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افتتاح مهرجان اجلالية االرترية يف جدة و�ضواحيها تقييم تطور تعليم الكبار يف مديرية مندفرا

ُ�أعلن �إزدياد ن�سبة امللتحقني بركب تعليم الكبار مبديرية مندفرا هذا العام
مقارنة بال�سنوات ال�ستة املا�ضية بف�ضل اجلهود اجلارية ملحو االمية.
واو�ضح م�س�ؤول تعليم الكبار يف املديرية اال�ستاذ /افرمي ا�سفها يف االجتماع
التقييمي الذي نظم يف التا�سع ع�رش من نوفمرب اجلاري ت�سجيل  302مواطن
هذا العام ترتاوح اعمارهم مابني  15وحتى  45عاما  ،وقد اختتم  257منهم
درا�ستهم .وذكر م�س�ؤول التعليم يف املديرية اال�ستاذ قرزقهري تولدي بانه
وح�سب الدرا�سة التي اجريت �أن  1146مواطن يف املديرية مل يتلقو التعليم ،
وقد ترتاوح اعمارهم ما بني  14وحتى  45عاما ،كما �أن � 105آخرين ترتاوح
اعمارهم مابني  9وحتى  14عاما ،منا�شدا مدراء ال�ضواحي لبذل جهود حثيثة من
اجل اللحاق به�ؤالء يف مائدة التعليم.
وقال مدير مديرية مندفرا ال�سيد /هزقيا�س وهبت "ان املهام التي جرت والزالت
جتري يف برنامج حمو االمية م�شجعةِّ ،
مذكرا ب�رضورة تعزيز دور كافة اجلهات
خا�صة مدراء ال�ضواحي لتدري�س الذين مل يجل�سوا على مقاعد التعليم  ،م�ؤكد ًا
جاهزية ادارته لتقدمي كل مايف و�سعها الجناح الربنامج.

تربية النحل يف �ضاحية فرر مبديرية ارعتا ت�سجل تطورا ملمو�س ًا

افتتح معايل وزير ال�شئون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح يف
احلادي والع�رشين من نوفمرب اجلاري
مهرجان اجلالية االرترية ال�سنوي يف
جدة و�ضواحيها باململكة العربية
ال�سعودية ،والذي يتم تنظيمه هذا
العام حتت �شعار» العمل بالر�ؤى».
حيث تفقد معايل الوزير عثمان
�صالح برفقة القن�صل العام بجدة
و�ضواحيها ال�سيد /عبد الرحمن عثمان
وغريه من امل�س�ؤولني معار�ض االبتكار
وال�صور الفوتوغرافية املعدة من قبل
طالب املدر�سة االرترية العاملية

بجدة و�شباب اجلبهة ا�ضافة اىل
عرو�ض االعمال اليدوية والوجبات
ال�شعبية التي اعدتها ع�ضوات املر�أة
يف جدة .
والقى القن�صل االرتري العام يف
جدة و�ضواحيها ال�سيد /عبد الرحمن
عثمان كلمة يف املنا�سبة او�ضح فيها
،ان املهرجان ياتي موا�صلة للربامج
التي تعزز وت�ؤكد الوحدة والرتابط
والتاطري اجليد باجلالية ،م�شيد ًا
باجلهات التي �ساهمت بفعالية يف
اجناز هذا التجمع الوطني الكبري.
وا�شار موفد االعالم اىل ان املنا�سبة

ا�شتملت على برامج فنية قدمتها فرقتي
الورود احلمراء و�شباب اجلبهة،
باال�ضافة اىل مناف�سات عرو�ض
االزياء ،وغريها من امل�سابقات
الرتفيهية  .ويف اخلتام وزعت
اجلوائز على الفائزين يف املناف�سات
وامل�سابقات املختلفة.
وا�شار امل�شاركون يف املهرجان
اىل ان مهرجان هذا العام الذي يتم
تنظيمه يف الوقت الذي ت�شهد فيه
البالد اجواء ال�سالم ورفع احلظر
اجلائر  ،م�ؤكدين جاهزيتهم الجناح
الربامج التنموية.

ظلت اجلهود اجلارية لتعزيز وعي
املر�أة باقليم عن�سبا حتقق تغيريات
كبرية يف زيادة م�شاركة الإناث يف كافة
املناحي ،وان ازدياد اعداد املوظفات
يف املجال ال�صحي خري دليل على
ذلك .وقد مت تو�ضيح ذلك يف اللقاء
التقييمي الذي اقامه فرع املر�أة يف
االقليم يف ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش
من ال�شهر احلايل مبدينة كرن.
وبعد ان مت التباحث بعمق يف
اللقاء حول االعمال اجلارية يف

تعزيز ان�شطة التاطري والق�ضاء على
العادات ال�ضارة  ،وكذلك االعمال
اجلارية لتعزيز وتطوير قدرات املر�أة
االكادميية و�سبل تطوراتها ،وو�ضعت
مهام ت�ؤدي اىل العمل بجدارة يف
امل�ستقبل .وذكرت م�س�ؤولة اخلدمات
االجتماعية االقت�صادية للفرع ال�سيدة
�/سنايت حماري بان التغيريات
االيجابية التي ت�شهدها املر�أة يف كافة
القطاعات نتاج الوعي املتنامي،
داعية لتعزيز اال�ستثمار اجلاري يف

فئة االناث .بدورها قالت م�س�ؤولة
املر�أة يف االقليم ال�سيدة �/آمنة ح�سن
انه وكماتدل عليه التطورات على ار�ض
الواقع تو�ضح تنامي وعي املر�أة
وقدراتها من فرتة لأخرى ،م�شددة
بانه يدفع قدما ملزيد من االنتاجية.
يف غ�ضون ذلك نظم يف التا�سع ع�رش
من نوفمرب اجلاري للمر�أة الآتية من
كافة ارجاء االقليم �سمنار تركز حول
االدارة واملالية.

عن�سبا :املر�أة ت�سجل م�شاركة وا�سعة يف قطاع العمل العام

ظلت ان�شطة تربية النحل اجلارية يف �ضاحية فرر مبديرية ارعتا اقليم جنوب البحر
االحمرت�سجل تطورا ملمو�سا .وا�شار مربو النحل اىل مالئمة بيئتهم لرتبية النحل لذلك قاموا
باجناز خاليا النحل ح�سب قدراتهم ومزاولة الن�شاط بفعالية  ،م�ؤكدين تنمية انتاجهم بف�ضل
م�ساعيهم املبذولة  ،كما ظلت تنت�رش منتجاتهم يف ا�سواق طيعو و�ضواحيها .وذكروا بان فرع
الزراعة يقدم لهم ن�صائح وار�شادات للتحول اىل اال�ساليب الع�رصية لرتبية النحل ،داعني للدفع
بالدعم العيني والدورات الت�أهيلية.
واو�ضحوا بانهم ا�ستدركوا من خالل جتاربهم بان العمل يتطلب جهود ومتابعة م�ستمرة ،ومع
كرثة اعداد املزاولني لهذا الن�شاط يف الوقت احلايل يدعون اجلهات املعنية لتقدمي الدعم الالزم
لهم .و يف ع�ساقاال ارتفعت ن�سب امل�شاركة يف التعليم.
واو�ضح مدير مدر�سة ع�ساقاال االبتدائية اال�ستاذ جمال مو�سى ان ن�سب الطالب ارتفعت 4
%مقارنة مع العام الفائت ،خا�صة الطالبات بلغت ن�سبة.% 3
ودعا اولياء االمور واالدارات لتعزيز اجلهد الر�سال االطفال الذين بلغو ال�سن الدرا�سي اىل
املدر�سة.

انطالق حملة تطعيم احل�صبة ر�سميا مب�ست�شفى بيت خم�أ

نظم يف احلادي والع�رشين من نوفمرب يف م�ست�شفى بيت خم�أ با�سمرا احلفل
الر�سمي النطالق حملة التطعيم �ضد احل�صبة واحلمرية ( احل�صبة االملانية)
وتقدمي فيتامني �أ بح�ضور الوزراء وامل�س�ؤولني و�رشكاء التنمية .
واو�ضحت وزيرة ال�صحة �أمينة نور ح�سني يف الكلمة التي القتها ان التطعيم من
اهم اخلدمات ال�صحية والطبية الفاعلة  ،وا�سا�س مكافحة االمرا�ض  ،م�شرية اىل
ان تطعيم االطفال ب�صفة خا�صة يعترب احد اعمدة �ضمان �صحة االجيال والتطور
االقت�صادي ،لذلك تعمل ارتريا يف هذا املجال عامة ومكافحة االمرا�ض بالتطعيم
خا�صة ،وقد حققت هذه االعمال جناحا كبريا .وقالت ان تو�سيع التطعيم احد
الربامج الناجحة يف ارتريا ،حيث يوجد  285مركز تطعيم ثابت و 385موقع
تطعيم م�ؤقت  ،كما �أن التغطية بلغت  ،% 95وادى ذلك حل�صول ارتريا على
اجلوائز الدولية  ،واكد بان التطعيم �ضد احل�صبة واحلمرية �سي�ستمر بانتظام
�ضمن برامج التطعيم يف هذا اليوم .واو�ضحت مندوبة منظمة ال�صحة العاملية
الدكتور جوزفني نامبوزا بان جناحات خف�ض ن�سب وفيات االطفال يعك�س العهد
القوي للحكومة االرترية ،وان م�ساهمة برنامج التطعيم كبري يف هذا اجلانب،
م�شرية اىل ان ارتريا من اوىل الدول االفريقية التي ينتظر منها دورا كبري ال�ستئ�صال
احل�صبة واحلمرية  ،م�ؤكدة ا�ستعداد االمم املتحدة وال�رشكاء الدوليني لدعم
جهد ارتريا .واو�ضح مندوب �صندوق الطفولة التابع لالمم املتحدة "اليون�سيف
"الدكتور بيري نغوم ان حملة التطعيم �ضد احل�صبة واحلمرية التي تنطلق بعد
ا�ستعدادات ل�سنتني ،جزء من جهد حماية �صحة اطفال ارتريا ،م�ؤكدا على ثقته
لنجاح برنامج وزارة ال�صحة  .ويتوقع تغطية حملة التطعيم االوىل �ضد احل�صبة
واحلمرية وفيتامني �أ اكرث من مليون وخم�سمئة الف طفل.

دورة تاهيليةبالقا�ش-بركة حول جودة النبات واحليوان

نظم مكتب الزراعة يف اقليم القا�ش بركة دورة تاهيلية يف مدينة ت�سني
للمهنيني الزراعيني واملزارعني من ع�رشة مديريات باقليم القا�ش -بركة حول
�ضمان جودة البذور والنباتات واملا�شية .واو�ضح م�س�ؤول اخلدمات يف مكتب
الزراعة باالقليم ال�سيد /حقو�س قربماريام ان البذور واحليوانات وم�شتقاتها
التي مل جتر عليها املراقبة ال�صحية لها تاثري �صحي كبري ،داعيا املزارعني
العمل لتقدمي منتجات �صحية ك�شف عليها املهنيون الزراعيون.
وقال" ان القلق يزول باعتماد املزارعني على املوارد الطبيعية وتقوية الرقابة
على الواردات غري القانونية ،م�ؤكدا بان االدوية والكيماوايات الزراعية �رضرها
اكرب من فوائدها .من جانبه او�ضح املدير التنفيذي الدارة مديرية ت�سني ال�سيد
/ت�سفازقي عقبازقي ان مدينة ت�سني باعتبارها ميناء بري تنت�رش فيها املواد
الغذائية التي تدخل بطريقة غري قانونية دون التاكد من جودتها ،و�ستعمل
ادارة املدينة لل�سيطرة عليها .واكد امل�شاركون على العمل لتعزيز امل�شاركة
لل�سيطرة على البذور والنباتات واحليوانات وم�شتقاتها وكذلك ادوية احليوانات
ومبيدات احل�شائ�ش التي تدخل بطريقة غري قانونية.
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انخفا�ض �سكان بكني لأول مرة منذ  20عاما ترامب يتهم الق�ضاة بجعل �أمريكا "غري �آمنة"

ذكرت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
"�شينخوا" �أن عدد �سكان العا�صمة
ال�صينية بكني انخف�ض يف  2017لأول
مرة منذ  20عاما .و�أ�ضافت الوكالة
يف �ساعة مت�أخرة�،أول ام�س اخلمي�س،
�أن عدد املقيمني ب�صفة دائمة بلغ
 21.707مليون ن�سمة العام املا�ضي،
وهو ما يقل � 22ألفا عن العدد يف
العام ال�سابق .وذكرت �شينخوا نقال
عن امل�ؤمتر ال�شعبي للمدينة� ،أن عدد
ال�سكان بالأحياء احل�رضية ال�ستة يف
بكني انخف�ض ثالثة يف املئة عما كان
عليه عام  .2016وتبذل �سلطات بكني
جهودا للحد من النمو ال�سكاين يف �إطار
م�ساعيها ملعاجلة االزدحام املروري،
وقلة املوارد وارتفاع �أ�سعار ال�سكن.
وارتفع عدد �سكان بكني مبقدار الثلثني

منذ عام  1998يف حني
زاد ا�ستهالك الطاقة
ب�أكرث من املثلني وزاد
عدد ال�سيارات لثالثة
�أمثاله .ويف عام 2016
قالت بكني �إنها �ستتخذ
�إجراءات بحيث ال يزيد
عدد �سكانها عن 23
مليون ن�سمة بحلول
نهاية العقد احلايل.
ويف حني ت�سعى مدن
كربى مثل بكني و�شنغهاي للحد من
النمو ال�سكاين ،تتخذ ال�صني ككل
خطوات لتعزيز معدالت املواليد التي
انخف�ضت عام  2017ومن املتوقع �أن
تزداد انخفا�ضا هذا العام .ومن املتوقع
وفقا لبيانات ن�رشتها العام املا�ضي

الرابطة ال�صينية للأمن االجتماعي،
وهي جماعة بحثية� ،أن يبلغ عدد
امل�سنني يف ال�صني  400مليون بحلول
نهاية عام  2035ارتفاعا من نحو 240
مليونا هذا العام ،مما ي�ضع اخلدمات
ال�صحية و�صناديق معا�شات التقاعد
حتت �ضغط �شديد.

�أوروبا تطالب تركيا ب�إطالق دمريطا�ش و�أكادمييني

وجه االحتاد الأوروبي ر�سالة قوية
ّ
اىل �أنقرة� ،إذ طالبها ب�إطالق زعيم
كردي ،مندد ًا باعتقالها �صحافيني
و�أكادمييني.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحايف
عقده وزير اخلارجية الرتكي مولود
جاوي�ش �أوغلو يف �أنقرة مع نظريته
الأوروبية فيديريكا موغرييني
واملفو�ض الأوروبي لتو�سيع االحتاد
ّ
يوهان�س هان .وي�أتي ذلك بعدما
طالبت املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان �أنقرة ب�إطالق رئي�س «حزب
ال�شعوب الدميوقراطية» الكردي
�صالح الدين دمريطا�ش ،املحتجز منذ

�أكرث من �سنتني .لكن
الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان رف�ض
قرار املحكمة ،معترب ًا
�أنه غري ملزم لبالده.
امل�س�ؤوالن
و�أ�شار
الأوروبيان �أي�ض ًا �إىل
احلقوقي
النا�شط
عثمان
امل�سجون
كافاال و� 15أكادميي ًا
احتجزتهم ال�سلطات
الأ�سبوع املا�ضي ،يف �إطار حتقيق
يتهمهم مبحاولة �إطاحة احلكومة يف
احتجاجات عام .2013
و�أكدت موغرييني �أهمية ال�رشاكة
«اال�سرتاتيجية» مع �أنقرة ،لكنها
�أعربت عن قلق من توقيف مثقفني
مرتبطني بكافاال .وقالت« :تركيا
موحد وو�سائل
�ستكون �أقوى مبجتمع
ّ
�إعالم حرة وحوار دائم ومفتوح بني
املجتمع املدين والقادة .نعبرّ
عن قلق عميق من توقيف �أ�ساتذة
جامعيني معروفني وممثلني عن
املجتمع املدين».

ّ
وح�ضت ال�سلطات على �إطالق
دمريطا�ش ،قائلة« :على تركيا اتباع
حكم املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان .ال معايري مزدوجة هنا.
لدينا معايري مرتفعة� ،سواء �أعجبكم
ذلك �أم ال» .و�شدد هان على �أهمية
احلوار ال�سيا�سي ،م�ستدرك ًا �أن االحتاد
قلق من اعتقال �صحافيني و�أكادمييني
ومدافعني عن حقوق الإن�سان ونا�شطني
من املجتمع املدين .و�أ�ضاف« :يجب �أن
تعتمد الإجراءات اجلنائية والق�ضائية
على افرتا�ض الرباءة ،و�أن يتمكّ ن
ال�صحافيون واملجتمع املدين من �أداء
عملهم املهم».
ّ
ح�ض جاوي�ش �أوغلو
يف املقابل،
االحتاد الأوروبي على وقف الدفاع
عن «منخرطني يف ن�شاطات ت�ستهدف
�إ�سقاط احلكومة الرتكية املنتخبة
دميوقراطي ًا» .و�أكد جمدد ًا �أن تركيا
ت�ستهدف االن�ضمام �إىل التكتل بو�صفها
دولة «كاملة الع�ضوية» ،وتابع:
«الت�رصيحات التي ت�ستبعد تركيا
وتتجاهل و�ضعها ع�ضو ًا مر�شح ًا
(للع�ضوية) ،ال تفيد يف �شيء»

اجتماع �أوروبي لإزالة "العقبة الأخرية" �أمام خروج بريطانيا

يلتقي مفاو�ضون من االحتاد
الأوروبي ام�س اجلمعة ،ملحاولة
�إزالة العقبة الأخرية قبل قمة من
املقرر عقدها يوم الأحد للت�صديق
على اتفاق ب�ش�أن خروج بريطانيا
من االحتاد ،لكن اعرتا�ضات �أبدتها
�إ�سبانيا ب�ش�أن جبل طارق تعني �أن
الن�ص النهائي قد ال يكون جاهزا حتى
اللحظات الأخرية .وقبل �أربعة �أ�شهر
من املوعد املقرر خلروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي ،باتت املعاهدة
القانونية املتعلقة باخلروج و�إعالن
�سيا�سي م�صاحب لها ب�ش�أن م�ستقبل
العالقات بني اجلانبني جاهزين
للت�صديق عليهما من قبل رئي�سة
وزراء بريطانيا ترييزا ماي وزعماء
دول االحتاد ال�سبع والع�رشين.
وطلبت �إ�سبانيا تعديالت على
معاهدة االن�سحاب والإعالن اخلا�ص
بالعالقات اجلديدة بني �أوروبا
واالحتاد الأوروبي ،بحيث تو�ضح
�أن �أي قرارات تخ�ص منطقة جبل
طارق املتنازع عليها والتابعة للتاج

ا لرب يطا ين
�ستتخذ خالل
حما د ثا ت
مع
مبا�رشة
مدريد .وقال
رئي�س الوزراء
ا لإ �سبا ين ،
و
ر
بيد
�سا نت�شيث ،
اخلمي�س� ،إن
بالده �ستعرت�ض
على م�سودة االتفاق اخلا�صة بخروج
بريطانيا من االحتاد �إذا مل جتر
التعديالت .بح�سب رويرتز .وكتب
على تويرت "بعد املحادثة التي
�أجريتها مع ترييزا ماي ،تظل
مواقفنا متباعدة� .ستدافع حكومتي
دوما عن م�صالح �إ�سبانيا .و�إذا
مل جتر تغيريات ف�سنعرت�ض على
اتفاقية اخلروج" .ووفقا لقواعد
االحتاد الأوروبي ،ف�إن الت�صديق على
معاهدة االن�سحاب يكون بالأغلبية
ولي�س بالإجماع ،ومن ثم ف�إن دولة
واحدة الميكنها عرقلة الت�صديق .غري
�أن زعماء االحتاد الأوروبي ي�سعون
للوحدة فيما يتعلق بهذا الأمر البالغ
احل�سا�سية �سيا�سيا .ويواجه اتفاق
اخلروج من االحتاد الأوروبي معار�ضة
قوية يف الربملان الربيطاين الذي
ال بد و�أن ي�ؤيد االتفاق حتى يت�سنى
�رسيانه .و�إن مل يحدث ف�ستخاطر
بريطانيا باخلروج من االحتاد يف
 29مار�س  2019دون اتفاق يخفف
من وط�أة التغريات االقت�صادية التي

�ستطر�أ .و�إ�رصارا منها على عدم
ال�سماح لأي �إعادة �صياغة لأي من
الن�صني ب�إخراج العملية اله�شة
بالفعل عن م�سارها ،اقرتحت دول
االحتاد الأوروبي التعامل مع بواعث
قلق �إ�سبانيا يف بيان منف�صل من
جانب الزعماء ال�سبعة والع�رشين
يوم الأحد ويلتقي مفاو�ضو دول
االحتاد ال�ساعة  0900بتوقيت
جرينت�ش اليوم اجلمعة يف بروك�سل،
بعدها ت�أتي ماي لإجراء حمادثات مع
رئي�س املفو�ضية الأوروبية جان كلود
يونكر م�ساء ال�سبت� ،أي قبل �ساعات
من القمة املقررة.

