ل�ساعات طويلة ووجود امل�شكالت يومية فى حياتنا قد ت�ؤدى بنا لل�شعور بالتعب واالرهاق
وقلة الرتكيز فى احيان كثرية فاذا كنت من اال�شخا�ص الذين يعانون من ال�شعور بالتعب واالرهاق وتريد
ان ت�شعر بالن�شاط واحليوية و�أن ج�سمك ملئ بالطاقة ف�سوف نذكر فى هذا املقال اهم الن�صائح التى جتدد
الن�شاط وتزيد من حيوية ج�سمك.
�أف�ضل الن�صائح ليوم ملئ باحليوية والن�شاط :
 .1النوم جيدا:
النوم له دور هام فى قيام ج�سمك بوظائفه احليوية فهو يعمل
على ا�ستعادة الطاقة املفقودة خالل اليوم كما انه له دور هام فى
التوزان الهرمونى باجل�سم وافراز هرمون النمو ،كما انه ي�ساعد
على فقدان الوزن وتخفيف االالم ولذلك يجب احلر�ص على
النوم مبا ال يقل عن � 8ساعات يوميا ،فعدم االنتظام فى النوم يعد
من �أهم ا�سباب االح�سا�س بالك�سل واخلمول وين�صح ببدء اليوم ب�أخذ د�ش
�صباحا لتن�شيط الدورة الدموية ،والتخل�ص من النعا�س .
 .2تناول املياه بانتظام :
يجب احلر�ص على تناول املياه بانتظام وذلك لتجنب ال�شعور بالتعب
�سريعا فنق�ص املياه وال�سوائل فى اجل�سم جتعلك ت�شعر بالتعب �سريعا ،حاول
البعد عن تناول امل�شروبات التى حتتوى �سكر اجللوكوز وال�سكروز واملالتوز
وا�ستبدالها ب�سكر الربيوز.
 .3ق�ضاء بع�ض الوقت املمتع مع افراد الأ�سرة :
احلر�ص على ق�ضاء وقت ممتع مع افراد اال�سرة مينحك ال�شعور
باحليوية وال�سعادة ولذلك حاول اال�ستمتاع بحياتك العائلية
واحر�ص على ق�ضاء وقت مع كل افراد ا�سرتك فحاول على جعل
اال�سرة جتتمع على مائدة االفطار وتبادل االحاديث �أو ق�ضاء ام�سية
لطيفة �أمام فيلم مف�ضل لكم جميعا� ،أو لالحتفال مبنا�سبة �أ�سرية،
وهذا يعطى �شعور باالقبال على احلياة بن�شاط وتفا�ؤل .
 .4ممار�سة هواية حمببة:
ممار�سة هواية حمببة له ت�أثري جيد فى االح�سا�س يال�سعادة والهدوء
النف�سى وذلك بدوره يولد الطاقة والن�شاط الذى يحتاجه اجل�سم الداء
العمل واملهام اليومية ،فاحر�ص على ممار�سة الهواية املمحبة لك فاذا كنت
من حمبى الريا�ضة حاول االنتظام بها ،واذا كنت من حمبى القراءة حاوىل
اقتناء جمموعة من كتبك املف�ضلة لقراءتها يف �أوقات فراغك �أو اى هواية
تف�ضلها فهذا ال�شعور كفيل العطاء االح�سا�س باال�سرتخاء وال�سعادة والتى
تعمل على حتفيز الطاقة.
 .5اال�ستيقاظ مبكرا :
�أثبتت الدرا�سات �أن اال�ستيقاظ مبكرا يزيد من قدرة االن�سان
على العمل واالجناز ويجعله �أكرث عطاء فاال�ستيقاظ مبكرا يوفر
�سعة من الوقت لإجناز العديد من املهام والأعمال وهذا يعطى
االن�سان �شعور باحليوية وال�سعادة للنجاح.
 .6حتديد املهام اليومية :
حتديد املهام املطلوب اجنازها فى اليوم فى ال�صباح عندما يكون
ذهن االن�سان �صافى ،وترتيبها ح�سب توقيتها و�أهميتها يبعد عنك
التوتر ويعطى اح�سا�س بالراحة واحليوية ،ويبعد عنك االح�سا�س
باالرتباك بكرثة االعمال.
 .7تق�سبم عملك خلطوات :
عند تق�سيم العمل خلطوات يجعل اجناز العمل �سهل وفى وقت
اق�صر �أما القيام بعدة مهام فى وقت واحد يعطيك ال�شعور بالك�سل
والعبء واح�سا�سك بعدم القدرة على اجناز العمل ،ولذلك حاول
تخ�صي�ص وقت لكل عمل على حدة حتى ت�شعر بالن�شاط مهما
كان كم االعمال املطلوبة منك.
 .8تنظبم الوقت :
حاول االلتزام بو�ضع جدول �أعمال بوقت حمدد لكى ت�ستطيع
تنفيذها وتتخلى عن الك�سل واخلمول ،وت�شعر باحلما�س والدافع
للعمل والإنتاج ،كما انه ال يجب ان تن�سى حتدد اوقات للراحة
والنزهات يف هذا اجلدول فهى لها نف�س االهمية يف حياتك لت�ستطيع
موا�صلة العمل بن�شاط مرة �أخرى بعد انتهاء الأجازة .

