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وزارة التجارة وال�صناعة ت�صدر معلومات �آنية بخ�صو�ص املواد اال�ستهالكية

ا�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة
ال�سبت احلادي والع�رشين من مار�س
معلومات �آنية بخ�صو�ص ارتفاع ا�سعار
املواد اال�ستهالكية الظاهرة يف بع�ض
املدن االرترية ا�ستغالال لفريو�س
كورونا.

و ذكرت بان زيادة اال�سعار الظاهرة
يف بع�ض املواد اال�ستهالكية املهمة
كال�سكر والزيوت واملواد الغذائية
واملحا�صيل النقدية واحلبوب ومواد
التنظيف وغريها من املواد لي�ست
معقولة وفاقدة لل�ضمري  ،مو�ضحة

بانها �ستتخذ �إجراءات بحق كل من
يت�سبب �سلبا على احلياة املعي�شية
للمواطنني .وقدم م�س�ؤول ق�سم
التجارة املحلية يف الوزارة ال�سيد /
براخي ت�سفاي تو�ضيحا مف�صال حول
تعامل بع�ض التجار غري امل�س�ؤول،
مبمار�ساتهم التي تعر�ض للم�ساءلة
القانوينة وهي م�شينة اخالقيا ،وان
زيادة اال�سعار يف املواد اال�ستهالكية
املذكورة اعاله قبل ما كانت عليه يف
 20فرباير  ، 2020ومن قام باخفاء
الب�ضائع وهي يف حوزته �ستتخذ
�ضده �إجراءات �صارمة ت�شمل م�صادرة
الب�ضائع و�ألغاء الرخ�صة التجارية
مبوجب اعالن االعمال التجارية غري
القانونية رقم .2002 /125
وا�ضاف ال�سيد /برخي قائال "ان
اع�ضاء القانون واالن�ضباط املنت�رشين
يف خمتلف انحاء البالد� ،سيتخذون
ابتداء من اليوم القرار ال�صائب وفق
ً
هذا االعالن  ،منا�شدا املواطنني
امل�ستهلكني زيادة التعاون مع اع�ضاء
القانون واالن�ضباط وك�شف االعمال
التجارية غري القانونية.
يذكر بان العديد من الدول العاملية
تتخذ قرارات �صارمة على من قاموا
بزيادة ا�سعار املواد اال�ستهالكية
وتخزين واخفاء الب�ضائع تزامنا
مع الهلع من فريو�س كورونا ت�صل
اىل م�ستوى اغالق املتجر و�إلغاء
الرخ�ص.

حاكم �شمال البحر االحمر تعقد �سمنار ل�سكان قندع

عقدت حاكم اقليم �شمال البحر
االحمر ال�سيدة /ا�سمرت ابرها �سمنارا
ل�سكان مديرية قندع واجلهات النا�شطة
يف املديرية حول تعزيز م�ساهماتهم
الواعية لتعزيز برامج التنمية.
وقدمت ال�سيدة /ا�سمرت يف ال�سمنار
الذي عقدته يف الثامن ع�رش من مار�س
الع�ضاء املجل�س ال�شعبي وم�س�ؤويل
فروع الوزارات يف املديرية ،تو�ضيحا
مف�صال حول الربامج التنموية
املو�ضوعة يف عام  2020على م�ستوى
الوطن واالقليم  ،مو�ضحة م�ساهمة
وهمة تزامنا مع �آفاق
املواطن بن�شاط ّ
ال�سالم املب�رشة لتفعيل تنفيذها.
وقالت ال�سيدة /ا�سمرت" ان تطوير
القدرات الب�رشية من حيث الكرثة
والنوعية عمل مهم الميكن ت�أجيله،
م�شرية اىل الربامج املعطاة االولوية

على م�ستوى االقليم كتعزيز دورات
تاهيلية لل�شباب وتقوية وجتويد
االدارة وتو�سيع ان�شطة النفري
واحلفاظ على الرثوات الطبيعية
وان�شاء الطاقة البديلة واكتمال
اخلدمات االجتماعية.
من جهتهم نا�شد امل�شاركون
با�ستمرارية برامج التوعية اجلارية
وت�رسيع ان�شاء الطاقة البديلةمن اجل
حماية وتنمية الرثوة الغابية.
ويف متكل ابيت يقوم مزارعو
ال�ضاحية بتنظيم ان�شطة نفري ل�صيانة
احلواجز واال�ستفادة من ال�سيول
املنحدرة من املرتفعات �إ�ستعدادا
للخريف.
�شملت ان�شطة النفري اجلارية
ل�صيانة احلواجز التي جرفت ها
ال�سيول العام املا�ضي .وينجزون

العمل با�ستخدام الثريان وم�شاركة
 100من الطاقات الب�رشية .
وقالو "انهم يعملون ح�سب قدراتهم
اال �أن ذلك لي�س كافيا ل�صيانة تلك
احلواجز املائية ،مطالبني
مب�ساعدتهم ب�آليات ثقيلة" .
وا�شار مدير ال�ضاحية ال�سيد /عثمان
حممد علي اىل وجود  950هيكتار من
االرا�ضي الزراعية التي تروى بال�سيول
اال ان االرا�ضي امل�ستفاد منها حتى االن
ت�صل  450هيكتار فقط ،ويطالبون
باخلرباء املهند�سني لال�ستفادة من الـ
 500هيكتار املتبقي.
وتتوفر يف �ضاحية متكل ابيت التي
تقطنها  670ا�رسة تزاول حرفتي
الزراعة والرعي عيادة ومدر�سة
ابتدائية ومتو�سطة.

�شرطة مديرية عرزا تنظم �سمنارا لل�شباب

نظمت �رشطة مديرية عرزا �سمنارا
قانونيا لرفع م�ستوى وعي ال�شباب
القانوين اىل جانب التعليم االكادميي
املنتظم.
وقدم قائد مركز ال�رشطة يف
املديرية ال�سيد /ح�سب الله حممد
يف ال�سمنار املنعقد يف الثالث ع�رش
من مار�س لطالب املدرا�س املتو�سطة
والثانوية تنوير ًا حول حوادث
املتفجرات النادرة والغرق على
ال�سدود واالبار ،ف�ضال عن خمالفة
قوانني املرور واملدار�س واال�رضار

الناجتة عنها.
وذكَّ ر ال�سيد /ح�سب الله االباء للعب
دور بارز لرعاية ال�شباب للوقاية من
م�سببات احلوادث الرئي�سية واالت�سام
باالخالق احلميدة  ،وتعزيز تعاونهم
مع ال�رشطة يف مكافحة املخالفات
واجلرائم.
من جهته طالب م�س�ؤول مكافحة
اجلرمية ال�سيد /يونا�س قربي مدهن
ال�شباب خا�صة الطالب ليكونو طالب
اكفاء ومناف�سني ومثاال يحتذى بهم
مبتعدين عن كل ما ي�سئ لهم.

بدوره قدم م�س�ؤول اخلدمات
التعليمية يف مديرية عرزا اال�ستاذ
ت�سفاهيوت ولدي قرقي�س تو�ضيحا
حول م�ستوى وعي ومعرفة الطالب
القانوين يف املدار�س وكذلك قيم
املجتمع.
وكان قبلها قد قدمت �سابقا �سمنارات
مماثلة ل�سكان مناطق قزا دنقور
ودقومميت وعدي قوروتو.
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وزارة ال�صحة  :توجيه رقم  3بخ�صو�ص فريو�س كورونا
او�ضحت و�سائل االعالم املحلية بان مواطن ارتري مقيم يف
الرنويج م�صاب بفريو�س كورونا دخل اىل البالد يف احلادي
والع�شرين من مار�س ،وجتري له العناية واملتابعة الالزمة ،فيما
يجري حتجري �صحي للقادمني معه.
وتدعو زارة ال�صحة املواطنني واالجانب املقيمني يف ارتريا لتوخي
احلذر من اجل �سالمتهم وال�سالمة الوطنية  ،وتطبيق التوجيهات
احلكومية وتنفيذها جيدا ،وعالوة على التوجيهات واملعلومات
ال�سابقة تعلن هذه التوجيهات واملعلومات الآنية-:
 /1يجب على كافة اال�شخا�ص احلد من التنقل يف املدن والقرى،
ف�ضال عن الغاء ال�سفريات املحلية �إ ّال لل�ضرورة واحلاالت الطارئة،
كما يجب على اجلميع الغاء التنقل عرب البا�صات واملوا�صالت
و�سيارات االجرة اال عند ال�ضرورة.
 /2مت الغاء كافة االجتماعات التي ي�شارك فيها اكرث من ع�شر
ا�شخا�ص وكذلك االن�شطة الريا�ضية والثقافية ،كما مت اغالق
دور ال�سينما واملالهي حتى ت�صدر توجيهات �آخرى ،وينبغي تباعد
امل�سافة بني اال�شخا�ص يف املحالت التجارية االخرى.
 /3مينع جتمع اكرث من � 10أ�شخا�ص يف املنا�سبات االجتماعية(
االعرا�س واالحزان والدفن وال�سماية واحلوليات.
 /4يجب على امل�ؤمنني وكما يتم تو�ضيحه عن طريق رجال
الدين اداء ال�صلوات يف منازلهم.
 /5يجب على االرتريني املقيمني يف املهجر القيام بكافة
التحذيرات من اجل �سالمتهم و�سالمة �أهاليهم وجالياتهم والغاء
ال�سفر اىل وطنهم.
� /6ستتخذ خطوات قانونية �صارمة بحق امل�ؤ�س�سات والتجار
الذين يرفعون اال�سعار ويتالعبون باال�سواق م�ستغلني توخي
احلذر اجلاري من اجل �صحة و�سالمة ال�شعب والوطن.
 /7وتعلن وزارة ال�صحة بانها �سوف ت�صدر توجيهات ومعلومات
ا�ضافية حول فريو�س كورونا متابعة لتطورات الفريو�س عن
قرب.
وزارة ال�صحة
 23مار�س 2020

عدي قيح
ان�شطة جلنة للتاهيل والتنمية االهلية باملديرية
نُ ظم يف مديرية عدي قيح يف الـثامن ع�رش من مار�س �سمنار حول ان�شطة
جلنة التاهيل والتنمية االهلية واملعاقني وامل�سنني.
واو�ضح ال�سيد /هبتاي ت�سفازقي مدير مديرية عدي قيح يف ال�سمنار
الذي �شارك فيه العاملني يف الربنامج حتى م�ستوى القرى ،ان فعالية
الربنامج ترتكز على حتمل امل�س�ؤولية والعمل اجلاد  ،ف�ضال عن جدية
مدراء ال�ضواحي وجلان القرى.
من جهتها قالت م�س�ؤولة مكتب العمل والرعاية االجتماعية يف
املديرية ال�سيدة /مدهنيت قرماي "ان الربنامج يرتكز ا�سا�س ًا على جدية
واهتمام مدراء ال�ضواحي  ،منا�شدة للتعرف على امل�سنني واملعاقني
ومن هم بحاجةللم�ساعدة.
يف اخلتام ا�شار م�س�ؤول فرع العمل والرعاية االجتماعية يف االقليم
اجلنوبي ال�سيد /هيلي قربي ميكائيل اىل �أهمية الربنامج  ،والذي
يتطلب م�ساهمة واعية لكافة اطراف الربنامج.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

مفاو�ضات عرب " "Skypeلتبادل الأ�سرى بني كابل و"طالبان" �آخر تطورات فريو�س كورونا امل�ستجد

�أجرت احلكومة الأفغانية وحركة
"طالبان" الأفغانية ،الأحد املا�ضي،
اجلولة الأوىل من املفاو�ضات عرب
دائرة تلفزيونية مغلقة ،حول ق�ضية
تبادل الأ�رسى ،بو�ساطة من الواليات
املتحدة وقطر.
و�أفاد املمثل الأمريكي اخلا�ص
ب�أفغان�ستان ،زملاي خليل زاد ،عرب
"تويرت" ،ب�أن "الواليات املتحدة
وقطر �أ�سهمتا يف �إجراء �أول مفاو�ضات
فنية بني احلكومة الأفغانية وحركة
طالبان حول مو�ضوع �إخالء �سبيل
الأ�رسى ،عن طريق ج�رس فيديو عرب
."Skype
و�أ�ضاف خليل زاد" :ميثل �إخالء
�سبيل الأ�رسى من قبل كال الطرفني
خطوة مهمة يف عملية ال�سالم ،وفق ما
ي�ؤكده االتفاق بني الواليات املتحدة

وطالبان ،وهو �أمر
حيوي من حيث اال�سباب
الإن�سانية".
و�أ�شار �إىل �أن مفاو�ضات
الأحد ا�ستمرت �ساعتني،
وا�صفا �إياها بـ"املهمة
واملف�صلية"،
واجلادة
م�شددا على �أن كل الأطراف
"تفهم ب�شكل جيد �أن خطر
فريو�س كورونا يجعل
�إطالق �رساح الأ�رسى �أمرا عاجال".
كما ذكر امل�س�ؤول الأمريكي �أن "كل
اجلهات �أكدت مت�سكها ال�صارم بخف�ض
م�ستوى العنف ،و�إجراء مفاو�ضات
داخلية �أفغانية ،ووقف �شامل ودائم
لإطالق النار ،م�ضيفا" :كما اتفقنا
على عقد جل�سة فنية جديدة يف غ�ضون
اليومني املقبلني".

تبادلت القوات الرتكية واليونانية
اطالق الغاز امل�سيل للدموع على
جانبي احلدود يوم الأحد حيث تنتظر
جمموعات كبرية من املهاجرين

العبور �إىل �أوروبا.
قال م�س�ؤول �أمني
تركي �إن ال�رشطة ردت
بعد �أن �أطلقت القوات
اليونانية الغاز امل�سيل
للدموع على مهاجرين
يلعبون كرة القدم على
احلدود ،فيما مل ي�صدر
تعليق من ال�سلطات
اليونانية.
ويحاول ع�رشات الآالف من
املهاجرين دخول اليونان  ،وهي
دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي  ،بعد
�أن قالت تركيا ال�شهر املا�ضي �إنها لن

و�سبق �أن وقعت الواليات املتحدة
وحركة "طالبان" ،يوم  29فرباير
يف الدوحة� ،أول اتفاق �سالم منذ 18
عاما من احلرب بني الطرفني ،ين�ص
على ان�سحاب القوات الأجنبية من
�أفغان�ستان بعد � 14شهرا و�إطالق حوار
�أفغاين داخلي يف �شهر مار�س بعد عقد
�صفقة حول تبادل الأ�رسى.

احلدود الرتكية  -اليونانيةت�شهد معركة بالغاز امل�سيل للدموع

تبقيهم على �أرا�ضيها كجزء من اتفاق
عام  2016مع بروك�سل مقابل م�ساعدة
االحتاد الأوروبي.
ودعا االحتاد الأوروبي تركيا
�إىل وقف املهاجرين من �أفغان�ستان
وباك�ستان و�أفريقيا و�سوريا  ،الذين
يحاولون عبور احلدود.
ت�ستخدم اليونان الغاز امل�سيل
للدموع وخراطيم املياه لوقف
املهاجرين  ،وقد �أر�سل كال البلدين
قوات �أمن �إىل احلدود .فيما اتهمت
�أنقرة القوات اليونانية بقتل �أربعة
مهاجرين على احلدود  ،وهو ما تنفيه
�أثينا ب�شدة.

�أقوى زلزال يهز عا�صمة كرواتيا منذ �أكرث من قرن

على خلفية �أزمة تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد يف �أوروبا ،هز
زلزال قوى ،يوم الأحد ،عا�صمة
جمهورية كرواتيا مدينة زغرب.
ونقلت وكالة "رويرتز" عن مركز
درا�سات العلوم اجليولوجية الأملاين
 GFZت�أكيده �أن قوة الزلزال بلغت
 5.3درجة ح�سب مقيا�س ريخرت ،وهذا
�أقوى زلزال ي�رضب زغرب منذ 140

عاما ،ووقع مركزه على
بعد �ستة كيلومرتات عن
املدينة.
و�أعلن رئي�س معهد
طب الطوارئ يف زغرب،
جاركو را�سيت�ش� ،أن
مراهقا يف �سن  15عاما
�أ�صيب بجروح بليغة
�إثر انهيار مبنى �سكني
نتيجة للزلزال ،ومت انت�شاله من
حتت الأنقا�ض ونقله �إىل امل�ست�شفى
يف حالة حرجة ،كما �أ�صيب مراهق
�آخر بجروح خطرية يف الر�أ�س نتيجة
النهيار �سقف يف مبنى �آخر.
كما �أ�سفر الزلزال عن عدة حرائق
يف املدينة وانقطاع الكهرباء عن
بع�ض �أحيائها.
ودعا رئي�س الوزراء الكرواتي،

�أندريه بلينكوفيت�ش ،املواطنني
�إىل البقاء خارج منازلهم حت�سبا
لهزات �أر�ضية جديدة ،لكن ذلك دون
االقرتاب من بع�ضهم البع�ض خ�شية من
انتقال عدوى فريو�س كورونا ،يف ظل
ت�سجيل وفاة واحدة و� 206إ�صابات
بكورونا "كوفيد "-19يف البالد.
ون�رشت قوات اجلي�ش الكرواتي يف
العا�صمة لإزالة الأنقا�ض التي خلفها
الزلزال.
ويف جمهورية �سلوفينيا املجاورة،
�أعلنت ال�سلطات �أن الزلزال مل يلحق
�رضرا مبحطة كر�شكو النووية
(الوحيدة يف البالد) ،لكن اجلهات
املخت�صة قد �رشعت يف مراجعة
املعدات والأنظمة فيها ك�إجراء
احرتازي.

قاتل دانييل بريل ي�ست�أنف حكم �إعدامه
�أطلق �أحمد عمر �سعيد �شيخ
الربيطاين من �أ�صل باك�ستاين املدان
بقتل ال�صحايف ا لأمريكي العام
 2002دانييل بريل ا�ستئناف ًا �ضد
حكم الإعدام ال�صادر يف باك�ستان.
وينتظر �أحمد �شيخ ( 46عاما)
تنفيذ حكم الإعدام منذ ما يقرب من
 18عاما بعد �إدانته باختطاف وقطع
ر �أ�س مرا�سل �صحيفة وول �سرتيت
جورنال ،و�أثار �رشيط الفيديو
املروع لبريل الذي كان يبلغ من
ّ
عاما والذي اغتيل على
العمر 38
ً
يد املت�شدد القاعدي  ،ا�ستنكارا
عامل ًيا وا�سعا ،ولكنه �ألهم � ً
أي�ضا
عمليات قتل مماثلة من قبل تنظيم
(داع�ش).وقال تقرير لـ(ميل �أون
�صنداي) اللندنية �إن حمامي ال�شيخ
 الذين التحقوا بنف�س مدر�سةفور�ست يف �رشق لندن مثل قائد
الكريكيت الإنكليزي ال�سابق نا�رص

ح�سني ،يطالبون املحكمة العليا
يف كرات�شي باحلكم على �أن �إدانته
كانت "معيبة".
ويعتقد �أن �أحمد �شيخ ،وهو من
ُ
منطقة وان�ستيد يف �رشق لندن،
ً
تطرفا �أثناء درا�سته
�أ�صبح �أكرث
يف كلية لندن لالقت�صاد وحارب
كجهادي يف البو�سنة وباك�ستان.
وي�شار �إىل �أن ال�صحايف الأمريكي
بريل كان بال�شيخ �أثناء التحقيق
يف الروابط بني باك�ستان و "مفجر
ريت�شارد
الربيطاين
الأحذية"
ريد ،واتفق االثنان على االجتماع
يف كرات�شي يف يناير  ،2002لكن
ال�شيخ اختطف ال�صحايف.
و�آنذاك قالت تقارير �إنه �أثناء
توجه بريل لالجتماع مع �شيخ،
خطفته جمموعة من الرجال
امل�سلحني تطلق على �أنف�سها ا�سم
احلركة الوطنية لتحرير باك�ستان.