حدود �أمريكا واملك�سيك مع
انتظار ح�شود املهاجرين
للعبور
احت�شد مئات من املهاجرين
القادمني من �أمريكا الو�سطى حول
نقطة عبور ت�سودها �أجواء التوتر على
حدود املك�سيك مع الواليات املتحدة
حيث ت�سببت �إجراءات الأمن امل�شددة
يف ا�صطفاف طوابري طويلة من
الراغبني يف ح�ضور جتمعات مبنا�سبة
عيد ال�شكر على اجلانب الآخر من
احلدود وانطلق املهاجرون ال يحملون
�سوى متعلقات ب�سيطة وكثريون منهم

جدد الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ترامب ،اخلمي�س ،هجومه على
الق�ضاء متهما الق�ضاة بجعل
البالد غري �آمنة ،ب�سبب خالف بني
اجلانبني حول طالبي اللجوء.
و�شن ترامب �أحدث هجماته على
"تويرت" ب�ش�أن هذه الق�ضية بعد
يوم من املواجهة العلنية مع رئي�س
املحكمة العليا ،جون روبرت�س ،ب�ش�أن ا�ستقالل املحاكم.
وكتب ترامب على موقع التوا�صل االجتماعي" :يجب �أن ال ي�صدر الق�ضاة قرارات
ب�ش�أن الأمن .والأمان على احلدود� ،أو يف �أي مكان �آخر" .ونقلت "فران�س بر�س"
عن ترامب قوله�" :إنهم ال يعرفون �شيئا عن ذلك ويجعلون بالدنا غري �آمنة".
و�أ�ضاف" :يجب ال�سماح جلهات تطبيق القانون العظيمة بالقيام بعملها! و�إال
فالبديل �سيكون الهرج واملرج والفو�ضى والإ�صابات واملوت".
وترامب الذي هاجم الق�ضاة من قبل بعد �إ�صدارهم �أحكاما مل تكن ل�صاحله،
عرب عن غ�ضبه هذا الأ�سبوع بعد �أن منعت حمكمة اال�ستئناف الفيدرالية م�ؤقتا
�إعالنا رئا�سيا ب�ش�أن اللجوء.
وجاء يف الإعالن �أنه ال يحق �سوى للأ�شخا�ص ،الذي يدخلون الواليات
املتحدة من نقاط الدخول الر�سمية التقدم بطلبات اللجوء ،ما يعني الرف�ض
املبا�رش ملن يت�سللون عرب احلدود.
ويف خطوة ا�ستثنائية ،رد روبرت�س على انتقاد ترامب لقا�ض فيدرايل بو�صفه
�أنه "قا�ضي �أوباما".
وقال روبرت�س يف بيان الأربعاء" :لي�س لدينا ق�ضاة �أوباما �أو ق�ضاة ترامب،
�أو ق�ضاة بو�ش �أو ق�ضاة كلينتون".
و�أ�ضاف" :ما لدينا هو جمموعة ا�ستثنائية من الق�ضاة املخل�صني الذين يبذلون
�أف�ضل ما بو�سعهم لتوفري احلقوق املت�ساوية ملن ميثلون �أمامهم".

�إ�سبانيا تعلن �إنقاذ نحو  800مهاجر

�أعلنت ال�سلطات الإ�سبانية �أنها
مهاجرا
�أنقذت �أول �أم�س اخلمي�س 778
ً
على منت العديد من الزوارق يف غرب
البحر الأبي�ض املتو�سط .وكتبت
خدمات الإنقاذ البحري على تويرت،
�شخ�صا كانوا على
�أنها �ساعدت 590
ً
منت  12زورقا .و�أ�ضافت �أنه على

ي�سحبون �أطفاال يف حماولة للعبور من
مدينة تيخوانا املك�سيكية احلدودية.
ويتكد�س يف ملعب بي�سبول باملدينة
الآن نحو � 6000آالف مهاجر كانوا
قد تدفقوا من �أنحاء املك�سيك يف
الأ�سابيع الأخرية .وو�صل املهاجرون
�إىل معرب �شابارال احلدودي املواجه
ملدينة �سان دييجو بوالية كاليفورنيا
الأمريكية وقالوا �إنه �سينتظرون
باملوقع �إىل �أن يتمكنوا من التقدم
بطلبات اللجوء ،رغم ت�شديد الواليات
املتحدة للإجراءات على احلدود.
وقال ديفيد الذي قدم من هندورا�س
”يتملكنا الي�أ�س� .أمطرت ال�سماء
الليلة املا�ضية و�أغرقتنا جميعا.
مل تعد باملوقع �أي م�ساحة ،وكلنا
مر�ضى� .أطفايل �أ�صيبوا بنزلة برد...
ومل ي�أت �أحد مل�ساعدتنا“ .ويف وقت
�سابق يوم اخلمي�س قال الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �إنه �أجاز
ا�ستخدام القوة املميتة على احلدود
وحذر من �أن بالده قد تغلق احلدود

منت �أحد تلك الزوارق "قال
الأ�شخا�ص الذين مت �إنقاذهم � ّإن
�شخ�صا اختفوا" يف البحر،
14
ً
وقد بو�رشت عمليات ملحاولة
قدم
العثور عليهم .من جهتهّ ،
احلر�س املدين امل�ساعدة لـ
 188مهاجرين �آخرين انطلقوا
من �شمال �أفريقيا .ومنذ بداية
البوابة الأوىل
العام ،باتت �إ�سبانيا
ّ
رسيني �إىل
لدخول املهاجرين ال� ّ
�أوروبا عرب البحر .ووفق ًا لوزارة
الداخلية الإ�سبانية ،و�صل حواىل 50
رسي والجئ �إىل �إ�سبانيا
�ألف مهاجر � ّ
منذ يناير على منت نحو �ألفي قارب

ب�أكملها .ويدخل ع�رشات الآالف من
املك�سيكيني الواليات املتحدة يوميا
للعمل �أو الدرا�سة ،وحاول كثريون
عبور احلدود حل�ضور احتفاالت عيد
ال�شكر هناك .وكان التوتر ملحوظا
عند نقطة عبور امل�شاة حيث جتمع
�أنا�س من �أمريكا الو�سطى .وانت�رش
مك�سيكيون من اجلي�ش وال�رشطة
بينما حامت طائرة هليكوبرت فوق
اجلانب الأمريكي .وقالت ال�سلطات يف
تيخوانا �إن املهاجرين قد ينتظرون
ملا ي�صل �إىل �ستة �أ�شهر قبل �أن يتمكنوا
من احل�صول على موعد ال�ستئناف
م�ساعيهم للح�صول على اللجوء
بالواليات املتحدة .وقال رجل امتنع
عن ذكر ا�سمه كان يرفع راية بي�ضاء
على ع�صا خ�شبية ”�أريد من الرئي�س
ترامب �أن يعلم �أننا م�ساملون ،ال
نحمل �سالحا ومل ن�أت ملف�سدة...
نريد �أن نعمل ،ونريدهم �أن ي�ساعدونا
حبا يف الله“.

3

اخبار عاملية
ال�سبت 2018 /11 /24

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

حما�س تن�شر �صور "مطلوبني للعدالة" والرقابة الع�سكرية الإ�سرائيلية حتظر الن�شر

ن�رشت حركة حما�س �أول �أم�س
اخلمي�س �صور �ستة رجال وامر�أتني
قالت �إنهم �ضالعون يف عملية �رسية
�إ�رسائيلية فا�شلة �شهدها قطاع غزة هذا
ال�شهر ودعت �إىل تقدمي �أي معلومات
بخ�صو�ص هذه ال�صور .ومل تعلق
الرقابة الع�سكرية الإ�رسائيلية على
م�صداقية املعلومات التي ن�رشتها
حما�س لكنها دعت و�سائل الإعالم �إىل
عدم ن�رش �أي تفا�صيل عن الواقعة التي
حدثت يف  11نوفمرب  ،وقتل فيها عقيد

باجلي�ش الإ�رسائيلي وقيادي
باحلركة بالإ�ضافة �إىل �ستة
م�سلحني فل�سطينيني.
ومل تك�شف �إ�رسائيل
عن ا�سم ال�ضابط القتيل
العتبارات �أمنية ومل تعلق
على الغر�ض من العملية
ال�رسية التي قالت حما�س
�إنها �أحبطتها حني اعرت�ض
رجالها مركبة مدنية .وقاد
ذلك �إىل هجمات �صاروخية
من غزة و�رضبات جوية �إ�رسائيلية
على مدى يومني.
ون�رش موقع كتائب عز الدين
الق�سام اجلناح الع�سكري للحركة
على الإنرتنت �صورا ملن و�صفتهم
حما�س ب�أنهم ”مطلوبون للعدالة“ غري
م�صحوبة ب�أ�سماء .و�أظهرت ال�صور
امر�أتني ت�ضعان احلجاب .ون�رش
املوقع �أرقاما هاتفية ودعت لالت�صال
بها �أو �إر�سال �أي معلومات عن امل�شتبه

�أكد جمل�س الأمن الدويل الأربعاء
املا�ضي �أهمية االنتخابات التي
�ستجري يف  23دي�سمرب املقبل يف
جمهورية الكنغو الدميقراطية ،داعيا
�إىل بذل اجلهود لإجناح العملية .ويف
بيان �صحفي �صدر قبل بدء احلملة
االنتخابية الر�سمية ،قال جمل�س
الأمن �إن االنتخابات ت�شكل "فر�صة
تاريخية" لأول انتقال دميقراطي
و�سلمي لل�سلطة ،وتوطيد اال�ستقرار
وخلق ظروف للتنمية يف البالد .وحث
املجل�س جميع الأحزاب ،واحلكومة

واملعار�ضة،
على امل�شاركة
ل�سلمية
ا
و ا لبنا ء ة
يف العملية
ا ال نتخا بية ،
من �أجل �ضمان
ا نتخا با ت
فة
�شفا
و�سلمية وذات
م�صداقية ،واحلفاظ على ال�سالم
واال�ستقرار يف البالد واملنطقة .كما

بهم.
الع�سكرية
الرقابة
وقالت
الإ�رسائيلية �إن حما�س حتاول حل لغز
وفهم ”ما حدث يف عمق غزة“ ودعت
و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية �إىل عدم
ن�رش �صور �أو ”معلومات حتدد الهوية
ال�شخ�صية“ حت�صل عليها من و�سائل
الإعالم �أو الإنرتنت .و�أ�ضافت ”كل
معلومة حتى لو اعترب من ين�رشونها
�أنها ال ت�رض ميكن �أن تعر�ض �أرواح ب�رش
للخطر وت�رض ب�أمن البالد“ .ومبوجب
القانون الإ�رسائيلي ف�إن على و�سائل
الإعالم املحلية والأجنبية �أن تعر�ض
املو�ضوعات التي تتناول الأمن القومي
�أو اجلي�ش على الرقيب الع�سكري
قبل الن�رش .لكن التقارير اخلا�صة
بالأن�شطة الع�سكرية الروتينية نادرا
ما ت�سلم للرقابة التي ال ت�ستطيع منع
املن�شورات التي يتداولها م�ستخدمو
مواقع التوا�صل االجتماعي.

جمل�س الأمن يدعو �إىل �ضمان جناح االنتخابات يف جمهورية الكنغو الدميقراطية

�أكد �أهمية �ضمان ال�سالمة والأمن
للمر�شحني والناخبني خالل فرتة
احلملة االنتخابية.

ال�صدر يطلق حملة على دواع�ش الإرهاب والف�ساد

حتت �شعار "�أ�سبوع الوحدة
يجمعنا" ،دعا رجل الدين البارز،
مقتدى ال�صدر ،العراقيني �إىل التوحد
ملواجهة موجات الف�ساد والإرهاب
التي تعاين منها البالد منذ �سنوات.
ويف تغريدة على "تويرت" ،قال ال�صدر:
"ال�صحوة ال�سنية قادمة �ضد �سيا�سييهم
الفا�سدين .كل من و�صل للربملان
با�سمكم (ال�سنة) ال يعري لكم �أي �أهمية

�أو اهتمام كما وقع علينا".
"وها نحن نغري بع�ض واقعنا
ال�سيا�سي املرير ف�أنا على �أمت
اال�ستعداد للتعاون معكم لتغيري
ما ترغبون تغيريه".
وم�ضى يقول" :ال�صحوة
العراقية قادمة �ضد الثلة
ال�سيا�سية الظاملة ال�صحوة
العربية قادمة �ضد ال�سيا�سيني الذين
دقوا �إ�سفني الطائفية" .وتابع ال�صدر
م�ستخدما و�سمي (ها�شتاغ) �#إخوان_
�سنة_و�شيعة و#الأحزاب_الوقحة_
ال_متثلنا ،بقوله�" :أ�سبوع الوحدة
يجمعنا هذا الوطن ما نبيعه ال
لدواع�ش الإرهاب وال لدواع�ش الف�ساد".
ومل ي�رش ال�صدر �إىل �أ�سماء ال�سيا�سيني
املق�صودين من تغريدته ،كما مل

يحدد من يق�صد مبا و�صفه بـ"الأحزاب
الوقحة" .وقبل يومني ،غرد ال�صدر
قائال" :املو�صل يف خطر ،فخاليا
الإرهاب تن�شط و�أيادي الفا�سدين
تنه�ش" ،م�ستخدا و�سم #انقذوا_
املو�صل .و�شهدت مدينة املو�صل
(�شمايل العراق) ،التي ا�ستعادتها
القوات العراقية العام املا�ضي من
تنظيم داع�ش ،العديد من التفجريات
خالل ال�شهور القليلة املا�ضية ،و�أدى
�أحد االنفجارات �إىل مقتل � 6أ�شخا�ص
يف �أكتوبر .ويتهم م�س�ؤولون �أمنيون
عراقيون "خاليا نائمة" من داع�ش
بتنفيذ هجمات يف مدينة املو�صل
وحميطها ،حيث ي�شن مقاتلو التنظيم
حملة خطف وقتل وتفجريات ت�ستهدف
املدنيني وقوات الأمن.

ال يزال احلزب احلاكم يف اجلزائر
«جبهة التحرير الوطني» ،يف
و�ضعية «ال �أمني عام» بعد �أ�سبوع
من �إعالن وكالة الأنباء الر�سمية
ا�ستقالة جمال ولد عبا�س لدواع
«�صحية» ،يف املقابل مل يقم الأمني
العام بالنيابة معاذ بو�شارب،
ب�أي خطوة توحي بتوليه القيادة
موقتاً ،بعد رف�ض قياديني يف
املكتب ال�سيا�سي.
ومل تت�ضح الو�ضعية داخل احلزب
احلاكم ،بعد �أ�سبوع من «ا�ستقالة»
جمال ولد عبا�س ،الأمني العام
منذ(�أكتوبر)  .2016ونقلت وكالة
الأنباء الر�سمية عن م�صدر قوله �إن
«ولد عبا�س ا�ستقال لدواع �صحية»،
لكن بيان ًا الحق ًا حمل ختم جبهة
التحرير �أ�رص على �أن «الأمني
العام يتواجد يف فرتة نقاهة
�صحية» مبعنى �أنه ال يزال �أمين ًا
عاماً .ورددت م�صادر عن احتمال
انعقاد مكتب �سيا�سي ،لكن مدير
ديوان الأمني العام امل�ستقيل نذير
بولقرون ،نفى وجود �أي اجتماع
يف القريب العاجل ،ما يوحي

با�ستمرار الو�ضع «الغام�ض»
يف اجلبهة �إىل غاية ورود
�إ�شارات �إ�ضافية رمبا من
رئا�سة اجلمهورية.
عبدالعزيز
والرئي�س
بوتفليقة ،هو الرئي�س الفعلي
للحزب مبوجب ن�صو�ص
امل�ؤمتر الأخري ،ويقول
قياديون �إن تزكية ا�ستقالة
ولد عبا�س �أو رف�ضها� ،أو
تزكية م�رشوع �أمني عام جديد ت�أتي
من الرئي�س .كرر �أحمد بومهدي
وهو ع�ضو املكتب ال�سيا�سي �أكرث
من مرة� ،أن «احلزب ينفي خرب
الإ�ستقالة» ،وطالب «وكالة الأنباء
الر�سمية» بك�شف م�صادرها التي
ابلغتها ا�ستقالة ولد عبا�س».
وتعودت الوكالة يف خ�صو�ص
معطيات تخ�ص احلزب احلاكم
�أن تراعي ما ي�أتي من ال�سلطة من
توجيهات ،لذلك يفرت�ض كثريون
�أن ولد عبا�س قد دفع للإ�ستقالة
ثم الت�رسيع بن�رشها يف الإعالم
الر�سمي .ووطالب الأمني العام
امل�ستقيل جمال ولد عبا�س بعدم

اخلو�ض معه يف �أي م�سائل �سيا�سية
بل حول ظروفه ال�صحية فقط.
ويرجح �إن �صحت ا�ستقالة ولد
عبا�س� ،أن ت�شهد البالد تغيريات
�أخرى على �أعلى م�ستوى ،وي�صنف
رئي�س احلكومة �أحمد �أويحيى� ،ضمن
ال�شخ�صيات التي قد تدفع ملغادرة
امل�شهد� ،أو العك�س متاماً ،هذا
وفق ًا اىل توازنات تخ�ص ما قررته
ال�سلطة احلاكمة.
ومتر اجلزائر مبرحلة ترقب
غري م�سبوقة باجتاه الرئا�سات
املقررة يف �أبريل املقبل ،وكان
ولد عبا�س �أكرث املروجني لفكرة
تر�شح الرئي�س احلايل عبد العزيز
بوتفليقة لوالية �أخرى.
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كلمة الأهداف العادلة والوعي
ال�شعبي ونتائجهما
حترير

