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   اجلالية االرترية يف اسرتاليا ونيوزيالند تنظم  مهرجانها السنوي

أسرتاليا  يف  اإلرترية  الجالية  نظمت 

يف   23 الـ  السنوى  مهرجانها  ونيوزيالندا 

الفرتة من الثالث عرش وحتى الخامس عرش 

شعار”  تحت  ملبورن  مدينة  يف  يناير  من 

خيارنا املستقل عزتنا”.

 افتتح فعاليات املهرجان   السيد/ يوسف 

التنظيمية    الشؤون  مسؤول  صايغ  ادريس 

بالجبهة الشعبية لدميقراطية والعدالة  ،وقد  

للمباين  وعرض  ثقافية  مناشط  عىل  إشتمل 

التاريخية السمرا  ومسرية النضال التحرري 

وإعامر البالد وسمنار حول االوضاع الراهنة 

.

ويف إفتتاح املهرجان الذي حرضه مسؤولو 

والضيوف  املنظامت    وفروع  املدينة 

يف  العام  ارتريا  قنصل  أوضح   ، املدعوين 

اسرتاليا السيد/ محاري تخستي ،  مضمون 

الرتاث  لحامية  املهرجان   واهمية  واهداف 

املواطنني  داعيا  والقيم،  التاريخ  وتوريث 

لتعزيز املشاركة واملساهمة النجاح الربامج 

الوطنية.

تنظيم  يف  الشبابية  باملشاركة  واشاد 

برضورة  موصيا  السنة،  هذه  مهرجان 

 ، اكرب  مساهمة  عىل  للحصول  تأطريهم 

املبذول  للجهد  املساهمني  جميع  وشكر 

إلخراج املهرجان يف أبهى صورة . 

برميبانك  مدينة  عمدة  أعرب  جهته  من 

وتنظيم  متاسك  النكشاير  بروس  السيد/ 

االرتريني مؤكدا وقوف ادارته مع كل الربامج 

التي ينظمونها.

االرترية  الجالية  رئيس  دعا  جانبه  من 

قنبوت   مياين  السيد/  فكتوريا  مقاطعة  يف 

الجالية  لتقوية دور  لتعزيز مساهمة االرس 

لتنمية قدرات الشباب.

التنظيمية  الشؤون  مسؤول  عقد  وقد 

والعدالة  للدميقراطية  الشعبية  الجبهة  يف 

السيد/ يوسف صايغ سمناراً ضمن فعاليات 

اوضح   ، املهرجان  يف  للمشاركني  املهرجان 

فيه ان تاريخ تصدي الشعب االرتري ، هو 

تاريخ االجيال الذي يتجدد باستمرار ، وقدم 

رشحا مصحوبا بالوقائع عن  التصدي القوي 

الواعي للشعب االرتري يف مواجهة تحديات 

الثامنني سنة املاضية

وتقوية  والتامسك  الوحدة  ان  وقال   

بان  مشددا  القوية،  الوسائل  من  الصفوف 

تستهدف  التي  املؤامرات  وافشال  التصدى 

بربامج  للدفع  املضاعف  والعمل  الوحدة  

داعيا  املرحلة،  متطلبات  من  الوطن  بناء 

العمل  برضورة   املهرجان  يف  املواطنني 

النشط باتباع هذه املوجهات.

السيد/ يوسف  ويف ختام السمنار أجاب 

صايغ عىل اسئلة واستفسارات الحضور.

عدي خواال:ختريج  شباب واسريف دورات تدريبية  
الثاين  يف  خواال  عدي  مديرية  شهدت 

عرش من يناير فعاليات تخرج 339 طالب 

دورة  عىل  حصلوا  للمحتاجني  راعية  وارس 

تدريبية. 

مابني  امتدت  التي  الدورة   اشتملت   

نظريا  وقدمت  اشهر  وثالثة  اسبوعني 

واجراء  الكهرباء  خطوط  مد  يف   وتطبيقيا 

وعلوم  الدواجن  وتربية  االولية  االسعافات 

اجتامعية.

واوضح مسؤول االتحاد الوطني للشباب 

الشاب/ قرماي  الجنويب  االقليم  والطلبة يف 

للجهود  مواصلة  تعترب  الدورة  ان  قربو 

 ، الشباب  الجارية من اجل تطوير قدرات 

ليكونو  حثيثة  جهود  لبذل  الدارسني  داعيا 

ناجحني يف   عملهم.

واشاد مدير املديرية السيد/ عند مسقل 

االتحاد  ينظمها  التي  بالربامج  ادحنوم 

لتغيري  بقوة  للعمل  الدارسني  مناشدا   ،

الفرص  من  مستفيدين  املعيشية  ظروفهم 

املتاحة لهم وإحداث تاثري ايجايب يف بيئتهم.

 مؤكدا بان عىل الطالب السعي الحثيث 

 ، التعليم  عىل  بالرتكيز  املعرفة  الكتساب 

وذلك يف اطار التوعية املكثفة املنتظمة عرب 

الشباب العامل يف مديرية ماي عيني.

  مصوع: ازدياد مشاركة اإلناث يف التعليم 
افاد مكتب التعليم يف مديرية مصوع ازدياد مشاركة ومنافسة اإلناث يف التعليم وكذلك 

ازدياد املراة املعلمة.

وذكر مسؤول التعليم يف املديرية االستاذ /اسامعيل صالح ، ان مشاركة اإلناث  يف التعليم 

التي كانت العام الدرايس 2019-2018 حوايل %44 ازدادت عام2023-2022 اىل %48.7. كام 

ارتفع عدد املعلامت يف السنوات الدراسية االربع املاضية من %44.4 اىل 85.2%.

واوضحت مديرة مدرسة سالينا االبتدائية االستاذة/ مريم محمود  ومديرة مدرسة ختمية 

االبتدائية االستاذة/سعدية حسن،  ان االستثامر الجاري يف قطاع التعليم  مهد االرضية ملشاركة 

ومنافسة املراة عامة واملهنيات يف التعليم خاصة.

توجد يف مديرية مصوع  32 مدرسة ، 12 منها روضة اطفال و11 مدرسة ابتدائية وسبعة 

مدارس متوسطة ومدرستني ثانويتني.

 لقو عنسبا: مسنار للشرطة لتعريف الطالب بالقانون  
عقدت سمنارات تنويرية حول القانون يف 

مدارس لقو عنسبا املتوسطة والثانوية لرفع 

وتنشأتهم  بالقانون  الطالب  الشباب  معرفة 

بالقيم السمحة.

عنسبا  لقو  مديرية  رشطة  قائد  ودعا 

الطالب  الشباب  فتوي   كيداين  النقيب/ 

لالبتعاد عن الجرائم وتعزيز دورهم ملكافحته 

وتوخي الحذر من الحوادث املرورية، مشددا 

بان عدم معرفة القانون ال يجنب املساءلة .

الرقيب  الجرمية  واوضح مسؤول مكافحة 

الجرمية  ظاهرة  زرإزقي   /منقستآب 

واملخالفات ، موصيا الطالب راكبي الدراجات 

كامل  بشكل  املرور  قوانني  باحرتام  الهوائية 

واالبتعاد تناول املكيفات.

لتنظيم مثل  من جهتهم طالب املعلمون 

هذه السمنارات لدورها البناء يف عملهم.

عىل  الختام  يف  كداين  النقيب  واجاب 

االسئلة واالراء املقدمة من الطالب.

عيادة  حشيشاي توسع خدمات رعاية االمومة والطفولة
يف  حشيشاي  عيادة  مسؤول  اعلن 

ابوبكر  منصور  املمرض/  حقات  مديرية 

يف  والطفولة  االمومة  رعاية  خدمات  تطور 

الضاحية.

الطاقة  وإدخال  املياه  نقص  حل  وذكر 

الشمسية يف العيادة، وارتفاع نسبة تطعيم 

االطفال اىل %95. مشريا اىل توسع اصحاح 

البيئة ادى اىل إنحسار لالمراض املعدية.

العيادة  مبنى  بصيانة  لالهتامم  ودعا 

لقدمها وعدم وجود سور فيها والذي يؤثر 

سلبا عىل مقدمي الخدمات.

 تقدم عيادة حشيشاي الخدمات الصحية 

لضواحي حشيشاي وبادوب وشالب، وتبعد 

اىل  كيلومرت   20 مسافة  حقات  مدينة  عن 

الشامل الغريب.

توسع التعليم يف فرو
اوضح مدير مدرسة مايالكاسو يف مديرية 

افتتاح  بان  عيل  محمد  /صالح  االستاذ  فرو 

املصاعب  من  خفف  الجديدة  املدرسة 

التعليمية.

إلرساء  القرى  تجمع  عدم  بينها  من 

ان  اىل  مشريا  التعليم.  وخاصة  الخدمات 

 175 السنة  هذه  استقبلت  التي  املدرسة 

طالب بينهم 55 طالبة تقدم  خدماتها لست 

قرى تجمعت عىل طريق فرو -عدي قيح.

لحصولهم  ارتياحهم  عن  الطالب  واعرب 

منه  محرومني  كانوا  ان  بعد  التعليم  عىل 

نتيجة لعدم تجمع القرى.

من جانبهم اوضح اولياء االمور بان طريق 

القرى وحصول  تجمع  يف  ساعد  -فرو  إقيال 

ابنائهم عىل خدمات التعليم.

روبروبيا  ضاحية  مدير  أكد  جهته  من 

الذي  الطريق  ان   ، ابوبكر  صالح  السيد/ 

يف  سيسهامن  واملدرسة  ضاحيتهم  يشق 

تطوراملنطقة.

الواقعة يف  مايالكاسو  ان   بالذكر  يجدر  

ضاحية روبروبيا ،  تبعد مسافة 37 كيلومرت 

اىل الغرب من فرو.

قام سكان ضاحيتي اسندا وشاكا وقريت بنفري نظافة يف مركز اسامط الصحي.

وقام السكان يف النفري الذي شارك فيه اكرث من 260 شخص ، بازالة الحشائش التي كانت 

سبب تكاثر البعوض والنفايات.

واوضح مسؤول املركز الصحي املمرض/ بيني عقباساليس،  ان النفري املنظم بتعاون  مكتب 

الصحة واالدارة والرشكاء اآلخرين سيستمر حسب الحاجة.

واشاد مدير ضاحية اسندا السيد/ عمر محمد عيل مبشاركة املراة القوية يف النفري.

صيانة خدمات مياه يف منطقة بدا
مديرية  يف  بّدا  ضاحية  مدير  افاد 

قلعلو السيد/ ادريس غونسيل تسيري 

املتوقف  املياه  صيانة مرشوع  اعامل 

عن العمل نتيجة االعطال.

تعطل  املياه  مرشوع  “ان  وقال 

بسبب سيول الخريف املايض، وواجه 

السكان نقص املياه.” 

يوميا  شخص   400 مشاركة  وذكر 

يف اعامل الصيانة وبناء حاجز حجري 

بطول 125 مرت  لحامية البرئ  وحفر 

لرتكيب   برنامج  ووجود  آخر  برئ 

الطاقة الشمسية.

القوية  مشاركتهم  السكان  واوضح 

النجاز اعامل الصيانة يف اقرص وقت.

نفري نظافة يف املركز الصحى بأمساط
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خبري أمريكي: واشنطن تؤجج الصراعات وتعيث فسادا يف العامل
أكد الخبري األمرييك، تيد غالن كاربنرت، أن 

التدخل األمرييك يف األزمة األوكرانية، يسهم 

الغرب  األمد بني  يف تحولها إىل رصاع طويل 

وروسيا.

موقع  نرشه  مقال  يف  كاربنرت،  وأوضح   

19fortyfive، أن تدخل الواليات املتحدة يف 

الشؤون الداخلية للعديد من الدول، تسبب 

عليها  السيطرة  أصبحت  كبرية،  بأزمات 

والصومال،  الكويت،  إىل  مشريا  صعبا،  أمرا 

والعراق،  وأفغانستان،  وكوسوفو،  والبوسنة، 

وليبيا، وسوريا، واآلن أوكرانيا.

الواليات  قادة  عىل  أن  كاربنرت،  وأضاف 

تقتيض  الحكمة  أن  يدركوا،  أن  املتحدة 

لتجنب  أحيانا،  والخسارة  التنازالت،  قبول 

الكوارث،  وقوع 

ساسة  أن  بيد 

ال  األبيض  البيت 

بالتعلم  يرغبون 

األخطاء  من 

السابقة.

