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�سكان قاالنفحي يقومون بان�شطة نفري يف م�ساقط املياه

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

ت�صريح �صحفى
( ردا على مقال يف  Arab Weeklyفقط لت�صحيح )
ن�شرت �صحيفة " "Arab Weeklyومقرها لندن  ،يف عددها
ال�صادر يف  15مار�س هذا ال�شهر  ،ب�إ�سم �صباحات خان يدعي �أنه
"حملل" يف املنطقة  ،ادعاءات مت�ضاربة ال �أ�سا�س لها من ال�صحة فيما
يتعلق ب�إرتريا.
�إن �إعادة تدوير مثل هذه املعلومات امل�ضللة  ،لي�س لها �أي �أهمية
على الإطالق  ،وتعك�س فقط ف�شل و�إفال�س �أجندتهم الفو�ضوية.
لذلك ،ترف�ض حكومة �إرتريا روح وم�ضمون املقال الذي ال �أ�سا�س
له من ال�صحة .

يقوم �سكان مناطق دعرو
قاولو�س وم�سقاق وع ِّدباخوخاي
يف مديرية قاالنفحي باالقليم
الو�سط بتنظيم ان�شطة نفري
لتدريج م�ساقط املياه ب�سد ماي
نفحي.
واو�ضح كل من ال�سيدة /روتا
�سلمون م�س�ؤولة وحدة التنمية
ال�سمكية يف املياه العذبة
وال�سيد /ت�سفا�سال�سي �أر�أيا

م�س�ؤول وحدة مراقبة جودة
اال�سماك من فرع الرثوة البحرية
يف االقليم ان االعمال اجلارية هي
امتداد للمهام االهلية اجلارية
التي بد�أت عام .2018
وا�شارا اىل ان الهدف من تلك
االعمال هو مكافحة ال�سدود من
الطمي وتنمية وتكاثر اال�سماك
كما يجب  ،حيث مت تدريج 54
كيلومرت خالل  17يوماً.

من جهته قال خبري الت�شجري
يف مكتب الزراعة يف مديرية
قاالنفحي ال�سيد /ت�سفوم م�سفن ان
ان�شطة النفري كانت فعالة الدراك
ال�سكان اهمية التدريج يف حفظ
املياه وحماية الرتبة ،م�شريا اىل
و�ضع برنامج لغر�س ال�شتول.
وت�شري املعلومات الواردة اىل
ت�سيري اعمال مماثلة يف مياه �سد
عدي �شاخا.

م�شروع قر�ست الزراعي ي�سهم يف تلبية املتطلبات املحلية وخلق فر�ص العمل
يعمل م�رشوع قر�ست الزراعي
الكائن يف مديرية قلوج اىل جانب
االن�شطة الزراعية املختلفة التي
ي�شهدها،يعمل يف خلق فر�ص
العمل ل�سكان املنطقة  ،ويلبي
متطلبات اال�سواق املحلية من
اخل�رضوالفواكه.
واو�ضح املدير التنفيذي
�/أميني
ال�سيد
للم�رشوع
ت�سفاميكائيل بان امل�رشوع
ي�سهم بفعالية لتلبية وا�ستقرار

متطلبات ا�سواق املنطقة من
منتجات اخل�رض والفاكهة،
حيث مت ح�صاد انتاج وفري
من الطماطم هذا العام  ،فيما
ار�سل � 3آالف كنتال اىل م�صنع
باناتوم � -ألبو.
وذكر ال�سيد� /أميني بان
امل�رشوع فتح فر�ص عمل حلوايل
 300عامل يوميا قادمني من
مديريتي ت�سني وقلوج ،كما
ين�شط امل�رشوع اىل جانب

تنمية اخل�رض والفاكهة يف
غر�س اال�شجار املثمرة وتنمية
الرثوة احليوانية والزراعة
املطرية ،مما ي�ساعد ذلك
اىل اكت�ساب ال�سكان التجربة
الزراعية.
من جهتهم او�ضح العمال
بانهم يتخذون من امل�رشوع
م�صدر دخل اقت�صادي وم�رسح
الكت�ساب التجارب يف التنمية
املروية.

اخلدمات االجتماعية يف منطقة �أوملي حتدث تغيريا يف حياة ال�سكان
ذكر �سكان منطقة �أوملي يف
مديرية فرو بان اخلدمات
االجتماعية امل�شيدة حديثا ظلت
حتدث تغيريا ملحوظا يف حياتهم
املعي�شية وتطوير بيئتهم.
وا�شاروا اىل ت�شييد طرق
تربطهم باملناطق املجاورة
باال�ضافة اىل م�ؤ�س�سات تعليمية
و�صحية وم�شاريع مياه ال�رشب

النقل
 ،وتقدمي خدمات
واملوا�صالت ،مماانعك�س ذلك
وب�شكل ملمو�س يف
ايجاب ًا
�صحتهم وتعليم ابنائهم.
من جهته او�ضح م�س�ؤول
اخلدمات االجتماعية يف مديرية
فورو ال�سيد /زر�إزقي مناريام
بناء مدار�س ابتدائية جديدة يف
مناطق عمر قابر ودنانلو و�أوملي

وعيادة يف منطقة �أوملي و�صيانة
وتو�سعة طريق دحمينا – فورو ،
ف�ضال عن ت�شييد خزانات مياه يف
مناطق غيغارو ودنانلو واوملي
لت�أمني م�سالة املياه ال�صاحلة
لل�رشب.
تقع منطقة �أوملي على بعد
 63كيلومرتا من جهة ال�شمال
ال�رشقي لبلدة فرو.

وزارة الإعالم
�أ�سمرا
 25مار�س 2020
وزارة ال�صحة
 23مار�س 2020

�شرطة نقفة تنظم �سمنارلطالب مدر�سة وينا
نُ ظم يف مديرية نقفة �سمنار ًا قانوني ًا ي�ساعد يف تعزيز دور ال�شباب للوقاية
من اجلرائم واملخالفات .
ُ
وقدم ال�سمنار لطالب داخلية مدر�سة وينا الفنية وتركز على فهم ومعرفة
القانون املدين واجلنائي ف�ضال عن ا�رضار وا�سباب اجلرائم واملخالفات،
وهدف لرفع وعي الطالب القانوين لإر�ساء ال�سالم و�إ�ستقرار املجتمع .
وذكر قائد مركز ال�رشطة يف املديرية املالزم هيلي هبتي بان االحرتام
املتبادل واالت�صاف بالقناعة واالخالق احلميدة من اهم القيم البارزة لل�شعب
االرتري ،وان توريثها لل�شباب م�س�ؤولية كافة افراد املجتمع املدين.
من جهته ذكَّ ر م�س�ؤول مكافحة اجلرائم ال�سيد� /سلمون ابرها الطالب االبتعاد
عن االدمان واالفعال غري القانونية لت�أمني �صحتهم وان يكونو مثاال يحتذى ،
منا�شدا اياهم ليكونو مناف�سني يف درا�ستهم و�أن ير�سو ا�سا�س متني مل�ستقبلهم
امل�رشق.
من جانبهم قدم الطالب مقرتحات واراء بناءة من �ضمنها ا�ستمرارية مثل هذه
ال�سمنارات ومراقبة ا�صحاب ال�سيارات اجل�شعني الذين يفر�ضون تعرفة عالية
وي�شحنون حمولة زائدة وغريها من االراء والتو�صيات.

تنظيم مهرجان طالبي يف مديرية عدي قيح
�شهدت مديرية عدي قيح يف احلادي والع�رشين من مار�س تنظيم مهرجان
طالبي �شارك فيه طالب  17مدر�سة ابتدائية ومتو�سطة وثانوية.
ا�شتملت فعاليات املهرجان التي جرت حتت �شعار " مدار�سنا ا�سا�س كافة
تطوراتنا" على االن�شطة الثقافية واالدبية وم�سابقات املعلومات العامة
واملناظرة واملناف�سات الريا�ضية.
واو�ضح اال�ستاذ �أمانوئيل ملآكي م�س�ؤول الثقافة والريا�ضة وال�صحة يف
مديرية عدي قيح بان املدار�س امل�شاركة يف املهرجان هي املدار�س التي
ابتداء من اكتوبر  2019على م�ستوى االق�سام
تفوقت يف املناف�سات التي جرت
ً
واملدار�س.
والقى م�س�ؤول اخلدمات التعليمية يف املديرية اال�ستاذ بيني ت�سفاي
كلمة اخلتام او�ضح فيها الهدف من املهرجان بناء الطالب ج�سديا وذهنيا
والتعرف على مواهبهم وميولهم وهويتهم ،وم�رسح لرفع املعارف ومتتني
الوحدة  ،داعيا املدار�س ملزيد من التطور والتفوق.
يف اخلتام وزعت اجلوائز على املدار�س املتفوقة يف كافة املجاالت
واملنا�شط.
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�أفغان�ستان  :النزاع على الرئا�سة مازال م�ستم ّر �أ ومل يح�سم بعد الأمم املتحدة تدعو اليونان لوقف انتهاك
حقوق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا

