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عد خواال� :سمنار لرعاية املعاقني ذهنيا

نظم يف عدي خواال �سمنار لرعاية
االطفال املعاقني ذهنيا .
واو�ضح م�س�ؤول فرع جمعية
املعاقني ذهنيا يف عدي خواال
ال�سيد /تاد�سي حقو�س ،ان ال�سمنار
هدف التعريف باالعاقة الذهنية
للمجتمع عامة واولياء االمور
خا�صة ،وتعليمهم ا�سلوب الرعاية
اجليدة.
وذكر بان فروع اجلمعية ت�ضم حتى
الآن  103ع�ضو ًا ويجري العمل
بو�ضع اخلطط لتمهيد االر�ضية
لرعاتهم لالعتماد على انف�سهم
اقت�صاديا.
من جانبه دعا مدير م�ست�شفى عدي

خواال ال�سيد� /سرياك دبا�س املجتمع
للعناية اجليدة باملعاقني ذهنيا
 ،وعدم تعري�ضهم ملخاطر الطب
ال�شعبي لعالجهم  ،م�ؤكدا �إمكانية
حت�سن حاالتهم اذا وجدوا العناية
العلمية واالجتماعية املثلى.
كما عقد اجتماع يف عدي خواال
لتقوية تاهيل املجتمع للمعاقني
وامل�سنني.
واو�ضح مدير مديرية عدي خواال
يف
ادحنوم
ال�سيد/عندم�سقل
االجتماع  ،اكت�ساب اخلربة الكافية
من الدرا�سات التي جرت وان�شطة
التاهيل املنفذة حول املعاقني
وامل�سنني.

بحث التنمية الزراعية يف نقفة
بد�أت ام�س الثامن ع�رش من مار�س
امتحانات ال�شهادة الوطنية
للمرحلة الثانوية للعام الدرا�سي
 2020 – 2019يف كافة انحاء
البالد.
واو�ضحت مديرة ق�سم التقييم
باملعهد الوطني للتعليم العايل
والبحوث الدكتور ب�رسات قربو

لوكالة ايرينا  ،ان االمتحانات
التي يجل�س فيها  14,960طالب
بينهم  7149طالبة ،جتري حتى
الثالث والع�رشين من مار�س يف
 13مادة بثمان مركز امتحانات.
وذكرت بان االمتحانات مل
جتري يف املدر�ستني العامليتني
للجاليتني االرتريتني يف مدينتي

جناح حملة التطعيم من
ال�سحائي يف �شمال البحر االحمر

الريا�ض وجده باملمكلة العربية
ال�سعودية هذه ال�سنة ب�سبب
خماطر وباء كورونا.
وطالبت الطالب االداء احلذر لكون
هذا االمتحان نقطة حتول هامة من
مرحلة اىل مرحلة اعلى  ،واحل�ضور
م�سبقا اىل موقع االمتحان ومتابعة
التعليمات ال�صادرة.

دعا م�س�ؤول الزراعة يف مديرية نقفة ال�سيد /حممد �صالح حممد علي
املزارعني للعمل بقوة للدفع بالنتائج الزراعية اجليدة يف املديرية.
وا�شاد بان�شطة املزارعني لتنمية اخل�رض والفاكهة وانتاج االلبان والع�سل
 ،اىل جانب الزراعة املطرية  ،وحث لتمهيد االرا�ضي قبل حلول مو�سم
االمطار.
وقال يف لقائه باملزارعني " ان ا�صالح م�ساقط املياه وبناء احلواجز
واملدرجات والت�سميد ي�سهم كثريا لرفع االنتاج الزراعي ،داعيا لتقوية
جهود مكافحة قطع اال�شجار.
وطالب املزارعون لتوفري البذور املح�سنة واملعدات احلديثة.

ان�شطة احرتازية من فريو�س كورونا مبطار ا�سمرا

ال�صحيني.
وقال ال�سيد /ت�سفاي" ان تطعيم اعداد
هائلة التي كانت فوق التوقعات
مقارنة باالقاليم االخرى خري دليل
على التنظيم القوي و القدرات التي
قامت بها وزارة ال�صحة وفعالية
التوعية امل�سبقة.
من جهته او�ضح م�س�ؤول حملة التطعيم
الوطنية ال�سيد /تيدرو�س يحدقو،
بان الربنامج وو�ضعا يف االعتبار
املوقع اجلغرايف ومناخ االقليم كان
ناجحا بكافة املقايي�س ،ال�سيما
اال�ستعداد امل�سبق لتغطية املناطق
التي ي�صعب الو�صول اليها ب�سهولة
كانت احد جوانب القوة.
وا�شار اىل ان نق�ص املوا�صالت
وتنظيم احلملة يف مو�سم احل�صاد
كانت من اهم املعوقات ،م�شيدا بدور
كافة ال�رشكاء.

تقوم وزارة ال�صحة ب�إجراءات
احرتازية هامة يف مطار ا�سمرا
ملنع دخول وباء فريو�س كورونا
البالد .
واو�ضح م�س�ؤول احلجر ال�صحي يف
مطار ا�سمرا الدويل ال�سيد /افرمي
ولدليبانو�س لوكالة ايرينا ادخال
معدات فح�ص متطورة  ،واجراء

الفحو�صات الطبية لل�ضيوف
القادمني اىل ارتريا  ،اىل جانب
ان�شطة التوعية واملعلومات
ال�صحية املقدمة.
وقال" ان جميع القادمني اىل ارتريا
ميرون مبا�رشة بجهاز الكامريا
الكا�شف حلرارة اجل�سم ا�ضافة
اىل اجهزة اال�ست�شعار احلراري

القريبة من الوجه لقيا�س حرارة
اجل�سم .
واو�ضح بان امل�سافر الذي انطلق
من دول تف�شي الوباء او مر عربها
بالرتانزيت يدخل مبا�رشة يف
احلجر ال�صحي لدى دخوله ارتريا،
داعيا القادمني اىل ارتريا التعاون
لالبالغ عن �أماكن قدومهم.

نظمت يف قلوج حملة نظافة وا�صحاح بيئة ملكافحة االمرا�ض املعدية.
وهدفت احلملة التي انتظمت بالتعاون مع �رشكة بدهو لالن�شاءات العامة على
دفن الربك وامل�ستنقعات قبل دخول مو�سم اخلريف وازالة النفايات لتامني
�صحة املواطنني واملا�شية.
واو�ضح امل�شاركون يف االراء التي ادلو بها بانهم يقومون بالنفري مرتني يف
اال�سبوع للحد من النفايات املختلفة املنت�رشة يف بلدة قلوج ،منا�شدين العداد
حاويات النفايات وتخ�صي�ص مواقع لتجميع النفايات.

ذكر م�س�ؤول عيادة حرقيقو ارتفاع
الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
وانتفاء الوفيات اثناء الوالدة يف
حرقيقو.
واو�ضح م�ساعد التمري�ض ال�سيد
ارفايني �إيبقاق ان ان�شطة التطعيم

وتقدمي فيتامني "�أ " ونظافة
البيئة تتم بتو�سع ل�ضمان �صحة
االمومةوالطفولة ،داعيا حلل
م�شكلة الكهرباء وتوفري �سيارة
ا�سعاف.
و�أ�شار ال�سكان اىل م�ساهمة العيادة

يف رعاية االمومة والطفولة
وخدمات التطعيم.
تقدم عيادة حرقيقو اخلدمات
ل�سكان �ضواحي قدم – حلازين
وعقمب�سا وحرقيقو وجزء من
مديرية قندع.

�أفاد التقييم الذي جرى يف الرابع
ع�رش من مار�س يف مدينة م�صوع
حا�رضة اقليم �شمال البحر االحمر
جناح حملة التطعيم من ال�سحائي
وتوزيع فيتامني "�أ" التي �شهدها
االقليم يف الفرتة من اخلام�س ع�رش
وحتى احلادي والثالثني من نوفمرب
عام .2019
واو�ضح التقرير املقدم يف االجتماع
التقييمي جناح توزيع فيتامني
"�أ"  100%فيما كانت ن�سبة تغطية
التطعيم �ضد ال�سحائي  ، 99%وذلك
رغم التحديات التي ت�ضم حتديات
الطبيعة والرتحال.
وذكر م�س�ؤول ال�صحة يف االقليم
ال�سيد /ت�سفاي ت�سفاظيون بان الهدف
الرئي�سي لتحقيق هذا االجناز هو
وعي وتفاين املواطنني وامل�ؤ�س�سات
واملهنيني
ال�رشيكة
احلكومية

حملة نظافة و�إ�صحاح البيئة يف قلوج تطور رعاية االمومة والطفولة يف حرقيقو
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قادة  G7يتفقون على تن�سيق جهودهم يف مواجهة كورونا االحتاد الأوروبي يغلق حدوده

�أكد قادة دول جمموعة  ،G7العمل
على تن�سيق اجلهود من �أجل منع
انت�شار فريو�س كورونا مبا يف ذلك
باتخاذ تدابري تطال احلدود.
و�أكد القادة عزمهم على القيام بكل
ما هو ممكن من �أجل ا�ستعادة النمو
العاملي الذي اهتز ب�سبب تف�شي
كورونا.
وقال قادة املجموعة يف بيان
�إنهم
م�شرتك االثنني املا�ضي
يدرجون مواجهة كورونا يف مقدمة
�أولوياتهم ،و�سين�سقون �إجراءات
ال�صحة العامة وكل �أدوات ال�سيا�سة
االقت�صادية لديهم لت�أمني دعم فوري
للعاملني وال�رشكات والقطاعات

الأ�شد ت�رضرا ،ما �سي�سهم
يف امل�ساعدة با�ستقرار
االقت�صاد العاملي.
و�أ�ضافوا�" :سنعمل على
مواجهة املخاطر ال�صحية
واالقت�صادية الناجمة عن
وباء  COVID-19ومتهيد
الطريق النتعا�ش قوي
للنمو واالزدهار االقت�صادي
القوي وامل�ستدام".
وطالبوا قادة دول
جمموعة الع�رشين بدعم
وتفعيل جهودهم ملحاربة
فريو�س كورونا ،وحماية
االقت�صاد العاملي.

ال�صحة العاملية تدعو الدول لعزل امل�صابني بكورونا

دعت منظمة ال�صحة
العاملية ، ،دول العامل �إىل
عزل كافة امل�صابني بفريو�س
كورونا من �أجل قطع �سل�سلة
انت�شار الفريو�س حول العامل،
وتقدمي الرعاية ال�صحية
الالزمة لهم.
ونا�شد مدير عام منظمة
تيدرو�س
ال�صحة العاملية
�أدحنوم يف م�ؤمتر �صحفي جميع
البلدان �إيقاف انت�شار الفريو�س
عرب عزل احلاالت ملنع تف�شي
الرعاية
وتقدمي
كورونا
املطلوبة ،م�ؤكدة �أن ا�سرتاتيجية
العزل �أظهرت فعالية يف ال�صني
وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة.
و�أكدت منظمة ال�صحة العاملية �أن
الأكرث عر�ضة لكورونا هم من تخطوا
ال�ستني عاما من العمر وكذلك
الأطفال.
وقالت �إن الأزمة الراهنة عاملية
والأيام املقبلة �ستكون اختبارا لثقتنا

بالعلوم ،ون�صحت دول العامل ب�أن
تعمل على احلد من توا�صل النا�س
ملنع ن�رش العدوى.
ولفتت املنظمة �إىل �أن عدد الوفيات
والإ�صابات بكورونا يف �أنحاء العامل
جتاوزت الأعداد التي مت ت�سجيلها يف
ال�صني.
و�أعادت منظمة ال�صحة العاملية
الت�أكيد على �أن غ�سل اليدين با�ستمرار

ووقف امل�صافحة والبعد
مبقدار مرت عن الآخرين ملنع
و�صول الفريو�س.
كما دعت منظّ مة ال�صحة
حترك
العاملية الثالثاء �إىل
ّ
"حازم" يف منطقة جنوب
ّ
التف�شي
�رشق �آ�سيا ملكافحة
ال�رسيع لفريو�س كورونا
امل�ستجد ،حمذّ رة من خطر
ح�صول عدوى جماعية يف
عدد من الدول.
ويف الأ�سابيع الأخرية
تزايد عدد الإ�صابات يف
املنطقة ،ما دفع عددا من الدول
الّتخاذ تدابري من �إغالق احلدود �أمام
جتول ليلي
الأجانب وفر�ض حظر
ّ
�إىل �إغالق املدار�س و�إلغاء الأحداث
الريا�ضية.
ويتخوف مراقبون من عدم متكّ ن
ّ
الأنظمة ال�صحية يف عدد كبري من
دول منطقة جنوب �رشق �آ�سيا من
حتمل عبء تف�ش وا�سع النطاق.
ّ

�أ�صيب � 18شخ�صا جراء انفجار
عبوتني نا�سفتني �أمام مكتب حكومي
يف �إقليم ياال جنوبي تايالند اول ام�س
الثالثاء ،ح�سبما ذكر م�س�ؤول �أمني.
ووقع االنفجاران �أمام مركز �إدارة
�أقاليم احلدود اجلنوبية ،وهو هيئة
حكومية ملراقبة �إدارة ثالثة �أقاليم
تقطنها �أغلبية من امل�سلمني هي
ناراتيوات وباتاين وياال حيث قتل
مترد حوايل �سبعة �آالف �شخ�ص منذ
العام .2004
وكان املركز ي�ست�ضيف اجتماعا
حكوميا ب�ش�أن ا�ستجابة املنطقة لتف�شي
فريو�س كورونا قبل التفجريين.
ونقلت وكالة "رويرتز" عن املتحدث
الع�سكري الأمني باملنطقة� ،أن العبوة

الأوىل كانت قنبلة
يدوية �ألقيت خارج
مكتب مركز �إدارة �أقاليم
احلدود اجلنوبية جلذب
النا�س للخارج.
و�أ�ضاف" :وبعد ذلك
انفجرت �سيارة ملغومة
على بعد ع�رشة �أمتار
من التفجري الأول.
وكانت القنبلة خمب�أة
يف �شاحنة �صغرية
�أوقفها املنفذون بجوار
ال�سياج ،ما �أدى �إىل
�إ�صابة � 18شخ�صا دون �سقوط قتلى".
وقال امل�س�ؤول �إن ال�سيارة امللغومة
انفجرت بعد ع�رشة دقائق من التفجري

الأول ،م�ضيفا �أن امل�صابني هم خم�سة
�صحفيني وخم�سة من �أفراد ال�رشطة
واثنان من اجلي�ش ومارة .ومل تعلن
�أي جهة م�س�ؤوليتها عن الهجوم بعد.

�أعلن رئي�س الهيئة الفدرالية
للتعاون الع�سكري التقني دميرتي
�شوغايف االثنني املا�ضي� ،أن
رو�سيا مل تتلق �إخطارا ر�سميا من

الطرف الإندوني�سي
بالتخلي عن �صفقة
�رشاء مقاتالت "�سو-
 "35الرو�سية.
و�أ�شار �شوغايف
�إىل �أن جاكرتا ال تزال
مهتمة بهذه املقاتلة،
نافيا ما نقلته وكالة
"بلومربغ" عن �أحد
م�صادرها� ،أن �إدارة
الأمريكي
الرئي�س
�أجربت
ترامب
�إندوني�سيا على الرتاجع عن �صفقة
�رشاء املقاتلة "�سو "-35مع رو�سيا،
والتي تت�ضمن  11مقاتلة.
وكان ال�سفري الأندوني�سي يف

مو�سكو حممد وحيد �سوبريادي،
قد �أعلن يف  12فرباير املا�ضي،
�أن بالده باقية على التزامها ب�رشاء
مقاتالت "�سو "-35من رو�سيا،
�إال �أنه بني �أن ال�صفقة �أبرزت عددا
من التحديات ،من بينها تبادل
ال�صادرات.
يذكر �أن اتفاقية توريد  11مقاتلة
من طراز "�سو "-35وقعت بني رو�سيا
و�إندوني�سا عام .2018
وكانت و�سائل الإعالم �أفادت
ال�صيف املا�ضي بتخلي �إندوني�سيا
عن ال�صفقة ،فيما نفى مدير عام
�رشكة "رو�س �أوبورون �إك�سبورت"
الرو�سية �ألك�سندر ميخييف ف�سخ
ال�صفقة� ،أو تعطلها.

�إ�صابة � 18شخ�صا بتفجريين يف تايالند

رو�سيا تعلن عدم تراجع �إندوني�سيا عن �شراء مقاتالت "�سو"-35

اتفق قادة بلدان االحتاد الأوروبي،
على �إغالق احلدود اخلارجية لالحتاد
ملدة  30يوما ،يف �إطار �إجراءات منع
انت�شار فريو�س كورونا.
املفو�ضية
رئي�سة
و�أ�ضافت
الأوروبية �أور�سوال فون دير الين يف
�أعقاب قمة طارئة لالحتاد :ويف ما
يتعلق مب�س�ألة �إغالق احلدود بني
دول االحتاد ،ف�إن كل دولة من دول
االحتاد �ستتخذ قرارها على حدة.
وقال فون دير الين� ،إن "العدو
هو الفريو�س وعلينا �أن نبذل
ق�صارى جهودنا حلماية مواطنينا
واقت�صاداتنا ...ونحن على ا�ستعداد

للقيام بكل ما هو مطلوب
ولن نرتدد باتخاذ �إجراءات
�إ�ضافية تبعا لتطورات
الأو�ضاع".
ودعت رئي�سة املفو�ضية،
الدول الأوروبية �إىل �إبداء
املرونة يف ما يخ�ص
الإجراءات على احلدود،
الب�ضائع
نقل
ليتاح
ب�رسعة ،م�شرية �إىل �أن
بولندا تعمل على �إعداد ممر
�رسيع لل�شاحنات من �أجل
نقل الب�ضائع عرب احلدود.
و�أ�شارت �أي�ضا �إىل �أن القواعد
اخلا�صة بامل�ساعدات �ستكون مرنة
جدا �أي�ضا ،كي ت�ستطيع احلكومات
دعم ال�رشكات.
واعتربت �أن فريو�س كورونا هو
"�صدمة خارجية ت�رضب العامل كله،
ونحن مل نر �أي �شيء من هذا القبيل
�سابقا".
وي�أتي ذلك على خلفية تف�شي
فريو�س كورونا بوتائر مت�سارعة يف
�أوروبا ،وخا�صة يف �إيطاليا و�إ�سبانيا
وفرن�سا ،حيث مت فر�ض احلجر
املنزيل على ال�سكان.