بريطانيان يدخالن مو�سوعة جيني�س وال�سبب نا ٍد ليلي

حقائق ومعلومات
طريفه !,..
* �أظهرت الدرا�سات �أن التظاهر
بعدم اال�شتياق ل�شخ�ص ما ،جتعلنا
يف الواقع �أكرث تركيزا عليه وا�شتياقا
له.
* ت�شري درا�سات ال�سلوك الب�رشي
�أن حالة الهلع التي ت�صيبك عند
فقدان جوالك ت�شبه تلك التي ت�صيبك
عند التعر�ض حلادث كاد �أن يودي
بحياتك
* قلة النوم من املمكن �أن جتعلك
ت�ضحك ب�شكل غريب على �أ�شياء
عادية ال ت�ستدعي ال�ضحك �أبدا.
* دائما هناك �شخ�ص يف حياتك
ت�شعر برغبتك ال�شديدة يف لكم وجهه
مبا�رشة دون �أي �سبب مقنع.
* املوز يحتوي على مادة ت�ساعد
على ال�ضحك.
* تتذكر الغربان وجوه الب�رش
الذين ي�سيئون �إليها.
* احلياة بدون �أ�صدقاء لها نف�س
ت�أثري تدخني � ١٥سيجارة يوميا على
ال�صحة.
* الدماغ عادة ما يحاول �أن ين�سيك
�أو يخفي عنك كل عيوب من حتب وهذا
ما يجعلك ت�ساحمهم عندما يخطئون
يف حقك.
* اال�ستماع �إىل تعليقات النا�س
ال�ساخرة اليومية عليك ،تزيد من
ابداعك!
* النا�س الذين ينامون على
ظهورهم معر�ضني  ١٠مرات �أكرث من
غريهم لر�ؤية الكوابي�س يف منامهم.
* العاب الفيديو قد تت�سبب
للطالب يف احل�صول على درجات
اعلى يف املدر�سة.