ما زال الرئي�س الأفغاين �أ�رشف غني
ومناف�سه عبدالله عبدالله يتنازعان
من�صب الرئا�سة يف غياب �أي ت�سوية
الثالثاء ،رغم �إعالن وا�شنطن �أنها
�ستقتطع مليار دوالر من م�ساعدتها
املقررة لأفغان�ستان لهذا العام،
ّ
يهدد بتفاقم الو�ضع يف
الأمر الذي
ّ
البالد.
و�أعلن عن خف�ض امل�ساعدات
االثنني بعد زيارة قام بها وزير
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو
لكابول يف م�سعى حلل الأزمة التي
رئي�سا
جنمت عن �إعالن عبد الله نف�سه
ً
على الرغم من فوز غني ر�سم ًيا يف
انتخابات العام املا�ضي التي �أثارت
نتائجها اجلدل.
وبعد انتقاد بومبيو "ف�شل" غني
وعبدالله يف التو�صل �إىل اتفاق� ،أعلن
�أن بالده �ستقتطع "فور ًا" مليار دوالر
املقررة لأفغان�ستان
من م�ساعدتها
ّ
لهذا العام و�أنها م�ستعدة القتطاع
مليار دوالر �أخرى يف  ،2021ورمبا
املزيد بعدها.
وقعت وا�شنطن مع حركة طالبان
اتفاق ًا تاريخي ًا قبل �شهر يق�ضي
بان�سحاب القوات الأجنبية من
�أفغان�ستان مقابل �ضمانات �أمنية من
جانب املتمردين.
وين�ص االتفاق �أي�ض ًا على فتح حوار
ّ
غري م�سبوق بني احلكومة الأفغانية
وطالبان ،بهدف اتخاذ قرار ب�ش�أن

م�ستقبل البالد و�إطالق حمتمل لعملية
�سالم ،بعد �أربعني عام ًا من احلرب.
ولكن مع الأزمة على ال�سلطة يف
كابول ،ال يزال �إطالق املفاو�ضات
معلق ًا.
ً
ونظرا لأن �إجمايل الناجت املحلي
يبلغ حواىل  20مليار دوالر فقط ،
ف�إن خف�ض امل�ساعدات ميثل �رضبة
قا�سية لالقت�صاد الذي يعتمد على
املانحني يف �أفغان�ستان ،وجاء يف
ظرف �سيء متام ًا مع انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد يف جميع �أنحاء
البالد وت�صعيد طالبان هجماتها.
وخاطب غني مواطنيه عرب �شا�شات
التلفزيون الثالثاء ليقول لهم �إن
"خف�ض امل�ساعدات الأمريكية لن
يكون له ت�أثري مبا�رش على قطاعاتنا
الرئي�سية" ،م�ضيفا �أن حكومته
�ستحاول �إر�ضاء الواليات املتحدة
"من خالل املحادثات واملفاو�ضات".
لكنه �ألقى باللوم �أي�ضا على عبد الله
الذي قال �إنه على الرغم من �أنه عر�ض
عليه تويل "دور مهم" يف ال�سلطة ،فقد
طالب ب�إجراء تعديالت د�ستورية ال
ميلك غني �سلطة القيام بها.
مل يحدد غني التغيريات املقرتحة،
ولكن من املرجح �أنها تتعلق بال�سماح
لعبد الله بالعمل لفرتة �أخرى كرئي�س
رئي�سا للوزراء.
تنفيذي �أو �أن ي�صبح
ً
بيانً
ا قال فيه
بدوره� ،أ�صدر عبد الله
�إنه يف حني �أن زيارة بومبيو �أوجدت

فر�صة حلل الأزمة" ،للأ�سف مل يتم
ا�ستخدامها على النحو ال�صحيح".
تعود اخلالفات بني الرجلني �إىل
عام  2014على الأقل ،عندما فاز
غني على مناف�سه يف االنتخابات التي
�شهدت ادعاءات بالتزوير .وتكرر
الأمر نف�سه يف انتخابات �سبتمرب.
بعد زيارته لكابول ،توجه بومبيو
�إىل الدوحة حيث التقى ثالثة من قادة
طالبان بينهم املال بارادار ،ال�سجني
ال�سابق الذي �أ�صبح كبري مفاو�ضي
احلركة املتمردة.
ومبوجب اتفاق ال�شهر املا�ضي
بني الواليات املتحدة وطالبان،
�ست�سحب وا�شنطن وحلفا�ؤها الأجانب
جميع القوات من �أفغان�ستان بحلول
�أبريل  .2021ومل تعط وا�شنطن ما
ي�شري �إىل �أنها لن تلتزم بهذا اجلدول
الزمني حتى مع ت�صعيد طالبان
هجماتها على القوات الأفغانية.

االحتاد الأوروبي يوافق على بدء مفاو�ضات ان�ضمام مقدونيا ال�شمالية و�ألبانيا

وافقت دول االحتاد الأوروبي
اول ام�س الثالثاء خالل م�ؤمتر
وزاري عرب الفيديو على بدء
مفاو�ضات ان�ضمام كلّ من
مقدونيا ال�شمالية و�ألبانيا �إىل
التكتّل ،لكنّهم رهنوا موافقتهم
لتريانا ب�رشط �إجنازها �سل�سلة
�إ�صالحات.
ويف تغريدة على تويرت قال
املفو�ض الأوروبي ل�ش�ؤون
ّ
تو�سعة االتحّ اد �أوليفر فارهلي
يف ختام االجتماع "�أنا م�رسور
لتو�صل الدول الأع�ضاء يف
جد ًا
ّ
االحتاد الأوروبي �إىل اتّ فاق �سيا�سي
على بدء مفاو�ضات االن�ضمام مع كل
من �ألبانيا ومقدونيا ال�شمالية".
و�أ�ضاف "�أهنّئ هذين البلدين من
كل قلبي .هذا الأمر يبعث بر�سالة
قوية ووا�ضحة �إىل دول غرب البلقان:
م�ستقبلكم يف االحتاد الأوروبي".
من جهتها �أعربت رئي�سة املفو�ضية
الأوروبية� ،أور�سوال فون دير الين،
عن "�رسورها" بقرار الوزراء
الأوروبيني ،معربة عن �أملها يف �أن
"يوافق عليه قادة االحتاد الأوروبي
هذا الأ�سبوع".
وعقد االجتماع على م�ستوى وزراء

ال�ش�ؤون الأوروبية يف دول االحتاد
الأوروبي وقد �صادق ه�ؤالء على
تو�صل �إليه يف اليوم
االتفاق الذي
ّ
ال�سابق �سفراء دولهم املعتمدون يف
بروك�سل.
املفو�ض لفت �إىل � ّأن هذا لي�س
لكن
ّ
ّ
بد �أن
�سوى "اتفاق �سيا�سي"� ،إذ ال ّ
يتم ت�أكيده ب�إجراء مكتوب الأربعاء
لكي ي�صادق عليه من بعدها قادة دول
االحتاد الأوروبي الذين �سيجتمعون
يف قمة عرب الفيديو اخلمي�س،
بح�سب م�س�ؤول يف االحتاد.
و�إذا كانت الطريق باتت مع ّبدة �أمام
بدء املفاو�ضات الن�ضمام مقدونيا

ال�شمالية �إال � ّأن الطريق �أمام
�ألبانيا ال تزال دونها ب�ضع
عقبات �إذ � ّإن �أملانيا وهولندا
ا�شرتطتا على تريانا �أن تنجز
�سل�سلة �إ�صالحات قبل �أن تبد�أ
املفاو�ضات ر�سمي ًا بينها
وبني بروك�سل.
وقال فارهلي � ّإن "هذه
ال�رشوط �صارمة لكنّها
عادلة".
على �ألبانيا،
ويتعينّ
مبوجب هذه ال�رشوط،
�إ�صالح نظامها االنتخابي
و�ضمان �شفافية متويل الأحزاب
ال�سيا�سية واحلمالت االنتخابية.
كما يتعينّ عليها �إ�صالح نظامها
الق�ضائي ،مبا يف ذلك �ضمان عمل
املحكمة الد�ستورية واملحكمة
العليا ،و�أن تُ نجز �إن�شاء هيئات
الف�ساد
ملكافحة
متخ�ص�صة
واجلرمية املنظّ مة.
وهناك دولتان �أخريان من غرب
البلقان بد�أتا م�سرية االن�ضمام
الطويلة �إىل االحتاد الأوروبي وهما
مونتينيغرو يف  2012و�رصبيا يف
.2014