فقا  و و

 ، بنرت ر لكا

واشنطن  فإن 

كييف  تستخدم 

كرهينة يف حرب الناتو بالوكالة ضد موسكو، 

حدود  باتجاه  الناتو  حلف  توسيع  بهدف 

روسيا، متجاهلة أن ذلك سيعرض أمن روسيا 

ومصالحها للخطر.

وأكد عىل رضورة تعزيز مفاوضات السالم 

أوكرانيا،  حياد  وضامن  وكييف،  موسكو  بني 

التسوية يجب أن تضمن بقاء  مشريا إىل أن 

السيطرة  تحت  ودونباس  القرم،  جمهورية 

الروسية، وأن تتبع كييف لنفوذ موسكو.

اخلارجية الصينية: أذهلتنا الفظاعة األمريكية 
ونهبها النفط والقمح السوري بشكل علين ومفضوح

وزارة  باسم  املتحدث  وينبني،  وانغ  علق 

الخارجية الصينية عىل نقل الواليات املتحدة 

53 صهريج وقود من سوريا إىل قواعدها يف 

العراق يوم 14 يناير.

نهب  أمام  الفظاعة  أذهلتنا  “لقد  وقال: 

بشكل  املتحدة  الواليات  قبل  من  سوريا 

علني ومفضوح”.

ففي  السورية،  الحكومة  لبيانات  وفقا 

النصف األول من عام 2022، تم تهريب أكرث 

اليومي  السوري  النفط  إنتاج  من   80٪ من 

إىل خارج البالد من قبل القوات األمريكية. 

الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  ويف 

ناقلة   60 األمريكية  القوات  استخدمت 

لشحن  وشاحنة 

الذي  والقمح  النفط 

نهبته من سوريا. 

ورصح وينبني بأن 

اللصوصية  أعامل 

إىل  تؤدي  هذه 

الطاقة  أزمة  تفاقم 

والكارثة اإلنسانية يف 

سوريا.

حق  أن  وأكد 

بال  عليه  ُيداس  الحياة  يف  السوري  الشعب 

مضيفا  املتحدة،  الواليات  قبل  من  رحمة 

النفط والطعام،  القليل من  أنه ومع وجود 

أجل  من  أكرث  السوري  الشعب  يكافح 

التغلب عىل الشتاء القارس.

املتحدة  الواليات  جشع  “مستوى  وتابع: 

مثل  مذهل  سوريا  من  املوارد  رسقة  يف 

“سخائها” يف تقديم مساعدات عسكرية يف 

أو حتى عرشات  األحيان مبليارات  كثري من 

املليارات من الدوالرات”. 

الواليات  أعطت  “سواء  قائال:  وذكر 

البلدان  ستغرق  فإنها  أخذت،  أو  املتحدة 

األخرى يف الفوىض والكارثة، ما يهم واشنطن 

ومصالحها  هيمنتها  مثار  تجني  أن  هو 

األخرى”. 

يسمى  ما  نتيجة  هو  هذا  أن  إىل  وأشار 

الواليات  يف  القواعد”  القائم عىل  بـ”النظام 

املتحدة.

وشدد الدبلومايس الصيني عىل أنه يجب 

عىل  تحاسب  أن  املتحدة  الواليات  عىل 

رسقاتها النفطية. 

السوري  الشعب  إن  بالقول  واختتم 

وحث  اإلجابة،  يريدان  الدويل  واملجتمع 

واشنطن عىل الكف عن الدوس عىل سيادة 

القانون الدويل وخرق القواعد الدولية.

الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وأفادت 

أخرجت  األمرييك  االحتالل  “قوات  بأن 

الذي  النفط  من  بكميات  معبأة  صهاريج 

واتجهت  الحسكة،  ريف  أرايض  من  رسقته 

به إىل شاميل العراق عرب معرب املحمودية غري 

الرشعي”.

األمرييك  الجيش  أن  الوكالة  وأضافت 

وبالتعاون مع “قسد” أخرجت عىل دفعات 

بالنفط  محمال  صهريجا   53 من  مؤلفا  رتال 

غري  املحمودية  معرب  عرب  املرسوق  السوري 

الرشعي إىل قواعدها يف األرايض العراقية.

برلسكوني يدعو للعمل على 
انضمام روسيا لالحتاد األوروبي 

قال رئيس الوزراء اإليطايل األسبق، سيلفيو 

األوروبيني  عىل  العار  من  إنه  برلسكوين، 

الفشل يف بناء أوروبا قوية بانضامم روسيا إىل 

االتحاد األورويب.

لكن  حقيقي،  عار  “إنه  برلسكوين  وقال 

يف  لتحقيقه  العمل  علينا  يتعني  يزال  ال 

أن  يف  التفكري  نستطيع  ال  ألننا  املستقبل، 

الوضع اليوم أسوأ مام كان عليه الحال إبان 

الحرب الباردة”.

وأضاف: “ال يزال أمامنا الكثري من العمل 

وقتا  يستغرق  ولن  سهال  يكون  لن  الذي 

قصريا”.

حزبه  مرشحي  تقديم  خالل  قائال  وتابع 

مقاطعة  النتخابات 

)شامل(  لومبارديا 

االثنني: “حاولت  يوم 

إقناع بوتني باالنضامم 

األورويب  االتحاد  إىل 

هناك  ألن  أنجح  ومل 

رفضت  الدول  بعض 

كانت  ألنها  ذلك 

فقدان  من  تتخوف 

ثقلها يف أوروبا”.

من  أوروبية  دولة  روسيا  بأن  ورصح 

جميع النواحي، وكان من املمكن من خالل 

األطليس  شامل  وحلف  أوروبا  إىل  انضاممها 

الصني  نوايا  ضد  قوية  حامية  تشكل  أن 

التوسعية.

واختتم بالقول: “أنا آسف ألنني مل أنجح 

يف هذا املسعى”.

املنعة للجيش اإلرتري!!!
الفاقدة  اإلنتحارية   2020م   نوفمرب  ملغامرة   التصدي    يتم  مل  إذا 

للمساومة  برد رسيع وحاسم،  فإن املخاطر التي كانت ستحدثها   مع 

جنون  القادة   املباغت  كان سيكون من الصعب التنبؤ بأرضارها ,حيث 

أن هذا  النوع من املفاجآت ناهيك لحكومة جديدة  فأنه يشكل  تحدياً  

حتى للحكومة ذات الخربة واملستعدة لكل  االحتامالت.

ومن املعروف ان  مجموعة رعيل زمرة الوياىن وبهدف تحقيق أهدافها 

الضيقة  ، كانت قد أمعنت  يف  إضعاف قدرات الجيش األثيويب ,بالعمل  

عىل تفريق  شمله بإستخدام  النعرات العرقية ، وبدالً من ترسيخ الوطنية 

يف نظمه  ، رشعت يف إستيالء أفرادها عىل %30 من  قيادة القوات الربية  

، وأن  القوات امليكانيكية واإلستخبارات  واإلتصاالت  و%60 من قدرات 

الهجوم الذي خططت اليه يف ظل  املواقع التي كانت تحتلها يف الجيش  

اليستهان بها  حيث ميكن ان يقيم خطورته كل ذي بصرية.

1/ هدف ذلك الهجوم  كان  إحداث شلل يف  القيادة الشاملية للجيش 

األثيويب  واإلستيالء عىل %80 من  سالح البالد ،  ومن ثم التوجه اىل “آرات 

كيلو”  وقلب نظام الحكم ،  اال انه من الصعب جداً اإلعتقاد بان  الشعب 

والتقسيمية   العنرصية  الوياىن  ترصفات  مجدداَ  يقبل  ان  ميكنه  األثيويب  

السلطة   حول  كانت رصاعاً  املتوقعة  النتيجة  وان  السيام    ، لفظها  التي 

خيارهم  فإن    التفاصيل  وبعد هذه  الدولة.  وسقوط  الجيش  وتشتيت 

الوحيد،كان   تفتت الجيش األثيويب وترشذمه بحيث يذهب كل فرد اىل  

قوميته .

الدولة  الجيش وسقوط  ان يحدثه  تفتت  الذي ميكن  الرصاع  إن    2-

يف  أثيوبيا الكربى التي تحتضن   80 قومية وسكان يبلغ عددهم  أكرث 

من 100 مليون نسمة  كبري جداً ، بحيث تقشعر نفسك حتى من مجرد 

سامعه.

ان ألغام السياسة العرقية للوياين ، والتي كانت ستنفجر عن قصد  يف كل 

املواقع  ، كانت ستتيح الفرصة لظهور أمراء الحرب والتطرف يف املناطق  

املختلفة ، لتصبح نتيجة ذلك أسوأ مام حدث يف الصومال . كام ان تأثريه 

اإلقليمي والدويل كان سيكون تحدياً اليستهان به,ليس هذا فحسب، فلوال 

جشعهم وعدم إمتالكهم لرؤية ثاقبة،  فإن نتائج تفتيت الدولة لن  تسلم 

منها حتى تقراي،   ألن مجموعة  رعيل زمرة الوياىن  ومن اجل تحقيق 

مصالحها  الضيقة ، سفكت الدماء مع الشعوب املجاورة وحملت شعب 

تقراي دين يصعب  تسويته بسهولة.

ان عربدة الوياين أدخلت اثيوبيا يف إمتحان عسري  مثرية تساؤل مفاده 

هل ستستمر أثيوبيا موحدة ام ال ويف مثل هذا الوقت العصيب الميكن ان 

تجد من يقف بجانبك ويحميك بسهولة ،  اال ان الشعب األثيويب وجيشه 

كان  بجانبه  من يقف ويتعاطف  معه ، حيث عرب الجيش األثيويب  الذي 

ويتسلح   نفسه  تنظيم  ليعيد   ، إرتريا  أرض  اىل  الوياىن  من هجوم  أفلت 

حتى يستعيد قدرته القتالية، وبفضل دعم   قوات الدفاع اإلرترية تحول 

املخطط   إفشال  تم  وهكذا   . الهجوم   ورد  املواجهة  اىل  قصري  وقت  يف 

السيئ لتفتيت أثيوبيا، و خالل 17 يوماً فقط تم سحق قرابة  200 الف 

من   الوياىن الذين تم تجنيدهم لتحقيق هذا الهدف، االمر  الذي  ادخل 

الرعب يف  نفوس قيادتهم املخبولة وتسارع يف اإلختباء بسهول متبني. 

األثيويب  ظل  الجيش  فإن  أيضاً،  املضاد   االول   الهجوم  وبعد  هذا   

تتمتع   التي  اإلرترية   القوات  الدعم من  يتلقى  املاضيني   العامني  خالل 

باإلنضباط العايل والقدرة القتالية والتصويب الدقيق ، وبفضلها حسمت 

اىل  بعدها  إضطرت  نكراء  بهزمية  تأديبها  ليتم  الوياىن ومشغليها  عربدة 

إلقاء السالح.

ان تعاون حكومتي إرتريا وأثيوبيا وشعبيهام  كتب مبداد من ذهب  يف 

تاريخ إقليمنا ،  وسيتم ذكره بفخر  اىل األبد لكونه معجزة  أزالت مخاطر 

إقليمية ودولية.وبالرغم من   الحرسة التي تثريها  فداحة  الخسائر التي 

ازال عن  انه  اال  الوياين،    تعرض لها شعب تقراي بسبب عربدة  زمرة 

كاهله تلك الزمرة صاحبة الرؤى الضيقة والعنرصية،  والتي ظلت ترهقه 

لفرتة طويلة, لريتاح يف وقتنا الحايل ، السيام وانه قد فتح أمامه الباب عىل 

مرصاعيه يك يعيش مع اخوته األثيوبيني ومع الشعب اإلرتري  بسالم.

لقد ظل  يعرب األثيوبيون محبي بلدهم  الذين الحظوا موقف إرتريا  

الذي  جنب  الدولة تفككها  ومتزقها عن إعجابهم وتقديرهم  للجيش 

اإلرتري  البطل ...انه الشكر الذي صادف أهله.

