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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

التقى �سفري �إرتريا يف جنوب
�إفريقيا ومنطقة اجلنوب الأفريقي
ال�سيد� /صالح عمر مبختلف
امل�س�ؤولني الناميبيني ،وذلك خالل
الزيارة التي قام بها �إىل العا�صمة
الناميبية (ويندهوك) يف الفرتة من
احلادي والثالثني من يوليو املن�رصم
وحتى الثاين من �أغ�سط�س اجلاري .
وقد �شارك ال�سفري �صالح عمر يف
االجتماع ال�سنوي للدبلوما�سيني
الذي خاطبه الرئي�س الناميبي
الدكتور هاقي قينقوب حول جتربة
الن�ضال التحرري لبالده ومرحلة
البناءوق�ضايا �أخرى،وذلك مبوجب
الدعوة التي وجهت �إليه من وزارة
اخلارجية الناميبية
كما التقى �سيادته بوزير العدل
الناميبي الدكتور الربيرت كاواها
ووزير ال�صناعة والتجارة والتطوير
اميانويل جنيزيكز وبحث معهم
تطوير العالقات الثنائية والق�ضايا
االقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
كما التقى ال�سفري �صالح بنائب

		

العدد ()199

الثمن ( )2نقفة

ال�سفري �صالح عمر يلتقي امل�س�ؤولني الناميبيني

وزير البيئة وال�سياحة و�سكرتري
وزارة اخلارجية وم�س�ؤولني �آخرين
يف الوزارة ومدير ق�سم ال�ش�ؤون
القانونية.
وقد قدم ال�سفري �صالح يف اللقاءات
املذكورة تو�ضيحات ب�ش�أن االحتالل
االثيوبي للأرا�ضي الأرترية واحلظر
اجلائر املفرو�ض على �إرتريا،

داعيا ناميبيا �إىل القيام بدورها
املعنوي املنوط بها للوقوف �إىل
جانب القانون الدويل  ،ادراكا منها
لل�ضغوطات التي �صاحبت االنتهاك
ال�سافر ل�سيادة القانون
وقد �أكد امل�س�ؤولون الناميبيون
على �أهمية ا�ستمرار اللقاءات والت�شاور
للدفع بالعالقات الثنائية.

تنفيذ م�شاريع كبرية يف عن�سبا
�أكد االجتماع التقييمي لإدارة �إقليم
عن�سبا تنفيذ م�شاريع كبرية بتكلفة
مالية بلغت �أكرث من  33مليون نقفة
يف جمال البنى التحتية ،الزراعة
 ،ا مليا ه  ،ا لتعليم  ،ا ل�صحة  ،بنا ء
و�صيانة الطرق وامل�سح والتخطيط.
وقد �أو�ضح حاكم �إقليم عن�سبا
ال�سيد /علي حممود يف االجتماع
التقييمي ن�صف ال�سنوي الذي عقد
مبدينة كرن يف يومي الثامن والتا�سع
من �أغ�سط�س اجلاري ب�أن التقييم
يهدف �إىل احلفاظ على الإجنازات
والدفع بها قدما وت�صحيح �أوجه

الق�صور  ،وقال يجب النظر �إىل جميع
اخلطط من منظار الربامج املوحدة
للت�صدي والتنمية.
وقد �أ�شار التقرير املقدم يف االجتماع
�إىل بناء طرق يف كل من عيالبرعد
ودبر�سينا وبركنتيا وفلفلي ودقي قربو
ووارا وكرن وحلحل و�أ�سماط وقونع ،
وكذلك الطريق الذي يربط عيالبرعد
مبديرية لقو عن�سبا بالتعاون بني
ال�شعب واحلكومة ،و�إجناز  % 64من
مبنى الوالدة يف م�ست�شفى كرن.
وقد �أكد التقرير بناء ثالثة �سدود
وثالثة حفاير يف مديريات كرن وقلب

وحملمالو وعيالبرعد لتطوير الزراعة
املروية وتو�سيعها ،والقيام ب�أن�شطة
النفري حلماية الرتبة وحفظ املياه.
وقد �أفاد االجتماع ب�أن الن�صف
الثاين من هذا العام �سي�شهد �أعماال
حلل النق�ص يف املياه وتقوية العملية
التعليمية .كما �أو�صى االجتماع
باالهتمام بجمع ال�رضائب اخلا�صة
بالأر�ض وجمرى فيزا التحويلي و�سد
مزرت والدفع بتجميع القرى وحل
�إ�شكاالت املوا�صالت وبناء الغرف
لإنتظار احلوامل يف هربو طليم
وملب�سو بطريقة حديثة .

جهود لتح�سني خدمات م�ست�شفى بيت خما

�أو�ضحت مديرة م�ست�شفى بيت خم�أ
الدكتورة ظقريدا حماري ب�أن جهودا
كبرية تبذل ليتمكن امل�ست�شفى من
تقدمي خدمات �صحية متكاملة.
وقد ذكرت ب�أن امل�ست�شفى يقدم
حاليا خدمات الفحو�صات املتطورة
يف العيون والأ�شعة ال�سينية والعالج
الطبيعي والكهربائي وطب الأ�سنان
واخلدمات العامة ،ليخفف ذلك من
امل�صاعب التي كانت تواجه املر�ضى.
كما يقدم امل�ست�شفى خدمات يف رعاية
الأمومة والطفولة ومكافحة الأمرا�ض

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

عامة.
وقد �أ�شار اخلبري يف طب العيون
يف امل�ست�شفى ال�شاب م�سفن ر�ؤ�سوم
�إىل �إر�ساء املعدات الأ�سا�سية يف
امل�ست�شفى ،حيث قدم امل�ست�شفى يف
ال�سنوات الثالثة املا�ضية خدمات
يف طب العيون لأكرث من ت�سعة �آالف
مري�ض .من جانبها �أو�ضحت طبيبة
الأ�سنان الدكتورة �أ�سمرت هيلي
ماريام عن تقدمي خدمات طب الأ�سنان
لأكرث من ثالثة �آالف مري�ض يف اال�شهر
ال�ستة املا�ضية.

من جانبهم �أ�شاد املر�ضى باخلدمات
التي يجدونها يف م�ست�شفى بيت خم�أ
ب�أ�سمرا.

ور�شة عمل �صحية يف م�صوع

نظم مكتب وزارة ال�صحة يف �إقليم �شمال البحر الأحمر ور�شة عمل يف مدينة
م�صوع بهدف تبادل املهنيني ال�صحيني التجارب فيما بينهم وتقوية اخلدمات
ال�صحية.
وقد ركزت الور�شة التي نظمت من ال�سابع وحتى التا�سع من �أغ�سط�س ب�صورة
خا�صة يف �إدارة املمتلكات و�أهمية الت�أهيل وتطوير العمل والتخطيط والتقييم
وو�سائل ار�سال املر�ضى �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية العليا.
وقد �أكد امل�شاركون على �أهمية الور�شة يف تعزيز �أن�شطتهم  ،داعني �إىل الدفع
بربامج التعليم عن بعد للإرتقاء بقدرات العاملني يف املناطق البعيدة.
وقد �شدد الدكتور داويت ا�ستيفانو�س من مكتب وزارة ال�صحة يف الإقليم على
�أهمية تبادل التجارب لتطوير العمل.
وقد �أو�صت الور�شة بتقوية اللجان ال�صحية يف املديريات وعقد لقاءات
م�ستمرة بني املديريات والإقليم ،ومتابعة املديريات امل�ؤ�س�سات ال�صحية
العاملة فيها و�رضورة وجود لوائح وا�ضحة لتوظيف وتغيري الأع�ضاء وخلق
الأر�ضية املنا�سبة للبدء بتقييم �أداء وكفاءة الأع�ضاء .
وقال م�س�ؤول التعبئة والإر�شاد يف مكتب وزارة ال�صحة ب�إقليم �شمال البحر
الأحمر ال�سيد /برهاين �أمل �سقد لوكالة الأنباء(�إرينا ) ب�أن الور�شة مهدت
الأر�ضية لتو�ضيح امل�ؤ�س�سات ال�صحية امل�صاعب والتحديات التي تواجهها،
والعمل لإزالة �أوجه الق�صور وتقدمي خدمات جيدة.

حمالت الت�شجري يف مدينة مندفرا حتقق نتائج مر�ضية
�أعلن مدير مديرية مندفرا ال�سيد� /أبراهام حقو�ص ب�أن �أن�شطة الت�شجري التي
جرت يف مندفرا خالل ال�سنتني املا�ضيتني ب�إ�رشاف ومتابعة �إدارة املديرية ومكتب
الزراعة يف املديرية حققت نتائج مر�ضية.
كما �أو�ضح ال�سيد� /أبراهام يف الت�رصيح الذي �أدىل به لوكالة الأنباء الأرترية
جناح �أكرث من  80%من �آالف الأ�شجار املغرو�سة عرب برنامج احلملة الطالبية
التنموية ال�صيفية وعرب النفري الأهلي يف مقربة ال�شهداء واملعابد و�شوارع املدينة
والأ�شجار املغرو�سة يف داخل وخارج منازل الأ�شخا�ص املهتمني.
كما �أ�ضاف ب�أن �إدارة املديرية تعمل جاهدة لرت�سيخ ثقافة الت�شجري لدى املجتمع
والقيام باملتابعة الالزمة للأ�شجار املغرو�سة.
من جانبه قال اخلبري يف جمال الت�شجري ال�سيد /ولدو قربي قرقي�س ب�أنهم قاموا
ب�إنتاج حوايل � 200ألف �شتلة يف مركز مندفرا لل�شتول هذا العام ،م�شريا �إىل غر�سها
ح�سب الأهمية والطلب عرب الطالب واملواطنني.
هذا وقد قام  600من الطالب خالل �شهر واحد بغر�س � 11ألف �شتلة هذا العام
والزالت الأعمال فيها م�ستمرة.
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رئي�س فنزويال ي�ؤكد �سلطات الهيئة الت�شريعية اجلديدة الوا�سعة

�أقر الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو باجلمعية الت�أ�سي�سية التي
يهيمن عليها احلزب اال�شرتاكي
بو�صفها �أقوى م�ؤ�س�سة بالدولة،
وذلك يف �أول ظهور له يف تلك الهيئة
الت�رشيعية التي بد�أت �أعمالها قبل
�ستة �أيام و�سط انتقادات وا�سعة.
وقال مادورو خالل كلمته يوم
اخلمي�س "ب�صفتي رئي�سا للدولة،
ف�إنني �أخ�ضع نف�سي ل�سلطات هذه
اجلمعية الت�أ�سي�سية".

و�أ�ضاف "و�إين لأقر ب�سلطاتها
والأ�صيلة
ال�سيادية
املطلقة
والهائلة".
و�أثار انتخاب اجلمعية امل�ؤلفة
من  545ع�ضوا انتقادات دولية
لتجريدها الكوجنر�س ،الذي تغلب
عليه املعار�ضة ،من �سلطاته .ويقول
منتقدوها �إن انتخابها رفع �أي قيود
متبقية على �سلطة الرئي�س.
وقال مادورو �إن اجلمعية الت�أ�سي�سية
هي ال�سبيل الوحيد ل�ضمان ال�سالم
والرخاء يف البالد بعد ا�ضطرابات
واحتجاجات مناه�ضة للحكومة على
مدى �أربعة �أ�شهر مما �أدى �إىل �سقوط
�أكرث من  120قتيال.
ويف كلمة تخللها ت�صفيق حاد من
�أع�ضاء اجلمعية ،دعا مادورو �إىل
�إطار حكم جديد يهدف �إىل "تنقيح
د�ستور ."1999

ووجه حديثه لرئي�سة اجلمعية
الت�أ�سي�سية وحليفته الوثيقة ديل�سي
رودريجيز "�سيدتي الرئي�سة� ..أنا يف
خدمتكم التامة".
ور�سخت اجلمعية اجلديدة يف �أوىل
جل�ساتها يف اخلام�س من �أغ�سط�س
خماوف املعار�ضة من �سعيها
لتعزيز قب�ضة مادورو على ال�سلطة
عندما �أقالت النائبة العامة لويزا
�أورتيجا ،معار�ضته الرئي�سية داخل
االئتالف اال�شرتاكي احلاكم .و�صدر
�أمر مبحاكمتها.
واتهمت �أورتيجا الرئي�س بانتهاك
حقوق الإن�سان بعد �أن بد�أت املحكمة
العليا املوالية له يف �إلغاء قوانني
كان قد �أقرها الكوجنر�س هذا العام.
وتختبئ �أورتيجا الآن وتنتقل من
منزل لآخر .و�أبلغت رويرتز يف وقت
�سابق يوم ".

�شجار دموي ب�سجن يف املك�سيك يخلف قتلى وجرحى
قتل � 9أ�شخا�ص على الأقل و�أ�صيب
� 11آخرون ،على �إثر �شجار اندلع يف
�أحد ال�سجون املك�سيكية ،وفق ما �أفاد
بيان لل�سلطات ،اول �أم�س اخلمي�س.
ون�شب ال�شجار يف �سجن بوالية
تاماوليبا�س احلدودية ،وفق ما
�أعلنت مديرية الوالية يف بيان،
وقالت �إن ال�رشطة �سيطرت على

ال�سجن ونقلت امل�صابني
للم�ست�شفى .وتزايد العنف
يف املك�سيك يف  ،2017مما
جعلها ت�شهد فيه واحدا من
�أعلى �أعداد �ضحايا العنف
يف تاريخها احلديث ،وفق ما ذكرت
وكالة "رويرتز".
ولقي �أربعة �سجناء على الأقل

م�رصعهم يف يوليو املا�ضي ،بعدما
نحرت �أعناقهم خالل �أحداث �شغب يف
�سجن مبدينة �أكابولكو جنوب غربي
البالد.

حملة �أمنية بلجيكية تطارد "البي�ض الفا�سد"
�أفاد حمققون� ،أول ام�س اخلمي�س،
ب�أن ال�رشطة البلجيكية تنفذ حمالت
�أمنية ملنع جتار التجزئة من
بيع عبوات بي�ض عليها �آثار مبيد
ح�رشات ،مع انت�شار املخاوف من
الآثار امل�رضة املحتملة للمبيد،
بح�سب وكالة الأنباء الفرن�سية.
ودفع تلوث البي�ض مببيد احل�رشات
(فيربونيل) جتار التجزئة يف عدد

من الدول الأوروبية �إىل �سحب
ماليني من عبوات البي�ض من
�أرفف املتاجر.
وواجهت هيئة �سالمة الأغذية
يف بلجيكا انتقادات يف الداخل
واخلارج بعد �أن قالت �إنه مت �إبالغها
ب�أول حالة تلوث بفيربونيل يف بلجيكا
يف �أوائل يونيو ،لكنها مل تخطر
املفو�ضية الأوروبية �إال يف �أواخر
يوليو .وكان وزير الزراعة البلجيكي
ديني�س دوكارم قال ،الأربعاء� ،إن
م�س�ؤولني من بالده انتظروا �شهرا
للح�صول على معلومات من نظرائهم

يف هولندا بعد �أن عرثوا على �آثار
مبيد ح�رشات يف البي�ض ،م�ضيفا �أن
هولندا كانت على علم بالتلوث منذ
نوفمرب .و�أ�ضاف �أن هولندا مل تقدم
معلومات عن حتقيقها لبلجيكا �إال يف
يوليو بعد �شهر من طلب بروك�سل.
وقال�" :إذا مل تقدم دولة مثل
هولندا ،وهي واحدة من �أكرب م�صدري
البي�ض يف العامل ،املعلومات فهذه
م�شكلة حقيقية".
ون�سبت ال�سلطات الهولندية
والبلجيكية م�صدر املبيد �إىل مورد
منتجات تنظيف يف هولندا.

مدمرة �أمريكية تتحدى مزاعم ال�سيادة ال�صينية يف بحر ال�صني اجلنوبي

قال م�س�ؤولون �أمريكيون� ،أول �أم�س
اخلمي�س� ،إن مدمرة �أمريكية نفذت
“عملية حلرية املالحة” واقرتبت
مل�سافة  12ميال بحريا من جزيرة
�صناعية �صينية يف بحر ال�صني
اجلنوبي.
وت�أتي العملية يف الوقت الذي
ت�سعى فيه �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب للح�صول على تعاون
ال�صني يف الت�صدي لربامج كوريا
ال�شمالية ال�صاروخية والنووية
وقد تعقد جهود التو�صل �إىل موقف
م�شرتك.
وقال امل�س�ؤولون الذين طلبوا عدم
ذكر �أ�سمائهم �إن املدمرة جون مكني
�أبحرت بالقرب من جزيرة مي�ست�شيف
ريف �إحدى جزر �سرباتلي ،وتتنازع
ال�صني ودول جماورة لها ال�سيادة
على املنطقة.
وهذه ثالث عملية حلرية املالحة
منذ تويل �إدارة ترامب امل�س�ؤولية،
والعملية الأمريكية هي �آخر
م�سعى للوقوف يف وجه ما ت�صفه
وا�شنطن ب�أنه جهود ال�صني للحد
من حرية املالحة يف مياه منطقة
ا�سرتاتيجية.

وقالت وزارة اخلارجية ال�صينية
�إن املدمرة الأمريكية انتهكت القانون
الدويل وال�صيني و�أحلقت �رضرا بالغا
ب�سيادة ال�صني و�أمنها.
و�أ�ضافت يف بيان على موقعها
الإلكرتوين اليوم “انتهكت ت�رصفات
املدمرة الأمريكية القوانني ال�صينية
والدولية و�أ�رضت كذلك كثريا ب�سيادة
ال�صني و�أمنها.
“ال�صني م�ستاءة ب�شدة لهذا ال�سبب
و�سوف تثري الق�ضية مع اجلانب
الأمريكي”.
وانتقدت الواليات املتحدة بناء
ال�صني للجزر ال�صناعية و�إقامة
املن�ش�آت الع�سكرية يف البحر وت�شعر
بالقلق من �إمكانية ا�ستخدامها يف
احلد من حرية املالحة البحرية.
وموقف اجلي�ش الأمريكي منذ وقت
طويل هو �أن جترى عملياته يف خمتلف
�أنحاء العامل مبا يف ذلك املناطق
التي يطالب احللفاء بال�سيادة عليها
و�أن ال عالقة للعمليات باالعتبارات
ال�سيا�سية.
وتعهدت �إدارة ترامب بتنفيذ
املزيد من العمليات يف بحر ال�صني
اجلنوبي.