ر�صد زلزال عنيف �ضرب قبالة جزر الكوريل الرو�سية قد يتبعه "ت�سونامي"

وقع زلزال بلغت قوته  7.6درجة على
مقيا�س ريخرت �صباح ام�س الأربعاء،
قبالة جزر الكوريل الرو�سية ،وفقا
لهيئات مراقبة الزالزل يف رو�سيا
والواليات املتحدة.
و�أعلنت هيئة امل�سح اجليوفيزيائية
التابعة لأكادميية العلوم الرو�سية
يف منطقة كامت�شاتكا ام�س الأربعاء،
�أن زلزاال قويا بلغت �شدته  7.6درجة
على مقيا�س ريخرت وقع على بعد
 500كيلومرت من برتوبافلوف�سك
كامت�شات�سكي.
وبح�سب هيئة امل�سح الرو�سية:
"وقع مركز الزلزال الذي بلغت

�شدته  7.6درجة ،ال�ساعة
 14:49بالتوقيت املحلي،
على بعد  463كيلومرتا
برتوبافلوف�سك
من
كام�شات�سكي".
�أمريكي
مركز
وقال
متخ�ص�ص يف مراقبة الزالزل،
�إن هناك احتمال كبري حلدوث
�أمواج مد عاتية مدمرة
(ت�سونامي).
جزيرة
�شبه
وتقع
كامت�شاتكا فوق حزام النار يف املحيط
الهادئ ،وهي عبارة عن منطقة متتد
على �شكل قو�س عري�ض وت�شهد ن�شاطا

حثت الأمم املتحدة ال�سلطات
اليونانية على اتخاذ �إجراءات فورية
لوقف العنف �ضد املهاجرين وطالبي
اللجوء عند احلدود اليونانية -
الرتكية وتعزيز حمايتهم.
و�أعرب مقرر الأمم املتحدة املكلف
بحقوق الإن�سان للمهاجرين ،فيليبي
غونزالي�س مورالي�س ،،يف بيان
يوم االثنني املا�ضي ،عن بالغ قلقه
"ب�ش�أن ما ورد يف تقارير حول حاالت
اعتقال طالبي اللجوء واملهاجرين،
ما ي�شكل انتهاكا حلظر الطرد

ً
بنغالد�ش �ستفرج م�ؤقتا عن زعيمة املعار�ضة خالدة �ضياء

�أعلنت حكومة بنغالد�ش الثالثاء
� ّأنها �ستفرج ملدة �ستة �أ�شهر عن زعيمة
املعار�ضة خالدة �ضياء ،القابعة يف
ال�سجن منذ �سنتني ،وذلك لتمكينها من
تل ّقي العالج يف املنزل.
وقال وزير العدل �أني�س احلق �إن
القرار اتّ خذ بعدما ق ّدم �شقيق �ضياء
و�شقيقتها التما�سا لرئي�سة الوزراء
�شيخة ح�سينة واجد لل�سماح لغرميتها
بال�سفر �إىل لندن لتل ّقي العالج.
وتهيمن عائلتا الزعيمتني الغرميتني
على امل�شهد ال�سيا�سي يف بنغالد�ش منذ
ا�ستقالل البالد يف العام .1971
لكنّ الوزير قال � ّإنه لن ي�سمح ل�ضياء
البالغة  74عاما بال�سفر �إىل اخلارج.
و�أو�ضح لوكالة فران�س بر�س � ّأنه
"بناء على الطلب وعلى توجيهات
رئي�سة الوزراء �شيخة ح�سينة واجد مت
تعليق حكم الإدانة ال�صادر بحق خالدة
�ضياء".
و�أو�ضح �أن زعيمة املعار�ضة �سيطلق
�رساحها "ب�رشط �أن تالزم منزلها يف دكا
من �أجل تلقي العالج و�أال ت�سافر �إىل
خارج البالد".
ومل ت�صدر عائلة �ضياء وال حزبها
القومي البنغالد�شي� ،أي تعليق على
القرار.
وحكم على �ضياء باحلب�س ع�رش
ُ
�سنوات بعد �إدانتها بتهم ف�ساد ،علما
�أن هناك اكرث من ثالثني دعوى ق�ضائية
بحقها.
ويقول حزبها �إن الدعاوى مرفوعة
لغايات �سيا�سية من �أجل �إبعادها عن
احلياة ال�سيا�سية.
ورف�ضت املحكمة مرار ًا طلبات
حمامييها لإطالق �رساحها بكفالة.
ّ
موكلتهم يف
ويخ�شى حماموها وفاة
ال�سجن حيث ال تتلقى العالج الالزم.
رسب م�ؤخرا ب�أنّ
ويفيد تقرير طبي � ّ
التهاب املفا�صل الروماتويدي الذي
تعاين منه �ضياء �آخذ يف التفاقم ،علم ًا
� ّأنها خ�ضعت �إىل ح ّد الآن لعمليتني
جراحيتني يف الركبة.
وجاء يف التقرير �أنها ب�سبب املر�ض

ال�صيدليات مناوبة
زلزاليا وبركانيا كبريا .ومل ترد
�أنباء فورية عن وقوع خ�سائر ب�رشية
�أو �أ�رضار مادية جراء الزلزال.

اجلماعي ومبد�أ عدم الإعادة
الق�رسية" ،داعيا اليونان
�إىل �إلغاء قرارها اخلا�ص
بتعليق طلب اللجوء فورا.
وقال مورالي�س" :القرار
ال ي�ستند �إىل �أ�سا�س من
القانون الدويل يف جمال
حقوق الإن�سان".
وي�أتي هذا الت�رصيح
بعد �أن قررت احلكومة
اليونانية يف الأول من
مار�س اجلاري ،تعليق
اال�ستفادة من نظام اللجوء
ملدة �شهر للأ�شخا�ص الذين
عربوا احلدود ب�شكل غري منتظم.
وم�ؤخرا� ،أ�صدر الق�ضاء اليوناين
�أحكاما بال�سجن على �أ�شخا�ص عربوا
احلدود من دون وثائق ،بح�سب
ال�سلطات اليونانية.
كما عرب مورالي�س عن قلقه ب�ش�أن
زيادة ن�سبة العنف �ضد العاملني
يف املجال الإن�ساين واملدافعني عن
حقوق الإن�سان وال�صحافيني العاملني
يف منطقة احلدود ويف املنطقة
اليونانية من بحر �إيجة.

20-03-19
�صدلية براخي
07147264

وتداعياته باتت تعاين من �شلل
و�أ�صبحت حتتاج ب�شكل كبري �إىل م�ساعدة
يف �أن�شطتها اليومية.
وكانت �شيخة ح�سينة واجد خلفت يف
العام  2009خالدة �ضياء يف رئا�سة
احلكومة يف بنغالد�ش.
و�أعلنت الواليات املتحدة �أنها
�سرتحب بقرار �إطالق �رساح �ضياء،
ّ
م�شرية �إىل خماوف من تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد.
و�ش ّددت كبرية م�ست�شاري اخلارجية
الأمريكية ل�ش�ؤون جنوب �آ�سيا �ألي�س
ويلز يف تغريدة على �أهمية "وجود قيادة
رحيمة تعطي الأولوية للوحدة الوطنية"
يف مواجهة اجلائحة العاملية.

تلفونات مهمة
م�ست�شفى حليبت
185400
م�ست�شفى �أوروتا
201917
�شرطة �إرتريا
127799
حمطة الكهرباء
122222
�صيدلية رقم 1
127565
الإطفاء
202099
الطوارئ
154633
ا�ستعالمات املطار
152817
ويف حالة الإت�صال من جهاز
املوبايل �إت�صل على 112/119
للح�صول على الهواتف املطلوبة
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

نيجرييا :مقتل  70جنديا يف كمني ن�صبه �إالرهابيني

قتل  70جنديا نيجرييا على الأقل يف
كمني ا�ستهدف موكبهم ن�صبه مقاتلون
جهاديون يف �شمال �رشق البالد ،كما
�أعلن اجلي�ش وم�صادر �أمنية اول ام�س
الثالثاء.
وقال ع�سكريان لوكالة فران�س
بر�س رف�ضا الك�شف عن هويتيهما
�إن املتمردين الإ�سالميني �أطلقوا
قنابل وا�ستخدموا ال�سالح الر�شا�ش
على حافالت كانت تقل جنودا �أثناء
مرورها قرب قرية غورجي يف والية
بورنو االثنني املا�ضي.
و�أ�ضاف �أحدهما "كانت خ�سارة
كبرية جدا ،لقد قتل  70جنديا على
الأقل يف الكمني".
وتابع زميله �أن "الإرهابيني
ا�ستهدفوا ب�شكل خا�ص �شاحنة كانت
تقل جنودا م�سلحني با�سلحة ار بي

جي قبل �أن يحرقوها ما �أدى
اىل مقتل كل من كان فيها".
و�أ�ضاف "لقد مت العثور
على  70جثة حتى الآن لكن
احل�صيلة �أعلى بالت�أكيد الن
عمليات الإنقاذ متوا�صلة".
وقال امل�س�ؤوالن الع�سكريان
�إن عدة جنود �آخرين �أ�صيبوا
بجروح و�أ�رس اجلهاديون
�أخرين.
و�أفاد متحدث با�سم اجلي�ش
النيجريي وكالة فران�س بر�س انه
لي�س بو�سعه التعليق على الهجوم.
وكانت القافلة غادرت العا�صمة
مايدوغوري يف طريقها ل�شن هجوم
على مع�سكر جلهاديني تابعني لتنظم
الدولة اال�سالمية يف املنطقة كما
�أفاد ع�ضو يف ميلي�شيا مدعومة من

احلكومة تقاتل املتمردين ،وكالة
فران�س بر�س.
وكان تنظيم الدولة اال�سالمية والية
غرب افريقيا انف�صل عن جماعة بوكو
حرام يف  2016وركز عملياته على
مهاجمة اجلنود والقواعد ون�صب
كمائن للقوافل الع�سكرية.