القوة واملنعة للجيش اإلرتري البطل
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اجليش الصومالي يعلن مقتل 23 إرهابيا ويسطر  على مدينة 
أعلن الجيش الصومايل أنه متكن من قتل 
القاعدة،  بتنظيم  23 عنرصا إرهابيا مرتبطني 
يف عملية عسكرية جنوب العاصمة مقديشو، 

وأنه سيطر عىل مدينة جلعد.
يوسف  أدوا  العميد  الجيش  قائد  وقال 
مليشيات  عنارص  من   23 “قتل  راغي: 
املتمردين يف عملية عسكرية جرت يف منطقة 
َدنو التابعة ملحافظة شبيىل السفىل عىل بعد 
100 كلم جنوب العاصمة مقديشو”، مبينا أن 
العسكرية جاء بعد محاولة  العملية  “تنفيذ 
عنارص مليشيات الخوارج شن هجوم مباغت 
وكبدهم  لذلك،  متيقظا  كان  الجيش  لكن 

خسائر فادحة”.
هذا وأعلن راغي مقتل شخص وإصابة 3 
إرهايب وقع مبنطقة هلغن  تفجري  آخرين يف 

التابعة ملحافظة هريان.
الدفاع  وزير  أعلن  جهته،  من 
“الجيش  أن  نور  محمد  عبدالقادر 
التابعة  جلعد  مدينة  حرر  الوطني 
ملحافظة جلجدود من فلول مليشيات 
الخوارج التي كانت تفرض معاناة عىل 
السكان املحليني لعدة سنوات”، مشريا 
تجري  الوطني  الجيش  “قوات  أن  إىل 

أجل  املدينة من  عمليات عسكرية يف  حاليا 
تعزيز األمن واالستقرار”. 

الجنود  من  عدد  قتل  آخر  جانب  من 
للجيش  معسكر  عىل  هجوم  يف  الصوماليني 
غداة  الشباب،  حركة  يف  متطرفون  تبناه 
املدن  من  عدد  استعادة  الحكومة  إعالن 

االسرتاتيجية.

محلية  مليشيا  قائد  عثامن  محمد  وقال 
البداية  يف  اإلرهابيون  “فجر  للسلطة  حليفة 
هاجموا  ثم  باملتفجرات  محملة  مركبة 
معسكرا للجيش يف هواديل” شاميل العاصمة 

مقديشو.
بينهم  الجيش،  أن 11 عنرصا من  وأضاف 
عرشات  و”قتل  قتلوا  عسكرية  وحدة  قائد 

اإلرهابيني”.

السنغال : 19 قتيال يف حادث مروري
شخصا   19 لقي 

وأصيب  مرصعهم، 

حادث  يف  آخرون   24

يوم  مروري وقع صباح 

شاميل   ، املايض  االثنني 

السنغال.

طواقم  وأفادت 

السنغالية،  اإلسعاف 

وقع  الحادث  بأن 

نتيجة اصطدام حافلة ركاب مدنية بشاحنة، 

شاميل  ساكال  بلدة  قرب  لوغا،  منطقة  يف 

السنغال.

يشار إىل أن حادثا مامثال وقع يف السنغال 

يف الـ 8 من يناير، أسفر عن مقتل 40 شخصا، 

ما أثار موجة احتجاجات كبرية، بسبب كرثة 

عن  الناجمة  السنغال،  يف  الطرقات  حوادث 

والفساد  املتهورة،  والقيادة  السيارات،  قدم 

ومنح  القانون،  إنفاذ  أجهزة  بني  املستفحل 

الشباب رخص قيادة بشكل عشوايئ.

إلصدار  السنغالية  الحكومة  دفع  ما 

أن  إال  الجديدة،  السري  قوانني  من  العديد 

غري  أنها  بدعوى  النتقادات،  تعرض  بعضها 

قابلة للتطبيق من جانب املرشفني عىل قطاع 

النقل.

رئيس الوزراء العراقي يستقبل منّسق البيت 
األبيض لشؤون الشرق األوسط ومشال إفريقيا

محمد  العراقي،  الوزراء  رئيس  استقبل 

شياع السوداين، مساء االثنني املايض، منسق 

البيت األبيض لشؤون الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا بريت ماكغورك.

العالقات  مجمل  يف  البحث  اللقاء  وشهد 

بني العراق والواليات املتحدة، وسبل تعزيزها 

وتنميتها عىل مختلف الصعد واملجاالت، مبا 

يخدم مصالح الشعبني العراقي واألمرييك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء توجه الحكومة 

الصديقة  البلدان  مع  التعاون  آفاق  فتح  يف 

والشقيقة، مبا يؤمن مصالح الشعب العراقي.

كام أكد قدرة القوات األمنية عىل مواجهة 

االستقرار  وتثبيت  اإلرهاب 

التضحيات  بفضل  املتحقق 

عىل  ُقدمت  التي  الجسام 

أرض العراق.

ماكغورك  أكد  جانبه  من 

إلنجاح  واشنطن  دعم 

الحكومة الحالية، واستمرار 

تقديم  يف  املتحدة  الواليات 

العراقية  للقوات  املشورة 

يف قتالها ضد “داعش”، مجددا التزام اإلدارة 

األمريكية باتفاقية اإلطار االسرتاتيجي، ودعم 

إصالحات الحكومة العراقية يف مجال الطاقة 

والُبنية التحتية ومواجهة التغريات املناخية.

كام نقل ماكغورك ترحيب بالده مبخرجات 

مؤمتر بغداد 2، وجهود تنمية مشاريع البنى 

ومحيطه،  العراق  بني  املشرتكة  التحتية 

الخارجية  لوزير  املرتقبة  بالزيارة  وترحيبها 

اجتامعات  لعقد  واشنطن  إىل  حسني،  فؤاد 

اإلطار  التفاقية  العليا  التنسيقية  اللجنة 

االسرتاتيجي بني البلدين.

جنوب إفريقيا تشارك يف قمة “روسيا – إفريقيا” يف يوليو
قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا 

ناليدي باندور، إن قيادة بالدها تأمل 

االقتصادي  املنتدى  يف  باملشاركة 

إفريقيا”،   - “روسيا  الثانية  والقمة 

املقرر عقدها يف بطرسبورغ يف 26 - 

29 يوليو.

وأضافت الوزيرة، يف حديث لوكالة 

تتم دعوتنا من  “نوفوستي”: “عندما 

خالل االتحاد اإلفريقي، فإننا منيل إىل 

حضور جميع القمم التي يشارك فيها 

قادة الدول اإلفريقية”.

“تعترب  القول:  الوزيرة  وتابعت 

روسيا صديقة لجنوب إفريقيا لدرجة 

عدم  أتخيل  أن  أستطيع  ال  أنني 

القمة،  يف  إفريقيا  جنوب  مشاركة 

روسيا  بني  الثانية  القمة  أن  وأعتقد 

وإفريقيا ستكون اجتامعا هاما يجب 

أن تلعب فيه جنوب إفريقيا دورها”.

ويشار إىل أن القمة األوىل، “روسيا 

- إفريقيا”، كانت قد عقدت يف أكتوبر 

عام 2019 يف سوتيش.

املبعوث األممي يرّجح تغريا جذريا يف مسار األزمة اليمنية
هانس  اليمن،  إىل  األممي  املبعوث  قال 

جذري  بتغيري  احتامال  هناك  إن  غروندبرغ، 

النزاع  اليمنية، داعيا أطراف  يف مسار األزمة 

إىل “متديد فرتة الهدوء النسبي وهي األطول 

منذ مثانية أعوام”.

جاء ذلك خالل اجتامع ملجلس األمن أعرب 

فيه أيضا عن القلق “من خطر تجدد النزاع”.

وقال املبعوث األممي: “نحن نرى احتامل 

تغيري جذري يف مسار هذا النزاع املستمر منذ 

مثاين سنوات”، وهو احتامل “ال يجب إهداره 

ويتطلب إجراءات مسؤولة”.

وأضاف أنه يشعر بالتشجيع حيال “تكثيف 

املحادثات” للتوصل إىل هدنة جديدة، وقال 

أكتوبر  الثاين من  الهدنة يف  انتهاء  إنه ورغم 

بني أطراف النزاع والتي بدأ تطبيقها يف الثاين 

من أبريل، “بقي الوضع العسكري يف اليمن 

بشكل عام مستقرا )...( دون تصعيد كبري”.

الدبلومايس  بالنشاط  غروندبرغ  وأشاد 

ال  والدولية،  اإلقليمية  الساحتني  عىل 

سيام جهود السعودية وسلطنة عامن.

تجري  أن  املهم  “من  وقال: 

املناقشات حول كيفية امليض قدما عىل 

املدى القصري يف إطار نهج أكرث شموال 

تسوية  نحو  واضح  مسار  لتحديد 

إىل  األطراف  ودعا  دامئة”،  سياسية 

يسمح  التي  الحوار  مساحة  من  “االستفادة 

بها غياب القتال عىل نطاق واسع”.

يف  الحوار  أن  غروندبرغ  هانس  واعترب 

مواقف  “بتوضيح  سمح  األخرية  األشهر 

األطراف وببحث الخيارات املقبولة من قبلها 

العنارص  لكن  محلولة”،  غري  مشاكل  بشأن 

ميكن  “ال  الطاولة  عىل  املطروحة  املختلفة 

أخذها مبعزل عن بعضها”.

“األنشطة  استمرار  إىل  أشار  ذلك،  ومع 

العسكرية املحدودة عىل خطوط الجبهة” ما 

أدى إىل وقوع ضحايا مدنيني.

“أسوشيتد  وكالة  قالت  آخر   جانب  من 

السعودية  إن  الثالثاء،  امس  برس”،اول 

يف  أمال  رسية،  محادثات  أحيوا  والحوثيني 

مسار  ووضع  النار  إطالق  وقف  استمرار 

تفاويض إلنهاء الحرب يف اليمن.

وسط  تأيت  املحادثات  هذه  بأن  وأفادت 

اليمن  يف  للقتال  توقف  فرتة  أطول  وسط 

أكرث من تسعة أشهر، مشرية إىل أنه ال وجود 

لوقف رسمي إلطالق النار منذ انتهاء الهدنة 

أكتوبر  املتحدة يف  األمم  فيها  التي توسطت 

املايض.

  40 دولة حتض إسرائيل على رفع إجراءاتها 
“العقابية” ضد السلطة الفلسطينية

رفع  إىل  إرسائيل  دولة   40 نحو  دعت 
السلطة  عىل  فرضتها  التي  العقوبات 
جهود  عىل  ردا  الشهر  هذا  الفلسطينية 
املتحدة  باألمم  محكمة  أعىل  لدفع  السلطة 
االحتالل  بشأن  استشاري  رأي  إلصدار 

اإلرسائييل.
العامة  الجمعية  تبنت  ديسمرب   30 ففي 
محكمة  من  يطلب  قرارا  املتحدة  لألمم 
العدل الدولية اإلدالء برأيها يف مسألة رشعية 
والقدس  الغربية  للضفة  اإلرسائييل  االحتالل 

الرشقية.
ويف رد انتقامي أعلنت إرسائيل يف 6 يناير 
عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية 

مثن”  “تدفع  لجعلها  مالية  إجراءات  بينها 
تحركها من أجل صدور هذا القرار.

للصحافيني  عىل  توزيعه  تم  بيان  ويف 
األمم  دولة عضو يف   40 نحو  أكدت  االثنني، 
املتحدة عن “دعمها الثابت” ملحكمة العدل 
“قلقها  الدويل، معربة عن  والقانون  الدولية 
العميق حيال قرار الحكومة اإلرسائيلية فرض 
الفلسطيني  الشعب  ضد  عقابية  إجراءات 
الذي  الطلب  بعد  املدين  واملجتمع  والقيادة 

تقدمت به الجمعية العامة” إىل املحكمة.
موقف  عن  النظر  “برصف  البيان:  وقال 
اإلجراءات  نرفض  فإننا  القرار،  من  دولة  كل 
رأي  طلب  عىل  ردا  جاءت  التي  العقابية 

الدولية،  العدل  محكمة  من  استشاري 
وبشكل أوسع ردا عىل قرار للجمعية العامة، 

وندعو إىل الرتاجع عنها فورا”.
لصالح  دول صوتت  البيان  عىل  توقع  ومل 
وبلجيكا  واألرجنتني  )الجزائر  فحسب  القرار 
وإيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغريها(، 
بل أيضا دول امتنعت عن التصويت )اليابان 
وفرنسا وكوريا الجنوبية وغريها( وحتى دول 

أخرى صوتت ضد القرار )أملانيا وإستونيا(.
األمم  لدى  الفلسطيني  املندوب  وقال 
املتحدة يف بيان “هذا أمر هام ألنه يظهر أنه 
بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إال أنها 

متحدة يف رفض هذه اإلجراءات العقابية”.
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 حقق رغبة زوجته الراحلة بتمثال ..!
الراحلة  زوجته  رغبة  هندي  حقق 

يك  الطبيعي،  بحجمها  متثال  بعمل 

تظل إىل جانبه مدى الحياة.