روما تريد ت�أميم اخلطوط اجلوية الإيطالية

�أعلنت احلكومة الإيطالية �أنها
تعتزم ت�أميم �رشكة "�أليتاليا"
للطريان ،التي تواجه �صعوبات
منذ �سنوات ،يف �إطار الإجراءات
االقت�صادية الطارئة املتخذة يف
ظل تف�شي وباء فريو�س كورونا
امل�ستجد.
وينظر جمل�س الوزراء
"بت�أ�سي�س �رشكة جديدة تديرها
متام ًا وزارة االقت�صاد واملالية،
�أو �أن يكون لها احل�صة الأكرب
فيها بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة".
ومل حتدد احلكومة الإطار الزمني
لهذا امل�رشوع �أو ترتيبات �أخرى
متعلقة فيه.
وبح�سب و�سائل الإعالم ،تنظر روما
بت�أمني  600مليون يورو لدعم قطاع
الطريان الوطني كام ًال� ،ستكون احل�صة
الأكرب فيها ل�رشكة "�أليتاليا".
وطرحت دعوة جديدة قبل �أ�سبوعني
لإعادة �رشاء �رشكة اخلطوط اجلوية
الإيطالية و�أمام ال�رشكات الراغبة بذلك
حتى  18مار�س للإعالن عن نيتها،
وفق وثيقة ن�رشت على موقع ال�رشكة
الإلكرتوين.
وتراكم "�أليتاليا" اخل�سائر منذ
�سنوات .وتبحث احلكومة عن م�ستثمرين
لإعادة بيعها منذ عام  2017بعد و�ضعها
حتت و�صايتها.
وتخلت جمموعة "فريويف ديلو
�ستاتو" العامة ل�سكك احلديد عن
م�رشوعها ت�شكيل احتاد لإنقاذ �رشكة
�أليتاليا مطلع يناير.
ودعيت �رشكات "دلتا" الأمريكية
و�رشكة
و"لوفتهانزا" الأمريكية
"�أتالنتيا" الإيطالية التي تدير مطارات
�إيطاليا وطرقها ال�رسيعة ،لال�ستثمار
باخلطوط اجلوية الإيطالية.
ورف�ضت لوفتهانزا يف يناير اال�ستثمار
يف الوقت احلايل نظر ًا لأن "�أليتاليا"
بحاجة لإعادة هيكلة عميقة ،وفق
ال�رشكة.
و�أعربت "دلتا" عن ا�ستعدادها
اال�ستثمار مبئة مليون يورو مقابل 10%

ال�صيدليات مناوبة
20-03-19
�صدلية براخي
07147264

من ر�أ�س مال ال�رشكة.
وتواجه اخلطوط اجلوية الإيطالية
مناف�سة قوية مع ال�رشكات القليلة
التكلفة ،ومل تعد قادرة على مناف�سة
ال�رشكات التقليدية الأخرى ،وتخ�رس
 300مليون يورو تقريب ًا يف العام.
وبلغ �إجمايل عدد ركابها يف عام
 2018نحو  22مليون راكب فقط مقابل،
 91مليون ل�رشكة "�إيزي جيت" و142
مليون ل�رشكة "راين اير" ونحو 180
مليون ل�رشكتي لوفتهانزا وديلتا.
ويف �إيطاليا ،تبلغ ح�صة "�أليتاليا"
ال�سوقية ن�سبة  ،14%مقابل 25%
ل�رشكة "راين اير".

تلفونات مهمة
م�ست�شفى حليبت
185400
م�ست�شفى �أوروتا
201917
�شرطة �إرتريا
127799
حمطة الكهرباء
122222
�صيدلية رقم 1
127565
الإطفاء
202099
الطوارئ
154633
ا�ستعالمات املطار
152817
ويف حالة الإت�صال من جهاز
املوبايل �إت�صل على 112/119
للح�صول على الهواتف املطلوبة
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ً
النيجر :مقتل  50م�سلحا من بوكو حرام جنوب �شرق البالد تون�س تفر�ض حظر جتول ليليا ملكافحة تف�شي كورونا

�أعلنت وزارة الدفاع النيجرية عن
حتييد  50م�سلحا من جماعة "بوكو
حرام" خالل معركة دارت ليل الأحد
املا�ضي يف منطقة تومور يف جنوب
�رشق البالد.
وقالت الوزارة يف بيان االثنني �إن
"عنا�رص �إرهابية من "بوكو حرام"
مدججة بالأ�سلحة هاجمت على منت
حواىل � 20آلية مركز اال�ستطالع
الع�سكري يف تومور ،لكن الرد
التلقائي لقواتنا الدفاعية والأمنية
�أتاح �صد العدو".
و�أ�ضاف البيان �أن "احل�صيلة امل�ؤقتة
هي �سقوط جريح واحد يف �صفوفنا

وحتييد  50مقاتال من بوكو
حرام".
و�أو�ضحت الوزارة يف بيانها
�أن وحدات من اجلي�ش "الحقت
فلول املهاجمني حتى خمبئهم
على �ضفة بحرية ت�شاد"،
م�شرية �إىل اعتقال "العديد من
امل�شتبه بهم" و�ضبط "�آليتني
و�أ�سلحة كثرية".
وهذا لي�س �أول هجوم ت�شنه
"بوكو حرام" على تومور،
املنطقة الواقعة يف مقاطعة ديفا
بالقرب من نيجرييا والتي ي�ستهدفها
"امل�سلحون يون" منذ .2015

ويتح�صن مقاتلو اجلماعة على �ضفة
بحرية ت�شاد الواقعة بني النيجر
ونيجرييا وت�شاد.

اجلزائر :نداءات لتعليق احلراك خ�شية انت�شار فريو�س كورونا

تزايدت الدعوات عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي لتعليق م�سريات
احلراك الأ�سبوعية يف اجلزائر ،ما
يدفع املتظاهرين للبحث عن و�سائل
�أخرى لالحتجاج متكنّهم من تفادي
خطر االنت�شار ال�رسيع لفريو�س
كورونا امل�ستجد.
وقد خرج �آالف اجلزائرين اجلمعة
املا�ضي املوافق لال�سبوع الـ 56على
التوايل ،للتظاهر متحدين خطر
الفريو�س .ويف اليوم التايل فرقت
ال�رشطة ب�ضع مئات من املتظاهرين
املتعنتني.
ومع ذلك  ،ف�إن العديد من

ال�شخ�صيات يف هذه احلركة
االحتجاجية ال�سلمية غري
امل�سبوقة ،دعت ب�شكل علني
�إىل تعليق امل�سريات  -التي
جمعت مئات الآالف من
اجلزائريني يف ذروة احلراك
 طاملا �أن خطر انت�شارالوباء موجود.
وكتب املحامي م�صطفى
بو�شا�شي �أحد �أبرز وجوه
احلراك على �صفحته على
في�سبوك "احلكمة ت�ستوجب
تعليق امل�سريات حفاظا على ال�صحة
العامة بانتظار امل�ستجدات� .إنها
الطريقة املثلى للمحافظة على
ح�ضارية احلراك مع التفكري جماعيا
يف بدائل".
املعار�ضني
بني
وكذلك
ال�سيا�سيني ،ندعو �أي�ضا �إىل
"م�س�ؤولية اجلميع يف جعل �صحة
اجلزائريني هي الأولوية" ،كما طالب
حم�سن بلعبا�س ،رئي�س التجمع من
�أجل الثقافة والدميوقراطية.
وقرر التجمع تعليق م�شاركته يف
م�سريات احلراك ،فيما دعت جبهة

القوى اال�شرتاكية اىل "موا�صلة الثورة
ب�أ�شكال �أخرى".
والنتيجة ان العديد من املنظمات
الطالبية اعلنت يف بيان م�شرتك �إنها
علقت م�شاركتها يف م�سريات يومي
الثالثاء واجلمعة حتى ال "نتحمل
م�س�ؤولية انت�شار املر�ض".
واختارت و�سائل الإعالم الداعمة
للحراك نهجا مماثال ،وهكذا �أوقف
موقع "�أنرتلني" الإخباري تغطيته
للحراك لأ�سباب �أمنية  ،وكذلك
ال�صحايف امل�ستقل خالد درارين الذي
اعتقل يف عدة منا�سبات.
وك�شف �أحدث بيان ر�سمي وفاة
خم�سة �أ�شخا�ص و�إ�صابة � 60آخرين يف
اجلزائر بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وحتى وزير ال�صحة عبد الرحمان بن
بوزيد مل يتوان عن الدعوة اىل وقف
احلراك "فبغ�ض النظر عن املطالب
ال�شعبية التي �أحرتمها ،يبقى احلراك
قبل كل �شيء جتمعا لأ�شخا�ص ،قد
يتواجد يف �أو�ساطهم من يحمل فريو�س
كورونا ،ما قد ينقل العدوى للبقية.
فاال�ستمرار يف احلراك ال�شعبي ي�شكل
خطرا من الناحية العلمية".

يعيد التحالف الدويل الذي تقوده
الواليات املتحدة متركز مئات
من قواته املتواجدة يف القواعد
الع�سكرية العراقية مبا يف ذلك
�إىل خارج البالد ،بح�سب ما قال
م�س�ؤولون �أمريكيون من التحالف
لوكالة فران�س بر�س الثالثاء
املا�ضي .
وجاء هذا الإعالن بعد �ساعات
من هجوم �صاروخي جديد ا�ستهدف
قاعدة عراقية تنت�رش فيها قوات
�أجنبية ،وهو الهجوم املماثل الرابع
والع�رشون خالل �أقل من �ستة �أ�شهر.
وقال املتحدث با�سم التحالف
الدويل مايلز كاغنز �إن "التحالف
يعيد متركز قوات من عدد قليل من
القواعد ال�صغرية".
وقال م�س�ؤول يف التحالف لفران�س

بر�س �إن �أول عملية �إعادة
انت�شار كانت تتم الثالثاء
يف القائم من القاعدة
الغربية على طول احلدود
مع �سوريا.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول "يجري
احتفال بالنقل لت�سليم
املن�ش�آت للقوات العراقية،
والنية هي مغادرة جميع
قوات التحالف للقائم".
و�أو�ضح امل�س�ؤول �أن هذه
خطوة "تاريخية" ،الفت ًا
�إىل �أن نحو  300عن�رص من قوات
التحالف �سيتم نقلهم من القاعدة.
و�سبق �أن �أعيد متو�ضع بع�ض
القوات �إىل مواقع للتحالف يف
�سوريا املجاورة التي ت�شهد نزاعا،
�إ�ضافة �إىل مدافع ،بينما �سيتم �إر�سال

البع�ض الآخر �إىل قواعد �أخرى يف
العراق �أو �إىل الكويت.
ونفى امل�س�ؤول �أن تكون عملية �إعادة
االنت�شار رد ًا على ت�صعيد الهجمات
ال�صاروخية الأ�سبوع املا�ضي ،التي
ا�ستهدفت القوات الأجنبية املتمركزة
يف �أنحاء العراق.

جنح املغرب خالل يوم واحد
يف جمع �أكرث من  10مليارات درهم
ملواجهة كورونا ،بعدما �أعلن �أثرياء
و�رشكات عمومية وخا�صة و�أع�ضاء يف
احلكومة والربملان تقدمي تربعات
لفائدة �صندوق مكافحة الفريو�س.
ودعا امللك حممد ال�ساد�س قبل
�أيام حكومة �سعد الدين العثماين،
�إىل �إن�شاء �صندوق لتعزيز املنظومة
ال�صحية ،ودعم القطاعات املت�رضرة
من تف�شي فريو�س كورونا باعتمادات
ت�صل �إىل  10مليارات درهم (104
ماليني دوالر).

�صندوق
و�أعلن
"احل�سن الثاين" للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية
عن تقدمي م�ساهمة مبقدار
مليار درهم ،كما �ساهم
باملقدار ذاته كل من "بنك
�إفريقيا" ،برئا�سة رجل
الأعمال عثمان بنجلون،
و�رشكة "�إفريقيا" التابعة
ملجموعة "�أكوا" ،التي
يعد وزير الزراعة عزيز
�أخنو�ش �أبرز امل�ساهمني فيها.
و�ساهم �أع�ضاء جمل�سي الربملان يف

حملة الت�ضامن ،بتقدميهم مرتب �شهر
واحد� ،ش�أنهم �ش�أن �أع�ضاء احلكومة.

التحالف الدويل يبا�شر �إعادة متركز قوات منت�شرة يف قواعد عراقية

املغرب ..تربعات ب�أكرث من  10مليارات درهم ملكافحة كورونا

�أعلن الرئي�س التون�سي قي�س
�سع ّيد الثالثاء املا�ضي حظر
التجول يف البالد من ال�ساد�سة
م�ساء وحتى ال�ساد�سة �صباح ًا
للح ّد من تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد.
ويف �أول خطاب يلقيه منذ
ت�سجيل تون�س �أول �إ�صابة
بالفريو�س يف  2مار�س� ،أمر
�سع ّيد قوات الأمن بت�سيري
دوريات اعتبار ًا من يوم الأربعاء
لل�سهر على التزام املواطنني
بهذا احلظر.
وارتفعت ح�صيلة امل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد يف تون�س �إىل 24
�شخ�صا ،غالبيتهم قادمون من فرن�سا
و�إيطاليا ،من دون ت�سجيل �أي حالة
وفاة.
ودعا الرئي�س التون�سي مواطنيه
�إىل التق ّيد بالتوجيهات بعدما �أعلنت
ال�سلطات م�ؤخرا �إغالق املدار�س
وامل�ساجد واحلمامات واملحاكم
واالحتفاالت والأحداث الريا�ضية.
وتقرر قبل �أيام �إغالق املقاهي
ّ
واملطاعم اعتبار ًا من الرابعة م�ساء.
وكان رئي�س الوزراء �إليا�س الفخفاخ
قد �أعلن الإثنني يف خطاب عرب التلفزيون
ّ
يف ختام جل�سة ملجل�س وزراء
م�صغر �إنّ
قرر "�إغالق احلدود اجلوية
املجل�س ّ
والربية ّ
الرحالت التجارية ،ما عدا
لكل ّ
ال�سلع والب�ضائع وبع�ض رحالت الإجالء
عرب اجلو".
وقال �سع ّيد يف خطابه �إنّ "من ّ
حق
الدولة التون�سية �أن تطالب امل�ؤ�س�سات

بتفهم الأو�ضاع التي
املالية الدولية
ّ
تعي�شها تون�س" ،م�شدد ًا على التداعيات
االقت�صادية الكبرية للأزمة ال�صحية
الراهنة.
و�أ�ضاف "يجب على ال�سلطة الت�رشيعية
يف قادم الأيام �أن ت�ضع الت�رشيعات
ال�رضورية اخلا�صة يف م�ستوى التعوي�ض
ومن بينها �إعادة جدولة الديون ملن
�أجرب على تعليق ن�شاطه االقت�صادي".
و� ّأكد الرئي�س التون�سي �أنّ "الت�ضامن ال
يجب �أن يكون �شعار ًا بل ممار�سة فعلية"،
ربع بن�صف
و�أ�ضاف "�س�أكون �أول من يت ّ
�أجره حتى ن�ضمن للجميع مواجهة هذه
الظروف القاهرة".
ّ
ومتكنت تون�س منذ ثورة 2011
من حتقيق خطوات مهمة على �صعيد
تطبيق الدميوقراطية ،لكن امل�ؤ�رشات
االقت�صادية �شهدت يف املقابل تدهورا مع
تزايد املطالب االجتماعية وخ�صو�صا
منها البطالة والت�ضخم.
وينتهي يف الربيع برنامج م�ساعدات
ي ّقدمها �صندوق النقد الدويل لتون�س
مقابل �إقرار �إ�صالحات حازمة.

�إيران ..قتيالن و 540جريحا �إثر �إطالق
مفرقعات نارية ملنا�سبة نهاية العام الفار�سي
�أعلن املتحدث با�سم هيئة الطوارئ
الإيراين جمتبى خالدي مقتل �شخ�صني
و�إ�صابة � 540شخ�صا � ،إثر �إطالق
مفرقعات نارية احتفاال بـ"�أربعاء
�سوري" ،وهي �آخر ليلة �أربعاء من
العام الفار�سي.
ولفت خالدي �إىل �أن  7من امل�صابني،
تعر�ضوا جلروح بالغة يف �أطرافهم،
بينما �أ�صيب � 3آخرون يف عيونهم.
وكان قائد قوات ال�رشطة يف
العا�صمة الإيرانية طهران ،ح�سني
رحيمي �شدد على �أن عنا�رص ال�رشطة
على �أهبة اال�ستعداد للحد من االحتفاالت
والتجمعات م�ساء اليوم يف العا�صمة

الإيرانية.
واحتفل الإيرانيون  ،بتقليد �سنوي
ي�سمى بـ"�أربعاء �سوري" ،والذي
ي�صادف يف الأ�سبوع الأخري من ال�سنة
الفار�سية ،حيث ي�شعل املحتفلون
النريان يف ال�شوارع والأزقة ويتجمعون
حولها ويطلقون املفرقعات والألعاب
النارية ،ما ي�ؤدي �سنويا �إىل مقتل
وجرح الع�رشات.
وو�صفت هيئة الطوارئ الإيرانية
يف طهران االحتفاالت لهذا العام
باخلطرية ،نظرا لتف�شي فريو�س
كورونا ،ودعت املواطنني �إىل ق�ضاء
هذه املنا�سبة يف بيوتهم.

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:
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إ عداد
ا
نحورالةم عث
حمممدد
حممماوند حم

�صراع غري متوقع� ..أوبو تطلق
 Oppo watchلتناف�س �ساعات �آبل

نقود وثعالب و�أ�صدقاء
ً
قدامى � 50 ..شيئا تفوتك
�أثناء التحديق يف هاتفك
تقول درا�س ٌة �إن الطفل الربيطاين
العادي يق�ضي � 44ساعة� ،أي يومني
تقريب ًا ،يف التحديق يف ال�شا�شات
كل �أ�سبوع .وهو �ضعف متو�سط الطفل
الياباين ،والثاين بني  30دولة يف
ترتيب “اال�ستخدام الرقمي املن�ضبط”.

يف خطوة جديدة وغري متوقعة ،ت�ستعد
�رشكة  Oppoال�صينية للدخول يف �رصاع
�رش�س مع �رشكة �آبل ،عندما �أعلنت عن �إطالق
�ساعة ذكية تناف�س �ساعات .Apple watch
ويف تغريدة ن�رشتها �رشكة  ،Oppoظهرت
�صورة ال�ساعة اجلديدة  ،Oppo watchالتي
يبدو �أنها ت�شبه كثرياً �ساعات �آبل من ناحية
املظهر اخلارجي ،لكنها ا�ستعا�ضت عن الزر
اجلانبي الكبري ب�أزرار جانبية كبرية.
ووفق موقع  ،Specs Tecت�شري الت�رسيبات

�إىل �أن �ساعة  Oppoاجلديدة �ستح�صل على
عديد من امليزات املتطورة ،منها ميزات لقيا�س
معدالت الن�شاط البدين للم�ستخدم ،وميزات
ملراقبة ال�صحة ،كميزة قيا�س معدالت نب�ض
القلب ،وميزة قيا�س م�ستويات التوتر ،وميزة قيا�س
معدالت �أك�سجة الدم.
كما �ستز َّود هذه ال�ساعة مبيكروفونات ومكربات
�صوت للرد و�إجراء املكاملات ال�صوتية دون احلاجة
للرجوع �إىل الهاتف� ،إ�ضافة �إىل ميزة تر�سل �إىل
املت�صل ر�سالة تنبهه �إىل �أن �صاحب ال�ساعة ال
ميكنه ا�ستقبال املكاملات يف حال ان�شغاله.