اجلي�ش الليبي يعلن �أنه يحتفظ بجثث  4ع�سكريني �أتراك!
"امللي�شيات

�أعلن اجلي�ش الوطني الليبي بقيادة
امل�شري خليفة حفرت �أن قواته حتتفظ
بجثث  4ع�سكريني �أتراك وحتتجز

قيادي يف
ال�سورية".
و�أو�ضح اللواء املربوك
الغزوي� ،آمر جمموعة
عمليات املنطقة الغربية
يف اجلي�ش الوطني� ،أن
القيادي ال�سوري قتل مت�أثرا
بنزيف داخلي بعد �إ�صابته
والع�سكريني الأتراك الأربعة
"بعد ح�صار ا�ستمر طيلة يوم
 18مار�س ،وجنحت قواتنا
يف انت�شال جثث القتلى والأ�سري
ال�سوري من خط النار" ،بجنوب

�أعلن وزير التجارة التون�سي،
حممد امل�سيليني� ،أن باخرة كانت
متجهة �إىل تون�س حمملة بكحول
طب ّية �سرُ قت يف البحر من طرف
�إيطاليني.
وقال امل�سيليني يف ت�رصيح على
قناة "احلوار التون�سي" يوم االثنني
املا�ضي� ،إن ما حدث للباخرة
التون�سية �شبيه با�ستيالء الت�شيك
على �شحنة كمامات �أر�سلتها ال�صني
�إىل �إيطاليا للم�ساعدة يف مكافحة
فريو�س كورونا.
و�أ�ضاف وزير التجارة التون�سي

�أن "كلّ الدول الأوروبية
تعي�ش اليوم حالة من
اله�سترييا" ،على خلفية
تف�شي كورونا.
وكانت براغ قد �صادرت
�شحنة م�ساعدات �إن�سانية
�أر�سلتها ال�صني �إىل �إيطاليا
للم�ساعدة يف مكافحة
تف�شي كورونا ،ومتثلت يف
�أقنعة للوقاية من الفريو�س
و�أجهزة تنف�س.
وعللت براغ يف وقت الحق
ما قامت به ب�أن ال�رشطة �صادرت

�أ�صدرت املحكمة العليا يف
�إ�رسائيل قرارا يوجه رئي�س
الكني�ست يويل �إدل�شتاين ،الع�ضو
يف حزب "الليكود" وحليف رئي�س
الوزراء بنيامني نتنياهو ب�إجراء
ت�صويت الختيار رئي�س جديد
للكني�ست.
وي�أتي هذا القرار بعد �أن نظرت
املحكمة يف الطلب املقدم من
قبل حتالف "�أزرق �أبي�ض"� ،أبرز
مناف�سي "الليكود" وجمعيات
حقوقية ،ب�إجراء الت�صويت الذي
من املرجح �أن يزيح �إدل�شتاين عن
رئا�سة الكني�ست.
و�أمهلت املحكمة �إدل�شتاين حتى
م�ساء االثنني املا�ضي ليجيب عما
�إذا كان �سينظم الت�صويت حتى يوم
الأربعاء املقبل �أم ال ،لكنه رف�ض
هذه املهلة.
وكتب �إدل�شتاين على "تويرت":
"مع كل احرتامي ،لي�س بو�سعي
�أن �أوافق على الإنذار املوجه �إيل

الإ�رسائيلي
الربملان
لعقد دورة الربملان يف
موعد ال يتخطى الـ 25
من مار�س".
و�أ�رص رئي�س الكني�ست
على �أن حتديد جدول
�أعمال الربملان جزء من
�صالحياته ،ولي�س من
�صالحيات املحكمة.
وعزى �إدل�شتاين عدم
رغبته يف عقد الدورة �إىل �أزمة
فريو�س كورونا يف البالد ودعوة
نتنياهو لت�شكيل "حكومة طوارئ
وطنية".
وبعد �صدور القرار الر�سمي من
املحكمة ،والذي يطالبه ب�إجراء
الت�صويت ،مل يدل �إدل�شتاين ب�أي
رد فعل .كما مل يعلق نتنياهو على
املو�ضوع على الفور ،لكن العديد
من قيادات حزب "الليكود" دعوه
يف وقت �سابق من اليوم لرف�ض

العا�صمة طرابل�س.
وروى القائد امليداين الليبي يف
ت�رصيح م�صور �أن �سحب اجلثث جرى
بعد ا�شتباكات دامية ،قال �إن العدو
ا�ستمات خاللها ال�ستعادة اجلثث
والأ�سري ،فيما فقد اجلي�ش �أحد
�أفراده.
و�أفاد الغزوي ب�أن القيادي ال�سوري
�أقر عند التحقيق معه بوجود 10
ع�سكريني �أتراك ب�صحبة � 8سوريني
الذوا بالفرار بعد ا�ستهداف مدرعة
تركية حديثة من طرز "،"ACV- 15
قتل فيها  4جنود �أتراك.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

اجلي�ش امل�صري يعلن تدمري مزارع بانقو
و�إتالف كميات �ضخمة من املخدرات

القوات
�أعلنت
امل�رصية
امل�سلحة
الق�ضاء على عدد كبري
وهائل من املواد
ومزارع
املخدرة
البانقو يف �شبه جزيرة
�سيناء بالتعاون مع
وزارة الداخلية.
اجلي�ش
و�أ�شار
امل�رصي �إىل �أن اجلي�ش
امليداين
الثالث
املدنية،
وال�رشطة
بالتعاون مع القوات
اجلوية اكت�شفت ودمرت مئات املزارع
من نباتات اخل�شخا�ش والقنب الهندي
بال�سهول واجليوب اجلبلية ذات
الت�ضاري�س الوعرة واملناطق التي
ي�صعب الو�صول �إليها نظرا لطبيعتها
الطبوغرافية بكل من �أودية �سانت
كاترين والندية والأخ�رض والآبار
ومطاخة و�سالف ومعني ووادي فريان
و�سهب و�سعال ووادي ال�شيخ.
و�أ�سفرت نتائج احلملة عن اكت�شاف
وتدمري  43مزرعة لنبات الباجنو
املخدر ب�إجمايل م�ساحة  32فدان،
و 513مزرعة لنبات اخل�شخا�ش
ب�إجمايل  416فدان  ،كما مت �ضبط
 28,5طن من مادة الباجنو املخدرة

و 554كيلوغرام لبذور الباجنو،
و�ضبط  408كيلوغرام من بذور
اخل�شخا�ش و 49كيلوغرام من مادة
احل�شي�ش املخدرة و 479كيلوغرام من
بودرة احل�شي�ش املخدرة� ،ضبط و9
م�صانع ل�صناعة وتدوير احل�شي�ش.
امل�سلحة
القوات
و�أو�ضحت
امل�رصية �أن ذلك ي�أتي بالتزامن مع
�إحكام ال�سيطرة لقوات حر�س احلدود
على كافة االجتاهات اال�سرتاتيجية
للدولة مما �أ�سفر عن �ضبط كميات
هائلة من العقاقري واملواد املخدرة
و�إحباط دخولها �إىل م�رص ،وما ميثله
ذلك من تهديد بالغ اخلطورة على �أمن
و�سالمة ال�شعب امل�رصي.

في�ضانات جنوب �إيران تخلف  11قتيال

وزير التجارة التون�سي� :إيطاليون ا�ستولوا على باخرة حمملة بكحول طبية لتون�س

ال�شحنة "لأنها خم�ص�صة للبيع غري
القانوين".