واعتقدت هذه اجلماعة بريل
ب�أنه عميل لوكالة اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية.
ثم �أر�سلت اجلماعة بريد ًا
�إليكرتوني ًا للواليات املتحدة
ت�أمرها بالإفراج عن جميع ُ
املع َت َق ِلني
ُ�شحنة
الباك�ستانيني ،و�إر�سال
الطائرات الـجرنال دايناميك�س
�إف -16فايتينغ فالكون للحكومة
الباك�ستانية.
و�إىل ذلك ،ف�إنه يعتقد �أن �إعدام
بريل كان نفذه خالد �شيخ حممد،
زعيم القاعدة الذي كان مهند�س
هجمات � 11سبتمرب املعتقل حاليا
يف الواليات املتحدة.

انتقلت الواليات املتحدة الأحد
املا�ضي � ،إىل املرتبة الثالثة عامليا
من حيث عدد الإ�صابات امل�سجلة
بعدوى فريو�س كورونا امل�ستجد
" ،"COVID-19بعد �أن جتاوزت
ح�صيلة امل�صابني فيها � 30ألف
حالة .و�سجلت الواليات املتحدة،
ح�سب بيانات مراكز مكافحة الأمرا�ض
والواقية منها وامل�ؤ�س�سات الطبية
املعنية ،ارتفاعا بواقع  6084حالة
جديدة للإ�صابة بالفريو�س ،وبلغت
احل�صيلة العامة للم�صابني امل�سجلني
بالتايل � 30291شخ�صا .من ناحية
�أخرى حذّر رئي�س بلدية نيويورك
بيل دي بال�سيو الأحد من �أن املعدات
ال�رضورية لعمل امل�ست�شفيات ال تكفي
�سوى لب�ضعة �أيام يف ظل تف�شي وباء
فريو�س كورونا الذي �شبهه بالك�ساد
الكبري .و�سجلت نيويورك �أعلى عدد
من حاالت الإ�صابة امل�ؤكدة بكوفيد-
 19يف الواليات املتحدة ،وقال
بال�سيو ان م�ست�شفيات املدينة على
و�شك االنهيار .و�أ�ضاف ل�شبكة "�سي
�إن �إن" �أنه "ب�رصاحة ،نحن على بعد
ع�رشة �أيام من ر�ؤية نق�ص وا�سع
لأقنعة الوجه و�أجهزة التنف�س ،وهي
�أ�شياء �رضورية لإبقاء عمل نظام
امل�ست�شفيات م�ستمرا" .من جهة �أخرى
رفع  600طبيب فرن�سي دعوى ق�ضائية
�ضد رئي�س وزراء البالد� ،إدوار فيليب،
ووزيرة ال�صحة ال�سابقة� ،أغني�س
بوزين ،بتهمة تق�صريهما يف اتخاذ
تدابري ملكافحة فريو�س كورونا يف
الوقت املنا�سب.
وعلى نف�س ال�صلة حطت طائرة
�شحن تنقل ع�رشات الأطنان من
املعدات الطبية املر�سلة من ال�صني
يف مطار ت�شيكي ليل ال�سبت .وقالت
وزارة الدفاع الت�شيكية � ّإن الطائرة
حمملة مباليني الأقنعة الوقائية
الب�سيطة واملعدات الطبية الأخرى
القادمة من مدينة �شينزن وحطت يف
مدينة باروبي�س يف �إطار برنامج حلف
�شمال الأطل�سي "�سالي�س" (ا�سرتاتيجيك
�إيرليفت انرتنا�شيونال �سوليو�شن).
ومن ناحية �آخرى حذر رئي�س الوزراء
الربيطاين ،بوري�س جون�سون ،من
عجز هيئة ال�صحة العامة يف بالده �إن
مل ي�ساعد اجلمهور يف �إبطاء ت�سارع
تف�شي فريو�س كورونا .ودعا جون�سون
مواطنيه �إىل �إلغاء الزيارات العائلية
مبنا�سبة عيد الأم .وح�ض جون�سون
النا�س على االنخراط يف "املجهود
الوطني البطويل" باتباع تعليمات
التباعد االجتماعي التي �أو�صت بها
ال�سلطات ال�صحية والعلمية  .وبلغ
عدد الوفيات ب�سبب فريو�س كورونا
يف بريطانيا ال�سبت  233حالة� ،أما
الإ�صابات فتجاوزت � 5آالف.
وتعتزم هيئة ال�صحة العامة يف
اجنلرتا خماطبة  1،5مليون �شخ�ص
تعتربهم يف خطر �أكرث من غريهم.
ومن ناحية �آخرى �أعلنت ال�سفارة
الرو�سية لدى �إيطاليا �أن �أول طائرة
ع�سكرية رو�سية حتمل م�ساعدات طبية
لهذا البلد يف مواجهتها لفريو�س

ال�صيدليات مناوبة
�صيدلية اخريا
08370238
�صيدلية جلي
110680
�صيدلية فملي
110740

كورونا ،هبطت يف قاعدة ع�سكرية
ب�ضواحي العا�صمة روما .و�أ�شارت
ال�سفارة �إىل �أن الطائرة التابعة
لوزارة الدفاع الرو�سية هبطت يف
قاعدة "براتيكا-دي-ماري" ل�سالح
اجلو الإيطايل .وقد �أفادت و�سائل
�إعالم �أوروبية ،يوم الأحد ،ب�أن
امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل،
دخلت يف حجر �صحي بعد خمالطتها
طبيبا م�صابا بفريو�س كورونا
امل�ستجد .و�أو�ضح املتحدث الر�سمي
با�سم احلكومة الأملانية �ستيفن
�سيربت يف بيان� ،أن امل�ست�شارة
"�ستخترب يف الأيام املقبلة" ملعرفة
ما �إذا كانت م�صابة ،م�ضيفا �أنها
"�ستوا�صل �أن�شطتها الر�سمية يف
احلجر ال�صحي يف املنزل" يف برلني.
�شددت نيجرييا� ،أكرب الدول الإفريقية
ّ
من حيث عدد ال�سكان ،ال�سبت
قيودها على دور العبادة واملطارات
واحلانات يف حماولة حلماية �سكانها
من تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد.
ويف البالد التي يبلغ عدد �سكانها
 200مليون ن�سمة� ،أ�صدرت الرئا�سة
قرارات جديدة ملكافحة تف�شي
التجمعات التي تزيد
الفريو�س حتظر
ّ
عن � 50شخ�صا يف امل�ساجد والكنائ�س
واملنا�سبات االجتماعية ومراكز
م�شاهدة مباريات كرة القدم والنوادي
الليلية .وقد�أعلنت ال�سلطات العراقية
يف بيان الأحد فر�ض حظر للتجول يف
عموم حمافظات البالد التي متتلك
نظام ًا �صحي ًا متهالك ًا ،بعد وفاة
� 20شخ�ص ًا جراء فريو�س كورونا
امل�ستجد ،وتوا�صل ارتفاع �أعداد
امل�صابني به .وكانت ن�صف حمافظات
العراق الـ 18خا�ضعة حلظر جتول منذ
الثالثاء املا�ضي ،غري �أن خلية الأزمة
التي تر�أ�سها وزارة ال�صحة قررت منع
احلركة يف عموم البالد� .أكد الرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي الأحد
�أن حكومته تعاملت منذ بداية "�أزمة"
فريو�س كورونا امل�ستجد ب"�شفافية"،
نافيا "اال�شاعات" ب�ش�أن اخفاء م�رص
الأرقام احلقيقية لال�صابات لديها.
وقال ال�سي�سي يف لقاء مع جمموعة
قليلة من ال�سيدات امل�رصيات ملنا�سبة
احتفال م�رص بعيد الأم" ،تعاملنا مع
الأزمة منذ البداية ب�شفافية والبيانات
تعك�س الواقع".
واكدت ال�سلطات ان عدد امل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد حتى م�ساء
ال�سبت بلغ � 294شخ�صا و�أن عدد
الوفيات من جراء املر�ض .10

تلفونات مهمة

م�ست�شفى حليبت
185400
م�ست�شفى �أوروتا
201917
�شرطة �إرتريا
127799
حمطة الكهرباء
122222
�صيدلية رقم 1
127565
املطافئ
202099
�إ�سعافات
154633
ويف حالة الإت�صال من جهاز
املوبايل �إت�صل على 112/119
للح�صول على الهواتف املطلوبة
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

طرابل�س :جتدد اال�شتباكات رغم هدنة جديدة وافق عليها طرفا النزاع

تبادل طرفا النزاع الليبي مرة
�أخرى االتهامات بخرق الهدنة
التي وافقا عليها وكانت دعت
�إليها الأمم املتحدة وعدة دول
للتفرغ �إىل مواجهة خطر فريو�س
كورونا امل�ستجد.
واتهم املتحدث با�سم قوات
حكومة الوفاق الوطني حممد
قنونو يف بيان �صحايف قوات
امل�شري خليفة حفرت بق�صف
منطقة عني زارة جنوب العا�صمة
طرابل�س "ع�شوائيا" ما �أدى �إىل
مقتل مدين و�إ�صابة اثنني �آخرين
بجروح.
وتابع قنونو "قواتنا ترد بقوة
على م�صادر النريان" ،و�أ�شار �إىل
�أن قوات امل�شري حفرت "حتاول
الت�سلل نحو حموري الهرية وعني
زارة".
من جهته ،قال املتحدث با�سم
القوات امل�سلحة العربية الليبية
اللواء احمد امل�سماري �إن قوات
حكومة الوفاق خرقت وقف �إطالق
النار بق�صف مواقع لقوات حفرت.
و�أورد يف تدوينة ن�رشها عرب
�صفحته الر�سمية على في�سبوك
�أن قوات حكومة الوفاق "تخرتق

الهدنة يف منطقة
جنوب
الهرية
طرابل�س وتق�صف
قواتنا
مواقع
باملدفعية".
واتخذت ال�سلطات
يف �رشق وغرب ليبيا
ملواجهة
قرارات
خطر فريو�س كورونا
�أهمها
امل�ستجد،
�إغالق املنافذ الربية والبحرية
ثالثة �أ�سابيع وتعطيل الدرا�سة
حتى نهاية ال�شهر اجلاري وفر�ض
حظر جتول ملدة � 12ساعة
يوميا.
ورحبت حكومة الوفاق الوطني
املدعومة من االمم املتحدة
وقوات امل�شري خليفة حفرت
بالدعوات الدولية لوقف �إطالق
النار "لدواع ان�سانية" ملواجهة
خطر تف�شي كورونا يف ليبيا.
وكانت الأمم املتحدة ودول
غربية وعربية دعت الأ�سبوع
املا�ضي طريف النزاع يف ليبيا اىل
الوقف الفوري للأعمال القتالية
ملواجهة خطر وباء كورونا
امل�ستجد.

ورغم القبول بوقف �إطالق
النار� ،إال �أن دوي املدافع
واالنفجارات �سمع بو�ضوح
يف �أنحاء عديدة من العا�صمة
طرابل�س ال�سبت ،بح�سب مرا�سل
وكالة فران�س بر�س.
ورحب الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتري�ش ال�سبت
يف بيان بـ"الردود االيجابية"
التي تلقاها من طريف النزاع.
وحتى الآن ،ت�ؤكد حكومة الوفاق
الوطني ،و"احلكومة امل�ؤقتة"
التي حتكم �رشق البالد وال حتظى
باعرتاف دويل ،عدم ت�سجيل
�أي �إ�صابات بكوفيد .-19وت�شن
القوات املوالية للم�شري حفرت
هجوما منذ نحو عام يف حماولة
لل�سيطرة على طرابل�س.

اجلي�ش الرتكي يوا�صل تعزيز مواقعه �شمايل �سوريا بعد مقتل جنديني

يوا�صل اجلي�ش الرتكي ا�ستقدام
التعزيزات الع�سكرية �إىل حمافظة
�إدلب� ،شمال غربي �سوريا ،بعد
�إعالن وزارة الدفاع الرتكية مقتل
جنديني بهجوم �شنته جمموعات

متطرفة.
وقال ن�شطاء
�إن رتال ع�سكريا
تركيا يتكون
من � 40آلية
وي�ضم معدات
ج�ستية
لو
و هند �سية
وغرف حمار�س
م�سبقة ال�صنع
ومدرعات ،دخلت من معرب
كفرلو�سني احلدودي �شمال �إدلب.
و�أعلنت وزارة الدفاع الرتكية
يف وقت �سابق �أن جنديني تركيني
قتال اخلمي�س املا�ضي يف حمافظة

�إدلب �شمال غربي �سوريا بهجوم
�صاروخي �شنته "بع�ض اجلماعات
املتطرفة".
وقالت الوزارة �إن الهجوم �أ�سفر
عن �إ�صابة جندي �آخر ،م�ضيفة �أن
قواتها فتحت النار على �أهداف
يف املنطقة .وي�سري اجلي�ش
الرتكي دوريات م�شرتكة مع
القوات الرو�سية منذ  15مار�س
اجلاري ،وذلك بعد اتفاق تو�صل
�إليه الرئي�سان الرو�سي فالدميري
بوتني والرتكي رجب طيب
�أردوغان يت�ضمن وقفا لإطالق
النار و�إن�شاء ممر �آمن يف �إدلب،
�شمال غربي �سوريا

العدد ()117

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

الأردن ي�ؤكد على رعاية احلقوق
الأ�سا�سية يف ظل حالة الطوارئ
حملة
اطار
يف
الطوارئ التي فر�ضتها
االردن ملكافحة انت�شار
فريو�س كورونا اعلن
رئي�س الوزراء االردين
عمر الرزاز تعهد بتطبيقه
"يف �أ�ضيق احلدود"،
م�ؤكدا �أنه لن مي�س
احلقوق ال�سيا�سية �أو
حرية التعبري �أو امللكيات اخلا�صة
لأي مواطن .
واعلنت احلكومة الثالثاء تعطيل
القطاعني العام واخلا�ص با�ستثناء
اخلدمات ال�صحية ال�سبوعني،
بينما انت�رش اجلي�ش يف مداخل
وخمارج املدن يف �إطار التدابري
املتخذة ملكافحة فريو�س كورونا
يف بلد �سجلت فيه � 69إ�صابة �شفيت
�إحداها .ودعت املواطنني �إىل عدم
اخلروج من املنازل �إال لل�رضورة
الق�صوى ،ومنعت التجمع لأكرث
من � 10أ�شخا�ص .كما منعت التنقل
بني املحافظات .و�أغلق اجلي�ش
العا�صمة عمان وجميع حمافظات
اململكة ومنع التنقل فيما بينها منذ
�صباح اخلمي�س وحتى �إ�شعار �آخر.
من جانبها ح�ضت منظمة هيومن
رايت�س ووت�ش احلقوقية املدافعة
عن حقوق الإن�سان الأردن يف بيان
اجلمعة على االلتزام بعدم االنتقا�ص
من احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني يف

مقتل فل�سطيني بر�صا�ص
اجلي�ش الإ�سرائيلي غرب
رام اهلل

�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
مقتل �شاب فل�سطيني بر�صا�ص
اجلي�ش الإ�رسائيلي ،يف بلدة نعلني
غرب رام الله ،بذريعة قيامه
ب�أعمال "تخريبية" و�إلقائه حجارة
على اجلنود بالقرب من مفرق
البلدة.
وقالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية،
يف بيان ،الأحد" :ا�ست�شهد مواطن

ظل حالة الطوارئ التي �أعلنها يف
مواجهة كورونا امل�ستجد.
نقل البيان عن مايكل بيج ،نائب
مدير ق�سم ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف املنظمة قوله �إن "على
ال�سلطات الأردنية الوفاء بالتزامها
بعدم االنتقا�ص من احلقوق
الأ�سا�سية يف ظل حالة الطوارئ".
�أ�ضاف �أن عليها "�ضمان �أن تكون
جميع الإجراءات املتخذة �رضورية
ومتنا�سبة مع التهديد الذي تفر�ضه
اجلائحة".
و�أ�شار �إىل �أن "االختبار احلقيقي
لأي دولة يكمن يف طريقة تعاملها
مع مواطنيها يف �أوقات الأزمات".
و�أعلنت احلكومة الأردنية الثالثاء
تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل
فقط يف حاالت الطوارئ �ضمن
�إجراءات للحد من انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد.

عقب �إطالق االحتالل النار عليه،
قرب نعلني ،غرب رام الله".
فيما �أكد اجلي�ش الإ�رسائيلي يف
بيان" :مت �إحباط حماولة تخريبية
بالقرب من مفرق نعلني حيث
ر�صد جنود اجلي�ش ب�ضعة �شبان
م�شتبه فيهم يلقون �صخورا باجتاه
�سيارات �إ�رسائيلية مارة على �شارع
�رسيع".
و�أ�ضاف البيان�" :أطلق جنود
اجلي�ش الإ�رسائيلي النار باجتاه
امل�شتبه فيهم بعد �أن القوا
�صخرة وخططوا لإلقاء املزيد من
ال�صخور".
وتابع" :قُ تل �أحد امل�شتبه فيهم
جراء �إطالق النار ،و�أ�صيب م�شتبه
�آخر والذ بالفرار حيث يقوم اجلنود
بتم�شيط املنطقة".

رئي�س غينيا يبقي على اال�ستفتاء رغم كورونا واالحتجاجات
ا�ستفتاء
ت�شهد غينيا الأحد
ً
د�ستوري ًا رغم تف�شي فريو�س
ومقاطعة
امل�ستجد
كورونا
املعار�ضة لال�ستحقاق الذي قد
يتيح للرئي�س �ألفا كونديه البقاء
طوي ً
ال يف ال�سلطة.
وبعدما �أرج�أت الت�صويت
يف اللحظة الأخرية قبل ثالثة
�أ�سابيع على خلفية توتر حمتدم،
طلبت احلكومة من الغينيني
الت�صويت الأحد بنعم �أو ال على
م�رشوع الد�ستور اجلديد الذي
يريده الرئي�س ،وذلك توازي ًا مع
انتخابات ت�رشيعية.
و�شهد البلد الواقع يف غرب
حا�شدة
جتمعات
�إفريقيا
للمعار�ضة رف�ضا ملقرتح تعديل
الد�ستور ،الذي يخ�شى كثريون
من �أنه �سي�سمح لكونديه (82
عاما) بالرت�شح لوالية ثالثة هذا
العام.