�أن لون ال�شعر الطبيعي عند كل الب�شر هو الأبي�ض
ولي�س الأ�سود �أو الأ�صفر �أو الأحمر بل هذه الألوان
تظهر �شكلي ًا ب�سبب وجود مادة يف ال�شعر ت�سمى
"امليالنني" بحيث كلما زاد عمر الإن�سان كلما قلت
هذه املادة فيظهر ال�شيب الذي هو يف احلقيقة يعد
اللون الأ�صلي لل�شعر

دخل بريطانيان � ،سجل غيني�س للأرقام القيا�سية  ،بعدما
بنيا �أ�صغر ٍ
بارتفاع َ
بلغ مرتين وعر�ض
ناد ليلي متنقل يف العامل
ٍ
َ
بلغ مرت ًا واحد ًا فقط � ،أطلقا عليه ا�سم” ،“ Club 28ببلدتهم
روذيرهام.
ويحتوي هذا النادي الليلي نظام ًا �صوتي ًا ذي �أداء عال،
و�أر�ضية م�ستعملة للرق�ص ،ويت�سع ل�ستة زبائن بالإ�ضافة �إىل
من�سق املو�سيقى .وقد عمد جريارد جينكينز و�ستيفن رونب�سون
�إىل بناء هذا النادي الليلي املتنقل لإ�ضفاء جو من املرح والبهجة
يف بلدتهما النائية.
وقال جينكينز :لقد عانت بلدتنا من الإهمال وال�سلبية كثري ًا يف الأعوام املن�رصمة ،لذا قررنا �أن نبث روح
املرح والبهجة بني �سكانها عرب هذا النادي الليلي ال�صغري.

يعترب �إلغاء الرحلة اجلوية يف �آخر
حلظة واحدة من �أكرث التجارب املحبطة
للم�سافرين ،ولكن ما حدث ل�سارة
بري�شال وعائلتها كان يعني �شيئا �آخر،
حيث ا�ستطاع حمامي العائلة الفوز
بتعوي�ض عن �إلغاء الرحلة التي كان من
املقرر �أن تق�ضي فيها العائلة عطلتها.
و�أو�ضحت ال�سيدة البالغة من العمر “ 37عاما” و�أم لطفلني هما هاري ع�رشة
�أعوام ،ومايلز ت�سعة �أعوام� ،أنه كان من املقرر �أن تطري ب�صحبة عائلتها من
مان�ش�سرت �إىل دبي يف � 4أغ�سط�س من العام املا�ضي ،ولكن يف الليلة ال�سابقة
لل�سفر� ،شاهدت حمامية الأ�رسة �سارة الأخبار التي تتحدث عن حتطم طائرة
تابعة للإمارات �أثناء هبوطها يف دبي ،واكت�شفت يف وقت الحق �أنه �ألغيت رحلة
العائلة.وعر�ضت الإمارات رحلة بديلة بعد ثمانية �أيام ،وهو الوقت الذي كان
يتوجب فيه على الزوجان العودة �إىل العمل ،وهو ما يعني �أن العائلة قد فقدت
عطلة طال انتظارها ،ويحق لهم التعوي�ض مبوجب الالئحة الأوروبية رقم
 261لعام .2004و�أ�ضافت املحامية �أنها ح�رضت �إىل املحكمة وا�ستمرت 90
دقيقة تتحدث عن ما حدث للعائلة ،حتى فازت بتعوي�ض قيمته � 506ألف جنيه
ا�سرتليني لكل فرد.