ويف هذا السياق لفتت سكاي نيوز 

اىل انه بعد وفاة زوجته أندراين متأثرة 

تاباس  حقق  بكوفيد19-،  بإصابتها 

عن  بالبحث  الراحلة  رغبة  سانديليا، 

فنان قادر عىل بناء متثال لها بالحجم 

الطبيعي.

مبتغاه  تحقيق  يف  سانديليا  ونجح 

زوجته  متثال  فنان صنع  بالعثور عىل 

الراحلة من السليكون مقابل 3 آالف 

دوالر.

لصحيفة  حديث  يف  فانه  ذلك  اىل 

سانديليا،  قال  إنديا”،  أوف  “تاميز 

التمثال  عىل  عمل  الذي  الفنان  إن 

النهاية  يف  أسفرت  شهور،   6 استغرق 

بتلك  مامثلة  وجه  بتعابري  متثال  عن 

الخاصة بزوجته املتوفاة.

ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 

تحب  أندراين  كانت  ثوبا  كيلوغراما، 

لبسه يف حياتها.

طائرة اقلعت و ركابها 
على األرض..!

نقلت 

نيوز”  “سكاي 

وسائل  عن 

هندية  إعالم 

تابعة  رحلة  أن 

“غو  لرشكة 

 ” يست فر

أقلعت  الجوية 

يف املوعد املحدد يف رحلة داخلية من مدينة 

صوب  الهند  جنويب  كارناتاكا،  يف  بنغالور 

بهذه  يفرتض  كان  نيودلهي، حيث  العاصمة 

كلهم  كانوا  الذين  الركاب  تقل  أن  الطائرة 

عىل منت حافالت عىل أرض املطار.

هناك  كان  انه  نيوز”  “سكاي  واضافت 

عىل أرض املطار 4 حافالت، 3 منها ممتلئة 

عن آخرها )50 مسافرا يف كل واحدة منها( 

الطاقم  وأبلغ  ركاب،   6 إىل   5 فيها  واألخرية 

املوجود عىل أرض املطار  طاقم الطائرة أن 

الحافلة األقل عددا ستكون األخرية، لكنها يف 

الواقع مل تكن األخرية.

وبسبب هذا اإلجراء، افرتض طاقم الطائرة 

أن العدد الذي صعد عىل منت الطائرة هو كل 

الركاب، مغفال وجود 55 مسافرا آخرين يف 

حافلة أخرى كانت تنتظر عىل أرض املطار.

اىل ذلك طلبت هيئة إدارة الطريان املدين 

عن  الرشكة  من  مكتوبا  تقريرا  الهند  يف 

إحدى  فيها  أقلعت  التي  الحادثة  تفاصيل 

الركاب،  من  كبري  عدد  دون  من  طائراتها 

العديدة”  “األخطاء  إىل  الطلب  يف  وأشارت 

التي ارتكبتها الرشكة.

وبرزت الحادثة عىل السطح بعدما انتقد 

ركاب رشكة الطريان، قائلني إنهم حصلوا عىل 

أمتوا  أن  بعد  الطائرة  عىل  الصعود  بطاقات 

اإلجراءات املتبعة يف مبنى املسافرين.

وبعد أن كتبت إحدى املسافرات تغريدة 

رشكة  عليها  ردت  حدث،  ما  فيها  انتقدت 

لكنها  عام حدث،  تعتذر  إنها  قائلة  الطريان 

إعالم  وسائل  بحسب  رسميا،  بيانا  تصدر  مل 

هندية.

يف  ساعات   4 نحو  مسافرا   55 وبقي 

الرشكة  لهم  توفر  أن  قبل  املكتظة،  الحافلة 

رحلة أخرى

 مات على سريره منذ 20 عامًا

تفاجأت الرشطة يف إيرلندا بوجود هيكل 

أكرث  منذ  الرسير  عىل  ممدد  برشي  عظمي 

من عرشين عاماً، عندما كانت تقوم بحملة 

مدة  منذ  املهجورة  العقارات  لتنظيف 

Wales On- موقع  ذكره  ما  وفق  “طويلة، 

line” الربيطاين. 

الرشطة  عنارص  أن  املوقع  أوضح  حيث 

يف  املهجورة  املنازل  أحد  اقتحموا  قد  كانوا 

غريب  جنويب  كوكورك،  مبقاطعة  مالو  مدينة 

لتنظيف  حملة  إطار  يف  وذلك  إيرلندا، 

املمتلكات املغلقة.

املتحدث  كشف  كام 

املدينة  رشطة  باسم 

داخل  عرثوا  أنهم 

شارع  يف  الكائن  املنزل 

هيكل  عىل  “بيترش” 

عظمي ممدد عىل رسير 

وأنهم  نوم،  غرفة  يف 

الثالجة قطع  وجدوا يف 

زبدة يرجع تاريخها إىل 

العام 2001.

تابع قائاًل: “بالقياس عىل عمر الزبدة فإننا 

نتوقع أن ذلك الشخص قد تويف وهو مستلق 

عىل رسيره يف تلك الفرتة، دون أن يشعر به 

أحد، إىل أن تحللت جثته”. وأقامت الرشطة 

واحد،  طابق  من  املؤلف  املنزل  حول  طوقاً 

بينام جرى نقل الرفات إىل املرشحة.

تؤكد  أن  إيرلندا  يف  املحققون  يأمل  فيام 

سجالت طب األسنان هوية الشخص، وذلك 

يف الوقت الذي استفرس فيه ضباط الرشطة 

من الجريان عن ذلك املتوىف، وفيام إذا كانت 

لديهم أي معلومات بشأنه.

كام قال بعض الجريان إنهم كانوا يعتقدون 

قد  املنزل  يف  يسكن  كان  الذي  الرجل  أن 

بريطانيا منذ مدة طويلة،  للعيش يف  انتقل 

الذي  الشخص  نفس  هو  يكون  ال  قد  ورمبا 

لفظ أنفاسه يف املنزل.

من جانبه، قال عضو مجلس مدينة مالو، 

بالنسبة  الحادثة غري عادية  إن  وليام مادن، 

ملدينته، مضيفاً: “أجد صعوبة يف تخيل ذلك، 

بيد أنه قد حدثت مثل هذه األمور من قبل 

يف مدن وقرى أخرى”.

السكان  من  امليت  كان  “إذا  أضاف: 

للغاية،  محزناً  أمراً  يكون  فسوف  املحليني 

فرتة  طوال  يفتقده  مل  أحداً  أن  يعقل  فال 

غيابه.. واملهم اآلن هو تحديد هويته، وهذا 

قد يستغرق وقتاً طوياًل”. وقال: “رمبا تكون 

الشخص  هذا  عن  تبحث  العائالت  بعض 

املفقود”.

 أصغر متسلقة لقمم بريطانيا  
بعمرمخس سنوات

أصبحت طفلة بريطانية عمرها 5 سنوات 
أصغر متسلقة لقمم بريطانيا الثالث يف أقل 
من 48 ساعة، بل إن الفتاة الظريفة شاركت 
أيضاً يف عملية إنقاذ إلحدى املتنزهات، التي 

كانت تعاين أثناء نزولها سفح أحد الجبال
ومتكنت سريين إيسال برايس من الصعود 
نيفيس،  بن  جبل  الثالث،  بريطانيا  قمم  إىل 
وجبل سنودون يف ويلز، وجبل سكافيل بايك، 

بصحبة أبيها غلني برايس. 
يف  نيفيس  بن  جبل  إىل  طريقهام  يف  كانا 
تكافح  كان  متنزهة  ساعدا  عندما  أسكتلندا 
سريين  فأضاءت  الجبل،  سفح  من  للنزول 
مرشوب  لها  وقدمت  مبصباحها،  الطريق 

طاقة. 
إىل  السيدة  »احتاجت  غلني:  أبوها  قال 
لذلك  للغاية،  مرهقة  كانت  ألنها  مساعدة 
ما  واصفاً  الجبل«،  يف  اإلنقاذ  برجال  اتصلنا 

من  صعوداً  طريقهم  يشقون  »كانوا  حدث: 
لعبور  منا ساعتني  األمر  استغرق  القاع، وقد 
إليهم  والوصول  املتعرجة،  الطريق  تلك 
سريين  وكانت  الجوي،  اإلسعاف  سيارة  وإىل 

رائعة!«. 
كارمانشاير  النجينيك  من  الفتاة  وتجمع 
األموال الالزمة ملستشفى برمنغهام لألطفال، 

الذي ساعدها عندما كانت طفلة. 
يف  كانت  أن  منذ  الجبال  تتسلق  كانت 
الثالثة من عمرها، وسبق أن تسلقت القمم 

الويلزية الثالث. 
املتحدة  اململكة  قمم  سريين  وصفت 
إىل  مشرية  للغاية«،  »صعبة  بأنها  الثالث 
قمة  قاعدة  مخيم  إىل  للوصول  تهدف  أنها 
مع  »كليمنجارو«  جبال  وقهر  »إيفرست«، 

والدها

     عجوز يف  الثمانينات متتحن حمو األمية الستكمال تعليمها
جلست املرصية زبيدة الصعيدي وهي 
يف عمر 87 عاماً عىل مقعدها املخصص 
النجاح  ألداء االمتحانات ويف عقلها حلم 
واستكامل  األمية،  محو  امتحان  وتجاوز 

تعليمها.

أبنائها  تعليم  التي أرصت عىل  زبيدة، 
الـ8 وشقيقاتها، بعد وفاة والدها حتى ال 
“حلم  قالت:  بسوء،  أحد  إليهم  يتحدث 
فعلت  تعليمهم.  استكامل  كان  حيايت 
ناجحني  يكونوا  حتى  وسعي  يف  ما  كل 

هكذا  دوري”  حان  واآلن  ومتفوقني، 
تقول.

لـ 13 حفيدا وحفيدة  الجدة  وتابعت 
سور  خلف  أقف  “كنت   : حديثها  يف 
مغلق،  الباب  أرى  حتى  أوالدي،  مدرسة 
يكن  مل  عليهم.  وأطمنئ 
تعليمهم  أن  شك  أي  لدي 
الرزق  أبواب  لهم  سيفتح 

والنجاح”.
المتحانات  تأديتها  وعن 
قالت:”أحلم  األمية،  محو 
الشهادة،  عىل  بالحصول 
فالتعليم عز ونجاح للنفس 
فمن  آخر،  يشء  أي  قبل 
علمني حرفا رصت له عبدا 
العلم  أن  يوضح  ما  وهو 

واملعلم لهم مكانة كبرية يف حياتنا”.
وقد انضمت السيدة/زبيدة  إىل مبادرة 
وزارة  تنفذها  التي  تكافل”  مع  أمية  “ال 
أرس  أمية  ملحو  االجتامعي،  التضامن 

برنامج “تكافل”.

تعليم  يحب  مل  “والدي  وتابعت  
له  ليس  تعليمهم  أن  يرى  وكان  اإلناث، 
لدي  كان  وفاته  بعد  أنني  غري  فائدة، 
إرصار عىل تعليم أخويت البنات، وعملت 
أرى مثرة نجاحهن  لسنوات طويلة حتى 
حارضة بني الناس، مل أبخل يف سبيل ذلك 

بأي شئ، ومتكّن جميعا من النجاح”.
عرش  الثامنة  يف  وهي  زبيدة  وكانت 
وأرصت  وأنجبت،  تزوجت  عمرها،  من 
عىل تعليم أوالدها عىل الرغم من مشقة 
عملت  ذلك  سبيل  ففي  حينها،  الحياة 
بها  ووصل  والرشاء،  والبيع  التجارة  يف 
الحال لبيع بعض املنتجات البسيطة أمام 
مدرسة أوالدها يك تتابعهم وخوفا عليهم 

من الترسب من التعليم.
أتعلم،  أن  أمتنى  “كنت  وأضافت: 
يكتبون  وهم  أقّلدهم  أن  كثريا  وحاولت 
يف  فشلت  ولكنني  املدرسية،  واجباتهم 
تلك الفرتة ألنه مل يكن لدي أي خربة عىل 
التي  الصعبة  األوقات  بجانب  اإلطالق، 
عشتها يف سبيل توفري  نفقاتهم اليومية”.
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إعداد / هاجر حامد

جلمالك

األسرة
إتيكيت

صحة

همسة 
يف أذنك

مواعيد قص 
الشعر للتكثيف

األمور  من  للتكثيف،  الشعر  قص  مواعيد 

األشخاص، حيث  من  العديد  لها  يلجأ  التي 

طويلة  مدة  إىل  تحتاج  بالشعر  العناية  أن 

التحسن،  يف  أثره  يظهر  حتى  الوقت  من 

األشخاص  من  العديد  معاناة  بسبب  وذلك 

من  يعانني  اللوايت  السيدات  وباألخص 

تقصف  منها  الشعر  يف  متعددة  مشاكل 

أطراف الشعر وتساقطه.