وقتل  31متظاهرا
وعن�رص �أمن على
الأقل منذ �أن بد�أت
يف
االحتجاجات
�أكتوبر ،بح�سب ح�صيلة
�أعدتها وكالة فران�س
بر�س.
و�أعربت قوى دولية
ب�ش�أن
قلقها
عن
اال�ستفتاء بينما دعت
الواليات املتحدة �إىل التحقيق
ب�ش�أن القتلى الذين �سقطوا منذ
�أكتوبر.
ويحدد د�ستور الدولة فرتة
الرئي�س بواليتني متتد كل منهما
خم�س �سنوات .و�أما الد�ستور
اجلديد ،فين�ص على واليتني
ت�ستمر كل منهما �ست �سنوات.
لكن معار�ضيه ي�شريون �إىل �أن
الد�ستور اجلديد �سيلغي ح�ساب
عدد الواليات الرئا�سية ال�سابقة،

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099

ما من �ش�أنه �أن ي�سمح لكوندي
بالرت�شح جمددا عند انق�ضاء
واليته الثانية هذا العام ،وهو
احتمال مل تنفه احلكومة .ويجري
اال�ستفتاء يف وقت �أعلنت احلكومة
ال�سبت عن �إ�صابتني بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،م�ؤكدة �شفاء
�أحد املري�ضني .ويثري و�صول
الوباء اهتماما كبريا يف البلد الذي
اجتاحه وباء �إيبوال مت�سببا بوفاة
� 2500شخ�ص بني  2013و.2016

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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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

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

العدد ()117

�إعداد /جعفر حممود احمد

م�ستجدات عن مر�ض كورونا ( كوفيد)19 -
القارئ الكرمي كما تعلم ا�صبح هاج�س
كرونا يهدد االن�سان يف كل بقاع العامل
.
�إذ مل جند قارة او دولة �إال وهي مهددة
باجنيتح هذا الوباء �إن مل تكن قد تعر�ض
مواطنوها لال�صابة .
خا�صة وان بالدنا قد اعلنت ال�سبت
املا�ضي عن اكت�شاف حالة ا�صابة قادمة من
اخلارج  ،وقد احيلت للحجر ال�صحي .
ولذلك توجب ان يعي املواطن خماطر
وم�سببات هذا الفريو�س  ،لذلك نقدم لك
هذه املعلومة يف �صفحتك املف�ضلة _ �صفحة
ال�صحة .:
فريو�سات كورونا هي ف�صيلة
كبرية من الفريو�سات التي قد
ت�سبب املر�ض للحيوان والإن�سان.
ومن املعروف �أن عدد ًا من فريو�سات
كورونا ت�سبب حاالت عدوى يف
اجلهاز التنف�سي لدى الب�رش التي
ترتاوح حدتها من نزالت الربد
ال�شائعة �إىل الأمرا�ض الأ�شد
وخا�صة مثل متالزمة ال�رشق الأو�سط
التنف�سية واملتالزمة التنف�سية
احلادة الوخيمة (ال�سار�س) .وي�سبب
ُ
املكت�شف م�ؤخر ًا
فريو�س كورونا
مر�ض فريو�س كورونا كوفيد.-19
ما هو مر�ض كوفيد-19؟
مر�ض كوفيد -19هو مر�ض معد
ُ
املكت�شف
ي�سببه فريو�س كورونا
م�ؤخراً .ومل يكن هناك �أي علم
بوجود هذا الفريو�س وهذا املر�ض
امل�ستجد قبل اندالعه يف مدينة
يوهان ال�صينية يف دي�سمرب .2019
ما هي �أعرا�ض مر�ض كوفيد 19 -؟
تتمثل الأعرا�ض الأكرث �شيوع ًا
ملر�ض كوفيد  19 -يف احلمى
والإرهاق وال�سعال اجلاف .وقد
يعاين بع�ض املر�ضى من الآالم
والأوجاع� ،أو احتقان الأنف� ،أو
الر�شح� ،أو �أمل احللق� ،أو الإ�سهال.
وعادة ما تكون هذه الأعرا�ض
خفيفة وتبد�أ تدريجياً .وي�صاب
بع�ض النا�س بالعدوى دون �أن
تظهر عليهم �أي �أعرا�ض ودون �أن
ي�شعروا باملر�ض .ويتعافى معظم
الأ�شخا�ص (نحو  )80%من املر�ض
دون احلاجة �إىل عالج خا�ص.
وت�شتد حدة املر�ض لدى �شخ�ص
واحد تقريب ًا من كل � 6أ�شخا�ص
ي�صابون بعدوى كوفيد 19 -حيث
يعانون من �صعوبة التنف�س.
وتزداد احتماالت �إ�صابة امل�سنني
والأ�شخا�ص امل�صابني مب�شكالت
طبية �أ�سا�سية مثل ارتفاع �ضغط الدم
�أو �أمرا�ض القلب �أو داء ال�سكري،
ب�أمرا�ض وخيمة .وقد توفى نحو
 2%من الأ�شخا�ص الذين �أُ�صيبوا
باملر�ض .وينبغي للأ�شخا�ص
الذين يعانون من احلمى وال�سعال
و�صعوبة التنف�س التما�س الرعاية
الطبية.
كيف ينت�شر مر�ض كوفيد-19؟
ميكن �أن ي�صاب الأ�شخا�ص
بعدوى مر�ض كوفيد -19عن طريق
الأ�شخا�ص الآخرين امل�صابني
بالفريو�س .وميكن للمر�ض �أن
ينتقل من �شخ�ص �إىل �شخ�ص عن
طريق الرذاذ التي تتناثر من الأنف
�أو القطرات من الفم عندما ي�سعل
ال�شخ�ص امل�صاب مبر�ض كوفيد-
� 19أو يعط�س .وتت�ساقط هذه
القُ طريات على الأ�شياء والأ�سطح
املحيطة بال�شخ�ص .وميكن حينها
�أن ي�صاب الأ�شخا�ص الآخرون
مبر�ض كوفيد -19عند مالم�ستهم
لهذه الأ�شياء �أو الأ�سطح ثم مل�س
عينيهم �أو �أنفهم �أو فمهم .كما
ميكن �أن ي�صاب الأ�شخا�ص مبر�ض
كوفيد� -19إذا تنف�سوا القُ طريات
التي تخرج من ال�شخ�ص امل�صاب
باملر�ض مع �سعاله �أو زفريه.

�صورة حقيقة لفريو�س كورونا مت �إلتقاطه باملجهر االلكرتوين
ولذا فمن الأهمية مبكان االبتعاد
عن ال�شخ�ص املري�ض مب�سافة تزيد
على مرت واحد (� 3أقدام).
وتعكف املنظمة على تقييم
البحوث اجلارية ب�ش�أن طرق انت�شار
مر�ض كوفيد -19و�ستوا�صل ن�رش
�أحدث ما تتو�صل �إليه من نتائج.
هل ميكن للفريو�س امل�سبب ملر�ض كوفيد-
� 19أن ينتقل عرب الهواء؟
ت�شري الدرا�سات التي �أُجريت حتى
يومنا هذا �إىل �أن الفريو�س الذي
ي�سبب مر�ض كوفيد -19ينتقل يف
املقام الأول عن طريق مالم�سة
القُ طريات التنف�سية ال عن طريق
الهواء .انظر الإجابة عن ال�س�ؤال
ال�سابق" :كيف ينت�رش مر�ض كوفيد-
19؟"
هل ميكن �أن ي�صاب املرء باملر�ض عن طريق
�شخ�ص عدمي الأعرا�ض؟
تتمثل الطريقة الرئي�سية النتقال
املر�ض يف القُ طريات التنف�سية التي
يفرزها ال�شخ�ص عند ال�سعال.
وتت�ضاءل احتماالت الإ�صابة مبر�ض
كوفيد -19عن طريق �شخ�ص عدمي
الأعرا�ض باملرة .ولكن العديد
من الأ�شخا�ص امل�صابني باملر�ض
ال يعانون �إال من �أعرا�ض طفيفة.
وينطبق ذلك ب�صفة خا�صة على
املراحل املبكرة للمر�ض .ولذا
فمن املمكن الإ�صابة مبر�ض كوفيد-
 19عن طريق �شخ�ص يعاين مث ً
ال من
�سعال خفيف وال ي�شعر باملر�ض.
وتعكف املنظمة على تقييم البحوث
اجلارية ب�ش�أن فرتة انتقال مر�ض
كوفيد.-19
هل ميكن �أن �أ�صاب مبر�ض كوفيد -19عن
طريق براز �شخ�ص م�صاب باملر�ض؟
تبدو خماطر انتقال مر�ض كوفيد-
 19عن طريق براز ال�شخ�ص امل�صاب
بالعدوى حمدودة .ويف حني �أن
التحريات املبدئية ت�شري �إىل �أن
الفريو�س قد يتواجد يف الرباز يف
بع�ض احلاالت ،ف�إن انت�شاره عرب
هذا امل�سار ال ي�شكل �إحدى ال�سمات
الرئي�سية  .وتعكف املنظمة على
تقييم البحوث اجلارية ب�ش�أن طرق
انت�شار مر�ض كوفيد -19و�ستوا�صل
ن�رش النتائج اجلديدة .ولكن نظر ًا
�إىل ما ينطوي عليه ذلك من خماطر،
ف�إنه يعد �سبب ًا �آخر لتنظيف اليدين
بانتظام بعد ا�ستخدام دورة املياه
وقبل تناول الطعام.
كيف ميكنني حماية نف�سي ومنع انت�شار
املر�ض؟
تدابري احلماية للجميع
اطلع با�ستمرار على �أحدث
املعلومات عن فا�شية مر�ض كوفيد-
 19التي تتاح على املوقع الإلكرتوين
للمنظمة وعن طريق �سلطات ال�صحة
العمومية الوطنية واملحلية.
ومازال معظم املت�رضرين من مر�ض
كوفيد -19يرتكزون يف ال�صني ،يف
حني توجد بع�ض ااال�صابة يف بلدان
�أخرى .ويعاين معظم الأ�شخا�ص
الذين ي�صابون بالعدوى من مر�ض
طفيف ثم يتعافون ،ولكن املر�ض قد

يكون �أ�شد وخامة بالن�سبة لأ�شخا�ص
�آخرين .وعليك احلفاظ على �صحتك
وحماية الآخرين باتّ باع ما يلي:
• نظف يديك جيد ًا بانتظام بفركهما
مطهر كحويل لليدين �أو بغ�سلهما
باملاء وال�صابون.ملاذا؟
�إن تنظيف يديك باملاء وال�صابون
�أو فركهما مبطهر كحويل من �ش�أنه
�أن يقتل الفريو�سات التي قد تكون
على يديك.
• احتفظ مب�سافة ال تقل عن مرت
واحد (� 3أقدام) بينك وبني �أي �شخ�ص
ي�سعل �أو يعط�س.
ملاذا؟ عندما ي�سعل ال�شخ�ص �أو
يعط�س ،تتناثر من �أنفه �أو فمه
قُ طريات �سائلة �صغرية قد حتتوي
على الفريو�س .ف�إذا كنت �شديد
االقرتاب منه ميكن �أن تتنف�س هذه
القُ طريات ،مبا يف ذلك الفريو�س
امل�سبب ملر�ض كوفيد� -19إذا كان
ال�شخ�ص م�صاب ًا به.
• جتنب مل�س عينيك و�أنفك وفمك.
ملاذا؟
تلم�س اليدين العديد من الأ�سطح
وميكنها �أن تلتقط الفريو�سات.
و�إذا تلوثت اليدان ف�إنهما قد تنقالن
الفريو�س �إىل العينني �أو الأنف �أو
الفم .وميكن للفريو�س �أن يدخل
اجل�سم عن طريق هذه املنافذ
وي�صيبك باملر�ض.
• ت�أكد من اتّ باعك �أنت واملحيطني
بك ملمار�سات النظافة التنف�سية
اجليدة .ويعني ذلك �أن تغطي فمك
و�أنفك بكوعك املثني �أو مبنديل
ورقي عند ال�سعال �أو العط�س ،ثم
التخل�ص من املنديل امل�ستعمل على
الفور.
ملاذا؟ �إن القُ طريات تن�رش
الفريو�س .وباتّ باع ممار�سات
النظافة التنف�سية اجليدة حتمي
الأ�شخا�ص من حولك من الفريو�سات
مثل فريو�سات الربد والأنفلونزا
وكوفيد.-19
• �إلزم املنزل �إذا �شعرت باملر�ض.
�إذا كنت م�صاب ًا باحلمى وال�سعال
و�صعوبة التنف�س ،التم�س الرعاية
الطبية ،واتّ بع توجيهات ال�سلطات
ال�صحية املحلية.
ملاذا؟
تتوفر لل�سلطات الوطنية
واملحلية �أحدث املعلومات عن
الو�ضع يف منطقتك� .سي�سمح لك
بتوجيهك �رسيع ًا �إىل مرفق الرعاية
ال�صحية املنا�سب .و�سي�سهم ذلك يف
حمايتك ومنع انت�شار الفريو�سات
و�سائر �أنواع العدوى.
• اطلع با�ستمرار على �آخر تطورات
مر�ض كوفيد .-19واتّ بع امل�شورة
التي ي�سديها مقدم الرعاية ال�صحية
�أو �سلطات ال�صحة العمومية
الوطنية واملحلية �أو �صاحب العمل
ب�ش�أن كيفية حماية نف�سك والآخرين
من مر�ض كوفيد.-19
ان كان ينت�رش يف منطقتك .فهي
الأقدر على �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن
الإجراءات التي ميكن �أن يتخذها

يف

منطقتك

حلماية

الأ�شخا�ص
�أنف�سهم.
تدابري احلماية للأ�شخا�ص الذي
يزورون مناطق ينت�رش فيها مر�ض
كوفيد� -19أو زاروها م�ؤخر ًا (الأيام
الأربعة ع�رش املا�ضية)
• اتّ بع الإر�شادات املو�ضحة �أعاله
(تدابري احلماية للجميع)
• �إلزم املنزل �إذا بد�أت ت�شعر
بالتوعك �إىل �أن تتعافى ،حتى
و�إن كانت الأعرا�ض التي ت�شكو
منها خفيفة مثل ال�صداع �أو الر�شح
الطفيف.
ملاذا؟ �سي�سمح جتنبك ملخالطة
الآخرين وزيارتك للمرافق الطبية
ب�أن تعمل هذه املرافق مبزيد
الفعالية ،و�سي�ساعدان على
من
ّ
حمايتك �أنت والآخرين من الفريو�س
امل�سبب ملر�ض كوفيد -19و�سائر
الفريو�سات.
• و�إذا كنت تعاين من احلمى
التنف�س،
و�صعوبة
وال�سعال
التم�س امل�شورة الطبية على الفور،
فقد تكون م�صاب ًا بعدوى اجلهاز
التنف�سي �أو حالة مر�ضية وخيمة
�أخرى .وات�صل قبل الذهاب �إىل مقدم
الرعاية و�أخربه �إن كنت قد �سافرت
�أو خالطت �أي م�سافرين م�ؤخراً.
ما هي احتماالت �إ�صابتي مبر�ض كوفيد
-19؟
تتوقف املخاطر على مكان �إقامتك
و�أين �سافرت م�ؤخراً .فمخاطر
العدوى تزداد يف املناطق التي
يوجد فيها عدد من الأ�شخا�ص الذين
ُ�شخ�صت �إ�صابتهم مبر�ض كوفيد-
 .19ويف الوقت احلا�رض ،ترتكز
 95%من حاالت مر�ض كوفيد-19
يف ال�صني ،وي�شهد �إقليم هوباي
معظم هذه احلاالت .وبالن�سبة �إىل
الأ�شخا�ص يف معظم �أنحاء العامل
الأخرى ،ف�إن احتماالت الإ�صابة
مبر�ض كوفيد -19مازالت قليلة،
ولكن من الأهمية مبكان �أن يكونوا
على وعي باحلالة ال�سائدة يف
منطقتهم وبجهود الت�أهب املبذولة
فيها.
وتعمل املنظمة مع ال�سلطات
ال�صحية يف ال�صني وحول العامل
على ر�صد فا�شيات مر�ض كوفيد-19
واال�ستجابة لها.
هل ينبغي �أن �أ�شعر بالقلق من الإ�صابة
مبر�ض كوفيد-19؟
�إذا مل تكن يف منطقة ينت�رش فيها
مر�ض كوفيد ،-19و�إذا مل تكن قد
�سافرت من �أي من هذه املناطق،
و�إذا مل تكن قد خالطت �أي �شخ�ص
ي�شعر بالتوعك ،ف�إن احتماالت
�إ�صابتك باملر�ض تُ عد قليلة حالياً.
ومع ذلك ،ف�إن �شعورك بالتوتر
والقلق �إزاء هذا الأمر ميكن تفهمه.
وح�صولك على الوقائع التي
ت�ساعدك على حتديد املخاطر بدقة
حتى ميكنك اتخاذ االحتياطات
املعقولةُ ،يعد �أمر ًا جيداً .وميثل
مقدم الرعاية ال�صحية و�سلطات
ال�صحة العمومية الوطنية و�صاحب
العمل م�صادر ممكنة للمعلومات
ال�صحيحة عن مر�ض كوفيد-19
وعن مدى انت�شاره يف منطقتك.
ومن الأهمية مبكان معرفة احلالة
ال�سائدة يف املكان الذي تعي�ش فيه
واتخاذ التدابري املالئمة حلماية
نف�سك( .انظر تدابري احلماية
للجميع).
و�إذا كنت يف منطقة تف�شى فيها
مر�ض كوفيد -19يلزم عليك �أن
ت�أخذ خماطر العدوى على حممل
اجلد .اتّ بع امل�شورة ال�صادرة
عن ال�سلطات ال�صحية الوطنية
واملحلية .فعلى الرغم من �أن مر�ض
كوفيد -19ال يت�سبب �إال يف اعتالل
طفيف لدى معظم النا�س ،ف�إنه قد
يت�سبب مبر�ض وخيم لدى الآخرين.
وي�ؤدي املر�ض يف حاالت نادرة
�إىل الوفاة .ويبدو �أن امل�سنني

والأ�شخا�ص امل�صابني بحاالت طبية
موجودة م�سبق ًا (مثل ارتفاع �ضغط
الدم و�أمرا�ض القلب وداء ال�سكري)
�أكرث ت�أثر ًا باملر�ض .من هم الأ�شخا�ص
املعر�ضون خلطر الإ�صابة مبر�ض وخيم؟
مازلنا نتعرف على ت�أثري مر�ض
كوفيد -19على النا�س ،ومع ذلك
فيبدو �أن امل�سنني والأ�شخا�ص
امل�صابني بحاالت طبية موجودة
م�سبق ًا (مثل ارتفاع �ضغط الدم
و�أمرا�ض القلب وداء ال�سكري)
ي�صابون مبر�ض وخيم �أكرث من
غريهم.
هل امل�ضادات احليوية ف ّعالة يف الوقاية من
مر�ض كوفيد� -2019أو عالجه؟
ال .ال تق�ضي امل�ضادات احليوية
على الفريو�سات ،فهي ال تق�ضي
�إال على العدوى اجلرثومية.
ومبا �أن مر�ض كوفيد� -19سببه
فريو�س ،ف�إن امل�ضادات احليوية
ال تق�ضي عليه .فال ينبغي ا�ستعمال
امل�ضادات احليوية كو�سيلة للوقاية
من مر�ض كوفيد� -19أو عالجه .وال
ينبغي ا�ستعمالها �إال وفق ًا لتعليمات
الطبيب لعالج حاالت العدوى
اجلرثومية.
هل فيتامني �سي يعالج الإ�صابة بالكورونا؟
منذ �أن انت�رش فريو�س الكورونا
اجلديد والعديد من املعلومات
�سواء ال�صحيحة �أو املغلوطة تنتقل
بني النا�س حول املر�ض وطرق
عالجه ،فهل حقًا �ساعد فيتامني
�سي يف عالجه؟
مع االنت�شار الكبري لفريو�س
الكورونا اجلديد منذ بداية عام
 ،2020والباحثون يحاولون �إيجاد
عالج له ،حتى بد�أوا � ً
أي�ضا بدرا�سة
�أثر فيتامني �سي يف عالجه.
حيث يقوم الكثريين بتناول
م�صادر فيتامني �سي املختلفة يف
ال�شتاء من �أجل حماربة ومكافحة
الإ�صابة بالإنفلونزا ونزالت الربد،
فهو ي�ساعد يف انتاج كريات الدم
البي�ضاء من �أجل م�ساعدة اجلهاز
املناعي يف حماربة الفريو�س،
�إال �أن احلقيقة هي �أن فيتامني �سي
ي�ساعد يف تق�صري فرتة املر�ض،
ولي�س عالجه ،وذلك وفقًا لدرا�سة
ن�رشت يف عام .2017
لهذا ال�سبب ،ت�شري التو�صيات
ب�أن احل�صة اليومية املو�صى
بها من فيتامني �سي ت�صل �إىل 40
ملغرام يوم ًيا ،بالتايل تناول حبة
متو�سطة احلجم من الربتقال ميدك
بكمية �أكرب من املو�صى به .و�أفاد
الباحثون القائمون على الدرا�سة
�أن اجلرعة التي تعطى للمر�ضى
حال ًيا عالية و�أكرب من املو�صى
به� ،إال �أنهم بحاجة �إىل املزيد من
الوقت حتى يالحظوا �أي نتائج.
بدورها او�ضحت وزارة ال�صحة
الربيطانيا ان تناول جرعات عالية
من فيتامني �سي� ،أي �أكرث من 10
غرام يوم ًيا ،من �ش�أنه �أن يرتافق
مع �أعرا�ض مزعجة ،مثل:
• �أمل يف املعدة
• ا�سهال
• نفخة وغازات.
�إ ًذا ال يزال العامل بانتظار نتائج
هذه الدرا�سة لت�أكيد �أو نفي دور
فيتامني �سي يف عالج فريو�س
الكورونا اجلديد ( كوفيد .)19 -
القارئ الكرمي �سوف مندكم
ب�أحدث امل�ستجدات عن هذا الوباء
 ،وهناك ت�سا�ؤالت يف اذهاننا عن
كيفية التخل�ص من هذا الوباء
وهل من لقاحات ،وعلينا �إتباع
التعليمات الالزمة التي تن�رش
لنا عرب املذياع وال�شا�شة وعرب
التوا�صل االجتماعي ،لكم من �أجل
�سالمتكم و�سالمة الوطن .
امل�صدر  :منظمة ال�صحة العاملية
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� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

القارئ الكرمي �صفحة
من هنا وهناك �صفحة منوعة،
جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة
اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات
تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك
من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى
تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.
وحيد القرن الذهبي هو
ا�سم و�صفة للكلب ذو املظهر
املختلف والذي تعر�ض
حلادث بعد والدته بفرتة
ق�صرية حيث ت�سبب احلادث يف
خ�سارة اجلرو لأذنه الي�رسى
ومع مرور الزمن انتقلت الأذن
اليمنى �إىل منت�صف الر�أ�س
بطريقة غريبة.
ويف�رس الأطباء حترك الأذن
اليمنى ب�أن الطبيب البيطري

وحيد القرن الذهبي :كلب مذهل لديه �أذن واحدة يف منت�صف ر�أ�سه !!!...