مري�ض يعزف الغيتار خالل
جراحة معقدة يف الدماغ

�أخذ املري�ض رولدن باتي�ستا (40
عام ًا) بالعزف على الغيتار يف منت�صف
عملية جراحية معقدة لإزالة ورم من الدماغ ،حيث بد�أ بعزف �أغنية �شعبية يف
الربازيل.
ويف العام املا�ضي كان يعاين من �سل�سلة من النوبات املر�ضية ،فذهب مهند�س
االت�صاالت �إىل م�ست�شفى حملي يف �سانتو�س ،وتبني من خالل �صور الأ�شعة �أنه
يعاين من ورم يف الدماغ ،بح�سب ما نقلته �صحيفة “ديل ميل”.
وقال �إنهم �أخربوه ب�أن عليه اخل�ضوع لعملية جراحية ،وهناك طريقتان،
الأوىل هي التخدير الكامل� ،أو اال�ستيقاظ خالل العملية.
ولأن اخليار الثاين كان يوفر فر�صة �أكرب يف النجاح ،قرر اختيارها ،وهنا
جاءت فكرة الطبيب ب�أن يجعل املري�ض يعزف الغيتار خالل العملية.
و�رشح الطبيب �أنها طريقة فعالة الكت�شاف �أي خلل ميكن �أن يرتكبوه خالل
العملية ،ف�إذا مل ي�ستطع �أن يعزف الأغنية ،فهذا �سيعطيهم الفر�صة لإعادة ر�سم
خريطة املنطقة التي تتحكم باحلركة والكالم والإح�سا�س يف دماغه قبل فوات
الأوان .كما �أن املري�ض متكن من التحدث �إىل زوجته عرب الهاتف يف منت�صف
العملية ،و�أخربها ب�أنه ي�شعر وك�أنه حمارب.

برجك اليوم!..
برج احلمل:
ت�صادف هذا اليوم الكثري من اللقاءات امل�شوقة
والتى تزيد من معرفتك ملاذا تخفي حقيقة م�شاعرك
عن احلبيب بادر واعرتف له.
برج الثور;
يتطلب منك اليوم �أن تت�صرف بهدوء فالإنفعال لن يحل �أية م�شكلة ،تغ�ضبك بع�ض ت�صرفات
احلبيب فلم ال تواجهه بها؟
برج اجلوزاء:
ال تكن �سلبي ًا يف العمل بل عليك �أن تبادر و�أن تطرح الأفكار املنا�سبة ،ق�صة حب جديدة
تعي�شها وتتحم�س لها كثري ًا.
برج ال�سرطان:
ت�شغلك اليوم بع�ض امل�سائل والأمور املالية وحتاول �أن جتد لها حلول منا�سبة ،الأجواء
العاطفية التى تعي�شها خالل هذه الفرتة تبدو مميزه.
برج الأ�سد:
ال تعطي �أي قرار اليوم قبل �أن ت�ست�شري اخلرباء يف العمل ،كن قوي ًا و واجه الآخرين
بعالقتك مع احلبيب.
برج العذراء:
ال تعطي كل ثقتك لأ�شخا�ص قد ال ي�ستحقون هذه الثقة عاطفي ًا:بعد خالفك مع �أحد زمالء
العمل تتحول هذه العالقة اىل حب جارف.
برج امليزان:
حظك لليوم مهني ًا:اليوم لديك الكثري من الفر�ص لتحقيق طموحك فحاول �أن ت�ستغلها
ل�صاحلك عاطفي ًا:تعيد النظر يف عالقة قدمية وحتاول �أن تبد�أ من جديد.
برج العقرب:
حظك لليوم مهني ًا:تت�أزم بع�ض الأمور يف العمل وانت تقف حائر ًا ال تعرف من اين تبد�أ
عاطفي ًا:ال ت�أ�سف على حب قدمي ع�شته وابد�أ من جديد.
برج القو�س:
حظك لليوم مهني ًا:تخطو اليوم خطوات جريئة وفعالة يف م�شوارك املهني عاطفي ًا:تلتقي
احلبيب اليوم وتتبادل معه الكثري من الآراء والنقا�شات الفعالة.
برج اجلدي:
حظك لليوم مهني ًا:احلظ يقف اىل جانبك اليوم و�أ�صدقائك يدعموك يف كل خطوة تقوم
بها عاطفي ًا:احلبيب ي�ضعك يف موقف مربك مما يثري ا�ستيا�ؤك.
برج الدلو:
حظك لليوم مهني ًا:الكثري من الأمور املتناق�ضة التى حتدث يف العمل اليوم ال تعرف كيف
تت�صرف حيالها عاطفي ًا:ال ت�ضيع الوقت �أكرث و�أخرب احلبيب مبا ت�شعر.
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