ويف يوليو �أبحرت �سفينة حربية
�أمريكية قرب جزيرة يف بحر ال�صني
اجلنوبي تتنازع ال�صني وتايوان
وفيتنام ال�سيادة عليها.
وتتنازع بروناي وماليزيا والفلبني
وتايوان وفيتنام وال�صني ال�سيادة
على مناطق يف بحر ال�صني اجلنوبي
الذي متر منه جتارة بقيمة نحو
خم�سة تريليونات دوالر �سنويا.
وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية
عن تقدمي �أي تفا�صيل لكنها قالت
�إن كل العمليات جترى وفقا للقانون
الدويل.
وت�صاعد التوتر يف �شبه اجلزيرة
الكورية م�ؤخرا بعدما نفذت كوريا
نوويتني
جتربتني
ال�شمالية
العام املا�ضي و�أطلقت �صاروخني
بالي�ستيني عابرين للقارات ال�شهر
املا�ضي مما �أدى لفر�ض عقوبات
�صارمة من جانب الأمم املتحدة مما
�أثار غ�ضب بيوجنياجن ولوحت بتلقني
الواليات املتحدة “در�سا قا�سيا”.
ورد ترامب بتهديد كوريا ال�شمالية
ب�أنها �ستواجه “نارا وغ�ضبا” �إن
هددت الواليات املتحدة.
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ر�سالة من وزارة ال�صحة

�إن حليب الأمهات يحتوي على مركبات غذائية حيوية
فهو بالتايل م�صدر غذائي �ضروري للأطفال.
فحاملا يولد الطفل ،وخالل ن�صف �ساعة ،يتحتم عليه
الر�ضع من حليب �أمه.
ولأن املكونات الغذائية الإ�ضافية الأخرى لي�س لها �أية
�أهمية خالل الر�ضاعة الطبيعية فيتوجب عدم تغذية الأطفال
الر�ضع بحليب الأمهات بجانب تلك املواد الأخرى.
حيث �أن حليب الأم يف �أيامه الثالثة الأوىل من الوالدة
يدر من ثدي الأم املر�ضعة ب�شكل كثيف ومركز مما يعطي
القوة والدفء للطفل الر�ضيع يف �أيامه الأوىل عقب الوالدة.
وي�ساعد حليب الأم �أي�ضاً على بناء �أع�ضاء ج�سم الطفل
الر�ضيع والعمل على حمايته من خمتلف الأمرا�ض .لذا
يتوجب تغذية الطفل الر�ضيع بحليب الأم فقط حتى بلوغ
�سن ال�ستة �أ�شهر من دون �إ�ضافة مكونات غذائية �أخرى
وكذلك املاء.
وهناك فوائد كثرية للر�ضاعة الطبيعية ترجع بالنفع على
الأم املر�ضعة منها:
 ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على كم�ش منطقة الرحمب�شكل �سريع و�إعادته �إىل �سابق و�ضعه.
 ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على �إدرار احلليب منثدي الأمهات ب�صورة �سريعة وفعالة.
 ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على حماية الأمهاتاملر�ضعات من خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي واملبي�ض.
 وت�ساعد �أي�ضا الأمهات املر�ضعات على الوالدة يفمراحل متباعدة.
لذا ينبغي على الأمهات املر�ضعات الإعتماد على الر�ضاعة
الطبيعية وتغذية �أطفالهن بحليبهن حتى م�ضي �ستة �أ�شهر
من الوالدة وعدم �إ�ضافة �أية مكونات غذائية �أخرى مبا يف
ذلك املاء .والعمل على ر�ضاعة �أطفالهن بعد مرور �ستة
�أ�شهر مع �إ�ضافة م�صادر غذائية �إ�ضافية .وامل�صادر الغذائية
الإ�ضافية ال تعني التوقف عن الر�ضاعة الطبيعية مطلقاً بل
يجب الإ�ستمرار يف الر�ضاعة حتى ي�صل الطفل الر�ضيع �إىل
�إمتام عمر ال�سنتني ،والذي ي�ساعد بدوره يف احلفاظ على
�صحة الطفل الر�ضيع والأم املر�ضعة ب�شكل �صحيح.
وزارة ال�صحة

"املعدن الأ�صفر يرتفع مع ت�صاعد "�أزمة كوريا ال�شمالية"

اقرتب الذهب من �أعلى م�ستوى يف
�شهرين ،يوم �أول �أم�س اخلمي�س،
حيث وا�صل التوتر املت�صاعد ب�ش�أن
�شبه اجلزيرة الكورية دعم الطلب على
�أ�صول املالذ الآمن.
ورف�ضت كوريا ال�شمالية حتذيرات
الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
ب�أنها �ستواجه "نارا وغ�ضبا" �إذا هددت
الواليات املتحدة وو�صفتها ب�أنها
"�شحنة من الهراء"،
وتعزز املخاطر اجليو�سيا�سية الطلب على املالذات الآمنة مثل الذهب.
وبحلول ال�ساعة  06:56بتوقيت غرينت�ش ارتفع الذهب  0.1يف املئة �إىل
 1278.51دوالر للأوقية (الأون�صة).
وقفز الذهب  1.3يف املئة يف اجلل�سة ال�سابقة ،وهي �أكرب زيادة منذ منت�صف
مايو والم�س  1279.64دوالر للأوقية ،وهو �أعلى م�ستوى منذ التا�سع من يونيو.
وارتفع الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة ت�سليم دي�سمرب  0.4يف املئة� ،إىل
 1284.40دوالر للأوقية .وا�ستقرت الأ�سهم الآ�سيوية وتراجعت �أ�سعار �سندات
اخلزانة الأمريكية قليال مع بدء انح�سار اجتاه العزوف عن املخاطرة الناجت عن
التوتر بني الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية .وبالن�سبة للمعادن النفي�سة
الأخرى زادت الف�ضة  0.8يف املئة �إىل  17.04دوالر للأوقية ،بعدما الم�ست �أعلى
م�ستوى منذ  15يونيو يف وقت �سابق من اجلل�سة.
وانخف�ض البالتني  0.3يف املئة �إىل  968.20دوالر للأوقية ،ويف اجلل�سة
ال�سابقة و�صل البالتني لأعلى م�ستوى منذ � 21أبريل عند  980.60دوالر للأوقية،
وارتفع البالديوم  0.1يف املئة �إىل  891.75دوالر للأوقية.

3

اخبار عاملية
ال�سبت 2017 /8 /12

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()199

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

يوني�سيف� :أكرث من ن�صف مليون طفل يف ليبيا بحاجة للم�ساعدة كينيا :مراقبو االحتاد الأوروبي ي�ؤكدون
عدم وجود دالئل على تالعب يف االنتخابات
حذرت منظمة الأمم املتحدة
للطفولة من �أن �أكرث من ن�صف مليون
طفل يف ليبيا يحتاجون للم�ساعدة
ودعت الأطراف املتحاربة لإنهاء
االقتتال والتفاو�ض من �أجل التو�صل
حلل �سيا�سي للأزمة.
وقال املدير الإقليمي ليوني�سيف

خريت كابياليري �إن
� 550ألف طفل يحتاجون
للم�ساعدة ب�سبب اال�ضطراب
وال�رصاع
ال�سيا�سي
امل�ستمر والت�رشد واالنهيار
االقت�صادي .وقال يف بيان
بعد زيارة ليبيا "احلالة
ال�صحية والنف�سية للفتيات
وال�صبية يف ليبيا ينبغي
�أن تكون �أولوية لل�سلطات
واملجتمع املدين واملجتمع الدويل".
وذكرت يوني�سيف �أن قرابة � 200ألف
طفل يف ليبيا يحتاجون ملياه �رشب
�آمنة بينما يحتاج � 315ألفا لدعم يف
جمال التعليم بعدما تعر�ضت �أكرث
من  550مدر�سة يف البالد �إما للدمار

�أو تعر�ضت لأ�رضار �أو مت ا�ستخدامها
كمالجئ.
وحذر كابياليري من �أن �أكرث من
� 80ألف طفل �أ�صبحوا نازحني داخليا
و�أ�ضاف �أن الأطفال املهاجرين
يف ليبيا معر�ضون ب�شكل خا�ص
لالنتهاكات واال�ستغالل مبا يف ذلك
يف مراكز احتجاز.
كانت يوني�سيف قالت يف تقرير
�صدر يف مايو �أيار �إن �آالفا من
الأطفال بدون �أ�رسهم يحاولون
عبور البحر املتو�سط من ليبيا �إىل
�إيطاليا مما يجعلهم فري�سة �سهلة
للمهربني الذين كثريا ما يبيعونهم
بغر�ض اال�ستغالل يف حاالت تكون
�أحيانا �شبيهة بالعبودية.

�أ�شادت بعثة
االحتاد الأوروبي
قبة
ا
ملر
اال نتخا با ت
يف
الرئا�سية
كينيا اخلمي�س،
لعملية
با
اال نتخا بية ،
�أنها
م�ؤكدة
مل تلحظ �أي
دالئل على حدوث "تالعب مركزي �أو
حملي" يف عملية االقرتاع .و�أظهرت
النتائج الأولية بعد فرز نحو % 97
من الأ�صوات تقدم الرئي�س املنتهية

موظفو احلكومة العراقية يجربون على �إ�سرائيل ت�سرع من بناء حاجز �ضخم على طول احلدود مع غزة
البقاء يف منازلهم الرتفاع حرارة اجلو

�أمر رئي�س الوزراء العراقي ،حيدر
العبادي ،جميع موظفي احلكومة
بالبقاء يف منازلهم وعدم الذهاب �إىل
�أعمالهم الرتفاع درجات احلرارة ب�صورة
غري عادية .وتتوقع الأر�صاد اجلوية �أن
ت�صل درجة حرارة اجلو يف العا�صمة
العراقية بغداد �إىل  50درجة مئوية ظهر
اخلمي�س.ويتوقع �أي�ضا �أن ت�صل موجة
ارتفاع احلرارة �إىل �أماكن �أخرى منها مدينتا الب�رصة واملو�صل .وقد ي�ؤدي
ارتفاع درجة احلرارة ال�شديد يف ال�صيف �إىل قطع الطاقة الكهربائية مما يحرم
املنازل و�أماكن العمل من الكهرباء ،ويعطل �أجهزة تكييف الهواء بع�ض الوقت
يف اليوم.ويخلق ارتفاع درجة احلرارة �أي�ضا �صعوبات خا�صة للنازحني من
العراقيني الذين يعي�شون يف م�ساكن م�ؤقتة غري جمهزة ب�أجهزة لتربيد اجلو.
وتعر�ضت �أماكن خمتلفة يف املنطقة الرتفاع �شديد يف درجات احلرارة ،و�أثر
ذلك �أي�ضا يف �أوروبا يف الأ�سابيع الأخرية.
ويحذر العلماء من �أن �سوء حالة الطق�س وارتفاع درجات احلرارة قد ي�ؤدي
�إىل وفاة نحو � 52000شخ�ص كل عام يف �أوروبا بحلول عام � ،2100إن مل يتخذ
�أي �إجراء لوقف ت�أثريات تغري املناخ.

م
تعتز
�إ�رسائيل ت�رسيع
حاجز
بناء
�ضخم على طول
احلدود مع قطاع
غزة يهدف �إىل
منع املت�شددين
من بناء �أنفاق
الأر�ض
حتت
احلدود
عرب
ح�سب ما اوردت
االذاعة
هيئة
الربيطانية.
ويبلغ طول احلاجز  64كيلومرتا،
وي�صل عمقه  40مرتا حتت الأر�ض،
و�ستة �أمتار فوق �سطح الأر�ض ،وتبلغ
تكلفته ما يعادل  833مليون دوالر
�أمريكي.
وقال قائد ع�سكري �إ�رسائيلي �إن
احلاجز يجب ا�ستكماله يف .2019

ي�شاركون يف اجتماع �أزمة يف
مركز �صحيفي بلدة جامبو
بوالية مبومو.
يذكر �أن هذا هو ثالث هجوم
يتعر�ض له العاملون بال�صليب
الأحمر يف �أفريقيا الو�سطى هذا
العام.
وزاد عنف امليلي�شيات يف
جنوب �رشق جمهورية �أفريقيا
الو�سطى العام اجلاري ،مبا يف ذلك
هجمات على قوات حفظ ال�سالم وعمال

الإغاثة ،مما �أثار خماوف من احتمال
عودة الفو�ضى التي عانت منها البالد
يف ذروة احلرب الأهلية عام .2013

ال�صليب الأحمر :مقتل متطوعني يف �أفريقيا الو�سطى

�أ�سفر هجوم على مركز �صحي
بجنوب �رشق جمهورية �أفريقيا
الو�سطى ،يوم � 3أغ�سط�س ،عن مقتل
 6متطوعني ،بح�سب ما ذكرته منظمة
ال�صليب الأحمر يف بيان ،الأربعاء.
ونقلت "رويرتز" عن املنظمة �أن
مدنيني و�أفرادا من الطاقم الطبي رمبا
قتلوا كذلك على يد جمهولني.
و�أ�ضاف ال�صليب الأحمر �أن
املتطوعني الـ 6الذين قتلوا كلهم من
جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،وكانوا

جناة رئي�س حر�س ال�سجون ال�صومايل من االغتيال

اوردت االنباء ان انتحاريا
فجر نف�سه داخل ال�سجن املركزي
بالعا�صمة ال�صومالية مقدي�شو
وت�شري االنباء اىل �أن االنتحاري
رمبا ا�ستهدف قائد قوات �إ�صالحية
ال�سجون اجلرنال حممد ح�سني،
لكنه انفجر قبل �أن ي�صل �إليه،

و�أ�شار �إىل �أنباء عن
وقوع خ�سائر مل
تت�ضح حتى الآن.
من جهتها ،نقلت
وكالة الأنا�ضول �أنه
�أثناء و�صول اجلرنال
ح�سني �إىل �سجن
العا�صمة املركزي،
اقرتب منه انتحاري
لكن �أحد احلرا�س �أرداه قتيال.
و�أكد الناطق با�سم وزارة الأمن
ال�صومالية �أحمد �سيد عرب �أن
االنتحاري و�أحد احلرا�س قتال
يف احلادث .و�أ�ضاف عرب يف
حديث لوكالة "�صونا" الر�سمية
�أن "االنتحاري ف�شل يف الو�صول

�إىل اجلرنال بعد �أن اعرت�ضه �أحد
احلرا�س الذي �سقط �شهيدا" ،ح�سب
قوله.
ومل تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها عن
التفجري حتى ال�ساعة ،لكن حركة
ال�شباب املجاهدين ال�صومالية
�شنت هجمات متكررة يف املدينة من
قبل للإطاحة باحلكومة املدعومة
من الغرب وطرد قوات حفظ ال�سالم
التابعة لالحتاد الأفريقي ،يف
حماولة لل�سيطرة على البالد.
و�سيطرت احلركة على �أجزاء
كبرية من البالد حتى عام ،2011
عندما متكنت قوات �صومالية
وقوات حفظ �سالم من طردها من
مقدي�شو.

وت�سعى �إ�رسائيل �إىل الق�ضاء على
التهديد الذي متثله الأنفاق عرب
احلدود بالن�سبة �إليها منذ بدء حربها
على غزة يف .2014
وخالل فرتة احلرب التي بلغت 50
يوما ا�ستخدمت حركة حما�س الأنفاق
يف الت�سلل �إىل �إ�رسائيل خم�س مرات،
قتلوا خاللها  12جنديا.
وقد دمرت القوات الإ�رسائيلية �أكرث
من  30نفقا ،وعرثت على اثنني بعد
انتهاء احلرب .وقتل يف تلك احلرب
 2251فل�سطينيا على الأقل ،من بينهم
�أكرث من  1462مدنيا ،بح�سب تقديرات
الأمم املتحدة ،و�أ�صيب � 11231شخ�صا
بجروح.
�أما يف اجلانب الإ�رسائيلي فقتل 67
جنديا ،و�ستة مدنيني ،و�أ�صيب نحو
� 1600شخ�ص.

واليته �أوهوالو كينياتا ،وح�صوله
على  54.3%من الأ�صوات مقابل
 44.8%ملناف�سه رايال �أودينجاK
بفارق  1.4مليون �صوت بعد فرز
الأ�صوات يف  97باملئة من مراكز
االقرتاع.
رغم �شكاوى املعار�ضني،
.
واحتجاجات يف �أماكن متفرقة.
وقالت بعثة مراقبة االنتخابات
التابعة لالحتاد الأوروبي يف �أول
تعليق لها على االنتخابات التي
�أجريت يوم الثالثاء �إنها مل تر دالئل
على "تالعب مركزي �أو حملي" يف
عملية االقرتاع.
وقالت مارياتي �شاكي رئي�سة
البعثة �إن االحتاد الأوروبي �سيقدم
حتليال لعملية فرز الأ�صوات يف
تقرير الحق .وحقق الرئي�س �أوهورو
كينياتا تقدما كبريا لكن مناف�سه
رايال �أودينجا زعيم املعار�ضة رف�ض
النتائج الإلكرتونية للت�صويت يف
الأقاليم قائال �إن الأرقام ال�صادرة حتى
الآن خمتلقة و�إن النظم الإلكرتونية
لالنتخابات تعر�ضت لالخرتاق.
وقال �سكان �إن ال�رشطة �أطلقت
الغاز امل�سيل للدموع على حمتجني
يلقون احلجارة من �أن�صار املعار�ضة
يف �أحد �أحياء نريوبي لكن الهدوء
�ساد �أغلب �أرجاء العا�صمة وبقية
البالد بعد مقتل �أربعة �أ�شخا�ص يف
�أعمال عنف مرتبطة باالنتخابات
�أم�س الأربعاء.
وي�شعر العديد من الكينيني
بالقلق ،وهم ينتظرون �إعالن نتائج
فرز الأ�صوات وت�أكيدها ،خ�شية �أن
تتكرر ا�شتباكات قتل فيها 1200
�شخ�ص بعد انتخابات عام 2007
التي �شهدت تناف�سا �ضاريا.

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:
قربازقابهري
�صالح علي
ا�سمال�ش
منى عبده
حممدعثمان حممد
نورة عثماننورة
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.

العثور على �أ�ضخم قطعة من الذهب اخلام �شرق �سيبرييا

عرث عدد من العمال يف �إقليم
خاباروف�سك على  10كيلوغرامات
منالذهباخلام بجانب �ساقية
"زامانت�شيفي" �أي املغري.
�أوردت وزارة الرثوة الطبيعية
للإقليم خرب العثور على الكتلة
الثمينة حيث �أبلغت �أن العمال
اكت�شفوها يف غ�ضون قيامهم
ب�أعمال ت�سوية الرتاب لإن�شاء
تعاونية ال�ستخراج الذهب.
تعترب هذه �أكرب كتلة من الذهب
اخلام وجدت يف �أرا�ضي الإقليم وقد
�سبق �أن اكت�شفت هناك كتلة �أخرى
بلغ وزنها  7كيلوغرامات.