�إ�سرائيل ..املحكمة العليا تتدخل لإزاحة حليف نتنياهو عن رئا�سة الكني�ست

�أفادت ال�سلطات الإيرانية،
االثنني املا�ضي ،مبقتل � 11شخ�صا
جراء الفي�ضانات التي جتتاح
العديد من املناطق يف جنوب
البالد.
ولقي �شخ�صان اثنان م�رصعهما
ب�سبب ال�سيول يف مدينة بندر
عبا�س ،فيما تويف  9يف حمافظتي

فار�س وبو�شهر ومدينة قم.
و�أ�شارت وكاالت �أنباء �إيرانية
�إىل �أن الفي�ضانات اجتاحت الأحد
 8حمافظات هي هرمزغان،
وبو�شهر ،وفار�س ،و�سي�ستان
وبلو�ش�ستان ،وقم ،وجيالن،
وكرمان ،وخوز�ستان ،ما �أ�سفر عن
قطع العديد من الطرق.

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

مطالبة املحكمة ،لكنهم مل يقدموا
على حث �إدل�شتاين لعدم االمتثال
لقرار ق�ضائي ر�سمي يف حال
�صدوره.
وي�شري املراقبون �إىل �أن �إزالة
�إدل�شتاين من رئا�سة الكني�ست
�ست�ضعف موقع نتنياهو الذي
يواجه مالحقة ق�ضائية بتهم
الف�ساد ،والذي مت تكليف مناف�سه
بيني غانت�س بت�شكيل احلكومة يف
�أعقاب االنتخابات التي جرت يوم
 2مار�س اجلاري.

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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العدد ()118

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

�إعداد
نورة
عثمان حممد

لغات الربجمة الأكرث �شيوع ًا يف
عامل التكنولوجيا

�أحتلت لغة الربجمة
“بايثون” املركز الأول يف
القائمة فهى �أف�ضل لغة
برجمة مقبولة على نطاق
وا�سع و�رسيعة و�سهلة يف
اال�ستخدام.
وت�ستخدم لغة الربجمة
“بايثون” يف نطاق وا�سع
لتطوير تطبيقات الويب.
كما مت �أ�ستخدامها يف
تطوير كل من YouTube
و  Instagramو Pinterest
و  Survey Monkeyوهي
مواقع معروفة على نطاق
وا�سع وت�ستخدم �أي�ض ًا يف
تطوير برامج احلوا�سيب.
توفر لغة الربجمة
“بايثون” دعم ًا ممتاز ًا
امل�ستخدمة
للربجميات
يف تطوير الربامج ويوجد
جمتمع كبري من املطورين يتبادلون
املعلومات مل�ستخدمي هذه اللغة.
�أما عن فر�ص العمل فه�ؤالء الذين
يبحثون عن وظيفة �أف�ضل يجب عليهم
تعلم “بايثون” حيث �أن الكثري من
ال�رشكات النا�شئة والكبرية �أي�ض ًا
ت�ستخدم لغة الربجمة “بايثون”
ول�سهولة
ا�ستخدامها
ل�سهولة
ا�ستخدم اللغة الإجنليزية بها لبناء
�أي معادلة.
فمثالً� :إذا كنت تريد �إعطاء �أمر
بعر�ض  Hello Worldكل ما عليك
كتابته هو ”!print “Hello World
نعم “بايثون” بهذه الب�ساطة.
�أما عن الرواتب فان معدل راتب
يقدر بحوايل
مربمج البايثون
ّ
 ١١٧,٥٠٣دوالر �سنوي ًا غري ال�سعر

الإ�ضايف.
�إيجابيات بايثون:
أمرا
يعد �إن�شاء وا�ستخدام املعادالت � ً
�سه ً
ال بف�ضل خ�صائ�ص .OOP
يتم الرتكيز على قراءة الكود.
مثايل لبناء النماذج الأولية
واختبار الأفكار ب�شكل �أ�رسع.
يوفر الدعم للعديد من املن�صات
والأنظمة.
من ال�سهل ج ًدا تعلم اللغة
وا�ستخدامها.
�سلبيات بايثون:
غري منا�سب لربجمة احلوا�سيب
املتنقلة.
�أبط�أ قلي ً
ال بحكم كونها لغة برجمة
مرتجمة.
طبقة الو�صول �إىل قاعدة البيانات
غري مكتملة �إىل حد ما

�سام�سوجن Samsung Galaxy
S10 5G
انتقلت � Samsungإىل �شبكة 5G
من خالل Samsung Galaxy S10
 ،5Gحيث يعترب هذا االخري �أول
هاتف ذكي ال ينتمي
اىل  Appleمرغوب فيه لدرجة
كبرية يف كامل العامل،فقد متت
ترقية هذا االخري ب�شكل كبري
مقارنة ب  Galaxy S10العادي
فهو يحتوي على �شا�شة �أكرب
وكامريا �أف�ضل بالإ�ضافة �إىل
�إمكانية .5G

ي�أتي هذا الهاتف مزو ًدا ب�شا�شة
 QHD AMOLEDمقا�س 6,7
بو�صة و ذاكرة و�صول ع�شوائي
(� )RAMسعة  8جيجابايت و
�سعة
تخزين مدجمة ت�صل �إىل 512
جيجابايت.كما يحتوي � ً
أي�ضا
على بطارية �ضخمة ب�سعة
ميكنك
.4,500mAhكما
احل�صول
على نف�س ميزة ال�شحن الال�سلكي
العك�سي (reversible wireless
 )chargingالتي توفرها هواتف

طريقة يابانية ملكافحة تف�شي
كورونا ..ما عالقة �آيفون؟

وجدت احلكومة اليابانية
طريقة جديدة ال�ستخدام
التكنولوجيا يف مكافحة
تف�شي فريو�س كورونا ،حيث
قدمت �ألفي هاتف �آيفون
للركاب العالقني على منت
ال�سفينة ال�سياحية امل�سماة
 Diamond Princessالتابعة
ل�رشكة Princess Cruises
املو�ضوعني يف احلجر ال�صحي
يف ميناء يوكوهاما الياباين.
جاء ذلك بعد ت�أكيد وجود
ما يقرب من  355حالة �إ�صابة
بفريو�س كورونا �ضمن ال�سفينة
املوجودة قبالة �سواحل
اليابان.
مو�ضوع يهمك
�أعلنت ال�سلطات ال�صينية� ،أم�س
الأحد ،عن �إنتاج �أول دواء قد يكون
فعاال يف مكافحة فريو�س "كورونا"
اجلديد.و�أو�ضحت �أن "هذا هو �أول...
ال�صني تعلن �إنتاج �أول دواء حمتمل
لعالج فريو�س كورونا ال�صني تعلن
�إنتاج �أول دواء حمتمل لعالج فريو�س
كورونا اقت�صاد
كما يبلغ �إجمايل عدد الركاب
� 2666شخ�ص ًا ،بينما يبلغ عدد �أفراد
الطاقم � 1045شخ�ص ًا ،جرى و�ضعهم
جميع ًا يف احلجر ال�صحي منذ �أكرث من
�أ�سبوع.
وكان من املفرت�ض �أن تنتهي الرحلة
التى ا�ستمرت �أ�سبوعني منذ � 10أيام،
لكن و�ضع جميع الركاب والطاقم يف
حجر �صحي مع الإبقاء عليهم على
منت ال�سفينة بعد �أن عرث م�س�ؤولو
ال�صحة اليابانيون على عدة حاالت
من الفريو�س بعد �سحب القارب اىل
امليناء.
�إىل ذلك حاول ركاب ال�سفينة تنبيه
و�سائل الإعالم املحلية حول نق�ص
الأدوية على منت ال�سفينة ،وتبع ًا

لذلك ،فقد تلقوا �ألفي هاتف �آيفون،
�أو واحد لكل مق�صورة ،ب�إذن من وزارة
ال�صحة والعمل والرعاية االجتماعية
اليابانية و�رشكة االت�صاالت اليابانية
�سوفت بنك.وجرى توزيع الهواتف
املت�ضمنة تطبيق ًا طبي ًا طورته وزارة
ال�صحة اليابانية وي�سمح للأ�شخا�ص
بطلب الدواء ،وترتيب اال�ست�شارات

الطبية مع الأطباء ،وتلقي املعلومات
من م�س�ؤويل ال�صحة.
وكانت هناك حاجة �إىل �أجهزة
�آيفون املخدمة من قبل �رشكة �سوفت
بنك لأنه يتعذر على الهواتف امل�سجلة
خارج اليابان الو�صول �إىل التطبيق
وا�ستخدام ميزة الدرد�شة للتوا�صل مع
الأطباء

�أف�ضل الكامريات للت�صوير
الفوتوغرايف الليلي

�أف�ضل الهواتف الذكية  5Gلعام 2020

 S10الأخرى.
يت�ضمن الهاتف � ً
أي�ضا وحدة
معاجلة مركزية ( )CPUطراز
 ،Snapdragon 855و كامريا
( )dual-pixelبدقة  16ميجابك�سل
فائقة ال�رسعة مع كامريا فائقة
االت�ساع ( )ultra-wideبدقة تبلغ
 16ميجابك�سل وكامريا ح�سا�سة
للعمق
(2x Zoom 3D depth-sensing
 )cameraبقدرة  12ميجابك�سل
بتقنية تكبري ثالثي الأبعاد.