املهم يف حياة  الجزء  الشعر هو  أن  باعتبار 

كل شخص منا، كام أنه هو العامل األسايس 

للمرأة  والجاذبية  الجامل  مينح  الذي 

والعناية  االهتامم  من  البد  لذلك  باألخص. 

بالشعر ألنه له دورة حياة ومنو بالتأكيد مثل 

أن هناك  الرغم من  بالضبط. عىل  النباتات 

العديد من السيدات ال يفضلن قص الشهر 

الوقت. ولكن  حتى يصبح طويل مع مرور 

الشعر  تدمري  إىل  ويؤدي  خاطئ  األمر  هذا 

وفقدانه  الوقت  مرور  مع  بهتانه  وزيادة 

السيدات  من  العديد  والصحة.  للمعان 

تلجنئ إىل قص الشهر يف األيام البيض وهم 

عرش،  الرابع  واليوم  عرش،  الثالث  اليوم 

واليوم الخامس عرش من كل شهٍر هجري أو 

عريب. لذلك نجد أن االعتقاد متزايد بأن تلك 

الشعر  كثافة  زيادة  أجل  من  مفضلة  األيام 

والبد من قص الشعر يف تلك األيام. كام أنه 

يف تلك األيام نجد جسم اإلنسان يعمل عىل 

تغيري  عىل  بدورها  تعمل  هرمونات  إفراز 

يؤدي  األمر  وهذا  وتجديده.  الشعر  خاليا 

إىل زيادة حيوية الشعر وزيادة كثافته، كام 

أن الشعر ينمو بشكل رسيع يف تلك األيام. 

لذلك ننصح كل سيدة يف حالة ما إذا كانت 

تعاين من الشعر الخفيف املتهالك أن تقوم 

تلك  أن  حيث  األيام.  تلك  يف  الشعر  بقص 

كافة  عالج  عىل  وتساعد  سحرية  الطريقة 

ملعاًنا،  وأكرث  قوًيا  وتجعله  الشعر  مشاكل 

وُترّسع أيًضا من منوه.

 متى يجب اللجوء لقص الشعر

املخصصة  املواعيد  عن  الحديث  بخصوص   

لقص الشعر فإننا نجيب أنه يف حالة ما إذا 

كبرية.  بصورة  ومعقد  متشابك  الشعر  كان 

الشخص  إذا مل يستطع  ما  أنه يف حالة  كام 

الفرشاة أو املشط.  العقد بواسطة  فك تلك 

متناسقة  بصورة  الفور  فالبد من قصه عىل 

بشكل  وترسيحه  تصفيفه  عىل  للمساعدة 

سلس.

عالج أمراض 

األسرتالية، يل هوملز،  التغذية  تقول خبرية 
إنه  الخارقة”،  “األغذية  كتاب:  مؤلفة 
الهضمي  الجهاز  صحة  تحسني  باإلمكان 
بعض  إضافة  عرب  األمراض  من  والشفاء 
النظام  إىل  القوي  املفعول  ذات  التوابل 
السياق  هذا  يف  هوملز  وتوجز  الغذايئ، 
التي  واملنكهات  التوابل  من  مجموعة 
من  والتخفيف  األمعاء  التئام  يف  تساهم 
الشعبية  األعشاب  من  بدءاً  االلتهابات، 
املضادة  الشّمر  وبذور  الكركم  مثل 

لالنتفاخ.
الكركم

وقالت هوملز: “إن هذا النوع من التوابل 
عىل  يساعد  الالذع،  بطعمه  واملعروف 
التقليل من االنتفاخ وكذلك يدعم الوظائف 
الحيوية للكبد”. وأضافت: “الكركم مضاد 
والجراثيم  والفريوسات  لاللتهابات  فّعال 
عىل  الحتوائه  باإلضافة  والفطريات، 

خصائص مضادة األكسدة”.
البابونج

لتخفيف االضطرابات  يعد البابونج مفيداً 
عرس  من  والتقليل  الهضمي،  الجهاز  يف 
خصائص  ميتلك  أنه  إىل  إضافة  الهضم، 
التخفيف  عىل  تساعد  لاللتهابات  مقاومة 
الذين  األشخاص  ُينصح  ولكن  األمل،  من 
باستشارة  للدم  املميعة  األدوية  يتناولون 
ألنه  البابونج،  استخدام  قبل  الطبيب 

لتخرث  املضادة  املواد  بعض  عىل  يحتوي 
يف  بالنزيف  اإلصابة  خطر  يزيد  ّما  الدم، 

حال تناوله مع هذه األدوية.
البصل والثوم ومنكهات أخرى

يكون  أن  دامئاً  “أتأكد  هوملز:  تقول 
صلصة  ذلك  يف  مبا  املنكهات،  بعض  لدي 
التامري واألعشاب البحرية الصالحة لألكل 
جوز  ورقائق  الكاكاو  وحبيبات  والطحينة 
الهند، كام أن البصل والثوم يضيفان نكهة 
فوائدهام  إىل  باإلضافة  للطعام،  جيدة 

الصحية الكبرية”.
الريحان

الريحان عىل مواد ميكن أن تقلل  يحتوي 
املعدة  وتشّنجات  والغازات  االنتفاخ  من 
يحتوي  أّنه  كام  الهضم،  عملية  وتحّسن 
“األوجينول”،  يسمى  عطري  ُمرّكب  عىل 
املعدة.  يف  الحمض  كمّية  يقلل  الذي 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الريحان يعد غنياً 
خصائص  ميتلك  الذي  اللينولييك  بحمض 
مضادة لاللتهاب. ومُيكن استخدام الريحان 
بضع  وضع  طريق  عن  املعدة  لتهدئة 
صغرية  ملعقٍة  نصف  أو  الطازجة،  أوراقه 
الساخن،  املاء  يف  املجفف  مسحوقه  من 
إىل  إضافته  ميكن  كام  كالشاي،  ورشبه 

األطعمة املختلفة.
البقدونس

الهضم  عرس  منع  عىل  البقدونس  يساعد 
وهو  األمعاء،  غازات  إنتاج  من  والتقليل 
احتباس  يخفف  الذي  للبول  مدر  أيضاً 
انتفاخ  يسبب  أن  ميكن  والذي  السوائل، 
البطن. كام أن البقدونس من أكرث األعشاب 
حيث  األطباق،  يف  استخدامها  ميكن  التي 
أو  الحساء  أو  السلطة،  مع  إضافتها  ميكن 

اليخنة وأطباق املعكرونة.

اجلهاز اهلضمي باألغذية الطبيعية

7 نصائح لتعليم طفلك قواعد االتيكيت
التي  السلوكيات  أهم  من  اإلتيكيت  يعترب 
تجب مراعاتها داخل املنزل وخارجه، ولذلك 
يجب غرسها يف الطفل منذ الصغر يك ينشأ 
عىل احرتام االتيكيت املّتبع يف املجتمع، فيام 
ييل بعض النصائح التي تساعدك عىل تعليم 

طفلك قواعد االتيكيت.
أواًل:

أن يتحدث  أن تعلمه لطفلك  أول ما يجب 
بهدوء دون أن يرسع أو يبطئ، وأن يخفض 
مستوى صوته ألن األطفال يرفعون أصواتهم 
خالل الحديث ليلفتوا االنتباه إليهم، فال بأس 
عندما  تسمعه  أن  ميكنك  بأنك  تخربه  بأن 

يخفض صوته أيضاً.
ثانياً:

من األمور التي يجب أن ُتعّلمها لطفلك أن 
يستمع وينصت لآلخرين وخاصًة الكبار، وأن 
ميتنع عن مقاطعتهم خالل الحديث، وأخربه 
أنه بإمكانه أن يتحّدث ويعرب عن رأيه عندما 

ينتهي الشخص من حديثه.
ثالثاً:

عّلم طفلك أن يحرتم اآلخرين من خالل عدم 
االستهزاء وعدم إحراج أي شخص، واالمتناع 
البذيئة،  والعبارات  الكلامت  استخدام  عن 
تعرّب  التي  الكلامت  استخدام  عىل  والحرص 

عن الشكر واالمتنان.
رابعاً:

من  أنه  إال  الكالم  كثريو  بطبعهم  األطفال 
يتحدث،  متى  طفلك  تعلم  أن  جداً  املهم 
فكرثة الكالم بحضور الغرباء يعترب أمر مزعج، 
كام  يتحّدث  بأن  له  يسمح  متى  عّلمه  لذا 

يشاء ومتى يجب أن يخترص كالمه.
خامساً:

وقت تناول الطعام من أكرث األوقات إحراجاً، 
يتناولن  كيف  يعرفون  ال  األطفال  فمعظم 
طعامهن، لذا حاول أن تدرّب طفلك يف املنزل 
يستخدم  وكيف  الطعام  تناول  كيفية  عىل 

أدوات الطعام بكل لباقة.
سادساً:

الصغر كيف يهتم بنظافته  عّلم طفلك منذ 
يختار  وكيف  مالبسه  وبنظافة  الشخصية 
كيف  تعليمه  عىل  واحرص  بأناقة،  مالبسه 

يهتم بترسيحة شعره.
سابعاً:

والنميمة  الغيبة  يتجنب  أن  طفلك  عّلم 
وشّجعه  الناس،  عىل  التنصت  من  وحّذره 
ليك يكون صادقاً يف قوله وفعله وأن يكون 

متعاوناً مع أصدقائه وأقرانه.

يف  فرويني  السيدة  تحدثت 

الثالث   و  الثاين  و  االول  الجزء 

والرابع من اللقاء الذي اجرته معها 

صوت  من  صالح  جمعية  الزميلة 

يف  بداياتها  عن  اإلرترية  الجامهري 

الدراسية  واملراحل  الطبخ،  مجال 

و   , بها  التى عملت  واملؤسسات   ،

الجوائز التى تلقتها واملشاريع التى 

عملت بها , و عن محاوالتها الجادة 

للقيام بهذا النشاط يف منزلها, وعن 

تاريخ نرش الكتاب الخاص بالطهي 

هذا  ويف  بإصداره.  قامت  الذي 

ستحدثنا  واألخري  الخامس  الجزء 

عن الفوائد التي تعود عيل االناث 

الطبخ  فن  تعلم  من  املتزوجات  

تقدمها  التي  النصائح  و  والطهي 

لهن.

عيل  تعود  التي  الفوائد  ماهي 

فن  تعلم  من  املتزوجات   االناث 

اعتقادك،  حسب  والطهي   الطبخ 

وهي النصائح التي تقدمها لهن؟.

تحفيز  عملية  يف  كبري  بدور  اقوم 

وتشجيع االناث من اجل املشاركة 

يف الدورات التدريبية،كام ادعوهن 

تقدم  التي  الطهي  فقرة  ملتابعة 

بالفضائية  ساديا  برنامج  ضمن 

من  واحدة  باعتبارها  االرترية 

املساعي التي تبذولها وزارة االعالم 

واسعة  قطاعات  الفائدة  تعم  ليك 

من املجتمع يف هذا الصدد.

فمن خالل متابعة فقرة الطهي يف 

عملية  يف  تغري  احداث  مقدرهن 

اعداد االطعمة داخل منازلهن،عيل 

ستعود  الخطوة  هذه  بان  اعتبار 

عليها بالكثري من املنافع .

انتشار وباء كوفيد 19- عيل الصعيد 

يهتمون  الناس  العاملي،جعل 

التي  الخرضوات  تناول  باهمية 

الربوتينات  من  الكثري  عيل  تحتوي 

طهي  يجب  والفيتامينات،ولكن 

وغريها  البطاطس  من  البقوليات 

وجود  خالل  من  املكونات  من 

غالفها الخارجي الغني بالعديد من 

من  يرفع  الذي  الغذائية  املكونات 

قدرة الجسم عيل مقاومة االعراض 

يفقد  ان  تناوله دون  الصحية عند 

مكوناته االساسية.