خالل عالج �أذن اجلرو بعد
احلادث مل ي�ضع الغرز الكافية
لتبقى يف مكانها مما �أدى
�إىل حترك الهيكل اخلارجي
للأذن حتى و�صل �إىل منت�صف
الر�أ�س.
الكلب حقق �شهرة كبرية من

خالل تطبيق تيك توك فبعد �أن
ن�رشت �صاحبته فيديو له حتول
�إىل �أحد م�شاهري احليوانات
خالل فرتة ق�صرية وزاد عدد
متابعيه على �إن�ستقرام حتى
و�صلوا �إىل � 163ألف متابع.
وحيد القرن الذهبي يبلغ
حالي ًا من العمر � 12أ�سبوع ًا

�أغرب القوانني يف العامل ..حتى املوت ممنوع !
– التقبيل يف �إيطاليا:

– نظافة ال�سيارة يف رو�سيا:

�إيطاليا فيها العديد من القوانني
الغريبة ،ففي مدينة �أبويل مينع
التقبيل يف �سيارة تتحرك ،وخمالفة
هذا القانون من املمكن �أن يكلفك
غرامة مبئات الدوالرات.
ويف �إحدى مناطق مدينة ميالن
الإيطالية ،ويف  2004مت حترمي
تربية ا�سماك الزينة يف حو�ض
�صغري ،لأن هذا الو�ضع ي�ضايق
الأ�سماك وغري منا�سب لها.
يف جزيرة كابري الإيطالية
مينع ال�سائحني فيها جتنب
ارتداء ال�صنادل التي ت�صدر �أ�صواتً ا
مزعجة.

يف مدينة ت�شيليابن�سك الرو�سية
ممنوع ال�سري ب�سيارة غري نظيفة،
وقيادتك ب�سيارة غري نظيفة بال�شكل
الكايف يعر�ضك لغرامة حوايل 30
دوالر �أمريكيا.

– املوت ممنوع يف �إجنلرتا:

يوجد �أغرب قانون يف �إجنلرتا،
وهو تحرمي املوت داخل

– الغناء ب�صوت عال يف هاواي:

– الأفيال ممنوعة يف فرن�سا:

الربملان،
ذلك لأن الربملان يعترب من�ش�أ
ملكيا و�أن املوت فيه يعني وجوب
�إقامة جنازة ر�سمية للمتويف.

يف فرن�سا رمبا ترى �أحد �أغرب
القوانني ،وهو منع الأفيال من
ال�سري على ال�شاطئ ،وذلك يف مدينة
 ،Granvilleوقد �صدر هذا القانون
 2009ب�سبب العبي ال�سريك ،حيث
كانوا ي�أتون ب�أفيالهم �إىل ال�شاطئ
وتقوم احليوانات بالتغوط.

طفل ذو � 9أعوام ي�شكل �صورة جلون �سينا
با�ستخدام  750مكعب روبيك

�شكل طفل بعمر 9
�أعوام �صورة للم�صارع
املحرتف جون �سينا
با�ستخدام مكعبات
روبيك .بينجامني
رو�سو ،الذي يعاين
من ع�رس القراءة،
�شارك موهبته من
خالل فيديو على
يوتيوب.

رب �ضارة نافعة :فوائد غري متوقعة
لفريو�س كورونا

جزيرة هاواي والتي تعترب
واحدة من �أ�شهر اجلزر ال�سياحية
يحرم يف الهونولولو �أحد مدنها
الغناء ب�صوت عال بعد غروب
ال�شم�س.

– تغيري اللمبة يف �أ�سرتاليا:

�أما يف �أ�سرتاليا وحتدي ًدا يف
والية فيكتوريا ف�أنت ممنوع من
تغيري اللمبة �إال �إذا كنت كهربائ ًيا
متخ�ص�صا ،ويف حالة املخالفة
ً
عليك دفع غرامة  10دوالرات.

فقط واكت�سب �شهرة كبرية
بف�ضل �أذنه الوحيدة ومكانها
الغريب يف منت�صف الر�أ�س �إال
�أنه من الكالب التي حتتاج �إىل
عناية خا�صة.
فعلى الرغم من املجهود
الكبري الذي تبذله �صاحبة
الكلب للعناية به �إال �أنها

ت�ؤكد �أنها وقعت يف حبه
عندما قابلته �أول مرة و�شعرت
نحوه بامل�س�ؤولية لذلك
قررت تربية الكلب رغم حالته
ال�صحية وقتها .وبعد فرتة
اكت�شفت الروح املرحة لدى
الكلب لذلك مت�سكت به �أكرث
ومع زيارة امل�شفى البيطري
بانتظام �أطلقوا عليه لقب وحيد
القرن الذهبي حتى �أ�صبح
ا�سمه ومل يعد �أحد يناديه بغري
ذلك يف حالة من �أغرب حاالت
احليوانات.
�أكرب م�شاكل وحيد القرن
ال�صحية هي �صعوبة تلقي
الأوامر فهو ميكنه �أن ي�سمع
بدرجة متو�سطة على العك�س
من �أي كلب �آخر يف نف�س ال�سن
بحيث ميكنه تلقي الأوامر
وتنفيذها ب�سهولة

يحب�س النا�س �أنفا�سهم وهم يتابعون �آخر تطورات فريو�س كورونا
امل�ستجد ،وانت�شاره حول العامل ،فالفريو�س ال�رش�س مل يكتف
بتهديد �صحة الب�رش ،بل جتاوز ذلك �إىل �رضب اقت�صادات العامل،
و�شل الأن�شطة احلياتية املختلفة التي نقوم بها.
ورغم �أن كورونا يعد مر�ض ًا �رش�س ًا �أ�صاب ع�رشات الآالف حول
العامل ،كما �أ�سقط مئات ال�ضحايا والذين فقدوا حياتهم ب�سببه� ،إال
�أنه العجيب �أن هناك فوائد غري متوقعة لفريو�س كورونا:،
ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا ،جل�أ العامل �إىل العديد من الإجراءات
الوقائية كمحاولة ملنع الإ�صابة بالعدوى ،مثل التعقيم واالهتمام
بالنظافة وعزل املر�ضى.
ورغم �أن هذه الإجراءات مل تكف للق�ضاء على هذا الفريو�س املميت،
�إال �أنها �ساعدت على احلد من انت�شار �أمرا�ض ًا �أخرى �شائعة مثل
الإنفلونزا العادية ،وكذلك �أمرا�ض ًا �أكرث خطورة مثل ال�سل و�إنفلونزا
اخلنازير.
عاين املوظفون يف دول �رشق �آ�سيا ،مثل اليابان وال�صني ،من
�ضغوط العمل ،فل�سنوات كانوا يعملون ل�ساعات طويلة دون �أن
يح�صلوا على الق�سط الكايف من الراحة مع القليل من الإجازات.
ولكن بعد انت�شار فريو�س كورونا ،ا�ضطرت الكثري من ال�رشكات
لل�سماح ملوظفيها بالعمل من منازلهم ،وقد �أثبتت بع�ض الإح�صائيات
�أن احلالة النف�سية وال�صحية للموظفني قد حت�سنت بفعل هذا الإجراء،
خا�صة و�أنه وفر عليهم وقت ًا كان ي�ضيع عند ذهابهم �إىل العمل �أو
عودتهم منه
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عرب الق�صائد ال�شعرية الوطنية امللحنة يتعلم طلبتنا تاريخ وطنهم ويرت�سخ عندهم مفهوم الوطنية
يف لقاء مع مدير مدر�سة ال�شهيد �إدري�س
حاج عمر ،باديربا ،اال�ستاذ /حممد حممود
ابو�سمرا ،حول الثقافة الوطنية يف املدر�سة،
ودور الق�صيدة ال�شعرية واالنا�شيد يف
الرتبية الوطنية لدى الطالب ،والتحديات
التي تواجه هذه امل�سرية الثقافية لتربز
اكرث وعلى م�ستوى او�سع من ذلك و لبلورة
العمل الثقايف للطلبة� ،إليكم حمتوى هذا
احلوار ونتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة.

�إعداد :جمال حممد علي
حوار :قا�سم احمد

متى ت�أ�س�ست مدر�سة ال�شهيد
�إدري�س حاج عمر؟

ت�أ�س�ست مدر�سة ال�شهيد
�إدري�س حاج عمر الإبتدائية يف
العام  ،1992ومت حتديثها
وبنائها باال�سلوب احلديث يف
العام ،2012وتطورت العملية
التعليمية يف املدر�سة وا�ضيف
ال�صف ال�ساد�س ثم
�إليها
ال�صف ال�سابع ،وا�صبحت الآن
مدر�سة ت�ضم املرحلة الإبتدائية
واملتو�سطة.
ويف �س�ؤال عن العمل اجلاري باملدر�سة
و تلقني التالميذ الثقافة عامة والثقافة
ً
خا�صة ،يقول اال�ستاذ/
الوطنية
ابو�سمرا-:
املجال الثقايف طبع ًا هو
جمال وا�سع  ،وهو جمال �إبداعي
يف كافة املجاالت ونحاول
بقدر الإمكان �أن نعطي ه�ؤالء
ال من اجلرعات
التالميذ قلي ً
الوطنية عرب الق�صائد ال�شعرية
الوطنية ،ليرت�سخ عندهم
مفهوم حب الوطن وتاريخه
املليئ بالإجنازات الوطنية
التي �سطرها يف كفاحه امل�سلح
خالل الثالثة عقود من الكفاح
امل�سلح  ،وت�ضحياته التي
كللها بنيل احلرية والإ�ستقالل،

وم�سريات تاريخية البطال
�سطروا لهذا الوطن معنى
�إجنازاته
كذلك
البقاء،
التنموية بعد التحرير ونحاول
ان نغر�س فيهم ذلك من خالل
القليل من اخلربات املرتاكمة
ومن كتابات �شعرية من هنا
وهناك  ،ان نو�صل ر�سائل لكل
من يعمل يف جمال التعليم
ب�أن ه�ؤالء الطالب هم امانة
يف رقابنا ،وعلينا ان نعلمهم
ثقافة املثابرة وبذل اجلهد
والتطور وحب الوطن �إىل جنب
التعليم االكادميي.
كيف يتفاعل التالميذ مع الق�صائد
الوطنية؟
يتوقف
هذا
نحن
علينا
ا ملعلمني  ،يف
حما و ال تنا
لغر�س اجلانب
االدبي لديهم،
فعادةً ما ياتي
�إىل الكثري من
الطلبة يف وقت
الف�سحة ،ويطلبو
مني ان اكتب
ق�صيدة،
لهم
طلبهم
فالبى
مبا يتنا�سب مع
�سنهم ،ف�أكتب
ق�صائد
لهم
م�شبعة
وق�صرية
ب�سيطة
باملعاين الوطنية ،فه�ؤالء
الطلبة يعي�شون يف منطقة
بعيدة على اطراف احلدود
الإرترية -ال�سودانية ،ونظر ًا
ل�صغر �سنهم فهم ال يعرفون
الكثري عن وطنهم وتاريخهم،
فهم ال يعرفون �شيئ ًا عن دندن
وع�شورم ونقفة وقد يعتربون
ان نقفة هو �إ�سم العملة الوطنية

ولي�س اكرث من ذلك واليدركون
بعدها التاريخي ودورها يف
م�سرية الن�ضال ،فمن خالل هذه
الق�صائد ا�صبحوا يدركون الآن
انها مناطق كانت فيها معارك
وحروب �رش�سة ،قدمت فيها
ت�ضحيات ج�سام من اجل الوطن
وا�صبح الآن يت�رسب فيهم هذا
املفهوم.
فنحن نعي�ش يف زمن تنازع
ثقايف ،ومبا اننا نعي�ش يف
منطقة حدودية جوار دولة
ال�سودان بثقافته ومفهومه،
فه�ؤالء االطفال �إذا مل نغر�س
فيهم هذه النماذج ال�شعرية
الوطنية باملجاالت الثقافية

املتنوعة ،ميكن ان نفقدهم،
طبع ًا لدينا مادة الرتبية
الوطنية يبد�أ تدري�سها يف
املنهج من ال�صف الرابع
�إبتدائي ،ولكننا نقوم بتلقينهم
الق�صائد ال�شعرية الوطنية
يف مدر�ستنا من ال�صف االول
والثاين �إبتدائي ،ونعلمهم ما
معنى ا�سمرا و ما معنى الن�ضال
و الكفاح و ما معنى ال�ساحل

الع�صية ،و كيف كان
الن�ضال الذي خا�ضه
و�أبائهم
�أجدادهم
وبذلوا فيه الكثري
الت�ضحيات،
من
وما معنى ان تعي�ش
يف متا�سك و وحدة
وطنية ،فمن خالل
الق�صائد
هذه
ال�شعرية نحاول ان
نعلمهم ذلك الإرث
الثوري والوطني.
كيف تعلموهم وحت ّفظوهم هذه
الق�صائد ال�شعرية ،هل تقومون
بتلقينهم �إياها كما هي ،ام تقوموا
بتلحينها لهم مثل االنا�شيد؟
نعلمهم
�إلقاء الق�صائد
ا ل�شعر ية
و ا ال نا �شيد
ا مللحنة ،
و نقو م
بتلحني جميع
ا لق�صا ئد ،
يف
فاللحن
الق�صيدة اهم
من الق�صيدة
،
نف�سها
النهم اطفال
يرت منو ن
و ين�سجمو ن
مع
اكرث
االحلان والق�صائد امللحنة،
اال�شعار
بتلحني
نقوم
والق�صائد الوطنية لهم ،
فلدينا ق�صائد ملحنة لل�شاعر
الكبري حممد عثمان كجراي،
منها ق�صيدة”اغلى ما املك
ياوطني”  ،كذلك لدينا ق�صائد
ملحنة لل�شاعر ،احمد عمر
ال�شيخ وال�شاعر احمد �رشيف و
نقدم لهم من ق�صائدنا وق�صائد
ل�شعراء �إرتريني اخرين ،حتى
يتعرفو على الواقع الثقايف يف
�إرتريا وهم �صغار.
هل لديكم برامج لت�سجيل هذه
االنا�شيد الوطنية اجلميلة حتى تنت�شر
وي�ستفيد منها االطفال و حتى املدار�س
يف مناطق اخرى من البالد؟
لدينا بع�ض الإ�شكاليات يف
هذا اجلانب الثقايف ولي�س
هناك جهات تبلور عمل ه�ؤالء
الطلبة ،كذلك عدم وجود
مناف�سات ثقافية على م�ستوى
املديرية قد ظلم ه�ؤالء الطلبة،
فهم ال يجدون املجال املنا�سب
ليتبلور �إبداعهم  ،ف�إذا ما
وجد الطالب عمله يتبلور امام

النا�س ويجد منهم الإ�شادة
والإ�ستح�سان  ،فهذا ي�شجعه
لريتبط اكرث مع هذا العمل
الثقايف ،فامل�ستنف�س الوحيد
الذي جنده لبلورة هذا العمل
الثقايف هو املنا�سبات الوطنية
التي تتم يف ال�ضاحية ،وامتنى
ان يجد هذا العمل الإبداعي
اجلميل الفر�ص املنا�سبة حتى
يتم تقدميه على م�ستوى اكرب
من املديرية ،ويتم بلورته
يف املنا�سبات التي يحتفى
بها على م�ستوى الإقليم،
فجميع الإبداعات التي يقدمها
طلبتنا يف خمتلف املنا�سبات،
وحمالت النظافة والإحتفاالت
الوطنية ،التي تتم يف بلدتنا،
اقوم بتنزيلها على �شبكة
التوا�صل الإجتماعي “الفي�س
بوك” وجتد جتاوب و�إ�ستح�سان
من املتابعني� ،إال ان ذلك لي�س
كايف لبلورة هذه الإبداعات
والعمل اجلميل الذي يقدمه
طلبتنا.
يف اخلتام كلمة اخرية ،او ر�سالة تود
ان توجهها؟
انا�شد املديرية وفرع التعليم
يف املديرية والإقليم ليقوموا
بت�سجيل هذه الإبداعات اجلميلة
املقدمة من قبل الطلبة  ،من
ق�صائد وانا�شيد ملحنة باللغة
العربية ولغات �إرترية اخرى،
وامتنى ان يتبنوا جتربة اديربا
كمديرية و �إقليم ،وياحبذا لو
كان قد �شارك ه�ؤالء الطلبة
يف املناف�سات يف بارنتو،
حتى يتم بلورة عملهم ،فذلك
الإبداع اجلميل مل يجد االر�ضية
املنا�سبة حتى ي�ستطاع ان يتم
ن�رشه.
ونحتاج ان جند تغطية
من و�سائل الإعالم املرئية
وامل�سموعة وزيارات متكررة،
حتى يح�س ه�ؤالء الطلبة
بالإهتمام ،لينمو على هذا
الثقايف،فالوطنية
اال�سلوب
ميكن ان تت�شبع يف هذا اجليل
من خالل الإبداع والثقافة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ام حجر :م�ساعدة �أ�رس ال�شهداء واملحتاجني ثقافة را�سخة لدى ال�سكان