�شابة مدمنة على "ديزين" ..ل�شراء التذاكر؟
�أنفقت �شابة تبلغ  21عام ًا حوايل � 15ألف جنيه
�إ�سرتليني على �رشاء تذكارات من ديزين خالل 3
�سنوات فقط.
ووقعت �إميلي �سيم�سبون يف حب ديزين يف
طفولتها املبكرة ،وق�ضت �سنوات وهي تتابع �أفالم
ال�رشكة .والآن �أ�صبحت غرفة نومها ممتلئة عن
�آخرها بتذكارات ودمى من ديزين جتاوز عددها 5
�آالف.
وت�ضم جمموعتها ال�ضخمة مالب�س وحقائب،
ومالءات ،و�آنية ،وجموهرات ،بالإ�ضافة �إىل �ألف
دمية من ديزين ،عالوة عن و�شوم ديزين.
وقالت ال�شابة التي تعمل يف مركز للعب الأطفال �إن �أ�صدقاءها يعتقدون ب�أنها جمنونة ب�سبب
هو�س ديزين الذي ي�سيطر عليها ،لكنها قالت" :ال �أ�ستطيع فعل �شيء حيال ذلك� ،أحب كل �شيء
يتعلق بديزين ،ال �شيء يجعلني �سعيدة مثل الرجوع �إىل غرفتي كل يوم ،والإعجاب مبحتويات
ديزين".
و�أو�ضحت �أنها "بد�أت بالعمل بدوام كامل منذ �أن �أنهت املدر�سة" ،و�أ�ضافت�" :أنا جيدة جد ًا يف
ادخار املال من �أجل تذكارات ديزين� ،أريد �أن �أقول �إنها ت�ستحق كل قر�ش".
وقامت �إمييلي بزيارة ديزين الند يف باري�س ثالث مرات هذه ال�سنة مع �صديقها جاك بانك�س.
وقالت" :جاك ال ينزعج من �إدماين على ديزين طوال الوقت� ،إنه ي�ستمتع فع ً
ال بذهابه �إىل ديزين الند
معي ،ويف كل مرة �أذهب فيها� ،أعود باملزيد من ال�سلع لأ�ضيفها �إىل جمموعتي".
و�أ�شارت �إىل �أنها "ال تطيق االنتظار حتى تذهب مرة �أخرى �إىل ديزين الند يف اكتوبر لالحتفال
بالهالوين ،ثم يف دي�سمرب لالحتفال بعيد امليالد".
وتعتقد ال�شابة �أنها ت�ستطيع تو�سيع جمموعتها �أكرث عندما متتلك منزال م�ستق ً
ال يف امل�ستقبل.

حمكمة جترم تقدمي الطعام املجمد باملطاعم
ق�ضت حمكمة النق�ض الإيطالية -وهي �أعلى حمكمة مدنية -ب�رضورة قيام املطاعم بالإعالن
بو�ضوح عن تقدمي الطعام املجمد للزبائن و�إال يعترب جرمية غ�ش جتاري.
وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري
الأوروبي �أن �آالف ال�سياح ي�أتون
لإيطاليا �سنويا ولكن العديد منهم
ال يدركون �أن هناك مطاعم تقدم
الوجبات املجمدة املعاد ت�سخينها
لزيادة املكا�سب.
وجاء حكم املحكمة على خلفية
ق�ضية متعلقة مبطعم يف ميالنو مت
تغرميه مببلغ  200يورو لتعمده
�إخفاء حقيقة �أن الطعام املقدم
لزبائنه غري طازج0.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح

عبدا

�أول مدينة تفر�ض خمالفة �إلكرتونية على املارة

فر�ضت ال�سلطات الأمريكية غرامة ت�صل
�إىل  99دوالر على الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون هواتفها الذكية
لإر�سال ر�سائل خالل عبور
الطريق.
و�أقرت الوالية قانونا
ين�ص على �أن “امل�شاة
ي�ستخدمون
الذين
الأجهزة الذكية خالل
عبور ال�شارع �أو الطريق
ال�رسيع يجب تغرميهم”.
و�ستكون غرامة املخالفني للمرة الأوىل
بقيمة ترتاوح بني � 15إىل  35دوالرا ومن
املقرر �أن يدخل القانون حيز التفيذ يف 25

�أكتوبر املقبل ،لكنه ي�ستثني املكاملات
العاجلة �إىل خدمات الطوارئ.
ويف املقابل ،اعرت�ض �سكان
ب�شدة على م�رشوع القانون
اجلديد واتهموا احلكومة
مب�ضاعفة الأعباء على
املواطنني.
وي�أتي هذا القانون
بعد �أن �أظهرت �إح�صائيات
حديثة �إ�صابة �أكرث من 11
�ألف �شخ�ص يف الواليات املتحدة
بني عامي  2000و  2011نتيجة حلوادث
“امل�شي امل�شتت” ،وفقا ملجل�س الأمن
الوطني الأمريكي.

حلم يتحول اىل حتفة باجلبال
حول م�سن يف ال�سبيعنات من عمره
حلم يراوده منذ ال�صغر اىل حتفة من
التماثيل احلجرية باجلبال.
غيترييز”
“�ألبريتو
ويقول
املعروف با�سم “الرجل احلجري”
�أو “نحات اجلبال” �إنه ولد يف 17
�أكتوبر /ت�رشين الأول عام ،1944
على الرغم من �أنه ال ميلك �شهادة ميالد تثبت ذلك ،وكان دائما يحب ا�ستك�شاف الغابات حول
منزله ،وبعمر  33عاما ،قرر �أن يعي�ش حياته يف الطبيعة ،و�إجناز عمل فني �ضخم حلم به
عندما كان بعمر � 9أعوام.
و�شغل هذا امل�رشوع ل�سنوات طويلة ،لكن خالل احلرب التي اجتاحت نيكاراغوا� ،سنحت
له فر�صة مثالية لالبتعاد والعي�ش يف اجلبال ،لإجناز هذا امل�رشوع.
يق�ضي “غيترييز” حوايل � 3ساعات يوميا يف العمل على ال�صخور العمالقة ،بالقرب
من كوخه اخل�شبي ،يف حديقة “تي�سي �إ�ستانزويال” الطبيعية ،وعلى مدى العقود الأربعة
املا�ضية ،متكن من نحت عمل فني �ضخم ي�ضم جمموعة من احليوانات ومثل الفيلة والفهود،
ومناذج لأبنية مثل كاتدرائية “�إ�ستيلي” ،وبرجي مبنى التجارة العاملي يف نيويورك.
والغريب يف هذا العمل� ،أنه ن�سخة عن احللم الذي راود “غيترييز” قبل نحو  70عاما

ك�شف �سر خامت خطبة الأمرية ديانا
ك�شف ت�سجيل جديد �أن خامت خطبة الأمرية ديانا
الذي قدمه الأمري “ت�شارلز” لها عام  ،1980كان
�أثمن قطعة جموهرات ترتديها منذ والدتها حيث
كانت متتلك �سل�سلة واحدة من الذهب منقو�ش
عليها �أول حرف من ا�سمها وقرط واحد.
ووقع اختيار االمرية ديانا على خامت اخلطبة
ال�شهري املر�صع مبا�سة كبرية من توقيع امل�صمم
امللكي اخلا�ص”جريرد” من بني ع�رشات اخلوامت
الأخرى �صممها عدد من كبار الأ�سماء يف عامل �صناعة احللي بلندن.
و�أو�ضح التقرير �أن الأمرية �أ�رصت على اختيار خامت متو�سط احلجم،لذا وقع اختيارها
فورا على خامت “جريرد” الذي يحوي  14ما�سة �صغرية حتيط مبا�سة بي�ضاوية كبرية باللون
ً
ً
قرياطا ،والذي و�صل �سعره �آنذاك �إىل � 28ألف دوالر ،مبا يعادل � 110ألف
الأزرق تزن 18
دوالر حال ًيا.
ومن ناحية �أخرى� ،أعربت الأمرية يف ت�سجيل خا�ص �أن زوجها دوق ويلز كان �سخ ًيا معها
ب�إهدائها العديد من قطع املجوهرات الثمينة بكل منا�سبة ،حيث بلغت �إجمايل ثروتها من
املجوهرات حوايل � 280ألف دوالر قبيل وفاتها عام  ،1997وت�ضم �ساعة من الذهب �أهداها
�إياها الأمري “ت�شارلز” يف عيد ميالدها الع�رشين ،و�أ�سورة من الأملا�س ،وقرط متديل من
الأملا�س.
و�أ�شار التقرير �أن الأمري “ت�شارلز” توقف عن �إهداء “ديانا” هدايا من املجوهرات بداية
من  ،1985حيث بد�أت عالقتهما بالتدهور ب�سبب خيانته لها ،و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن “ديانا”
كانت قد �رصحت �أكرث من مرة ويف منا�سبات متعددة �إن املجوهرات مل تعد تعني لها �شي ًئا
كما يف ال�سابق �أو ت�شعرها بكونها �أمرية حقيقية.
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الأ�سمدة الع�ضوية� ...أهميتها والطرق املثلى لإ�ضافتها اىل الرتبة الزراعية!!!
�إعداد/حممود عبداهلل �أبوكفاح
الت�سميد هو �إ�ضافة العنا�رص
الغذائية التي يحتاجها النبات والتي
ال توجد يف الرتبة على �صورة �صاحلة
المت�صا�ص النبات �أو ال تكون موجودة
بالكميات الالزمة لإنتاج �أكرب حم�صول
اقت�صادي ممكن.
وال�سماد هو كل مادة طبيعية
�أو �صناعية ميكن �إ�ضافتها للرتبة
وت�ستطيع �إمداد النبات املزروع
بعن�رص غذائي �أو �أكرث.
�أما الهدف من اللجوء للت�سميد
هو زيادة خ�صوبة الرتبة ومقدراتها
الإنتاجية وت�صحيح التوازن بني
كميات العنا�رص الغذائية املختلفة
يف الرتبة,حيث ميكن تق�سيم
العنا�رص الغذائية ح�سب ت�أثريها
على املح�صول �إىل ثالث جمموعات:
املجموعة الأوىل :عنا�رص لها ت�أثري
كبري على منو النبتة و على الإنتاج و
ذلك ح�سب مقدار توجدها يف الرتبة
ويزداد الإنتاج بزيادة كمية هذه
العنا�رص بطريق الت�سميد ويف احلدود
االقت�صادية والعملية وهذه العنا�رص
الآزوت  ،الفو�سفور،
هي
البوتا�سيوم.
ا ملجمو عة
الثانية :عنا�رص
ت�أثري
ذات
فعال �إذا وجدت
بكميات قليلة
ن�سبي ًا وتعطي �أكرب �إنتاج �إذا توفرت
بهذه املقادير القليلة ولكن ال تتبع
زيادتها يف الرتبة زيادة يف الإنتاج.
وت�شمل هذه املجموعة عنا�رص
الكربيت والكال�سيوم  ،واملغنزيوم
واحلديد.
املجموعة الثالثة :عنا�رص ذات
ت�أثري قوي جد ًا �إذا وجدت مبقادير
�صغرية جد ًا و�إذا زاد مقدارها عن
حدود معينة �أ�صبحت �سامة قاتلة
للنبات ويدخل �ضمن هذه املجموعة
 :البورون ،والنحا�س ،واملنغنيز،
والزنك  ،واملوليبدنيوم.
العالقة بني الت�سميد و الإنتاج
الزراعي
تعتمد العالقة مابني الت�سميد
والإنتاج الزراعي على احلقائق
التالية:
 تختلف االحتياجات من العنا�رصالغذائية ح�سب �أنواع املحا�صيل
و�أ�صنافها وجماالت ا�ستخدامها.
 تختلف احتياجات املح�صولالواحد من العنا�رص الغذائية ح�سب
مراحل النمو املتعاقبة التي مير بها

من الإنبات حتى احل�صاد.
 تختلف احتياجات املح�صولالواحد من العنا�رص الغذائية ح�سب
نوع الزراعة مروية �أو مطرية و ح�سب
كميات مياه الري �أو الأمطار.
 يتم ا�ستخدام الأ�سمدة لت�أمنياحتياجات املح�صول من العنا�رص
الغذائية �إ�ضافة ملا هو متوفر يف
الرتبة مع �رضورة حتقيق مردود جمز
اقت�صادي ًا واملحافظة على خ�صوبة
الرتبة.
اما جناح عملية الت�سميد مرهون
مبعرفة املبادئ الأ�سا�سية التالية:
 نوع ال�سماد املف�ضل ح�سب نوعيةالرتبة واملنتوج.
 كمية ال�سماد االقت�صادية التيميكن ا�ستعمالها وترتبط الكمية
بالعالقة ال�سعرية بني �سعر املح�صول
و�سعر الأ�سمدة.
 عملية �إ�ضافة ال�سماد املنا�سبتتطلب معرفة �رسعة حركة العنا�رص
الرتبة ويرتبط
الغذائية يف

ذلك بال�صفات الكيميائية للرتبة
ورطوبتها.
البد من معرفة املوعد املالئملإ�ضافة ال�سماد وهي تتوقف على
معرفة الفرتات التي يكون النبات
فيها بحاجة لل�سماد وهي فرتات
فيزيولوجية خا�صة بالنبات.
توجد عالقة كبرية بني الزراعة
والرتبة و�إن جناح الزراعة يتوقف
غالب َا على خ�صوبة الرتبة و�صالحها
لنمو اجلذور وتغذية النبتة ،وهذا ما
يجعلنا نعطي �أهمية كربى للتعرف
على الأ�سمدة بانواعها املختلفة �أي
الأ�سمدة الطبيعية والأ�سمدة ال�صناعية
.
فال�سماد الع�ضوي هو �سماد م�صنوع
من املواد الطبيعية ،وي�شتمل على
املنتجات الثانوية �أو بقايا خملفات
احليوانات,مع العلم ب�أن النباتات
امليتة وبقايا احليوانات امليتة
غالبا ما ت�ستخدم ك�سماد يف الزراعة
الع�ضوية.
والفرق الرئي�سي بني الأ�سمدة
الكيماوية وال�سماد الع�ضوي هو

�أن تلك اال�سمدة الكيميائية ت�صنع
يف املختربات اما ال�سماد الع�ضوي
في�أتي من الكائنات احلية.
ماذانعني بالأ�سمدة الع�ضوية:
يق�صد بالأ�سمدة الع�ضوية �إ�ضافة
املادة الع�ضوية للأر�ض �أو زيادة
حمتواها منها وهذه املادة الع�ضوية
تعطى للرتبة بعد متام حتللها ومبا
حتتويه من عنا�رص مغذية يف �صورة
�صاحلة لالمت�صا�ص بوا�سطة جذور
النباتات النامية �إ�ضافة �إىل ت�أثريها
يف حت�سني خوا�ص الرتبة الفيزيائية
والكيمائية  ،وتكون املادة الع�ضوية
عادة عبارة عن نواجت حتلل الكائنات
احلية النباتية �أو احليوانية �أو خليط
بينهما .
م�صدر املادة الع�ضوية -:
املادة الع�ضوية هي كل املواد
النباتية واحليوانية التي تن�ش�أ يف
الرتبة والتي ت�ضاف �إليها بغ�ض
النظر عن مراحل التحلل التي و�صلت
�إليها  ،وتعترب �أن�سجة النباتات هي
امل�صدر الأ�سا�سي للمادة الع�ضوية
ومتثل �أوراق الأ�شجار وال�شجريات
وت�شمل جذور النباتات والأجزاء
النباتية التي ترتك يف الرتبة �أو
تدفن فيها بالعمليات الزراعية
كما ت�شمل �أج�سام
ا حليو ا نا ت
ملختلفة
ا
و ا حل�رشا ت
و ف�ضال تها
و ا لكا ئنا ت
احلية الدقيقة
يف
املوجودة
الرتبة  .وميكن
�أهم
�أيجاز
م�صادر املواد
املكونة للأ�سمدة
يف
الع�ضوية
الآتي:
بقايا
/1
من
النباتات
�أوراق و�سيقان
وجذور
/2بقايا الكائنات احلية الدقيقة
والراقية
 /3ال�سماد الع�ضوي البلدي
/4ال�سماد الع�ضوي ال�صناعي
(خملفات املحا�صيل وقمامة املدن )
 /5ال�سماد الأخ�رض
حتلل املواد الع�ضوية :
�إن ال�رشط الأ�سا�سي لتحلل املواد
الع�ضوية يف الرتبة هو توفر �أعداد
كافية من الكائنات الدقيقة وتوفر
ال�رشوط املنا�سبة لنمو ون�شاط هذه
الكائنات وان النباتات املزروعة
يف تربة معينة ال ت�ستفيد من املادة
الع�ضوية املوجودة يف الرتبة �إال بعد
حتلل هذه املواد الع�ضوية وحتولها
�إىل �صيغ ومركبات وعنا�رص قابلة
لالمت�صا�ص من قبل جذور النباتات .
فيم تتمثل �أهمية الأ�سمدة
الع�ضوية؟
ت�ضاف الأ�سمدة الع�ضوية للمحا�صيل
احلقلية ولب�ساتني اخل�رض والفاكهة
لتحقيق الأغرا�ض التالية:
 /1حت�سني خوا�ص الرتبة من خالل
تفكيك حبيبات الرتبة خا�صة الثقيلة
منها وحت�سني تهويتها لكي يتخلل
الهواء واملاء بها .
/2زيادة مقدرة الرتبة على االحتفاظ
باملاء وخا�صة الأرا�ضي الرملية.

 /3زيادة خ�صوبة الرتبة وزيادة
ال�سعة الكتيونية لها .
 /4رفع حمتوى الرتبة من العنا�رص
الغذائية املختلفة فعند اكتمال حتلل
املواد الع�ضوية تزداد بها العنا�رص
الغذائية( النرتوجني والف�سفور
والبوتا�سيوم وبع�ض العنا�رص
الدقيقة).
 /5عند حتلل املواد الع�ضوية
ينتج عنها العديد من الأحما�ض
الع�ضوية وثاين اوك�سيد الكربون
والذي يذوب يف املحلول الأر�ضي
مكونا حام�ض الكربونيك حيث تعمل
هذه الأحما�ض على �إذابة العنا�رص
الغذائية املوجودة يف الرتبة خا�صة
( الف�سفور واحلديد والزنك واملنغنيز
والنحا�س) وجتعلها �أكرث قدرة على
االمت�صا�ص بوا�سطة جذور النباتات.