لالعراض  مقاومتك  مستوي  رفع 

الصحية ال يتطلب ان تكون ميسور 

الحال بل تناول املكونات الغذائية 

وغريها  الخرضوات  من  املتعدددة 

بكل  توفرها  ميكن  التي  املواد  من 

وتوفراملعلومات  ويرس  سهولة 

اعدادها  طريقة  عن  املتكاملة 

الصحية والسليمة يف الوقت نفسه 

هي االساس.

عيل  الحصول  من  نتمكن  وحتي 

الذكر  سابقة  الفوائد  هذه  جميع 

ونطبق  نحافظ  ان  علينا  يجب 

النظافة االساسية يف كل ما  معايري 

نقوم به وبالتايل عدم االستكانة إيل 

الكسل باي حال من االحوال.

عملية الطهي يجب ان متر مبعايري 

النظافة  معايري  اقيص  تطبيق  من 

االعراض  مختلف  حدوث  لدرء 

االبتعاد  من  لنا  البد   ، الصحية 

التي  االطعمة  من  االمكان  قدر 

وتحمري  الزيت  بغيل  اعدادها  يتم 

البصل إيل مستوي قيايس.

املسار  يف  السري  علينا  يجب 

والطبخ  الطهي  عملية  يف  الصحيح 

التجارب  من  االستفادة  ،من خالل 

من  والكفاءات  الخربات  واكتساب 

ومحاولة  املعلومات  تبادل  خالل 

كل  عن  الشافية  االجابات  ايجاد 

املتعلقة  واالستفسارات  التساؤالت 

بالطهي الطبخ دون كلل او ملل.

الفوائد اليت تعود علي 
االناث املتزوجات  من 

تعلم فن الطبخ والطهي 
اجلزء األخري
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اإلصحاح البيئي والتغلب على التلوث البالستيكي

البيئي  اإلصحاح  أو  البيئة  صحة  إن 

التي   , تشكل أحد أكرث املسائل الحيوية 

إستدعت إهتامم اإلنسان وبذله للعديد 

الغايات  إلنجاز  الجبارة  املجهودات  من 

وتشكل   . القطاع  هذا  ضمن  املنشودة 

البيئية  الصحة  مفهوم  تأصيل  مسألة 

ضمن  التنموية,  املحاور  أهم  أحد   ,

البيئي  اإلصحاح  برامج  سلة  أو  بوتقة 

عىل  الجميع  إلتفاق  وذلك   , املستدامة 

أًكلها  تؤيت  ال  البيئية  التوعية  برامج  أن 

إال من خالل املامرسة املستمرة والرتبية 

ونشاطات  بحياة  ترتبط  التي  البيئية 

إلبراز  و   . واملستقبلية  الحالية  اإلنسان 

هذه املسألة بصورٍة جليٍة ال بأس عزيزي 

صفحة  نستفتح  أن  من  الكريم  القارئ 

البيئة  بصحة   , م   2023 للعام  البيئة 

.وحتاًم  تعمرها  التي  الكائنات  وبالتايل 

عىل   , البيئي  اإلصحاح  برامج  تعتمد 

بحاجة  املحلية,  املجتمعات  وعي  مدى 

عرصية  ومامرسات  أخالق  إىل  البرشية 

ووعيه  للبيئة  اإلنسان  بإحرتام  مقرونة 

ملدى إرتباطه بها, من حيث الـتأثري عليها 

فيها  حقوقه  إىل  باإلضافة  بها.  والتأثر 

بالذكر  الجدير  ومن  تجاهها.  وواجباته 

أن العديد من املؤسسات يف بالدنا والتي 

مع  املبارش  التعامل  عىل  نشاطها  يرتكز 

املحلية تضع مسألة إصحاح  املجتمعات 

البيئة ضمن الربامج التي تحظى باألولوية 

ضمن سلة خططها وبرامجها السنوية 

أن  إىل  املجال  هذا  يف  الخرباء  ويشري 

اإلستدامة  ملحور  متشابكة  عالقة  هنالك 

البيئية مع رفاهية ومناء وإزدهار اإلنسان 

وحياته . و” أن وجود نهج متكامل ميكن 

املقايضات  ويقّلل  منافع عديدة  ُيِدّر  أن 

حول اإلستدامة البيئية ورفاهية اإلنسان 

. ويشتمل هذا  فعالة  يديرها بصورة  أو 

مع  مرتابطة  مبادئ  ثالثة  عىل  النهج 

بعضها البعض تتمثل يف التايل: 

املسرية  عن  متخّلفاً  أحد  ُيرتَك  لن   1-

وتحقيق  االستدامة  لكفالة  والركب 

البيئية  املعايري  من  أسايس  مستوى 

واالجتامعية

أكرب وشامل ضمن  ازدهار  تحقيق   2-

نظام دعم الحياة عىل األرض

أكرب  مرونة  لتحقيق  االستثامر   3-

وتأمني ُسبل معيشة لألجيال القادمة

القيم  إحدى  النظافة  متثل  حتاًم, 

اإلنسانية السامية ومعياراً هاماً  يعكس 

مدى التطور والرقي والتحرض الذي وصل 

ويأيت  كام   . ما  شعب  أو  مجتمع  إليه 

بحكم  النظافة  مبسألة  العاملي  اإلهتامم 

تأثريها املبارش عىل الصحة العامة لإلنسان 

وسعادته ورفاهيته . وتدعو كل الرشائع 

اإلهتامم  رضورة  إىل  وغريها  الساموية 

 . والبيئية  الشخصية  النظافة  مبسألة 

والجهات  الخرباء  من  العديد  ويشري 

هي  أيضاً  النظافة  أن  إىل  العالقة  ذات 

عبارة عن سلوٍك ُيْكتَسْب  نتيجًة للرتبية 

َنْنشُأ و نرتىب عليها.  ومن  َنُشُب و  التي 

البيئية  للرتبية  املحوري  الدور  يأيت  هنا 

عىل  تأسيساً  النظافة  سلوك  تنمية  يف 

هو  الرتبية  موضوع  جوهر  أن  حقيقة 

اإلنسان بعقله ووجدانه وقيمه ومهاراته 

وإتجاهاته وميوله وأفكاره املتكاملة مع 

بعضها البعض يف توازٍن دقيق.

َفرََضْت  التي  األسس  هي  هذه 

ضمن  النظافة  مسألة  إىل  النظر  رضورة 

الشاملة  التنمية  وإسرتاتيجيات  وسائل 

بأس  . ولذا ال  للمجتمعات  املستدامة  و 

املؤسسات  دور  أهمية  عىل  الرتكيز  من 

املثال  سبيل  عىل  والتعليمية  الرتبوية 

الهامة  البيئية  السلوكيات  تطوير  يف   ,

باإلضافِة   , البيئة  نظافة  مسألة  وخاصة 

النظرة  أن  اإلعتبار  بعني  الوضع  إىل 

للرتكيز  تدعونا  واإلسرتاتيجية  املستقبلية 

عىل الشباب وصغار السن يف تنفيذ تلك 

وإستدامتها.  نجاحها  لضامن  املرشوعات 

وعادًة  يومياً  سلوكأً  النظافة  وبجعل 

متبعًة يطبقها الطالب يف املنزل والشارع 

قد  نكون   , العامة  واألماكن  واملدرسة 

البيئية  للرتبية  املستهدفة  بالغاية  أِحْطَنا 

يف جعل الطالب ومن ثم املجتمع خلفهم 

من  للنظافة  الرتبوي  املضمون  يدركون 

من  كبرية  مجموعة  عىل  إحتوائه  حيث 

الُخْلِقية و اإلجتامعية  القيم السلوكية و 

زلنا  أ  قد  بالتايل  نكون  و  الجاملية   و 

البيئي  و  الطبيعي  املظهر  عن  الغشاوة 

حضارته.  و  جامله  مدى  وبينا   , للبلد 

وهذا هو بيت القصيد , فالنظافة قيمة 

حياة  يف  الحضاري  البعد  تعكس  تربوية 

اإلنسان من حيث تفاعله و إنسجامه مع 

نفسه وبيئته .

ويالحظ الخرباء  أن الوعي املجتمعي 

الوقت  يف  بالدنا  يف  البيئية  بالقضايا 

الحارض , أرقى بكثري مام كان عليه قبل 

محور  أن  نالحظ  وبشكل خاص  سنوات 

بأس  ال  قدراً  أصاب  قد  البيئي  اإلصحاح 

وأصبحت  املحلية  املجتمعات  ضمن  به 

كافة اإلدارات املبارشة يف تلك املجتمعات 

العامة  للنظافة  حمالت  بإستمرار  تسري 

ودفن الربك واملستنقعات ومنع إسخدام 

األكياس البالستيكية باإلضافة إىل حمالت 

التشجري ونرش الغطاء األخرض وغريها من 

و  عام  بشكل  بالبيئة  املتعلقة  األنشطة 

محور اإلصحاح البيئي بشكل خاص. 

ويالحظ الخرباء يف هذا املجال , أنه عىل 

إستثاء  ودون  الجميع  إتفاق  من  الرغم 

عىل هذه املكانة الرفيعة للنظافة , إال أننا 

نالحظ _ وخاصة يف الدول النامية _ أن 

الحديث يف السياسة واإلختالف ومن ثم 

مناقشة  من  بكثري  أسهل  حولها  اإلتفاق 

مشكلة الزبالة لوحدها عىل سبيل املثال 

. ففي السياسة يتفق الجميع عىل برنامج 

حد أدىن يتحمل كل طرف فيه مسؤوليات 

محددة ضمن إطار مرن مصمم له, أما يف 

الزبالة و الفضالت فعىل الرغم من إتفاق 

مسألة   “ إعتبارها  عىل  األطراف  جميع 

خطرية ومقرفة ومعيقة لجهود التنمية “ 

إال أنهم يختلفون يف توصيف املتسبب يف 

املشكلة وبالتايل يف من تقع عليه تبعات 

دفع رضيبتها سواء األخالقية أو املادية . 

فهل تقع املسؤولية عىل الجهات الرسمية 

التي تتحصل عىل رضيبة النظافة دون أن 

 , ال  يكون هنالك نظافة ذات مردود فعَّ

بالقاممة يف  يلقي  الذي  الشعب  أم عىل 

أخرى  متفرقة  وأماكن  واألزقة  الشوارع 

كيفام شاء ؟

من  املاليني  مشاركة  سنوياً  ونالحظ 

سكان املعمورة يف حمالت النظافة التي 

كام  املناسبات.  من  العديد  ضمن  تقام 

بالبيئِة دوماً  العالقة  الجهات ذات  تقوم 

تعرضت  ما  متى  الخطر  ناقوس  بدق 

تعمل  أنها  إىل  باإلضافة   , للخطر  البيئة 

والالزمة  الرضورية  الوسائل  خلق  عىل 

للحد من ذلك الخطر وإستئصاله, إضافًة 

 . له  املناسبة  البدائل  لخلق  سعيها   إىل 

اإلسابيع  فعاليات  دوماً  نتابع  ومحلياً 

الوطنية للنظافة والرصف الصحي والذي 

يتضمن  والذي  الصحة  وزارة  ترعاه 

اإلعالمية  الوسائل  مختلف  إستخدام 

اإلهتامم  املجتمع عىل  لحث  واإلرشادية 

يف  دورها  وتوضيح   , النظافة  مبسألة 

والبيئة  لإلنسان  العامة  الصحة  حامية 

أهمية  عىل  الضوء  تسليط  إىل  باإلضافة 

القطاعات  جميع  يف  الشخصية  النظافة 

سببها  والعدوى  األمراض  معظم  وأن   ,

الصحي  الرصف  وسائل  يف  الكفاية  عدم 

األسايس  .

أن  من  بأس  ال  التالية  السطور  يف 

لربامج  األمثلة  بعض  عىل  رسيعاً  منر 

تكنولوجيا اإلصحاح البيئي عىل املستوى 

العاملي :

-1 تدوير القاممة .

الصحي  الرصف  مياه  معالجة   2-

عدا  متعددة  أغراض  يف  الستخدامها 

الرشب .

-3 غسل الرتبة الزراعية من األمالح .

-4 معالجة تصحر األرايض الزراعية .

غسيل  محطات  مياه  معالجة   5-

السيارات .

فرتات  عىل  للهواء  الصحي  الرصد   6-

الهوايئ  التلوث  نسبة  لتحديد  متقاربة 

وعالجها أوالً بأول .