�آيفون �أم الذي يعمل بنظام �أندرويد..
ما هو الهاتف الذكي الأف�ضل؟

عندما تُقدم على �رشاء واحد من �أف�ضل
الهواتف الذكية ،قد يكون االختيار �صعباً:
�آيفون الذي يعمل بنظام � IOSأم نظام
�أندرويد الذي تعمل لدى غالبية ال�رشكات
الأخرى مثل �سام�سونغ وهواوي وغريها؟
االختيار لي�س ب�سيطاً؛ كالهما يقدمان
الكثري من اخل�صائ�ص الرائعة وقد يبدوان
مت�شابهني يف الكثري من الأمور بخالف
العالمة التجارية والأ�سعار.
ولكن عندما نلقي نظرة �أكرث تفح�صاً
�سنجد بع�ض الفوارق الرئي�سية .وا�صلوا
القراءة ملعرفة تلك الفوارق لكي ت�ساعدكم
على حتديد الهاتف الذكي املنا�سب لكم؛
�آيفون �أم �أندرويد .وفق موقع Life
 Wireالأمريكي.
الت�صميم اخلارجي :اخليارات يف مقابل
الأناقة
الفائز :تعاد
الت�صميم اخلارجي هو �أول الفوارق
الوا�ضحة بني �آيفون و�أندرويد ،ف�رشكة �آبل
ال ت�صنع هواتف ذكية �سوى �آيفون ،لذا
تتحكم مبنتهى ال�رصامة يف كيفية عمل
نظام الت�شغيل واجلهاز معاً.

على اجلانب املقابل ،تقدم جوجل نظام
الت�شغيل �أندرويد للعديد من �رشكات
ت�صنيع الهواتف ،مثل �سام�سونغ� ،إت�ش
تي �سي� ،إل جي ،وموتوروال .ولذلك،
تختلف هواتف �أندرويد ب�شكل كبري من
حيث احلجم والوزن واخل�صائ�ص واجلودة.
هواتف �أندرويد املميزة والأعلى �سعراً
تعترب بنف�س جودة هواتف �آيفون فيما
يتعلق بجودة الت�صميم اخلارجي ،ولكن
هواتف �أندرويد الأرخ�ص قد تكون �أكرث
الهواتف التي تواجه م�شاكل عديدة.
بالت�أكيد قد تعاين �أجهزة �آيفون من
م�شكالت �أي�ضاً ،ولكنها يف العادة �أعلى
جودة.
�إذا كنت �ست�شرتي جهاز �آيفون ،كل
ما عليك هو اختيار الطراز .بينما �إذا كنت
�ست�شرتي جهاز �أندرويد� ،سوف يكون عليك
اختيار العالمة التجارية والطراز ،وهو ما قد
يكون مربكاً بع�ض ال�شيء.
قد يف�ضل البع�ض هواتف �أندرويد
املميزة ،بينما يحب �آخرون ب�ساطة وجودة
هواتف �آيفون.

ومن الوا�ضح �أن ثمة خماطر عديدة
مرتبطة بالإفراط يف التحديق يف
ال�شا�شات ،لكن امل�أ�ساة احلقيقية هي
ما تفوته بذلك.
�إليكم � 50شيئ ًا قد ال ترونها لأنكم
م�شغولون جد ًا بالنظر يف هواتفكم.
الغروب
البدر
القمر العمالق
�رضبة الربق
�رضبة برق ثانية
ال�سيارات القادمة باجتاهك
نهاية ال�سلم املتحرك
ح�صان عابر
�أول الرنج�س الربي ،النابت بغرابة
يف ٍ
وقت مبكر من العام
انزالق النا�س و�سقوطهم على
اجلليد
ق�صة
الوقت الذي بد�أت تف�سد فيه َّ
�شعرك
�أ�شعة ال�شم�س املتلألئة على النهر
�شبكة عنكبوت
 20جنيه ًا �إ�سرتليني ًا �ساقطة على
الأر�ض
�أ�شخا�ص ي�صطدمون ب�أعمدة �إنارة
لأنهم ينظرون يف هواتفهم
�أعمدة �إنارة
�شخ�ص يطبخ عاري ًا يف املبنى
املقابل
احلبكة الأ�سا�سية لأي برنامج
تلفزيوين ُيعر�ض مرتجم ًا
�أزهار الأ�شجار متفتحة بالكامل
طيور النور�س ت�سبح بر�شاقة مع
الرياح
ثعلب وغراب يتقاتالن على وجبة
هابي ميل
دراجة �صاحلة لال�ستخدام متام ًا،
َّ
لو �أمكنك فقط التو�صل �إىل طريقة
لإخراجها من القناة
�ألعاب نارية
اجلليد
عيونك الغائرة امليتة يف مر�آة متر
�أمامها
رجل يوزع قهوة جمانية
�أحد معارفك القدامى
حالة �أظافرك
مئات من التنبيهات التي تلمحها
عينك ب�أن يوم عيد احلب يقرتب ب�رسعة
ر�سوم جدارية جديدة
حمالت البيع بالتجزئة
مقعد منجد يطري من باب احلانة
يف ال�ساعة الثالثة بعد الظهر
�شخ�ص ج َّذاب يبت�سم لك
�شخ�ص غريب كنت توليه اهتمام ًا،
مل جتل�س بجانبه
الأ�شياء التي ينظر �إليها ال�شخ�ص
اجلال�س �أمامك يف هواتفه
�شخ�ص م�سن �أو امر�أة حامل قد
حتتاج �إىل اجللو�س مكانك
النظرات امل�صدرة للأحكام لراكبي
و�سائل النقل العام

خا�صية الو�ضع ا ليلي لـ”وات�ساب” �أ�صبحت جاهزة� ..إليكم طريقة تفعيلها

و�صلت خا�صية الو�ضع الليلي على وات�ساب
�صممة لتبعث �ضوء ًا �أقل يف امل�ساء ،وال حتل حمل املظهر احلايل،
الو�ضع الليلي خا�صية ُم َّ
ٍ
�شخ�ص يرغب يف ا�ستخدامه.
ولكنها متاحة بو�صفها خيار ًا ل ّأي
وهناك عديد من الأ�سباب التي قد تدفعك �إىل جتربته .ف�أو ًال ،رمبا تكون من بني عديد من
النا�س الذين يعتقدون �أن اخللفيات الغامقة �أف�ضل عند ا�ستخدام الهاتف فرتات طويلة� ،أو
خالل اليوم.
كما ي�ستهلك املظهر الغامق طاق ًة �أقل (خا�ص ًة �إذا كان جهازك ب�شا�شة �أموليد ،كما يظهر
يف الفيديو �أ�سفله) .و�أخري ًا ،تبدو �إطاللته �أنيقة ،ومتنحك تغيري ًا ُمنع�ش ًا للخلفيات البي�ضاء
بالكامل .ومن اجليد دائم ًا �أن متتلك خيارات �أكرب.
طريقة تفعيل الو�ضع الليلي على وات�ساب
طريقة تفعيل الو�ضع الليلي على وات�ساب
كيفية ت�شغيل الو�ضع الليلي على �أندرويد
افتح اخليارات الإ�ضافية.
ا�ضغط على “�إعدادات”.
اخرت “الدرد�شات”.
ا�ضغط على “لون اخللفية”.
اخرت “غامق”.
و�إذا مل ي�صل لك التحديث بعد ،فما يزال ب�إمكانك جتربة املظهر الغامق لـ”وات�ساب”
�إذا كنت من �أع�ضاء برنامج �أندرويد للن�سخ التجريبية ،ولكن التفعيل �سي�صل �إىل هاتفك
قريب ًا.
كيفية ت�شغيل الو�ضع الليلي على �آيفون
مبجرد ح�صولك على �آخر حتديث� ،سي�صري ت�شغيل املظهر الغامق لـ”وات�ساب” ب�سهولته
نف�سها على �أندرويد:
افتح اخليارات الإ�ضافية.
ا�ضغط على “�إعدادات”.
اخرت “الدرد�شات”.
ا�ضغط على “لون اخللفية”.
اخرت “غامق”.

حريت العلماء ..بطارية
تعمل منذ نحو  190عاما

ازدادت حرية جمموعة من الباحثني يف الآونة
الأخرية مع موا�صلة ناقو�س كهربائي ب�أحد معامل
جامعة �أوك�سفورد الربيطانية العمل� ،إذ �إنه يعتمد
على بطارية واحدة منذ عام .1840
ووفقا ملوقع "موذربورد فاي�س" ف�إن بع�ض
الباحثني يعتقدون بعمل الناقو�س منذ 175
عام ًا على الأقل بدون توقف� ،أي ما يعادل 10
مليارات حركة ،فيما تعتقد اجلامعة �أن الناقو�س
بد�أ العمل قبل هذا التاريخ بـ  15عام ًا.
ويطالب بع�ض الباحثني يف اجلامعة بالعمل
على ا�ستك�شاف ال�سر وراء اجلهد العايل لهذه
البطارية منخف�ضة الرتدد ،ولكن يخ�شى �أغلبيتهم
تخريب هذه التجربة العملية غري املق�صودة،
حيث يتطلعون ب�شغف �أكرب ملعرفة متى �سيتوقف
الناقو�س عن العمل.

وتعتمد البطارية اجلافة للناقو�س ،املوجود
مبعمل كالريندون ،على مفهوم "الكومة
اجلافة" ،حيث جرى ت�صميمها على يد العامل
الإيطايل جوزيبي زامبوين عام  ،1812وهي
التي متثل �أحد النماذج الأوىل للبطاريات
الكهربائية اجلافة.
وبالرغم من ا�ستمرار البطارية يف العمل
لقرنني تقريب ًا� ،إال �أن اجلهد الكهربي الذي توفره
حالي ًا منخف�ض للغاية� ،إذ ال ميكن �سماع �صوت
الناقو�س بالأذن الب�شرية ،حيث يكفي لتحريك
ل�سان الناقو�س بني اجلر�سني بدون �إحداث �صوت
م�سموع.
يذكر �أن مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
ت�صنف البطارية باعتبارها "الأكرث قدرة يف
العامل".
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النمو الإجتماعي والطفولة املبكرة
�إعداد  /حممد عمر ناير
اجلزء الثاين والأخري

اليجادل �أحد يف �أهمية النظام ،
ولكن زيادة الرتكيز عليه يحول
الأب �أو املدر�س من دور الرائد
�أو القائد �إىل دور رجل النظام �أو
رجل ال�رشطة �أو ال�سطة � ،سواء
كان ذلك يف املنزل �أو املدر�سة.
�إن وقوع الطفل حتت �سلطة الكبار
يجله ي�ستجيب لها �إ�ستجابات
عبارة عن مزيج من الإعتماد ،
املقاومة  ،احلب  ،الكراهية .
�إن مفهوم ال�سطة هو عالقة �أما
الت�سلط فهو فعل والت�سلطية
�إ�سلوب �سلوكي � .إن الت�سلطية
تعوق منو الطفل وتدفعه على
مقاومة ال�سلطة  .و�إن ال�ضبط
الذاتي لل�سلوك �أمر مرغوب فيه ،
ويحتل قمة مثلث النظام  ،ويقع
عند الناحية الثانية من من هذا
املثلث الطاعة ،وعند الناحية
الثالثة منه يقع نقي�ض هذي
املفهومني  ،وهو عدم النظام
كما يقول ذلك العاملان ( �أجنل�ش
 ,منتون) �إن الأمهات الالتي
ً
ق�سط من التعليم �أكرث
مل ينلن
مبالغة يف حترمي بع�ض الأمناط
ال�سلوكية على �أطفالهن  ،وهن
�أكرث تدخ ً
ال يف �ش�ؤونهم من الأمهات
املتعلمات  .ويف هذا ال�سياق
يقدم كل من العاملان ( بركرندج
 ،وموريف) ن�صائح من �أجل �ضمان
طاعة الأطفال لأمهاتهم تتمثل يف
احلر�ص على جذب �إنتباه الطفل
قبل �إعطاء الأوامر ،و�إ�ستخدام لغة
يفهمها الطفل  ،وكذا �إعطاء الأمر
ببطء وو�ضوح كايف حتى ي�ستطيع
الطفل �إتباعه  ،عدم �إعطاء الطفل
عدة �أوامر يف �آن واحد .جتنب
�إعطاء الطفل الأوامر للقيام بفعل
�شيئ معني �أو الكف عنه وبعد
برهة من الزمن نطلب منه ب�أن
يفعل عك�س ذلك .حث الطفل �أن
يقوم بالأن�شطة التي تفيده وتعود
عليه بالنفع � ،إثابة الطفل على

ال�سلوك ال�سوي  ،وعدم اللجوء
�إىل العقاب �أي ًا كان نوعه كو�سيلة
لتعديل ال�سلوك اخلاطئ.الإبتعاد
عن �إ�ستخدام عملية التهديد �أو
الر�شوة والرتكيز على متابعة
تنفيذ الطفل الأوامر.
تو�صلت الدرا�سات العلمية �إىل
�أن بع�ض ال�سلوكيات الإجتماعية
التي يكت�سبها الطفل يف البيت
تظل ثابتة  ،بينما البع�ض الآخر
يتغري عندما ينتقل الطفل �إىل
جتمعات �أكرث حجم ًا وتنوعا يف
الأمناط ال�سلوكية يف املجتمع
اخلارجي � ،أو دور احل�ضانة
�أو ريا�ض الأطفال� .إن ال�سولك
الإجتماعي الذي يظل ثابت ًا عند
خروج الطفل �إىل البئة اخلارجية
�أو املحيط الإجتماعي هو ما
يتوائم من �سلوك مع اجلماعات
والتجمعات اجلديدة  ،وما يتغري
من �سلوك هو ما ال يتالئم عند
التفاعل مع البئة احلديثة التي
�إنتقل �إليها الطفل.
ت�سا هم دور احل�ضانة �إيجابي ًا
�إذا ذهب �إليها الطفل وهويف حالة
توافق �شخ�صي و�إجتماعي تام ،
حيث تزوده بالإت�صال الأول مع
جماعات الأقران وتعمل على دفع
وحت�سني عجلة التن�شة الأجتماعية
للطفل بطريقة و�سط بني طريقة
البيت وطريقة املدر�سة .وتفيد يف
عملية ت�أكيد الطفل لذاته والإعتماد
على النف�س  ،والإ�ستقاللية وحب
الإ�ستطالع والإت�صال الإجتماعي .
وي�ؤثر غياب الأب �أو الأم يف تعليم
الطفل ال�سلوك الذكري �أو الأنثوي
 .فقد قام العامل (اليلر) بدرا�سة
�أثر غياب الأب ودرجة ت�شجيع الأم
لإبنها على ال�سلوك الذكري  ،كما
قام مبغارنة �سلوك جماعة من
�أطفال احل�ضانة ( �آباءهم غائبون)
ب�سلوك جماعة �أخرى ( �آباءهم
موجودون) .وقد وجد �أن وجود
الأب ي�ؤدي �إىل �إكت�ساب الإبن
ال�سلوك الذكري بدرجة وا�ضحة
باملقارنة بحالة غياب الأب.

�أن
ويالحظ
الأبناء يعانون
�أكرث مما تعاين
يف
البنات
غياب
حالة
الأب  ،خا�صة
يف هذه املرحلة
.
املبكرة
فالإبن قد ي�صبح
�سلوكه مائ ً
ال
ال�سلوك
�إىل
الإنثوي  ،وقد
ي�صبح �سلوكه
ذكري ًا ب�شكل
يكاد متطرف ًا .
وي�ؤدي الف�صل
والعزل والإيداع يف امل�ؤ�س�سات
�إىل ت�أخر النمو العقلي و�سوء
التوافق الإنفعايل والإجتماعي ،
وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �أن مييل
ه�ؤالء الأطفال عندما يكربون
وي�صبحون �آباء �أن يكونو �أقل قدرة
على الرعاية ال�سليمة لأطفالهم .
وقد ت�ؤدي زيادة �إ�ستخدام العقاب
البدين �إىل ظاهرة اجلنوح � .إن
عملية اللجوء �إىل العقاب ت�ؤدي
�إىل اخلوف  ،واخلوف ي�ؤدي
�إىل رد فعل دفاعي ثم ي�أتي
العقاب  .وهكذا تتكون حلقة
مفرغة ( عقاب  ،خوف  ،رد
فعل دفاعي) .ويف نف�س الوقت
جند �أن �إنفعال اخلوف ي�ؤثر يف
وظائف االع�ضاء التي يتحكم فيها
اجلهاز الع�صبي الذاتي وي�ؤدي
�إىل الأمرا�ض النف�سية والع�ضوية
 ،وي�ؤثر ت�أثري ًا �سلبيا يف عملية
التفكري فيعوقه  ،ويجعل احلركة
م�ضطربة �إىل �آخره .ومييل الطفل
الوحيد �إىل �أن يكون متمركز ًا حول
ذاته  ،عنيد ًا  ،ح�سا�س ًا  ،منعز ًال
 ،مرتدد ًا  ،غيور ًا ومعتمد ًا على
الوالدين .
�إن امل�ستوى املطلوب للنمو
الإجتماعي للطفل كما يحدده (
فاينالند) يتمثل يف �أن ي�شغل
الطفل نف�سه يف العام الثالث
بالأ�شياء مثل الر�سم
بااللون املختلفة
وبناء املكعبات
وال�صور  ،ي�ستخدم
وي�أكل
املعلقة
الأغذية اجلافة التي
الحتتاج �إىل قطع ،
وي�ستطيع ان يح�صل
على املاء من الإناء
املخ�ص�ص للماء
 ،وي�رشب دون
م�ساعدة  ،ي�ستطيع
�أن يجفف يديه بعد
غ�سلها .كما مبقدور
الطفل �أن يحكي
بب�ساطة عن خرباته
ق�ص�ص ًا ميكن فهمها
عن
ويعرب
،
للتبول
حاجاته
والتربز ونادر ًا ما
يفلت منه الزمام

�أثناء النهار  .يتجنب الأخطار
الب�سيطة  ،يتجنب املطر ،
يكون حرتي�ص ًا حتى الي�سقط وهو
على ال�سلم �أو الأماكن العالية ،
ويتجنب الآالت احلادة والزجاج
املك�سور �إىل �آخره.
�أما يف العام الرابع ي�ستطيع �أن
يغ�سل يديه متام ًا دون م�ساعدة
ويجففها  ،يلب�س املالب�س
ويزررها وقد يحتاج �أحيان ًا �إىل
م�ساعد �أثناء اللب�س .ب�إمكان
الطفل �أن ينزل ال�سلم درجة درجة
وبدون م�ساعدة  .يجري ويغفظ
يف توازن  ،ويبدي الإح�سا�س
بالإيقاع والنظم الب�سيط  ،ي�شارك
يف �أوجه الن�شاط اجلماعي  ،مثل
�ألعاب االطفال التي الحتتاج
�إىل مهارات خا�صة .ويف العام
اخلام�س يلب�س بنف�سه ماعدا ربط
احلذاء واحلزام  .وقد يحتاج �إىل
م�ساعدة يف املالب�س اخلا�صة
وال�ضيقة .يغ�سل وجهه ويجففه
دون م�ساعدة  ،يذهب �إىل دورة
املياه وحده ويخلع مالب�سه
دون م�ساعدة  .ي�ستطيع �ضبط
عملية الإخراج �أثناء النهار.
يخرج ويتجول عند اجلريان
وحده يف حدود م�ساحة معينة
ووقت معني .يلعب مع جماعات
�صغرية من نف�س ال�سن العاب ًا
مثل كرة ال�رشاب ونط احلبل
وغريها .ير�سم بقلم الر�صا�ص
والطبا�شري امللون وعلى الرتاب
�أ�شكا ًال ب�سيطة ولكنها وا�ضحة ،
مثل الإن�سان واحليوان وال�سيارة
واملنزل وال�شجر.
�أما يف العام ال�ساد�س يعتني
بنف�سه يف اخلارج دون �إ�رشاف
 .ي�ستطيع ركوب العجلىة ذات
الأربع عجالت خارج املنزل .
يلعب �ألعابا ب�سيطة على املن�ضدة
مع الآخرين  ،مما يتطلب تبادل
الأدوار ومالحظة القواعد وحتقيق
الأهداف .يذهب �إىل املدر�سة
وحده دون حاجة �إىل من يو�صله
�أومع �أ�صدقائه  .يخرج وحده
�إىل اجلرية .يتعلم كتابة كلمات
ب�سيطة تتكون من ثالث �أو �أربع
حروف �أوكتابة �إ�سمه الأول.
ي�شرتي الطفل �إحتياجاته الب�سيطة
مببلغ مايل حمدود.