�أنواع الأ�سمدة الع�ضوية :
من �أهم الأ�سمدة الع�ضوية التي
ت�ستخدم يف ت�سميد املحا�صيل احلقلية
وحما�صيل اخل�رض والفاكهة هي:
 /1ال�سماد البلدي  :يعترب ال�سماد
البلدي من �أهم الأ�سمدة الع�ضوية
امل�ستعملة والتي تعمل على حت�سني
خوا�ص الرتبة الفيزيائية والكيمائية
ويعد م�صدر هام لتزويد الرتبة
ببع�ض العنا�رص الدقيقة مثل البورون
والنحا�س واملنغنيز  ،ومن املعروف
�أن الرتكيب الكيماوي للأ�سمدة البلدية
يكون معقد ويختلف باختالف نوع
احليوان امل�أخوذ منه ال�سماد �إ�ضافة
�إىل عمره و�أ�سلوب تغذيته �إ�ضافة �إىل
طريقة جمع ال�سماد وطريقة تخزينه
� ،إن حمتوى ال�سماد البلدي من عن�رص
النرتوجني الكلي قليلة التزيد عن
 0.5%والف�سفور  ,0.4%والبوتا�سيوم
 1.2%غري انه ب�صفة عامة يرفع من
ن�سبة املادة الع�ضوية يف الرتبة .
/2ال�سبلة  :وهي نوع خا�ص من
ال�سماد الع�ضوي الذي يتكون من روث
وبول احليوانات وهو ي�ستخدم بكرثة
يف ت�سميد �أ�شجار الفاكهة وتعترب �أغنى
من ال�سماد البلدي يف حمتواها من
العنا�رص الغذائية واملواد الع�ضوية
فن�سبة النرتوجني الكلي بها حوايل

 1.5%والف�سفور  1%والبوتا�سيوم
.1.1%
 /3خملفات الطيور والدواجن :
يعد من �أجود �أنواع الأ�سمدة الع�ضوية
الحتوائه على ن�سبة عالية من العنا�رص
الغذائية املختلفة كما �أن ا�ستفادة
الأ�شجار منه عالية  ،وترتاوح ن�سبة
النرتوجني الكلي به حوايل ,2.2%
والف�سفور 4.1%والبوتا�سيوم حوايل
.2.0%
 /4الدم املجفف � :رسيع التحلل
غني بالنرتوجني حوايل ()10%
ويوجد ب�صورة �صاحلة لالمت�صا�ص
بوا�سطة جذور الأ�شجار �إال انه يحتوي
على م�ستويات منخف�ضة من عن�رصي
الف�سفور والبوتا�سيوم .
 /5ك�سب بذرة القطن  :ميثل احد
نواجت ع�رص بذرة القطن ويحتوي على
ن�سبة مرتفعة من الربوتني والدهون
الكاربوهايدراتية
واملواد
والعنا�رص الغذائية املختلفة
فن�سبة النرتوجني الكلي به
حوايل  7%والف�سفور 2.5%
والبوتا�سيوم1.2%
 /6البودريت  :يح�رض من
جتفيف خملفات الإن�سان
يف �أحوا�ض خا�صة وت�صل
ن�سبة النرتوجني الكلي به
حوايل  1.8%والف�سفور
2.5%والبوتا�سيوم .0.6%
الطريقة املثلى لإ�ضافة
الأ�سمدة الع�ضوية -:
ت�ضاف الأ�سمدة الع�ضوية �إىل
املحا�صيل بنرثها على �سطح الرتبة
ثم تعزق �أو حترث لتقليل الفقد
من النرتوجني �أثناء عملية التحلل
وت�سهيل و�صول العنا�رص الفعالة
�إىل اجلذور لي�سهل امت�صا�صها من
قبل املحا�صيل كما ت�ضاف الأ�سمدة
بنرثها يف الرتبة الزراعية قبل
بداية املو�سم الزراعي  ،ولقد وجد
�أن نرث املواد الع�ضوية حول جذوع
املحا�صيل وحرثها بالرتب يعترب
�أف�ضل طريقة و�أكرث كفاءة ويرجع ذلك
�إىل انتظام توزيع الأ�سمدة الع�ضوية
حيث ي�ستفيد املجموع اجلذري من
هذه الإ�ضافة بكفاءة .
املوعد الأمثل لإ�ضافة الأ�سمدة
الع�ضوية -:
ت�ضاف الأ�سمدة الع�ضوية يف
االرا�ضي الزراعية مبكرا �أثناء ف�صل
ال�شتاء وقبل مو�سم النمو والن�شاط
بفرتة طويلة وذلك الن املادة
الع�ضوية حتتاج �إىل وقت طويل
كي تتحلل وت�صبح ب�صورة �صاحلة
ومي�رسة لالمت�صا�ص من قبل جذور
املح�صوالت الزراعية بداية مو�سم
النمو يف اخلريف .
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واحة الطفل
معلومات

الأخطبوط

يتمتع الأخطبوط مبزايا كبرية يف التخفي والدفاع بل والهجوم
�أي�ض ًا با�ستخدام ال�سموم لكي يتمكن من البقاء يف بيئته القا�سية حتت
املاء ،لكنه �أي�ض ًا يتمتع بقدر كبري من الذكاء ،وقد متكن من حل بع�ض
امل�شكالت املعقدة با�ستخدام �أذرعه الطويلة ،ولأنه ال يحتوي على
جهاز عظمي فب�إمكانه �أن ي�ضغط ج�سمه يف م�ساحات وفتحات �ضيقة
للغاية .لكن امل�شكلة التي حتول بني الأخطبوط وبني ال�سيطرة على
العامل ،هي �أن الذكور متوت بعد التزاوج ،حيث تفرز هرمون ًا خا�ص ًا
يت�سبب يف موتها بعد �أ�سابيع ،بينما تعي�ش الإناث فرتة �أطول حتى
تعتني ببي�ضها لكنها ال تلبث �أن متوت هي الأخرى بطريقة م�شابهة بعد
�أن متتنع عن الأكل عقب خروج ال�صغار �إىل احلياة.

ق�صة
ال�سلحفاة �سو�سو
يف غابة �صغرية
من
عا�شت جمموعات كثرية
ال�سالحف حياة �سعيدة لع�رشات ال�سنني ..
الغابة هادئة جدا فال�سالحف تتحرك ببطء �شديد دون �ضجة .
ال�سلحفاة ال�صغرية �سو�سو كانت حتب اخلروج من الغابة
والتنزه بالوديان املجاورة ..
ر�أت مرة �أرنبا �صغريا يقفز و ينط بحرية ور�شاقة ..
حت�رست �سو�سو على نف�سها ..
قالت  :ليتني �أ�ستطيع التحرك مثله � ..إن بيتي الثقيل هو
ال�سبب� ..آه لو �أ�ستطيع التخل�ص منه ..
قالت �سو�سو لأمها �أنها تريد نزع بيتها عن ج�سمها ..
قالت الأم  :هذه فكرة �سخيفة ال ميكن �أن نحيا دون بيوت على
ظهورنا ! نحن ال�سالحف نعي�ش هكذا منذ �أن خلقنا  ..فهي حتمينا
من الربودة واحلرارة والأخطار ..
قالت �سو�سو  :لكنني بغري بيت ثقيل لكنت ر�شيقة مثل الأرنب
ولع�شت حياة عادية ..
قالت � :أنت خمطئة هذه هي حياتنا الطبيعية وال ميكننا �أن
نبدلها ..
�سارت �سو�سو دون �أن تقتنع بكالم �أمها ..
قررت نزع البيت عن ج�سمها ولو بالقوة ..
بعد حماوالت متكررة  ..وبعد �أن ح�رشت نف�سها بني �شجرتني
متقاربتني نزعت بيتها عن ج�سمها فانك�شف ظهرها الرقيق
الناعم…
�أح�ست ال�سلحفاة باخلفة ..
حاولت تقليد الأرنب الر�شيق لكنها كانت ت�شعر بالأمل كلما
�سارت �أو قفزت..
حاولت �سو�سو �أن تقفز قفزة طويلة فوقعت على الأر�ض ومل
ت�ستطع القيام ..
بعد قليل بد�أت احل�رشات تقرتب منها و تقف على ج�سمها
الرقيق…
�شعرت �سو�سو ب�أمل �شديد ب�سبب احل�رشات …
تذكرت ن�صيحة �أمها ولكن بعد فوات الأوان …

هل تعلم

* هل تعلم �أن احليوان الذي
ينام �ستة �أ�شهر وي�ستيقظ �ستة
�أ�شهر هو الف�أر
* وهل تعلم �أن هناك نوع من
الفئران يقتل الزواحف ال�سامة
تلقائي ًا مبجرد اقرتابها منه
* �أن الفئران ال حتب رائحة
النعناع
* �أن �أ�رسع احليونات على
الأر�ض هو الفهد
* و�أ�رسع املخلوقات هو
ال�صقر حيث تبلغ �رسعته �أثناء
انق�ضا�ضه على فري�سته من اجلو
حوايل  360كلم يف ال�ساعة.
* هل تعلم �أن الكلب يهز ذنبه
عندما يكون �سعيد ًا.و ي�ستطيع
�أن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو
على بعد  40قدم
* و�أن التم�ساح تنزل له دموع
ولكن لي�س عند اخلوف �أو
الأمل� ،إمنا عندما يكون ي�أكل
�شيئ ًا �أكرب من ات�ساع فتحة
فمه ،و�أن القط يقو�س ظهره
عند اخلوف.
�أن ذكر الأرنب ي�سمى اخلزن،
وولده ي�سمى الور�ش .ومدة
حمل الأنثى الأرنبة بولدها
حوايل  31يوم ًا.
� .أما �أنثى احلمار فت�سمى
�أتان وابنه ي�سمى اجلح�ش
و�صغري اخلروف ي�سمى
احلمل وابن احل�صان ي�سمى
املهر وم�ؤنثه املهرة
هل تعلم �أن الزرافة �إذا
انزلقت على الأر�ض مع انفراج
�سيقانها فهي ال ت�ستطيع القيام
مرة �أخرى و ميكن �أن تظل هكذا
�إىل �أن متوت

ماهــو
ما هو �أ�صغر حميط يف
العامل؟
هواملحيط املتجمد ال�شمايل
Arctic Ocean
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

من �أقوال امل�شاهري
من اقوال ار�سطو
_للحكم على �شيء خا�ص ال بد �أن يكون الإن�سان على علم
خا�ص بذلك ال�شيء .
_الذين هم يف ثورة الغ�ضب يفقدون كل �سلطان على
�أنف�سهم.
_الذي ال يجد اللذة يف الأعمال الفا�ضلة لي�س يف احلق
فا�ض ًال.
_الإن�سان ال�سعيد هو ذلك الذي ي�سري دائم ًا على �أثر
الف�ضيلة.
_ينبغي يف العمل �إتباع العقل احلكيم .
_�رش النا�س هو ذلك الذي بف�سوقه ي�رض نف�سه والنا�س.
_الف�ضيلة تنح�رص يف �إتيان اخلري �أكرث منها يف قبوله .
_الأفعال الفا�ضلة ت�رس من يحب الف�ضيلة .
_�إن املري�ض لن ي�ستطيع �أن يلب�س ثوب العافية يف احلال
مبجرد رغبته
�سوء االدب يهدم ما بناه اال�سالف
******
كما قال ار�سطو اي�ضا"
 اجلهل �رش اال�صحابوقال احلكمة را�س العلوم واالدب تلقيح االفهام ونتائجاالذهان.
 وقال االدب يغنى عن الن�سب وقال من مل ينفعه العلم مل يامن من �رضر اجلهلوقال من مل يكن حكيما مل يزل �سقيما وقال ل�سان اجلاهل مفتاح حتفه وقال �رشف االن�سان على جميع احليوان بالنطق والذهنفان �سكت ومل يفهم عاد بهيما.
 وقال العاقل يوافق العاقل اما اجلاهل فال يوافق العاقلوال اجلاهل مثل اخلط امل�ستقيم ينطبق على امل�ستقيم اما
املعوج فال ينطبق على امل�ستقيم وال على االعوج.

�ضحكات
اال�ستاذ :مالذي ي�سبب
نزول العرق وزيادة
�رضبات القلب؟
الطالب :ا�سئلتك يا
ا�ستاذ
قال الطفل لأمه  :مدر�س
العلوم ال يعرف �أي
معلومات عن مادتة.
الأم :وكيف عرفت؟
الطفل :لأنة دائما ي�س�ألنا ونحن جنيب

حكم و�أقوال

قيل لبع�ض احلكماء  :من
ال�سعيد؟
قال  :من �أعترب ب�أم�سه ونظر
لنف�سه

قيل  :من ال�شقي ؟
قال  :من جمع لغريه وبخل على نف�سه
قيل  :من احلازم ؟
قال  :من حفظ ما يف يده ومل ي�ؤخر �شغل يومه لغده
قيل  :من املن�صف ؟
قال  :من مل يكن �إن�صافه ل�ضعفه يده وقوة خ�صمه

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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�ضمان �سالمة منتجات الأغذية البحرية
ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /حيلي �آب عندي ميكائيل

تويل الدول املتقدمة والتي
ي�صل اليها ن�سبة  80%من
منتجات الأ�سماك يف العامل،
تويل تلك الدول �إهتماما كبريا
ب�سالمة الأغذية ال�سمكية .يف
حني �أن ن�سبة  50%من تلك
ال�صادرات ت�أتي من قبل الدول
النامية .لكن ونظرا للفوارق
املوجودة بني الدول النامية من
نواق�ص وق�صور ،والإحتياجات
ومقايي�س �سالمة الأ�سماك ،وبني
الدول التي ت�ستقبل املنتجات
وما لديها من قدرات ،ومقايي�س
ال�سالمة ،لذا يتطلب من الدول
النامية بذل الكثري من اجلهد.
كما �أن الأ�سماك ومنتجات
امل�صايد فى طليعة عمليات
ت�أمني �سالمة الأغذية وحت�سني
نوعيتها لأنها من �أكرث ال�سلع
الغذائية انت�شار ًا فى جمال
التجارة الدولية ،وهي من
اكرث الأغذية ح�سا�سية وتعر�ضا
للف�ساد .وعلى الرغم من اجلهود
العظيمة املبذولة فى جمال
البحوث ال تزال الأمرا�ض التى
ت�سببها الأغذية ت�شكل هاج�سا
كبريا على ال�صعيد ال�صحى
وال�صعيد الإقت�صادى ،وبالتايل
ف�إن الأمرا�ض التي تنقل من خالل
الغذاء ،ت�صيب بعدة طرق� :سواء
عرب الفطريات� ،أو الكيماويات،
�أو تنقل ب�شكل ع�ضوي .وحتى
ميكننا احلد من تلك املخاطر،
ينبغي �أن نتبع و�سائل ت�ضمن
�سالمة جميع املراحل بدءا
من حلظة ال�صيد ،بدايات
الإنتاج �إىل التجهيز والتخزين
والت�سويق واال�ستهالك .ون�سبة
للمخاطر التي �أ�رشنا اليها،
ف�إن تاثرياتها تتجاوز �صحة
الإن�سان ،اىل تدمري الإقت�صاد
وال�سياحة العاملية ،وتت�سبب
يف خ�سائر تقدر باملليارات .و�إذا
كانت امرا�ض التغذية وت�أثرياتها
تظهر حتى يف الدول املتقدمة،
�إال �أن ظهورها يف النامية هو
الأكرث .ووفقا لتقارير هيئة

الإغذية والزراعة ،ف�إن نحو 22
مليون ان�سان وخا�صة الأطفال
يكونون �أكرث عر�ضة للموت،
نتيجة للإ�رضار التي تلحق بهم
من امل�أكوالت وامل�رشوبات.
ومبا �أن �ضمان �سالمة
الغذاء ميثل �أ�سا�سا ل�صحة
الإن�سان ،وعامال فاعال للتطور
الإقت�صادي ،لذا من ال�رضوري
اعطا�ؤه الإهتمام الالزم .فمثال
يف الواليات املتحدة التي
تعترب من �أكرث البلدان مراقبة
ل�سالمة الأغذية ،جند نحو 72
مليون مواطن يعانون من �أمرا�ض
يت�سبب فيها الغذاء .وهذا ما
يكلف خزينة الدولة نحو 350
مليار دوالر لعالجهم .و ال�سبب
يف خطورة هذا املر�ض ،يعود
�إىل �أن عوامل املر�ض الكامنة يف
الطعام ال تُ رى بالعني املجردة
والفريو�سات
كاجلراثيم
والطفيليات ال�صغرية ب�أنواعها
املختلفة .ومتام ًا كما ت�سفر
عنه امللوثات الكيميائية كبقايا
املبيدات ومفرزات العوامل
املمر�ضة� ،أو الباثوجني ،والتي
تلوث الطعام وت�سبب املر�ض،
الذي رمبا كان خطر ًا بل ومهدد ًا
للحياة وبالأخ�ص عند الأفراد
ال�ضعفاء كالأطفال وامل�سنني
و�ضعيفي املناعة ،فمن املمكن
�أن ي�ؤدي املر�ض الناجم عن
تلوث الطعام لتعري�ض اجلنني،
على وجه اخل�صو�ص ،للخطر
�أي�ضا.
�أعرا�ض الأمرا�ض ال�شائعة واملنقولة
عن طريق الأطعمة
�أما �أكرث �أعرا�ض املر�ض
املنقولة ب�سبب الطعام امللوث
�شيوع ًا تتمثل يف املغ�ص
البطني ،الإقياء� ،آالم الر�أ�س
�أو الع�ضالت ،وارتفاع احلرارة.
حيث تظهر هذه الأعرا�ض عادةً
بعد تناول الطعام امللوث
ٍ
بفرتة ترتواح من �ساعات اىل
ا�سابيع ،ورمبا حتدث مبا�رشة.
و�أن بع�ض احلاالت ت�ستدعي
مراجعة الطبيب فوراً؛ وهي
تتوقف خ�صو�ص ًا على ما �إذا كان

امل�صاب باملر�ض املنقول عن
طريق الغذاء �صغري ًا �أو م�سن ًا
�أو امر�أةً حام ً
ال �أو كان امل�صاب
باملر�ض الطعامي يعاين من
ٍ
ٍ
مر�ضية �سابقة.
حالة
�إجراءات الوقاية العامة ل�سالمة
الطعام
يف مقدمتها النظافة
حيث يجب غ�سل اليدين وكذلك
ٍ
ب�شكل
الأ�سطح املالم�سة للطعام
متواتر .نظر ًا لأن البكرتيا
والفريو�سات والطفيليات لها
املقدرة على االنت�شار يف كل
أ�سطح و� ٍ
أدوات
�أجزاء املطبخ من �
ٍ
ٍ
�صورة ال تراها العني
يف
املجردة.ويجب على الإن�سان
�أن يقوم باحتياطات النظافة
التالية .غ�سل اليدين باملاء
احلار وال�صابون قبل وبعد تناول
الطعام� ،أو التعامل به بيعاً،
وحت�ضرياً ،ونقالً .وغ�سلهما بعد
اخلروج من بيت اخلالء ،وبعد
تنظيف الأطفال ،وبعد مالم�سة
احليوانات الأليفة .كذلك غ�سل
لوح تقطيع اللحم �أو اخل�ضار،
وغ�سل ال�صحون وبقية �أدوات
حت�ضري الطعام باملاء ال�ساخن

وال�صابون بعد كل عملية حت�ضريٍ
لنوع من �أنواع الطعام ،وقبل
ٍ
حت�ضري النوع التايل ،وبالأخ�ص
عند االنتقال من حت�ضري اللحم
والبي�ض �إىل حت�ضري اخل�ضار
والفواكه التي تُ ْ�ؤكَ ل دون
طهي .الإحتفاظ بالبكترييا
حتت  5درجة حرارة .وميكن
ان تتوا�صل مدة ح�ضانته اىل
� 12-72ساعة .و�إذا كانت بع�ض
الأمرا�ض تقت�رص على الآالم ،ف�إن
البع�ض منها يكون مميتا .كما
�أن بع�ض هذه البكترييا يت�سبب
يف �أمرا�ض جلدية ،والأنف،
والعني ،واجلروح املفتوحة.
وت�صل ح�ضانة هذا النوع من
البكترييا ،اىل � 1-7ساعة.
حيث تفرز �سموم تنتجها بعد ان
تدخل اىل اجل�سم.
والنوع الآخر من البكترييا
تت�سلل اىل �أمعاء،الإن�سان
واحليوان ،وكذلك الكلى ،كما
يعمل كمعيار للنظافة من عدمها.