مع �أن �أغلب الكامريات ذات اجلودة العالية
تقوم بالتقاط �صور رائعة ،ا ّال �أنها لي�ست كلها
قادرة على العمل بنف�س الفعالية يف الأجواء
الليلية؛ لذا �سنعر�ض لكم يف هذا املقال �أف�ضل
الكامريات للت�صوير الفوتوغرايف الليلي.
ال ميكن �إنكار حقيقة �أنه بدون كامريا قوية ،ال
ميكن التقاط �صور مميزة ،خا�صة يف الليل .حيث
ميكن للكامريا الليلية ال�صلبة
تفتيح جميع املناطق املظلمة و اظالل امل�شهد
دون الت�أثري على اجلودة الكاملة لل�صورة.
نظ ًرا لوجود العديد من الكامريات املختلفة
التي تقدم عملاً ممتازًا ،هنا بع�ض الن�صائح
مل�ساعدتك يف اختيار الكامريا اخلا�صة بك :
جودة امل�ست�شعر  :هذا هو العامل الأول الذي
حتتاجه للتفكري فيه عند �شراء الكامريا حيث
ي�ساعد هذا االخري على ا�ست�شعار
وجود ال�ضوء و التقاطه قدر االمكان .فبدونه
ال ميكن للم�صورين التقاط �صور قابلة لال�ستخدام
عندما تكون االجواء مظلمة .لذلك
من اجليد اختيار كامريا بها م�ست�شعرات عالية
اجلودة وتلك التي حتتوي على عدد كبري من
البك�سل.
االيزو (  : ) ISOترتبط م�ستويات ISO

مبدى ح�سا�سية امل�ست�شعر و يتم �إظهار امل�ستوى
كنطاق .حيث ميكن �أن تبد�أ
جمموعة  ISOمن  50وت�صل �إىل املليون.
من املهم ادراك �أنه كلما ارتفع م�ستوى ، ISO
كلما ازادت ح�سا�سية امل�ست�شعر لل�ضوء.
لذا اخرت كامريا ذات  ISOعايل ولكن ت�أكد
من احتوائها على ميزة �إلغاء ال�ضو�ضاء.
ات�ساع فتحة الكامريا  :يتم حتديد مدى ات�ساع
فتحة الكامريا من خالل العد�سة التي ت�أتي معها.
فالفتجة الوا�سعة ت�ضفي
من درجة ال�سطوع يف ال�صورة و تزيد من قوة
الرتكيز ( )extra focusing powerاالمر
ريا على اخللفية.
ريا كب ً
الذي يظهر ت�أث ً
�إمكانية �ضبط توازن اللون الأبي�ض  :عندما
حتت �إ�ضاءة خافتة  ،ف�أنت بحاجة �إىل كامريا بها
توازن اللون الأبي�ض ال�صحيح.
ت�شتمل معظم الكامريات على توازن اللون
الأبي�ض تلقائي  ،لكن ُين�صح باختيار كامريا ذات
توازن �أبي�ض قابل للتعديل
ت�ساعدك هذه امليزة على التقاط �صور رائعة يف
جميع الأوقات.
لت�ضييق نطاق البحث عنك قمنا ب�إدراج
البع�ض من �أف�ضل كامريات الت�صوير الليلي
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�أ�شياء تن�سني تنظيفها داخل املطبخ تهدد �صحة �أ�سرتك

ت�شعرين بعد االنتهاء من تنظيف مطبخك ب� ِ
أنك �أجنزت
مهمة �صعبة ،فاملطبخ من �أكرث الأماكن يف منزلك التي
نظرا ملا يتعر�ض له من
ت�ستغرق وقتًا وجمهو ًدا كب ً
رياً ،
بقع وتراكم للدهون حتتاج ملجهود م�ضاعف للتخل�ص
ِ
مطبخك ال تتوقف عند
منها ،ولكن انتبهي ،فنظافة
جمرد تنظيف الأر�ضيات والأ�سطح الظاهرة ،ولكن
بع�ض الأ�شياء يف مطبخك قد تغفلني عن تنظيفها،
ِ
تخربك
وتت�سبب يف تهديد �صحة �أ�رستك "�سوبرماما"
بها يف ال�سطور التالية.
� .1شنطة حفظ اخل�ضروات:
من اجليد �أن توفري ملنزلك املخزون اجليد له
من اخل�رضوات� ،إال �أنه من ال�رضوري � ً
أي�ضا االهتمام
بتنظيف �شنطة التخزين وغ�سلها جي ًدا من بقايا
اخل�رضوات القدمية والت�أكد من جتفيفها جي ًدا ،حتى
ال تكون عر�ضة لتكوين بيئة منا�سبة لنمو اجلراثيم
وامليكروبات ،والتي �ستنتقل للخ�رضوات مبنتهى ال�سهولة وت�رض بك و�أ�رستك عند تناولها.
 .2فاحتة املعلبات:
�أثبتت درا�سات �أن �آالت فتح العلب من �أكرث الأ�شياء املعر�ضة لرتاكم البكترييا عليها ،وذلك ب�سبب بقايا الأ�شياء عليها
خالل فتح العلب ،مبا ي�سمح لها ب�أن تكون عر�ضة لتكون بكترييا ال�ساملونيال عليها ،وتت�سبب يف �إحلاق ال�رضر ب�أفراد
�أ�رستك خا�صة ممن يعانون من �ضعف يف املناعة.
� .3سلة القمامة:
من ال�رضوري تنظيف هذه ال�سلة جي ًدا وعدم االكتفاء بتغيري الكي�س اخلا�ص بها فقط ،فاعملي على تنظيفها وغ�سلها
باملاء واخلل للت�أكد من تخلي�صها من بقايا الطعام امل�رسبة �إليها ،واحلفاظ على عدم تكون بكترييا بداخلها وتكوين
روائح كريهة.
 .4مقاب�ض الثالجة:
مقب�ض الثالجة من �أكرث الأماكن القابلة لنمو البكترييا داخلها ،لذلك احر�صي على تنظيفها يوم ًّيا خا�صة اجلوانب.
 .5رف التوابل:
من الأف�ضل عدم االحتفاظ بالتوابل �أكرث من عامني ،لأنه من املمكن �أن تت�أثر النكهة وتتغري ،ولكن يف فرتة ا�ستخدامك
لهذه التوابل يتعر�ض الرف اخلا�ص بها لت�ساقط بع�ض الأنواع منها ،وحتى ال تت�أثر الأنواع الأخرى بالرائحة املنت�رشة
فال بد من تنظيف الأرفف اخلا�صة بها ب�شكل دائم.
 .6قفازات املطبخ:
ِ
ميكنك ارتداءها بع�ض الأوقات� ،إال �أنه
من الأف�ضل عدم ارتداء قفازات �أثناء الطهي ،ولكن للحماية من الأ�رضار املختلفة
من ال�رضوري �أن حتافظي عليها نظيفة معقمة حتى ال ت�سمح بانتقال امليكروبات �إىل الطعام.
� .7ألواح التقطيع:
يجب تنظيف �ألواح التقطيع اخل�شب باخلل واملاء يوم ًّيا لقتل ما حتتويه من ميكروبات وجراثيم ،خا�صة بعد تقطيع
اللحوم عليها ،واحلفاظ عليها نظيفة لال�ستخدام ،ويف�ضل تخ�صي�ص الواح للخ�رضوات واخري للحوم لتفادي تراكم
البكترييا.
 .8مقاب�ض ال�سكاكني:
دائما بتنظيف ر�أ�س ال�سكني فقط دون االهتمام بتنظيف املقاب�ض اخلا�صة بها ،والتي ت�شكل خطورة عليك وعلى
تهتمني
ً
ِ
نظرا لرتاكم امليكروبات والأج�سام ال�ضارة عليها ،لذلك من ال�رضوري تنظيف هذه املقاب�ض
أ�رستك عند عدم تنظيفها
�
ً
وتعقيمها باخلل وامللح جي ًدا.
ريا ،اعلمي عزيزتي �أن االهتمام بعمليات التنظيف والتعقيم من �ش�أنه احلفاظ على �صحتك و�صحة �أ�رستك ،لذلك من
و�أخ ً
ال�رضوري االهتمام بالأ�شياء التي تتطلب نظافة مكثفة خا�صة التي يحتويها مطبخك.