ال�سيد/ت�سف�أمل:ن�أمل �أن تنعم �أم حجر بخدمات الكهرباء بعد �إكتمال �أن�شطة م�شروع كتاي
�سليمان حممد �سعد
يف �إطار جولة العمل التي قمنا بها
يف بداية هذا ال�شهر من ق�سم ال�صحافة
بوزارة الإعالم لزيارة مناطق اقليم
القا�ش -بركة الواقعة يف اجلنوب
الغربي ،وقفنا على �شبه مدينة �أم
حجراحلدودية.ومبا �أننا ق�صدنا
بالزيارة تغطية االحوال العامة لتلك
املناطق واالن�شطة التنموية و�أحوال
الرثوة الزراعية واحليوانية وم�ستوى
اخلدمات املتوفرة يف احل�رض والريف
وقفنا يف اليوم الثاين من جولتنا على
�شبه مدينة ام حجر التي تبعد من
مدينة ت�سني حويل  110كم جنوب ًا
نحو احلدود  .و اثناء جتوالنا يف
�شوارع �شبه مدينة ام حجر واحيائها
ا ٌالهلة بال�سكان الحظنا بانها متثل
التنوع الإجتماعي االرتري اخلال�ص
لكون تقطنها غالبية القوميات
االرترية.
فتلك البلدة التي د�شنت على �إمتداد
�أرا�ضي زراعية خ�صبة �إ�شتهرت على مر
ال�سنني ب�إنتاجها الوافر من ال�سم�سم
والذرة وخمتلف انواع البقوليات
.و�إىل جانب ثرائها بالإمكانات
الزراعية الهائلة وخمزون الرثوة
احليوانية من ال�ضان واالبقار ،تعترب
�أي�ض ًا ميناء بري حيوي متار�س فيه
�أن�شطة جتارية عامرة لكونها تقع
على املثلث احلدودي القائم بني
ارتريا و ال�سودان و�إثيوبيا .
هناك اي�ض ًا نهر �سيتيت الذي
ي�شكل �أحد موارد مياه مدينة �أم حجر
والذي يف�صل بينها وبني مدينة حمرا
الإثيوبية ،كما يوجد بها �سد بادميت
الكبري الذي مت ت�شييده عرب حملة
التنمية الوطنية والذي ي�شكل بحرية
تخزن كم هائل من املياه.وبالتاكيد
قد جعلت كل هذه الرثوة املائية بان
تكون �شبه مدينة ام حجر واملناطق
املحيطة بها غنية باملياه وان تكون
على م�ستقبل واعد للإ�ستفادة منها
يف املجال الزراعي عرب �إ�ستخدام
الزراعة املروية املتطورة يف
�أرا�ضيها الزراعية اخل�صبة وال�شا�سعة
م�ستقب ًال.ومبا �أن منطقة ام حجر
تعترب ب�شكل عام منطقة �صاحلة
للزراعة يوجد بها اي�ض ًا م�رشوع كتاي
الزراعي احلكومي الذي ي�ساهم اي�ض ًا
بدوره يف وفرة الإنتاج الزراعي ويف
توفري فر�ص العمل لل�سكان هناك.
ومقارنة بتلك الإمكانيات الزراعية
وخمزون الرثوة احليوانية الذي
حتتويه �شبه مدينة ام حجر وموقعها
اجلغرايف الذي يجعلها مهي�أة ملمار�سة
الن�شاط التجاري املنتع�ش لكونها
تقع على احلدود مع �إثيوبيا وال�سودان
،قد يجعلها كل هذا يف مقدمة املواقع
الهامة التي ميكنها ان ت�سهم ب�شكل
فعال يف �إنعا�ش الإقت�صاد الوطني ويف

ال�سيد /ت�سف�أمل عندوم قلتا
�إرفع م�ستوىالدخل املحلي لبالدنا.
وللتعرف على املزيد من املعلومات
بخ�صو�ص �شبه مدينة ام حجر وحول
االو�ضاع العامة ل�سكانها ومنتجاتها
وم�ستوى اخلدمات
الزراعية
الإجتماعية املتوفرة بها حاورنا
ال�سيد /ت�سف�أمل عندوم قلتا مدير
�إدارة ام حجر وم�س�ؤول �إدارة حي �سالم
ال�سيد� /صالح احمد (فالول) .
ال�سيد /ت�سف�أمل حول
اجاب
ال�س�ؤال الذي وجهناه اليه ليعرف
القارئ ب�شكل خمت�رص مبنطقة ام
حجر ،حيث قال انها تعترب واحدة
من �ضمن ال�ضواحي الإدارية ال16
ملديرية قلوج.وقال انها تقع يف
اجلنوب الغربي القليم القا�ش -بركة
على �ضفاف نهر �سيتيت الذي يف�صل
بينها وبني مدينة احلمرا الإثيوبية
.وت�شكل �شبه مدينة �أم حجر جزيرة
برية نظر ًا لإمتداد ارا�ضيها �إىل
احلدود ال�سوادانية والإثيوبية.كما
ذكر �إىل �أنها تتكون من �ضاحيتني
وهما �ضاحية �سالم و�ضاحية فتحي
حيث يبلغ اجمايل تعدادها ال�سكاين
قربة  9000االف ن�سمة .وا�شار �إىل
�أن احلياة املعي�شية لل�سكان ترتكز
على ثالث حرف وهي الزراعة والرعي
والتجارة.
وفيما يتعلق باحوال االن�شطة
لزراعية بالبلدة ودخل املح�صول
الزراعي خلريف عام  2019قال
ال�سيد/ت�سفامل ،بانه كان اقل مقارنة
بالعام ، 2018حيث كان ال�سبب
وراء ذلك االمطار الغزيرة التي
�إ�ستمرا هطولها حتى وقت احل�صاد.
ونتيجة لذلك قد ت�رضرت املحا�صيل
الزراعية ب�شكل كبري وخا�صة حم�صول
ال�سم�سم لكونه ال تنا�سبه كرثة املياه
بالذات يف مراحله االخرية .كما احلق
الهطول املتوا�صل للأمطار ا�رضار ًا
ن�سبية مبحا�صيل الذرة حيث ح�صل
املزارعون على ن�سبة منخف�ضة من
الإنتاج مقارنة مبا كانوا يح�صلون
عليه من قبل .وا�ضاف يف نف�س
ال�سياق �إىل ان جملة االرا�ضي التي

يتم زرعها حتى االن يف بلدة �أم حجر
تبلغ قرابة  4000هكتار .كما ا�شار �إىل
انه متتلك بلدة ام حجر ارا�ضي زراعية
وا�سعة مما �ساعد ذلك يف توزيع
االرا�ضي الزراعية لكافة �سكانها و�إىل
املواطنني امل�ستثمرين الذين ي�أتون
�إىل املنطقة من مرتفعات بالدنا ،
حيث يتم هنا توزيع الأرا�ضي وفق
املر�سوم احلكومي للأرا�ضي الذي
�صدر يف عام  2017لإدارة االرا�ضي
بالطرق العادلة.كما هناك اي�ض َا
م�رشوع كتاى الزراعي احلكومي الذي
يعترب �أي�ض ًا من �ضمن الرثوة الزراعية
التي تفخر بها بلدة �أم حجر ،والذي
جند عدد غري قليل من املواطنني
يزرعون فيه عرب دفع �إيجار معني
للحكومة.
اما يف ال�س�ؤال الذي �سقناه
ملعرفة اخلدمات الإجتماعية
املتوفرة يف ام حجر والذي بداناها
بخدمات املياه ال�صاحلة لل�رشب
ذكر بان �شبه مدينة ام حجرلي�س
لها م�شكلة من ناحية توفر املياه
لكونها تقع على �ضفاف نهر �سيتيت
واخلزانات االعمالقة التي �شيدتها
احلكومة  ،م�شري ًا اىل وجود نقطة
واحدة لتوزيع املياه حتى االن.
واعرب عن امله يف امل�ستقبل بت�شيد
مركز �آخر لتوزيع املياه النقية
ال�صحية حت�سبا لنمو عدد ال�سكان
املتزايد تدريجيا .كما ذكر بانه
اخلدمات التحتية لنقل املياه التي
�شيدت قبل ثالثون عام ًا معر�ضة يف
الوقت احلايل للتلف حيث حتتاج �إىل
�صيانة �شاملة بالإ�ضافة �إىل تغيري
املولد الذي خدم فرتة طويلة يف نقل
املياه.
وفيما يتعلق باخلدامات ال�صحية
او�ضح ال�سيد /ت�سفامل اىل وجود عيادة
تقدم اخلدمة ال�صحية ل�شبه مدينة ام
حجر واملناطق املجاورة لها.وتخدم
العيادة �سيارة ا�سعاف ت�ساهم يف
نقل احلاالت الطارئة بالإ�ضافة اىل
التفاين والإخال�ص الذي يبذل من قبل
املهنيني العاملني بها.وا�شار اىل ان
العيادة وبالرغم من قدم املبنى
تقدم خدمة �صحية ح�سنة وخا�صة
للأطفال والن�ساء احلوامل اثناء
حملهن وعند وقت الوالدة وبعده.
وب�س�ؤال حول تطوراخلدمات
التعليمية بام حجر ذكر يف اجابته
وجود مدار�س من ريا�ض االطفال
وحتى املرحلة الثانوية على نطاق
البلدة ،حيث تقدم الدرو�س يف الوقت
املخ�ص�ص لها ب�صورة متكاملة.
واو�ضح اىل �أنه هناك اقبال م�رشف
لل�شباب على متابعة التعليم بالرغم
من مقاطعة بع�ضهم مراحل التعليم
نتيجة �سعيهم وراء االن�شطة التجارية
التي تتميز بها املنطقة على نحو
عام.

وفيما يتعلق بخدمات الطرق
واملوا�صالت والإت�صاالت او�ضح ال�سيد
/ت�سف�أمل بان البلدة توجد بها حركة
مكثفة لل�سيارات اخلا�صة لكونها
متار�س فيها االن�شطة التجارية .كما
يوجد هناك �أي�ضا حافلة حرات التي
ت�أتي من ت�سني �إىل �شبه مدينة �أم
حجر ثالثة مرات خالل �أيام الإ�سبوع،
حيث ظلت ت�ساهم ب�شكل كبري يف تنقل
ال�سكان وطالبي العمل الذين ياتون
�إىل املنطقة ب�شكل م�ستمر للح�صول
على العمالة.وا�ضاف يف تو�ضيحه
�إىل وجود طريق رئي�سي يربط �شبه
مدينة ام حجر مبدينة قلوج مركز
املديرية بالإ�ضافة �إىل وجود طرق
فرعية متتد من ام حجر �إىل �أجزائها

ال�سيد� /صالح احمد (فالول)
االخرى مثل قاجريو و�إتراف والقرى
املجاورة االخرى .
اما فيما يخ�ص بتوفر �شبكة
الأت�صالت قال ال�سيد /ت�سف�أمل بان
منطقة ام حجر تنعم يف الوقت احلايل
باخلدمات اجليدة خلط الإت�صاالت
الوطنية بف�ضل وجود املحطات
امل�ساعدة لذلك .كما تتوفر بها اي�ض ًا
�شبكة الإت�صاالت.
وحول خدمات الكهرباء ذكر ال�سيد/
ت�سفا �أمل بان خدمات الكهرباء مل
تدخل �إىل �شبه مدينة �أم حجر حتى
االن .وا�شار �إىل �أنه �سيتم حل هذه
امل�سالة عندما يبدا م�رشوع كتاي
الزراعي عمله بالكامل حيث �ستولد
الطاقة الكهربائية هناك.وعلى الرغم
من ذلك جتد �شبه مدينة ام حجر يف
الوقت احلايل خدمات الإ�ضاءة عرب
مولد واحد ملدة اربعة �ساعات يومي ًا
يف امل�ساء .كما ا�شار �إىل وجود
مولدات تابعة لأ�صحاب امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ظلوا ي�ستخدموها عند توقف
هذا املولد باي كانت من اال�سباب.
وفيما يخ�ص �أحوال املا�شية
املتواجدة بام حجر او�ضح ال�سيد/
ت�سفا �أمل بانه متتلك البلدة عدد
هائل من ال�ضان واالغنام  ،وبن�سبة
�أقل من ذلك عدد من االبقار .وذكر

�إىل �أنه بالرغم من توفر قدر كبري
من االعالف واحل�شائ�ش للما�شية يف
العام املا�ضي �إال �أنه وب�سبب الإهمال
قد حدث يف نف�س العام حريق يف
قطاع وا�سع من املراعي بالبلدة
مما ا�سفر يف تدمري االعالف املغذية
للما�شية.ودعي يف حديثه الرعات
بان ي�شعروا بامل�س�ؤولية ويحافظوا
على املراعي من ن�شوب احلريق الذي
يهدد بالدرجة الأوىل مرعىاملا�شية.
كما �أو�ضح اي�ض ًا بانه جرت �أن�شطة
معاجلة املا�شية من بع�ض االمرا�ض
ومت �إعطاء اللقاحات الوقائية لها
ب�شكل عام من اجل �ضمان �صحة
املا�شية ومنتجاتها  ،حيث مت ذلك
بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة
الوطنية للبذور واحليوانات .
اما ال�سيد� /صالح احمد (فلول)
امل�س�ؤول يف �ضاحية �سالم ب�شبه
مدينة �أم حجر و�صف لنا تكوين
الن�سيج الإجتماعي يف البلدة وروح
التعاون واملحبة فيما بينهم
قائال:بان وجود التنوع الإجتماعي
ظل منذ القدم ي�شكل الهبة اجلمالية
اخلا�صة ل�شبه مدينة �أم حجر.و�شار
�إىل انه تقطنها يف الوقت احلايل
جميع القوميات االرترية ب�إ�ستثناء
قومية العفر التي رمبا الي�سمح لها
البعد اجلغريف لت�سجل احل�ضور يف
املناطق الغربية للبالد ب�شكل عام ،
حيث جند الن�سيج الإجتماعي يف �أم
حجر مرتابط ب�صورة متينة .وا�ضاف
يف ذات اخل�صو�ص �إىل وجود تعاون
بني ال�سكان ب�شبه مدينة �أم حجر
يف ال�رساء وال�رضاء وي�شاركون
�سوي ًا يف جميع املنا�سبات الوطنية
واخلا�صة.كما جند القيم اال�صيلة
التي متيز بها ال�شعب االرتري
متوفرة بني �سكان �شبه مدينة ام حجر
ومنها قيم التعاي�ش ال�سلمي بني
الديانتني وم�ساعدة البع�ض يف �شتى
جماالت احلياة بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة
�أ�رس ال�شهداء من خالل �أختيار
االرا�ضي الزراعية اخل�صبة لهم عند
توزيع االرا�ضي الزراعية وحراثتها
وزرعها عرب النفري اجلماعي وجميع
حما�صيلهم يف وقت احل�صاد.
كما ا�شار اي�ض ًا �إىل وجود قرابة 84
�أ�رسة �شهيد ب�شبه مدينة �أم حجر جتد
الدعم الطوعي من ال�سكان �سنوي ًا
.كما ذكر �إىل وجود قرابة  100كنتال
من الذرة يف خمزن خا�ص تربع بها
ال�سكان من �إنتاجهم الزراعي خلريف
العام املا�ضي.وذكر بانه جتري
الإ�ستعدادات لتوزيها على �أ�رس
ال�شهداء يف القريب العاجل.وختم
حديثه بانه م�ساعدة �أ�رس ال�شهداء
واملحتاجني قد �أ�صبحت ثقافة را�سخة
لدى �سكان �شبه مدينة �أم حجر مما
يدعو ذلك �إىل الفخر والإعتزاز بهذه
القيم ال�سمحة التي ظلوا يتحلون بها
للوفاء ب�أمانة �شهداء الوطن.
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ق�ضايا تنموية

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

َا�ضيني َ
اء
و�س َف َر َ
الن ِا ِجحني ُق ْدو ًَة ُ
الري ِ
ي َُ�ش ِّك ُل ِ
ْ
ْ
َ
َ
لل َّنوايَا ا َ
الر َ�سا ِئل ال�سامية و الت�أ ِثري عَ لى
حل ُ�س َنة ِلن�شر َ
َ
ْ
َ
َ
ُ�س ُلوك املُجْ َت َمع و ت�ش ِكيل ُه ِل َ�صالحِ هَا  .حيث �أن "الريا�ضة
ت�شبه احلياة  ,و�أنه كلما ثابرت يف العمل على �شيء كلما
�أ�صبحت �أف�ضل".ومن ال�ضرورة مبكان الرتكيز دائم ًا
على ما ميكن القيام به ولي�س على ما ال ميكن تغيريه .
خا�صة و �أن "الروح الريا�ضية تتطلب وجود تفاهم متبادل
مع روح من ال�صداقة والت�ضامن واملباريات النزيهه .
بالإ�ضافة �إىل �أن التنوع الثقايف يف جمال الرتبية البدنية
والن�شاط البدين والريا�ضة عموم ًا  ,هو جزء من الرتاث
غري املادي للإن�سانية والذي فيما اذا مت العناية به ب�صورة
فعالة  ,ف�إنه حتم ًا �سيحقق فوائد متنوعة �سواء للفرد �أو
املجتمع �أو كليهما يف العديد من املجاالت  .فكيف يتم
متكني ال�شباب عرب الريا�ضة؟ وما هي ال�صلة بني الريا�ضة
والتنمية امل�ستدامة يف املجتمعات؟ املعوقات والتحديات يف
هذا املجال احليوي ؟ �آفاق الريا�ضة وم�ستقبلها يف البالد ؟
وغري ذلك من املحاور ذات ال�صلة التي �سنحاول عربها
فتح و�إ�ست�شراف املنافذ املالئمة لتنميتها وتطويرها يف
البالد �إن�شاءاهلل

		
ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد ()117

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

على الرغم من �أن االهتمام بالريا�ضة
والألعاب الريا�ضية مل يكن وليد الع�رص
احلديث ,فقد اهتم اجلميع بالريا�ضة منذ
قدمي الزمان وكانت جترى املباريات ما
بني املت�سابقني� .إال �أن ما مييز الريا�ضة
اليوم عنها بالأم�س  ,هي جمموعة
القواعد والقوانني التي حتكمها ,والتي
مت و�ضعها من �أجل احل�صول على �أخالق
ريا�ضية تخدم الريا�ضة والريا�ضيني.
و�إن اللعب مترين طبيعي لقوى الإن�سان
املختلفة  ,و�سبيل �إىل تنميتها  .ففي
اللعب يجد الإن�سان امل�ؤثرات والدوافع
التي جتعله ي�ستخدم �أع�ضائه وحوا�سه
وعقله جميعها  ,الأمر الذي ي�ساعد
يف تنميتها .بالإ�ضافة �إىل �أن احلركات
الكثرية التي ت�صاحب اللعب  ,جتعل
هذه التنمية متزنةً طبيعية ال تكلف
ال عما يكت�سبه اجل�سم من
فيها ,ف�ض ً
عنا�رص اللياقة البدنية  .بالإ�ضافة �إىل
�أن م�س�ألة ت�سخري الريا�ضة لأغرا�ض
متكني ال�شباب والتنمية امل�ستدامة ,
متثل فر�صة فريدة لإلهام حترك عاملي
من �أجل تلك الق�ضايا على نطاق العامل.
فالرِ َي ِ
ا�ضيون الن َِا ِجحون ُي َ�شكِّ لُون قُ ْد َوةً
الر َ�س ِ
ائل
َّوايا احلَ ُ�سنَة ِل َن�شرْ
و�سف ََر َ
اء للن َ
ُ
َ
ْ
ِ
ال�سامية والت�أثري َعلَى ُ�سلُوك املُ ْجت ََمع
�صالحِ َ َها .ويالحظ العديد
وتَ ْ�ش ِكيل َُه ِل َ
من املهتمني بهذا املجال �أن الريا�ضة
�أ�صبحت يف ع�رصنا احلا�رض ظاهرة
اجتماعية وثقافية واقت�صادية  ،ت�ستقطب
اهتمام جميع �رشائح املجتمع ،وذلك
يف زمن ات�سع فيه اال�ستهالك الإعالمي
للن�شاط الريا�ضي ،مما نتج عنه زيادة
يف وعي اجلماهري  ،الأمر الذي جعل
ال�ساحة الريا�ضية يف خالل ال�سنوات
ال متزايد ًا على
الأخرية تعرف �إقبا ً
املمار�سة الريا�ضية مبختلف �أنواعها
و�أ�ضحى لزاما علينا مواكبة التطورات
املطردة للريا�ضة ذات امل�ستوى العايل
والتي �أ�صبحت �صناعة تتطلب ا�ستثمارات
هامة يف جماالت متعددة.
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الريا�ضة لتمكني ال�شباب والتنمية امل�ستدامة