وبدخول البكترييا اىل الطعام،
وت�صل اعداده اىل �أكرث ن 17
مليون ،يف بحر �ساعة واحدة.
ومن العوامل التي ت�ضمن تكاثر
تلك الفطريات ،احلرارة ،وكذلك
البلل ،والغذاء .لأن ارتفاع
م�ستوى احلرارة� ،أو انخفا�ضه
ب�شكل كبري يبطئ من منو
البكترييا ،او يت�سبب يف هالكها
متاما .وهذه البكترييا التي
ت�سبب الأمرا�ض ،ميكنها �أن تنمو
حتت حرارة 4 ،درجات ،وحتى

 60درجة مئوية ،وتتكاثر اكرث
خا�صة يف درجة � 20إىل  45درجة
مئوية� .أما يف حال الأنخفا�ض
من  ،4وحتى درجة ال�صفر� ،أو
 7درجات حتت ال�صفر ،ميكن
ان تتكاثر ببط�ؤ� ،أما درجة
 18ما دون ال�صفر ،فال تعي�ش
البكترييا ،كما انها متوت يف
حال ارتفاع احلرارة �أكرث من 60
ومن ال�سبعني وحتى الـ  100ويف
و�صول احلرارة اىل  100في�صبح
ال وجود للبكترييا.
كما ان البكترييا يف حاجة اىل
الهواء ويف حال انعدام الهواء
فهي عر�ضة للموت .كذلك اذا
جف حميط تلك البكترييا ف�إنها
ال تتتحمل اجلفاف .وال بد ان
نعي �أن فتات الأ�سماك والدماء
التي تخرج من داخله متثل بيئة
مالئمة لتكاثر البكترييا.
ب�شكل عام ف�إن اجلهود املبذولة
ل�سالمة الغذاء والربامج املعدة
لذلك عامليا �أ�صبح معموال بها
من  40عاما ،ومت اقامة وكالة

ملراقبة الأغذية .كما ان �أي بلد
و�ضع معيار خا�ضا به للمراقبة
يعمل مبوجبه يف متابعة برامج
ال�صحة الغذائية.وذلك من �أجل
حماية و�سالمة �صحة الإن�سان.
ال �سيما و�أن الطلب يف الغذاء
ال�سمكي ،ا�صبح يتزايد ب�شكل
كبري .كما �أن خ�صو�صية الأ�سماك
وكونه اكرث ح�سا�سية بالت�أثر
بامللوثات ،وبالتايل ف�إن
متابعة نظافته لها خ�صو�صية
معينة.
لذا وبناء على هذا ف�إذا ما
نظرنا �إىل الربامج التي و�ضعت
هنا يف بالدنا ملراقبة �سالمة
الغذاء .ف�إن �ضمانة �سالمة
الأغذية ال�سمكية متر بفرع
فح�ص وتدقيق �صالحية و�سالمة
الأ�سماك ،الذي يعمل حتت
ا�رشاف ق�سم خدمات ومراقبة
الرثوة البحرية ،حيث يتابع
العملية بدءا من �صيد الأ�سماك،
وت�صنيعه ،وامل�ؤ�س�سات العاملة
يف ت�صنيع الأ�سماك ،والزوارق،
و�رشكة ت�صنيع الثلج ،وذلك
عرب التفتي�ش واملراقبة الدائمة
يف كل املراحل والأدوات .كما
يقدم دورات ت�أهيل وتوعية لكل
العاملني يف جتارة الأ�سماك.
كما جترى عمليات حتاليل
للمنتاجات ب�شكل متوا�صل.
وذلك تطبيقا ملر�سوم رقم
 105/1998الفقرة  25والذي
�صدر يف عام 1998م ويتم تنفيذ
الربام وفق هذا التوجيهات،
كما عملت الوزارة ودعما
جلهود مراقبة اجلودة ،على
تو�سيع ا�س�س وو�سائل املراقبة،
وذلك ب�أ�رشاك عدد من الدول
املتخ�ص�صة،
وامل�ؤ�س�سات
فكانت وفود اوروبية مراقبة
تقوم بزيارة �إرتريا من حني
لآخر يف الفرتة من  2003وحتى
 ،2010ون�سبة ملا قدموه من
ت�أهيل وتوجيهات ،ا�سهم يف
التعريف ب�إمكانات ارتريا
وجودة منتجاتها البحرية ،ما
رفع م�ستوى منتجات الأ�سماك
الإرترية من املرتبة الثانية �إىل
املرتبة الأوىل عامليا.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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املهرجان :ترويج للمنتجات ال�سياحية..
اعداد /قا�سم احمد
تعترب ال�سياحية من �أهم القطاعات
الأقت�صادية وت�ساهم ب�شكل مبا�رش يف الأقت�صاد
الوطني ،مما يك�سبها الأهمية وخا�صة يف
الدول النامية  ،وبذلك يجب العمل على
تنمية املناطق ال�سياحية يف بالدنا التي تتميز
مبعالها ال�سياحية الراقية املنت�رشة يف كل
ربوعها ،وتعد املناطق االثرية والتاريخية
والتنموية وال�سياحية يف كافة اقاليم البالد من
اهم املناطق اجلاذبة للزوار وال�سواح ،حيث
تت�صف بجمالها االخاذ ومواردها ال�سياحية
ال�ساحرة ،ونبني خالل هذا العدد م�ستوى تقدم
جمال ال�سياحة يف االقاليم االرترية وم�صادر
تقدمها يف املجال ال�سياحي والدعم احلكومي
الالحمدود اجلاري لت�شجيع الأ�ستثمار فيها،
وكذلك ترويجها لت�صبح مق�صدا لل�سواح ومعرفة
كيفية عمل خطط �سياحية م�ستقبلية لها ،من
م�شاريع �سياحية �ضخمة �صغرية ومتو�سطة
وكبرية ،حيث ت�ضم الأقاليم عددا من الأماكن
ال�سياحية ومنها التارخية وتت�صف بجمال
مناخها ب�شكل عام مما يعطيها طابع جماليا
خا�صا ،وكذلك قرب امل�سافات بني املناطق
ال�سياحية يف الأقاليم يدفع �إىل ت�شجيع تعزيز
امل�شاريع ال�سياحية داخل كل اقليم على حدة
ب�شكل عام ،فيجب التعاون بني كافة اجلهات
املعنية ومكاتب ال�سياحة وال�سفر والقطاع
اخلا�ص ب�شكل عام على ترويج املنتجات
ال�سياحية للأقاليم والعمل على ت�صويره ب�شكل
ايجابي ،مما ي�ساعد ذلك يف عميلية التنمية
ال�سياحية ،وي�ؤدي �إىل زيادة يف املردود
املادي لأبناء الأقاليم ب�شكل خا�ص وللدولة
ب�شكل عام ،ويعترب �أي ا�ستثمار يجري يف
القطاع ال�سياحي �أ�رسع طريق لتحقيق الأهداف
املرجوة من خطط التنموية ال�سياحية ،لكونها
لي�ست مهمة �أحادية اجلانب ،مبعنى �أنها وزارة
ال�سياحة فقط ،و�إمنا مهمة وطنية ملجموعة
الوزارات وامل�ؤ�س�سات التي ت�شكل حلقات
متكاملة ،تعمل جميع ًا يف �إطار التنمية ال�سياحة
وت�سويقها لزيادة ريعيتها وا�ستثماراتها،
فجميع الوزارات وفروعها تنظم زيارات تفقدية
اىل املناطق ال�سياحية والتنموية  ،بغر�ض
التعرف على االجنازات التنموية املحقة يف
كافة ارجاء البالد ،وتبادل التجارب واخلربات
فيما بني املواطنني واثراء معارفهم واحلفاظ

على املكت�سبات التنمية ال�سياحية.
عزيزي القارئ ان من اهم االن�شطة الوطنية
ال�ضخمة التي تلعب دورا كبريا وبارزا يف بلورة
االن�شطة ال�سياحية يف البالد ومدى تقدمها
وتطورها  ،جند املهرجان الوطني الذي
ينظم مرة من كل عام ،الذي �أعلنت والدته عام
 1984يف بولونيا االيطاليه يف فرتة الكفاح
امل�سلح ،وكان نقطة انطالقت هذا املهرجان
املناره الذي حمل علي عاتقه ربط الوطن
باخلارج وربط اخلارج بامليدان ،و�شكل امتداد
لتلك التجمعات االرتريه التي �شهدتها حقبة
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي يف دول اوروبا
الغربيه والتي بد�أت ب�أجتماعات �صغريه
وباعداد حمدوده للغايه كان ابرزها اجتماع
ميونيخ يف املانيا عام  ، 1970والذي �شكل
النواة االويل لت�أطري االرتريني املهاجرين
يف اوروبا الغربيه ،و�ساعد ذلك يف �إعادة
�إحياء الرتاث الثقايف الوطني  ،باال�ضافة اىل
أثرية التي تعود
احلفاظ على مواقع بالدنا ال ّ
وتنوع ،كاالثار
لآالف ال�سنني وما فيها من غنى
ّ
القدمية ال�ضاربة يف جزور التاريخ االرتري
العريق يف خمتلف مناطق البالد  ،منها ما
مت الك�شف عنها وبع�ضها مازالت جتري فيها
البحوث وامل�سوحات للتعرف عليها وعلى ما
حتتويه من كنز تراثي وح�ضاري يرجع اىل
مئات ال�سنني  ،كمناطق بويا وغريها من
املناطق التاريخية العريقة ،وكذلك العمارة
الهند�سية التي تتيمز بها مدن ارتريا خا�صة
العا�صمة ا�سمرة التي اعلن ادراجها م�ؤخرا يف
قائمة الرتاث العاملي لدى املنظمة العاملية
التابعة لالمم املتحدة للرتبية والثقافة

والعلوم.
وكان من اهم االهداف التي قام من اجلها
مهرجان بولونيا يف تلك الفرتة هو ربط
االرتريني يف املهجر بثورتهم ومتابعة تطوراتها
وت�أطريهم يف بوتقة اجلبهة ال�شعبيه لتحرير
ارتريا ونقل االنت�صارات يف �ساحة املعركه
ايل عموم ال�شعب االرتري  ،فكان يتقاطر
علي ليايل املهرجان االالف من االرتريني من
كافة بقاع العامل من اوروربا وامريكا وال�رشق
االو�سط  ،فكان اوال فر�صة للتعارف بني خمتلف
هذه االطياف ومناق�شة �أمر واحد فقط هو الهم
الوطني بكل تفا�صيله ،وبعد ان انتقل املهرجان
يف الداخل مبا�رشة بعد التحرير كان دوره
كبريا يف احياء الرتاث الثقايف وابراز الن�شاط
ال�سياحي وعك�س املنجزات ال�سياحية وبلورة
املناطق ال�سياحية والتاريخية وما حتتويه
من مميزات ال مثيل لها ،وذلك من خالل ما
يعر�ض فيه من ان�شطة خمتلفة ومتعددة حتمل
يف طياتها تراث القوميات الوطنية وثقافاتها
وعاداتها وتقالدها املتنوعة ،باال�ضافة اىل
املعار�ض ال�ضخمة التي تعك�س مدى ثراء
ارتريا الغالية باملعامل ال�سياحية ال�ساحرة
واجلهود اجلبارة اجلارية يف تعزيز هذا الن�شاط
الهام من كافة اجلهات املعنية  ،ومن خالل
م�شاهدة املعر�ض ي�ستيطع الزائر التعرف على
تلك املعامل ال�سياحية عن كثب ،وقد نالحظ يف
املهرجان الوطني عاما اثر �آخر تطورا ملوحظا
والفتا لتلك املعار�ض التي ت�رشح وتبلور
جمال املناطق ال�سياحية واالثرية التي تتمتع
بها البالد.
وقد لعب مهرجان بولونيا منذ انطالقته دورا
رائدا يف عك�س وبلورة
الثقافه الوطنيه من
خالل الفرق الفنية التي
كانت تفد من امليدان
الحياء ليايل املهرجان
والتي كانت تقوم
بتقدمي اعمال غنائية
ودراميه تعك�س الثقافة
الوطنيه اال�صيلة ،
وتعك�س واقع الثوره
االرتريه وحتفز ال�شباب
لاللتحاق بثورتهم ،
وهذا غري الفرق الفنيه
التي قام ارتريو املهجر
بت�أ�سي�سها يف مواقعهم،
وهذا املهرجان الذي
انطلق  1984يف بولونيا
االيطالية الزال ي�ستمر
تنظيمه خارج ارتريا
اي�ضا يف كافة املدن
العاملية عرب اجلاليات

االرترية الكبرية التي تعي�ش يف تلك الدول،
وقد ا�صبح عر�س وطني ي�شارك فيه جميع
االرتيني وا�صدقائهم من االجانب ،ومن خالل
دقة التنظيم وثراء حمتواه الرتاثي والثقايف
ا�ستطاع جذب االرتريني يف املهجر خا�صة
الذين مل تط�أ اقدامهم هذه املناظر الرهيبة يف
ار�ض ارتريا املتعة  ،باال�ضافة اىل االجانب
الذين يتمنون جزء من هذا ال�شعب العريق
املميز بحب وطنه ارتريا ال ،ونتيجة ملا
يعك�سه ويبلوره املهرجان حفز اىل تنظيم
زيارات تفقدية و�سياحية اىل ارتريا خا�صة
يف مو�سم اخلريف ،حيث تزهو البالد يف ارقى
حلوها خم�رضة وملونة بالوان اخلريف الطيب
ت�شبه قطعة من جنة الدنيا ،وت�أخذ �ألباب
الزوار ويتمنى كل واحد ان يعي�ش ماتبقى
من عمره يف هذه البقعة الفاتنة وال�ساحرة،
خا�صة االجانب الذين انبهرو بجمالها وتنوعها
الثقايف ومعاملها ال�سياحية املتنوعة من مناخ
معتدل وت�ضاري�س جميلة وموقع جغرايف فريد
وا�سرتاتيجي و�سالمة وا�ستقرار وب�شا�شة �سكانها
وتالحمهم ،كل هذا يربز يف بقعة �صغرية وايام
قليلة �ضمن املهرجانت الوطنية التي تنتظم يف
العا�صمة ا�سمرا وكذلك يف املدن العاملية.
كما عززت االعمال التي كانت تقدم يف
املهرجان اهمية املناطق االثرية االرترية
الراقية والزاخرة ،ولعبت دورا كبري يف ربط
الن�شء االرتري املولود يف املهجر بوطنه
وتعريفه بجذوره وهويته  ،ولعل ذلك هو مرد
مت�سك االرتري بهويته الوطنيه وخ�صو�صيته
يف �أي جمتمع عا�ش فيه وحنينه الدائم لوطنه
وتوا�صله معه ،ومثاال لذلك نالحظ قيام
االرتريني املقيميني يف اخلارج بتنظيم زيارات
جماعية اىل املناطق التاريخية واالثرية
وكذلك التنموية التي تنت�رش يف كافة ارجاء
البالد ،لتفقد االجنازات التنموية التي تعزز
القطاع ال�سياحي ،وهذه كانت نتتيجة لدقة
تنظيم املهرجان الذي يهدف اىل تعزيز ترابط
املواطنني اينما كانو وعك�س وبلورة الرتاث
الثقايف واملعامل ال�سياحية الوطنية.
و�سينظم املهرجان الوطني لهذا العام 2017
يف الفرتة من الثامن ع�رش وحتى الع�رشين
من اغ�سط�س اجلاري يف ار�ض املعار�ض
(االك�سبو) ،حتت �شعار" �آثارنا مر�آة لهوتنا"،
ويحتوي على عر�ض املوروثات الرتاثية التي
ادرجت مبوجبها العا�صمة ا�سمرا اىل قائمة
الرتاث العاملي لدى منظمة اليون�سكو للرتبية
والثقافة والعلوم ،باال�ضافة اىل عرو�ض اخرى
للفرق الفنية ال�شبابية والفرق الكبرية وان�شطة
خمتلفة لالطفال وعرو�ض البازار ،ونتمنى ان
تقدم يف هذا املهرجان الوطني حمتويات تنال
اعجاب وا�ستح�سان الزوار  ،وكل عام والبالد
بالف خري.
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ماهو الورم الغدي الليفي يف الثدي وهل هو ورم حميد؟؟