�إن �إحدى �أهم الأحداث لهذا الأ�سبوع ،هي احلملة الوطنية لتطعيم الأطفال
والر�ضع �ضد �أمرا�ض احل�صبة واحلمرية (احل�صبة الأملانية) التي جتري يف
كافة �أرجاء البالد ،وذلك بتوزيع فيتامني "�أ" على �أكرث من  1.5مليون طفل.
هذه احلملة التي بد�أت بعد �إ�ستعدادات وا�سعة ملدة عامني ،هي حملة تطعيم
من�سقة ،والأوىل من نوعها ،وت�أتي موا�صلة ل�ضمان �صحة الأطفال والر�ضع،
حيث �أنه مت الإ�شادة بدور �إرتريا على ال�صعيد الدويل يف ت�سيري م�شاريعها
الوطنية ملكافحة الأمرا�ض.
ال�رشوع بهذه احلملة الوطنية ،وكما مت تو�ضيحه من قبل وزارة ال�صحة،
ف�إن التطعيم هي �إحدى اخلدمات الطبية ال�رضورية والناجعة ،وت�أتي يف
�صدارة الأولويات ك�أحدى ال�سبل والطرق للوقاية من الأمرا�ض .كما �أن
تطعيم الأطفال ب�شكل خا�ص� ،أ�سا�س بناء جيل �صحي ومتطور .ومن هذا
املنطلق ،قامت وزارة ال�صحة وال زالت تقوم مبنح الإهتمام العايل خلدمات
وبناء على �إ�ستيفاء �إرتريا لكل املقايي�س املتعلقة
التطعيم .ونتيجة لذلك،
ً
ب�إدارة خدمات التطعيم ال�صحية ،حازت على اجلائزة الدولية "لأف�ضل عمل"
والتي قدمت من قبل منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الأمومة والطفولة
"اليوني�سيف" التابعة للأمم املتحدة ،وقبل ذلك ،حازت �إرتريا على جائزة
دولية يف عام 2009م ،وذلك جلهودها يف تغطية �أف�ضل خلدمات التطيعم،
و�أي�ض ًا يف عام 2012م ،بتمكنها من ت�سجيل جناحات يف ال�سيطرة على مر�ض
احل�صبة .لذا ف�إن �إحدى العوامل اجللية التي �أهلت �إرتريا لأن ت�سجل تلك
النجاحات ،هو وعي ال�شعب و�إهتمامه يف امل�شاركة يف حمالت التطعيم
الوطنية ومكافحة الأمرا�ض.
�إن �ضمان اخلدمات ال�صحية املنظمة ،وبكونها �إحدى �سيا�سات احلكومة
الإرترية املن�صو�ص عليها يف امليثاق الوطني الإرتري ،مدرجة ك�إحدى
الربامج الوطنية التي بذلت فيها جهود حثيثة وحمالت مكثفة .وعلى هذا
الأ�سا�س ،وبغ�ض النظر عن تواجد املواطنني داخل املدن �أو يف القرى
النائية ،وعرب خلق �أر�ضية لت�سيري خدمات �صحية منظمة وذات كفاءة ،ف�إن
�إن�شاء البنى التحتية للمراكز ال�صحية الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية يف كل
مناطق البالد� ،إ�ضافة �إىل �ضمان تقدمي اخلدمات ال�صحية املت�سقة وغريها من
الأعمال واحلمالت الأخرى ذات ال�صلة ،هو �إجناز ال ي�ستهان به .ومن الأمثلة
العديدة التي تعك�س مدى تطور هذه الربامج واحلمالت� ،إرتفاع ن�سبة تغطية
التطعيم لأكرث من  95%حيث مكنت هذه الن�سبة من جعل كل الأطفال والر�ضع
يتلقون خدمات التطعيم .ونتيجة لذلك ،مت الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال
ب�شكل نهائي يف البالد ،كما مت خف�ض ن�سبة الأمرا�ض الأخرى التي يتعر�ض
لها �أ�ؤلئك الأطفال ب�صورة م�شجعة� ،إ�ضافة اجلهود الكبرية يف الت�صدي
للأمرا�ض املعدية ،وخف�ض ن�سبة الوفيات العالية التي كانت ت�سجل جراء
مر�ض املالريا ،وتو�سيع فر�ص تلقي الأمهات للرعاية ال�صحية ب�شكل مبا�رش
�أثناء فرتة احلمل والوالدة التي �أدت بدورها �إىل خف�ض ن�سبة الوفيات لدى
الأمهات والر�ضع ،وخ�صو�ص ًا وفيات الأطفال الر�ضع ملا دون �سن اخلام�سة
وغريها من الإجنازات الإيجابية املحققة على ال�صعيد ال�صحي.
�إن �أهم �أ�سا�س للعدالة الإجتماعية ،هو �ضمان الفر�ص الإقت�صادية
والإجتماعية للمواطنني .لذا ف�إن الهدف امل�شرتك ل�شعب وحكومة �إرتريا،
هو التخل�ص من الفاقة والتخلف لكل مواطن بعيد ًا كان �أم قريب ًا ،واحل�صول
على اخلدمات الإجتماعية الكف�ؤة من �أجل خلق ظروف حياتية �أف�ضل .ومن
منطلق تلك الإ�سرتاتيجية التنموية للحكومة الإرترية ،املنبثقة عن رغبات
كافة قطاعات ال�شعب ،ف�إن �إتباع احلكومة لفل�سفة العدالة الإجتماعية ،هو
الأ�سا�س املتني الذي يبنى عليه النظام العادل.
ولذا ،ف�إن كل هذه النجاحات والإنت�صارات التي مت حتقيقها وال زالت
تتحقق يف املجال ال�صحي ب�شكل عام ،ويف برامج التطعيم ب�شكل خا�ص،
هو نتاج وعي ال�شعب بالإ�ضافة �إىل الأهداف العادلة والوعود املتما�سكة
حلكومة البالد ،كما �أن �ضمان �إ�ستمراية هذه النجاحات ،وحتقيق �أف�ضل
النتائج والإجنازات ،عامل �أ�سا�سي لرفع الروح املعنوية لل�شعب والوطن.

اجلزائر« :جبهة التحرير الوطني» ال تزال من دون �أمني عام

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:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

بريطانيا ..عر�ض منزل يف املزاد بـ"جنيه �إ�سرتليني"

�ستعر�ض بريطانيا
"�أرخ�ص" منزل للبيع،
بقيمة تبد�أ من جنيه
�إ�سرتليني واحد ،يف
مزاد �سي�سمح للم�شرتين
اال�ستثمار يف منزل مكون
من  3غرف نوم.

منزل
و�سيعر�ض
يف منطقة يورك�شاير
بربيطانيا
اجلنوبية
يف مزاد يبد�أ من جنيه
واحد فقط ،ولكنه ي�أتي
"مب�شاكل كبرية" حتتاج للتغري ،ح�سب ما �أ�شارت �صحيفة "مريور" الربيطانية.
وتعر�ض املنزل حلريق �ضخم �أتلفه من الداخل يف  ،2015مما يعني �أن امل�شرتي اجلديد
�سيقوم بعمل �صيانة كامل ثم يقوم بعر�ضه للبيع ب�سعر مرتفع.
و�سينطلق املزاد يف  12دي�سمرب املقبل مبدينة ليدز ،وعر�ضه للبيع املالك ال�سابق الذي
عانى من م�شكالت يف ال�صيانة ،دفعته لعر�ضه للبيع.
وقال املالك ال�سابق �سادات عابد�" :أردنا يف البداية ترميم الأ�رضار يف املنزل ،ولكن بعد
�أن خذلنا عمال ال�صيانة ب�شكل متكرر ،قررنا �إعطاء الفر�صة ل�شخ�ص �آخر ملحاولة �إعادة
�صيانته".
وتبلغ املنازل يف نف�س املنطقة للمنزل "املحرتق" حوايل � 67ألف جنيه �إ�سرتليني ،وهو
ال�سعر الذي قد ي�صل �إليه املنزل يف حالة �إعادة ترميمه بالكامل.

اليوم العاملي للرجل ..متى وملاذا؟
�صادف  19نوفمرب
اليوم العاملي للرجل
�أحتفل العامل .ولكن
متى بد�أ االحتفال بهذا
اليوم ،وملاذا؟
يف الواقع ،جاء تخليد
هذا اليوم للرجل ،من
�أجل تكرمي وتعزيز
دور الرجل يف املجتمع
وت�سليط ال�ضوء على
م�ساهمة الرجال يف
احلياة يف الأر�ض،
وكذلك لإلقاء ال�ضوء
على �أولئك الرجال
الذين ميكنهم ن�رش الوعي الإيجابي حول العديد من الق�ضايا التي تهم الرجل على
ال�صعيد العاملي .وي�أتي هذا اليوم ت�شجيعا للرجل على �إجراء نقا�شات وحمادثات،
وب�صورة �أكرث انفتاحا ،حول العديد من الق�ضايا ،مثل ال�صحة العقلية للرجل
ومعدالت االنتحار لديه و�أ�سبابه ،و"النهو�ض وموا�صلة احلياة بقوة" ،باخت�صار ،هذا
اليوم مكر�س للرجل الذي يحتاج �إىل الدعم .ومن املعروف ،على ال�صعيد العاملي
ولأ�سباب خمتلفة� ،أن الرجل هو الأكرث �إقداما على االنتحار ،خ�صو�صا ملن هم دون
�سن  45عاما ،وفقا ملنظمة "كامل" اخلريية ،واال�سم اخت�صار لـ"احلملة �ضد احلياة
البائ�سة" (كامبني �أغينزت اليف ميزرابل) .ففي بريطانيا ،ينتحر  84رجال كل �أ�سبوع،
�أي مبعدل  12رجال يوميا ،وفقا ملا جاء يف �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية .و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن متو�سط انتحار الرجال يف بريطانيا يزيد بنحو ثالثة �أ�ضعاف على
متو�سط انتحار الن�ساء� .أما �سبب اختيار هذا اليوم ،فلأنه يت�صادف مع يوم ميالد والد
الدكتور جريوم تيلوك�سينغ ،الطبيب من ترينيداد وتوباغو ،وهو الذي �أعاد �إطالق
هذا اليوم العاملي جمددا عام .1999وبالرغم من �أن هذا اليوم موجود منذ عقود� ،إال
�إن كثريا ال يدرون �أو ال يدركون �أن هناك يوما عامليا للرجل ،بينما يعتقد كثريون �أنه
موجود ب�سبب وجود يوم عاملي للمر�أة فقط ،الذي يتم االحتفال به يف الثامن مار�س
من كل عام.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

دوقة �سا�سك�س ووالدتهاتخ�ضعان لقيا�س الوزن بعد امليالد

�ستوزن كل من ميغان ماركل
ووالدتها دوريا راغالند ،بعد
تناولهما وليمة عيد امليالد كجزء
من تقليد ملكي غريب.
نعم كما قر�أت ،ف�إن هذا التقليد
امللكي الغريب �سيتم تطبيقه على
دوقة �سا�سك�س ووالدتها ،كما �أكدت
خبرية �ش�ؤون البالط امللكي �إنغريد
�سيوارد ملجلة . Grazia
ورغم �أن امللكة تبدو وك�أنها
قد خالفت قواعد التقليد امللكي
بدعوتها والدة ماركل لالن�ضمام �إىل وليمة العائلة يف ق�رص �ساندرينغهام ،ف�إن هذا التقليد
املقد�س يقت�ضي وزن كل من ميغان ودوريا ،قبل وبعد مغادرتهما املقر امللكي.
وتعترب والدة ميغان حمظوظة مل�شاركة العائلة امللكية هذا االحتفال ،وهو �رشف مل ينله
�أي من والدي كيت ميدلتون.
قيا�س الوزن ي�شمل جميع �أفراد العائلة امللكية
هذا التقليد ي�شمل كل فرد من �أفراد العائلة امللكية ،مبا يف ذلك الأمري هاري ،زوج
ميغان ،والأخ الأكرب ويل.
�إذ �سوف يوزنون جميع ًا قبل وبعد تناول وليمة الديك الرومي يف عيد امليالد.
وتطلب امللكة من �ضيوفها «وزن �أنف�سهم» با�ستخدام زوج من املوازين القدمية مبجرد
و�صولهم �إىل مزرعة �ساندرينغهام يف نورفولك خالل عيد امليالد.
ُ
يقام هذا التقليد حر�ص ًا على ا�ستمتاع ال�ضيوف بوقتهم ويوزنون للت�أكد من �أنهم «�أطعموا
جيد ًا» ،وفق موقع  Fox Newsالأمريكي.
�أ�صل هذا التقليد الغريب
يعود هذا التقليد �إىل فرتة حكم امللك �إدوارد ال�سابع يف بدايات القرن الع�رشين ،وي�رسي
على جميع �أفراد العائلة امللكية دون ا�ستثناءات.
ومبا �أن عيد امليالد يتمحور ب�شكل وا�ضح حول تناول الطعام ،ف�إن العائلة امللكية
ت�ستمتع يف البداية بتناول وليمة الديك الرومي ،قبل �أن ين�رصفوا �إىل تناول �شاي ما بعد
الظهرية ،مع «الكعكة املثلجة العمالقة».
ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن يدخل �ضيوف امللكة �إىل غرفة الطعام «وفق الأقدمية».
وبعد �أن يجل�سوا يف مقاعدهم ،يبد�أ رئي�س الطهاة يف تقطيع الديك الرومي ،يف حني
يرتدي اجلميع القبعات الورقية ،عدا امللكة بالطبع.
ومن �أجل ترك «مكان فارغ» لتناول �شاي ما بعد الظهرية الفاخر ،تذهب العائلة امللكية
للتم�شية يف �أرا�ضي مزرعة �ساندرينغهام.
ثم يف نهاية اليوم ينعمون بع�شاء على �ضوء ال�شموع يف غرفة الطعام بالق�رص

فتاة تعرب البحار ً
بحثا عن عري�س!!...
يف خطوة غريبة ومثرية يف � ٍآن واحد،
قررت �إحدى الفتيات الأمريكيات البحث
عن عري�س على طريقتها اخلا�صة ،حيث
بد�أت خطتها بارتداء ف�ستان الزفاف
والقيام ب�أن�شطتها اليومية ب�شكل
اعتيادي.
و�أو�ضحت الفتاة التي تقطن يف
نيويورك� ،إنها ا�ستلهمت الفكرة بعد
�سل�سلة من العالقات الفا�شلة التي
تعر�ضت لها �صديقاتها والتي غالب ًا
ّ
ما كانت تبد�أ بالتعارف عرب الإنرتنت،
ح�سب موقع "�إن�سايد �إدي�شن".
كما قالت "�أرغب جد ًا يف الزواج،
و�أريد عالقة جدية ،لذلك قررت ارتداء
ف�ستان الزفاف والقيام ب�أن�شطتي
املف�ضلة" .وقامت الفتاة ب�رشاء ف�ستان
الزفاف والطرحة ،من متجر �إلكرتوين
وبد�أت بتنفيذ خطتها ،و�أول ن�شاط

قامت به الفتاة هو ال�صعود على لوح
خ�شبي وممار�سة ريا�ضة التجديف.
وتابعت" :النا�س يحبون �أن يروين يف
ثوب الزفاف فهم ي�صفقون ،ويهتفون
يل ،وي�شجعونني" .وتُ خطط الفتاة
ال�سفر �إىل دول عدة منها باري�س مرتدية
ثوب الزفاف ،و�أكدت �أن الفكرة �أثمرت
بنتائج جيدة ،و�أن عدد ًا من الأ�شخا�ص
بالرتيث
تقدم خلطبتها ،لكنها ترغب
ّ
وموا�صلة البحث.
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نبات الفجل...طرق زراعته وفوائده!!!
حممود عبداهلل �/أبوكفاح
الفجل هو نبات ع�شبى من
ف�صيلة ال�صليبيات و ي�ؤكل
من الفجل جذوره خا�صة فى
الأ�صناف ذات الأوراق اخل�شنة
و هى متثل معظم الأ�صناف
الأجنبية �أما بع�ض الأ�صناف
ذات الأوراق املل�ساء فهى
ت�ؤكل �أي�ضا .يعترب الفجل من
النباتات التي حتب الطق�س
املعتدل املائل �إىل الربودة
ح�سب �أ�صناف الفجل و يتم
ح�صاده خالل  60 30-يوم من
الزراعة .ولكنه من املحا�صيل
حتمل درجات
القادرة على
ّ
احلرارة العالية ن�سبيا.
القيمة الغذائية للفجل :
يعترب الفجل من اخل�رضاوات
املفيدة فهو يحتوى على بع�ض
الفيتامينات و احلديد و اليود
و الكال�سيوم فيق�سم الفجل اىل
�أ�صناف بلدية ت�ؤكل جذورها و
�أوراقها �أما الأ�صناف الأجنبية
ت�ؤكل جذورها فقط.
ميعاد الزراعة املنا�سب :
يحتاج الفجل اىل جو معتدل
مائل اىل الربودة فيف�ضل زراعته
فى ف�صلى ال�شتاء و اخلريف و
عند تعر�ض النباتات اىل درجة
حرارة عالية فت�ؤدى اىل �إزدياد
املواد احلريفة فتجعل الأوراق
ملم�سها خ�شن و اجلذور ت�صبح
رديئة  ,و تعترب الفرتة من
�شهر �سبتمرب حتى �شهر يناير
هى الفرتة املنا�سبة لإنتاج
الأ�صناف الأجنبية.
الأر�ض املنا�سبة للزراعة :
ميكن زراعة فى جميع
�أنواع الأرا�ضى و لكن يف�ضل
زراعته فى الأرا�ضى ال�صفراء
اخلفيفة و الثقيلة فهى تكون
جيدة ال�رصف و التهوية.
�إعداد وجتهيز الأر�ض للزراعة
:
 حترث الأر�ض حرثتني �أوثالث و ت�سوى الرتبة جيدا ثم
تزحف و تخطط الأر�ض مبعدل
 12خط لكل ق�صبتني.
 -تزرع البذور جافة على
جوانب اخلط �أو حتت خط
املاء مبا�رشة بعمق �2سم ثم

يتم رى الأر�ض و يتم زراعتها
بعد تق�سيمها اىل �أحوا�ض
2×2م �أما الزراعة فى �سطور
فتكون على �أبعاد �15سم كل
�سطرين من الزراعة.
كمية التقاوى للزراعة :
يحتاج زراعة الفجل للفدان
الواحد  8 5-كيلوجرام من
البذور �أو  15رطل تقاوى
للفدان الواحد.
الرى :
يجب رى النباتات بطريقة
معتدلة و منتظمة حتى ت�ؤدى
اىل منو نباتات جيدة فعند
رى النباتات مبياه قليلة و
عند تعط�شها للماء في�ؤدى اىل
تدنى نوعية اجلذور �أما زيادة
املاء عند رى النباتات في�ؤدى
اىل �إختناق النباتات و موتها
و �إ�صفرار الأوراق.
العزيق :
يتم عزق الأر�ض عزقا
�سطحيا للق�ضاء على الأع�شاب
ال�ضارة.
الت�سميد :
تكفى جرعتان من الأزوت
للفدان الواحد فالأوىل بعد
�شهر من الزراعة يحتاج
الفدان الواحد اىل 100
�سلفات
كيلوجرام
ن�شادر مع 50
كيلو جر ا م
بر
�سو

اخلف :
تتم عملية اخلف بحيث يجب
�أن ت�صل امل�سافة �5 3-سم بني
كل نباتني.
كمية ح�صاد املح�صول :
يعطى الفدان الواحد فى
الأ�صناف البلدية حواىل 10-
 12طن �أما الأ�صناف الأجنبية
فت�صبح الكمية م�ضاعفة عن
كمية الأ�صناف البلدية.
�إنتاج تقاوى املح�صول :
تنتج التقاوى بعد �شهرين
من زراعة املح�صول عن طريق
تقليع النبات ثم تقليم جمموعها
اخل�رضى و يتم زراعة اجلذور
مبعدل  9خطوط لكل ق�صبتني
على خطوط عر�ضها � 80سم و
يف�ضل �أن تكون امل�سافات بني
كل نباتني حواىل � 20 10-سم
ثم تتم عملية تلقيح و �إخ�صاب
النباتات و من ثم يتم جمع
و جرن النباتات حتى جتف
متاما و منها يتم �إ�ستخال �ص
البذور و من ثم تعبئتها.
يتميز الفجل ب�أنه
حم�صول جذري,
الذع الطعم,
حلو
و
املذاق,
مع

الكثري

فو �سفا ت
بالإ�ضافة اىل
كيلوجرام
50
�سلفا تبو تا �سيو م
�أما الثانية فت�أتى بعد
�إ�سبوعني من الزراعة الأوىل
يحتاج الفدان الواحد اىل 50
كيلوجرام.