ا�ستخدا ًمات خمتلفة لغ�سول الفم

منذ بداية اخرتاع غ�سول الفم وهو
ي�ستخدم يف �أغرا�ض التنظيف والتخل�ص
من البكترييا ،ومل ُي�ستخدم كغ�سول
للفم �إال بعد مائة عام من اخرتاعه.
يتكون غ�سول الفم من مكونات خمتلفة
منها الكافور والزعرت والكحول
وغريها ،وكل هذه املكونات ت�ساعد
على قتل البكترييا واحلفاظ على رائحة
الفم طيبة ومنع�شة ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك
ميكن ا�ستخدامه يف �أغرا�ض �أخرى خمتلفة
�سنتعرف عليها يف النقاط القادمة.
� .1شفاء الكدمات :ا�ستخدمي قطنة
مبللة بغ�سول الفم يوم ًّيا على اجلروح
ال�سطحية ،و�ستالحظني ً
فرقا يف حت�سنها
بعد �أيام قليلة.
 .2تخفيف التهاب احللق :يوجد
عدد كبري من الو�سائل التي ت�شفيك من
�رسيعا ،ومنها غ�سول
التهاب احللق
ً
الفم ،ب�رشط ا�ست�شارة الطبيب.
 .3ت�سكني �آالم الأ�سنان :يعمل غ�سول
الفم على تخدير وت�سكني املنطقة
املت�أثرة ب�آالم الأ�سنان واللثة ،بللي
قطنة بغ�سول الفم واتركيها على املنطقة
املت�رضرة  20دقيقة.
 .4تخفيف حب ال�شباب :بالطريقة
نف�سها وجود عنا�رص مقاومة للبكترييا
يجعل غ�سول الفم من الطرق امل�ساعدة
على تخفيف حب ال�شباب ،بللي قطنة

بغ�سول الفم وطبقيها على كل
جزء من احلبوب على حدة،
�ستالحظني نتيجة كبرية يف
غ�ضون �أيام.
 .5التخل�ص من رائحة
القمامة� :ضعي فوطة ورقية مبللة بغ�سول
الفم يف قاع �سلة القمامة ،و�ستق�ضي على
الرائحة والبكترييا يف � ٍآن واحد.
 .6تنظيف الأ�سطح :با�ستخدام فوطة
ناعمة مبللة بغ�سول الفم ،ميكنكِ تنظيف
الأ�سطح الزجاجية املختلفة و�شا�شات
الكمبيوتر والتليفزيون.
 .7تطهري احلمامات :غ�سول الفم
مطهر ممتاز للحمامات بالإ�ضافة �إىل
متيزه برائحة منع�شة وقوية� ،ضعي
ن�صف كوب من غ�سول الفم يف املرحا�ض
واتركيه ن�صف �ساعة ثم افركيها بفر�شاة
التنظيف.
 .8تنظيف النباتات :خليط املاء
وغ�سول الفم يف زجاجة ال�ستخدامه يف
ر�ش تربة النباتات املنزلية لتنظيفها
مرة �أ�سبوع ًّيا� ،سي�ساعدكِ يف التخل�ص من
اجلراثيم والفطريات ال�ضارة بالنبات.
 .9التخل�ص من الروائح الكريهة:
�إذا مل جتدي احلل املنا�سب للتخل�ص
من الروائح الكريهة يف يديك وقدميك،
ميكنك ا�ستخدام غ�سول الفم يف غ�سلهم
جي ًدا و�ستذهلك النتيجة.

 .10معطر للمالب�س :ميكنك اال�ستغناء
عن معطر املالب�س الغني بالروائح
ال�صناعية ،وا�ستبداله بكوب �صغري من
غ�سول الفم يف كل غ�سلة.
 .11تنظيف املكواة :املكواة وغريها
من الأدوات امل�صنوعة من احلديد
الزهر ،ميكنك تنظيفها با�ستخدام مزيج
من امللح وغ�سول الفم ،هذا اخلليط له
نتائج مذهلة.
 .12تخفيف �آالم لدغة النحلة :قطنة
مبللة بغ�سول الفم ت�ستطيع تخفيف الأمل
الناجت عن لدغة (قر�صة) النحلة على
الفور بفعالية .وقاية ا�ﻷ طفال من لدغ
احل�رشات والل�سعات
 .13عالج القمل� :إذا كان �أحد �أطفالك
يعاين من القمل� ،ضعي غ�سول الفم
على فروة ر�أ�سه بالكامل ،وغطيه بكاب
اال�ستحمام واتركيه مدة  20دقيقة ،ثم
ا�شطفيه باملاء الدافئ.
ِ
تعرفت على ا�ستخداماته
والآن بعد �أن
املذهلة ،ال ترتكيه على زجاج حمامكِ
دون �أق�صى ا�ستفادة به وبا�ستخداماته
املتعددة.
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�إعداد
احالم
حممود حممد

ا�صنعي بنف� ِسك جل معقم الأيدي يف املنزل

يعد غ�سيل اليدين باملاء وال�صابون جيدً ا �أف�ضل الطرق و�أكرثها فاعلية للتخل�ص
من البكترييا و اجلراثيم العالقة باليدين ،لكنك حتتاجني �أحيانًا ال�ستخدام معقم
اليدين ،خا�صة �إذا كنت يف مكان ال يتوافر به املاء و ال�صابون �أو �إن مل جتدي
حما ًما نظي ًفا فعندها �ستكونني م�ضطرة ال�ستخدامه.
ومع �أن �أ�سعار اجلل املعقم غال ًبا ما تكون زهيدة� ،إال �أن هناك عد ًدا من الأ�سباب
جتعلك تف�ضلني �صناعة جيل تعقيم اليدين يف املنزل بدلاً من �شرائه ،ومنها:
يحتوي على مادة الكحول الذي قد يت�سبب يف جفاف الب�شرة احل�سا�سة.
نوعا من الرفاهيات خا�صة مع الأزمة االقت�صادية
قد ميثل لدى البع�ض الآن ً
امل�سيطرة.
ِ
تغنيك عن ا�ستخدام املواد الكيميائية.
ُي�ص َّنع مبواد طبيعية
لذلك ،نقدم لك اليوم طريقتني ل�صناعة جيل معقم اليدين يف املنزل مبكونات
ب�سيطة وطبيعية ودون كيماويات �ضارة.
ملحوظة:
هناك طريقتان لعمل معقم الأيدي الطريقة الأوىل ال حتتوي على الكحول
وي�ستخدم هذا املعقم للأغرا�ض الب�سيطة مثل تنظيف �أيدي الأطفال عند اللعب
يف اخلارج �أو قبل تناول الطعام �إذا مل يتوافر م�صدر للماء و ال�صابون بالقرب،
لكنه ال ي�ستخدم مثلاً بعد زيارة امل�ست�شفى ،فهو لي�س بقوة املعقمات التجارية
يف مواجهة البكترييا و اجلراثيم.
�أما الطريقة الثانية فيدخل يف �صناعتها الكحول ،وميكن ا�ستخدامها ملحاربة
البكترييا ال�شديدة �إذا ِ
كنت ال تعانني من ح�سا�سية من تلك املادة.
كيفية �صناعة ال�صابون ال�سائل يف املنزل
الطريقة الأوىل:
املكونات:
¼ كوب ( 50جم) من جل ال�صبار
 20نقطة من زيت الربتقال
 5نقاط من زيت القرنفل
 10نقاط من زيت القرفة
10نقاط من زيت الالفندر
 5نقاط من زيت الروزماري
الطريقة:
اخلطي جميع املكونات م ًعا ،واحفظيها يف علبة بال�ستيكية �أو زجاجة معقمة
وا�ستخدميها عند احلاجة.
الطريقة الثانية:
املكونات:
¼ كوب ( 50جم) من جل ال�صبار
ملعقة كبرية من الكحول
½ ملعقة من اجلل�سرين (كي حتول دون جفاف الأيدي نتيجة ا�ستخدام
الكحول)
 10نقاط زيت �شجرة ال�شاي �أو �أي زيت عطري من ال�سابق ذكره يف الو�صفة
الأوىل
الطريقة:
اخلطي جميع املكونات جيدً ا واحفظيها يف علبة �أو زجاجة معقمة وا�ستخدميه
عند احلاجة.
ميكنك ا�ستبدال الكحول بالديتول.
ِ
ميكنك
ريا عزيزتي ،ال ت�ستهيني بالبكترييا و اجلراثيم العالقة باليدين ،الآن
و�أخ ً
بكل �سهولة ا�ستخدام جل معقم الأيدي بعد �إعداده يف املنزل.
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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.