على الوالدين واملربني مراعاة
بع�ض املتطلبات التي يحتاج �إليها
الطفل يف هذه املرحلة العمرية
مثل  :توفري اجلو الإجتماعي
ال�صديق  ،و�إ�شباع حاجات الطفل
�إىل الرعاية والتقبل واحلب
واحلنان والفهم والإ�ستيعاب ،
واملدح من قبل الوالدين والأقران
 ،مما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل النمو
ال�سوي ل�شخ�صية الطفل  .الإهتمام
بتح�سني العالقة بني الوالدين
والطفل لي�س فقط كوقاية من
حدوث الإ�ضطرابات النف�سية ،
ولكن �أي�ض ًا كقوة هامة يف التوحد
املوجب  ،ومنو مفهوم موجب
و�آمن للذات  .توجيه الطفل ليدرك
معنى املجتمع وتقوية امليول
الإجتماعية عنده  ،وتعليمه
املعايري الإجتماعية ال�سليمة
 ،و�آداب ال�سلوك املعياري مثل
التعاون و�إحرتام الآخرين .كما
على الكبار �أنف�سهم �أن يراعوا
�آداب ال�سلوك ويكونو قدوة ح�سنة
للأطفال .تعويد الطفل على ر�ؤية
الغرباء وجمال�ستهم وحمادثتهم ،
والعمل على تنمية ال�ضمري احلي
القوي عند الطفل.تعليم الطفل
القيام بالدور الإجتماعي الذي
يتنا�سب مع هذه املرحلة العمرية
 .وتعويد الطفل على �إحرتام �أدوار
الكبار و�أدوار الآخرين من خمتلف
االعمار وكذا تنمية الثقة بالنف�س
عنده  ،وت�شجيعه على حتمل
امل�سئولية بالتدريج  ،الإبتعاد
عن �أ�ساليب الرتبية اخلاطئة ،
والثبات وعدم التذبذب يف معاملة
الطفل  ،كذلك العمل على جتنب
الظروف التي جتعل الطفل منبوذ ًا
من قبل �أقرانه  ،وحتا�شي عملية
الت�سلط وال�سيطرة وفر�ض النظام
على الطفل بالقوة .كما يو�صى
بالإهتمام بتنمية ال�ضبط الذاتي
والتوجيه الذاتي لل�سلوك�.أن يكون
الثواب واحلوافز و�سيلة لتحقيق
الهدف الغاية يف حد ذاته� .ضمان
حق الطفل يف الـت�أمني الإجتماعي
والإقت�صادي .عدم توقع �أن يكون
ال�سلوك الإجتماعي للطفل مثايل
يف كل مواقفه و�أحواله ويكفي
�أن يكون ال�سلوك �صواب ًا وعادي ًا
بعيدا عن الإنحراف
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد ()114

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

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

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

�سجن يف بريطانيا يتيح لل�سجناء هواتف �أر�ضية للحديث
عن �أحزانهم
�سجن يف بريطانيا يتيح لل�سجناء هواتف
�أر�ضية للحديث عن �أحزانهم لتخفي�ض
معدالت االنتحار بني ال�سجناء
ذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية �أن
�إدارة �أحد ال�سجون يف بريطانيا و�ضعت
هواتف �أر�ضية يف زنازين ال�سجناء ليتمكنوا
من احلديث مع ا�شخا�ص ي�ستمعون اليهم يف حالة
�إ�صابتهم باالكتئاب واحلزن .وث ّبتت �إدارة �سجن ال
موي ،وهو ال�سجن الوحيد يف جزيرة جريزي جنوب
بريطانيا ،هذه الهواتف الأر�ضية يف كافة زنازين
ال�سجن البالغ عددها  150زنزانة ليتمكن ال�سجناء
من االت�صال املجاين بخط امل�ساعدة يف �أي وقت
وحتى لو كان يف منت�صف الليل وذلك بدون معرفة
هويتهم �أو ت�سجيل مكاملاتهم .وقالت ال�صحيفة
�إن فكرة املبادرة جاءت من مدير ال�سجن نيك
كامريون ،يف حماولة لتخفي�ض معدالت االنتحار
بني ال�سجناء .واختارت �إدارة ال�سجن �أربعة �سجناء
جيدين ،لأداء مهمة اال�ستماع لزمالئهم ال�سجناء
الآخرين ،عرب الهاتف بدون معرفة هويتهم.

وتلقى ال�سجناء الأربعة اجليدون دورة للتعامل
مع زمالئهم ال�سجناء �أثناء ا�ستقبالهم للمكاملات،
واال�ستماع �إليهم عرب هواتف حممولة يف �أي وقت.
وقال كامريون� :إن ال�سجناء مييلون للحديث مع
�أقرانهم ال�سجناء� ،أكرث من الأخ�صائيني النف�سيني.
وتابع :معظم زنازين ال�سجن ُتغلق يف حوايل
م�ساء وال تفتح مرة �أخرى �إال يف ال�ساعة
ال�ساعة 5
ً
� 7صباح ًا ،وهذا يعني �أن ال�سجناء يتم عزلهم
يف زنازينهم لنحو � 12ساع ًة يومي ًا ،حيث يف
منت�صف الليل ويف وقت الفجر تت�شكل لديهم الأفكار
ال�سوداوية والتي قد ت�صيبهم باالكتئاب وتقودهم
لالنتحار ،مبين ًا �أن املبادرة �ست�ساعدهم على
التخل�ص من ذلك

ن�صائح متنع نقل عدوى فريو�س كورونا
على الأ�سطح املختلفة �إليك

يف ظل حالة اخلوف ال�شديد من انت�شار فريو�س
كورونا  ،Coronavirusك�شفت درا�سة علمية حديثة
كيفية احلفاظ على نظافة الأ�سطح املختلفة وتعقيمها
لتجنب نقل العدوى بـفريو�س كورونا �رسيع
االنت�شار.
ويبقى الفريو�س على بع�ض الأ�سطح مدة ت�صل �إىل 72
�ساعة مثل البال�ستيك والفوالذ املقاوم لل�صد�أ يف حني
يبقى على الورق املقوي والعمالت النقدية مدة ت�صل
�إىل � 24ساعة� ،أما عن املعادن وخ�صو�ص ًا النحا�س فال
يعي�ش عليها الفريو�س لأكرث من � 4ساعات فقط.
وي�صل فريو�س كورونا امل�ستجد للأ�سطح املختلفة
نتيجة لعط�س �شخ�ص م�صاب �أو مالم�سته ملواد خمتلفة
بعد �أن تلوثت يداه بالفريو�س وهو ما ي�ساعد على
نقل العدوى وتعد الأموال النقدية وماكينات ال�رصاف

الآيل �أكرث و�سائل نقل الفريو�س انت�شار ًا بعد
الب�رش.
ولتجنب الإ�صابة بفريو�س كورونا نتيجة
مالم�سة �سطح ملوث هناك عدد من الطرق
والن�صائح التي يجب اتباعها للحفاظ على
نظافة الأماكن داخل العمل �أو يف املنزل
�أبرزها:
الأ�شعة فوق البنف�سجية
حيث يجب �أن تتعر�ض الأ�سطح املختلفة
لل�شم�س لفرتة كافية مما ي�ساعد على التخل�ص
من الفريو�سات حيث تعد الأ�شعة فوق
البنف�سجية مظهر قوي وفعال.
مناديل الكحول
خيار �آخر متوفر يف الأماكن املعتمة التي ال ت�صل
�إليها ال�شم�س با�ستمرار ،فا�ستخدام مناديل الكحول
على الأ�سطح قبل مل�سها يق�ضي على الفريو�س ويوفر
درجة كبرية من الآمان.
النظافة ال�شخ�صية �إذا مل تتوافر مناديل كحول �أو
�أ�شعة ال�شم�س يجب غ�سل اليدين با�ستمرار باملاء
وال�صابون ملدة  20ثانية على الأقل وذلك دون مالم�سة
الوجه �أو العني طوال فرتة البقاء يف خارج املنزل.
م�سح الهواتف الذكية
تعد الهواتف الذكية �أي�ض ًا بيئة خ�صبة للفريو�س
كما �أنها قريبة من الوجه والعني والأنف لذلك يجب
دائم ًا تعقيم الهاتف با�ستخدام مناديل ال تقل فيها
ن�سبه الكحول عن .60%

عرثت على كنز يف وجبة الع�شاء!

كلب ينقذ �أ�شخا�ص م�صابني بكورونا
حتت فندق منهار يف ال�صني

اكت�شف الكلب املنقذ باي باي ،البالغ من
العمر � 6سنوات 6 ،ناجني يف فندق انهار يف
ال�صني كان ي�ستخدم للحجر ال�صحي ،لأ�شخا�ص
كانوا على ات�صال مب�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد.
و يف مدينة ت�شوانت�شو للحجر ال�صحي مت
ا�ستخدام فندق  Xinjia Expressللأ�شخا�ص
الذين كانوا على ات�صال بامل�صابني بفريو�س
كورونا ،بح�سب ما نقلته �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية.
وكان الكلب باي باي من �أوائل املنقذين الذين
و�صلوا �إىل املبنى املنهار امل�ؤلف من  6طوابق
و 80غرفة يوم  7مار�س ،مكان احلادث.
وقال رجل الإطفاء الذي عمل مع باي باي
ملدة � 3أيام� ،إن الكلب متكن من العثور على
�ستة ناجني ،ووجد  3منهم يف �أول  15دقيقة
من عمله.
و�أ�ضاف رجل الإطفاء� ،أن الظروف التي عمل بها
الكلب كانت قا�سية جدا ،حيث قطع حادة من احلديد
والزجاج املك�سور كانت مبعرثة يف كل مكان
وتابع ، :الحظنا �أن باي باي كان �ضعيف
احلركة ،ووجدنا جروحا على �أقدامه .وتبني �أن

عدوى قد انتلقت اليه خالل اجلروح ،ما دفع رجال
الإطفاء �إىل معاجلتها.
واحتجز � 71شخ�ص ًا حتت �أنقا�ض الفندق ،كما
تويف � 29شخ�ص ًا منهم .ومتكن ت�سعة �أ�شخا�ص
�آخرين من اخلروج مبفردهم .وانتهت عملية البحث
والإنقاذ يوم  12مار�س.

زواج معمر عمره  103عام
ولديه 80حفيد!!.
بعد وفاة �أم �إبراهيم الزوجة الأوىل
لل�سيد عارف طلب من �أبنائه �أن ينتقل
للعي�ش معهم �إال �أنه رف�ض ذلك و�أكد
على رغبته يف العي�ش وحيد ًا حتى
قرر الزواج من جديد وبدء حياته من
زوجته البالغة من العمر  49عام ًا
يف ق�صة لطيفة ومميزة.

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي فيديو
لـحفل زفاف املعمر الأردين عارف عطية
اجلداية والذي يبلغ من العمر  103وهو ما
ت�سبب يف جدل كبري حيث تزوج الرجل امل�سن
من �سيدة ت�صغره بـ 50عام ًا .واعترب البع�ض �أن
ق�صة ال�سيد عارف ق�صة ملهمة فهو ال يزال حمب
ومتم�سك باحلياة رغم التقدم بالعمر والذي
يتعامل معه كمجرد رقم مل مينعه من الزواج
وعي�ش حياة �سعيدة.
وكانت زوجة ال�سيد عارف قد توفيت قبل عدة
�شهور ،ولديه من الأوالد والبنات  11ولديه
�أي�ض ًا  80حفيد حر�ص �أغلبهم على ح�ضور حفل
الزفاف كما �أنهم مل يعار�ضوا �إطالق ًا الفكرة.

ال�سيد عارف يعي�ش حياته ب�شكل
طبيعي فهو يواظب على عمله يف
جمال التجارة وذلك بعد تقاعده عن
العمل يف الأمن العام عام  1965كما
�أنه يتمتع ب�صحة جيدة حيث ميكنه
التنقل وحيد ًا با�ستخدام �سيارته كما
�أنه مواظب على �أداء ال�صلوات اخلم�س
يف اجلامع .كما �أو�ضح ال�سيد عارف
�أن �أبنائه قاموا بتجهيز املنزل له واختيار
الأثاث املنا�سب لالحتفال بزاوجه يف حني قام
�آخرون بتجهيز حفل اخلطوبة مثل حفل الزفاف
لتتم الأمور �رسيع ًا وبهدوء يف و�سط �سعادة
وفرحة اجلميع.
اجلدير بالذكر� ،أن ال�سيد عارف يعي�ش يف
مدينة �صما �شمال الأردن وي�شعر كل من يتعامل
معه بروح ال�شباب التي يتمتع بها ،وقد قد
عر�ض الزواج على �سيدتني من قبل �إال �أنه رف�ض
يف النهاية االرتباط ب�أي ًا منهما ب�سبب فارق
ال�سن الكبري حتى اتخذ قرار الزواج من �سيدة
على م�شارف العقد اخلام�س

زارت مواطنة �أمريكية تبلغ من العمر (53
عاماً) مطعم ًا يف مدينة فرانكلني الأمريكية
مكونة من قطعة
حيث طلبت وجبة طعام
ّ
حمار .وعند تناولها �شعرت بوجود ج�سم
�صلب غريب يف فمها كاد يك�رس �أ�سنانها.
فقامت ب�سحبه ليتبينَّ �أنَّ ه ل�ؤل�ؤة .ثم
بد�أت ت�سحب من الواحدة تلو الأخرى ما
�أثار الده�شة وال�ضحك لدى زوار املطعم.
وا�ستغربت ال�سيدة فبد�أت تفح�ص حمتويات
املحار حيث وجدت  50ل�ؤل�ؤة �صغرية.
وتفاج�أت مديرة املطعم مبا ر�أت� ،إذ �إنها

�شهدت �سابق ًا العثور على ل�ؤل�ؤة �أو ل�ؤل�ؤتني،
ثم
لكنها مل ت�شهد حمار ًا ي�ضم  50ل�ؤل�ؤةَّ .
�ساعدت املديرة الزبونة يف تنظيف اللآلئ
وتغليفها ،م�ؤكدةً �أن "املحار وما وجد فيه
يعود لهذه املواطنة املحظوظة" .من جهته،
قال نادل املطعم �أريك ورتون � َّإن "اللآلئ
�صغرية احلجم للغاية ،ولذلك ال ت�صلح
لت�شكيل عقد ل�ؤل�ؤ ل�صعوبة ثقبها".
يتم متوينه
ي�شار �إىل �أن املطعم املذكور ّ
باملحار الذي ُي�ستخرج يف خليج املك�سيك
بوالية لويزيانا.
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ق�سم الأرا�ضي والزراعة بالقا�ش -بركة