من
لع�صري
ا
بداخله ,خمتلف
ب�ألوانه و �أ�شكاله,
و
الأحمر,
فمنه
الأبي�ض ,و الأرجواين,
و الأ�سود ,و الإ�سطواين �أو
الدائري ال�شكل ,كما و ي�ؤكل
خاما� ,أو مطبوخا� ,أو حمفوظا
بالزيت ,بحيث يحتوي على
ن�سب مرتفعة من فيتامني ج,
املفيدة لأعرا�ض الإنفلونزا,
و نزالت الربد ,و احلمى ,و
ال�سعال ,و م�شاكل اجلهاز
التنف�سي ,و اجلهاز اله�ضمي,
و تتمثل فوائده ب�شكل عام يف عالج
الآتي:
الريقان:
يعد الفجل من الأطعمة
اجليدة للكبد ,و املعدة,
كما يعد طاردا جيدا لل�سموم,
بحيث ينقي الدم ,و يعمل
تناوله �أي�ضا على التخل�ص
من الريقان ,عن طريق �إزالة
البيلريوبني ,و التحقق من
تدمري خاليا الدم احلمراء,
�أثناء التعر�ض للمر�ض ,و

زيادة الأك�سجني الطازج بالدم,
و ين�صح بتناول �أوراق الفجل,
للإ�ستفادة منها يف العالج من
الريقان ب�شكل كامل.
البوا�سري:
يعد الفجل من الأطعمة الغنية
جدا بالنخالة ,و هي عبارة عن
كربوهيدرات مه�ضومة ,ت�ساعد
يف عملية اله�ضم ,و الإحتفاظ
باملاء ,و عالج الإم�ساك,
كما و حتمي من البوا�سري,
و ت�ساعد يف التئامها ,بحيث
يعمل ع�صري الفجل على تهدئة
اجلهاز اله�ضمي ,و الإخراجي,
و بالتايل التخفيف من �أعرا�ض
البوا�سري.
الإ�ضطرابات البولية:
يعترب الفجل مدرا طبيعيا
للبول ,بحيث يعالج ع�صريه
الإلتهابات و احلرقة املوجودة
يف البول ,كما و ينظف الكلى,
و اجلهاز البويل ,و ي�ساعد
كثريا يف عالج الإ�ضطرابات
البولية.
فقدان الوزن:
ميلأ الفجل املعدة ,و
ي�شعرها بال�شبع ب�سهولة ,من
دون �إ�ضافة الكثري من ال�سعرات
ي�ساعد
كما
احلرارية,
احتواءها على ن�سب كبرية من
املاء ,و الكربوهيدرات يف
�إنقا�ص الوزن.
ال�سرطان:
يحتوي الفجل على فيتامني
ج ,و الفوليك ,و الإنثو�سيانني,
الذي ي�ساعد يف عالج العديد
من �أنواع ال�رسطانات ,وخا�صة
املتعلقة بالقولون ,و املعدة,
و الأمعاء ,و �رسطان الفم.
ا�ضطرابات اجللد:
يعمل فيتامني ج ,و
الف�سفور ,و الزنك ,و بع�ض

�أع�ضاء فيتامني ب املعقدة,
املوجودة يف الفجل ,يف
احلفاظ على رطوبة اجللد ,كما
يعمل الفجل املطحون مبثابة
مطهر جيد للب�رشة ,و ي�ساعد
يف عالج ا�ضطرابات اجللد,
كاجلفاف ,و الطفح اجللدي,
و الت�شقق ,و غريها.
ا�ضطرابات الكلى:
ي�ساعد تناول الفجل ,يف
غ�سل ال�سموم املرتاكمة يف
الكلى ,بحيث يعمل على
تنظيفها و تطهريها ,و تقليل
تراكم ال�سموم يف الدم ,و
الذي بدوره يقلل من تركيزه
يف الكلى.
لدغ احل�شرات:
يحتوي الفجل على خ�صائ�ص
م�ضادة للحكة ,بحيث ي�ستخدم
لعالج لدغات احل�رشات ,و
ل�سعات النحل ,و الدبابري,
كما و ي�ستخدم ع�صريه لتقليل
�آالم التورم ,و تهدئة املنطقة
املت�رضرة.
احلمى:
يحارب الفجل الإلتهابات
امل�سببة للحمى ,بحيث يخف�ض
من درجة حرارة اجل�سم ,عن
طريق �رشب ع�صريه.
الكبد و املرارة:
يفيد تناول الفجل وظائف
الكبد و املرارة ,عن طريق
تنظيم تدفق البيلريوبني,
و الإنزميات ,و الأحما�ض,
و �إزالة البيلريوبني الزائد
يف الدم ,لكونه طارد جيد
لل�سموم ,كما و يحتوي
على �أنزميات ,حتمي الكبد
و املرارة من الإلتهابات و
التقرحات ,و تعمل على
تهدئتها ,ك�إنزمي مريوزيناز,
و ديا�ستاز ,و الأميليز.
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واحة الطفل
معلومات

مدينة التوائم:
تقع يف الربازيل ،وت�شتهر بعدد
كبري من التوائم ،فيها  80عائلة،
زوجا من التوائم،
و�ضعت 44
ً
وجذبت هذه الظاهرة انتباه
ال�صحافيني ،اهتمت ال�سلطات
بهم و�أطلقت على املدينة ا�سم
“�أر�ض التوائم” ،ون�صبت
ال للخ�صوبة ،يعتقد
متثا ً
العلماء �أن ال�سبب هو املكان
ب�شكل عام؛ حيث �صحت جتارب
بالإ�ضافة
�سابقا
وراثية
ً
للمياه.

ه
ل
ت
ع
لم

 /1هل تعلم ان �أول من و�ضع �أ�س�س علم
النحو هو �أبو الأ�سود الد�ؤيل.
ان �أول دولة عرفت جهاز التلفزيون هي

 /2هل تعلم
�أمريكا.
 /3هل تعلم ان �أول �سيارة تدور بالبنزين كانت يف عام 1895م.

/4هل تعلم ان �أول جامعة م�رصية باملعنى احلديث هي جامعة امللك ف�ؤاد
الأول 1908م.
/5هل تعلم ان �أول من ا�ستعمل �ساعة اليد من الرجال هم اجلنود الربيطانيون
يف احلرب العاملية الأوىل.
 /6علميا ,ت�صنف الطماطم من الفواكه� ,أما املوز في�صنف من الأع�شاب.
 /7ن�سبة اجلاذبية على �سطح القمر ت�ساوي �سد�س ( )1/6جاذبية الأر�ض.

حكم و�أقوال
 /1ال ت�سطيع التحكم يف
الرياح لكنك ت�ستطيع التحكم
يف �رشاعك لت�صل ملاتريد.
.
 /2الترق�ص علي جرح
االخرين.
.
 /3روعة االن�سان لي�ست مبا
ميلكه بل مبا مينحه لالخرين

ق�صة

د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

االناء ال�سحري واهل القرية

يحكي �أن يف
قدمي الزمان
هناك
كانت
فقرية
قرية
جد ًا يف دولة
الهند ،ويف يوم
من االيام نزل
احد احلكماء
ايل هذه القرية
وقد كان جائع ًا
من
متعب ًا
طول الطريق
و �صعو بته ،
وقد عرف هذا
الرجل بحكم
خربته وجتاربه �أن هذه القرية �شديدة الفقر من خالل �شكل منازل اهلها التي علي �شكل
اكواخ �صغرية ب�سيطة ،اقرتب احلكيم من احد االكواخ وطرق الباب وعندما فتح له �صاحب
الكوخ طلب منه بع�ض الطعام وال�رشاب ،فنظر �إليه �صاحب الكوخ قائ ً
ال  :لي�س لدي ما
ميكنني ان اعطيه لك من الطعام او ال�رشاب ف�أنا حمتاج �إيل ما عندي كثري ًا واذهب ايل حال
�سبيلك .
ا�ستمر احلكيم يف �سريه ثم طرق الباب علي كوخ �آخر فكان رد �صاحب الكوخ الثاين مثل
االول حيث قال له  :لي�س عندى ما ا�ستغنى عنه لك ف�إن لدي زوجة واوالد وال ميكنني ان
اعطيك من طعامهم �شيئ ًا .
طرق احلكيم باب الكوخ الثالث وقد كانت �صاحبته امر�أة ،وجد الرجل اطفالها يلعبون
بالداخل ف�س�ألها القليل من الطعام وال�رشاب ،قال له املر�أة  :كيف ميكنني ان اعطيك
طعام ًا وانا بالكاد ا�ستطيع ان اطعم �صغاري� ،شعر احلكيم ان املر�أة العجوز تريد م�ساعدته
ولكنها عاجزة قليلة احليلة ف�س�ألها �إن كان لدينا اناء طبخ ف�أجابته املر�أة نعم ثم اح�رضت
قدر كبري .
قال احلكيم للمر�أة � :إن لدي حجر ًا �سحري ًا �سوف اقوم الآن بو�ضعه يف املاء املغلي و�سوف
يتكون لدينا ح�ساء ًا �سحري ًا لذيذ ًا ،فو�ضعت املر�أة القدر علي النار امام الكوخ وانت�رش بني
جميع اهل القرية ق�صة احل�ساء ال�سحري وبد�أ النا�س يتجهون ايل احلكيم لر�ؤيته حجره
ال�سحري وهو يتحول ايل ح�ساء .
ً
و�ضع الرجل احلجر يف املاء ثم انتظر قليال وبعد ذلك تذوقه وقال يف ا�ستمتاع � :إن طعمه
جميل ولكنه �سيكون الذ �إن و�ضعنا به بع�ض اجلزر ،التفت ايل املر�أة و�س�ألها �إن كان لديها
بع�ض اجلزر فقالت  :نعم �إن لدي بالفعل ب�ضع جزرات ،ف�أخذها احلكيم وو�ضعها يف االناء،
تذوق احلكيم احل�ساء من جديد وقال لها � :إنه جميل ولكنه �سيكون الذ واجمل �إن و�ضعنا
بع بع�ض الب�صل .
مل جتد املر�أة لديها اي ب�صل فتطوع احد جريانها واح�رض ب�ضعة ب�صالت ،ومن ثم قال
احلكيم  :اريد بع�ض البطاط�س ،فتطوع جار ثالث واح�رض البطاط�س ،وهكذا ا�صبح كل جار
ي�ضيف �شيئ ًا جديد ًا للح�ساء حتي تذوقه احلكيم يف النهاية وقال  :لقد ا�صبح رائع ًا الآن .
اخذ اهل القرية يت�سابقون يف تذوق احل�ساء ال�سحري وقاموا بتوزيعه علي بع�ضهم البع�ض،
يف هذه اللحظة التفتت املر�أة ايل احلكيم حتي ت�شكره فوجدته قد اختفي ،ولكن اهل القرية
قد تعلموا الدر�س ،ف�إن كل منهم كان يعاين من اجلوع واحلاجة ايل الطعام ب�سبب قلة
مواردهم وقلة حيلتهم ،ولكنهم عندما وظفوا جهودهم ومواردهم وتعاونوا ا�ستفادوا و�شبعوا
جميع ًا ،ومن يومها �صار اهل القرية ي�ضعون قدر كبري و�سط االكواخ وكل جار يقوم بو�ضع
�شئ من لديه للطبخ ،وهكذا مل تعد القرية تعاين من اجلوع واحلاجة .

من نوادر جحا

�ضحكات

/طول الأر�ض:
قالوا جلحا يوماً� :أنت عامل ،فرنجوا
قالوا :الدنيا كم ذراع؟
�أن حتل لنا هذا ال�س�ؤال ،قال :وما هو؟
�إىل التابوت وقال :هذا
جحا
و�إذا بجنازة مارة ،ف�أ�شار
هذا امليت ،فا�س�ألوه لأنه
ال�س�ؤال يرد عليه
مذهب:
ذرع الأر�ض و�سار.
 /2اخلجل
ل�ص يف داره ليالً،
� :شعر جحا بوجود
بها ،وبحث الل�ص
فقام �إىل اخلزانة واختب�أ
فر�أى اخلزانة فقال:
عن �شيء ي�رسقه فلم يجد
لعلّ فيها �شيئ ًا ففتحها و�إذا بجحا فيها ،فاختلج الل�ص ولكنه ت�شجع وقال :ماذا
تفعل هنا �أيها ال�شيخ؟ فقال جحا :ال ت�ؤاخذين ف�إين عارف ب�أنك ال جتد ما ت�رسقه
ال منك.
ولذلك اختب�أت خج ً

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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الرثوة �أ�سماك ال�شعاب املرجانية

البحرية

ترجمة /حممدعلي حميدة
�إعداد /مكنن �شي�شاي
يعترب الكون �أكرب نظام ي�شهد
تغريات جوهرية ،فال�شكل الذي
عليه الآن كل النظام الكوين هو
نتاج لتحوالت توا�صلت لأزمان
طويلة ومتباعدة .فكوكب الأر�ض
الذي يعي�ش فيه بني الب�رش،
ويعترب جزء ب�سيط من الكون
الوا�سع ،جنده يحتوي على نظم
بيئية عدة )Ecosystem( .وكما
جند عدد من النظم البيئية يف
الأر�ض جند مثلها �أي�ضا يف البحر.
مما يطلق عليه نبات ورود ال�شعاب
املرجانية(� )Coral Reefأو الغابات
املطرية يف البحر .باعتباره �أحد
الأنظمة البيئية البحرية ،ويحتل
�أقل من واحد يف املائة من امل�ساحة
الكلية من عامل املياه� .إلآ �أنه و
بف�ضل الن�سبة العالية التي يحويها
والبالغة نحو  % 25من الأحياء
البحرية ،حظي ب�إهتام بالغ .هذا
النظام البيئي تكون على مدار ماليني
ال�سنني من عدة م�صادر ،على �شكل
هياكل �أراجونية تتكون من الكائنات
احلية املوجودة يف املياه ال�ضحلة
يف املناطق املدارية .و�أحيانا يف
املناطق الدافئة �شبه املدارية.
يحتوي هذا النظام البيئي على �أكرب
عدد من �أنواع الأحياء املائية �أكرث
من �أي �أنظمة �أخرى بيئية �سواء
يف البحر �أوالرب .حيث يحتوي
ما بني � 6000إىل  8000من �أنواع
الأحياء املختلفة .كما ان الأحياء
التي تعي�ش يف هذه البيئة �سواء
كانت �أ�سماك �أو �أحياء �أخرى ،لها
ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة يف العي�ش.
وقد ت�أكد حتى الآن منطقتني
ال�شعاب
لتواجد
�أ�سا�سيتني
املرجانية فيها بكرثة ،وهي
منطقة الهند با�سفيك و التي ت�ضم
املحيط الهندي ،واملحيط الهادي،
والبحر الأحمر .واملنطقة الثانية
هي املنطقة املدارية غرب املحيط
الأطل�سي� ،أو و�سط الكاريبي.
ويحتاج كل نوع من الأ�سماك �إىل
نوع خمتلف من ال�شعاب .وعلى
الرغم من �أن كل منطقة تتواجد بها
الأحياء بن�سب خمتلفة ،ف�إن منطقة

الهندو با�سفيك تتميز بكرثة الأحياء
عن غريها� .أي ت�صل الأحياء فيها اىل
( )4000-5000حيث طورت الأحياء
يف تلك املناطق قدراتها للتعاي�ش
مع البيئة املحيطة وموا�صلة
حياتها .لذا ف�إن الأحياء التي
تعي�ش يف مثل هذه البئيات تتميز
بت�شكيالتها و�ألوانها اجلاذبة .و�أن
هذه الألوان والأحجام تطورت مع
الوقت مبا يتالءم ومتطلبات تلك
الأ�سماك والأحياء يف �سبيل التخفي
من الأعداء ،وت�صيد الفري�سة.
حيث تتميز معظم تلك الأ�سماك
بحجم مفطح ،وزعانف ذيل مدببة.
كما ميتلك جلدا تك�سوه الفقرات،
ما مينحها ال�رسعة يف ال�سباحة
مل�سافات حمدودة.
�إن بيئة ال�شعاب املرجانية
توفر للأ�سماك التي تعي�ش فيها
�أمكانية التحكم يف �ضبط وجهتها
�أثناء حركتها يف تلك امل�ساحات
املحدودة �سواء للتخفي �أو الهجوم.
بعك�س الأ�سماك التي تعي�ش يف
مناطق بحرية متو�سطة الإنفتاح،
حيث متتلك تلك الأ�سماك زعنفة
ذيلية مكوفة على �شكل املنجل .هذه
الأ�سماك التي تعي�ش يف بيئة لي�س
بها حواجز ،مثل �سمك التونة،
لها فر�صة اكرب للإندفاع للأمام.
كما ان تلك الأ�سماك التي تعي�ش
يف هذه البئية ،متتلك جلدا امل�س
خايل من الق�شور والتقاطعات،
حتى ميكنها الإنطالق ال�سل�س دون
الإح�سا�س بالإحتكاك باملياه.
والو�سيلة الأخرى التي ت�ستفيد منها

تلك الأ�سماك ملوا�صلة احلياة ،هي
امتالكها لألوان زاهية ،لأن ال�شعاب
املرجانية لها �أ�شكال جاذبة ،حيث
تتلون تلك الأ�سماك ب�ألوان زهور
ال�شعاب املرجانية .هذا ال�شكل
التي تتميز به تلك الأ�سماك مل يكن

وليد اليوم بل جاء نتيجة لتطور
تدريجي مع الوقت ،لكنه ميثل
تغيرياكبريا.
للبع�ض من هذه الأ�سماك قدرة على
التلون والظهور مبظهر �أ�سماك �سامة
مبا ميثل انذارا للأحياء التي ميكن
�أن تهاجمها ،وبذلك ال جتر�ؤ خمتلف
الأ�سماك يف املهاجمة على الأ�سماك
امللونة .كما �أن البع�ض من تلك
الأ�سماك تغري لونها ك�إ�شارة على
مدى ا�ستعدادها للتالقي.
لقد طورت �أ�سماك الزهور البحرية
عرب الع�صور ا�ساليب تغذيتها .حيث
تطورت �أدوات اله�ضم لديهم ،بدءا
بالفم ،والفك ،والأ�سنان ،مبا ميكنها
من التعامل مع انواع الغذاء الذي
يتوفر لديها .مثال �سمكة الفرا�شة،

ومبا �أنها تقتات على التقاط الأحياء
ال�صغرية يف ورود البحر ،لذا متتلك
فما على �شكل منقار ،و�أ�سنان دقيقة.