القارئ من املرور �رسيع ًا على �أهم القيم
الأ�سا�سية للريا�ضة والتي تدافع عنها
جميع الهيئات الريا�ضية الدولية وذلك
على �سبيل املثال ال احل�رص:
 )1التفوق  ,ويعني ذلك �إعطاء
املمار�س للريا�ضة قيمة �أف�ضل لنف�سه ,
لي�س الفوز فقط بل امل�شاركة .
 )2ال�صداقة وتعني هذه القيمة �أن
الريا�ضة �أداة للتوا�صل والتفاهم
املتبادل بني الأفراد.
 )3االحرتام وتت�ضمن هذه القيمة
احرتام الذات والآخر والقواعد والأنظمة
املعمول بها يف الريا�ضة  ,بالإ�ضافة �إىل
احرتام و�سائل اللعب املعتمدة وكذلك
مكافحة ال�شغب واملن�شطات و كل ما هو
�ضد قيم الريا�ضة وغري �أخالقي والبيئة
العامة يف �صلتها مبا�رشة مع الريا�ضة.
كما ال يفوتنا �أنه " يعرتف بامل�ساهمة
املتعاظمة التي ت�ضطلع بها الريا�ضة يف
حتقيق التنمية وال�سالم  .وذلك بالنظر
�إىل دورها يف ت�شجيع الت�سامح واالحرتام
وم�ساهمتها يف متكني املر�أة وال�شباب
والأفراد واملجتمعات ويف بلوغ الأهداف
املن�شودة يف جماالت ال�صحة والتعليم
الإندماج االجتماعي".
عموم ًا ي�شري اخلرباء يف هذا املجال
�إىل �أنه يعد اللعب يف مرحلة الطفولة
املبكرة ذا �أهمية كربى ,ويقدره اخلرباء
وذوي العالقة يف هذا املجال كل التقدير
لعظمة ت�أثريه يف مراحل النمو .وال �شك
يف قيمة مرحلة الطفولة ومدى ت�أثريها
الكبري يف تكوين �شخ�صية الإن�سان
وكيفية مواجهته للحياة وتوقعه منها
ويف طريقة معاملته مع الآخرين .
بالإ�ضافة �إىل �أن "الريا�ضة ت�شبه
احلياة  ,و�أنه كلما ثابرت يف العمل على
�شيء كلما �أ�صبحت �أف�ضل" .وهم يو�صون
دوم ًا ب�رضورة الرتكيز دائم ًا على ما
ميكن القيام به ولي�س على ما ال ميكن
تغيريه  ,بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من �أنك
مترح وتنعم بوقت طيب يف املباريات
.
�أن للمجهود البدين املنتظم �آثار

�إيجابية ومفيدة علي الإن�سان �سواء من
الناحية البدنية �أو النف�سية  .لذا يتفق
اجلميع على �أن ممار�سة الرتبية البدنية
والن�شاط البدين والريا�ضة ي�شكل حق ًا
�أ�سا�سي ًا للجميع دون متييز قائم على نوع
اجلن�س �أو ال�سن �أو العوق �أو �أي �أ�سا�س
�آخر .كما ي�ؤكد املجتمع الدويل على �أن
التنوع الثقايف يف جمال الرتبية البدنية
والن�شاط البدين والريا�ضة هو جزء من
الرتاث غري املادي للإن�سانية والذي
فيما اذا مت العناية به ب�صورة فعالة
 ,ف�إنه حتم ًا �سيحقق فوائد متنوعة
�سواء للفرد �أو املجتمع �أو كليهما يف
العديد من املجاالت  .وغالب ًا ما ترتبط
الرتبية البدنية والريا�ضية لدى عامة
النا�س ب�أ�شياء ت�سيء �إىل طبيعتها و�إىل
�أدوارها ال�صحية والنف�سية والرتبوية .
كما ي�شري اخلرباء يف هذا املجال
�إىل �أن �إقامة �رشاكات قوية ومتما�سكة
هي �أمر �أ�سا�سي للتح�سني احلقيقي
للتنمية العاملية ولتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة .فالعامل �أ�صبح �أكرث
ترابط ًا مما كان يف �أي وقت م�ضى ,كما
�أن الريا�ضة ,كظاهرة عاملية ,لديها
القدرة على ربط ال�شبكات امل�ؤثرة
والتي ت�ضم �رشكاء و�أ�صحاب م�صلحة,
ملتزمون بت�سخري الريا�ضة لأغرا�ض
التنمية امل�ستدامة.
وميكن النظر للريا�ضة �أي�ض ًا عرب نافذة
الثقافة  .فالثقافة الريا�ضية تعترب
جزء ًا مهم ًا من التطور الذي ت�شهده
العديد من املجتمعات  .بالإ�ضافة
�إىل �أن الثقافة الريا�ضية هي مظهر من
مظاهر املجتمع  .ولذا ف�إنها تعد جزء ًا
ال من الثقافة العامة بوجه عام.
�أ�صي ً
وعموم ًا ميكننا القول ب�أن للثقافة
الريا�ضية �أثر وا�ضح على اجلانب
ال�صحي واالجتماعي والرتبوي والثقايف
للإن�سان وكذلك توجيه وتوحيد عواطف
املواطنني وم�شاعرهم من خالل املحافل
الدولية العاملية وزرع حمبة الوطن يف
نفو�سهم  .لذا ف�إن االهتمام بها يعترب من
امل�ؤ�رشات الدالة على �إرتفاع امل�ستوى
الثقايف والتقدم يف املجتمع  .ويف

هذا املجال  ,تعد الف�ضائيات من �أكرث
الفعالة
و�سائل االت�صال اجلماهريي
ّ
والتي �أ�صبح لها دور كبري ووا�ضح يف
انت�شار الثقافة الريا�ضية.
وحتم ًا ف�إن لل�شباب القدح املعلى
يف تفعيل الريا�ضة  ,فهم مادة احلياة
واحلركة وهم بقواهم البدنية و�إراداتهم
النف�سية يتخطون امل�صاعب نحو حتقيق
الذات والإنت�صارات والنجاحات يف
خمتلف امليادين ومنها الريا�ضية .لذا
ت�سعى الدول �إىل و�ضع م�س�ألة رعاية
ال�شباب �ضمن �أجندتها ذات الأولوية
الق�صوى وذلك من �أجل بناء جمتمع قوي
نخبته وقياداته متتلك روح احلما�س
واملثابرة لقيادة احلياة وحتقيق
امل�ستقبل الزاهر  .ويتفق اخلرباء يف
هذا املجال على �أن �أن�شطة الرتبية
الريا�ضية مبختلف �صورها �إمنا هي يف
احلقيقة ثقافة والتي ميكن التعبري عنها
بال�صور التالية على �سبيل املثال ال
احل�رص :
 1ي�شكل تقدير الأداء البدين الراقيمن قبل الآخرين ثقافة
 2يعترب التعبري الإبداعي يف الرق�صال�شعبي املعا�رص وربط ذلك بالرموز
التاريخية واحل�ضارية ملختلف دول
العامل ثقافة
� 3إن مفهوم وتقدير اجل�سم الإن�ساينمن الناحية اجلمالية والبيولوجية
ثقافة
� 4إن للرتبية الريا�ضية ثقافتهااخلا�صة بو�صفها و�سيلة للتعليم
والتنمية وال�سالم
 5تعزز الريا�ضة ثقافة التعاونوالت�ضامن والت�سامح والتفاهم والإدماج
االجتماعي وال�صحة على ال�صعيد املحلي
والوطني والدويل
 6تعلي الريا�ضة من �ش�أن القيماجلوهرية ال�سامية كالعمل اجلماعي
والنزاهة واالن�ضباط واحرتام اخل�صم
واحرتام قواعد اللعبة ولهذا ميكن
ت�سخريها يف النهو�ض بالت�ضامن
والتعاي�ش
االجتماعي
والتما�سك
ال�سلمي
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

مدينة نقفة ...حتتفل بالذكرى الثالثة والأربعني لتحريرها من براثن العدو..

حممود عبداهلل�/أبوكفاح
تعترب مدينة نقفة عنوان ًا ل�صمود
ال�شعب الإرتري وت�صديه للظلم
والإ�ضطهاد,وعليه ف�إن الإحتفال
بذكرى حتريرها من قب�ضة العدو
يف الثالث والع�رشين من �شهر
مار�س من كل عام له مكانة خا�صة
يف وجدان هذا ال�شعب الذي دفع
الغايل والنفي�س من اجل تطهريها
من دن�س امل�ستعمرين الذين
حاولوا مرار ًا وتكرار ًا �إ�ستعادتها
عرب حمالتهم اجلائرة واملتوا�صلة
طمع ًا يف �أهميتها الإ�سرتاتيجية
والع�سكرية ,ولكن هيهات �أن يحدث
ذلك,فبعك�س متنياتهم تلك �صمدت
نقفة حتى الرمق الأخري بف�ضل
ت�ضحيات �أبطال اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير �إرتريا ,الذين ابلو بالء ًا
ح�سن ًا يف حتريرها والدفاع عنها
,كما ان ج�سارة �شعبها الذي �سخر
كل �إمكانياته للوقوف بجانب �أبناءه
الثوار مهما كلفه ذلك املوقف من
ثمن باهظ يف الأرواح واملمتلكات
كان �سبب ًا يف �صمودها ونيلها �إ�سم
مدينة ال�صمود بكل جدارة و�إقتدار.
ان يوم ذكرى حترير مدينة نقفة
,لي�س ككل الأيام بالن�سبة لل�شعب
الإرتري خل�صو�صيته يف تاريخ
الكفاح امل�سلح,ولكونه �أي�ض ًا حمطة
مهمة يف ذاكرة هذا ال�شعب الأبي
الذي زاق مرارة الإ�ستعمار وويالته
,لذا ف�إن الكثريين يحر�صون على
�إحياء هذه الذكرى ال�سيما اولئك
الذين ق�ضوا زهرة �شبابهم يف
حتريرها والعي�ش يف كنفها ل�سنوات
طويلة,حيث زادت م�شاركة �أع�ضاء
جماهري ال�ساحل كعادتهم هذا العام
اي�ض ًا من رونق وبهاء الإحتفال
بتلك الذكرى .
لقد �إنطلقت فعاليات الإحتفال
بتلك الذكرى يف مدينة نقفة هذا
العام بتنظيم امل�سابقات الريا�ضية
بني الفرق يف خمتلف املنا�شط وكذا
تنظيم اعمال نفري جماعي للنظافة
ف�ض ً
ال عن اال�ستعداد لإفتتاح م�رشوع
املياه العذبة والذي �ساهم يف
توفري املياه ال�صاحلة لل�رشب

ل�سكان املدينة ,باال�ضافة اىل غر�س
�شتول الأ�شجار يف الن�صب التذكاري
لل�شهداء بقمة جبل دندن,فمع و�صول
قافلة جمعية جماهري ال�ساحل اىل
مدخل مدينة نقفة يف م�ساء اجلمعة
الع�رشين من مار�س توجه افرادها
برفقة لفيف من م�س�ؤويل احلكومة
واجلبهة مبديرية نقفة اىل قمة جبل
دندن وغر�سوا ال�شتول بالقرب من
الن�صب التذكاري لل�شهداء ف�ضالًعن
�سقى ال�شتول التي كانوا قد غر�سوها
يف ال�سنوات املا�ضية.
اليومالتايل اي
ويف �صباح
يوم ال�سبت احلادي والع�رشين
من مار�س مت افتتاح
م�رشوع املياه
العذبة يف
حمطة

التوزيع
ا لر ئي�سية
بالقرب من دار
فرع الإحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة مبديرية نقفة وذلك بح�ضور
جمع غفري من املواطنني والأعيان
ورجال الدين واع�ضاء جمعية
جماهري ال�ساحل وبوجود احلاكم
ال�سابق لإقليم �شمال البحر االحمر
العميدتخلي لب�سو واحلاكم اجلديد

�أ�سمرت �أبرها
للإقليم ال�سيدة
ووزيرة ال�سياحة ال�سيد �إ�سكالو
منقريو�س ومدير مديرية نقفة ال�سيد
يعقوب ادري�س وم�س�ؤول اجلبهة
ال�شعبية باقيلم �شمال البحر االحمر
ال�سيد هيلى تولدى ورئي�س املجل�س
ال�شعبي ب�إقليم �شمال البحر االحمر
ال�سيد ابراهيم علي �شيخ وغريهم من

م�س�ؤ و يل
احلكومة واجلبهة مبديرية نقفة
والإقليم ,حيث ك�ست الفرحة وجوه
احل�ضور وهم ي�شاهدون ذلك الإجناز
الذي حتقق بف�ضل تن�سيق اجلهود
احلكومية وال�شعبية والتي ا�ستمرت
لفرتة طويلة.
عقب افتتاح م�رشوع املياه العذبة
توجه اجلميع اىل منطقة وقريت التي
تبعد لأكرث من ثماين كيلومرتات عن
نقفة والتي مت �سحب املياه العذبة
منها اىل داخل مدينة نقفة ,مل�شاهدة
البئر التي مت حفرها وكذا ال�سد الذي
اقيم بالقرب منها ليغذيها باملياه
من خالل دعمه ملخزون املياه
اجلوفية يف املنطقة,وكذا تناول
وجبة الفطور مع �أفراد قوات الدفاع
الذين �ساهموا بدور كبري يف اجناز
امل�رشوع ,حيث �ساد اللقاء جو من
الألفة واملحبة والعرفان الولئك
الأبطال الذين ظلوا يعملون لي ً
ال عن
طرف نهار لإمتام املهمة التي �أوكلت
اليهم بنجاح.
ويف م�ساء نف�س اليوم " ال�سبت"
احلادي والع�رشين من مار�س
وحتديدا عند ال�ساعة الرابعة بعد
الع�رص بد�أت اجلموع تتقاطر اىل
�ستاد مدينة نقفة حل�ضور فعاليات
باملنا�سبة
الر�سمي
الإحتفال
,وبقدوم كبار م�س�ؤويل احلكومة
واجلبهة تتقدمهم وزيرة ال�سياحة
ال�سيدة ا�سكالو منقريو�س وال�سيدة
�أ�سمرت �أبرها حاكمة اقليم �شمال
البحر الأحمر والعميد تخلى لب�سو

احلاكم ال�سابق للإقليم واع�ضاء
جمعية جماهري ال�ساحل ومعلمي
وطالب مدر�سة الكادر ومركز تدريب
ال�ضباط بد�أت فعاليات الإحتفال عند
ال�ساعة الرابعة والن�صف بعد الع�رص
بوقفة حداد على �أرواح ال�شهداء
الذين قدموا �أرواحهم فداء ًا لهذا
الوطن...تالها مبا�رشة تقدمي عدد
من الأغاين الثورية مبختلف اللغات
و التي متجد

ا ملنا �سبة
وتعدد بطوالت وم�آثر مقاتلي
الثورة ,,,كما قدمت م�رسحية تدعو
اىل امل�شاركة بفعالية يف اعمال
النفري اجلماعي ونبذ الإتكالية .
وت�ضمن الإحتفال اي�ض ًا تقدمي
ب�إ�سم اللجنة
كلمتني �إحداها
املنظمة للإحتفال والتي �أ�شيد فيها
بكل اجلهات التي �شاركت يف اخراج
الإحتفال بتلك ال�صورة البهية التي
بدا عليها ,والكلمة الثانية �ألقاها
ال�سيد يعقوب ادري�س مدير مديرية
نقفة والتي قال فيها بعد الرتحيب
باحل�ضور (ان العام  2020هو عام
التقدم الذي نتطلع لكي ننجز فيه
ونحن الن�شك
التنمية ال�شاملة
ابد ًا ب�أننا قادرون على اجناز ذلك
وحتقيق ر�ؤيتنا الوطنية ,ومبا ان
الر�ؤى تنجز بالأعمال ف�إننا نحتفل
هذا العام بذكرى حترير مدينة
نقفة حتت �شعار الر�ؤية بالعمل
,,,الر�ؤية باجلد واملثابرة.),,
كما تطرق اىل اجلهود التي
بذلوها من اجل اجناز م�رشوع
املياه العذبة يف مديرية نقفة
واملتمثلة يف حفر وت�شيد بئر يف
منطقة وقريت ت�ضح منها املياه
اىل مدينة نقفة ومد انابيب املياه
من وقريت اىل داخل مدينة نقفة
�أي بطول  15كيلومرت,ت�شييد خزان
كبري يف منطقة فلك,ت�شييد �سد يف
منطقة وقريت�,صيانة نقاط توزيع
املياه,تو�صيل املياه اىل عدد من
املنازل املوجودة يف اخلارطة
ال�سكنية.
ويف ذات ال�سياق �أ�شار ال�سيد

يعقوب ادري�س اىل الدعم الذي قدمته
لهم احلكومة لإجناز ذلك امل�رشوع
واملتمثل يف اجراء البحوث حول
املياه اجلوفية باملنطقة,تقدمي
اجهزة الطاقة ال�شم�سية ال�ستخدامها
يف ت�شغيل امل�رشوع ,تقدمي االنابيب
واالدوات املطلوبة لتو�صيلها
ببع�ضها البع�ض ,توفري اال�سمنت
وال�سيخ,ترحيل املعدات املطلوبة
للم�رشوع من ا�سمرا اىل نقفة اي
قرابة  8مرات.
كما �أو�ضح بان امل�رشوع اجنز يف
غ�ضون  216يوما ب�أعمال نفري
جماعي �شارك فيها العديد
من افراد ال�شعب واجلي�ش
واخلرباء املعنيني والتي
تقدر ب 5.904.800.00
التكلفة
نقفة,لت�صل
الكلفية للم�رشوع حوايل
 9.257.277.40نقفة,وقدم
يف ذات ال�سياق تهنئته احلارة
ل�سكان مدينة نقفة على هذا الإجناز
الكبري.
ويف اخلتام او�ضح بان هذا ال�سالم
الذي نعي�شه هو ثمرة الت�صدي القوي
لل�شعب واحلكومة خالل ال�سنوات
املا�ضية ,وهو نتاج للجهود الكبرية
واال�ست�شهاد من اجل الأهداف التي
ن�ؤمن بها ,كما �شكر كل اجلهات التي
�ساهمت بعرقها ومالها وخربتها يف
اجناز م�رشوع املياه وعلى ر�أ�سهم
العميد تخلى لب�سو حاكم االقليم
ال�سابق والذي رعي ذلك امل�رشوع
وقدم له الدعم الكايف .
عقب كلمة مدير مديرية نقفة
قدمت اجلوائز للفرق الفائزة يف
خمتلف االن�شطة الريا�ضية وكذا
اجلهات التي �ساهمت يف اجناز
م�رشوع املياه باملدينة واخراج
احلفل بتلك ال�صورة البهية كما
قدمت مديرية نقفة ك�سوة كاملة
من املالب�س التقليدية(جالبية,
�سيدري,عمامة...الخ ) و�سيف
للعميد تخلي لب�سو احلاكم ال�سابق
للإقليم تقدير ًا ملجهوداته الكبرية
,وكذا توب تقليدي(لوية) لل�سيدة
ا�سمرت ابرها حاكمة اقليم �شمال
البحر االحمر احلالية كرتحيب
مبقدمها امليمون.
فعاليات
هذا وقد �أختتمت
االحتفال بالذكرى ال 43لتحرير
مدينة نقفة بالن�شيد الوطني ,ليودع
بعدها اجلميع بع�ضهم البع�ض
ول�سان حالهم يقول �سنوظف مرحلة
ال�سالم احلالية يف اجناز املزيد من
امل�رشوعات التنموية التي ت�ساهم
يف مناء الوطن وحت�سني امل�ستوى
املعي�شي للمواطنني.
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ليفربول يبد�أ خطته للحفاظ على جدار الأمان
يبد�أ نادي ليفربول عمله ملفاحتة
جنميه �ألي�سون بيكر وفريجيل فان دايك
للتوقيع على عقود جديدة ت�ضمن بقائهما
يف �صفوف النادي الأحمر �أطوال وقت
ممكن .ويف ظل توقف مناف�سات الدوري
الإجنليزي الذي ينتظر الليفر ا�ستكماله
لإعالن تتويجه باللقب الغائب ،ف�إن
�إدارة الريدز �سوف ت�ستثمر تلك الفرتة
للعمل على جتديد عقد النجمني.
ويعترب املدافع الهولندي واحلار�س
الربازيلي �أبرز الركائز الأ�سا�سية يف
ت�شكيلة يورجني كلوب التي قادت الليفر
للفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا املو�سم
املا�ضي والهيمنة على الربميريليج
هذا املو�سم ،على الرغم �أن �ألي�سون
غاب لفرتات كبرية عن املو�سم احلايل
ب�سبب الإ�صابة.