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

جهود مقدرة مل�ضاعفة الإنتاج وجتارب ناجحة لإدخال حما�صيل زراعية جديدة يف الإقليم
يف �إطار اجلهود املبذولة لتطوير الزراعة املروية ،وم�ضاعفة الإنتاج الزراعي واحليواين،
من خالل حفظ املياه والرتبة ،وتنمية الغطاء النباتي والأحياء الربية املختلفة .تتوا�صل
خمتلف الأن�شطة والربامج الهادفة يف خمتلف �أرجاء الوطن ،لتحقيق هذه املرامي ،يف جو من
التكاتف والتن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات والوزارات ،وكل فئات املجتمع ،ووحدات اجليب�ش
ال�شعبي .حتت رعاية وتوجيه وزارة الزراعة ،با�شراف الفنيني واملهند�سني الزراعيني.وقد
حققت تلك اجلهود نتائج �إيجابية يف الكثري من املناطق يف �أرجاء الوطن .ويف هذا ال�سياق
ان�شئت ال�سدود واحلفائر ،وبنيت احلواجز واملدرجات ،ونادرا �أن جتد منطقة خالية من �سد
حلفظ املياه .و�إذا كانت هذه الأن�شطة منت�شرة يف كل الأقاليم ،ف�إن اقليم القا�ش بركة ي�أتي يف
مقدمة تلك الأقاليم ،ن�سبة مل�ساحته الوا�سعة ،وما يزخر به من �أرا�ضي زراعية خ�صبة �أكرث من
�أي اقليم �آخر .ووفرة الرثوة احليوانية به ،فمن الطبيعي �أن يحت�ضن الإقليم العدد الأكرب
من ال�سدود و�أو�سعها .وكذلك املحميات الغابية ،وتنوع الأحياء الربية .فهناك منا�شط وخطط
متجددة تعدها الوزارة كل عام ملزيد من حت�سني الأداء والإ�ستعداد للمو�سم الزراعي القادم.
وللتعرف على اجلهود املبذولة واملنا�شط التي ينفذها ق�سم الزراعة والأرا�ضي بالإقليم ،التقى
الزميل /قا�سم �أحمد ،من �صوت اجلماهري الق�سم العربي مب�س�ؤول ق�سم الأرا�ضي والزراعة يف
اقليم القا�ش بركة ال�سيد� /أبوبكر عثمان ،وفيما يلي نقدم لقرائنا الكرام خال�صة ما جرى معه
من حوار .نتمنى للجميع قراءة ممتعة.
ويف حديثه عن م�ساعي تنمية
�إعداد /حممدعلي حميدة
الغابات �أو�ضح ال�سيد� /أبوبكر
عثمان ،ب�أن الق�سم لديه �أربع
حوار /قا�سم �أحمد
م�شاتل ،تنمى فيه ال�شتول ثم توزع
يف خمتلف املناطق املخ�ص�صة
فروع ق�سم الأرا�ضي والزراعة
للغر�س ،وقال :كانت لدينا يف العام
يف م�ستهل حديثه �أو�ضح م�س�ؤول
املا�ضي خطة لغر�س نحو 600.000
ق�سم الأرا�ضي والزراعة بالقا�ش
�شتلة وجهزنا ال�شتول� ،إال �أن ما نفذ
بركة ال�سيد� /أبوبكر عثمان ،ب�أن
منها اقت�رص على غر�س  349الف �شتلة
ق�سم الأرا�ضي والزراعة ي�ضم نحو
مت توزيعها
ت�سعة فروع خمتلفة .منها تنمية
�شتى
يف
النباتات ،فرع الرثوة احليوانية،
ا ملد ير يا ت
�سواء
والأرا�ضي،
الغابات،
با لإ قليم .
الزراعية منها وال�سكنية ،وكذلك
لطبع
با
حماية
الأحياء الربية ،وفرع
ن�ستفيد من
البيئة .وكل فرع له �إهتماماته
ا لرب نا مج
ومنا�شطه .و�أ�ضاف �إذا نظرنا اىل
ل�صيفي
ا
فرع الأرا�ضي الزراعية مثال ،جند
ب
للطال
من حيث امل�ساحة التي متتد فيها
عملية
يف
املناطق ال�صاحلة للزراعة ،والتي
ا لت�شجري ،
ت�صل �إىل حوايل  400.000هكتار،
بالإ�ضافة اىل
لكن امل�ستثمر منها حتى الآن ما بني
ذلك ي�شارك
 250و  270الف هكتار فقط على
ل�شعب
ا
م�ستوى الإقليم ككل� .سواء بالزراعة
خمتلف
يف
املطرية� ،أو الزراعة املروية.
املناطق يف
وقال :يف هذا العام زرعنا  220الف
هذه
تنفيذ
هكتار مبزارع الزراعة املطرية.
الربامج ب�شكل نفري �شعبي وتكاتف
كما كان لدينا نحو  12الف هكتار
اجلميع ،و بالتعاون مع �أفراد
يف الأرا�ضي املروية ،زرع منها
وحدات اجلي�ش والدفاع ال�شعبي،
حوايل  9الف هكتار فقط ،ا�ستثمرت
ال �سيما و�أن الفرتة املواتية لعملية
يف جمال اخل�رض والفواكه� .إذ تنمى
الت�شجري حمدودة مبو�سم اخلريف.
يف الإقليم معظم �أنواع اخل�رض
ما ي�ستدعي ت�ضافر كل اجلهود
ن�سبة للأجواء املالئمة لزراعتها،
والتعاون بني كل الفئات ال�شعبية
مثل الب�صل والطماطم وغريها من
والر�سمية.
اخل�رض ،كما �أن الإقليم م�شهور
و�أ�ضاف �سيادته ،تتالقى ان�شطة
بتنمية فاكهة املوز ،والباباي.
الت�شجري وتعزيز الغطاء الأخ�رض
والكثري من �أنواع الفواكه� .أما
تلقائيا مع �أهداف ومرامي حفظ
بالن�سبة للأرا�ضي ال�سكنية ،حاليا
املياه والرتبة ،للدور الفاعل الذي
ويف مرحلة تطل فيها فر�ص جديدة
تلعبه النباتات يف حماية الرتبة من
يف ال�سماح للبناء� ،إذ بد�أت بالفعل
الإجنراف ،وبالتايل حفظ خ�صوبتها
�أعمال البناء يف املناطق الريفية،
واحلد من اندفاع املياه ،و�ضمان
وميكن �أن تبد�أ يف املدن الحقا،
ارواء الرتبة باملياه املو�سمية.
يتم متابعة هذ الن�شاط بال�شكل
ويف هذا الإطار تتوا�صل جهود
املطلوب.
حفظ املياه والرتبة ،والتي بد�أت
الت�شجري وتنمية الغابات

ب�شكل عملي متوا�صل يف عام 2012م
وظلت تلك اجلهود ت�سري بخطى
ثابتة وحتقق نتائج ايجابية ،و�إن
اعرتاها نوع من اجلمود يف ال�سنوات
الأخرية ،لذا ف�إننا نعيد �إحياء
هذا الربنامج ب�شكل �أقوى يف هذه
املرحلة ،وقد ا�صبح الربناج يحظى
برعاية خا�صة من حاكم الإقليم وكل
امل�س�ؤولني .وبالفعل بد�أت بع�ض
القرى والبلدات تنفيذ برامج جديدة
يف هذا اجلانب .وذلك اخذا يف
الإعتبار اهمية �سبق مو�سم اخلريف
والإ�ستعداد الالزم للإ�ستفادة منه،
باجناز الكثري من ا�س�س حماية
الرتبة وحفظ املياه ،حتى ميكن
الإ�ستفادة من املو�سم بال�شكل
الأمثل .وا�ضاف بالفعل بد�أنا ببناء
املزيد من املدرجات واحلواجز يف
م�ساقط املياه يف العديد من املواقع
يف �سبيل حماية الرتبة وحفظ
املياه .كما نوا�صل �إعداد املزيد من
احلفائر التي ت�ستفيد منها املوا�شي
يف ال�رشب ،يف مناطق املراعي،
ت�سهيال على الرعاة يف جهدهم
لتوفري مياه ال�رشب ملوا�شيهم داخل

منا�سب ،وابعدت املزارع من
املنطقة ،من اجل ت�أمني �سالمة
الفيلة وابعادها عن الإحتكاك
باملزارعني ،والذي ظل يت�سبب
�أحيانا اىل نفوقها .اي�ضا توجد
حيوانات برية متنوعة يف
مناطق الغابات واملحميات
وغريها من املواقع.
بالإ�ضافة اىل ذلك و�ضمن
اجلهود املبذولة للإ�ستفادة
من التنمية احليوانية ،توجد
يف خمتلف ارجاء الإقليم
وعلى م�ستوى املدن والبلدات
الرئي�سية ا�سواق لبيع و�رشاء
املوا�شي ،ولكل منطقة يومها
املخ�ص�ص لها على مدار
الأ�سبوع.
الأن�شطة البيئية يف الإقليم
ويف هذا يو�ضح �سيادته� ،أنه
وعلى الرغم من تنفيذ بع�ض
امل�شاريع يف هذا اجلانب ،يتم الآن
الرتكيز على درا�سة امل�شاريع التي
يهدف لتنفيذها والتعرف على مدى
مالءمتها للمنطقة ،و�أهمية تنفيذ
امل�رشوع وموقعه يف الأوليات .اىل

املراعي .كذلك تتوا�صل ان�شطة
ت�شييد املزيد من اخلزانات وال�سدود
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،حيث
قمنا يف العام املا�ضي ببناء �ستة
خزانات متو�سطة الأحجام يف كل من
مديريات بارنتو ،وقلوج ،وغريها،
وعندنا خطة يف هذا العام 2020م
بد�أنا العمل لتنفيذها.
املراعي املفتوحة واملحمية
و�أ�شار �سيادته �إىل �أن املراعي
تنق�سم �إىل ق�سمني مراعي مفتوحة
وهي الأكرث والأو�سع ،وهناك
مراعي حممية ،حيث ت�صل املراعي
املفتوحة نحو مليوين هكتار،
واملوا�شي ت�أتي �إىل تلك املراعي من
كافة الإجتاهات ،حتى من �أقاليم
اخرى .على �سبيل املثال جتد يف
قلوج �أحيانا ن�سبة ابقار اكرث بكثري
من الأبقار املتواجدة
�أ�صال يف املديرية ،ن�سبة
ل�سعة م�ساحات الرعي،
وكذلك توفر مياه
ال�رشب� .أي�ضا لدينا
حمميات للفيلة ت�صل اىل
نحو  40الف هكتار .يف
مديريات اعايل القا�ش،
وقونيي.
وهيكوتا،
وتوجد و�سط هذه
امل�ساحات حفائر ل�رشب
وخزانات
املوا�شي.
و�سدود .وقد هيئت
تلك امل�ساحات ب�شكل

جانب ذلك نتابع بع�ض الأ�رضار
التي تلحق باملنتجات الزراعية،
من قبيل التلوث الذي يحدث
ملح�صول الطماطم ،واخل�رضوات
وما �شابه ذلك ،وبالتايل القيام
بتوعية املزارعني حول ا�ستخدام
وفرتة
احل�رشية،
املبيدات
ا�ستخدام تلك املبيدات .وقد اثمرت
جهود التوعية نتائج ايجابية يف
احلد من التلوث وبالتايل حماية
املحا�صيل املزروعة من الأ�رضار
والتلف .و�أ�ضاف لدينا يف الفرع
جهاز الإر�شاد الزراعي ،حيث يعمل
فيه عدد من الفنيني واملهند�سني
الزراعيني املنت�رشين يف كل
املديريات ،يبا�رشون عملهم ميدانيا
مع املزارعني توجيها و�إر�شادا
وجتربة .يف ذات الوقت لدينا فرع
مراقبة املبيدات احل�رشية ،وكذلك
�أدوية احليوانات ،خا�صة املجلوبة
عرب احلدود من الدول املجاورة ،يتم
مراقبة �سري تلك املبيدات وتتبعها
للت�أكد من مدى �صالحيتها و�أنها
غري �ضارة للمحا�صيل الزراعية
واحليوانات ب�شكل عام .وهناك
مبيدات غري م�سموح بها اطالقا ،يتم
حظرها متاما.
ويف ذات ال�سياق نعمل على توفري
ال�سماد يف كل املناطق ،وكذلك
�ألأدوية ،و�إن كان هناك نق�ص يف
املبيدات يف هذه املرحلة .كما
اننا ن�سعى وبالتعاون مع اجلهات

ال�سيد � /أبوبكر عثمان
املعنية على توفري الوقود.
ت�سويق املنتجات الزراعية
ويف حديثه حول ت�سويق
املنتجات الزراعية يقول ال�سيد/
�أبوبكر عثمان ،هناك جمعيات
تقوم ب�رشاء املنتجات ومن ثم تقوم
ببيعها يف الأ�سواق الكبرية يف �أ�سمرا
وغريها� ،إذ �أن عملية الت�سويق ظلت
غري م�ستقرة ،ن�سبة جل�شع التجار
وحماوالتهم الإ�ستفادة �أكرث من
املزارع نف�سه� ،أما الآن ف�إن جمعيات
املزارعني جتمع تلك املنتجات
ب�أ�سعار منا�سبة ،ومن ثم تبيعها يف
الأ�سواق ب�شكل مبا�رش .ما يحفظ حق
املزارع وحق امل�ستهلك �أي�ضا.
جتارب ناجحة ملحا�صيل زراعية جديدة يف
الإقليم
ويف هذا �أو�ضح �سيادته ب�أنه و منذ
ثالثة �أعوام تقريبا ا�ستطاع الق�سم
الت�أكد من جدوى زراعة حم�صول
الطاف ،وكذلك القمح يف اقليم
القا�ش بركة� ،إذكان الإعتقاد ال�سائد
يف املا�ضي �أن هذين املح�صولني
خا�صان مبناطق املرتفعات فقط.
لكن التجربة �أكدت مدى جناحهما
يف مزراع القا�ش بركة ،و�أول جتربة
للقمح متت يف ت�سني يف املناطق
املروية ،وكان الإنتاج وفريا
ب�شكل كبري ،واي�ضا الطاف بالري
يف منطقة فورتو ودقي وهيكوتا
وت�سني ،وبعد النجاحات انت�رشت
التجربة ب�شكل كبري ،وا�ستطاعت
تلك املحا�صيل املنتجة تغطية
ال�سوق املحلي تقريبا.
الأبحاث حتدد البذور الأكرث
�ضمانا وانتاجا
وعن �أهمية الأبحاث يقول �سيادته:
لدينا مركز بحوث يف �شامبقو
وقلوج ،وجتري عملية بحث يف
اخل�رض والذرة ب�أنواعها املختلفة،
كذلك انتاج الأ�سماك يف ال�سدود
الكبرية ،ومت تكوين جمعيتني
واحدة من الن�ساء والأخرى من
الرجال ،الرجال يجمعون الأ�سماك
من ال�سدود واحلفائر ،يف حني تعمل
الن�سوة على تنظيف تلك الأ�سماك،
وي�سوقن تلك املنتجات.
ويف نهاية حديثه نا�شد املزراعني
على العمل اجلاد حلماية الرتبة،
وحفظ املياه ،والإ�ستعداد الالزم
للمو�سم الزراعي مبكرا ،حتى
نح�صل على الإنتاج الوفري .ونحقق
ما ن�سعى اليه من حت�سني الو�ضع
املعي�شي ،والإ�سهام يف ت�أمني الغذاء
والنمو الإقت�صادي للبالد ككل.
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ال�صحة مبديرية افعبت
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جناح يف ا�صحاح البيئة وخدمة احلوامل ومكافحة العادات ال�ضارة
تقرير /حممد نور يحيى

ال�سيد /االمني حممدعلى
نعمل على التوعية امل�ستمرة
يف املديرية رغم ات�ساع
م�ساحتها
بحكم ان مديرية افعبت تتميز
مب�ساحات وا�سعة وعدد كبري من
ال�سكان  ،ف�إن االو�ضاع ال�صحية
فيها  ،قد التتالءم مع تباعد
ال�سكان خا�صة الرحل منهم ،
ولإلقاء �ضوء على طبيعة املراكز
والعيادات ال�صحية كانت لنا
اللقاءت ادناه مع اجلهات
املخت�صة باملديرية .
ال�سيد  /االمني حممدعلي
م�سئول االدارة واملالية بال�صحة
يف مديرية افعبت  ،او�ضح لنا
ب�أن م�ستوى اخلدمات ال�صحية
 ،مرتبط بالوعي ال�صحي ،
فاالمرا�ض التي يعاين منها ال�سكان
 ،ت�أتي املالريا يف املقدمة
وكذلك اال�سهاالت وقدمتكنا من
حتقيق جناح يف مكافحة املالريا
بالقيام بحمالت ر�ش املنازل
وحمالت النظافة العامة  .توجد
باملديرية  54قرية وبحكم
تباعد القرى عن بع�ضها و�ضعنا
جدول وبرنامج للتحرك يف كل
تلك املناطق للقيام بالتوعية
ال�صحية وللوقوف علىاحوال
ال�سكان ال�صحية حيث متكنا

من القيام بحمالت توعية على
م�ستوى املديرية  ،ولذلك ا�ستطيع
القول ان و�ضع اخلدمات ال�صحية
معقول .
�إذ يوجد باملديرية م�شفى
واحد مبدينة افعبت  ،ومركز
�صحي بقام جيوا وعيادتني يف كل
من قادم حليب /فلكت باال�ضافة
اىل عيادة تقدم خدمات للطفولة
واالمومة .
حول طبيعة عملهم  ،ذكر انهم
يف الفرتة ال�صباحية وقبل بدء
العمل يقومون بتنوير املراجعني
يومي ًا  ،وذلك بالرتكيز اكرث
على �صحة االمومة والطفولة
وتطعيم االطفال  ،وحماربة
وغريها من
االناث
ختان
العادات ال�ضارة  .كذلك يوجد
عدد  12من ال�صيدليات الريفية
تتوزع يف انحاء املديرية
وقد جنحنا نتيجة التوعية
امل�ستمرة يف ان تلد الغالبية
العظمى من الن�ساء يف املرافق
ال�صحية  ،خا�صة واننا ان�ش�أنا
يف ال�ضاحيات مراكز لإنتظار
احلوامل  .ولت�سهيل ذلك عملنا
على ت�أهيل القابالت التقليديات
وتعليمهن الطرق
عندنا
واال�ساليب ال�صحية ال�سليمة
باال�ضافة اىل ممر�ضني خمت�صني
يف الوالدة ومتابعة احلامل ،
وكذلك ت�أهيل عدد من املتعاونني
معنا خا�صة من املناطق النائية
ليقدمو بع�ض االدوية للحاالت
اخلفيفة وقد زودناهم باالدوية
واالر�شادات الالزمة  ،كما اننا
نعمل يف مراكز انتظار احلوامل
على متابعة احوالهن عن قرب
منذ ال�شهر الثامن بامل�ست�شفى ،
وان كن يف مواقع نائية نعمل
على نقلهن ب�سيارة ا�سعاف حتى
يتمكن من الو�صول اىل امل�شفى
للح�صول عن قرب على اخلدمات
ال�صحية  ،و�إذا ما ا�ضطررنا
لتحويل احلامل اىل م�ست�شفى كرن
نر�سلها ب�سيارة اال�سعاف .
وحلل م�س�ألة نقلهن يف حال

عدم توفر �سيارة اال�سعاف مت
جمع املال من اجل ت�سهيل
املهمة ( 20000نقفة)  ،كما نعمل
على تو�سيع عنابر.
االن مت تو�سيع اخلدمات يف
م�ست�شفى افعبت حيث مت ادخال
اق�سام اال�سنان والعيون وكان
بامل�ست�شفى طبيب جراح حيث
كان يجري جراحة به لكن االن
اليوجد طبيب اخ�صائي جراحة
ونتوقع ان ي�أتي طبيب جراح
للم�شفى خالل هذا العام .

ال�سيد/ملوقيتا ظقاي
بالن�سبة للطاقم الطبي يوجد
لدينا ثالثة اطباء و 25م�ساعدين
طبيني و عدد من املمر�ضني ،
وقد مت دعم العاملني باملرافق
ال�صحية يف افعبت مبن يحملون
�شهادات الدبلوم والبكالريو�س .
كذلك �سيارتي ا�سعاف  ،واحدة
يف افعبت الثانية يف قام جيوا
.
اما بالن�سبة حلمالت النظافة
العامة وا�صحاح البيئة  ،فقد
متكنا من توعية ال�سكان وان
يبادرو يف ان يكون يف كل منزل
مرحا�ض حتى يف ال�ضواحي،
وت�شجيع ًا لهم قمنا بتوفري
االنابيب ب�سعر منا�سب ويتعاون
معهم افراد قوات الدفاع يف

اجناز هذا العمل .
كذلك بالن�سبة ملحاربة
ختان االناث والكي وغريها
من العادات ال�ضارة جنحنا
يف هذا اجلانب � ،إذ مل تعد
تلك العادات متار�س اليوم
يف املديرية .
كما جنحنا يف تقدمي
خدمات اف�ضل لالمومة
والطفولة فقد مت امتكنا من
تغطية ن�سبة  79%يف هذا
اجلانب وكذلك ن�سبة 90%
يف حملة التطعيم وكذلك
جنحنا يف اقناع ال�سكان
باملرافق
الوالدة
يف
ال�صحية .كما نعمل على
تغذية االطفال الذين
يعانون من فقر الدم .
وحول اال�شكاالت التي تواجه
املديرية قال -:
عدم وجود طبيب جراح ،
وكذلك جهاز اال�شعة قدمي جد ًا
ونحتاج اىل �آخر احدث  ،وكذلك
نفتقر اىل ثالجة حلفظ الدم ،
وبالنظر اىل ات�ساع م�ساحة
املديرية نحتاج اىل اكرث من
�سيارة ا�سعاف  ،باال�ضافة اىل
امل�ست�شفى يف افعبت
ذلك
بحاجة اىل �صيانة .
ويف م�ست�شفى افعبت التقينا
بكل من ال�سيد/ملوقيتا ظقاي ،
الذي اخربنا بان امل�شفى بني
قبل �ستون عام ًا ويعمل بالطاقة
ويوجد به مولد
ال�شم�سية
واالق�سام العاملة به ت�شمل عيادة
خارجية و معمل  ،وق�سم ا�شعة
وق�سم للعيون و�آخر لال�سنان ،وقد
ادخل به م�ؤخر ًا اجهزة لرعاية
االطفال اخلدج  ،باال�ضافة اىل
غرفة عمليات وخدمات تخدير هذا
العام  .يعمل بامل�شفى مئة بني
طبيب واداري وممر�ض وعامل .
وتوجد باملدينة اربع من
ال�صيدليات  .ول�ضمان �إ�صحاح
البيئة هنالك حملة نظافة عامة
كل يوم احد بالتعاون مع قوات
الدفاع .