حواء �سليمان عبد القادر

كثريات هن من يعانني من وجود
حبيبات متحركة يف الثدي ،فمنهن من
الي�شعرن بوجودها ومنهن من ينتبهن
لوجودها فتثري لديهن القلق واخلوف
من ان تكون اورام خبيثة خا�صة اذا كن
مر�ضعات.
يتكون الثدي من غدد مفرزة
للنب وقنوات ناقلة للنب يحيط بها
ن�سيج ليفي ون�سيج غدي ون�سيج
دهني ،والورم الغدي الليفي"
 "Fibroadenomaهو كتلة غري
�رسطانية تن�ش�أ من الن�سيج الغدي
والليفي بدون �سبب معروف .ويعد
الورم الغدي الليفي �أكرث �أورام الثدي
�شيوعا يف الن�ساء حتت �سن .30
ال توجد �أ�سباب معروفة لنمو الورم
الغدي الليفي ،ويعتقد ب�أن �سببه
هو هرمونات اخل�صوبة وح�سا�سيتا
لهرمون اال�سرتوجني وي�ستدل على
ذلك بزيادة حجم الورم يف فرتة احلمل
والدورة ال�شهرية وتناق�ص حجمه يف
فرتة انقطاع الطمث التي تتناق�ص فيها
هرمونات اخل�صوبة "اال�سرتوجني".
تت�شابه �أعرا�ض الورم الغدي
الليفي مع �أعرا�ض �رسطان الثدي
من حيث ظهور كتلة غريبة بالثدي
ويظهر االختالف يف قابلية الورم
الغدي الليفي للتحريك بينما تكون
كتلة �رسطان الثدي ثابتة غري قابلة
للتحريك .يتطلب الورم الغدي الليفي
متابعة طبية للت�أكد من تطور حجمه
مبرور والوقت وقد حتتاج املري�ضة
�إىل عملية جراحية ال�ستئ�صاله.
قد يطلق على الورم الغدي الليفي
ا�سم ف�أرة الثدي �أو فئران الثدي نظرا
لقابلية الورم الغدي الليفي للحركة
داخل ن�سيج الثدي.
وي�شري موقع ويكيبيديا ان 10-15
 %من املري�ضات امل�صابات بالورم
الغدي الليفي يعانني من ظهور كتل
متعددة يف كال الثديني ،بينما تعاين
�أغلبية املري�ضات من كتلة وحيدة
فقط ،وتت�صف كتلة الورم الغدي
الليفي ب�أنها مطاطية غري م�ؤملة
وقابلة للتحريك ب�سهولة ،ذات

جوانب �سهلة التمييز و�سطح ناعم.
ويتباين حجم الورم الغدي الليفي
من ب�ضعة مليميرتات ال ميكن التعرف
على وجودها �إال با�ستخدام ت�صوير
الثدي ال�شعاعي �أو املوجات فوق
ال�صوتية� ،إىل ب�ضعة �سنتيميرتات
ميكن حت�س�سها بالفح�ص الطبي� ،إىل
�أحجام �ضخمة ت�صل �إىل � 8سم.وقد

ثدي �سليم

يزداد الورم الغدي الليفي يف احلجم
مبرور الوقت وخ�صو�صا يف حالة
احلمل ،وقد ي�ضمر يف فرتة انقطاع
الطمث عند املري�ضة.
يحوي كل ثدي على  15و حتى 20
ف�ص من الن�سيج العقدي glandular
 ,tissueمرتبة كالزهرة �أو
القرنبيط .و تق�سم هذه الف�صو�ص �إىل
ف�صي�صات �أ�صغر تقوم ب�إنتاج احلليب
�أثناء احلمل و الإر�ضاع .و هناك
قنوات �صغرية تقوم ب�إي�صال احلليب
�إىل خمزن �صغري يقع خلف احللمة

ً
مبا�رشة .و هناك ن�سيج �ضام يدعى
باللحمة يقوم بدعم هذه ال�شبكة من
القنوات يف م�ستوى عميق.
و تت�ألف الأورام الغدية الليفية
من كال الن�سيجني العقدي (الف�صي�صي
 )lobularو ال�ضام (اللحمة
.)stromal
انواع االورام الغدية
هناك نوعان من االورام الغدية
الأورام الغدية الليفية الب�سيطة.
معظم الأورام الغدية الليفية هي من
النوع الب�سيط .و يكون لهذه الكتل
حواف حمددة و خاليا
ب�شكل نظامي مت�شابه.
و ال يزيد وجود هذه
الأورام من خطر الإ�صابة
ً
خا�صة
ب�رسطان الثدي ,و
يف حال عدم وجود ق�صة
عائلية للإ�صابة ب�سطران
الثدي ،و لكنها تزيد
من خطر تطور �سطران
الثدي مبعدل مرتني
�إىل ثالث مرات .ب�شكل
عام ,ويبقى خطر تطور
الإ�صابة ب�رسطان الثدي
بعد ت�شخي�ص الورم
الغدي الليفي املعقد
منخف�ض ًا.
الأورام الغدية الليفية املعقدة.
حتوي هذه الأورام الغدية الليفية
على كي�سات ,و ف�صو�ص ثدي مت�ضخمة
(� )adinosisأو بع�ض الكثافات,
�أو ن�سيج داكن يدعى بالتكل�سات
(.)calcifications
و ال تتحول الأورام الغدية الليفية
املعقدة �إىل �رسطان ثدي ,و لكنها

ثدي به ورم غدي

تزيد من خطر تطور �سطران الثدي
مبعدل مرتني �إىل ثالث مرات .ب�شكل
عام ,يبقى خطر تطور الإ�صابة
ب�رسطان الثدي بعد ت�شخي�ص الورم
الغدي الليفي املعقد منخف�ض ًا.
يتم ت�شخي�ص الورم الغدي الليفي
عن طريق الفح�ص الطبي للثدي حيث
يقوم الطبيب بفح�ص الثدي للبحث
عن وجود �أي كتلة �أو �أي تغريات
غري طبيعية بالثدي .وي�س�أل ال�سيدة
بع�ض الأ�سئلة مثل �أول مرة اكت�شفت
فيها هذه الكتلة ،وهل يتغري حجمها
خالل الدورة ال�شهرية ،وهل يوجد �أي
�إفرازات من حلمة الثدي.
وهناك اجراء ا�شعة الثدي
"املاموجرام" وهو عبارة عن �أ�شعة

�سينية على الثدي حيث يظهر الورم
الغدي الليفي يف �صورة كتلة مل�ساء،
ذات جوانب دائرية ،ووا�ضحة من
ن�سيج الثدي املحيط بها.
وتعترب �أ�شعة املاموجرام من
الفحو�صات الروتينية التي يجب على
كل �سيدة القيام بها بدءا من �سن 30
عام.كما يتم اجراء فحو�صات للورم
الغدي ب�أ�شعة املوجات فوق ال�صوتية
على الثدي  Breast ultrasoundحيث
يتم عمل موجات فوق �صوتية على
الثدي خا�صة �إذا كان عمر ال�سيدة
�أقل من  30عام حيث ال تظهر نتيجة
املاموجرام بو�ضوح يف هذا ال�سن.
وتبني �أ�شعة املوجات فوق ال�صوتية
�إذا كانت الكتلة بالثدي �صلبة �أو مليئة
ب�سائل ،فوجود كتلة �صلبة ي�شري �إىل
الورم الغدي الليفي �أما وجود كتلة
مليئة ب�سائل ي�شري �إىل وجود تكي�س
.cyst
العالج
وي�شري موقع ا�سالم اون الين ان
االطباء يف الغرب اليطلقون عليه
ورما بل تكي�س ولعالجه ففي �أغلب
الأحيان تكون املعاجلة بالعناية
الذاتية ،ويقرر ذلك ب�شكل فردي �أو
�شخ�صي � -أي تقدر كل حالة بقدرها
 فعلى �سبيل املثال :بع�ض الن�ساءقد يرغنب لب�س نوع معني من حماالت
ال�صدر للم�ساعدة على حمل الأثداء
�أقرب �إىل جدار ال�صدر ،وهذا قد ي�ؤدي
�إىل بع�ض الراحة وتخفيف الأعرا�ض
والأمل ،وحماالت ال�صدر مهمة خا�صة
للن�ساء ذوات الأثداء الكبرية �أو عند
توتر الأثداء ،كما يف�ضل ا�ستعمال
حمالة ال�صدر طوال اليوملي ًال ونهارا
خ�صو�ص ًا �أثناء �أوقات دورة املر�أة
احلي�ضية ،بالإ�ضافة �إىل تناول بع�ض
الفيتامينات وب�شكل خا�ص Vitamin
� e، Vitamin b6أو  Niacinبجرعات
غري عالية.
ً
فائدة من
وقد يجد بع�ض الن�ساء
تخفي�ض كمية الكافيني بتجنّب القهوة
وال�شاي وال�شيكوالتة التي تزيد من
�أمل الثدي وح�رص املاء ،وهذا �أمر
خمتلف فيه.

الورم الغدي بعد ا�ستئ�صالها
�أما �إذا كان �أمل الثدي الليفي الكي�سي
ّ
ويتدخل يف ن�شاطات املر�أة
حا ٌّد
اليومية فقد يكون من ال�رضوري
املدرات البولية ،والتي قد
ا�ستعمال
َّ
تخ ّفف الوذمة والأمل.
وكما هو وا�ضح ف�إن الورم الليفي
ال يعالج جراحيا بل يعالج من خالل
�أخذ هرمونات بديلة (الإ�سرتوجني
تناول
مع
والربوج�سرتون)
الفيتامينات املذكورة �سابقا ،مع
جتنب الدهون وال�شيكوالتة والكافيني
(القهوة وال�شاي والبيب�سي والكوال)،
عندها يتم تخفي�ض حجم الورم.
يف حني ي�شري موقع ويب طبيب ان
اخليار اجلراحي اي�ضا وارد الزالة
الورم الغدي  ،ففي حني يري بع�ض
املخت�صني ب�رضورة مراقبة �أورام
الثدي احلميدة دون ا�ستئ�صالها،
خا�صة �إذا كانت �صغرية وال يبدو �أنها
تكرب مع الوقت ،ف�إن بقاءه غالب ًا لن
ي�سبب �أي �رضر.
فهناك من يري احلل اجلراحي،
وي�شمل �إحدى خيارين" اال�ستئ�صال

�شا�شة يراقبها الطبيب
ويتم بعد ذلك �إر�سال الكتل التي
مت ا�ستئ�صالها �إىل املخترب لفح�صها،
ومن اجلدير بالذكر �أن هذا الإجراء
قد ي�سبب بع�ض التورم و الأمل لعدة
�أيام.
� 3إجراء غري جراحي ي�سمىبالكي بالتجميد (،)Cryoablation
وفيه يراقب الطبيب الورم احلميد يف
الثدي عرب الأمواج فوق ال�صوتية على
�شا�شة جهاز خم�ص�ص ،بينما يحمل
�أداة �إلكرتونية ت�سمى بالكرايربوب
( )Cryoprobeي�ضغط بها بلطف على
ب�رشة الثدي تقوم بتجميد الأن�سجة
املحيطة بالورم ما ي�ؤدي �إىل تدمري
الكتلة احلميدة دون جراحة.
�إن ا�ستئ�صال �أورام الثدي احلميدة ال
ي�ؤثر على �شكل ومبنى الثدي عموم ًا،
�إال �أن هذا ال مينع احتمال ظهور ما
ي�شبه الفجوة ويكاد يكون غري ظاهر
يف املكان الذي احتلته الكتلة قبل
اال�ستئ�صال.
غالب ًا لن ت�ضطر املري�ضة للخ�ضوع

اخلزاعي ( )Excisional biopsyوهي
عملية جراحية يتم اللجوء �إليها
لإزالة كتل الثدي احلميدة املعقدة
�أو العمالقة ،ويتم اخل�ضوع �أثناء
العملية اىل تخدير مو�ضعي �أو كلي.
او اال�ستئ�صال اخلزعي مب�ساعدة
�ضغط الهواء (Vacuum assisted
 ،)excisional biopsyوهذا الإجراء
ال يحتاج ل�شق جراحي كبري يف ال�صدر
كما يف النوع �سابق الذكر ،ومن املمكن
القيام به حتت تخدير مو�ضعي.
ويتم اللجوء لهذا النوع من
الإجراءات الطبية يف حال كانت
الكتلة �أو الكتل احلميدة يف الثدي
�صغرية يف احلجم .وهنا يتم �إدخال
�أنبوب مفرغ عرب �شق �صغري يف الثدي
ليتم �شفط الورم �إىل اخلارج بالكامل،
مع مراقبة ما يحدث يف داخل الثدي
والت�أكد من دخول الأنبوب للمواقع
ال�صحيحة عرب مراقبة الثدي داخلي ًا
ب�أ�شعة فح�ص الثدي مبا�رشة على

لأي �إجراءات تتابع بها حالتها بعد
ا�ستئ�صال الأورام ،و�إذا اختارت عدم
ا�ستئ�صال الأورام نظر ًا ل�صغر حجمها،
قد يطلب منها الطبيب مراقبة الأورام
قد يطلب اي�ضا مراقبة الأورام
املوجودة لكي حتر�ص املري�ضة على
عدم زيادتها يف احلجم.
معظم الأورام احلميدة التي تظهر
يف الثدي غالب ًا تكون �صغرية احلجم
وتبقى �صغرية احلجم ،وبع�ضها
يتال�شى ويختفي مع الوقت دون �أي
تدخل جراحي.
يف �أحيان قليلة جد ًا ،تزداد الكتل
احلميدة يف الثدي حجم ًا خا�صة تلك
التي تظهر عند الفتيات املراهقات.
كما �أن التغيريات الهرمونية عموم ًا
يف ج�سم املر�أة قد حتفز �أورام الثدي
احلميدة على النمو ويكرب �أثناء احلمل
�أو الر�ضاعة ،ولكنها تعود لت�صغر
بعد عودة الهرمونات �إىل م�ستوياتها
الطبيعية.
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 3وجوه تدريبية
ل�ضم الكولومبي خو�سيه �إيزكريدو
الوافد اجلديد على الدوري الإجنليزي يوا�صل �صفقاته القيا�سية جديدة تتح�س�س خطاها
يف الربميريليج

تو�صل برايتون �آند هوف �ألبيون الوافد
َّ
اجلديد على الدوري الإجنليزي املمتاز،
التفاق ل�ضم الكولومبي خو�سيه �إيزكريدو
قادما من كلوب
يف �صفقة قيا�سية للنادي،
ً
بروج البلجيكي .وذكرت تقارير �إعالمية � َّأن
برايتون �سيدفع  13.5مليون جنيه �إ�سرتليني
( 17.54مليون دوالر) ل�ضم الالعب البالغ
عاما مع وجود حوافز ،قد ت�صل
عمره ً 25
بقيمة ال�صفقة الإجمالية �إىل  16مليون جنيه.
وقال برايتون �أول �أم�س اخلمي�سَّ � ،إن �صفقة
�ضم �إيزكريدو� ،ستكون قيا�سية للنادي لكنه
مل يك�شف عن املقابل املادي بالتحديد.
و�أ�ضاف �أ َّنه تو�صل التفاق مع الالعب على
البنود ال�شخ�صية للتعاقد رغم �أ َّنه ال يزال
يحتاج �إىل اجتياز الفح�ص الطبي ،وا�ستخراج
ت�رصيح العمل ال�ستكمال الإجراءات .وحطم
النادي رقمه القيا�سي يف قيمة �صفقة االنتقال يف يونيو املا�ضي ،عندما �ضم احلار�س الأ�سرتايل ماثيو رايان مقابل حوايل  5.2مليون
جنيه من فالن�سيا .وتكرر الأمر يوم الإثنني املا�ضي عندما �ضم الهولندي دايف بروبر ،العب �أيندهوفن مقابل مبلغ قالت و�سائل الإعالم �إنه
يرتاوح بني  ،6و 10ماليني جنيه .وقال كري�س هوتون مدرب برايتون ملوقع النادي "نحن نتابع خو�سيه منذ فرتة ،وهو من �أف�ضل العبي
الدوري البلجيكي يف �آخر � 3سنوات" .ويبد�أ برايتون ،م�شواره يف الدوري الإجنليزي على �أر�ضه �أمام مان�ش�سرت �سيتي ،اليوم ال�سبت.

مع بدء �إت�صاالته بالبلجيكي توما�س مونيري
ريال مدريد مهتم بالعب �سان جريمان

ذكرت تقارير �صحفية �أول �أم�س اخلمي�سَّ � ،أن ريال
مدريد ،مهتم بتعزيز مركز الظهري الأمين بالفريق من
باري�س �سان جريمان .وقالت �صحيفة "�أ�س" الإ�سبانية،
� َّإن الريال بد�أ �أول ات�صاالت بالفعل مع البلجيكي
توما�س مونيري ،ظهري باري�س �سان جريمان .و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أ َّنه "من املتوقع �أن يكون رحيل مونيري
�سهال ً عن �سان جريمان ،بعد �أن تعاقد النادي مع
الربازيلي داين �ألفي�س ل�شغل هذا املركز ،يف املو�سم
املقبل" .وكان نادي ريال مدريد ،تخ َّلى عن العبه
الربازيلي دانيلو ،ل�صالح مان�ش�سرت �سيتي ،ما يدفع
الفريق امللكي للتعاقد مع العب �آخر لهذا املكان.
وو�ضع باري�س �سان جريمان ،العديد من العبي الفريق
الأول يف ال�سوق هذا ال�صيف ،من �أجل جتنب الدخول يف
قانون اللعب املايل النظيف.

يف ليلة تكرمي العب الفريق الأندل�سي الراحل �أنطونيو بويرتا
وديا
�إ�شبيلية يهزم روما
ً

حقق �إ�شبيلية الإ�سباين فوزا وديا على نظريه
روما الإيطايل ،بهدفني لواحد� ،أول �أم�س اخلمي�س،
على ملعب الأول "رامون �سان�شيز بيثخوان" ،يف ليلة
تكرمي العب الفريق الأندل�سي الراحل� ،أنطونيو
بويرتا .وانتظر الفريقان حتى قبل نهاية اللقاء
بنحو  17دقيقة ،من �أجل افتتاح باب الت�سجيل عرب
املدافع الأرجنتيني� ،رسخيو �إ�سكوديرو (ق،)73
قبل �أن يعزز الوافد اجلديد ،مانويل �أجودو 'نوليتو'،
النتيجة للأندل�سيني بالهدف الثاين يف الدقيقة
الأخرية من عمر اللقاء .بينما تكفل البو�سني �إيدين
دجيكو بت�سجيل هدف ال�رشف لـ"اجليالورو�سي"،
يف الدقيقة الأوىل من الوقت املحت�سب بدال من
ال�ضائع ( .)1+90وت�أتي هذه املباراة تكرميا
لالعب �إ�شبيلية الراحل� ،أنطونيو بويرتا ،الذي
فارق احلياة يف � 28أغ�سط�س عام  ،2007عن عمر يناهز  22عاما ،بعدما �سقط مغ�شيا عليه خالل املباراة االفتتاحية ملو�سم (2007-
 )08بالليجا ،على نف�س هذا امللعب �أمام خيتايف ،ليتم �إ�سعافه و�إفاقته داخل امللعب ،قبل �أن يفقد وعيه مرة �أخرى ،ليتم نقله
للم�ست�شفى ويفارق احلياة بعدها .وي�ستعد �إ�شبيلية ،حتت القيادة الفنية اجلديدة للأرجنتيني �إدواردو 'توتو' برييزو ،النطالقة
املو�سم اجلديد يف الليجا ،على ملعبه �أمام �إ�سبانيول يوم  20من ال�شهر اجلاري .ولكنه �سيخو�ض قبل ذلك مباراة ذهاب الدور
التمهيدي ،امل�ؤهل لدور املجموعات بدوري الأبطال ،يوم الأربعاء املقبل� ،أمام �إ�سطنبول با�شاك�شهر الرتكي .يف املقابل� ،سيق�ص
"ذئاب" العا�صمة الإيطالية �رشيط مواجهاتهم يف "ال�سريي �آ" خارج قواعدهم� ،أمام �أتاالنتا ،يوم  20من هذا ال�شهر �أي�ضا.