كذلك �سمك الببغاء التي تقتات على
رقائق النباتات على �سطح ال�شعاب
املرجانية ،ولها فم قريب من منقار
الطري ،و�أ�سنان يف الفك العلوي
وال�سفلي .يف حني ان نوع من �أ�سماك
ال�شعاب املرجانية والتي تقتات
على اللحوم لها �شكل فم وا�سنان
ب�صورة عادية .حيث تقتات هذه
الأنواع على �صغار الأ�سماك والأحياء
الالفقارية .وعلى العك�س من ذلك
تقتات �أنواع من الأ�سماك الكبرية
التي تتحرك عرب جمموعات ،يف
معظم �أوقاتها حول حميط ال�شعاب
املرجانية ،تقتات على الأحياء
الدقيقة التي تطفو على ال�سطح .يف

حني �أن بع�ض من قبيل �سمك الببغاء
و�سمكة الأرنب ،باعتبارها من اكلت
النباتات ،ف�إنها تتغذا على رقائق
نباتات ال�شعاب املرجانية.
تعترب الطحالب من الأحياء التي
تعمل على توفري غذائها ذاتيا مثلها
ومثل النباتات الربية ،وبالتايل هي
من اكرث النباتات الأ�سا�سية املنتجة
يف البحر .وبدون تلك الطحالب ملا

�أمكن ان تعي�ش الكثري من الأ�سماك
والورود البحرية.
�إن معظم �أ�سماك ال�شعاب املرجانية
تعترب �سامة ،البع�ض منها ينقل
ال�سم اىل الأخر عرب طعنه ،والبع�ض
منها يقتل �أكل حلمه .كما �أن بيئة
ال�شعاب املرجانية تلعب دورا مهما
يف احلفاظ على الأحياء البحرية،
وحماية ال�شواطئ من الأمواج،
بالإ�ضافة �إىل اجلذب ال�سياحي.
كما �أن �أ�سماك هذه البيئة لها
دور يف م�ضاعفة الإقت�صاد الوطني،
حيث يتم �صيد نحو  6مالين طن
يف العام من اال�سماك التي تعي�ش
يف بيئة ال�شعاب املرجانية على
م�ستوى العامل .و�إذا وجد هذا احلقل
�إدارة فاعلة ميكن انتاج نحو 15
طن من م�ساحة كيلومرت مربع من
ال�شعاب املرجانية .كما �أن عائدات
مبيعات �أ�سماك ال�شعاب املرجانية
يف جنوب �رشق �آ�سيا ت�صل اىل 2.4
مليار يف العام .كذلك ومن خالل
التقييم لأ�سعار �أ�سماك ال�شعاب
املرجانية يف الإقت�صاد العاملي
وربطه بال�سياحة ،ي�صل يف العام،
اىل  375 29.8-مليار دوالر.
تعترب ال�شعاب املرجانية يف
البحر الأحمر اكرث متيزا مما هو يف
البحار الأخرى .حيث �إكت�شف حتى
الآن يف �شواطئ اجلزر الإرترية وجود
نحو  301نوع من الورود البحرية،
والأ�سفنج .حيث �أن معظم اجلزر

يف البحر الإرتري� ،أنواع قيمة من
الورود وال�شعاب املرجانية ،النقية
من التلوث .وبالتايل ف�إن ريا�ضة
الغط�س يف تلك ال�شواطئ ممتعة
للغاية وترتك يف النف�س �أثرا �إيجابيا
ال ميكن ن�سيانه� .إذ �أن الغ�سط مثال
يف جزر د�سي ،ومادوت ،ونخرا،
وكندبيل ،ودورقال ،وجمدح ،وما
�شابهها ،يعطي الغطا�س اح�سا�سا
بوجود جنان يف �أعماق البحر.
ب�ألإ�ضافة �إىل �أن رمال �شواطئ تلك
اجلزر نقية والمعه ب�شكل طبيعي،
ما يجعلها اكرث اهلية للريا�ضة
املائية .لذا ف�إن هذه امليزات
التي ا�رشنا اليها �آنفا ت�ؤكد مبا ال
ي�ضع جماال لل�شك امل�ستقبل الواعد
ملا حتققه ال�صناعة ال�سياحية
من �أرباح يف �إرتريا .و�إذا ما متت
ادارة هذه امل�شاريع بال�شكل الأمثل
ومت ا�ستغالل الرثوات البحرية كما
ينبغي ،ف�سيلعب هذا الن�شاط دورا
مهما يف توفري فر�ص العمل ودعم
الإقت�صاد الوطني ،وتطوير ان�شطة
اخلدمات الإجتماعية.
ويف هذه املرحلة من ارتفاع
احلرارة ،الذي ت�سبب يف الإحتبا�س
احلراري عامليا ،ف�إن الإدارة غري
الفاعلة وال�صيد اجلائر ،وتلويث
مياه البحر والتنقيب عن زهور
البحر ،و�إرتفاع ملوحة املاء ،وما
�شابهها من عوامل ،تعر�ض نباتات
ال�شعاب املرجانية للخطر .هذا ما
ي�ؤكده اخلرباء ،ب�شكل متوا�صل،
ويقدمون تو�صياتهم با�ستمرار
حياله� .إذ �أن الواقع الذي تعي�شه
ورود ال�شعاب املرجانية يف هذه
املرحلة ،ي�شري كما ت�ؤكده الأبحاث
اىل �أن  10%منها قد دمرت ،و�أن 60%
منها معر�ضة للخطر .كما �أنه ون�سبة
للتدخل املبالغ فيه من قبل الإن�سان،
ف�إن نحو  95%من هذه الرثوة يف
جنوب �رشق �أ�سيا معر�ض للخطر.
ويف هذا ت�شري الأبحاث بانه و نتيجة
للتدخل ال�سيئ من قبل الب�رش ،ف�إن
 90%من ورود ال�شعاب املرجانية
على م�ستوى العامل �ستكون عر�ضة
للخطر ،حتى عام 2030م ويف عام
� 2050ستكون كلها يف خطر .ويف هذا
ال�سياق ميكن �ألقول �أن و�ضع هذه
الرثوة يف البحر الأحمر الإرتري
�أف�ضل ،مقارنة باملناطق الأخرى.
لكنه وعلى الرغم من ذلك ف�إن
م�ستوى احلرارة التي بلغتها تعترب
�أق�صى م�ستوى ميكن ان تتحمله تلك
ال�شعاب.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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القيم املهنية و�سلوكيات العاملني يف جمال املرافق ال�سياحية
تختلف طبايع الب�شر من �شخ�ص الخر متام ًا مثل الإختالف املتباين يف او�صافهم ،ومن الطبيعي جد ًا ان يوجد
تباين بني طبيعة العمل على ح�سب نوعية قطاعات العمل املختلفة عن بع�ضها البع�ض .فعلى �سبيل املثال النادل
(املبا�شر) الذي يقدم اخلدمة للزبائني يف املقاهي والع�سكري املنخرط يف املجال الع�سكري حلماية الوطن و�سالمة
ال�شعب الميكن ان تكون لهم طبائع مت�شابهة.وعلي هذا اال�سا�س هناك �شروط ا�سا�سية تلزم جميع امل�ؤ�س�سات ان
متتلك قيم عمل خا�صة بيها تقوم برت�سيخها على عمالها لكي ي�ساعدها ذلك على حتقيق اهدافها وخططها العملية.
والطريق االمثل للح�صول على اكرب عدد م�ؤاهل من املهنني اليتحقق �إال عربت�شجيع العمال ملعرفة طبيعة املهنة
التي ين�شطون بها وان يتحلو ب�إحرتامها وتقديرها.
واليختلف احلال على مهنة النادل او تقدمي اخلدمة حيث لها مامييزها من طبائع وقيم ،نتناول يف هذا املو�ضوع
تلك القيم واال�ساليب التي يجب �إتباعها من قبل العاملني يف ن�شاط مهني يهدف اىل توفري اخلدمة للزبائن على
املقاهي واملطاعم .فال�شرط اال�سا�سي الذي يجب ان يتوفر يف �أي م�ؤ�س�سة تعمل يف مبا�شرة الزبائن �أو ال�ضيوف
ملزمة بالعمل على رفع م�ستوى وعي عمالها ليتحلوا بالإن�ضباط واالخالقيات احلميدة .كما يجب على ارباب العمل
�أن يلتزموا ال�صدق واالخال�ص يف �أماكن عملهم وميار�سوا العمل مع عمالهم ب�شكل جماعي لي�صلوا اىل اعلى
درجة من االمتياز والكفاءة ،ويكونوا قدوة لعمالهم ليكونوا هم اي�ضا اوفياء وكفوئني وجمتهدين �إيت�سمون بحب
العمل.اي�ضا يتطلب من العمال بذل اجلهد للإ�ستفادة من جتارب ارباب العمل لتطوير معرفتهم  .اميانا منهم ب�أن
املعرفة هي م�صدر القوة للعمل الناجح .ولتوجه الرتكيز على ان م�سالة تقدمي اخلدمة املمتازة تتاثر بنوعية
كفاءة العمال يرجى من عمال امل�ؤ�س�سات النا�شطة يف تقدمي اخلدمة املبا�شرة للزبائن ان يعملوا وفق هذه القيم
واملمار�سات التالية-:
فاملثل الذي يقول(ال�ضيف يعترب ملك) مل
ياتي �رضبه من فراغ بل هدفه تذكري النا�س
.1يجب على العامل املبا�رشة ،وان مبدى اهمية فوائد الإحرتام الذي يجب ان
ي�ستقبل الزبائن ب�إبت�سامة مريحة ويرحب مينح لل�ضيف  .ولفهم منافع هذه احلقيقة
بهم ويبادلهم التحية ومن ثم يقودهم اىل مكان على العاقل الإنتباه اىل ان ا�ستمرارية العمل
ال�ضيافة وي�ساعدهم على اجللو�س بكل احرتام وم�صدر الدخل الي م�ؤ�س�سة مرهون بالزبائن
وتقدير ،مما ي�ساعد هذا على ترك الإنطباع الذين تتم مبا�رشتهم يومي ًا  ،ولذلك يجب
االول على نفو�سهم .كما يجب �أعطاء االولوية على عمال امل�ؤ�س�سات ان يبتعدوا متام ًا من
للن�ساء يف مكان ال�ضيافة للإظهار مدى الإحرتام التجاهل وعدم الإهتمام بال�ضيف الذي دخل
الذي مننحه للمراة اىل جانب الرجل .وبعد اىل م�ؤ�س�ستهم مبح�ض ارادته واخذ مقعده
اخلال�ص من ال�ضيافة يجب وداع الزبائن لينتظر تقدمي اخلدمة ح�سب طلباته وحلظتها
بال�شكر عرب كلمات خمتارة ت�شفي �ضمري ال�ضيف ميل من الإنتظار ب�سبب انهماك العمال و�صاحب
وحتفزه للرجوع مرة اخرى لنف�س امل�ؤ�س�سة املحل يف الكالم واللعب دون ان يبالوا به.
للح�صول على اخلدمة املحرتمة.والتعامل ولذا يجب ان يكون عمال امل�ؤ�س�سة خمل�صني
مع الزبائن بطرق وا�ساليب تتوافق مع القيم ون�شطني يف اثناء العمل ليقدموا خدمة تفوق
التي تلزم ب�رشط منح الإحرتام والتقدير مبا ال�رسعة لزبائنهم.
 .5اثناء تقدمي اخلدمة للزبائن او ال�ضيوف
جتعل الزبائن يجدون امل�صداقية يف الالفتات
املو�ضوعة على جدران امل�ؤ�س�سة وما تت�ضمنه يجب على العامل ان يراعي م�شاعرهم بعدم
من كلمات ترحيب حقيقية ولي�س خداع مدبر املقاطعة للحديث الدائر بينهم  ،واذا ا�ستدعت
ال�رضورة يجب ان يطلب االذن ل�سماع طلباتهم
الخذ اموالهم دون مقابل من خدمة تر�ضيهم.
.2يعترب ال�صدق �شئ ا�سا�سي ومهم يف تقدمي ب�إحرتام فقط ،ويبتعد متام ًا عن تن�صت حديثهم
عمل اخلدمة ا�ستناد ًا لدوره املفيد يف حماربة الن احدى اال�سباب التي جعلتهم ياتون اىل
املمار�سات التي ت�شني مهنة عمل امل�ؤ�س�سة تلك امل�ؤ�س�سة رمبا يكون بحث ًا عن مكان يت�سم
والتي تتمثل يف �رسقة احل�سابات وعدم ت�سليم بالهدوء ليمكنهم من احلديث فيما بينهم .ف�إذا
املعدات واحلواجي املفقودة اىل ا�صحابها ،كرر املبا�رش املرور حولهم دون حاجة ووقف
و�أعطاء املعلومات اخلاطئة بخ�صو�ص �إنتاج بالقرب منهم قد يكون هذا �ضد الهدف الذي
امل�ؤ�س�سة والرتويج املبالغ لإظهارها .اي�ض ًا جلبهم اىل امل�ؤ�س�سة  ،ومن ثم يغ�ضبهم هذا
هناك ت�رصف يحدث من املحا�سبة يدمر الت�رصف حتى يقرروا التوقف من املجئ اىل
جذور ال�صدق والثقة حيث تت�سبب يف تفاقم تلك امل�ؤ�س�سة مرة اخرى.
 .6نظر ًا لإرتباط عمل املبا�رشة او ن�شاط
تاثريات �سلبية على امل�ؤ�س�سة عندما تقوم تلك
املحا�سبة بتغري �سعر الفاتورة اال�صلي لتجرب ارباب العمل بتقدمي اخلدمة للزبائن بالتاكيد
الزبون اجلديد بدفع �سعر اكرث من اللزوم �سيحتاجون اىل اكرب قدر من النظافة يف جميع
ممايجعل ا�شعار العمال امر �رضوري ليعملو احلاالت �سواء امام الزبون او من بعده دون
مب�س�ؤولية وعلى ارباب العمل ان يتحملوا انقطاع حيث تعترب النظافة احدى ال�رشوط
م�س�ؤولية املراقبة مل�سار عملهم باعلى قدرة ال�صحية يف امل�ؤ�س�سة لتلقى قبول يف نفو�س
النا�س .ولذا يجب اتخاذ احلذر لتجنب
من الرتكيز واملتابعة الالزمة.
 .3يجب الإنتباه اىل اهمية ا�ستقبال ال�ضيوف املمار�سات ال�ضارة بالنظافة ،وذلك عرب
او الزبائن الذين يداوموا با�ستمراراملجئ اىل جتنب تقدمي الطعام امل�شكوك يف نظافته
م�ؤ�س�سة معينة للح�صول على خدمة اف�ضل ،بان للزبائن وعدم ارتداء العمال للمالب�س
يتم الرتحيب بهم مناديا با�سمائهم او برتبتهم القذرة وان يبتعدوا عن تناول الطعام امام
يف اثناء تقدمي اخلدمة او مبا�رشتهم نظر ًا ال�ضوف او الزبائن وغريها من اال�ساليب
لل�شعور الطيب الذي يبعثه على نفو�سهم التي ت�شاهد متار�س ب�إ�ستمرار .ولذا يجب
ودوره يف توطيد عالقتهم بامل�ؤ�س�سة حيث على العمال النا�شطني يف مهنة مزاولة تقدمي
�سيحت�سبوا انف�سهم اع�ضائها .والإ�ستخدام لهذا اخلدمة للنا�س وعلى ارباب العمل حماربة تلك
اال�سلوب يحتاج اىل اخذ احلذر لتفادي االخطاء اال�ساليب التي تهم�ش النظافة .
.7من املهم جد ًا ان يتذكر ا�صحاب امل�ؤ�س�سات
الناجمة عن عدم التاكد من ا�سمائهم او رتبهم
بالدقة وان مل ت�ستطيع ذلك يجب الإبتعاد عن نوعية املواد التي حتظى بطلب زبائنهم
هذا اال�سلوب كي الت�ؤاثر على م�شاعرهم بطريقة ب�شكل م�ستمر ويبحثوا عنها لتوفريها بقدر
الإمكان �ضمان ًا مل�صلحة الزبائن ومل�صلحة
عفوية.
 .4ال�شخ�ص الذي يعمل يف مهنة املبا�رشة ا�ستمرار تطور م�ؤ�س�ساتهم  .فالبحث الذي
لتقدمي اخلدمة ملزم مبنح الإحرتام جلميع يتم اجراءه ملعرفة ال�رس الذي يجعل الزبون
الزبائن دون التميز مل�ستوياتهم املعي�شية يكرر املجئ اىل م�ؤ�س�ساتهم يعترب اهم عن�رص
واملادية وخلفياتهم الإجتماعية كي يك�سب مثمر لرت�سيخ التعامل التجاري للم�ؤ�س�سة.
حمبة اجلميع وليحقق النجاح مل�ؤ�س�سته .واتطالق ًا من هذه احلقيقة يجب على ا�صحاب
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العمل املتابعة الدقيقة لفهم طلبات الزبائن
وال�رشوع يف جلب تلك الطلبات وتقدميها
لهم لي�شعرو بالراحة حيث �سي�ساهم هذا يف
تطوير امل�ؤ�س�سة
 .8لي�س من �سمات املهنة ان ينهمك العامل
يف مغالطات وثرثرة الجدوى منها مع زمالئه
ومع الزبائن  ،ومن املمكن جد ًا يف بع�ض
االحيان ان يجد العامل او �صاحب العمل زبون
غري قادر على التحكم على م�شاعره وتتملكه
الإنفعاالت وغريها من الطبايع الرديئة .فمهما
كانت االحوال وال�صدف التي تنتج من الزبون
وغريه من النا�س هناك خيارين يفرت�ض على
العامل او املبا�رش ان يتخذها لتهدئة ال�ضيف
او الزبون وهي ان يقدم او ًال على فهم الزبون
املنفعل بقدر الإمكان وان مل ينجح يف اقناعه
بذلك يجب عليه ا�ستخدام اخليار الثاين الذي
يتمثل يف تقدمي االعتذار له حتي يتمكن من
تهدئة امل�شكلة الناجتة يف اال�صل من ال�ضيف
.وكما ي�ؤكد املفهوم العام حول هذا املو�ضوع
تزداد حدة اخلالف ب�سبب ال�شعور االناين حيث
جتد بع�ض ارباب العمل وال �سيما بع�ض العمال
يعتربون تقدمي الإعتذار نوع من احلماقة لذا
يخ�رسون زبانهم ويحرموا بذلك م�ؤ�س�ستهم
من التطور نتيجة توقف الزبائن من الإنتفاع
بخدماتها .وباخذ الدرو�س والعرب من مثل
هذه الت�رصفات عندما ي�رشع �صاحب العمل
او العامل يف التفاهم مع الزبون او يعتذر له
حلل امل�شكلة القائمة فيما بينهم .
يجب ان فهم امل�سالة وخا�صة من مقدمي
اخلدمة بانها لي�س الهدف منها الو�صول اىل
من الغالب ومنا املغلوب بل يجب اتخاذها
لت�سوية امل�شكلة ليتم عرب ذلك ك�سب دوام
تعمل الزبون مع امل�ؤ�س�سة .وعلى �سبيل
املثال اذا ن�شب خالف بني معدي الطعام
والزبائن احلل اال�سهل هو تقدمي االعتذار
للزبون عن اخلط�أ واذا مل ينتفي اخلالف بهذا
يجب تغيري الطعام �إن مل يكن مر�ضي ًا للزبون
حيث �سي�ساهم هذا يف تهدئة املوقف وعودة
الزبون اىل تعامله مع امل�ؤ�س�سة.
.9طاملا اعتربت لدى مفهوم الغالبية
مهنة ال�ضيافة لزبائن عمل جماعي يتطلب من
العاملني به بذل اجلهد والتحلي بالإخال�ص
ليتم عرب ذلك خلق جو من التفاهم والإن�سجام
مع زمالئهم وارباب العمل لكي يتمكنو من
تطوير قدراتهم العملية .ومن الطبيعي جد ًا
حدوث خالف يف مكان العمل بني العمال
والزبائن وبني العمال انف�سهم .والو�سيلة
الناجحة حلل م�شكلة كهذه هي ال�ضقط على
التفاهم والإبتعاد عن اللوم والإ�ساة والرتا�شق
بالكلمات اجلارحة التي تزيد دائم ًا من حدة
اخلالف .كما يرجى من ا�صحاب العمل ان
ي�ساهمو يف حل مثل هذه امل�شاكل و دون