الدكتور الك�سندر ردئي
وحول رعاية املر�ضى حدثنا
الدكتور الك�سندر ردئي ،بامل�شفى
يوجد ق�سم للطوارئ وا�ستقبال
احلاالت الطارئة  .يعمل بامل�شفى
3بق�سم اال�سنان و  4يف ق�سم
العيونن ويفتقد امل�شفى لطبيب
جراح لذلك نر�سل احلاالت التي
تتطلب جراحة اىل م�شفى كرن .
اكرث االمرا�ض  ،التهابابت
بالن�سبة لالطفال وال�سل بالن�سبة
للكبار  .زامل�شفى باال�ضافة اىل
ال�سكان يقدم خدماته للقادمني
من امهميمي وقرورة
بحكم تباعد ال�سكن تواجهنا
م�شكلة �سيارة اال�سعاف التي
تتعر�ض لالعطال با�ستمرار ،
نقدم تنوير �صباح كل يوم لل�سكان
افاد يف احلد من العادات ال�ضارة
كما يتعاون مع ادارة امل�شفى كل
ال�رشكاء باملدينة خا�صة يف
حمالت التطعيم والتوعية ،
وغريه من الن�شاطات التي تقوم
بها ادارة امل�ست�شفى.
وحول برامج امل�شفى لعام 2020
ذكر ال�سيد �سنعمل على حل م�شكلة
وتوفريجهاز
غرفة العمليات
ا�شعةحديث  ،وكذلك �سنعمل على
حتديث خطوط املياه والكهرباء
بامل�شفى .
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يف حوار مع مدير مديرية قلوج
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مديرية قلوج �أمنوذج للت�آلف والوئام الإجتماعي
خالل الإ�سبوع املا�ضي كنا قد قمنا من ق�سم ال�صحافة
بوزارة الإعالم بجولة عمل ق�صدنا بها تفقد بع�ض
مديريات جنوب غرب القا�ش بركة,حيث �أجرينا
العديد من احلوارات مع مدراء املديريات وم�س�ؤويل
ال�ضواحي والبلدات ومع امل�شرفني على امل�شاريع التنموية
والزراعية واملهنيني العاملني يف تلك املجاالت املتعددة
للقطاع الزراعي واحليواين هناك.
ويف عدد اليوم من �صحيفة ارتريا احلديثة نقدم لكم
�أعزانا القراء حمتوى احلوار الذي �أجريناه مع مدير
مديرية قلوج ال�سيد /د�سي زرئ ميكائل والذي ركزنا فيه
على الن�شاطات التنموية التي ظلت وال تزال جتري يف
املديرية ونوعية اخلدمات املتوفرة هناك مع متنياتنا لكم
بقراءة �شيقة ومفيدة.

تقرير�/سليمان حممد �سعد
ت�صوير � /ساميئل يوهن�س
�أو�ضح ال�سيد /د�سي عندما �سالناه
ليعرف قراءنا عن مديرية قلوج وعن
�سكانها املعطائني وخ�صوبة تربتها
ووفرة منتجاتها الزراعية وثرواتها
احليوانية التي ت�شكل دوم ًا م�صدراًغذائي ًا
ال ان هذه املديرية يحدها من
للوطن،قائ ً
الغرب ال�سودان ومن اجلنوب �إثيوبيا.
كما �أ�شار �إىل انها حتتل املرتبة الأوىل
من حيث �إنتاجها الزراعي الوافر
ومنتجات املوا�شي املتمثلة يف اللحوم
وااللبان�.أ�ضاف �أي�ض َا يف تو�ضيحه �إىل
�أن املديرية تعترب منفذا حيويا ومهما
للحركة التجارية مع دول اجلوار بف�ضل
موقعها اجلغرايف ،حيث �ست�سهم يف
تعزيز دخل الإقت�صاد الوطني ب�شكل عام
يف ظل مرحلة ال�سالم احلالية.
ذكر �أي�ضا �إىل �أنه املديرية تتميز
ب�أ�سمى روح الت�ألف و�إن�سجام الن�سيج
,حيث تقطنها منذ فرتة
الإجتماعي
طويلة جميع القوميات االرترية �أي على
االقل ثمانية قومية .م�شريا �إىل �أنه عندما
ياتي الزائر من �أي موقع �إليها بالتاكيد
�سيالحظ ال�سكان وهم يتحدثون لغات
بع�ضهم البع�ض ويعي�شون بوحدة ووئام
ويف حياة تتجلى فيها جميع قيم �شعبنا
ال�سمحة والنبيلة مثل روح التعاون
والوقوف �سوي ًا يف جميع مناحي احلياة
.كما ذكر �أن التعداد ال�سكاين للمديرية
 118000ن�سمة وفق
يقدر بحويل
احل�صيلة النهائية املتوفرة من احل�رص
ال�سكاين يف الريف واحل�رض .وا�شار يف
حديثه ان م�ساحة املديرية تبلغ قرابة
 506,000.866هكتار،يف حني تبلغ
م�ساحة االرا�ضي التي يتم زراعتها حتى
االن قرابة  100,000هكتار .
�أما بخ�صو�ص �أحوال خريف العام
املا�ضي � 2019أو�ضح ال�سيد|د�سي ان
الهطول الغزير وامل�ستمر للأمطار
باملديرية وخا�صة تلك التي �إ�ستمرت
حتى وقت احل�صاد قد �أحلقت �أ�رضار ًا
بالغة باملحا�صيل الزراعية املتمثلة يف

الذرة وال�سم�سم .وا�شار�إىل �أنه بالرغم من
كرب حجم اخل�سارة التي �سببتها االمطار
يف �إنتاج املحا�صيل ب�شكل عام �،إال �أن
مزارع قلوج كانت هي االف�ضل نوعا ما
مقارنة باملزارع املتواجدة يف بع�ض
�ضواحي املديرية مثل �أم حجر.
ذكر اي�ضا بان املديرية حتتوي على 15
من �سدود املياه ال�صغرية و�سدين كبريين
’ حيث ظلت جميع تلك ال�سدود ت�ساهم
منذ ت�شييدها يف تطوير الزراعة املروية
باملديرية ويف �سد �أحتياجات مياه ال�رشب
لل�سكان وللموا�شي.كما ا�شار �إىل وجود
 12حممية يف �ضواحي بلدة دري�سا و�إىل
وجود برامج عمل يتم القيام بها لتنمية
تلك املحميات وتطويرها من خالل تنفيذ
�أن�شطة حماية الرتبة واحلفاظ على املياه
عرب النفري ال�شعبي لل�سكان الذي ذكر
بانه يتم القيام به يف الإ�سبوع مرتني.
كما او�ضح د�سي بخ�صو�ص احلريق الذي
حدث يف ف�صل ال�شتاء العام املا�ضي يف
االماكن املليئة باحل�شائ�ش والأعالف قال
انه ت�سبب يف تدمري جزء ًا كبري ًا من مواقع
االعالف الطبيعية.وا�شار �إىل انه �شب
احلريق ب�سبب الإهمال من الرعاة الذين
عادة ما يوقدون النار لإعداد طعامهم
يف اخلالء دون �أن ينتبهوا ملخاطره
املدمرة.

امل�ستنقعات املائية واحلفر التي تخزن
مياه االمطار .كما �أجنزت �أي�ض ًا حملة
تطعيم وا�سعة �ضد مر�ض ال�سحائي التي
جرت يف كافة مناطق املديرية .
وذكر يف نف�س ال�سياق وجود عدد من
امل�ؤ�س�سات ال�صحية م�شري ًا �إىل وجود
مركزين �صحيني يف مدينة قلوج و�شبه
مدينة �أم حجر بالإ�ضافة �إىل اربعة عيادات
يف بلدات قرقف ومنقوال وعد�شاقاال
وقر�ست.واو�ضح �إىل �أن تلك املراكز
والعيادات ظلت والتزال تقدم خدمات
�صحية للمواطنني بالرغم من وجود
بع�ض الق�صور نتيجة االحوال العامة.
اما بخ�صو�ص توفر املوا�صالت
والإت�صاالت والطرق يف املديرية او�ضح
د�سي عن وجود �سيارة حارات ت�ساهم يف
نقل ال�سكان من ت�سني �إىل قلوج وام حجر
ب�صورة م�ستمرة عرب الطريق الرئي�سي.
توجد �أي�ض ًا باملديرية �سيارات جتارية
تعرف بالبكا�سي ت�ساهم بدورها يف نقل
ال�سكان من و�إىل البلدات وال�ضواحي
التابعة للمديرية عرب الطرق الفرعية
و�إن كانت ا�سعارها غالية.كما ا�شار �إىل
�أن معظم الطرق الفرعية للمديرية ي�صيبها
التلف يف �أثناء اخلريف مما يتطلب
�إ�صالحها ب�إ�ستمرار عرب النفري اجلماعي
لل�سكان.وقال بخ�صو�ص توفر الإت�صاالت

وفيما يتعلق باجلانب ال�صحي او�ضح
ال�سيد /د�سي ب�أن املديرية �شهدت يف
العام املا�ضي �إنت�شار مر�ض املالريا
خا�صة يف �شبه مدينة �أم حجر ،حيث
كان ال�سبب االول لذلك وفرة االمطار
اخلريفية التي �ساهمت بدورها يف تكاثر
البعو�ض .كما كان ال�سبب الثاين وقوع
املنطقة يف احلدود حيث تعترب عر�ضة
لتنقل �أي داء ياتي من الدول املجاورة.
وا�شار �إىل �أنه متت ال�سيطرة على املر�ض
من خالل جهود املهنيني ال�صحيني �سواء
باملديرية وحتى عرب وزارة ال�صحة التي
�أر�سلت فريق طبي من ا�سمرا بالإ�ضافة �إىل
اجلهود ال�شعبية التي �ساهمت يف دفن

انه ال توجد م�شكلة لدى املديرية يف هذا
املجال،حيث هناك توفر دائم ل�شبكة �أري
تيل الوطنية .
وفيما يتعلق بخدمات املياه ا�شار
ال�سيد /د�سي �إىل وجود خمزون هائل
للمياه اجلوفية واملياه املتوفرة يف
ال�سدود.ولكنه ا�شار �إىل م�شكلة توفري
املياه ال�صاحلة لل�رشب بالقدر الكايف
يف مدينة قلوج ويف بع�ض ال�ضواحي
للمديرية نتيجة عدم مد خطوط املياه
او حفر االبار وتوفري الطاقة الكهربائية
التي ميكنها ان ت�سهم بامل�ستوى الذي
يغطي �إحتياجات ال�سكان.وذكر بانه
يتم الت�شاور مع اجلهات املخت�صة حول

ال�سيد /د�سي زرئ ميكائل

هذا املو�ضوع ب�إ�ستمرارلإيجاد حل دائم
مل�شكلة نق�ص املياه ال�صاحلة لل�رشب.
واو�ضح �أي�ض ًا بخ�صو�ص خدمات
الكهرباء بان مدينة قلوج حت�صل على
خدمات �إ�ضاءة جيدة ن�سبي ًا بالرغم من
الإنقطاع الذي ي�صادف يف بع�ض االحيان
.كما حت�صل �شبه مدينة ام حجر على
خدمات �إ�ضاءة عرب املولدات الكهربائية
 ،م�شري ًا �إىل وجود خطط م�ستقبلية
لتو�سيع خدمات الكهرباء �إىل البلدات
االخرى باملديرية.
وحول توفر اخلدمات التعليمية
ال بان احلكومة
باملديرية او�ضح قائ ً
وفرت يف كافة مناطق املديرية املدار�س
واملعلمني واالدوات املدر�سية الالزمة،
حيث توجد يف � 16ضاحية للمديرية
مدار�س �إ�شتملت على جميع املراحل
إبتداء من ريا�ض االطفال
الدرا�سية �أي �
ً
وحتى ال�صف احلادي ع�رش.ولكنه ا�شار
�إىل بع�ض اجلوانب ال�سلبية الناجتة من
�سعي ال�شباب باملديرية وراء الن�شاطات
التجارية بد ً
ال من الإهتمام بالتعليم
وذلك نتيجة وقوع املديرية يف ال�رشيط
احلدودي الذي ي�شهد حركة جتارية
ن�شطة من هنا وهناك.وب�سبب هذا يحدث
بني فرتة واخرى تراجع يف عدد الطالب
الذين يجب �أن يكملوا املراحل الدرا�سية.
كما ا�شار �إىل مدر�سة جبل حامد القدمية
املوجودة بو�سط مدينة قلوج والتي
ا�صابها التلف بانه مت �إبالغ اجلهات
املخت�صة ليتم جتديد بنيانها ولكن حتى
االن مل يتم ذلك .فاذا متت �إعادة بناء تلك
املدر�سة �ست�ساهم يف �إحتواء جزء كبري
من الطالب .
اجاب ال�سيد /د�سي حول �س�ؤال وجهناه
�إليه ليعرفنا ب�شكل عام على الرثوة
احليوانية للمديرية وخا�صة انواع
ال بان املديرية تعترب من
املوا�شي قائ ً
اغنى مديريات االقليم باملوا�شي حيث
يوجد بها قرابة  500000من املاعز
واالغنام واالبقار.كما قال تتم مراقبة
االو�ضاع ال�صحية لتلك املا�شية وخا�صة
االبقار  ،حيث تعطى التطعيم البيطري
الوقائي والعالجي من حني لأخر من قبل
فرع وزارة الزراعة باالقليم.
ويف اخلتام او�ضح ال�سيد/د�سي بان
ال�سكان يف املديرية يقومون �إ�سبوعي ًا
بحملة نظافة ب�صورة منظمة للحفاظ على
ال�صحة و�سالمة البيئة.كما �ألزمت جميع
املناطق احل�رضية والريفية يف املديرية
بت�شيد دورات املياه ملحاربة التبزر
الع�شوائي  ،حيث �أ�صبحت جميع املواقع
ال�سكنية باملديرية يف الوقت احلايل
متتلك املراحي�ض قي كافة املنازل
ال�سكنية.
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لينو حار�س مرمى �آر�سنال ي�ؤكد بقاء �أوبامياجن

�أكد احلار�س الأملاين املميز لنادي
ار�سنال الإجنليزي ،بريناد لينو،
ثقته يف بقاء جنم وقائد الفريق
حال ًيا بيري �إميريك �أوبامياجن بعد
االخبار الأخرية التي �أكدت رحيله
عن �صفوف الفريق اللندين �إىل نادي

بر�شلونة.
وميلك �أوبامياجن عق ًدا
ينتهي بنهاية مو�سم
� 2020-2021أي بنهاية
املو�سم احلايل ف�سيبقى
مو�سما واح ًدا يف عقده
له
ً
مع الفريق اللندين وقد
خرجت الكثري من الأخبار
باقرتاب رحيل اجلابوين
�إىل بر�شلونة .ويبلغ �أوبامياجن من
عاما وقد �سجل مع
العمر حال ًيا ً 30
املدفعجية ً 17
هدفا هذا املو�سم يف
الدوري حيث يحتل املركز الثاين يف
جدول ترتيب هدايف الربميريلييج

بعد جيمي فاردي املت�صدر بر�صيد
ً 19
هدفا .وعن �س�ؤال لينو الذي كان
رشا عرب مواقع التوا�صل
مبا�
يف ب ًثا
ً
الإجتماعي ،عن ال�صفقات اجلديدة
لنادي ار�سنال ،قال ”:ال �أعلم من
�سي�أتي �أو من �سريحل ،هذا لي�س
من تخ�ص�صي” .و�أ�ضاف عند �س�ؤال
اجلماهري عن �أوبامياجن وقال”:
عندما نتحدث عن �أوبامياجن فهو
العب هام ومميز ج ًدا ،ال �أعتقد �أنه
�سريحل ،ولكن لو رحل ف�سن�ضطر
عاديا لأنه ميثل
جللب بديلاً غري
ً
لنا الكثري”.

لينو حار�س مرمى �آر�سنال ي�ؤكد بقاء �أوبامياجن

على الرغم من توقف الدوريات
الأوروبية املهمة ب�سبب انت�شار
فريو�س كورونا يف عدد كبري من ُبلدان
�أوروبا لكن خطط �سوق االنتقاالت
مازالت تُ در�س عند العديد من الأندية
الكربى .ت�شيل�سي هو واحد من �أكرث
االندية التي تنتظر �سوق االنتقاالت
ال�صيفية لإحداث ثورة يف ت�شكيلة
الفريق بعد رفع احلظر الذي كان
مو�ضوع ًا عليه يف �سوق االنتقاالت
من قبل االحتاد الأوروبي .وي�سعى
ت�شيل�سي ملوا�صلة عمله اجلاد مع
املدرب الإجنليزي و�أ�سطورة النادي
فرانك المبارد يف تطوير املواهب
ال�شابة ،ولكن يتطلب ذلك �إ�ضافة

بع�ض الأ�سماء العاملية
التي يمُ كن �أن تقود
الفريق الأزرق للمناف�سة
على البطوالت من
جديد .وح�سب الأنباء
التي تداولها موقع دون
بالون الإ�سباين ف�إن
عثمان دميبلي جناح
ومهاجم فريق بر�شلونة
يعترب من بني الأ�سماء
التي يدر�س النادي اللندين �ضمها
يف املرحلة املقبلة .و�أ�شار امل�صدر
�إىل �أن المبارد ُمعجب كثري ًا بنجم
بورو�سيا دورمتوند ال�سابق والذي
عانت م�سريته كثري ًا يف كاتالونيا
ب�سبب الإ�صابات الع�ضلية املتكررة،

ولكن يمُ كن للنادي اللندين �إعادة
�إحياء م�سريته ح�سب اعتقاد المبارد.
و�سيقوم ت�شيل�سي يتقدمي عر�ض
بقيمة  80مليون يورو لإقناع البار�سا
بالتخلي عن النجم الفرن�سي الدويل
يف نهاية املو�سم.
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�إعداد
جعفر حممود
alhadisasport@zena.gov.er

احتاد القوى الربيطاين يطالب
العبيه بتجنب ال�سفر خارج البالد

ذكرت �صحيفة "تاميز" �أن االحتاد
الربيطاين لألعاب القوى ن�صح العبيه
الذين ي�ستعدون لأوملبياد طوكيو،
بعدم الذهاب �إىل مع�سكرات تدريبية
خارج البالد؛ ب�سبب خماوف من تف�شي
فريو�س كورونا.
وقالت ال�صحيفة� ،إن نيك كاوارد
الرئي�س التنفيذي امل�ؤقت لالحتاد،
�أبلغ الريا�ضيني والإداريني اجلمعة
املا�ضية ،ب�أن التو�صية معناها �أن
اال�ستعدادات �ستت�أثر ،لكنها و�ضعت
يف االعتبار املوقف العاملي.
ونقلت تاميز عن كاوارد قوله يف
ر�سالة بالربيد الإلكرتوين" :االحتاد
الربيطاين لألعاب القوى يو�صي
ب�شدة ب�أال ي�سافر الريا�ضيون خارج
اململكة املتحدة يف الوقت احلايل".