اكت�سب الدوري الإجنليزي املمتاز �شهرة
كبرية ،نتيجة ا�ستقطابه �أبرز مدربي اللعبة،
لدرجة �أن جنومية ه�ؤالء املدربني طغت يف كثري
من الأحيان على الالعبني� ،أ�صحاب املهارات
اال�ستثنائية والرواتب ال�ضخمة .و�سي�شهد
املو�سم املقبل �رصاعا جديدا بني مدربني لهم
�سمعة مرموقة� ،أمثال :جوزيه مورينيو وجو�سيب
جوارديوال و�أر�سني فينجر و�أنطونيو كونتي
وماوري�سيو بوكيتينو ويورجن كلوب ،فيما يحل
 3مدربني ك�ضيوف جدد على البطولة ،متمنني
النجاح يف جتربتهم الأوىل بالربميريليج حيث
من املتوقع �أن يطر�أ تغيري جذري على �أ�سلوب
لعب كري�ستال باال�س يف املو�سم اجلديد ،مع
قدوم املدرب فرانك دي بور ،الذي جاء من
املدر�سة الهولندية التي ال تعرتف �إال بالكرة
ال�شاملة .و�سيخلف دي بور املدرب امل�ستقيل،
�سام �أالرداي�س ،الذي جنح يف احلفاظ على موقع
الفريق بالدوري املمتاز ،املو�سم املا�ضي،
قبل �أن ي�ستقيل لأ�سباب �شخ�صية .و�سيكون
لزاما على املدرب الهولندي تقدمي كرة
جذابة ،ميكنها قيادة الفريق لتحقيق نتائج
ت�ضمن له البقاء بني �أندية و�سط الرتتيب ،على
خ�صو�صا �أنه تعر�ض النتقادات
�أقل تقدير،
ً
يف املو�سم املا�ضي ،ب�سبب ف�شله يف ترك
ب�صمة مع �إنرت ميالن الإيطايل.وميلك دي بور
الو�سائل التي متكنه من تقدمي كرة هجومية،
بوجود ويلفريد زاها وكري�ستيان بنتيكي ،لكنه

مباريات
الدوريات
الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز 2018/2017
اجلمعة � 11أغ�سط�س
�آر�سنال

* لي�سرت �سيتي

11:45

ال�سبت � 12أغ�سط�س
04:30
* ليفربول
واتفورد
07:00
* برينلي
ت�شيل�سي
�إيفرتون * �ستوك �سيتي 07:00
�ساوثهامتون * �سوانزي �سيتي 07:00
كري�ستال باال�س * هيدير�سفيلد تاون 07:00
و�ست بروميت�ش �ألبيون * بورمنوث 07:00
برايتون * مان�ش�سرت �سيتي 09:30
الأحد � 13أغ�سط�س
نيوكا�سل يونايتد * توتنهام هوت�سبري 05:30
مان�ش�سرت يونايتد * و�ست هام يونايتد 08:00

ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين
بر�شلونة

ريال مدريد

*

11:00

ك�أ�س ال�سوبر الإيطايل
يوفنتو�س

*

الت�سيو

11:45

يحتاج لأوراق جديدة ،بعدما امتنع كري�ستال باال�س عن �رشاء الالعبني هذا ال�صيف،
مع االكتفاء با�ستعارة روبن لوفتو�س ت�شيك ،وجايرو ريديفالد ،من ت�شيل�سي و�أياك�س .ومل
يكن �أ�شد املتفائلني يتوقع �أن يتمكن املدرب الأملاين -الأمريكي ،ديفيد فاجرن ،من حتويل
هدر�سفيلد تاون �إىل قوة �ضاربة يف الدرجة الأوىل ،ليت�أهل الفريق �إىل الربميريليج عرب الدور
النهائي احلا�سم .ن�ش�أ فاجرن يف �أملانيا ،وبد�أ م�سريته الكروية يف �آينرتاخت فرانكفورت ،قبل
�أن ينتقل لفرق �أخرى� ،أهمها ماينز و�شالكه ودارم�شتات ،واعتزل اللعب يف  ،2005عل ًما ب�أنه
مثل املنتخب الأمريكي يف  8منا�سبات .ويعترب فاجرن �صديقا مقربا ملدرب ليفربول ،يورجن
كلوب ،ويت�شارك معه يف بع�ض اخل�صال ،خ�صو�صا حما�سه ال�شديد خالل املباريات ،الأمر
الذي يدفعه �أحيانا للجري نحو امللعب واالحتفال مع الالعبني .و�أجرى فاجرن تغيريات عديدة
الكرة ،ال�صيف احلايل،
على الفريق ،يف املو�سم قبل املا�ضي ،عندما ا�شرتى  11العبا .و�أعاد ّ
عندما تعاقد هدر�سفيلد تاون مع  10العبني� ،أهمهم العب مان�ش�سرت �سيتي ،الذي لعب مع
الفريق على �سبيل الإعارة يف املو�سم املا�ضي� ،أرون موي .واعتاد �ساوثهامبتون على تغيري
جهازه الفني يف ال�سنوات الأخرية ،ورغم الأداء القوي للفريق يف املو�سم املا�ضي� ،أقال النادي
مدربه الفرن�سي ،كلود بويل ،وا�ستعان بخربات الأرجنتيني ،بيليجرينو .وحقق بيليجرينو جناحا
ملمو�سا مع �أالفي�س الإ�سباين ،املو�سم املا�ضي ،عنما و�صل به �إىل نهائي ك�أ�س �إ�سبانيا ،قبل
اخل�سارة �أمام بر�شلونة .وي�أمل املدرب �أن يوا�صل جناحاته مع �ساوثهامبتون ،م�ستعينا بخرباته
ال�سابقة يف املالعب الإجنليزية ،كالعب وم�ساعد للمدرب يف ليفربول .ومل ين�شط �ساوثهامبتون
كثريا يف �سوق االنتقاالت ال�صيفية ،وح�صل على خدمات العب واحد فقط ،هو املدافع يان
بدناريك ،من ليخ بوزنان البولندي .ويتجه النادي نحو اال�ستغناء عن مدافعه الهولندي ،فريجيل
فان ديك ،فيما ي�أمل بيليجرينو يف �إقناع �أتلتيكو مدريد بالتخلي عن مهاجمه ،لوت�شيانو فيتو.

الت�شيكية بلي�سكوفا تبلغ دور الثمانية

الت�شيكية
ت�أهلت
الأوىل
امل�صنفة
لبطولة تورونتو
لل�سيدات �أول
ففي الدور
للبطو لة
كندا فازت
بعدان�سحاب
مي
نعو
و ا لنتيجة
تقدم امل�صنفة
و1-
و6-7
الفرن�سية كارولني
كاثرين
الأمريكية

بلي�سكوفا
كارولينا
�إىل دور الثمانية
للتن�س
�أم�س اخلمي�س.
ا لثا لث
املقامة يف
بلي�سكو فا
ا ليا با نية
ا و �سا كا
ت�شري �إىل
الأوىل 6-2
�صفر .وانت�رصت
على
جار�سيا
بيلي�س  6-4و.6-2
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

بقيت الأرجنتني ثالثة وتقدمت �سوي�رسا اىل املركز الرابع

�صراع الإخوة الأعداء يت�صدر كال�سيكو ال�سوبر الإ�سباين الربازيل ت�ستعيد ال�صدارة من �أملانيا يف ت�صنيف "الفيفا"
ا�ستعاد منتخب الربازيل �صدارة ت�صنيف
االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) ال�صادر
اخلمي�س من نظريه االملاين بطل العامل
.2014
وكان املنتخب االملاين انتزع ال�شهر
املا�ضي ال�صدارة من الربازيل عقب فوزه
بك�أ�س القارات على ح�ساب ت�شيلي.
وبقيت االرجنتني ثالثة ،وتقدمت �سوي�رسا
اىل املركز الرابع ،وبولندا اىل املركز
اخلام�س ،وهو االف�ضل لها يف تاريخها.
عربيا ،احتفظت م�رص باملركز االول (25
عامليا)� ،أمام تون�س ( )34واجلزائر
( )48وال�سعودية ( )59واملغرب ()60

ينتظر ع�شاق كرة القدم حول العامل،
موعدين مع متعة و�إثارة ال�ساحرة
امل�ستديرة ،يف كال�سيكو مزدوج ،بني
عمالقي الكرة الإ�سبانية ،ريال مدريد
وبر�شلونة.
وي�ستقبل الفريق الكتالوين ،نظريه
امللكي ،يف ملعب "الكامب نو" ،م�ساء غدا
الأحد يف جولة الذهاب من ك�أ�س ال�سوبر
الإ�سباين ،قبل �أن يحل عليه �ضيفًا على
ملعب "�سانتياجو برنابيو" ،الأربعاء
املقبل ،يف لقاء الإياب.
ويحمل بر�شلونة لقب ال�سوبر املحلي،
إيابا ( )2-0و(،)3-0
بعدما فاز
ذهابا و� ً
ً
على �إ�شبيلية ،يف الن�سخة املا�ضية ،بينما
جنح ريال مدريد يف ح�صد لقب ال�سوبر
الأوروبي ،للمرة الثانية على التوايل،
الثالثاء املا�ضي ،بالفوز على مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي (.)2-1
وتواجه الفريقان ،يف كال�سيكو
ا�ستثنائي ،قبل �أ�سبوعني ،خالل فرتة
الإعداد بالك�أ�س الدولية للأبطال ،يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وفاز بر�شلونة
بنتيجة (.)3-2

وبالنظر �إىل نتائج الفريقني خالل فرتة
الإعداد ،ف�إن ريال مدريد خا�ض جولة
حت�ضريية غري جيدة مطلقًا من ناحية
النتائج ،على عك�س غرميه بر�شلونة الذي
حقق نتائج هائلة وفاز يف جميع مبارياته.
و بد�أ الفريق امللكي جولته يف الواليات
املتحدة ،باخل�سارة �أمام مان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي بركالت اجلزاء ،بعدما انتهى
وقت املباراة الأ�صلي بالتعادل (،)1-1
ثم �سقط بهزمية مدوية �أمام مان�ش�سرت
�سيتي بنتيجة ( ،)1-4قبل �أن يخ�رس
الكال�سيكو �أمام بر�شلونة (.)2-3
واعتمد املدير الفني للفريق ،زين
الدين زيدان ،خالل الفرتة التح�ضريية،
على جمموعة كبرية من الالعبني ال�شباب،
بالإ�ضافة �إىل ال�صفقات اجلديدة ،مثل
فاييخو وماركو�س لورنتي و�سيبايو�س.
وجنح امللكي يف �إنهاء رحلته �إىل
الواليات املتحدة ،بفوز على جنوم الدوري
الأمريكي ،عن طريق ركالت اجلزاء ،بعد
التعادل ( )1-1يف الوقت الأ�صلي.
ورغم النتائج ال�سيئة للفريق� ،إال �أنه
ظهر ب�شكل قوي للغاية يف �أول اختبار

ر�سمي �أمام مان�ش�سرت يونايتد يف ال�سوبر
الأوروبي ،وفاز عن جدارة وا�ستحقاق،
و�سيطر ب�شكل مطلق على جمريات اللقاء.
�أما بالن�سبة لرب�شلونة ،فكانت نتائج
مبارياته التح�ضريية مميزة للغاية ،فبد�أ
امل�شوار �أمام يوفنتو�س الإيطايل ،وفاز
عليه ( ،)2-1ثم تغلب على مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي ( ،)1-0و�أحرز �أهداف
املباراتني النجم الربازيلي نيمار ،الذي
رحل �إىل باري�س �سان جريمان.
ويف �آخر مباراة بالواليات املتحدة
الأمريكية ،فاز الفريق الكتالوين
بالكال�سيكو �أمام ريال مدريد ،ثم
�أنهى مبارياته التح�ضريية على ملعبه
"كامب نو" ،بخما�سية يف �شباك فريق
�شابيكوين�سي الربازيلي ،يف ك�أ�س جوهان
جامرب.
وكان احلدث الالفت يف م�شوار بر�شلونة
التح�ضريي بالواليات املتحدة ،هو ت�ألق
نيمار بقوة ،والذي يغيب عن كال�سيكو
ال�سوبر بعد رحيله �إىل باري�س �سان
جريمان ،عن طريق دفع ال�رشط اجلزائي يف
عقده ،والذي يبلغ  222مليون يورو.

يف بطولة العامل اللعاب القوى املقامة يف لندن

ختام م�شوار بولت ونقطة حتول فرح يف مونديال القوى

يخو�ض اال�سطورة اجلامايكية او�ساين
بولت وجنم امل�سافات الطويلة الربيطاين
مو فرح �سباقيهما االخريين اليوم ال�سبت،
يف بطولة العامل اللعاب القوى املقامة يف
لندن حتى االحد ،اذ �سيعلن االول اعتزاله
بعد النهائيات وينتقل الثاين ل�سباقات
الطرق.
بولت الذي جذب اجلماهري لعقد من الزمن
بعد تراجع �شعبية ام االلعاب ،يخو�ض
�سباقه االخري يف التتابع  100*4م ،بعد
حلوله ثالثا يف  100م وراء االمريكيني
جا�سنت غاتلني وكري�ستيان كوملان.
واحرز بولت ( 30عاما) حتى االن  11ذهبية
يف بطولة العامل و 14ميدالية ملونة (رقم
قيا�سي) ،وقاد جامايكا اىل الفوز يف �آخر
 6بطوالت كربى ( 4يف املونديال و 2يف
االوملبياد) ،علما بانها مل تخ�رس يف بطولة

العامل منذ او�ساكا .2007
وتوجت جامايكا بفارق  0,33ثانية عن
اليابان يف اوملبياد ريو ،ويف مونديال
 2015بفارق  0,65ثانية عن ال�صني.
ومنذ حلوله ثانيا بفارق �ضئيل يف �سباق
 10االف م يف بطولة العامل  2011يف
دايغو ،مل يخ�رس الربيطاين مو فرح يف
�سباقي 5االف و 10االف م يف البطوالت
الكربى.
ويبحث فرح ( 34عاما) ،ال�صومايل اال�صل
والذي ت�شكل لندن  2017البطولة االخرية
له قبل الرتكيز على �سباقات الطرق
وخ�صو�صا املاراتون ،عن ثنائية تاريخية
ثالثة يف �سباقي  5االف و 10االف ،لريفع
ر�صيده اىل  7ذهبيات (توج اي�ضا بذهبية
 10االف م يف دايغو .)2011
ومن املناف�سني لفرح يف �سباق  5االف

م ،االثيوبيون خمتار ادري�س �صاحب ا�رسع
وقت هذه ال�سنة ( 12:55,23د) ،يوميف
كيجيلت�شا ،و�سيليمون باريغا ( 17عاما).
كما يخو�ض النهائي البحريني برهانو
باليو.
بعد تتويجها بلقب  ،2015هيمنت
الرو�سية ماريا ال�سيت�سكيني على
م�سابقات الوثب العايل ،فتوجت  33مرة
من �أ�صل  36م�شاركة داخل وخارج قاعة،
وقبل و�صولها اىل لندن حققت  24فوزا
متتاليا .وكانت ال�سيت�سكيني التي ت�شارك
حتت علم حمايد ب�سبب ايقاف رو�سيا يف
ق�ضية التن�شط املمنهج ،الوحيدة هذه
ال�سنة تعلو فوق حاجز مرتين ( )2,06يف
لوزان ،مقرتبة من الرقم العاملي القدمي
للبلغارية �ستيفكا كو�ستادينوفا (2,09
م) يف مونديال روما .1987
وبعد هيمنتهن على ميداليات اوملبياد
ريو ،تعول �سيدات الواليات املتحدة
لل�سيطرة على �سباق  100م حواجز ،بقيادة
حاملة الرقم العاملي كندرا هاري�سون.
�سجلت هاري�سون ( 24عاما) اف�ضل وقت
هذه ال�سنة ( 12,28ث) ،لكنها تخو�ض
البطولة العاملية بعد ف�شلها املا�ضي
بالت�أهل اىل ريو ،علما بانها حطمت الرقم
العاملي قبل االوملبياد ب�أ�سابيع قليلة
( 12,20ث) يف لندن.

واالمارات ( )74وقطر ( )78و�سوريا
(.)80
 ت�صنيف املنتخبات الع�رشة الأوىل: 1الربازيل  1604نقاط 2املانيا  1549نقطة 3الأرجنتني  1399نقطة� 4سوي�رسا  1329نقطة 5بولندا  1319نقطة 6الربتغال  1267نقطة 7ت�شيلي  1250نقطة 8كولومبيا  1208نقاط 9بلجيكا  1194نقطة 10-فرن�سا  1157نقطة

مل يحالفه احلظ يف اربع منا�سبات �سابقة

ً
املغرب يتقدم ر�سميا بطلب ا�ست�ضافة مونديال 2026

تقدم االحتاد املغربي لكرة القدم ر�سميا ً
�أم�س اجلمعة بطلب ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل
لكرة القدم لعام .2026
وهي املرة اخلام�سة التي يتقدم فيها
املغرب بطلب ا�ست�ضافة
العر�س العاملي بعد 1994
و 1998و 2006و،2010
وبات املغرب ثاين مر�شح
ملونديال  2026بعد الواليات
املتحدة واملك�سيك وكندا
التي �أعلنت تقدمها برت�شيح
م�شرتك.
وي�أمل املغرب يف �أن يكون
ثاين بلد �أفريقي ي�ست�ضيف
املونديال بعد جنوب �أفريقيا
التي نظمته عام .2010
و�سبق للرئي�س اجلديد
لالحتاد االفريقي لكرة القدم

مف�سحا الباب �أمام عودته

�أحمد �أحمد �أن �أعرب عن "اقتناعه" ب�أن
املغرب ميكنه تنظيم مونديال 2026
منتخبا
الذي �سيكون الأول مب�شاركة 48
ً
بدالً من  32التي كانت ت�شهدها ن�سخه
ال�سابقة.
وقامت اململكة يف الأعوام
الأخرية بور�شة كبرية لإدخال
كرة القدم عامل االحرتاف
تر�شيحاتها
و�ضاعفت
ال�ست�ضافة البطوالت لتهيئة
الأر�ضية لتنظيم نهائيات
ك�أ�س العامل.
وكان مقرراً �أن ي�ست�ضيف
املغرب نهائيات ك�أ�س الأمم
الأفريقية عام  2015بيد �أنه
رف�ض تنظيمها ب�سبب خماوف
مرتبطة بوباء "�إيبوال" ،فنقلت
البطولة �إىل غينيا اال�ستوائية.