الإنحياز اىل احد من العمال او الزبائن.واذا
مل جتد اخلطوات التي اتخذوها حلل اخلالف
ميكنهم اتخاذ قرارات اخرى مثل تغيري العمال
من م�ؤ�س�سة اىل م�ؤ�س�سة وحتى اتخاذ قرار ف�صل
العامل من عمل امل�ؤ�س�سة اذا لزم االمر.
.10كما هو مالحظ يف غالب االحيان من
الطبعي جد ًا ان يتاخر العامل يف تقدمي اخلدمة
على اال�شخا�ص الذين ينتظرون من يبا�رشهم
يف تلك امل�ؤ�س�سة نتيجة لكثافة العمل الذي
يكون فوق طاقة ذلك العامل .ولكن يجب على
مثل هذا العامل ان يقنع الزبائن وي�صربهم
بالإعتذار لتاخريه بكلمات طيبة حتى يتمكن
من تقدمي اخلدمة لهم .وتاليف الق�صور عندما
يكون �صاحب امل�ؤ�س�سة عاجز عن تعيني عمال
ا�ضافني او عندما يكون طماع اليريد دفع اجرة
لعمال ا�ضافيني او يكون غري مهتم ب�سري عمل
م�ؤ�س�سته.ويف مثل هذه احلاالت الميكن ان
تكون اخلدمة فعالة يف امل�ؤ�س�سة حيث �سيتاخر
العمال يف مبا�رشة جميع الزبائن والبد ان
يخطئون يف احل�ساب ب�سب ال�ضغط الناجت
عن ازدحام طالبي اخلدمة.ويف هذه الظروف
�ستنعك�س اال�رضار علي العامل والزبون على
حد �سواء.ولذا يجب على امل�س�ؤول من ت�سيري
عمل امل�ؤ�س�سة تعيني عمال ا�ضافني لتفادي
تلك العوئق.
وللخروج من مثل هذه االخطاء التي تطرقنا
اليها عرب هذا املو�ضوع �ستجد حل اذا مت
العمل مبوجب النقاط التي مت ذكرها اعاله
حيث يجب ان تعتمد على وجه اخل�صو�ص يف
املو�س�سات التي تقدم املاكوالت وامل�رشوبات
وغريها من اخلدمات املماثلة وتتحلي بقيمها
يف ن�شاطاتها اليومية مما�سي�ساعد ذلك يف بناء
الثقة بينها وبني الزبائن .ويفيد العمل وفق
تلك النقاط التي تو�ضح اال�ساليب الناجحة
التي ت�ساعد على تطوير امل�ؤ�س�سة وحت�سني
م�ستوى العمال املعريف واملعي�شي من خالل
التعامل االمثل مع الزبائن بالقيم التي تلزمها
املهنة .
والبد من التذكري يف ختام هذا املو�ضوع
بان ا�صحاب امل�ؤ�س�سات والعمال الذين تتوفر
لديهم موا�صفات تلك القيم املهنية الرامية
لتقدمي اخلدمة ال�رشيفة والراقية للزبائن
والذي دار احلديث عنها �سيعلمون جيد ًا بان
ال�ضيافة تعني تقدمي اخلدمة املنا�سبة للزبائن
بالطرق التي تنال ر�ضاهم وم ثم ي�ستفيد من
وراء ذلك مقدم اخلدمة  .ولذا يرجى من جميع
امل�ؤ�س�سات �سواء كانت كبرية ام �صغرية ومن
االفراد العاملني فيها ان ي�ستعينوا بتلك القيم
النبيلة وايتعاملوا مع زبائنهم او �ضيوفهم
وفق اال�ساليب الراقية من اجل �ضمان تقدمي
اخلدمة النظيفة واملقنعة .
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حواء �سليمان عبد القادر
ال�شاي الأخ�رض هي �أوراق نبات
ال�شاي الطازجة التى يتم جمعها
يف البالد التي تزرعه ،مثل ال�صني
والهند و�رسيالنكا ،وهو ال�شاي الذي
ي�رشبه �أهل هذه البالد يف الأ�صل.
عرفت ال�صني ال�شاي الأخ�رض �أوال،
ومنها انتقل �إىل اليابان يف عام 800
قبل امليالد عندما عاد رهبان بوذا
اليابانيون من ال�صني الذين ذهبوا
�إليها للدرا�سة وهم يحملون معهم
ال�شاي الأخ�رض الذي ا�ستعملوه كع�شب
طبي.
ويف عهد "كاماكورا" (1191-1333
ميالدية) �شدد الراهب البوذي "اي�ساي"
على الت�أثريات النافعة لل�شاي الأخ�رض
يف كتابه "احلفاظ على ال�صحة ب�رشب
ال�شاي" (عام  1211م) فقال  " :ال�شاي
هو دواء اعجازي يحافظ على ال�صحة.
وله قوة غري عادية يف اطالة العمر،
حيث يالحظ �أنه يف كل مكان يزرع
ال�شاي يكون النا�س طويلي الأعمار.
ويف الع�صور القدمية واحلديثة
يكون ال�شاي هو االك�سري الذي يجعل
�سكان اجلبال يعمرون طويال " .من
هذه املقولة نعلم �أن ال�شاي الأخ�رض
كان له التقدير الكبري منذ قدمي الزمان
كعقار قوي وفعال .ولكن يف الع�صور
احلديثة تقدمت الأبحاث التي تدر�س
ت�أثريات ال�شاي الأخ�رض �إىل درجة
تقدمي اثباتات علمية قوية تدعم فعال
مقولة �أن ال�شاي هو دواء اعجازي
للحفاظ على ال�صحة .و�أ�صبح من
الوا�ضح �أن ال�شاي الأخ�رض له فاعلية
م�ؤكدة يف مقاومة الأمرا�ض.
وعندما ا�ستعمر الإجنليز هذه
املناطق وعرفوا ال�شاي� ،شحنوه
بانتظام �إىل بالدهم يف �سفن تبحر عرب
البحار واملحيطات لفرتات طويلة يف
جو حار قائظ ورطوبة �شديدة .وهكذا
كانت �أوراق ال�شاي اخل�رضاء تت�أك�سد
وتتحول �إىل اللون الأ�سود نتيجة
احلرارة والرطوبة التي يتعر�ض لها
�أثناء ال�شحن ،ومن هنا عرف ال�شاي
الأحمر يف جميع بلدان العامل بعدما
�أ�صبح م�رشوب الإجنليز الأول.
ومل يعرف العامل ال�شاي الأخ�رض
وقتها ،ولفرتة طويلة بعد ذلك،
بل �أدمنوا ال�شاي الأحمر التقليدي،
فكانوا يتعمدون �أك�سدة �أوراقه لكي
تتحول �إىل اللون الأ�سود املعروف،
وهو ي�أتي من نف�س �أوراق نبات ال�شاي
الذي ي�أتي منه �أي�ضا ال�شاي الأخ�رض
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ال�شاي االخ�ضر فوائد متعددة لل�صحة اليعرفها الكثريون
ويعرف علميا با�سم نبات "كاميليا
�سنين�سي�س ." Camellia sinensis
وللح�صول على ال�شاي الأحمر يجب
�أن تت�أك�سد �أوراق ال�شاي بالكامل،
بينما يتعر�ض ال�شاي الأخ�رض لبع�ض
التبخري اخلفيف قبل �أن يرتك لكي
يجفف وي�ستعمل بعد ذلك .وم�ؤخرا
عرف العامل ال�شاي الأخ�رض ،وبد�أ
يعرف املزيد عن فوائده مع تطور
الأبحاث لدرا�سته.
وال�شاي الأحمر والأخ�رض
يحتويان على كميات مت�شابهة من
الفالفينويدز ،مع بع�ض االختالف
يف الرتكيبة الكيماوية� ،إذ يحتوى
ال�شاي الأخ�رض على فالفينويدات
ب�سيطة ت�سمى “كاتي�شني” بينما ت�ؤدي
�أك�سدة �أوراق ال�شاي الأحمر �إىل حتول
هذه املواد �إىل مواد �أكرث تعقيدا ت�سمى
“ثيافالفني.
وت�شري العديد من املواقع ان هناك
فوائد كثرية لل�شاي االخ�رض منها
مواقع �صحيفة الغد وموقع مو�ضوع
وويكيبيديا،وغريها من املواقع
الطبية اذ ت�شري ان تناول ال�شاي
االخ�رض ي�ساعد على حرق الدهون،
ت�رسيع عملية االي�ض بف�ضل ت�أثريه
امل�ضاد للأك�سدة ،وي�ساعد الكبد على
�أداء وظيفته ب�شكل �أكرث فعالية ،وان
�رشب ال�شاي الأخ�رض ي�ساعد يف تعزيز
الطاقة عالوة على ذلك يخف�ض ال�شاي
الأخ�رض م�ستوى ال�سكر يف الدم والذي
يعترب م�س�ؤوال عن خزن اجللوكوز على
�شكل �شحوم ولذا ف�إن تخفي�ض م�ستوى
ال�سكر يخف�ض �أي�ضا م�ستوى ال�شحوم
املخزونة يف اجل�سم ،يحمي القلب من
الأمرا�ض،يخف�ض م�ستوى الكول�سرتول
يف الدم لأن ت�أثرياته امل�ضادة للأك�سدة
متنع ت�أك�سد الكول�سرتول ال�ضار Ldl
يف ال�رشايني ،مينع ت�شكل اجللطات
الدموية غري الطبيعية و�أن له نف�س
فعالية الأ�سربين يف هذا املجال
يف احلماية من �أمرا�ض القلب ،فقد
تو�صلت درا�س ٌة نُ �رشت عام  2006يف
ّ
جملة اجلمع ّية الطب ّية الأمريك ّية �إىل
� ّأن ا�ستهالك ال�شاي الأخ�رض يرتبط
معدل الوفيات � ّأي ًا كان �سببها،
بخف�ض ّ
مبا يف ذلك �أمرا�ض القلب ،والأوعية
الدموية ،و�أُجريت الدرا�سة على �أكرث
ّ
ٍ
م�شارك ياباينّ ترتاوح
من 40.000
ملدة 11
�أعمارهم بني  40و  79عام ًا ّ
عام ًا ،بدء ًا من عام 1994م،.يزيد
م�ستويات الكول�سرتول النافع Hdl
الذي ي�ساعد على �إزالة ال�صفائح
الدهنية من جدران ال�رشايني ،ي�ساعد
يف تخفي�ض �ضغط الدم ،يحمي من

الإ�صابة مبر�ض ال�سكري،ي�ساعد على
الوقاية من الت�سمم الغذائي  ،ونظرا
لأن ال�شاي الأخ�رض يقتل البكترييا ف�إن
�رشبه مع الوجبات ميكن �أن يخف�ض
خطر الإ�صابة بالت�سمم الغذائي
البكتريي ومينع منو البكترييا يف
الأمعاء وي�ساعد على منو البكترييا
النافعة يف الأمعاء ،مينع رائحة الفم
الكريهة.
الوقاية من الإ�صابة بال�سرطان :يحتوي
ّ
ال�شاي الأخ�رض على م�ضادات الأك�سدة
القوية التي ت�ساعد على �إزالة اجلذور
ّ
عد اجلذور
احلرة من اجل�سم ،وتُ ّ
ّ
احلرة جزيئات تفاعل ّية للغاية،
ّ
حيث تتفاعل مع اخلاليا ال�سليمة
�ضارة ،كما
لت�شكيل خاليا �رسطان ّية
ّ
ِ
اجلزيئات
ات الأك�سدة
تُ ث ّبت
م�ضاد ُ
ّ
التفاعل ّية ،عن طريق �إعطاء الإلكرتون
احلرة ،مما ي� ّؤدي �إىل تعطيل
للجذور
ّ
الرغم من
التفاعل ال�سل�سلي ،وعلى ّ
ٍ
ارتباطات �إيجاب ّي ٍة بني ّ
ال�شاي
وجود
الأخ�رض والوقاية من ال�رسطان؛ �إلاّ �أنّ ه
يجب �إجراء املزيد من الدرا�سات حول
هذا املو�ضوع.
يحتوي ال�شاي على ن�سبة جيدة
من معدن الفلورين املعروف مبفعوله
املقاوم لت�سو�س الأ�سنان.
مر�ض الزهامير وال�شلل الرعا�شي:
ال�شاي االخ�رض ي�ساهم يف ت�أخري
التدهور الناجت عن هذين املر�ضني،
و�أظهرت الدرا�سات التي �أجريت على
الفئران �أن ال�شاي الأخ�رض يحمي
خاليا الدماغ من املوت وا�ستعادة
خاليا املخ التالفة.
االكتئاب :الثيانني وهو حم�ض
�أميني موجود ب�شكل طبيعي يف اوراق
ال�شاي االخ�رض ي�ساعد على اال�سرتخاء
والتهدئه ل�شاربي ال�شاي االخ�رض.
�أظهرت درا�سة ن�رشت يف جملة
الن�سيت �أن هناك مركب موجود يف
ال�شاي الأخ�رض �أعطى نتائج واعدة
لعالج متالزمة داون� .أو متالزمة
الطفل املنغويل
ومن فوائد ال�شاي الأخ�ضر للب�شرة :يحتوي
ال�شاي الأخ�رض على ن�سبة عالية
من م�ضادات الأك�سدة الطبيعية التي
تقاوم ال�شقوق احلرة  ،والتي ت�سبب
بدورها الأمرا�ض وال�شيخوخة املبكرة
 ،وتتخل�ص فوائد ال�شاي الأخ�رض يف
حماية الب�رشة يف الآتي:
�أهمية ال�شاي الأخ�ضر يف الوقاية من �أ�شعة
ال�شم�س� :أثبتت الدرا�سات �أن ا�ستخدام
ال�شاي الأخ�رض مو�ضعيا يعمل على
احلد من الت�أثري ال�ضار لأ�شعة ال�شم�س
من خالل حتييد ال�شقوق احلرة واحلد
من االلتهابات .و�أظهرت درا�سة �أجريت
عام  2000يف جامعة كي�س وي�سرتن
التابعة جلامعة كليفالند الأمريكية
على �أن م�ستخل�ص ال�شاي الأخ�رض
يعمل على حماية اجللد والوجه من
حروق ال�شم�س .وكانت الدار�سة قد
�أظهرت �أن �ضخ نحو  4ملليجرام لكل
� 2.5سنتيمرتا من حميط اجللد قد
�أدى �إىل حمايته من حروق ال�شم�س.
كما ي�ساعد على الوقاية من الت�سمم
الغذائي نظر ًا لأن ال�شاي الأخ�رض يقتل
البكترييا كذلك مينع ال�شاي الأخ�رض
منو البكترييا يف الأمعاء وي�ساعد على
منو البكترييا النافعة يف الأمعاء.
مينع رائحة الفم بقتله البكترييا
املوجودة يف الفم والتي ت�سبب نخر
الأ�سنان ورائحة الفم الكريهة.
م�ضار االكثار من تناول ال�شاي االخ�ضر
ي�شري موقع مو�ضوع االلكرتوين ان
تناول ال�شاي الأخ�رض �آمن �إذا ما مت
تناوله بكميات معتدلة� ،إلاّ � ّأن تناول
كميات كبرية منه من املحتمل �أن
ت�ؤدي �إىل حدوث �آثار جانبية ترتاوح
ما بني الدرجة الب�سيطة وال�شديدة،
ال�ص ّداع ،والتوتر،
ومن هذه الآثار:
ُ
وحدوث ا�رضابات يف النوم،
والتقي�ؤ ،والإ�سهال ،وعدم انتظام
�رضبات القلب ،وحرقة املعدة،
والدوخة ،والرع�شة ،وطنني الأذن،
والت�شنجات ،واالرتباك ،بالإ�ضافة
�إىل � ّأن هذه املركبات قد تتداخل مع
بع�ض الأدوية مما يقلل من فعاليتها،