فرن�سا تبحث عن  17موعدا لإنقاذ املو�سم

يتم�سك م�س�ؤولو احتاد الكرة
الفرن�سي ورابطة الأندية املحرتفة،
بالأمل يف �إمكانية ا�ستئناف مناف�سات
بطوالت الدوري مبختلف درجاتها
للمو�سم اجلاري.
و�أ�شارت �صحيفة ليكيب �إىل ردود
�أفعال م�س�ؤويل رابطة املحرتفني
التي ي�سودها التفا�ؤل ال�شديد ب�ش�أن
�إمكانية ا�ستئناف البطوالت املحلية،
وحددت موعدا مبدئيا لإنهائها يف 30

�أيام بورخا فالريو يف �إنرتميالن �أ�صبحت معدودة

�أ�صبحت �أيام الالعب الإ�سباين
بورخا فالريو معدودة يف �إنرت ميالن،
وذلك مع اقرتاب انتهاء تعاقده مع
النرياتزوري يف نهاية املو�سم ،مع
عدم وجود نية لتمديد تعاقده.
وقال تقرير ملوقع �سيمربي �إنرت
�سيغادر الفريق بنهاية
�إن فالفريو ُ
املو�سم اجلاري حينما ينتهي تعاقده

مع الفريق ،وذلك وفق ما �أفادت به
�صحيفة توتو�سبورت الإيطالية.
وكان فالريو الذي يبلغ من
العمر � 35سنة قد ان�ضم لقلعة
ُ
الإنرت يف �صيف العام ،2017
قادم ًا من نادي فيورنتينا،
وخا�ض ت�سعني ُمباراة ،على
مدار عامني ون�صف العام� ،سجل
خاللهم �أربعة �أهداف.
و�أ�شار التقريري �إىل �أن فالريو قد
يعود �إىل �إ�سبانيا بعد انتهاء تعاقده
لي�سجل عودته الأوىل
مع الإنرتُ ،
لأجواء الدوري الإ�سباين منذ ،2012
و�سبق له اللعب لأندية ريال مدريد و
مايوركا و فياريال .فرتة ت�ألق فالريو
الأقوى كانت مع فريونتينا حينما

بايرن ميونخ ي�ضع خطة بديلة ل�صفقة �ساين

بد�أ نادي بايرن ميونخ البحث يف
�سوق االنتقاالت عن حلول بديلة،
حت�س ًبا لف�شل تعاقده مع لريوي
�ساين ،جناح مان�ش�سرت �سيتي ال�صيف
املقبل .وبح�سب �صحيفة "جلوبو
�سبورت" الربازيلية ،ف�إن النادي
البافاري ي�ستهدف التعاقد مع �إدواردو
جابرييل ،ال�شهري بـ"بيبي" ،العب
نادي جرمييو .و�أ�شارت ال�صحيفة
�إىل دخول �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي
على اخلط ،ليناف�س العمالق الأملاين
على �ضم �صاحب الـ� 23سنة.
وميتد عقد بيبي مع ناديه الربازيلي
حتى �صيف عام  ،2022مما قد
ي�سهل مهمة البايرن يف التفاو�ض مع
جرمييو من �أجل �ضمه.
ومن املتوقع �أن يتقدم الناديان
بعرو�ض ر�سمية مع بدء فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة� ،إذ ي�سعى البايرن
لتعزيز هجومه ب�صفقة جديدة ،ال

�سيما يف ظل عدم يقينه من قدرته على
خطف �ساين.

خا�ض ُ 212مباراة� ،سجل خاللهم 17
هدف ًا ،و�صنع  ،45ومن بعده فياريال
الذي لعب له ُ 96مباراة� ،سجل فيهم
 11هدف ًا ،و�صنع  ،18مع مايوركا
�سجل فالريو � 9أهداف و�صناع 15
يف ُ 78مباراة لعبها معهم .و�سبق له
اللعب مع ريال مدريد خم�س مباريات
ما بني الفريق الأول و فريق كا�ستيا،
كما لعب يف الدوري الإجنليزي مع
نادي وي�ست بروميت�ش �ألبيون.

و�أ�ضاف "نتفهم �أن بالن�سبة للبع�ض
�ستت�أثر اال�ستعدادات .لكن من املهم
معرفة �أن هذا انعكا�س للموقف
العاملي والدول الأخرى �ستواجه
التحديات نف�سها".
وقال كاوارد �إن املدربني بالإ�ضافة
للأجهزة الفنية لن ي�سافروا خارج
البالد حتى �إ�شعار �آخر.

يونيو املقبل.
و�أ�ضافت ال�صحيفة الفرن�سية �أن كل
هذه التطلعات يقابلها عدم الت�أكد من
موعد ا�ستئناف الن�شاط بعد الق�ضاء
على فريو�س كورونا ،و�إن كانت هناك

توقعات ب�أن ينطلق الن�شاط جمد ًدا
منت�صف �أبريل املقبل.
ولفتت �إىل �أن م�س�ؤويل احتاد الكرة
ورابطة املحرتفني ،يجب عليهم
�إيجاد  17موع ًدا ال�ستكمال الن�شاط،
تخ�ص اجلوالت الع�رش املتبقية
من دوري الدرجة الأوىل والثانية،
وموعد املباراتني النهائيتني لك�أ�س
فرن�سا وك�أ�س الرابطة ،وكذلك
املباريات الأربع الإق�صائية على
والهبوط
ال�صعود
الأوىل
بالدرجة
�إ�ضافة
والثانية،
�إىل اللقاء امل�ؤجل
بني �سان جريمان
و�سرتا�سبورج.
وقالت ال�صحيفة �إن
هناك خطة ل�ضغط
باللعب
املباريات
كل � 3أيام ،كما �أن هناك احتمالية
بالبحث عن  6مواعيد �أخرى معدلة
ملباريات الدوري ،حال ت�أهل ليون
�أو �سان جريمان لنهائي دوري �أبطال
�أوروبا.

قوانني اللعبة وطريقة اللعب الري�شة الطائرة

قد ال تكون لعبة الري�شة الطائرة ذات
رواج ومتابعة على م�ستوى عايل يف معظم
�أرجاء العامل� ،إال �أنها تبقى لعبة مميزة
وممتعة للمناف�س وللناظرين .وت�شتهر
اللعبة يف عدة دول �أكرث من غريها
تتقدمهم دول مثل �إجنلرتا والدمنارك
و�إندوني�سيا وال�صني .هذه الريا�ضة
�شبيهة �إىل حد بعيد بالتن�س الأر�ضي
لكنها �أ�سهل نوع ًا ما ..الري�شة الطائرة
من الألعاب التي ُتلعب بامل�رضب وي�شارك
بها العبان متقابالن (فردي) �أو  4العبني
م�شكلني فريقني (زوجي) ،يقف الالعبون
على ن�صفني متقابلني من ملعب م�ستطيل
ين�صفه �شبك .وي�سجل الالعب نقطة عن
طريق �رضب الري�شة بامل�رضب لتطري
فوق ال�شبكة وتهبط يف الن�صف املخ�ص�ص
لالعب اخل�صم .حتت�سب النقطة عند مل�س
الري�شة لأر�ضية امللعب ،مع العلم �أن
الري�شة ميكن �أن ُتلم�س مرة واحدة فقط
قبل �أن تتجاوز ال�شبكة.
الري�شة  :هي عبارة عن ج�سم مغطى
بالري�ش مزاياها الديناميكية جتعلها
تطري ب�شكل معينّ وخمتلف عن باقي
الكرات امل�ستخدمة يف ريا�ضات
امل�ضارب ،فالري�ش يعطيها ارتفاع ًا
عالي ًا بعد ال�رضب وحركة �أفقية �أكرث

بطء من الكرات العادية.
ً
تتمتع الري�شة ب�رسعة ق�صوى عالية
مقارنة بباقي الكرات امل�ستخدمة يف
ريا�ضات امل�ضارب الأخرىُ .تلعب
ً
عادة داخل
مباريات البادمنتون الر�سمية
ال�صاالت ب�سبب ت�أثر الري�شة ال�شديد
بالرياح� ،أما املباريات الرتفيهية
فيمكن �أن تلعب يف احلدائق �أو على رمال
ال�شواطئ .امللعب على �شكل م�ستطيل
ومق�سم �إىل ن�صفني بوا�سطة �شبكة يف
املنت�صف .معظم املالعب عادة تت�ضمن
التخطيط اخلا�ص مبلعب الفردي
والزوجي مع ًا رغم �أن القوانني تن�ص
على �أن املالعب يجب �أن تت�ضمن خمطط ًا
مللعب الفردي فقط �إال �إذا كان امللعب
خم�ص�ص ًا للزوجي .ملعب الزوجي �أعر�ض
من ملعب الفردي ،وي�شرتكان يف نف�س
الطول .اال�ستثناء الوحيد والذي ي�سبب
الكثري من االلتبا�س لدى الالعبني
اجلدد هو �أن احلد الأق�صى للإر�سال يف
ملعب الزوجي �أق�رص منه قلي ًال يف ملعب
الفردي.
بقية الأبعاد ت�رشحها هذه كل �شوط
ينتهي بت�سجيل  21نقطة ،وكل نقطة
�سجل بنهاية �أي تبادل للري�شة (بعك�س
ُت ّ
النظام القدمي والذي ن�ص على �أن الالعب

ال يك�سب النقطة �إال �إذا كان �صاحب
ً
عادة تت�ألف كل مباراة من 3
الإر�سال).
�أ�شواط .وعند بداية التبادل يقف املر�سل
وامل�ستقبل باجتاه قطري (�إذا وقف املر�سل
على اجلهة اليمنى ف�إن امل�ستقبل يقف
على اجلهة الي�رسى بالن�سبة للمر�سل).
عندما يفقد �أحد الطرفني الإر�سال ف�إنه
يتحول للطرف الآخر وحتت�سب النقطة
(بعك�س النظام القدمي والذي احتوى ما
ي�سمى بتبديل الإر�سال).
يف الفردي يقف املر�سل على اجلهة
اليمنى �إذا كانت نتيجته رقم ًا زوجي ًا،
وعلى اجلهة الي�رسى �إذا كانت رقم ًا
فردي ًا .يف الزوجي� ،إذا ربح الفريق
املر�سل التبادل ،ي�ستمر نف�س الالعب
بالإر�سال ولكن يجب �أن يغري جهة
الإر�سال وبذلك ير�سل �ضد العب خمتلف
يف كل مرة� .أما �إذا ربح الفريق امل�ستقبل
التبادل و�أ�صبحت نتيجتهم اجلديدة رقم ًا
زوجي ًا ف�إن الالعب املوجود على اجلهة
اليمنى هو من ير�سل ،اما �إذا �أ�صبحت
رقم ًا فردي ًا ف�إن الالعب املوجود على
اجلهة الي�رسى هو من ير�سل .االجتاه
الذي �سري�سل منه الالعب يحدد عند بداية
التبادل ولي�س عند نهايته.
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ثمرة التعاون بني االحتاد العام للكرة الطائرة ومع�سكر �ساوا للخدمة الوطنية

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

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

ب�سبب �أزمة كورونا

دورة ت�أهيلية يف من�شط كرة الطائرة ال�شاطئية مبع�سكر �ساوا ت�أجيل بطولة �أوروبا  2020للعام املقبل

قدم االحتاد العام للكرة الطائرة دورة
ت�أهيلية بالتعاون مع مركز �ساوا لت�أهيل
املهني ومفو�ضية الثقافة والريا�ضة يف
الفرتة من ال�ساد�س ولغاية الرابع ع�رش من
مار�س اجلاري مبدينة �ساوا.

الدورة قدمت يف جمال التدريب للكرة
الطائرة ال�شاطئية والتحكيم  ،بال�شقني
النظري والتطبيقي .
وتناولت الدورة الفوارق القائمة
بني من�شط كرة الطائرة وكرة الطائرة

بعد ت�ألق فريقه يف الربميرليج

ال�شاطئية  ،يف اجلوانب الفنية والتكتيكية
والقوانني املتبعة يف هذا املجال.
و�شارك يف الدورة  31متدربا من �أع�ضاء
مع�سكر �ساوا .
وحا�رض يف الدورة التدريبية كال من
م�س�ؤول التنظيم وامل�سابقات مو�سيي
�إمباي وع�ضو فرع االر�شاد والتوجيه
بوزارة الدفاع احلكم /فلمون تولدي.
ويف مرا�سم اخلتام � ،ألقى قائد مركز
�ساوا للخدمة الوطنية دب�ساي قدي
كلمة �أو�ضح فيها ب�إن الدورة �ست�ساهم
ب�شكل كبري يف االرتقاء مب�ستوى من�شط
كرة الطائرة يف مع�سكر �ساوا م�شيدا
بالقائمني على هذا الربنامج  ،و�أختتم
قوله مبطالبة الدار�سني اىل اال�ستفادة
ب�أق�صى مامبكن من هذه الدورة ونقلها
اىل ار�ض الواقع.
ويف اخلتام  ،مت توزيع ال�شهادات
التقديرية للدار�سني من قبل خمتلف
ال�شخ�صيات على ر�أ�سهم العقيد/
دب�ساي قدي و�أخرين.

دايك مدرب برينلي يفوز بجائزة �أف�ضل مدرب يف �شهر فرباير

اختري �شون دايك مدرب برينلي
ك�أف�ضل مدرب يف الدوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم خالل فرباير
املا�ضي متفوقا على ميكيل �أرتيتا
مدرب �أر�سنال و�أويل غونار �سول�شار
من مان�ش�سرت يونايتد وكري�س وايلدر
مدرب �شيفيلد يونايتد.
ومل يخ�رس برينلي يف فرباير وفاز
على �ساوثهامبتون وبورمنوث وتعادل
مع �أر�سنال ونيوكا�سل يونايتد .وخرج
فريق دايك ب�شباك نظيفة ثالث مرات
خالل تلك الفرتة وا�ستقبل هدفا ً واحدا ً
ليقفز �إىل املركز العا�رش يف جدول
الرتتيب.
وقال دايك ”رمبا تكون �أهم نتيجة يف
املباريات الأربع هي على الأرجح الفوز

على �ساوثهامبتون.
”�أدى
و�أ�ضاف
ب�شكل
الفريق
جيد يف �سل�سلة
مباريات وخ�رسنا
جهود كري�س
وود مبكرا ً بينما
ا�شرتك ماتي
فيدرا وجنح يف
تعوي�ضه“.
و�سجل فيدرا
هدفه الأول هذا
املو�سم ،عندما هز
ال�شباك ب�شكل رائع
يف ال�شوط الثاين،
خالل الفوز على

�ساوثهامبتون ال�شهر املا�ضي.
ويت�أخر برينلي ب�أربع نقاط
عن �شيفيلد يونايتد �سابع
الرتتيب ويتناف�س على
املراكز امل�ؤهلة للدوري
املو�سم
الأوروبي
املقبل.
لكن امل�سابقة توقفت
حتى الرابع من �أبريل على
الأقل ب�سبب خماوف من
انت�شار وباء فريو�س
كورونا والذي كان وراء
ت�أجيل و�إيقاف �أغلب
املناف�سات الريا�ضية
حول العامل.

للبطوالت

�أم االلعاب تدخل يف فرتة ت�أجيل

�إرجاء اللقاءات الثالثة الأوىل من الدوري املا�سي

�أعلن منظمو الدوري املا�سي لألعاب
القوى �إرجاء اللقاءات الثالثة الأوىل
ملو�سمه الذي كان من املقرر ان ينطلق
يف �أبريل املقبل ،ب�سبب املخاوف العاملية
من تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد.
وبذلك� ،سيتم �إرجاء لقاءات الدوحة
(� 17أبريل) و�شنغهاي ( 16مايو)،
واللقاء الثالث الذي كان من املقرر يف
التا�سع من مايو يف مدينة �صينية ثانية
مل تكن هويتها قد حددت بعد.
و�أو�ضح املنظمون يف بيانهم �أن قرار
الإرجاء "اتخذ بعد ت�شاور وثيق مع اللجان

املنظمة ،ال�سلطات املحلية ،واالحتاد
الريا�ضية الناظمة".
وذكّ ر املنظمون ب�سل�سلة �إجراءات
تتخذها دول عدة للحد من تف�شي وباء
"كوفيد "-19الذي �أودى بحياة �أكرث
من � 6500شخ�ص ،ومنها قرار قطر منع
الرحالت اجلوية من دول عدة لفرتة 30
يوما ،والإجراءات ال�صارمة التي تفر�ضها
ال�صني حيث كانت مدينة ووهان الب�ؤرة
الأ�سا�سية للفريو�س.
و�أفاد املنظمون عن حتديد 13
�أغ�سط�س موعدا جديدا للقاء �شنغهاي،

يف حني ترك حتديد موعد جديد للقاءين
الآخرين �إىل وقت الحق ،مع التلميح
�إىل �أنهما قد يقاما بعد اللقاء اخلتامي
ملو�سم الدوري املا�سي ،املقرر يف زوريخ
ال�سوي�رسية بني التا�سع من �سبتمرب و11
منه.
و�أدى فريو�س كورونا امل�ستجد اىل
فر�ض قيود وا�سعة عامليا على حركة
التنقل وال�سفر ،ودفع �إىل �إرجاء العديد
من الأحداث الريا�ضية يف خمتلف
املناف�سات وفر�ض ما ي�شبه �شلال كامال
عليها يف الفرتة الراهنة.

بعد م�سرية �إمتدت ع�رشين عاما يف النادي

توم برايدي يعلن رحيله عن فريقه نيو �إنغالند باتريوت�س
�أعلن العب كرة القدم الأمريكية توم
برايدي رحيله عن نيو �إنغالند باتريوت�س،
منهيا ً بذلك م�سرية ت�ألق امتدت  20عاما
مع الفريق الذي �شهد حتوله �إىل �أجنح
العب �صانع �ألعاب يف تاريخ الدوري
املحلي.
ويعترب برايدي على نطاق وا�سع �أعظم

�صانع يف تاريخ الدوري الأمريكي "ان
ات�ش �أل" ،ويحمل الرقم القيا�سي يف عدد
�ألقاب املباراة النهائية ("�سوبر بول") مع
�ستة تتويجات خالل م�سريته االحرتافية.
كما فاز بلقب �أف�ضل العب يف "�سوبر
بول" �أربع مرات ،واختري �أف�ضل العب
يف الدوري املنتظم ثالث مرات (2007

و 2010و.)2017
و�أ�صبح برايدي �أكرب �صانع �ألعاب يفوز
بلقب الدوري بعدما قاد فريقه للفوز على
لو�س �أجنلي�س رام�س العام املا�ضي بعمر
الـ  41عاما .كما يحمل الرقم القيا�سي
بعدد امل�شاركات يف مباراة "�سوبر بول"
(ت�سع مرات).