مرة ثانية

مورينيو يعلن مفاج�أة بخ�صو�ص �إبراهيموفيت�ش

اليزال النجم ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش،
مهاجم مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق يف املرحلة
العالجية بعد تعر�ضه �أواخر املو�سم املا�ضي
لقطع يف الرباط ال�صليبي ،وهي �إ�صابة
ت�ستدعي ابتعاده عن املالعب لنحو �ستة
�أ�شهر.
وك�شف الربتغايل جوزيه مورينيو ،املدير
الفني لفريق مان�ش�سرت يونايتد� ،أم�س
اجلمعة �أن النادي الإجنليزي يتفاو�ض مع
�إبراهيموفيت�ش ب�ش�أن عودته لأولد ترافورد
عقب تعافيه من �إ�صابته.
وانتهى عقد املهاجم ال�سويدي الذي تنازل
عن احل�صول على �أجره طوال فرتة غيابه عن
املالعب ،مع مان�ش�سرت يونايتد يف  30يونيو
املا�ضي بعد مو�سم واحد فقط مع النادي
الإجنليزي فاز خالله بالدوري الأوروبي وك�أ�س

رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة ،و�سجل
 28هدفا و�صنع  9يف  46مباراة خا�ضها مع
ال�شياطني احلمر.
وقال مورينيو يف م�ؤمتر �صحفي قبيل انطالق
�أوىل جوالت الدوري الإجنليزي املمتاز:
"�أعتقد �أنه �أظهر �أن ما قدمه العام املا�ضي مل
يكن كافيا".و�أ�ضاف" :زالتان ي�ستطيع ويريد
تقدمي املزيد ،يرغب يف لعب كرة القدم على
�أعلى م�ستوى ونحن نتحدث ونتفاو�ض معه
حول �إمكانية االن�ضمام �إلينا خالل الن�صف
الثاين من املو�سم املقبل".
وتابع�" :إنه م�صاب ولي�س يف حالة ت�سمح
له باللعب بعد .هذه لي�ست عملية يجب �أن
تتم ب�شكل فوري ،ل�سنا يف عجالة لكننا نعلم
�أن �إبراهيموفيت�ش ال يزال يريد اللعب على
�أعلى م�ستوى".
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()199

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

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

�صدى
احلروف

�ساوا  ..بني متاري�س الدفاع
و�آفاق الت�ألق واالبداع !! 2 - 1

ظن الدرق امل�أفون و�أ�سياده
لقد
ٌ
االمربياليني من طم�س معامل الق�ضيه
االرتريه ودك معاقل ثورتها وده�س
�شبابها و�سحق جماهري ال�شعب املتعط�ش لفجر احلريه والزاحف اىل
ظالل االمن وال�سالم باملعركة امليدانيه تدفقت عليه الآله احلربيه
و�صوب فا �صبحت �إرتريا وفى ٍ
ٍ
ٍ
وقت وجيز
حدب
واال�ستعماريهمن كل
زمنذ (هيلى �سال�سة-اىل هيلى ماريام ) ثكنه ع�سكريه امربياليه
لتتحول فى عهد الدرق اىل (�سونامى احمر ) (وحزم امربياىل )نا�سف
ٍ
ابجنون
ا�ستعمار (خال�سى ) بني قطبني متنافر ين مت�شاحنني تواحد
وا�رصار البتالع اريرتيا وتق�سيم خرياتها بني فك (اال�شرتاكيني)
واخرا�س (االمربيالني)وحترتق االر�ض وت�شغلى اجلبال والآمال وتدمر
مغماومامن ًا ومالذ ًا كل م�آربهم
االحالم واالن�سان وتبقى لهم �إرتريا
ُ
وخمططاتهم االقليميه والقارية وارتريا و�شعبها فى احلجيم وقفت
ً
هادئة وقورة امام هذا التطور امل�شارع من االطماع
الثوره االريرتيه
وتكدي�س القوى وجتميع الطاقات لقري بها وتغريق �صفوفها ب�صمود
املحارب وم�سئوليه الثائر و�أمانة الثورى والغدائى نظمت الثورة
�صفوفها ورتبت كتائبها و�ضمن جماهري �شعبها فوجهت كل البنادق
اىل �صدر الغا�صبني وان �ألوام اجلليد وكتل الثلوج وال�ضباب الزائف
الذى جتتمع وحت�شدو تعلق فى ار�ض اريرتيا زور ًا وبهتان ًا بد�أ يذوب
ويتال�شى وي�ساقط �أمام ا�شعة الثوره و�شم�سها ال�ساطعه احلارقة فكان
ال�رسمدى
مايو �آيار نهايات �ضبابهم الغائم وبدايات ال�شعاع االرترى
ٌ
القائم واخلالده!!!!....

�إ�صطباحة

جمال بحالياي

احل�شرات �أحدث ال�صيحات يف نكهات “الآي�س كرمي” يف نيويورك

ت�شتهر حمالت البوظة الأمريكية بنكهاتها
الغريبة ،ولكن �أحدث طعم يجتاح حمالت
نيويورك جمنونة للغاية بكل معنى الكلمة.
قدم حمل ” ال نيويوركينا ” للبوظة يف
وي�ست فيلدج يف مانهاتن نكهة ت�سمى ”
هابي هوبي “ ،وتتكون من الفانيليا وفلفل
�شيبوتلي وكراميل وق�رش الربتقال املحلى
واجلندب املحم�ص.
وقالت مالكة املحل فاين جري�سون� ” :أحب الطعم والقوام .من حيث �أتيت يف املك�سيك،
غالب ًا ما ن�أكل اجلندب كوجبة خفيفة .لقد كنت انتظر ا�ستخدامه لأنني طاملا اعتقدت �أنه
�سيكون مكون بوظة رائع “.
وعادة ما يتم حتمي�ص اجلندب الذي ي�سمى ” �شابولينيز ” بالأ�سبانية ،و�أكله مع امللح
و الليمون �أو ع�صري الليمون.
ويبلغ حجم ح�رشة اجلندب املقرم�شة حجم قمع اخلياطة ولها نكهة قوية .ويقول
الكثري من الزبائن �إن طعمها ي�شبه ع�صيدة ال�شوفان ،بح�سب روي ماريتينز الذي يعمل
باملحل .وتبلغ تكلفة نكهة ” هابي هوبي ” نحو ع�رشة يوروهات وهي متوفرة حتى
نهاية �أغ�سط�س.

ر�سام تركي يلهم بخياله علماء الآثار يف ترميمهم الأطالل
ت�شكل ر�سومات الرتكي �أيدين �أرقو�ش م�صدر
�إلهام لعلماء الآثار واملهند�سني ،ال�ساعني
لرتميم الأبنية والأطالل املكت�شفة مبدينة
“�سرتاتونيكيا” الأثرية يف والية موغال غربي
تركيا.مدينة “�سرتاتونيكيا” الأثرية ،التي
تعد �ضمن �أكرب مدن الرخام القدمية يف العامل،
واملدرجة على قائمة الرتاث العاملي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
“اليون�سكو” ،ت�شهد �أعمال حفر م�ستمرة؛ لإعادة ترميمها.وقال �أرقو�ش �إنه عمل ر�سام ًا
يف م�رشوع ترميم املنازل العثمانية والرومية يف منطقة “بك �أوغلو” مبدينة �إ�سطنبول،
بالإ�ضافة �إىل عمله يف م�رشوع جتديد وترميم منزل عامل الآثار العثماين “عثمان حمدي
بك” يف .2007
ي�شار اىل �أن عثمان حمدي بك ،عامل �آثار عثماين ومعمار ومدير متحف ور�سام ومفكر
وخبري فني و�أحد الرواد الت�شكيلييني يف ع�رصه.ويعترب حمدي بك �أول خبري ترميم يف
الدولة العثمانية ،و�أول من �أ�س�س املتاحف يف تركيا ،كما �أنه م�ؤ�س�س املتحف الرتكي
املعماري واملدر�سة الرتكية للفنون اجلميلة.و�أو�ضح �أرقو�ش� ،أن �إعادة �إحياء الأبنية
التاريخية �شعور ال يو�صف بالن�سبة له ،م�ضيف ًا “حني تر�سم هذه الأبنية التاريخية،
وجت�سد معها خمططات بنائها وق�ص�صها ت�شعر وك�أنك تعي�ش يف املا�ضي”.وتابع “�أ�شعر
وك�أين يف رحلة عرب التاريخ� ،أتخيل خاللها منط احلياة يف ذلك الع�رص فعملي ممتع جد ًا
ٍ
مبان مهمة جد ًا وت�شبه
وم�شوق للغاية”.ولفت �إىل �أن مدينة “�سرتاتونيكيا” الأثرية ت�ضم
ّ
املدينة التي تزال تنب�ض باحلياة ،و�أ�ضاف �أنه يقوم بر�سومات ت�سهم يف �إعادة بنائها
احلمام التاريخي يف مدينة �سرتاتونيكيا ،واملنازل التي ظهرت
وترميمها.و�أكد �أنه ر�سم
ّ
عقب �أعمال احلفر ،ف�ض ًال عن ر�سمه الطرق التي تعود للعهد العثماين.

اقوال امل�شاهري
“�إن التحرر من خرافة عدم وجود
الوقت الكافى هى �أوىل املحطات
التى ننطلق منها �إىل حياة منظمة
وا�ستغالل �أمثل للوقت واحلياة ب�شكل
عام”"
"يجب �أن حتب احلياة و تعرف
كيف متوت"
نابليون بونابرت
"�إن حياة تنتهى باملوت ،وال
بقاء بعدها  ،هى حياة ال ت�ستحق
ان نحياها"
م�صطفى حممود
"يف احلياة رذيلتان اثنتان فقط..
�أن تكذب على نف�سك..و�أن تخاف من
ان�سان مير�ض مثلك وميوت مثلك
..تخل�ص منهما وكن جرئ القلب
..تكن رجال فا�ضال"
تول�ستوي
"ال�شخ�ص الذي لديه فكرة خاطئة
عن احلياة �ستكون لديه دوم ًا فكرة
خاطئة عن املوت".
تول�ستوي
زلت ح ّياً
"ا�رصخ لتعلم �أنك ما
َ
وح ّي ًا و�أن احلياة على هذه الأر�ض
ممكنة"
�صدام ح�سني
"املبادىء لي�ست �سبيل احلياة
لرتتقي ح�سب ،وامنا هي تاجها..
فال تهبط باملبادىء اىل م�ستوى
و�سائل متدنية ،وال تدعها معلقة من
غري �سند يعطيها احليوية ،وقدرة
التجديد ب�صلتها باحلياة".
الربت �أين�شتاين
"يبد�أ الإن�سان يف احلياة عندما
ي�ستطيع احلياة خارج نف�سه"
باولو كويلو
"قد تق�رص احلياة وقد تطول فكل
�شيء مرهون بالطريقة التي نحياها
بها …"
"التحدي ال ينتظر اطالقا  .واحلياة
ال تلتفت اىل الوراء  .ا�سبوع واحد
هو فا�صل من الزمن"
باولو كويلو
"�إن االن�سان الذي ال يعرف �أن
ي�صغي ال ميكنه �سماع الن�صائح التي
تغدها احلياة يف كل حلظة"
حممد كامل ح�سني
"الأ�صل يف الت�سامح �أن ت�ستطيع
احلياة مع قوم تعرف يقين ًا �أنهم
خاطئون"
"تكون احلياة �سعيدة عندما تبد�أ
باحلب و تنتهي بالطموح"
بليز با�سكال

افتتاح معر�ض لبقايا عظمية لكائنات �شبيهة
بالإن�سان يف �أفريقيا
افتتح يف جنوب �أفريقيا معر�ض
ي�ضم �أكرب ت�شكيلة من بقايا عظمية
لكائنات �شبيهة بالإن�سان يف مكان
غري بعيد عن الكهوف التي اكت�شفت
فيها.
ويتزامن املعر�ض ،الذي افتتح �أمام اجلمهور يف “يوم �أفريقيا” يف منطقة
تعرف با�سم “مهد الب�رشية” ،مع ن�رش بحث مثري للجدل ي�شكك يف وجهة النظر
الرا�سخة التي تقول �إن جذور تطور الب�رشية تكمن يف القارة ال�سمراء.
وي�ضم املعر�ض �أكرث من �ألف قطعة عظمية �أ�صلية من جن�س “هومو ناليدي”
جرى اكت�شافها يف كهوف قرب موقعي “�ستريكفونتني” و”�سوارتكران�س يف عام
 2015على بعد  40كيلومرت ًا تقريب ًا �إىل ال�شمال الغربي من جوهان�سربج.
ويقام معر�ض “�شبيه الإن�سان” يف مركز “ماروبنج” على بعد  15كيلومرتا من
مواقع احلفر التي ا�ستخرجت منها القطع العظمية ،و�سي�سمح للجمهور بع�رش
دقائق فقط مل�شاهدة املعرو�ضات املو�ضوعة يف �صناديق زجاجية.
وعلى مدى عقود �ساد �إجماع علمي على �أن �أ�سالف الب�رش الأوائل� ،أو ما يعرف
بالإن�سان “�شبيه القرد” ،ن�ش�أوا يف �أفريقيا وهي وجهة نظر طرحها �أول مرة
الإجنليزي ت�شارلز داروين عامل التاريخ الطبيعي يف القرن التا�سع ع�رش.

�شاب يعود لل�سجن مرة �أخرى عقب خروجه بـ  45دقيقة

�أعتقلت ال�رشطة الأملانية
�شاب يبلغ من العمر 30
عام ًا ،عقب خروجه من
ال�سجن بـ  45دقيقة .
وقالت ال�رشطة الأملانية
 ،يف بيان �إعالمي� ،إن
�شخ�ص ًا مل يق�ض �ساعة
واحدة بعد �إطالق �رساحه
حتى عاد خلف الق�ضبان مرة
�أخرى .و�أو�ضحت ال�رشطة �أن
الرجل قد اعتقل مرة �أخرى بعد  45دقيقة من مغادرته ال�سجن يف �ضواحي مدينة
�آوغ�سبورج جنوبي البالد.
و�أثناء مغادرته ال�سجن� ،سيطرت حالة من الغ�ضب على ال�شخ�ص وقام بلكم
�صندوق بريد و�إلقاء حاويات القمامة يف �ضاحية غابلنغن باملدينة.
و�أ�ضافت ال�رشطة �أن �إحدى �سالت القمامة �أطيح بها يف ال�شارع ،ما �أجرب العديد
من ال�سائقني على التوقف ب�شكل مفاجئ و�رسيع ،ما عر�ض حياة ال�سائقني
واملارة للخطر .لذلك� ،ألقت ال�رشطة القب�ض على الرجل البالغ من العمر 30
عام ًا وقدمته جمدد ًا �إىل القا�ضي ،الذي حكم بعودته �إىل ال�سجن مرة �أخرى.

برجك اليوم!..

برج احلمل :تف�ضل الإبتعاد عن الأ�ضواء
وال�ضجيج وال�صخب .ال توقع على عقد وال حت�سم
�أمر ًا .ت�سجل الفرتة ركود ًا على جميع الأ�صعدة.
�أن�صحك بعدم املبا�شرة بالتنفيذ .خيبة الأمل.
برج الثور  :تفرح مب�صاحلة وت�سوية مع �أحد
الأ�صدقاء �أو الزمالء .بانتظارك فر�صة لتح�سني
�صورتك �أمام املجتمع وحميطك .ال تتم ّرد وال تتذمّر.
الأجواء حافلة بالت�أييد.
برج اجلوزاء  :التواجه م�شكلة طارئة ب�سبب غريتك �أو ت�س ّرعكُ .ت�سلط عليك الأ�ضواء.
الأجواء �صعبة ن�سبي ًا وهي متتحن ثباتك وطاقاتك .احذر القطيعة واجلدال مع ال�شريك.
برج ال�سرطان  :ترتفع املعنويات ب�شكل وا�ضح .ت�ستعد لل�سفر �أو ملناق�شة �أطروحة .ترى الأمور
بو�ضوح وبنظرة متفائلة .يطمئن بالك اىل ح�صد الدعم والت�أييد.
برج اال�سد  :ال تع ّر�ض نف�سك للمخاطر لأنها فرتة �سيئة وقليلة احلظ .دموعك �سخيّة.يتدخل
احد الأطراف مل�ساعدتك وم�ساندتك .تكيّف مع الأجواء وال تكن عنيد ًا.
برج العذراء  :جتنب الفو�ضى والغ�ضب وردات الفعل فقد تعاين من تهمي�ش �أو رف�ض �أو
ت�أنيب .تراودك افكار �سوداء وقد تفقد ال�سيطرة على �أع�صابك.
برج امليزان  :تهتم ل�ش�ؤون متنوعة وتكرث امل�س�ؤوليات وت�شتد ال�ضغوط ب�سبب �ضيق الوقت.
�إعتمد �أ�سلوب ًا لين ًا وال تهمل عم ًال كي ال تحُ ا�سب عليه .كن منظم ًا!.
برج العقرب  :تقوى املعنويات وجتتاز الإمتحانات بنجاح.بانتظارك م�صاحلة او لقاء رومان�سي.
ركز طاقاتك واعمل على حت�سني اجلو العام مع الأوالد والأ�صحاب والأحباء.
برج القو�س  :ال تنتقد وال توجّ ه املالحظات .قلق ب�ش�أن �أحد �أفراد العائلة ب�سبب و�ضع �صحي.
عب عن �شكوكك وخماوفك لكن بهدوء ودون ا�ستفزاز و�ستح�صل على الدعم املطلوب.
رِّ
برج اجلدي  :حترز تطور ًا ملمو�س ًا يف العمل والدرا�سة .جتنب الإ�ستفزاز والتحدي وال تخالف
ّ
فا�ستعد!.
القانون .هناك متاعب طارئة،
برج الدلو  :دقق يف تفا�صيل العقود قبل التوقيع عليها .ناق�ش و�ساوم بجر�أة .ال تبذر االموال
حتى لو فرحت بربح او مكاف�أة .كن حري�صا على ممتلكاتك.
برج احلوت  :تعود �إليك الب�سمة والتفا�ؤل� .آن الأوان للإم�ساك بزمام الأمور و�أخذ القرارات.
ت�ستعيد كامل حيويتك وتتلقى �إ�شارة �إيجابية وتفرح النطالقة �سريعة ونا�شطة .
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