ويعد الكافيني �أحد الأ�سباب وراء
ُ
م�ضار �رشب ال�شاي الأخ�رض ،وجتدر
الإ�شارة �إىل � ّأن حمتوى ال�شاي الأخ�رض
من الكافيني �أقل مقارنة بال�شاي
الأ�سود والقهوة� ،إال � ّأن كمية الكافيني
يف الكوب الواحد من ال�شاي الأخ�رض
تختلف باالعتماد على كمية �أوراق
ال�شاي امل�ستخدمة و الفرتة التي
عدة حماذير
يتم نقعها بها ،وهناك ّ
ترتبط بتناول ال�شاي الأخ�رض بكرثة،
كما قد ت�سبب بع�ض الأ�رضار لفئات
معينة ،ومنها ما ي�أتي:
وجد � ّأن �رشب
احلمل والر�ضاعة :حيث
ّ
ما يزيد عن كوبني من ال�شاي الأخ�رض
يومي ًا يرتبط بارتفاع خطر الإ�صابة
بالإجها�ض ،وذلك نتيجة لوجود
الكافيني� ،أما بالن�سبة للأم املر�ضع
فيو�صى بتجنب ا�ستهالك كميات كبرية
ُ
من ال�شاي الأخ�رض ،حيث ميكن
للكافيني املوجود فيه � ّأن ي�صل للطفل
الر�ضيع عن طريق حليب الأم م�سبب ًا
ت�أثريات �سلبية للطفل .فقر الدم:
فمن املحتمل �أن ي�ؤدي �رشب ال�شاي
الأخ�رض �إىل زيادة فقر الدم �سوء ًا عند
الأ�شخا�ص امل�صابني به.
ا�ضرابات القلق :حيث ي�ؤدي الكافيني
املوجود يف ال�شاي الأخ�رص �إىل جعل
هذه اال�رضابات �أكرث �سوء ًا .ا�رضابات
النزيف :فقد ي�ؤدي الكافيني املوجود
يف ال�شاي الأخ�رض �إىل زيادة خطر
النزيف ،لذا ين�صح الأ�شخا�ص
امل�صابون بهذه اال�ضطرابات بعدم
�رشب ال�شاي الأخ�رض� .أمرا�ض القلب:
�إذ ميكن �أن ي�سبب الكافيني ا�ضطراب
النظم القلبي.
مر�ض ال�سكري :فمن املمكن �أن ي�ؤثر
الكافيني على التحكم مب�ستويات
ال�سكر يف الدم ،لذلك يجب مراقبة
ُ
م�ستويات ال�سكر لدى مر�ضى ال�سكري
عند �رشب ال�شاي الأخ�رض .الإ�سهال:
�إذ ي�سبب الكافيني يف ال�شاي الأخ�رض
تفاقم حالة الإ�سهال خا�صة عند
تناوله بكميات كبرية .املاء الزرقاء:
(بالإجنليزية� ،)Glaucoma :إذ � ّإن
�رشب ال�شاي الأخ�رض ي�ؤدي �إىل رفع
ال�ضغط داخل العني.
ارتفاع �ضغط الدم :فمن املحتمل
�أن ي�سبب الكافيني ارتفاع �ضغط
الدم لدى الأ�شخا�ص امل�صابني به.
القولون الع�صبي :حيث ت�ؤدي كمية
الكافيني املوجودة يف ال�شاي الأخ�رض
عند تناوله بكميات كبري �إىل تفاقم
�أعرا�ض القولون الع�صبي.
�أمرا�ض الكبد :فمن املمكن �أن ت�ؤثر
م�ستخل�صات ال�شاي الأخ�رض يف �سوء
حالة امل�صابني ب�أمرا�ض الكبد.
ه�شا�شة العظام :فمن املحتمل �أن
ي�ؤدي تناول �أكرث من � 3أكواب من
ال�شاي الأخ�رض يومي ًا �إىل رفع كمية
الكال�سيوم املطروحة من اجل�سم عن
طريق التبول ،وميكن تعوي�ض كمية
الكال�سيوم من خالل تناول مكمالت
الكال�سيوم الغذائية.
تراكم عن�صر الألومنيوم :حيث ُوجد
� ّأن نبتة ال�شاي حتتوي على عن�رص
الأملنيوم وت�سبب تراكمه يف اجل�سم،
مما ي�ؤدي �إىل العديد من �أمرا�ض
اجلهاز الع�صبي ،وذلك عند تناوله
بكميات كبرية وخا�صة يف حال مر�ضى
الف�شل الكلوي .الت�أثري على امت�صا�ص
احلديد :وذلك الحتوائه على مركبات

(بالإجنليزية:
الفينول
متعددة
 ،)Polyphenolsكما قد تقلل
مركبات الكاتي�شني (بالإجنليزية:
 )Catechinesاملوجودة يف ال�شاي
الأخ�رض من امت�صا�ص احلديد من
الطعام ،لذلك من املحتمل �أن ي�ؤدي
ا�ستهالك الكاتي�شني بكميات كبرية
�إىل الإ�صابة بفقر الدم ،ولذلك ين�صح
الأ�شخا�ص املعر�ضون خلطر الإ�صابة
بفقر الدم ب�رشب ال�شاي الأخ�رض بعد
الوجبات ب�ساعة على الأقل.
ال�شاي ي�ؤثر على امت�صا�ص
الكال�سيوم لذا يجب ف�صله عن
الوجبات التي حتوي الكال�سيوم
وزيادة كمية الطعام املحتوي على
الكال�سيوم يف حالة االنتظام يف �رشب
ً
خا�صة على من يعاين من
ال�شاي،
ه�شا�شة العظام والن�ساء الالتي يف
�سن الي�أ�س.
على من يعاين من الأنيميا التنبه
�أي�ض ًا �إىل �أن ال�شاي ي�ؤثر على
امت�صا�ص احلديد لذا يجب ف�صله عن
الوجبات التي حتوي احلديد بفرتة
كافية وكذلك زيادة كميات الطعام
التي حتوي احلديد يف حالة االنتظام
يف �رشب ال�شاي الأخ�رض

�أنواع ال�شاي الأخ�ضر

هناك �أنواع كثرية من ال�شاي الأخ�رض
تختلف باختالف البلد املنتج ،فهناك
�أنواع خا�صة ينتجها ال�صينيون،
و�أنواع �أخرى ينتجها اليابانيون،
فمن �أنواع ال�شاي الأخ�رض ال�صيني
�شاي لوجن جينغ :واللوجن جينغ هو
�أف�ضل �أنواع ال�شاي الأخ�رض ،كما
ويتم
�أنّ ه الأغلى �سعر ًا على الإطالق،
ّ
�إنتاج هذا النوع من ال�شاي يف مقاطعة
جيجيانغ ،وتعني كلمة لوجن جينغ
يف العربية التنني الطيب.
�شاي البارود� :شاي البارود هو ال�شاي
الذي ي�ستخدمونه ب�شكل �أ�سا�سي
ل�صناعة م�رشوب ال�شاي بالنعناع
�أو بال�شويالء ،ويطلق عليه باللغة
ال�صينية الأتاي ،وينتج �شاي البارود
يف مقاطعتي جيجيانغ و�آنهوي،
ويطلق عليه بالإجنليزية م�صطلح
.Gunpwoder
�شاي ت�شن مي :وهو ال�شاي الذي ينتج
ب�شكل �أ�سا�سي يف مقاطعة جيانغ�شي،
وهو ذو لون �أخ�رض فاحت وطعم مم ّيز
ورائحة وردية .هواجن �شان ماو فنغ:
ينتج هذا ال�شاي يف حمافظة �آنهوي،
ويتم �إنتاجه يف ف�صل الربيع من خالل
ّ
جمع براعم ال�شاي اجلديدة والأوراق
ٍ
بطريقة
القريبة منها ،وجتفيفها
طبيعية للح�صول على �شاي بنوعية
جيدة.
ال�شاي الأخ�رض الياباين ت�شتهر
ٍ
مبجموعة من الأنواع،
اليابان
ويخ�ص اليابانيون ال�شاي الأخ�رض
ّ
ٍ
خا�صة بهم ت�سمى ال�سادو،
بطقو�س
ّ
حيث ُيح�ضرّ ون ال�شاي ويتناولونه
على طريقتهم اخلا�صة ،من خالل
قيامهم ب�سل�سة من ال�شعائر التي
يحفظونها عن ظهر قلب ،ويط ّبقونها
بحذافريها ،ومن �أهم �أنواع ال�شاي
الأخ�رض الياباين بان�ش ،وكوكي�شا،
ومات�ش ،وجيكره ،و�سين�شي وغريها
يتم ت�صنيفها
من الأنواع الأخرى ،التي ّ
ح�سب منطقة �إنتاجها وخ�صائ�صها
التي مت ّيز بها عن غريها من الأنواع
الأخرى.
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يف املرحلة الـ  13من الكالت�شيو الإيطايل:

يف اجلولة الثالثة ع�رشة من دوري الربمييريليغ املمتاز:

عودة التحدي للفرق الإجنليزية �إىل �صراع ال�صدارة يوفنتو�س مينح �أليجري دفعة قوية قبل مواجهة �سبال

ي�ستعد ع�شاق كرة القدم الإجنليزية
يف كل مكان حول العامل لعودة الإثارة
والت�شويق من جديد �إىل مالعب كرة
القدم الإجنليزية ،وذلك من خالل
مباريات اجلولة الثالثة ع�رش من
م�سابقة الدوري الإجنليزي املمتاز
 2019 / 2018م ،والتي تنطلق حتديد ًا
اليوم ال�سبت عقب نهاية فرتة التوقف
الدويل احلالية .وال �شك �أن ال�رصاع على
لقب الدوري الإجنليزي املمتاز ُيعترب
�أكرث �رشا�سة يف املو�سم احلايل بعك�س ما
كان عليه احلال يف املوا�سم املا�ضية،
وعلى الرغم من ذلك �إال �أن املر�شح
الأبرز من �أجل التتويج باللقب يبقى هو
فريق مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب يف
املو�سم املا�ضي مع مدربه الإ�سباين بيب
جوارديوال .ومن خلف فريق مان�ش�سرت
�سيتي ت�أتي �أربعة �أندية لديها القدرة على املناف�سة بكل قوة على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز يف املو�سم احلايل ،وهي
�أندية ت�شيل�سي �إ�ضافة �إىل ليفربول و�أي�ض ًا توتنهام هوت�سبري و�أخري ًا �أر�سنال� .أما الفريق الأكرث تتويج ًا بلقب الدوري الإجنليزي
املمتاز على مر التاريخ وهو فريق مان�ش�سرت يونايتد ،يبدو �أكرث طموحاته هو �إنهاء املو�سم احلايل �ضمن الأربعة الكبار حتى
ي�ضمن مقعده يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا يف املو�سم املقبل .ويلعب اليوم ال�سبت كل من برايتون �أند هوف �ألبيون �ضد
لي�سرت �سيتي� ،إيفرتون �ضد كارديف �سيتي ،فولهام �ضد �ساوثهامبتون  ،مان�ش�سرت يونايتد �ضد كري�ستال باال�س  ،واتفورد
�ضد ليفربول ،و�ست هام يونايتد �ضد مان�ش�سرت �سيتي ،توتنهام هوت�سبري �ضد ت�شيل�سي .ويوم غد الأحد يلعب كل من بورمنوث
�ضد �أر�سنال ،ولفرهامبتون �ضد هدر�سفيلد تاون .وتختتم اجلولة يوم الإثنني املقبل مببارة برينلي �ضد نيوكا�سل يونايتد.

يف الأ�سبوع الثالث ع�رش من عمر الدوري الإ�سباين:

قمة بر�شلونة و�أتلتيكو مدريد ت�شعل �صراع �صدارة الليجا
ال تتمثل �أهمية مباراة بر�شلونة و�أتتليكو مدريد ،املقرر �إقامتها اليوم ال�سبت يف اجلولة  13من الليجا ،يف قوة
الفريقني و�ضمهما العبني �ضمن الأف�ضل يف العامل ،فقط ،ولكن �سيتخذ الفائز من املواجهة خطوة مهمة نحو �صدارة
البطولة .وتلقى الفريق الكتالوين هزمية �صادمة على ملعبه يف اجلولة املا�ضية على يد ريال بيتي�س بنتيجة ،4-3
جتمد مبوجبها ر�صيده عند النقطة  ،24لينتهز �أتلتيكو الفر�صة ويقرتب من املناف�سة بالفوز على �أتلتيك بيلباو،
وي�صبح الفارق بينه وبني بر�شلونة نقطة واحدة .ت�أثر الفريقان هذا املو�سم ب�سل�سلة تعرثات �أفقدهم نقاطا عديدة،
فخالل  12جولة فاز بر�شلونة يف  7وتعادل يف  3وخ�رس  ،2من بينها  4تعرثات على التوايل .ومل يختلف موقف
�أتلتيكو مدريد كثريا ،الذي ف�شل منذ انطالق املو�سم يف حتقيق فوزين متتاليني بالليجا �سوى مرة واحدة ،حيث
انت�رص يف  6مباريات وتعادل  5بينما خ�رس مباراة وحيدة .ا�شتد ال�رصاع على املراكز املتقدمة يف الليجا بالأ�سابيع
الأخرية ،فيرتبع بر�شلونة على القمة بـ  24نقطة ولكن خلفه  3فرق تهدف للت�سلل �إىل ال�صدارة� ،أتلتيكو و�إ�شبيلية
وديبورتيفو �أالفي�س� ،صاحبة الـ 23نقطة .ينتظر �إ�شبيلية و�أالفي�س انتهاء املباراة بنتيجة التعادل ،ما �سي�سمح
لهم بالتقدم يف هذا ال�سباق ال�رش�س ،يف حني فوز �أي فريق على الآخر �سيمنحه ال�صدارة دون النظر لباقي النتائج.
ومير الفريق الأندل�سي بفرتة رائعة م�ؤخرا ومتكن املدرب بابلو ما�شني من تعديل الأو�ضاع ليحقق الفوز يف  6من
�آخر  8مباريات ،كما ميتلك ثاين �أقوى خط هجوم يف الليجا خلف بر�شلونة حمرزا  24هدفا .كذلك ديبورتيفو
�أالفي�س الذي يعتربه الكثريون احل�صان الأ�سود يف البطولة ،فبعد �أن �أحتل املركز الـ  14باملو�سم املا�ضي ،عاد
بقوة كبرية وا�ستطاع �أن يحجز مكانة و�سط الكبار .ويف ذات ال�سياق يراقب �إ�سبانيول وريال مدريد املوقف� ،إذ
يحتل الفريق الكتالوين املركز اخلام�س بـ  21نقطة ،ويليه الفريق امللكي بـ  20نقطة ،حيث �ستكون نتيجة التعادل
مفيدة للغاية للطرفني ،خا�صة للأخري .وي�سعى املريجني بقيادة �سانتياجو �سوالري ملوا�صلة النتائج املميزة،
عندما يلتقى اليوم ال�سبت مع �إيبار ،غي مواجهة �سيبحث خاللها املدرب الأرجنتيني عن ا�ستغالل احلالة املعنوية

يوا�صل يوفنتو�س
م�شواره يف الدوري
الإيطايل 2018-19
بعد التوقف الدويل
�سبال
مبواجهة
يف ا�ستاد �آليانز
اليوم ال�سبت وذلك
يف �إطار مواجهات
الأ�سبوع  13من
الكالت�شيو .اليزال
ال�سيدة
فريق
العجوز مرتبع على
قمة ترتيب ال�سريي
�آ بدون هزمية �أو
تعادل �إال مع جنوى
ٍ
ظروف
بر�صيد  34نقطة ،وكان �آخر �ضحاياه هو العريق ميالن الذي يعي�ش يف
ٍ
�صعبة ا�ستغلها زمالء رونالدو وانت�رصوا بهدفني نظيفني يف قمة اجلولة � ،12أما
ُ
�أقرب املناف�سني لفريق �أليجري املت�صدر فهو نابويل الو�صيف بـ 28نقطة فقط،
ٍ
نقاط كاملة .و�سبال هو �أحد فرق امل�ؤخرة يف الدوري الإيطايل منذ
�أي بفارق 6
�صعوده ،وهو الآن يحتل املركز اخلام�س ع�رش بر�صيد  13نقطة ،بفارق نقطة
واحدة عن كالياري وجنوى �صاحبي املركزين الثالث ع�رش والرابع ع�رش ،و3
ٍ
نقاط من بولونيا ال�ساد�س ع�رش .و�سيفتقد يوفنتو�س يف هذا اللقاء �إميري ت�شان
ب�سبب تعر�ضه مل�شاكل يف الغدة الدرقية والتي �ستبعده عن املالعب ملدة تزيد
عن �شهر ،ولن يفتقد البيانكونريي �أي العب �آخر ب�سبب الإيقاف .كما �سيبد�أ
املدرب �أليجري بطريقته املعتاد عليها منذ انطالقة املو�سم ،و�سيدفع بالثنائي
كيليني وبونوت�شي يف قلب الدفاع� ،أما يف خط الو�سط �سيتكون من الثالثي
الدائم ماتويدي وبيانيت�ش وبينتانكور ،ويف الأمام �سيتواجد الثالثي املرعب
رونالدو وماندجوكيت�ش والأرجنتيني ديباال بعد عودته من امل�شاركة مع منتخب
بالده �أمام املك�سيك .ولن يفتقد فريق �سبال �أي العب للإ�صابة �أو للإيقاف يف
هذه املباراة ،و�ستكون كل العنا�رص متاحة �أمام املدرب ليوناردو �سيمبي�سلي
عاما
خلو�ض هذه املواجهة ال�صعبة .كما لن يغري كث ً
ريا املدرب �صاحب الـً 51
يف الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق ،و�سيعتمد � ً
أي�ضا على الطريقة الدفاعية
مع ا�ستغالل �رسعات الثنائي بيتاجانا و�أنتينوت�شي ملباغتة فريق يوفنتو�س.

اجليدة للفريق ،بالإ�ضافة ال�ستقرار الأو�ضاع بعد اتفاق الإدارة على ا�ستمراره
حتى  .2021ويرغب ريال مدريد يف تعوي�ض النتائج ال�سيئة خالل فرتة
جولني لوبيتيجي ،كما �أن انتهاء املباراة على ملعب واندا ميرتوبوليتانو
بالتعادل ،مع فوز الفريق على �إيبار� ،سيقل�ص الفارق مع املت�صدر
�إىل نقطتني فقط ،بعدما و�صل �إىل  7نقاط بعد الهزمية يف الكال�سيكو.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  24نوفمرب)

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت  24نوفمرب)

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  24نوفمرب)

		�إيبار  -- : --ريال مدريد �			15:00أودينيزي  -- : --روما 17:00
�إيفرتون  -- : --كارديف �سيتي 18:00
يوفنتو�س � -- : --سبال 20:00
			
فالن�سيا  -- : --رايو فاليكانو 18:15
مان�ش�سرت يونايتد  -- : --كري�ستال باال�س 18:00
انرت ميالن  -- : --فرو�سينوين 22:30
				
هوي�سكا  -- : --ليفانتي 20:30
		
و�ست هام يونايتد -- : --مان�ش�سرت �سيتي 18:00
(الأحد  24نوفمرب)
			
				�أتلتيكو مدريد  -- : --بر�شلونة 22:45
واتفورد  -- : --ليفربول 18:00
بارما � -- : --سا�سولو 14:30
					
(الأحد  24نوفمرب)
			
فولهام � -- : --ساوثهامتون 18:00
بولونيا  -- : --فيورنتينا 17:00
			�أتلتيك بيلباو  -- : --خيتايف 14:00
برايتون  -- : --لي�سرت �سيتي 18:00
نابويل  -- : --كييفو فريونا 17:00
				
			�إ�شبيلية  -- : --بلد الوليد 18:15
توتنهام هوت�سبري -- : --ت�شيل�سي 20:30
				�إمبويل �	-- : --أتالنتا 17:00
					�إ�سبانيول  -- : --جريونا 20:30
(الأحد  24نوفمرب)
الت�سيو  -- : --ميالن 20:00
			
فياريال  -- : --ريال بيتي�س 22:45
				
بورمنوث � -- : --آر�سنال 16:30
جنوى � -- : --سامبدوريا 22:30
									
وولفرهامبتون  -- : --هيدير�سفيلد تاون 19:00
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()49