ت�أجلت بطولة �أوروبا لكرة القدم ،2020
التي كان ي�أمل امل�س�ؤولون �أن تكون
مهرجانا للعبة يف القارة لالحتفال بالذكرى
ال�ستني لأبرز م�سابقة �أوروبية ،ملدة عام
ب�سبب وباء كورونا يف �أبرز حدث ريا�ضي
يت�رضر ب�سبب الفريو�س حتى الآن.
وكان م�صري البطولة ،التي ت�ضم 24
منتخبا وت�ستمر ملدة �شهر اعتبارا من يونيو
 ،معلقا حتى بعد �إيقاف م�سابقات الدوري
املحلية يف �أوروبا يف �أعقاب �أزمة �صحية
�شاملة �أودت بحياة نحو � 7500شخ�ص حول
العامل.
و�أعلن االحتاد الأوروبي للعبة (اليويفا)
قرار الت�أجيل بعد اجتماع طارئ عرب الفيديو
مب�شاركة االحتادات الأع�ضاء البالغ عددها
� 55إىل جانب ممثلني للأندية وروابط
امل�سابقات والالعبني.
و�أكد �ألك�سندر ت�شيفرين رئي�س اليويفا
يف بيان ما �رسبه احتادا الرنويج وال�سويد
يف وقت �سابق ”كان من املهم اتخاذ هذا
القرار .اليويفا قاد العملية واتخذ �أكرب
الت�ضحيات.
و�أثناء انعقاد امل�ؤمتر عرب الفيديو �أكد
االحتاد الرنويجي لكرة القدم عرب ح�سابه
على تويرت �أن البطولة ت�أجلت لأول مرة يف
تاريخها.
وبعث كارل�-إريك نيل�سون رئي�س
االحتاد ال�سويدي بر�سالة �إىل رويرتز خالل
االجتماع قال فيها ”البطولة ت�أجلت لتقام
بني  11يونيو و 11يوليو .“2021
و�أكد اليويفا هذه املواعيد بعد ذلك
بوقت ق�صري.
ويف يوم ع�صيب لالحتادات القارية للعبة
�أعلن احتاد �أمريكا اجلنوبية (الكومنيبول)
ت�أجيل ك�أ�س كوبا �أمريكا املقررة يف
كولومبيا والأرجنتني العام احلايل للعام
املقبل.
وكان قرار اليويفا متوقعا على نطاق
وا�سع على الأقل ب�سبب ال�ضغوط التي
متار�سها م�سابقات الدوري املحلية الكربى
التي تواجه كابو�سا بعدم ا�ستكمال املو�سم
احلايل.
و�أ�ضاف اليويفا ”ت�أجيل البطولة
�سي�ساعد امل�سابقات املحلية املتوقفة
حاليا ب�سبب حالة الطوارئ التي ت�سبب
فيها فريو�س كوفيد -19على ا�ستكمال
املو�سم“.
كان من املقرر �إقامة املواجهات
الفا�صلة يومي  26و 31مار�س اذار احلايل
حتى يكتمل عقد املنتخبات امل�شاركة يف
البطولة البارزة التي تقام كل �أربع �سنوات
وت�أتي يف املرتبة الثانية من حيث الأهمية
واملكانة بعد ك�أ�س العامل.
ومن املمكن �إقامة هذه املباريات خالل
فرتة التوقف الدولية يف بداية يونيو
حزيران املقبل بعد �أن يجري اليويفا
تقييما للو�ضع.
و�أ�صاب فريو�س كورونا امل�ستجد نحو
� 180ألف �شخ�ص حول العامل منذ ظهوره يف
ال�صني بينما مت �إغالق معظم دول �أوروبا يف
حماولة للحد من انت�شاره.

وتوقفت كافة امل�سابقات الأوروبية
املحلية الكربى اخلم�س� ،إجنلرتا و�إ�سبانيا
و�إيطاليا وفرن�سا و�أملانيا ،ودوري �أبطال
�أوروبا والدوري الأوروبي والت�صفيات
امل�ؤهلة لك�أ�س العامل.
وبت�أجيل بطولة �أوروبا وك�أ�س كوبا
�أمريكا بات من املمكن ا�ستئناف البطوالت
املحلية.
وقال بيان م�شرتك يف وقت الحق لكافة
الأطراف املعنية يف القارة �إن البطوالت
املحلية الأوروبية وبطوالت الأندية
الأوروبية �سيتم ا�ستكمالها بحلول 30
يونيو يف حال حت�سن الو�ضع احلايل.
وحثت البطوالت املحلية الأوروبية
اليويفا على �إعطاء الأولوية للبطوالت
املحلية خوفا من خ�سارة �أرباح بيع تذاكر
املباريات يف ظل دفع الأندية لرواتب
العبيها.
و�أ�ضاف ت�شيفرين ”طرح اليويفا
عدة خيارات لإنهاء املو�سم ب�أمان .فخور
با�ستجابة زمالئي امل�س�ؤولني عن كرة
القدم الأوروبية“.
ويلعب العديد من العبي �أمريكا
اجلنوبية يف �أندية �أوروبية كربى ما يعترب
�أحد �أ�سباب قرار الكومنيبول بت�أجيل ك�أ�س
كوبا �أمريكا.
ورحبت البطوالت املحلية الأوروبية بقرار
الت�أجيل لكن يبدو جدول م�سابقات العام
املقبل �صعبا للغاية على �أقل تقدير.
و�أكد اليويفا �أن بطولة �أوروبا لل�سيدات،
املقرر �أن ت�ست�ضيفها �إجنلرتا يف يونيو
ويوليو � ،2021سيتم حتديد موعد جديد
لها وكذلك نهائيات دوري الأمم وبطولة
�أوروبا حتت  21عاما.
وقال جياين �إنفانتينو رئي�س االحتاد
الدويل (الفيفا) �إنه �سيو�صي بتغيري موعد
ك�أ�س العامل املو�سعة للأندية املقررة العام
املقبل يف ال�صني التي تتعار�ض حاليا مع
بطولة �أوروبا وك�أ�س كوبا �أمريكا على �أن
تقام ”يف وقت الحق من � 2021أو 2022
�أو .“2023
وقال رونالد كومان مدرب منتخب
هولندا ”�إنه �أمر م�ؤ�سف (ت�أجيل بطولة
�أوروبا  )2020لكن كرة القدم لي�ست
ال�شيء الأكرث �أهمية يف العامل حاليا .توقعت
عدم �إقامة البطولة يف موعدها“.
وانطلقت بطولة �أوروبا عام 1960
مب�شاركة �أربعة منتخبات يف النهائيات حيث
فاز االحتاد ال�سوفيتي على يوغو�سالفيا
ليفوز باللقب.
وكان من املفرت�ض �أن ن�سخة ،2020
التي كانت فكرة مي�شيل بالتيني رئي�س
اليويفا ال�سابق ،هي الأوىل التي يتم
تنظيمها عرب القارة بدال من دولة م�ضيفة
واحدة �أو بتنظيم م�شرتك.
واملدن التي �ست�ست�ضيف البطولة
هي جال�سجو ودبلن وبيلباو و�أم�سرتدام
وكوبنهاجن وميونيخ وروما و�سان
بطر�سربج وبوخار�ست وبوداب�ست وباكو
بينما �سي�ست�ضيف ا�ستاد وميبلي يف لندن
�أبرز مراحل البطولة.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد ()114

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

�إعداد/
عادل �صالح

�أقوال م�أثورة

يف �سطور

حالة نادرة ت�صبغ ب�شرة ر�ضيع بالأ�صفر

هالدان هارتالين
(1983 – 1903م)
هو عامل وظائف �أع�ضاء امريكي ،ح�صل على جائزة
نوبل يف الطب عام 1967م باال�شرتاك مع مواطنه
"جورج والد" و ال�سويدي "رانيار غرانيت" وذلك
لأبحاثهم حول الف�سيولوجيا الع�صبية للإب�صار.
ولد هالدان هارتالين عام 1903م .وبد�أ درا�سته للف�سيولوجيا الكهربية ل�شبكية العني
بجامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور ،حيث كان يق�ضي فرتة زمالة مدعومة من املجل�س الوطني
(الأمريكي) للبحث العلمي ،و ح�صل على درجة الدكتوراه يف الطب عام 1927م .وبعد عودته
من بعثة علمية يف "اليبزغ" و"ميونيخ" عني �أ�ستاذ ًا ورئي�س ًا لق�سم الفيزياء احليوية بجامعة
"جونز هوبكنز" عام 1949م ،حيث كان من تالميذه "بول غرينغارد" الذي ح�صل هو الآخر
فيما بعد على جائزة نوبل يف الطب عام 2000م .ثم انتقل هارتالين �إىل جامعة "روكفلر"
بنيويورك عام 1953م ليعمل �أ�ستاذ ًا للف�سيولوجيا الع�صبية.
در�س هارتالين الإ�ستجابات الكهربية يف �شبكيات عيون بع�ض احل�شرات مف�صلية الأرجل
ً
مقارنة باجلهاز الب�صري
والفقاريات والرخويات ،وذلك لب�ساطة تركيب جهازها الب�صري
للإن�سان ،وبالتايل ب�ساطة درا�سته .وقد ركز هارتالين جهوده البحثية على درا�سة عني ال�سرطان
احلدوي ،حيث متكن ب�إ�ستخدام �أقطاب دقيقة من ت�سجيل �أول �إ�شارات كهربية منبعثة من �إحدى
خاليا الع�صب الب�صري بعد �إ�ستثارتها �ضوئي ًا .وقد اكت�شف �أن خاليا امل�ستقبالت ال�ضوئية يف
العني مرتبطة ببع�ضها البع�ض بطريقة جتعل �إ�ستثارة �إحداهن ت�ؤدي �إىل تثبيط اخلاليا التي
جتاورها وبالتايل ت�ساهم يف زيادة التباين بني الأمناط ال�ضوئية وزياد حدة �إدراك الأ�شكال.
تويف هالدان هارتالين عام 1983م عن عمر ناهز الثمانني عام ًا.

اال�سماء ومعانيها
 زكي -:التقي او املنعم او العط�ش. زكني -:ال�شبيه او املثيل. زوق -:ح�سن الأخالق. زياد -:النماء او العطاء. زيادة -:النمو او �ضد النق�صان. زيَّان -:املتزين او اجلميل. زيد -:النمو او الكرثة او املال الكثري. زيدان -:مثنى زيد وزياد. زيدون -:جمع زيد وزياد. زيدي -:ن�سبة �إىل زيد.عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف التا�سع ع�شر من مار�س عام 1984م -:تدمري حملة وقاو �إز يف جبهة �شمال�شرق ال�ساحل والتى ا�ستمرت حتى الواحد والع�شرين من نف�س ال�شهر مما ادى
�إىل تدمري كل ماميلكه العدو من العدة والعتاد.
 يف التا�سع ع�شر من مار�س عام 1799م -:اجلي�ش الفرن�سي بقيادة نابليونبونابرت يحا�صر مدينة عكا.
 يف التا�سع ع�شر من مار�س عام 1962م -:وقف �إطالق النار يف اجلزائر بعدالتوقيع على اتفاقيات �إيفيان
 يف التا�سع ع�شر من مار�س عام 1991م -:البيجوم خالدة �ضياء الرحمنت�صبح �أول رئي�سة وزراء يف بنغالدي�ش.
 يف التا�سع ع�شر من مار�س عم 2011م� -:إجراء ا�ستفتاء تعديل الد�ستور يفم�صر وذلك بعد ثورة  25يناير.
 يف التا�سع ع�شر من مار�س عام 2018م� -:إعادة انتخاب فالدميري بوتنيلوالية رابعة بت�أييد  76%من الأ�صوات يف انتخابات الرئا�سة الرو�سية.

من اقوال العظماء

 -يف املُجمل� ،إذا �أردت �أن حت�صل
على عمق حقيقي و فهم دقيق
لل�سلوك الب�شري؛ الفن هو �أف�ضل
الطرق(.ناتايل بورمتان)
 �إن من ي�ستيقظ مبكر ًا بحكمرغبته � ،أو لأن �ضرورة �أجربته
على الإ�ستيقاظ ي�صعب عليه احتمال
ر�ؤية الآخرين م�ستغرقني يف النوم.
(جوزيه �ساراماغو)
 �أوالدك ُ�صداع يف الدماغ �إذاكانوا حولك  ،ووجع يف القلب �إذا
غابوا عنك�(.أني�س من�صور)
 املكاف�أة على الواجب هي الواجبنف�سه�(.شي�شرون)
 من يفقد ثقته بنف�سه حلظةاخل�سارة تت�ضاعف خ�سارته.
(ماركو�س غاريف)
 يجب �أن تثق �أنك فا�شل فقطعندما تكف عن املحاولة  ,فال
ت�ست�سلم �أبد ًا(.بول حنا)
 �سر النجاح يف احلياة ان تواجهم�صاعبها بثبات الطري يف ثورة
العا�صفة(.م�صطفى ال�سباعي)
 احتفظ ب�صديق تفتح له قلبكو تك�شف له خباياك وجروحك ,
�صديق تغ�ضب معه وتثور معه وتكره
معه(.م�صطفى حممود)
َ
ليوم
 التتخل عن ٍ
�شيء ال مُي ِك ُن ٍ
َ
مير بدون �أن ُتف ِك َر ِب ِه(.ون�ستون
�أن َ
ت�شر�شل)
 ال يعرف ُق َّوته من مل يتعر�ضللمِ حَ ن(.بن جون�سون)
 �أجمل الأ�شياء يف حياتنا نهملها�أحيانا ونت�صور ان احلياة بدونها
�ستكون �أكرث راحة ثم نكت�شف
حني تغيب �أنها �أخذت معها �ساعات
البهجة(.فاروق جويدة)
 احلياة مثلها مثل احللقة  ,فمهمابلغت �سرعتك فيها ف�إنك يف النهاية
�ستعود اىل النقطة التي انطلقت
منها�(.ستيفن كينغ)
 الكتب مر�شدة يف ال�صغر ،وت�سلية يف الكرب ،ورفيق يف العزلة.
(بوري�س جون�سون)
 كلما كان الرجل فا�ضال قل خوفهمن املوت�(.صمويل جون�سون)
 ال تف�سد االعتذار بالتربير.(كيمربيل جون�سون)

يعاين ر�ضيع بريطاين يدعى لوغان
من متالزمة "�أالجيل" ،التي تت�سبب
يف تلف الكبد والغدة ال�صفراوية،
ليتحول اجللد �إىل اللون الأ�صفر.
ويعاين والدا الر�ضيع"جيما ت�شانينغ"
و "�آبي لويد ويب" من التعليقات
امل�سيئة عند م�شاهدة الر�ضيع �أثناء
خروجهم من املنزل .وقالت "جيما"
معلقة على جتربة طفلها الأليمة "
عندما نخرج من املنزل ،ي�س�ألني
كثريون عن طفلي ،ويطلق بع�ضهم
النكات وينعتونه ب�صفات غري الئقة.

كل مرة نخرج فيها ،نتعر�ض
للم�ضايقات" و�أ�ضافت الأم
" ال ميكننا اخلروج من
املنزل وق�ضاء يوم عادي� ،إذ
غالب ًا ما نتعر�ض لت�سا�ؤالت
املتطفلني ،ما ي�سبب لنا
الأمل واحلزن .ذات مرة
ات�صلت امر�أة بامل�سعفني
عندما �شاهدت حالة طفلنا
"لوغان" ظن ًا منها ب�أنه
م�صاب بالريقان ،و�أننا
نهمله".
و�شخ�صت �إ�صابة "لوغان"
مبتالزمة "�أالجيل" ،بعد والدته يف
�شهر دي�سمرب عام 2018م ،ويعطيه
والداه جرعات يومية من ع�رشة �أدوية
خمتلفة ،مل�ساعدة الكبد التالف على
العمل .ولأن الكبد ال ي�ستطيع معاجلة
املادة ال�صفراء يف ج�سمه ،ف�إنها تنتقل
�إىل جلده الذي يتحول �رسيع ًا �إىل
الأ�صفر .كما ت�ؤدي عيوب كبد الطفل
�إىل عجز ج�سمه عن امت�صا�ص الطعام
ب�شكل جيد ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل نق�ص
منوه ،وفق �صحيفة مريور �أونالين.

معلومات عن ا�صل اخرتاع اال�سكرمي
و�صفات للحيوانات جمهولة لدي الكثريين
هناك الكثري من الأمور
التي قد جنهلها يف هذا
العامل ،والتي نقدم لك
هنا بع�ض منها-:
يف عام  ،1905ترك
�صبي يبلغ  11عاما يدعى
فرانك �إيرب�سون م�سحوق
ال�صودا واملاء يف اخلارج
ليال مع �إبقاء عود التحريك
اخل�شبي يف الك�أ�س ،وكان
اخلليط قد جتمد يف الطق�س
البارد ليال ،وهكذا ُ�صنعت
مثلجات "بوب�سيكل" وباع
الطفل منتجه يف حيه
ويف متنزه قريب ،وذلك
وفقا لتقرير ن�رشته جملة "ريدرز
دايج�ست" يف ن�سختها الأ�سرتالية،
للكاتبة "ماري�سا الليربت".
وميكن حليوان ك�سالن ان يحب�س
انفا�سه وذلك عن طريق �إبطاء معدل
�رضبات القلب ،ملدة ت�صل �إىل �أربعني
دقيقة.
يف املقابل ،حتتاج الدالفني
اخلروج للهواء بعد حوايل ع�رش
دقائق.
ميتلك كل من الأخطبوط واحلبار
ثالثة قلوب ،حيث يقوم �أحدها ب�ضخ
الدم �إىل �أنظمته بالكامل ،والآخران
خم�ص�صان فقط للخيا�شيم.
ّ
ويف �أربعينيات القرن  ،19كان

ُينظر �إىل االبت�سامة الكبرية على �أنها
�صبيانية ،لذلك طلب �أحد م�صوري
لندن من النا�س قول "برونز" (اخلوخ
املجفف) للحفاظ على �أفواههم
م�شدودة.
يزن قلب احلوت الأزرق طنا تقريبا
ويحتاج �إىل �أن يدق مرة واحدة كل
ع�رش ثوان ،بينما ميكن وزن لل�سانه
�أن ي�ضاهي وزن الفيل.،
ذكرت الكاتبة �أن متثال احلرية
�أ�صبح بعد حوايل �شهر من تد�شينه
عاما،
عام  1886منارة ملدة 16
ً
وكانت �شعلته مرئية على بعد (38
كيلومرتا).

مهرجان الفيلة بفيتنام
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يعد مهرجان “بون دون”
املقام �سنوي ًا يف مقاطعة
داك الك يف فيتنام� ،سباقا
تقليديا يقوم من خالله
�سكان املنطقة بتكرمي
الفيلة التي حتظى باحرتام
كبري ،لكن جمعيات حقوق
احليوان هناك تطالب بوقف
هذا النوع من امل�سابقات
باعتباره قا�سيا وعنيفا على
هذه احليوانات وب�أنه عادة
قدمية عفا عليها الزمن.
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