ومن املتوقع �أن يتوقف
الدوري الإجنليزي حتى
�شهر �أبريل القادم على
الأقل ،كما ال يمُ كن ا�ستبعاد
�أن تطول فرتة التوقف �أكرث
من ذلك .وي�ستمر عقد فان
دايك حتى عام  2023لذلك
ف�إن النادي ال يخ�شى من
خ�سارته مامل حتاول �أحد
الأندية الأوروبية تقدمي
مبلغ ًا خيالي ًا للفوز
بخدماته ،ولذلك فلي�س هناك اندفاع
يف املفاو�ضات ولكن من املتوقع �أن يتم
االتفاق على زيادة راتبه كمكاف�أة على
م�ستوياته وما قدمه من م�ستوى ُمبهر
يف العامني الأخريين� .أما الربازيلي
�ألي�سون ف�إن لديه عقد ًا حتى 2024

ويرى النادي �أنه ي�ستحق زيادة راتبه
ومتديد عقده يف �أقرب وقت ممكن،
فقد لعب حار�س روما ال�سابق دور ًا
رئي�سي ًا يف حل م�شاكل الليفر الدفاعية
وخ�صو�ص ًا يف املو�سم املا�ضي ،ولذلك
�سيح�صل على عقد جديد براتب �أكرب
وملدة �أطول.

باري�س �سان جريمان ُيهدد حلم مان�ش�سرت يونايتد يف ال�سوق

يلقى خاليدو كوليبايل جنم دفاع
نابويل اهتمام ًا كبري ًا من جميع
�أنحاء �أوروبا حيث من املتوقع �أن
يكون هناك �رصاع كبري للح�صول
على خدماته يف ال�صيف القادم.

ورغم ذلك مل تنجح �أي ًا من
الفرق املهتمة بالتوقيع
معه حتى الآن يف �إحراز
تقدم ًا ملمو�س ًا �أو الدخول
يف مفاو�ضات جدية مع
�أوريليو دي الورنتي�س
رئي�س النادي اجلنوبي
الإيطايل .وكانت التقارير
ال�صحفية قد �أ�شارت �إىل �أن
النجم ال�سنغايل �أبلغ �إدارة
نابويل برغبته يف الرحيل
يف ال�صيف القادم �إىل �أحد الأندية
الأوروبية العمالقة .وح�سب تقارير
ال�صحافة الفرن�سية اليوم ف�إن
كوليبايل هو املر�شح الأول خلالفة
قلب الدفاع الربازيلي تياجو �سيلفا

يوا�صل العبو بايرن ميونيخ
بطل الدوري الأملاين لكرة
القدم ،برنامج التمارين عن
بعد التي و�ضعها النادي يف
ظل القيود املفرو�ضة للحد
من تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد ،م�ؤكدين انها ت�شابه
ح�صة تدريب عادية .وباتت
مقاطعة بافاريا حيث مقر
النادي ،الأوىل يف �أملانيا
تفر�ض عزال منزليا على �سكانها
من �أجل امل�ساهمة يف احلد من
تف�شي فريو�س "كوفيد"-19
الذي �أودى حتى الآن بحياة
�أكرث من � 13ألف �شخ�ص حول
العامل .وقال مهاجم بايرن
توما�س مولر يف حوار مع
امل�شجعني عرب تقنية الفيديو
من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي "لقد قمنا حتى الآن
بالتدريبات االفرتا�ضية ثالث
مرات الأمر مبثابة ح�صة تدريب
عادية لكن عرب الفيديو ،مع
مدرب يتواجد يف �سابينري
�شرتا�سه" مقر تدريب النادي.
و�أ�ضاف مولر املقيم حاليا
يف مزرعته البافارية حيث
يربي اخليول "نقوم بتدريبات
يو�صي بها املدرب لكافة
�أفراد الفريق .ن�ؤدي احلركات
الريا�ضية داخل قاعة ،ركوب

الهوائية
الدراجات
الثابتة �أو الرك�ض على
ب�ساط متحرك داخل
منازلنا" .وكان بايرن
بطل املوا�سم ال�سبعة
يت�صدر
املا�ضية،
البوند�سليغا
ترتيب
عندما قررت ال�سلطات
الأملانية
الريا�ضية
مناف�سات
تعليق
الدوري.
و�أعلن النادي منذ الأربعاء
املا�ضي انتقاله اىل "التدريب
االفرتا�ضي" حر�صا منه على
جتنب تنقل العبيه ب�سبب
الفريو�س ،قبل يومني من فر�ض
�سلطات مقاطعة بافاريا احلجر
الإلزامي على ال�سكان .وقال
مدرب الفريق هانزي فليك يف
ت�رصيحات �سابقة "علينا �أن
نقوم بكل ما يف و�سعنا للرد
ب�شكل �إيجابي على الو�ضع
(انت�شار الفريو�س)" ،مو�ضحا
"لقد طور فريقنا التدريبي
ح�ص�صا ميكن �أن ت�ستمر بني 75
و 90دقيقة".
بروي�ش،
هولغر
وقال
امل�س�ؤول عن االعداد البدين
يف بايرن ميونيخ "مت جتهيز
الالعبني ب�ساعات ريا�ضية
مالئمة .وهذا يعني �أننا

يف نادي باري�س �سان جريمانُ .يذكر
�أن كوليبايل املطلوب يف ريال مدريد
وبر�شلونة كذلك لديه �رشط جزائي
يمُ كنه من االنتقال من النادي و�سوف
يزداد يف  30يونيو القادم �إىل مبلغ
 150مليون يورو ،ولكن النادي
الفرن�سي �سيحاول �ضمه مببلغ �أقل
بكثري .ويعترب نادي مان�ش�سرت
يونايتد واحد ًا من �أكرث املهتمني
بالفوز بخدمات املدافع ال�سنغايل
العمالق ،والذي رغم تعر�ضه
لإ�صابتني وم�شاركته يف  15مباراة
فقط بالدوري الإيطايل هذا املو�سم
�إال �أنه حافظ على قيمته العاليمة يف
ال�سوق.
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الدوري االنكليزي يخطط ال�ستكمال
مباريات املو�سم خلف �أبواب مو�صدة

ك�شف تقرير اعالمي ان رابطة
الدوري االنكليزي املمتاز من�شغلة
ب�إيجاد الطريقة االن�سب ال�ستكمال
مباريات اجلوالت الت�سع للمو�سم
بعدما توقفت املناف�سات عند
اجلولة التا�سعة و الع�رشين ب�سبب
تف�شي جائحة كورونا الذي �رضب
انكلرتا و البلدان االوروبية و
اجربها على تعليق جل امل�سابقات
الريا�ضية .وح�سب ما ذكرته
�صحيفة ذا ال�صن فان انهاء املو�سم
يف الثالثني من يونيو ح�سب تعليمات االحتاد االوروبي لإتاحة الفر�صة لإيجاد جدول
زمني ملباريات دوري االبطال و الدوري االوروبي يبدو ذلك غري ممكن يف حال لعبت
اجلوالت املتبقية بنف�س الطريقة �أي جولة كل ا�سبوع.
وح�سب ال�صحيفة الربيطانية فان رابطة الدوري املمتاز تخطط ال�ستكمال املناف�سات
ب�إجراء املباريات ال 92املتبقية من املو�سم خلف ابواب مو�صدة دون حرمان اجلماهري
من متابعتها جميعا عرب التلفزيون ب�شكل مبا�رش من خالل اقامتها على مالعب حمايدة
يتم اختيارها على ان تلعب ثالث مباريات يف اليوم الواحد .وت�سمح هذه الطريقة بتجنب
جتمع اجلماهري خارج امللعب كما انها ت�ساعد على توفري العدد املطلوب من افراد
ال�رشطة و االطقم الطبية لتامني املباريات .
و توقفت مناف�سات الدوري االنكليزي املمتاز يف اجلولة التا�سعة و الع�رشين من
املو�سم و يت�صدر ترتيبه العام نادي ليفربول بفارق بلغ  25نقطة عن مالحقه املبا�رش
مان�ش�سرت �سيتي و ح�سابيا يحتاج الليفر اىل انت�صارين ل�ضمان تتويجه بلقب البطولة
لأول مرة منذ العام .1990
وكان الويفا قد قرر ت�أجيل نهائيات بطولة امم اوروبا و نقلها من �صيف العام 2020
اىل �صيف العام القادم من اجل اف�ساح الوقت امام ا�ستكمال امل�سابقات املحلية من خالل
متديد املو�سم الريا�ضي حتى الثالثني من يونيو و قد ي�ضطر اىل متديد اىل ما بعد هذا
التاريخ يف حال احتاجت بع�ض الدوريات اىل وقت اطول  .وال ي�ستبعد ان تلجا كافة
الدوريات االوروبية اخلم�سة الكربى اىل انهاء مناف�سات املو�سم احلايل بنف�س الطريقة
ربحا للوقت و تقليال للتكاليف الب�رشية و املالية.

ريال مدريد ي�ستقر على خليفة رامو�س

العبو بايرن ميونيخ يوا�صلون التمارين عن ُبعد
�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين ،ا�ستقرار
�إدارة ريال مدريد ،على خليفة جنم
وقائد املريجني �سريجيو رامو�س،
خالل ال�سنوات املقبلة .وبح�سب
�صحيفة "�سبورت" الإ�سبانية ،ف�إن
ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ميالن
�سكرينيار مدافع �إنرت ميالن الإيطايل،
والذي يبلغ من العمر  25عاما فقط.

نتلقى جميع بياناتهم املثرية
لالهتمام ،مثل معدل �رضبات
القلب ،على �شا�شاتنا" .و�أو�ضح
"يتعني علينا الرتكيز على
عمل للمحافظة على اللياقة
البدنية .من ال�سهل �إدارة
االمور البدنية من بعد من خالل
التدريبات العملية ،متارين
القوة والتحمل" ال �سيما يف
ظل جتهيز الالعبني بال�ساعات
الريا�ضية .و�أو�ضح "الالعبون
ال يتواجدون يف امللعب لكن
يطلب منهم �أن يكون لديهم
االلتزام باملواعيد واالن�ضباط
ذاته" ،م�شريا اىل ان التدريب
عرب الفيديو يتيح لالعبني
التوا�صل وتبادل الكالم ،ما
ي�شكل "جزء ًا مهم ًا من احلياة
اجلماعية يف هذا الوقت".
و�أ�ضاف "نطلب منهم �أن يلتزموا
باملواعيد واالن�ضباط

و�أ�ضافت ال�صحيفة" :ال�سلوفاكي
هو العب رئي�سي يف خمططات
�أنطونيو كونتي املدير الفني
للإنرت ،وتكيف ب�شكل جيد مع
طريقة اللعب ،وهو قوي ج ًدا
يف الكرات الهوائية والتحديات
الفردية ،لكن لن ي�ستمر يف
�صفوف النرياتزوري لفرتة
�أطول".و�أ�شار التقرير� ،إىل �أن
ريال مدريد يريد �ضم �سكرينيار،
و�سي�صل �سعر ال�صفقة �إىل �أكرث
من  70مليون يورو ،لالعب الذي
يرتبط بعقد مع النرياتزوري حتى
�صيف  .2023و�أفادت ال�صحيفة ،ب�أنه
لن يكون من ال�سهل على ريال مدريد
�إبرام ال�صفقة ،لكن الأمل كبري ،ليكون
ثنائيا قويا بجانب رافائيل فاران يف
ال�سنوات املقبلة.

باكياو" :يجب �أن �أكون يف اخلطوط الأمامية و�إن كلفني ذلك حياتي"

قال املالكم ال�شهري ماين
باكياو �أنه "ال يخ�شى املوت"
ويجب عليه �أن يقف �إىل جانب
�شعبه وخ�صو�صا الفقراء منهم
مل�ساعدتهم يف �أزمة تف�شي
وي�شغل
فريو�س كورونا.
املالكم الفيليبيني من�صب
�سيناتور يف بالده وقد �أعلن
تعليق خمططاته للعودة و�إجراء
نزال جديد من �أجل التفرغ للم�ساعدة يف
حماربة فريو�س كورونا يف بالده .وتربع
املالكم املتوج بـ ١٢لقبا احرتافيا عامليا
يف � ٨أوزان خمتلفة ،بثمن � ٥٠ألف وحدة
طبية لإجراء اختبارات الفريو�س و� ٧٠٠ألف
قناع طبي واق من الفريو�س و ٥حافالت
للم�ساعدة يف نقل الطواقم الطبية .وقال
املالكم �صاحب الـ ٤١عام ًا �إنه ال يخ�شى �أن
ي�صاب بالفريو�س �أو حتى يخ�رس حياته
ب�سببه لأنه يجب �أن يكون يف اخلطوط
االمامية للم�ساعدة من موقعه القيادي.

و�أ�ضاف باكياو ل�صحيفة حملية�" :إذا
كنت يف موقع قيادة يجب �أن تقود النا�س
وتظهر لهم �أنك معهم ،ال يجب �أن تختبئ
لأنك خائف" .وتابع باكياو �أنه يخ�شى من
ارتفاع �أعمال ال�رسقة �إن مل يجد الفقراء
الذين يعي�شون يف ال�شوارع قوتهم اليومي
يف الظرف الراهن .و�أ�ضاف" :لقد ن�ش�أت
فقري ًا ،و�أنا �أعرف ماذا يعني ذلك" .وكان
باكياو يخطط للعودة يف يوليو القادم
خلو�ض نزال جديد لكنه عدل خمططاته
مع �أزمة كورونا احلالية.

11

الثالثاء 2020 /3 /24

		
ال�سنة التا�سعة والع�رشين

الدورة �أقيمت ملدة يومني متتاليني

العدد ()117

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

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

الت�أجيل بات اخليار الأرجح للحدث الريا�ضي املهم

ختام الدورة الت�أهيلية املقدمة من احتاد الدراجات الهوائية بهدف متكني املر�أة �أوملبياد طوكيو ..كل الطرق تقود �إىل الت�أجيل

�أختتمت يف الثاين والع�رشين من مار�س
الدورة الت�أهيلية التي نظمها االحتاد
العام للدراجات الهوائية بهدف متكني

املر�أة يف املجايل الريا�ضي حتت �شعار "
."Women Empowering Course
ويف ختام الدورة التي جرت مبقر اللجنة

االوملبية بالعا�صمة ا�سمرا  ،قدم رئي�س
االحتاد العام للدراجات الهوائية ال�سيد/
تولدي يوهن�س كلمة �أو�ضح فيها ب�إن
الدورة هدفت لتقوية م�شاركة املر�أة يف
من�شط الدراجات الهوائية باملقام االول
 ،مو�صيا ً امل�شاركات يف الدورة اىل تعزيز
دورهن من �أجل ترجمة ماتلقينه اىل �أر�ض
الواقع ونقله اىل �رشيحة �أو�سع بغية �ضمان
م�شاركة ن�سوية متكافئة يف اخلارطة
الريا�ضية.
الدورة التي جرت بني الع�رشين ولغاية
الثاين والع�رشين من مار�س اجلاري بجهود
ذاتية من االحتاد العام للدراجات الهوائية
 ،تناولت �أ�ساليب التدريب اال�سا�سية يف
اللعبة  ،وطرق االدارة والفر�ص القائمة
لهذه الفئة من املجتمع والتحديات التي
تواجهها وكيفية تعزيز اجلهود والتجارب
والعالقات بني امل�شاركات يف الدورة.

مب�شاركة كبرية من املدار�س والطالب

الأ�سبوع الثقايف الريا�ضي مبديرية نقفة يبلغ حمطته اخلتامية

نظم الأ�سبوع الثقايف الريا�ضي مبديرية
نقفة للمراحل االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية من يوم  12فرباير ولغاية 15
مار�س من عاما 2020م  ،بح�ضور م�س�ؤول
التعليم باملديرية الأ�ستاذ /عبداهلل �صالح
وم�س�ؤول العمل ب�إدارة املديرية ال�سيد/
حممد علي �شلع و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سات
احلكومية املختلفة ورجال الدين و�أعيان
املدينة وح�شد غفري كبري من اجلماهري.
اال�سبوع الثقايف الريا�ضي لهذا العام
�إ�شتمل على م�سابقات كرة القدم  ،كرة
ال�سلة  ،وكرة الطائرة.وقدمت عرو�ضا
فنيا من قبل املدار�س االبتدائية
والثقافية والريا�ضية �صاحبت اليوم
اخلتامي لال�سبوع الثقايف الريا�ضي.
ويف مناف�سات كرة القدم للمرحلة
االبتدائية ،فازت مدر�سة نقفة على
مدر�سة �أقرع بنتيجة خم�سة اهداف نظيفة
 ،لتنال الك�أ�س الغالية�.أما يف املرحلة
الإبتدائية �إناث ،حقق فريق مدر�سة طربا
املركز االول .

وتفوق فريق مدر�سة �ضمود على بقية
الفرق  ،لينال املركز االول يف مناف�سات
املرحلة املتو�سط �إناث.اما يف مناف�سات
املرحلة الثانوية  ،ف�ألت الك�أ�س يف كال
اجلن�سني لفريق مدر�سة ظربا.
ويف من�شط كرة ال�سلة للمرحلة

املتو�سطة  ،حازت مدر�سة نقفة الك�أ�س
الغالية يف فئتي الذكور والإناث.
ويف اخلتام  ،مت توزيع الك�ؤو�س واجلوائز
وامليداليات للفائزين باملراكز االمامية
من قبل خمتلف امل�س�ؤولني.
(تقرير/عبداهلل ادري�س)

يتجه خلو�ض غمار الإدارة بعد م�سرية كروية حافلة.

ّ
ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش ي�ستعد خلو�ض حتد جديد
يتجه ال�سويدي زالتان ابراهيموفيت�ش
لو�ضع حد مل�سريته الكروية احلافلة مع
نهاية املو�سم احلايل ر�سميا حيث يتطلع
لبدء م�سرية �إدارية وفقا ملا �أ�شارت �إليه
�صحيفة "مريور" الإنكليزية.
وان�ضم زالتان  ٣٨عاما ،للفريق يف

يناير الفائت ،بعد �أن كان تركه عام
 ،٢٠١٢ويبدو ان جتربته لن تتخطى
الأ�شهر القليلة.
ومل ترق خطوة �إقالة ميالن مدير
كرة القدم يف الفريق زفونيمري بوبان
لل�سويدي خ�صو�صا �أن الكرواتي

لعب دورا حموريا يف عودته للفريق
الإيطايل.
و�أ�ضافت مريور نقال عن �صحيفة
�سبورت ميديا�ست الإيطالية �أن زالتان
يف�ضل البدء بتحد �إداري على جتديد
عقده مع ميالن ملدة عام.

يتولق للعودة لدوري ت�ألق فيه �سابقا

كوتينيو يف�ضل الرحيل عن بر�شلونة ويعرب عن ندمه لرتك هذا الفريق
عرب الالعب الدويل الربازيلي فيليب
كوتينيو ،املعار من فريق بر�شلونة �إىل
بايرن ميونيخ الأملاين ،عن رغبته يف
ترك الفريق الإ�سباين والعودة لدوري
ت�ألق فيه �سابقاً.
وك�شفت م�صادر اعالمية �أملانية
اليوم الأحد ب�أن ادارة بايرن ميونيخ
ال تفكر يف احل�صول على خدمات
كوتينيو خا�صة و�أن الفريق البافاري
ميلك �أحقية التعاقد مع الربازيلي بعد
انق�ضاء فرتة اعارته من بر�شلونة.
كما �أكدت م�صادر مقربة من

بر�شلونة ب�أن االدارة احلالية بقيادة
جو�سيب ماريا بارتوميو ال ت�سعى وراء
عودة الالعب الربازيلي لأن اهتمامها
من�صب على التعاقد مع املهاجم
الأرجنتيني لوتارو مارتينيز ،العب انرت
ميالن الإيطايل.