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

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

من خالل �سباقي اليوم ال�سبت وغدا االحد

ً
عجلة ك�أ�س �أفريقيا للدراجات الهوائية تعودجمددا �إىل الدوران

�أخر �أ�سرار البطولة
ت�شارف بطولة ك�أ�س افريقيا للدراجات
الهوائية على بلوغ �أمتارها االخرية من خالل
�سباقني �أخريين يقامان اليوم ال�سبت وغدا
االحد بالعا�صمة ا�سمرا.
و�سوف تكون البطولة القارية حديثة
العهد اليوم ال�سبت مع �أول �سباق للطريق
الق�صري يف فئتي الرجال وال�سيدات  ،يجري
يف م�ضمار بو�سط املدينة ينطلق من �ساحة
الفاحت من �سبتمرب وميتد مل�سافة (2.5
كيلومرت) حيث مير من �أمام جامع اخللفاء
الرا�شدين ويعرب عرب �شارع نقفة قبل �أن
ينعطف من �أمام كاتدرائية ا�سمرا ومن ثم
يلتحق ب�شارع اال�ستقالل ليكون خط النهاية
ب�ساحة الفاحت من �سبتمرب.
و�ستكون هذه امل�سابقة هي االوىل من
نوعها التي تقام على �صعيد البطوالت
القارية يف افريقيا  ،ويتميز هذا ال�سباق
بق�رص م�سافة امل�ضمار ونوعية املناف�سة فيه
 ،ويف بع�ض القوانني املتبعة فيها �أي�ضا.
وتتميز املناف�سة يف البطولة عن غريها
من ال�سباقات بكونها مزيج بني عاملي
القدرة وال�رسعة  ،حيث يتناف�س الدراجون
على امل�سافة املقررة  34.4كيلومرت �أي
مايعادل  16دورة حول امل�ضمار  ،و�سوف
تكون �أربعة �سباقات لل�رسعة النهائية حت�سب
فيها النقاط املختلفة على مدار ال�سباق.
و�سوف تخ�ص�ص نقاط من ( 5اىل
نقطتني للفائزين باملراكز الثالثة االوىل
)  ،على �أن تت�ضاعف هذه النقاط ال�صحاب
مراكز املقدمة يف �سباق ال�رسعة النهائي.
ومن القوانني املغايرة يف هذا النوع
من ال�سباقات هو وجود فر�صة لأي دراج
تتعطل دراجته �أن يعود اىل �أجواء املناف�سة
بعد دورة كاملة من التوقف  ،ولكن ب�رشط
�أن الحتت�سب له �أي نقاط يف �سباق ال�رسعة
النهائي التايل للحظة دخوله.
وخ�ص�صت اللجنة املنظمة للبطولة
قمي�ص �رشيف خا�ص للفائز باللقب يبقى
على ظهره لعام كامل  ،فيما ت�سلم خمتلف
امليداليات امللونة لل�صاعدين ملن�صات
التتويج.
و�سوف تكون البداية لهذا اليوم من خالل
�سباق ال�سيدات الذي ينطلق عند التا�سعة
�صباحا لقطع م�سافة  34.4كيلومرت  ،فيما
يبد�أ �سباق الرجال بحلول ال�ساعة احلادية

ع�رش لقطع نف�س امل�سافة �أي�ضا.
ديدن املنتخبات االرترية يف جميع
البطوالت القارية على مدار الأعوام االخرية
�ستكون هذه املرة �أمام �إمتحان ع�صيب
 ،حيث �ستت�ساوى درجات املناف�سة بني
الفرق املتناف�سة  ،والميتلك �أي منتخب
�أف�ضلية عن املنتخب الأخر �سوى �أن جنوم
جمال البحراالحمر يدخلون املناف�سة بعاملي
االر�ض واجلمهور.
وخالفا للمواعيد ال�سابقة للبطوالت
القارية التي كان فيها منتخبنا الوطني
وجنومه املر�شحني االوائل للعب �أدوار
املقدمة والظفر بالقاب عدة �أينما حلو
�أو ارحتلو  ،ت�أتي هذه الن�سخة اجلديدة
من البطولة القارية لتك�شف النقاب عن
م�سار �أخر من املناف�سات وطرق �أخرى من
ال�رصاعات بني الدراجني االفارقة .
و�سف ين�ضم منتخب ال�سي�شل �أخر
الوا�صلني للبالد اىل دائرة املناف�سة يف فئة
الرجال  ،حيث ت�شارك منتخبات رواندا  ،بنني
 ،م�رص  ،اثيوبيا  ،ارتريا.
وكما ذكر �سالفا ف�إن طبيعة �سباق
الطريق الق�صري(كرايتوريوم) اخلا�ص
واجلديد  ،جعلته من ال�صعب التنب�ؤ
بنتائجه وما�ست�ؤول اليه جمريات الأمور
يف ختام الفعاليات  ،وهو ماي�ضع التكهن
بهوية الفائز باللقب من ال�صعب مبكان
 ،ال�شئ الأخر هو �أن البطولة مليئة باجلمل
التكيكية �أو الفنية التي قد تقلب حظوظ
�أحد املت�سابقني على ح�ساب الأخر.
ومن �أبرز املر�شحني للعب �أدوار طالئعية
يف هذه النوعية من ال�سباقات يت�صدر حامل
لقب �سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفردي
االرتري �سرياك ت�سفوم القائمة والنن�سى
�أي�ضا حظوظ الدراجني امل�رصيني القوية
�أي�ضا يف هكذا م�ضامري .
ويف �سباق ال�سيدات  ،تت�صدر الالئحة
املت�سابقات اجلنوب افريقيات اللواتي
لهن خربة ثرية �سيكونن مناف�سات قويات
ّ
ملنتخبنا الوطني الزاخر بوجوه �شابة
اليتمتعن ب�سجالت �سابقة يف املواعيد
ّ
االفريقية.
�سباق الطريق الطويل
�أما خامتة البطولة اجلديدة ف�ستكون غدا
الأحد من خالل �سباق الطريق الطويل الذي
يقام يف فئتي ال�سيدات والرجال .

ويبد�أ امل�ضمار من �ساحة الفاحت من
�سبتمرب على �أن يبلغ منطقة ماي جهوت
ومن ثم مدر�سة فنالند م�سيون لينعطف
من �أمام حمطة �أويل ليبيا للوقود  ،ومن
ثم العودة باالجتاه املعاك�س حتى منطقة
فوروبيا  ،ليتجه بعد ذلك امل�ضمار اىل
�شارع نقفة قبالة جامع اخللفاء الرا�شدين
وي�صل اىل �ضواحي الق�رص الرئا�سي ومنه
اىل طريق م�ست�شفى �أوروتا املرجعي قبل
�أن يتجه اىل عقبة فورتو ومن �أمام وزارة
االعالم يتم التوجه اىل مقربة ال�شهداء ومن
ثم مدر�سة البحراالحمر  ،ليتجه بعد ذلك اىل
دوار �شدة ومنه اىل طريق مقر الت�أمينات
وبعده اىل الطريق القائم �أمام ملعب ا�سمرا
بوت�شوفيال وبعده يتجه اىل كاتدرائية ا�سمرا
قبل �أن يختتم امل�ضمار يف �ساحة الفاحت من
�سبتمرب.
وميتد �سباق ال�سيدات الذي ينطلق
عند الثامنة �صباحا حلوايل  80كيلومرت �أي
مايوازي  7دورات  ،يف حني يتناف�س الرجال
بدءاً من ال�ساعة احلادية ع�رش والن�صف
مل�سافة  161كيلومرت مايعادل  14دورة
على امل�ضمار.
ال�سباق اخلتامي للبطولة �سوف يعرف
مناف�سة حمتدمة بني جنوم املنتخبات القرية
امل�شاركة باحلدث  ،وتعطى ن�سب متفاوتة
يف قوائم الرت�شيحات بني امل�شاركني يف
ال�سبا  ،وان كانت الكفة متيل �أكرث ملنتخبي
ارتريا ورواندا اللذان يتمتعان بخربة كبرية
يف مثل هذه املواعيد.
فرتة راحة وترفيه
هذا وحظيت البعثات والوفود امل�شاركة
يف بطولة "ك�أ�س �أفريقيا للدراجات الهوائية
" التي تقام يف العا�صمة ا�سمرا خالل الفرتة
من الـ ( 12ولغاية  25نوفمرب اجلاري)
بجولة ترفيهية نظمت �أم�س اجلمعة على
�رشفهم  ،وذلك عقب توقف عجلة املناف�سات
و�إ�ستغالال لليوم اخلا�ص بفرتة الراحة .
و�ضمت اجلولة الرتفيهية املخ�ص�صة
لزيارة االماكن ال�سياحية منتخبات رواندا
واثيوبيا  ،جنوب افريقيا  ،بنني  ،م�رص
وارتريا والطاقم الفني والتحكيمي للدورة
 ،حيث جتولت قافلة وفود البعثات مناطق
درفو يف الطريق امل�ؤدي من ا�سمرا اىل
مدينة م�صوع.
ومت تنظيم م�أدب خا�صة وجل�سات
ترفيهية �شعبية خالل هذه اجلولة.

�إ�سرتاحة املحاربني

جنود اخلفاء

وقفة قبل اجلد

بدون تعليق!!

تركيز

من اجلميع

�أحفاد الفراعنة
حلظات قبل..

مناق�شات جدية

تنف�س ال�صعداء!!
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()49

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

�إعداد:

يف �سطور
�إيليا �أبو ما�ضي

�أقوال م�أثورة

(1957 – 1889م)

هو �شاعر عربي لبناين يعترب من �أهم �شعراء
املهجر يف �أوائل القرن الع�شرين .ن�ش�أ يف
عائلة ب�سيطة احلال لذلك مل ي�ستطع �أن
يدر�س يف قريته �سوى الدرو�س االبتدائية
الب�سيطة؛ فدخل مدر�سة املحيدثة القائمة
يف جوار الكني�سة .وعندما ا�شتد به الفقر يف لبنان ،رحل �إيليا �إىل م�صر عام
 1902بهدف التجارة مع عمه الذي كان ميتهن جتارة التبغ ،وهناك التقى
بانطون اجلميل ،الذي كان قد �أن�ش�أ مع �أمني تقي الدين جملة "الزهور" ف ُاعجب
بذكائه وع�صاميته �إعجاب ًا �شديد ًا ودعاه �إىل الكتابة باملجلة ،فن�شر �أوىل ق�صائده
باملجلة ،وتواىل ن�شر �أعماله� ،إىل �أن جمع بواكري �شعره يف ديوان �أطلق عليه
ا�سم " تذكار املا�ضي " وقد �صدر يف عام 1911م عن املطبعة امل�صرية ،وكان �أبو
ما�ضي �إذ ذاك يبلغ من العمر اثنان وع�شرين عاما.
اجته �أبو ما�ضي �إىل نظم ال�شعر يف املو�ضوعات الوطنية وال�سيا�سية ،فلم ي�سلم
من مطاردة ال�سلطات ،فا�ضطر للهجرة �إىل الواليات املتحدة عام  1912حيث
ا�ستقر �أوال يف �سين�سيناتي بوالية �أوهايو حيث �أقام فيها مدة �أربع �سنوات عمل
فيها بالتجارة مع �أخيه البكر مراد ،ثم رحل �إىل نيويورك ويف بروكلني� ،شارك يف
ت�أ�سي�س الرابطة القلمية يف الواليات املتحدة الأمريكية مع جربان خليل جربان
وميخائيل نعيمة.
�أ�صدر جملة " ال�سمري" عام 1929م ،التي تعد م�صدر ًا �أولي ًا لأدب �إيليا �أبي
ما�ضي ،كما تعد م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا من م�صادر الأدب املهجري ،حيث ن�شر فيها معظم
�أدباء املهجر ،وبخا�صة �أدباء املهجر ال�شمايل كثري ًا من �إنتاجهم الأدبي �شعر ًا
ونرث ًا .وا�ستمرت يف ال�صدور حتى وفاة ال�شاعر عام 1957م .
يعترب �إيليا من ال�شعراء املهاجرين الذين تفرغوا للأدب وال�صحافة ،ويالحظ
غلبة االجتاه الإن�ساين على �سائر �أ�شعاره ،وال�سيما ال�شعر الذي قاله يف ظل
الرابطة القلمية وت�أثر فيه مبدر�سة جربان .من اهم اعماله -:تذكار املا�ضي
و ترب وتراب و اجلداول واخلمائل وديوان ايليا ابو ما�ضي .ومن ق�صائده-:
ق�صيدة امل�ساء و احلياة ال�شخ�صية .تزوج من دوروتي دياب ابنة جنيب دياب
الذي �أ�صدر جملة "مر�آة الغرب" يف الواليات املتحدة ،وله ثالث �أوالد هم
ريت�شارد و�إدوارد وروبرت  .تويف ايليا ابو ما�ضي عام 1957م.
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
االحداث الداخلية-:
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1887م -:البدء يف ان�شاء طريق ال�سككاحلديدية من م�صوع و�أم كلو.
االحداث اخلارجية-:
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1965م -:موبوتو �سي�سي�سيكو ي�ستويلعلى ال�سلطة يف الكنغو ويغري ا�سمها �إىل زائري.
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1998م -:قائد اجلي�ش اللبناين العمادرئي�سا للجمهورية ً
خلفا للرئي�س �إليا�س الهراوي.
�إميل حلود يت�سلم ال�سلطة يف لبنان ً
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1998م -:رئي�س ال�سلطة الوطنيةالفل�سطينية يا�سر عرفات يفتتح مطار غزة الدويل ،و�أول طائرة ركاب ت�صل من
م�صر.
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 2007م -:انتخابات عامة يف �أ�سرتاليا�أدت �إىل هزمية رئي�س الوزراء جون هاوارد وفوز مناف�سه كيفن رود.
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 2013م -:توقيع اتفاق م�ؤقت بني �إيرانوجمموعة  5+1يتعلق بالربنامج النووي الإيراين.
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1925م -:ولد عامل الفيزياء الهولندي�سيمون فان دير مري ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1984
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1926م -:ولد عامل الفيزياء االمريكيت�سوجن يل ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1957
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1870م -:تويف ال�شاعر الفرن�سيلوتريامون.
 يف الرابع والع�شرين من نوفمرب عام 1898م -:تويف املخرتع االمريكي ثيودور�إدي�سون وهو االبن الثالث للمخرتع توما�س �إدي�سون.

حكم واقوال

 اجعل �سرك لنف�سكوم�شورتك لألف �شخ�ص .

 �أكرب خط�أ �أن حتب �سماعاملديح وتتهرب من �سماع
الن�صيحة .
 احلياة ق�صرية � ،إنمل ت�ستغلها �ضاعت عليك
الفر�صة .
 الغبي ال ي�سامح وال ين�سى,وال�ساذج ي�سامح وين�سى ,اما
احلكيم ف�إنه ي�سامح ولكنه ال
ين�سى .
�ضوء غري
 املتفائل يرىً
�ضوء
موجود واملت�شائم يرى
ً
وال ي�صدقه .
 ظن العامل خري من يقنياجلاهل .
 الإبت�سامة كلمة معروفبدون حروف .
 ال تقهر �أحد كي ت�سعدنف�سك ،وال تظلم نف�س ًا
لتربر �أخطائك ،حاول دائما
�أن تبني �سعادتك بعيد ًا عن
�أذية النا�س .

من طرائف العلماء

 يف الفرتة االخرية من حياة الربتاين�شتاين عرف عنه بانه كان كثريالن�سيان ,و
عندما كان يعمل يف جامعة برن�ستون ,يف احد
االيام �صعد اىل �سيارة اجرة متوجها" اىل بيته
و لكنه ن�سى عنوان بيته و كذلك �سائق ال�سيارة
مل يعرفه,ف�س�أله �آين�شتاين ان كان يعرف مكان
منزل �آين�شتاين؟ فاجابه ال�سائق على الفور-:
و هل هناك من ال يعرف منزل �آين�شتاين ؟ اي
�شخ�ص يف برن�ستون يعرفه ,ثم ا�ستطرد ,هل
انت ذاهب للقائه؟ ف�أجابه �آين�شتاين -:انا
�آين�شتاين و لكني ن�سيت مكان منزيل ,فهل
�ستو�صلني اليه ؟ و فعال" او�صله و رف�ض با�صرار
ان ي�أخذ منه االجرة.
 توجه جورج برنارد �شو اىل �إحدى املكتباتالتي تبيع كتب ًا م�ستعملة بثمن بخ�س ،فوقع نظره
على كتاب يحوي بع�ض م�سرحياته القدمية ,وملا
فتحه هاله ان يرى �أن هذه الن�سخة كان قد
�أهداها اىل �صديق له وكتب عليها بخط يده:
"اىل من قدر الكلمة احلرة حق قدرها ،اىل
ال�صديق العزيز مع �أحر حتيات برنارد �شو".
ا�شرتى برنارد �شو هذه الن�سخة من البائع
وكتب حتت الإهداء الأول" :جورج برنارد
�شو يجدد حتياته احلارة اىل ال�صديق العزيز
الذي يقدر الكلمة حق قدرها" وار�سل الن�سخة
بالربيدامل�ضمون اىل ذلك ال�صديق.

عادل �صالح

برج بيزا املائل يفاجئ اجلميع
�أفاد خرباء يراقبون برج
بيزا املائل ،ب�أن الأيقونة
التاريخية يف تو�سكاين عدل
مقدار � 4سنتميرتات وهو بحال
�أف�ضل هيكيليا من املتوقع،
ويزداد ا�ستقامة مع مرور
الوقت.
ونقلت "�أ�سو�شيتد بر�س"
عن م�ست�شار يف جلنة
دولية ت�رشف على الإمالة،
نونزيانتي �سكويليا ،قوله �إن
الإ�صالح املتقدم للإمالة يعد
نب�أ جيدا ،واحلالة الهيكلية
�إجماال للربج �أهم.
�أعيد افتتاح الربج الذي
يرجع للقرن الثاين ع�رش للعامة يف  ،2001بعد �إغالقه لأكرث من � 10سنوات
لل�سماح للعمال بتقليل ميله .وذلك با�ستخدام مئات الأطنان من الر�صا�ص لأوزان
م�ضادة عند قاعدته و�سحب الرتبة من حتت الأ�سا�سات.
يذكر �أن اخلرباء ا�ستطاعوا يف البداية تقليل � 17إن�شا من امليل ،ويف ت�سعينيات
القرن املا�ضي ،كان الربج مييل م�سافة  5درجات عن االجتاه العمودي ،ما دفع
بحركة الرتبة �إىل ت�صحيح امليل.

م�شهد عائلي طريف بعد والدة غوريال نادرة!

احت�ضنت حديقة احليوان يف
مو�سكو ،يف  13نوفمرب احلايل،
حدثا �سعيدا طال انتظاره ،حيث
ُولدت �أنثى ،لزوجني من غوريال
ال�سهول النادرة.
ون�رش على �صفحة حديقة حيوان

كلمات متقاطعة:

� .1شاعر كان ُيلقب باملرعث
 .2نادي كرة قدم املاين _
من الألوان
 .3البدر _ من ال�ضمائر
 .4خبث (م) _
عط�ش
 .5حا�رضة اقليم
القا�ش بركة _
حائط
 .6ثالثة حروف
هجائية متتالية
 .7غايل الثمن _
مرياث (م)
 .8اجنليزي يلعب
يف �صفوف نادي

مو�سكو الر�سمية على
�إن�ستغرام فيديو طريف
الوليدة،
للغوريال
لعائلة غوريال ال�سهول
النادرة واملكونة من كريا
وفيزوري.
وتظهر م�شاهد الفيديو
الأم كريا وهي تر�ضع
وليدتها وتعتني بها،
"رب
يجل�س
بينما
العائلة" فيزوري �إىل
جانبهما ،وي�أكل �أوراق
اخل�س.
يذكر �أن غوريال ال�سهول �أو
(غوريال الأرا�ضي املخف�ضة) تعد
من الأنواع النادرة املو�شكة على
االنقرا�ض ،و�أدرجت يف الكتاب
الأحمر �ضمن قائمة احليوانات
املهددة باالنقرا�ض.

�إعداد /حافظ حممد الآمني
مان�ش�سرت �سيتي
� .9سائل يجري يف ال�رشيان
_ ا�صنام
� .10سقي املزارع _ هز _
كرم
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