مبتكرة  بيئية  بأنشطة  القيام   7-

عىل  التغلب  يف  تساهم  أن  شأنها  من 

مشكالت البيئة .

الصحة  مفهوم  تأصيل  مسألة  تشكل 

البيئية أحد أهم املحاور ضمن بوتقة أو 

املستدامة  البيئي  اإلصحاح  برامج  سلة 

برامج  أن  عىل  الجميع  إلتفاق  وذلك   ,

من  إال  أًكلها  تؤيت  ال  البيئية  التوعية 

خالل املامرسة املستمرة و الرتبية البيئية 

اإلنسان  نشاطات  و  بحياة  ترتبط  التي 

تعتمد  وحتاًم   . املستقبلية  و  الحالية 

وعي  مدى  عىل  البيئي  اإلصحاح  برامج 

البرشية  بحاجة  املحلية  املجتمعات 

مقرونة  عرصية  ومامرسات  أخالق  إىل 

ملدى  ووعيه  للبيئة  اإلنسان  بإحرتام 

عليها  الـتأثري  حيث  من  بها  إرتباطه 

فيها  حقوقه  إىل  باإلضافة  بها  التأثر  و 

وواجباته تجاهها. فام مدى فعالية برامج  

تأصيل إصحاح البيئة ؟ ما هي التحديات 

؟ وغري  وتعيقها  تواجهها  التي  والعقبات 

سيكون  الصلة  ذات  املحاور  من  ذلك 

ضمن محتوى صفحتنا تحت هذا العنوان 

انشاءالله .



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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ضمن بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس:

طغى عليها العبون عرب

-بطل  مدريد  ريال  أن  يبدو 

أوروبا-  وأبطال  اإلسباين  الدوريني 

الوسط  خط  العب  عن  تخىل 

الخطأ الصيف املايض، كام أن تأثري 

اإلقصاء من مونديال قطر ال يزال 

حارضا عىل عدد من الالعبني.

أنشيلويت  ويقول اإليطايل كارلو 

الخسارة  بعد  الفريق  مدرب 

الثقيلة 3-1  يف الكالسيكو اإلسباين 

بطولة  نهايئ  يف  برشلونة  أمام 

املايض:  األحد  اإلسباين  السوبر 

“نحن ريال مدريد”.

ولكن كالم أنشيلويت مل يرتجم هذا املوسم، 

له  تكون  أن  اعتاد  مدريد  ريال  أن  فرغم 

اليد الطوىل عىل الربسا يف السنوات األخرية، 

مستواه  تراجع  العامل  كأس  نهاية  بعد  فإنه 

بشكل كبري، ففاز فقط يف مباراتني من أصل 

5 لعبها، وحتى االنتصار يف هاتني املباراتني 

مل يكن مقنعا.

وال شك أن اإلرهاق عامل حاسم وخاصة 

لكن  املباريات،  بعرشات  مزدحم  موسم  يف 

هناك عنارص ال ميكن استبعاد تداعياتها عىل 

أداء الفريق املليك:

الصيف  كاسمريو  الربازييل  بيع  أولها 

مانشسرت  إىل  بالرحيل  له  والسامح  املايض، 

منتخب  العب  يقدم  حيث  يونايتد، 

الشياطني  مع  خرافيا  مستوى  “السيليساو” 

الكروية يف  الثورة  أسباب  من  الحمر، وهو 

“أولد ترافورد” يف املباريات األخرية.

لوكا  عىل  أسايس  بشكل  االعتامد 

 33( كروس  وتوين  عاما(   37( مودريتش 

اآلونة  يف  مستواهام  تراجع  اللذين  عاما( 

يف  قدرتهام  عدم  واضحا  وكان  األخرية، 

مجاراة بيدري وغايف العبي برشلونة الشابني 

يف نهايئ السوبر اإلسباين.

تشواميني  الفرنسيني  مع  التعاقد  رغم 

الحفاظ  عليه  كان  الريال  فإن  وكامافينغا، 

ممكنة.  مدة  ألطول  كاسيمريو  عىل 

الكثري  ولديه  قادمة  موهبة  فتشواميني 

خطأين  ارتكب  كامافينغا  بينام  ليتعلمه، 

من  األول  الشوط  يف  برشلونة  بهديف  تسببا 

الكالسيكو.

قبل  تألقه  كان  الذي  فالفريدي  فيدي 

شجعت  التي  األسباب  من  قطر  مونديال 

بهذه  كاسمريو  بيع  عىل  “املريينغي”  إدارة 

يعد  ومل  مستواه  عن  ليغيب  عاد  الرسعة، 

سيبايوس  داين  وحتى  منه،  املأمول  يقدم 

وناتشو فرينانديز ال ميلكان 

التي  الكروية  الجودة 

تخولهام أن ميآل فراغ رحيل 

كاسيمرو.

بات  أنشيلويت  أسلوب 

املنافسة،  للفرق  مكشوفا 

يتدخل  مل  ذلك  ورغم 

لتعديل  املخرضم  املدرب 

عىل  يتفرج  وكان  الخطة، 

يخرسون  وهم  العبيه 

أداء  الربسا  أمام  الكالسيكو 

ونتيجة.

داين  األمين  الظهري  مستوى  تراجع 

رسعته  فقد  أن  بعد  عاما(   32( كاربخال 

واضحا  وبدا  الحاسمة،  ومتريراته  ورونقه 

أن العبي برشلونة بالدي وغايف تفوقا عليه 

للربسا  الريال، وسنح  ثغرة واضحة يف  وكان 

األهداف،  وتسجيل  الهجامت  شّن  عربها 

األيام  -يف  جديا  سيفكر  الريال  أن  ويبدو 

يحّل  شاب  العب  عن  بالبحث  القادمة- 

مكان الدويل اإلسباين.

الذي  جونيور  فينسيوس  مستوى  تراجع 

املوسم  العامل  يف  الالعبني  أفضل  من  كان 

أبطال  دوري  للفوز يف  فريقه  وقاد  املايض، 

أي هدف  يصنع  أو  لكنه مل يسجل  أوروبا، 

يف آخر 5 مباريات، ويبدو أنه متأثر بشكل 

-الذي  الربازيل  بالده  منتخب  بخروج  كبري 

كان من أبرز املرشحني للظفر باللقب- من 

ربع نهايئ كأس العامل يف قطر.

أول  املصنف  نادال  رافايل  اإلسباين  تنازل 

أوىل  املفتوحة،  أسرتاليا  بطولة  لقب  عن 

املرضب،  كرة  يف  الكربى  األربع  البطوالت 

أمام  الثاين بعد خسارته  الدور  بخروجه من 

األمرييك ماكنزي ماكدونالد 6-4 و6-4 و5-7.

عاىن  التي  باألوجاع  عاماً  الـ36  ابن  وتأثر 

منها يف وركه عىل األرجح، ما تسبب بتحقيقه 

أسوأ نتيجة يف البطوالت الكربى منذ خروجه 

بالذات  األسرتالية  للبطولة  األول  الدور  من 

عام 2016.

وفتح هذا الخروج املبكر الباب أمام نوفاك 

ديوكوفيتش ملعادلة رقم نادال القيايس بعدد 

عاد  بعدما  وذلك   ،)22( الكربى  األلقاب 

الرصيب اىل البطولة األسرتالية هذا العام بعد 

عدم  خلفية  عىل   2022 نسخة  عن  غياب 

تلقيه اللقاح املضاد لفريوس كورونا.

أمام  األوىل  املجموعة  خسارته  وبعد 

ماكدونالد، ابن الـ27 عاماً املصنف 65 عاملياً، 

املجموعة  خالل  األوجاع  من  نادال  عاىن 

الثانية وطلب وقتاً مستقطعاً طبياً للمعالجة 

قبل أن يواصل اللعب.

األوجاع  من  متاماً  منزعجاً  اإلسباين  وبدا 

وخرس  اللعب  أكمل  لكنه  منها  يعاين  التي 

يف النهاية اللقاء الذي استغرق ساعتني و32 

دقيقة.

ماكدونالد  وأشاد 

اإلسباين  منافسه  بعزمية 

رغم  اللعب  واصل  الذي 

بطل  “إنه  قائاًل  األوجاع، 

ليستسلم  يكن  مل  مذهل. 

الوضع”، مضيفاً  مهام كان 

ما  عىل  الرتكيز  “حاولت 

كنت أحاول القيام به لكنه 

نجح اىل حد ما يف إخراجي 

من  النهاية  يف  ذلك متكنت  ومع  وترييت  من 

حسم األمور”.

بعد  الالعبني  بني  الثانية  املواجهة  وكانت 

فرنسا  بطولة  يف   2020 عام  جمعتهام  أوىل 

املفتوحة حني خرج نادال منترصاً من الدور 

ثالثة  من  أكرث  يخرس  أن  دون  من  الثاين 

أشواط.

لألمرييك  األفضلية  كانت  املرة،  هذه  لكن 

األول  اإلرسال  شوط  انتزع  إذ  البداية  منذ 

لنادال الذي وجد نفسه متخلفاً 4-1، قبل أن 

تعود الحياة اىل اإلسباين بانتزاعه شوطني عىل 

أن  إال   ،5-5 النتيجة  ليعادل  منافسه  إرسال 

ماكدونالد صمد وحسم املجموعة يف النهاية 

لصالحه.

وعاد سيناريو املجموعة األوىل ليتكرر يف 

الثانية بعدما خرس نادال شوطاً عىل إرساله 

للعودة  طريقة  وجد  أنه  إال  بدايتها،  يف 

يعود  أن  قبل   2-2 التعادل  وإدراك  مجدداً 

ويتنازل مجدداً عن إرساله وصوالً اىل اإلصابة 

التي تعرض لها يف الشوط الثامن.

يف  أنها  يبدو  التي  اإلصابة  هذه  ومهدت 

من  املوجهة  اإلسبانية  الكلمة  وفق  الورك 

منافسه  أمام  الطريق  الطبيب،  اىل  نادال 

املجموعة  من  منترصاً  يخرج  يك  األمرييك 

ابن  مقاومة  رغم  تلتها  التي  ومن  الثانية 

مايوركا الذي استفاد العام املايض من ترحيل 

األسرتالية  البطولة  بلقب  للفوز  ديوكوفيتش 

للمرة الثانية يف مسريته بتغلبه يف النهايئ عىل 

الرويس دانييل مدفيديف.

يوكيتش  نيكوال  الرصيب  العمالق  واصل 
الرابع  لفوزه  ناغتس  دنفر  وقاد  تألقه 
عىل  بتغلبه  وذلك  أرضه،  عىل  توالياً  عرش 
بورتالند ترايل باليزرز 113-122 يف دوري 

كرة السلة األمرييك للمحرتفني.
مزدوجة  أرقام  ثالثة  الرصيب  وحقق 
هذا  عرشة  الثالثة  للمرة  دابل”  “تريبل 
 12 مع  نقطة   36 سجل  بعدما  املوسم 
متابعة و10 متريرات حاسمة، ليلعب الدور 
الرئييس يف الفوز السابع توالياً لفريقه الذي 
بفارق  الغربية  املنطقة  صدارة  يف  ابتعد 

مباراة عن ممفيس غريزليز.
من   13 يف  نجح  الذي  يوكيتش  وقال 
محاوالته الـ14، إن فريقه “يسري يف االتجاه 
الثقة  الكثري من  الصحيح. نحن نلعب مع 

بالنفس”.
تألق  بامتياز  هجومي  أول  شوط  وبعد 
باليزرز  ناحية  من  ليالرد  داميان  فيه 
مينع  أن  دون  من  نقطة   30 بتسجيله 
انتقل   ،73-66 لصالحه  إنهائه  من  ناغتس 
الثاين  صاحب األرض اىل الدفاع املحكم يف 
وفرض هيمنته السيام يف الربع األخري الذي 
وصل الفارق يف إحدى فرتاته اىل 20 نقطة، 
والثالثني  الحادي  بفوزه  النهاية  يف  ليخرج 
مايكل  مدربه  غياب  رغم  املوسم  هذا 

مالون بسبب فريوس كورونا.
يف  الوحيد  النجم  يوكيتش  يكن  ومل 
خمسة  بني  من  كان  إذ  ناغتس،  صفوف 

أكرث  أو  نقاط  العرش  اىل  وصلوا  العبني 
وأفضلهم مايكل بورتر جونيور )23 نقطة( 

وجامل موراي )17(.
بهزميته  مني  الذي  باليزرز  جهة  ومن 
فأنهى  فوزاً،   21 مقابل  والعرشين  الثالثة 
 6 بعدما نجح يف  نقطة  بـ44  اللقاء  ليالرد 
جميع  ويف  محاولة   12 أصل  من  ثالثيات 

الرميات الحرة الـ14 التي نفذها.
بروكلني  مني  األخرى،  املباريات  ويف 
يد  عىل  وجاءت  توالياً  ثالثة  بهزمية  نتس 
سان أنتونيو سبريز 106-98، متأثراً بغياب 
إرفينغ،  وكايري  دورانت  كيفن  نجميه 
ربلة  يف  والثاين  الركبة  يف  األول  إلصابة 

الساق.
يانيس  اليوناين  النجم  غياب  ظل  ويف 
بسبب  توالياً  الرابعة  للمباراة  أنتيتوكومنبو 
اإلصابة، كان جرو هوليداي عىل املوعد من 
أجل التعويض وقيادة ميلوويك باكس للفوز 
بتسجيله   130-122 رابتورز  تورونتو  عىل 
متريرات  و7  متابعات   6 مع  نقطة   37
مركزه  بتعزيز  لفريقه  سمح  ما  حاسمة، 
الخناق  الرشقية وتضييق  املنطقة  الثاين يف 

عىل بوسطن سلتيكس املتصدر.
يف  سيكرسز  سفنتي  فيالدلفيا  وبقي 
الرشقية  املنطقة  صلب الرصاع عىل زعامة 
أيضاً بفوزه خارج الديار عىل لوس أنجليس 
من  نقطة   41 بفضل   120-110 كليربز 

نجمه الكامريوين جويل إمبيد.