كما �أن كوتينيو لي�س متحم�سا ً للعودة
لفريق بر�شلونة نظرا ً لل�صعوبات
الكبرية التي وجدها هناك على غرار
�صعوبة التخل�ص من ال�ضغوطات
الكبرية التي كانت م�سلطة عليه

وف�شله يف ا�سكات اجلماهري التي
تنتظر منه �أن يكون خري �سلف ملواطنه
نيمار املنتقل �إىل باري�س �سان جريمان
الفرن�سي.
يف الآونة الأخرية� ،أكدت و�سائل
اعالم انكليزية �أن كوتينيو عرب عن
ندمه لرحيله عن ليفربول و�أنه يفكر
يف العودة للدوري الإنكليزي املمتاز
يف املريكاتو ال�صيفي القادم وتعزيز
�صفوف فريق ت�شيل�سي الذي يرغب يف
التعاقد معه بطلب من املدرب فرانك
المبارد.

قال رئي�س اللجنة املنظمة لأوملبياد
طوكيو يو�شريو موري� ،إن منظمي
الدورة متم�سكون ب�إقامة البطولة ،لكنهم
�سيبحثون خيار ت�أجيل احلدث الريا�ضي
الكبري الذي كان مقررا ال�صيف املقبل.
وقال موري يف م�ؤمتر �صحفي� ،إن فريقا
من اللجنة الأوملبية الدولية واللجنة
املحلية املنظمة �سيبحث �سبل امل�ضي
قدما يف تنظيم الدورة ال�صيفية املقبلة،
لكنه �أكد �أن الت�أجيل خيار مطروح.
ويف املقابل� ،أعلنت كندا ان�سحابها من
امل�شاركة حال �إقامة الدورة يف موعدها،
خ�شية تعر�ض ريا�ضييها خلطر الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد.
و�أ�صدرت اللجنة االوملبية الكندية
بيانا �أكدت فيه �أن "اللجنتني الأوملبية
والباراملبية ومب�ساندة من قبل ريا�ضييها
ومنظماتها الريا�ضية وحكومة كندا،
اتخذت القرار ال�صعب بعدم �إر�سال فرقها
للم�شاركة يف الألعاب الأوملبية والألعاب
الباراملبية يف �صيف عام ."2020
اللجنتني
"تطالب
و�أ�ضافت:
من اللجنتني الأوملبية والباراملبية
الدوليتني ومن منظمة ال�صحة العاملية

ت�أجيل الألعاب ملدة عام".
وباتت كندا �أول دولة تعلن ر�سميا
عدم �إر�سال ريا�ضييها للم�شاركة يف
�أوملبياد طوكيو ،ليزداد ال�ضغط على
اللجنة الأوملبية الدولية واللجنة املنظمة
املحلية التخاذ قرار الت�أجيل.
ويف وقت �سابق ،اعرتف رئي�س وزراء
اليابان �شينزو �آبي �أن ت�أجيل الألعاب
الأوملبية قد ي�صبح حتميا� ،إذا �أدى
فريو�س كورونا امل�ستجد �إىل ا�ستحالة
�إقامتها ب�شكل �آمن.
و�أكد �آبي يف جل�سة للربملان الياباين
ت�صميم بالده على �إقامة الألعاب "لكن
�إذا �أ�صبح ذلك �صعبا� ،آخذين و�ضع
الريا�ضيني ك�أولوية ،ف�إن قرار الت�أجيل
ي�صبح حتميا".
لكن رئي�س الوزرءا �شدد على �أن "الإلغاء
لي�س خيارا" ،لي�ؤكد بالتايل موقف اللجنة
الأوملبية الدولية.
وهي املرة الأوىل التي يديل فيها
م�س�ؤول ياباين رفيع امل�ستوى بت�رصيحات
ر�سمية عن �إمكانية ت�أجيل الألعاب املقررة
من  24يوليو �إىل � 9أغ�سط�س املقبلني،
�إىل موعد الحق.

يف فرتة الإنتقاالت ال�صيفية

مان�ش�سرت يونايتد ي�ستعد لتقدمي عر�ض النتداب �أوباميانغ

�أكدت و�سائل اعالم انكليزية �أن
مان�ش�سرت يونايتد ي�ستعد لتقدمي
عر�ض ر�سمي النتداب الغابوين بيري
�إميرييك �أوباميانغ من فريق �أر�سنال.
و�أ�شارت �صحيفة "ميرتو" اللندنية
ب�أن فريق مان�ش�سرت يونايتد �سيقدم
عر�ضا ً بـ 55مليون يورو المتام �صفقة
التعاقد مع الالعب الغابوين الذي �سجل
 17هدفا ً هذا املو�سم.
"املوندو
�صحيفة
و�أ�شارت
ديبورتيفو" الإ�سبانية ب�أن بر�شلونة
يتابع يف �أوباميانغ وقد يكون خياره
الثاين يف حال ف�شل �صفقة التعاقد
مع مهاجم انرت ميالن الإيطايل ،الوتارو
مارتينيز.
و�أ�ضافت ذات ال�صحيفة ب�أن
املهاجم الغابوين كان قريبا ً من الفريق

الكاتالوين يف املريكاتو ال�شتوي
املنق�ضي.
و�أكد امل�صدر االنكليزي �أن �أوباميانغ
�أعلم املدير الريا�ضي لفريق �أر�سنال،
الإ�سباين را�ؤول �سانليهي  -الذي �شغل
نف�س املن�صب يف فريق بر�شلونة حتى
يناير  - 2018ب�أنه لن يجدد عقده
الذي ينتهي يف عام .2021
ويفكر الالعب ال�سابق لفريق
برو�سيا دورمتوند الأملاين يف البحث
عن فريق يناف�س يف م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا املو�سم القادم خا�صة مع
الو�ضعية ال�صعبة لأر�سنال يف الدوري
املحلي باحتالله املركز التا�سع بـ40
نقطة وبفارق  8نقاط عن ت�شيل�سي
الذي يحتل املركز الرابع� ،آخر املراكز
امل�ؤهلة لدوري الأبطال.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
عادل �صالح

�أقوال م�أثورة

يف �سطور
فريدريك مي�سرتال
(1914 – 1830م)
هو �أديب وم�سرحي و�شاعر فرن�سي .ولد
فريدريك مي�سرتال عام 1830م .وقد قاد عملية
�إحياء اللغة الأوك�سيتانية (لغة �أهل بروڤان�س)
لغويا و�أدبيا يف القرن التا�سع ع�شر .وكان �شخ�صية مهمة يف حركة "فليربيج" التي
هدفت �إىل �إحياء ثقافة بروڤان�س.
�أنهى فريدريك مي�سرتال درا�سة احلقوق يف �إيك�س عا�صمة بروڤان�س القدمية،
كر�س حياته لكتابة ال�شعر .وهو يعترب �أهم �شعراء
لكنه مل ي�شتغل يف هذا املجال بل ّ
بروڤان�س.
كتب العديد من الكتابات يف لغة بروڤان�س ،منها ق�صيدة (احل�صاد) والتي �صدرت
عام 1859م والتي �أعدت لتكون �أوبرا .كما ن�شر العديد من دواوين ال�شعر وقامو�سا
بالإ�ضافة �إىل ترجمة ل�سفر التكوين.
�ألف فريدريك م�سرتال كتاب "مريايو" التي كانت ملحمة �شعبية بلغة "بروڤان�س"
وتعترب من روائع الأدب العاملي .وبعد عامني من ن�شرها نال جائزة الأكادميية
الفرن�سية .ويف عام 1867م ن�شر ق�صيدة كالندو� .أما كتابه جزيرة الذهب حوى على
جمموعة من الق�ص�ص والق�صائد.
يف عام 1904م نال جائزة نوبل للآداب بالتقا�سم مع خو�سيه �إت�شيغاراي .وقد عللت
اللجنة ذلك "ب�سبب عفويته املنع�شة الذي يعك�س ذلك ب�أمانة تامة واملناظر واحلياة
القروية يف موطنه ،و�أي�ضا ب�سبب ن�شاطه كباحث للغة بروڤان�س.
تويف فريدريك م�سرتال عام 1914م عن عمر ناهز الرابعة والثمانني عاماً.

اال�سماء ومعانيها
 �ساعي -:العامل اجليد او الذي ي�سعى للخري. �سافر -:مك�شوف الر�أ�س. �ساقي -:الكرمي او الذي ي�سقي غريه. �سالك -:النافذ �أو الداخل. �سامل -:اخلايل من العيوب او الذي اليفنى او الباقي او املعافى. �سام -:املميت او امل�سم او ن�سبة �إىل �سام بن نوح عليه ال�سالم. �سامح -:الكرمي او اجلاد بالغايل والرخي�ص او اجلود. �سامد -:رافع الر�أ�س.ِّ
ويحدث برباعة.
 �سامر -:امل�سلي الذي ي�سهر �سامع -:املن�صت او املطيع.ً
"�سعيا منا لتنويع مواد �صفحتكم
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم
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 الرابع والع�شرين من مار�س عام 1401م� -:شاه املغول الأتراكتيمورلنك يغزو دم�شق.
 يف الرابع والع�شرين من مار�س عام 1837م -:كندا متنح مواطنيها الأفارقةحق الت�صويت.
 يف الرابع والع�شرين من مار�س عام 1882م -:املكت�شف الأملاين روبرت كوخيكت�شف املكروب امل�سبب ملر�ض ال�سل.
 يف الرابع والع�شرين من مار�س عام 1923م -:قيام النظام اجلمهوري يفاليونان.
 يف الرابع والع�شرين من مار�س عام 1990م� -:إن�شاء "االحتاد االقت�صاديلدول املغرب العربي" لكل من تون�س واجلزائر واملغرب وموريتانيا وليبيا.
 يف الرابع والع�شرين من مار�س عام 2016م -:املحكمة اجلنائية الدوليةليوغو�سالفيا ال�سابقة حتكم على اجلرنال رادوفان كاراديت�ش � 40سنة ً
�سجنا
بتهمة القيام ب�إبادة جماعية �أثناء حروب يوغو�سالفيا.

من اقوال العظماء

 اذا خ�سرت �شخ�ص ًا لأنك كنت�صريح ًا معه ف�أنت الرابح  ،لأن
العقول ال�صغرية هي التي ال
ت�ستوعب ال�صراحة�(.إبراهيم
الفقي)
 اذا وقعت يف �أزمة م�ستحكمةفاجعل فكرك يف مفاتيحها ال يف
ق�ضبانها(.م�صطفى ال�سباعي)
 اخرت دائما الطريقة التي تبدو�أف�ضل مهما كانت �صعبة ،فالتعود
�سيجعلها بعد قليل �سهلة ومقبولة.
(فيثاغور�س)
 قال حكيم  :كلما �سرت مع رجلنيوجدت لنف�سي �أ�ستاذين  :فمن له
ف�ضائل فهو قدوتي ،ومن له رذائل
فهو عربتي.
الكرمي
نف�س
 عند اخلط�أُ
ِ
ّ
ُ
وتن�صح،
ئيم تفرحُ
حتزن َ
ُ
ونف�س الل ِ
َ
وتف�ضح(.عبد العزيز الطريفي)
 ال�صديق الذي يحبك ب�صدقعاتبه �إذا �أخط�أ لكن ال تخ�سره  ،قد
ال تعيد لك احلياة مثله(.روبرت
بويل)
 ثق ب�أن ال�صوت الهادئ �أقوىمن ال�صراخ و�إن التهذيب يهزم
الوقاحة و�إن التوا�ضع يحطم
الغرور والإحرتام ي�سبق احلب(.
وليم �شك�سبري)
 الرجل بال �صديق كاليمنيبال �شمال(.اخلليل بن �أحمد
الفراهيدي)
 ال�شك عيب الأحمق  ،وال�سذاجةعيب العاقل(.دني�س ديدرو)
 يف كل وقت تناف�س فيه �ضد منهو الأف�ضل ،تكون هنالك فر�صة
عظيمة للتعلم(.بوين بلري)
 املو�سيقى الهادئة ت�ساعدك علىالتفكري يف م�شكلة  ..واملو�سيقى
ال�صاخبة ت�ساعدك على الهرب من
م�شكلة�(.إح�سان عبد القدو�س)
 �أول �سر من �أ�سرار النجاح � ،أنت�ؤمن بنف�سك(.توما�س �إدي�سون)
 ال�صديق املخل�ص �أنفعاملقتنيات�(.سقراط)

معلومات قد ت�سمعها لأول مرة عن اال�ستحمام

هناك بع�ض الأقاويل التي
ت�شري �إىل فائدة اال�ستحمام
�صباحا وتعدد فوائده ،بينما
البع�ض يقولون باال�ستحمام
ليال ،بجانب الكثري من الدرا�سات
عن "اال�ستحمام" ،التي تو�ضح
ت�أثريه على �أج�سادنا.
وت�شري موقع "�سبوتنك" نقال
عن جملة "تي �أون الين" الأملانية
�إىل �أن اال�ستحمام يحتوي على
(� 5أ�رسار او معلومات) قد يكون النا�س
ي�سمعونها لأول مرة ،وجاءت تلك الو�صايا
اخلم�س على النحو التايل-:
/1هرمون ال�ساخن-:
�إذا كنت واحدا ممن يحبوا اال�ستحمام
بد�ش من املاء ال�ساخن لفرتة طويلة،
فيمكنك �أن ت�ستفيد بكل مزاياه و�أ�رساره يف
امل�ساء ،بدال من �أن ت�أخذه �صباحا وي�صبح
عبئا عليك .وميتاز د�ش املاء ال�ساخن
م�ساء ،ب�أنه يريح الع�ضالت ويخف�ض
�ضغط الدم ويت�سبب يف ات�ساع الأوعية
الدموية ،ما قد يكون مفيدا ب�صورة قوية
بعد يوم عمل مرهق .بعد انتهائك من د�ش
املاء ال�ساخن� ،ست�شعر عقبه بالتعب،
ثم تنام ب�صورة �أف�ضل ،نظرا لأن اجل�سم
يفرز هرمون "امليالتونني" ،الذي يعزز
من النوم.
 /2طبقة واقية-:
�أما �أولئك الذين يتمتعون بالب�رشة
اجلافة ،فيمكن �أن يكون الد�ش امل�سائي
بالن�سبة لهم ،هو حل مثايل .وميكن
اال�ستحمام خالل فرتات امل�ساء �أن ي�شكل
لأ�صحاب الب�رشة اجلافة طبقات جلد
واقية ،خا�صة و�أن اجللد ال يحتك ب�أي
مالب�س �ضيقة ،كما �أن م�ستح�رضات العناية
لديها ما يكفي من الوقت للعمل.
 /3املاء فقط-:
يقدم اخلبري الأملاين"�إيرن�ست تابوري"
مدير املركز الأملاين للنظافة ،ن�صيحته
بقوله �إن �أ�صحاب الب�رشة احل�سا�سة
واجلافة ميكن �أن ي�ستخدموا املاء الفاتر
فقط ،حتى ال تتعر�ض ب�رشتهم لأي �إرهاق.

وتابع قائال �إذا كان ما تعانيه جمرد
"التعرق" فقط ومل تكن مت�سخا ،فيمكنك
�أن تلج�أ �إىل املاء الفاتر فقط ،حتى ال
ترهق ب�رشتك ،وتتخلى عن �أي غ�سول
لال�ستحمام ،التي قد ت�صيبك ب�أمرا�ض
عديدة".
وقال خبري النظافة� ،إنه "�إذا كان هناك
�أ�شخا�ص يف�ضلون اال�ستحمام عن طريق
الغ�سول �أو رغاوي ال�صابون اخلفيفة وال
تت�سبب يف تهييج الب�رشة".
 /4ال�صباحي �أف�ضل-:
لكن �أولئك الذين يعانون من التعرق
الدائم واملتكرر ،وخا�صة يف الليل،
فيكون من الأف�ضل بالن�سبة لهم �أخذ الد�ش
ال�صباحي "الفاتر" .وميكن الد�ش ال�صباحي
التخل�ص من العرق ومنع انبعاث الرائحة
من اجل�سم ،حتى مع وجود ال�شعر الدهني
فاال�ستحمام ال�صباحي ميثل ميزة كبرية.
وميكن اال�ستحمام ال�صباحي �أ�صحاب
ال�شعر الدهني من التخل�ص من �إفرازات
الغدد الدهنية ،التي تتجمع ليال يف فروة
الر�أ�س وال�شعر.
/5املن�شط البارد-:
�أما من يرغب دوما يف بث احليوية يف
ج�سمه بعد اال�ستحمام ،و�أن ين�شط دورته
الدموية و�أن يح�صل على طاقة قوية،
فيمكنه �أن يلج�أ �إىل اال�ستحمام بد�ش بارد
�أو �أكرث برودة على ح�سب ما يتحمله ،لأن
هذا ي�ساهم ب�صورة كبرية يف حتفيز الدورة
الدموية وتن�شيط اجل�سم والعقل� ،إذن
الد�ش البارد �صباحا يكون �أف�ضل من�شط
لك طوال اليوم.

'نيوتن' عمل يف املنزل �أثناء انت�شار الطاعون فاكت�شف اجلاذبية

متاما مثل معظم الأ�شخا�ص يف جميع
ً
�أنحاء العامل الذين يعملون من املنزل
ملنع انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد،
كان �إ�سحاق نيوتن يعمل يف املنزل �أثناء
انت�شار الطاعون يف �أوروبا.
وبح�سب موقع ( )history hustleكان
نيوتن يف ذلك الوقت �أكرث �إنتاجية،
حيث طور نظرياته يف ح�ساب التفا�ضل
والتكامل والب�رصيات وحتى اجلاذبية.
وكان �إ�سحاق نيوتن عا ً
ملا يف علم
الريا�ضيات ،وعاملا يف الفلك ،ويعترب
ريا يف تقدم
�أحد �أكرث الأ�شخا�ص ت�أث ً
املعرفة الب�رشية .وكتب الكتاب ال�شهري
امل�سمى "الأ�صول الريا�ضية للفل�سفة
الطبيعية" الذي ُن�رش يف عام 1687م ،
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وهو معروف � ً
أي�ضا على نطاق وا�سع
و�شعبي لنظرياته حول قانون
اجلاذبية.
ح�صل نيوتن على درجة
البكالوريو�س من كلية "ترينيتي"
يف "كامربيدج" عام 1665م ،وكان
�سيوا�صل تعليمه ،ولكنه ب�سبب تف�شي
الطاعون ،مت اتخاذ االحتياطات
و�أغلقت اجلامعة م�ؤق ًتا ،لذلك كان
�إ�سحاق نيوتن يعمل من املنزل.
ومن املفارقات �أنه بينما كان وقته
يف العمل يف الكلية "غري مميز"،
ف�إن وقت نيوتن يف العمل من املنزل
كان �أكرث �سنواته �إنتاجية وغيرّ
م�سار العلوم ،وعندما عاد نيوتن �إىل
كامربيدج� ،أ�صبح زميلاً  ،ثم �أ�ستا ًذا.
وكان لدى �إ�سحاق نيوتن خيار التواجد
يف حديقته ،لأنه كان يعمل من املنزل.
وعلى الرغم من �أن هذه الق�صة قد ال تكون
متاما� ،إال �أن نيوتن يدعي �أنه
�صحيحة
ً
عندما �شاهد تفاحة ت�سقط من �شجرة ،فقد
مت �إلهامه ل�صياغة نظريته عن اجلاذبية.
لذا �إذا كنت تعمل من املنزل يف هذه
الأوقات ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا،
ً
بع�ضا من �إ�سحاق نيوتن وحقق
فا�ستلهم
�أق�صى ا�ستفادة منه� ،سواء كان ذلك يعني
العمل اجلاد �أو ق�ضاء املزيد من الوقت مع
�أحبائك يف املنزل ،ولكن لي�س بال�رضورة
�أنك حتتاج �إىل اكت�شاف اجلاذبية.
Sabur Printing Services