اختار االتحاد الدويل للتاريخ واإلحصاء، التشكيلة املثالية ألفضل الالعبني يف القارة السمراء 

لسنة 2022، والتي طغى عليها العبون عرب، من أبرزهم املرصي محمد صالح، واملغريب ياسني 

بونو، والتونيس عيل معلول.

وضمت تشكيلة أفضل الالعبني يف إفريقيا، 5 مغاربة، وذلك بعد األداء املميز الذي قدمه 

منتخب أسود أطلس يف كأس العامل، والذي وصل فيه إىل نصف النهايئ.

صالح ومبايب ومرمى االنتقادات.. هاالند يسجل وال يبايل

وجاءت التشكيلة التي أعلنها االتحاد الدويل للتاريخ واإلحصاء، عىل النحو التايل:

الهجوم:

    املرصي محمد صالح

    السنغايل ساديو ماين

    الكامريوين فينسنت 

أبو بكر

خط الوسط:

سفيان  املغريب      

أمرابط

الدين  عز  املغريب      

أوناحي

    الغاين محمد قدوس

خط الدفاع:

    التونيس عيل معلول

أرشف  املغريب      

حكيمي

    املغريب رومان سايس

كاليدو  السنغايل      

كوليبايل

هذه أسباب تراجع ريال مدريد يف اآلونة األخرية

نادال خيرج من الدور الثاني وخيسر فرصة احلفاظ على اللقب

صالح وبونو ومعلول ضمن
 التشكيلة املثالية لألفضل يف إفريقيا

خرس السوبر اإلسباين وال يتصدر الليغا..

دوري كرة السلة االمرييك للمحرتفني

يوكيتش املتألق يقود ناغتس اىل 
فوزه الـ14 تواليًا على أرضه
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

عطلة األحالم حتولت لكابوس..
تحولت عطلة األحالم لشابة يف تايالند 

إىل كابوس، بعدما أصيبت مبرض نادر، أّثر 

عىل صحتها عىل مدار أكرث من 8 سنوات.

حيث   ،2015 عام  إىل  القصة  تعود 

تيس  عاما(   28( التمريض  طالبة  شعرت 

قضتها  عطلة  من  عودتها  بعد  سويفت، 

يف تايالند، من أمل يف معدتها، األمر الذي 

جعلها تدخل املستشفى لبضعة أسابيع.

ومنذ ذلك التاريخ، عانت سويفت من 

متقطعة  فرتات  عىل  أدخلتها  حادة  آالم 

قبل  تحصل  أن  قبل  املستشفى،  إىل 

شهرين عىل تقييم دقيق لوضعها الصحي 

وسبب معاناتها.

 اكتشف األطباء إصابة سويفت مبرض 

عن  عبارة  “الجناثوستوما”،  باسم  يعرف 

طفيليات تهاجم الجهاز الهضمي وتسبب 

شلال جزئيا له، وتعطل مهامه.

يف  الراغبني  السياح  سويفت  وحذرت 

املرض  هذا  خطورة  من  للخارج  السفر 

خرست  حيايت.  الطفييل  “دمر  قائلة: 

بسبب  االجتامعية  عالقايت  من  الكثري 

كام  طويلة،  لفرتات  املستشفى  دخويل 

تركت دراستي التمريض أيضا”.

عدوى  “الجناثوستوما”  داء  ويعترب 

الديدان  من  أنواع  عدة  تسببها  طفيلية 

الطفيلية، والتي ميكن أن تكون قاتلة يف 

بعض الحاالت.

ورغم خضوعها للعالج، ال تزال سويفت 

تعيش مع آالم مزمنة وغثيان واضطراب 

استخدام  عليها  ويتعني  الصدمة،  بعد  ما 

أنبوب التغذية.

ويقول األطباء إنه نظرا لعيش الطفييل 

يف جسم سويفت لسنوات، فقد تسبب يف 

الكثري من الرضر ألعصابها، والتي ال ميكن 

يف الوقت الحايل إصالحها.

إزالة قنبلة يدوية من صدر جندي

نجح فريق أطباء أوكراين يف إزالة قنبلة 

يدوية غري منفجرة من صدر جندي، وفقا 

ملا ذكرت شبكة “يس إن إن” اإلخبارية.

نرشها  جرى  التي  الصور  تضمنت   

العسكريون  “املسعفون  صفحة  عىل 

صورة  “فيسبوك”  موقع  يف  األوكرانيون” 

للجزء  السينية  باألشعة 

العلوي من جسد الجندي 

مع ظهور القنبلة اليدوية، 

وفقا للحرة.

العملية  وكانت 

محفوفة  الجراحية 

باملخاطر، إذ خيش األطباء 

القنبلة  تنفجر  أن  من 

اليدوية يف أي وقت أثناء 

أجريت  ولذلك  العملية، 

تخثري  “بدون  الجراحة 

كهربايئ”،  وهو عالج طبي 

يتحكم يف النزيف باستخدام الكهرباء.

العملية  أجريت  فقد  للمنشور،  ووفًقا 

“بحضور اثنني من خرباء املتفجرات الذين 

كانوا يضمنون سالمة الطاقم الطبي”.

العملية  إجراء  “تم  املنشور:  يف  وجاء 

يف  خربة  الجراحني  أكرث  أحد  بواسطة 

القوات املسلحة األوكرانية”.

وأضاف أن الجراحة كانت ناجحة، الفتا 

إىل أن الجندي يقيض يف الوقت الحايل فرتة 

نقاهة “ملزيد من إعادة التأهيل والتعايف”.

التي  املتفجرة  فإن  للمصدر،  ووفًقا 

عن  عبارة  الجندي  جسد  داخل  كانت 

قنبلة  عن  عبارة  وهي   ،”VOG“ قنبلة 

قنابل  قاذفة  من  ُتطلق  سم   4 بطول 

األرض  فوق  لالنفجار  ومصممة  يدوية، 

مبارشة، وقادرة عىل قطع مسافة 400 مرت 

تقريًبا.

“املسعفون  صفحة  تحدد  ومل 

ومكان  زمان  األوكرانيون”  العسكريون 

إصابة  كيفية  أو  الجراحية،  العملية 

الجندي.

 طائرة  ألفيس بريسلي يف مزاد علين
بيعت طائرة الفنان األمرييك 

بقيمة  بريسيل  ألفيس  الشهري 

260 ألف دوالر يف مزاد علني 

بالواليات املتحدة األمريكية.

إعالم  وسائل  وبحسب 

الطائرة  بيع  تم  مريكية، 

Lock-  1962 طراز  “الخاصة 

heed 1329 JetStar”، مؤخرا، 

الراحل  الفنان  أرسة  بحضور 

بـ100  املزاد  افتتاح  تم  حيث 

ألف   260 إىل  تصل  أن  قبل  دوالر،  ألف 

دوالر من قبل شخص مل يتم الكشف عن 

اسمه.

وقالت بريسيال بريسيل، زوجة الفيس 

السابقة، للجمهور يف املزاد: “أحب الفيس 

الطائرات وكانت هذه واحدة منها.. هذا 

لوجودي  متحمسة  وأنا  مزاد يل  أول  هو 

ميالد  عيد  سيكون  اليوم  هنا. 

إلفيس الـ 88”.

عاما(   61 )منذ  الطائرة 

يف  الخارج  يف  حاليا  متوقفة 

للطريان  الدويل  روزويل  مركز 

مكسيكو،  نيو  روزويل،  يف 

ما  منذ  موجودة  ظلت  حيث 

متت  إذ  عاما.   40 من  يقرب 

إزالة محركاتها األربعة ومعظم 

الخاصة  القيادة  قمرة  أدوات 

املفروشات  بقيت  لكن  سنوات،  منذ  بها 

الحمراء املخملية والسجاد األحمر وبعض 

األساسيات التي مل تتغري.

يف مثل هذا اليوم
- يف التاسع عرش من يناير عام 1883م:- توماس إديسون يضع أول 

نظام إضاءة كهربايئ يف الخدمة.

- يف التاسع عرش من يناير عام 1899م:- بريطانيا تعلن السودان 

املرصي اإلنجليزي.

- يف التاسع عرش من يناير عام 1915م:- “مناطيد زبلني” األملانية 

تقصف مدينة يارموث باململكة املتحدة وتقتل 20 شخًصا، وهو أول 

قصف جوي يف التاريخ وذلك يف الحرب العاملية األوىل.

- يف التاسع عرش من يناير عام 1919م:- بداية أعامل مؤمتر فرساي 

الذي أنهى الحرب العاملية األوىل.

- يف التاسع عرش من يناير عام 1941م:- القوات الربيطانية تهاجم  

القوات اإليطالية يف إرتريا يف الحرب العاملية الثانية.

إىل  السودان  انضامم  1956م:-  عام  يناير  من  عرش  التاسع  يف   -

جامعة الدول العربية.

- يف التاسع عرش من يناير عام 1966م:- أنديرا غاندي تتوىل رئاسة 

الوزراء يف الهند.

ألول  الثلوج  تساقط  1977م:-  عام  يناير  من  عرش  التاسع  يف   -

مرة فوق مدينة ميامي يف فلوريدا، وهي املرة الوحيدة املسجلة يف 

التاريخ.

- يف التاسع عرش من يناير عام 1993م:- التشيك وسلوفاكيا ينضامن 

ملنظمة األمم املتحدة.

ليس كل ما تعرفه يريح قلبك...هنالك 
أشياء أمجل لو بقيت جمهولة كما هي

حكمة اليوم

مقوالت وليام شكسبري عن احلياة
* العفو عمل أكرث نبال وندرة من اإلنتقام. 

* الرجال الذين يتحدثون قليال هم األكرث شجاعة. 

* أنا وحدي ال أستطيع تغيري العامل ، لكن ميكنني إلقاء حجر عرب املاء 

إلحداث العديد من التموجات. 

* أفضل وأجمل األشياء يف العامل ال ميكن رؤيتها أو حتى ملسها، يجب 

أن يشعر بها القلب. 

* أجمل ما ميكنك ارتدائه هو الثقة بالنفس. 

* ليس من الشجاعة أن تنتقم، بل أن تتحمل وتصرب. 

* الحاجة تزرع يف املرء العادة. 

* القلب الذي ال يحمل الهم، يعيش طويال. 

* السينام أجمل احتيال يف العامل. 

* كن رجال بالف رجل ، فان مل تستطع فكن رجاًل .

* ينام املتعب عىل وسادة من الحجر ليسرتيح، أما الكسول فلن يجد 

الراحة ولو عىل وسادة من الريش.

* كن كبريا يف عني نفسك، وال تهتم أبدا لنظرة اآلخرين.

* تنازلوا عن دوركم يف اصالح الناس، وأصلحوا أنفسكم.

* لن أكون سعيداً جداً لو استطعت ان أصف كم أنا سعيد.
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