كيف ت�صنع كمامة طبية
تخدام
س
�
ا
ب
نزل
مل
ا
يف
�أدوات ب�سيطة جدا؟ً

�أمن يداهم قاعة �أفراح ب�سبب كورونا

داهم الأمن اجلزائري �إحدى قاعات
الأفراح واملنا�سبات يف اجلزائر وذلك
ب�سبب عدم االلتزام بقرار منع
واملنا�سبات
التجمعات
فريو�س
من
للوقاية
من
كورونا واحلد
انت�شاره.
و متكنت
قوات الأمن
خالل هذه
املداهمات
من الإم�ساك
بـ� 9سيدات
ي�شتبه يف
�إ �صا بتهن
بـفري و �س
كورونا امل�ستجد
يف حني متكنت
�أخريات من الفرار من الأمن
قبل الت�أكد من �سالمتهن.
وت�سبب هذا احلادث يف جدل كبري يف
ال�شارع اجلزائري حيث متكنت �رشطية

لها �صالت رفيعة امل�ستوى يف الأمن من
�إقامة حفل زفاف على الرغم من قرار
�إيقاف املنا�سبات.
كما طالب رواد
مواقع التوا�صل
ا ال جتما عي
مبحا�سبة كل
من خالف
ا لقا نو ن
و عر �ض
ة
حيا
ا لنا �س
للخطر
بخا�صة �إذا
ثبتت �إ�صابة
ه�ؤالء الن�ساء
بفريو�س كورونا
فهذا ي�ؤكد احتمالية
نقل الفريو�س لأعداد �أكرب.
اجلدير بالذكر �أن �أرقام الإ�صابة
بـفريو�س كورونا امل�ستجد يف ارتفاع
م�ستمر حول العامل

قارة واحدة فقط يف العامل مل ي�صل �إليها
فريو�س كورونا حتى الآن :فما �سرها؟
تعاين عدد من الدول حول العامل
من نق�ص حاد يف عدد الكمامات الطبية
التي ت�ساهم يف احلد من انت�شار
فريو�س كورونا ،هذه امل�شكلة تعاين
منها �أي�ض ًا عدد من الدول العربية يف
حني �أنه ميكن �صناعة بع�ض الكمامات
ب�أدوات متوفرة يف املنزل مع �رضورة
ا�ستبدالها بعد كل ا�ستخدام ،تعرفوا
من خالل خطوات ب�سيطة كيف ميكن
�صنع كمامة طبية يف املنزل؟
وميكن �صنع الكمامة يف املنزل
با�ستخدام طبقتني من مناديل املطبخ
القوية بجانب طبقة من املناديل
الورقية وميكن و�ضعها فوق بع�ضها،
ثم يتم ق�ص طبقات املناديل �إىل
ن�صفني با�ستخدام مق�ص معقم
بالكحول الطبي �أو با�ستخدام ماء
مغلي.
يف اخلطوة الثانية يتم ل�صق
الطبقات مع بع�ضها البع�ض با�ستخدام
�رشيط ال�صق وبا�ستخدام دبا�سة ورق
يتم و�ضع دبو�س يف كل جانب ،للت�أكد
من قوة الكمامة ومتا�سك الطبقات.
ثم با�ستخدام مثقاب للورق يتم عمل
 4ثقوب يف الأطراف لتعليق حامل
للكمامة وميكن ارتدائها ،وبهذه
الطريقة نح�صل على كمامة توفر قدر
كبري من احلماية ملن يعتمد عليها.
كما ميكن تطبيق خطوة �إ�ضافية
وهي �إ�ضافة طبقة من البال�ستيك وذلك
با�ستخدام دبابي�س املكتب لتعليق
طبقة بال�ستيك يف النظارة الطبية
بحيث يتم ا�ستخدام لتقوية الكمامة
امل�صنوعة يف املنزل

ت�أتي �أخبار انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد من خمتلف �أنحاء العامل،
فمعظم دول العامل �أعلنت عن حاالت
م�سجلة لديها �إال �أن هناك قارة واحدة
مل يتم الإعالن بها عن �أي حاالت
�إ�صابة بـفريو�س كورونا ،كما توجد
دول واحدة مل يعلن عن م�صابني فما
هما؟ على الرغم من تف�شي كورونا
يف دول ال�صني وكوريا اجلنوبية
واليابان �إال �أن كوريا ال�شمالية مل
تُ علن حتى الآن عن �أي حاالت �إ�صابة
بها �إال �أن بع�ض الت�رسيبات ت�ؤكد
و�صول املر�ض �إليها على الرغم من
تكتم احلكومة هناك.
الأغرب من هذا� ،أن الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جونغ �أون قد ح�رض حفل
افتتاح م�ست�شفى �ضخم ومل يرتدي �أي
كمامة �أو قفازات ال هو وال �أي �شخ�ص
�آخر ح�رض احلفل .يف حني �أكدت بع�ض
امل�صادر على وجود حاالت �إ�صابة يف
كوريا ال�شمالية لكنها حم�صورة يف
املناطق احلدودية لكن العا�صمة
بيونغ يانغ تكاد تكون خالية من
فريو�س كورونا.

وذلك لأن كوريا ال�شمالية لديها
فرق �أمن قوية وقوات جي�ش وا�سع
االنت�شار لذلك متكنت من فر�ض
ح�صار على املقاطعات التي ظهر فيها
املر�ض ،كما مت �إجبار املواطنني على
اتباع قواعد ال�صحة ال�سالمة
واي�ضا القارة القطبية اجلنوبية
والتي يعي�ش بها على الأقل 1000
�شخ�ص حيث مل ي�صل �إليهم الفريو�س
حتى الآن ومل تظهر عليهم �أي �أعرا�ض
للمر�ض.
القارة القطبية اجلنوبية يعي�ش
فيها عدد من الباحثني والعلماء
ويجب �أن يخ�ضع �أي �شخ�ص للحجر
ال�صحي ملدة  14يوم قبل الذهاب �إىل
هناك وذلك كي ال ينقل العدوى �إىل
هذه القارة البعيدة.
بخا�صة و�أن انت�شار فريو�س كورونا
يف القارة القطبية اجلنوبية قد
يعر�ض احلالة للخطر ال�شديد ب�سبب
عدم وجود م�ست�شفيات قريبة ،ف�أقرب
م�ست�شفى جمهز يتواجد يف ت�شيلي
التي تبعد �آالف الأميال عن القارة
القطبية اجلنوبية

ن�صائح جتنبك الإ�صابة بفريو�س كورونا

يف الوقت الذي ينت�رش فيه فريو�س
كورونا اجلديد  coronavirusيف دول
عدة حول العامل ،يحاول الكثريون
البحث عن طرق �آمنة حلمايتهم من
الإ�صابة بهذا الفريو�س الفتاك.
�إذ ًا كيف ميكنك حت�صني نف�سك من
الإ�صابة بالفريو�س القاتل؟
1غ�سل اليدين�أغ�سل يديك جيد ًا باملاء ،و�أفرك
اجلزء العلوي وبني الأ�صابع والأظافر
جيد ًا ملدة  20ثانية على الأقل ،بعد
ذلك جفف يديك جيد ًا.
 2تغطية الفم والأنف عند العط�سوال�سعال
عليك تغطية فمك و�أنفك مبنديل يف
حالة العط�س �أو ال�سعال ،ثم تخل�ص
من هذا املنديل فور ًا واغ�سل يديك
جيد ًا .ويف حال مل يكن لدي �أي منديل،
ف�إمكانك العط�س �أو ال�سعال يف الكوع
بد ًال من اليدين.
� 3أقنعة الوجه تقدم بع�ض احلمايةتوفر �أقنعة الوجه بع�ض احلماية
مل�ستخدميها ،لأنها متنع دخول قطرات
الرزاز .لكنها رغم هذا تف�شل يف منع
اجلزيئات الأ�صغر من الفريو�سات املرور
عرب القناع .كل هذا �إ�ضافة �إىل �أن تلك
الأقنعة ترتك العني مك�شوفة ،وهناك
دليل ي�شري �إىل �أن بع�ض الفريو�سات
يمُ كن �أن ت�صيب ال�شخ�ص عرب العني.
 4طلب امل�ساعدة الطبيةاطلب امل�ساعدة الطبية املبكرة �إذا
كنت تعاين من احلمى وال�سعال و�صعوبة
التنف�س ،وتذكر �أن تبلغ طبيبك بالدول
التي قمت بزيارتها م�ؤخر ًا
� 5أ�سواق احليوانات�إذا كنت تزور �أ�سواق احليوانات
يف املناطق املت�أثرة بالفريو�س،
فتجنب االت�صال املبا�رش غري املحمي
باحليوانات احلية والأ�سطح التي كانت
على ات�صال باحليوانات.
 6التعامل مع احليوانات الأليفةيف الوقت احلايل ،ال يوجد دليل
على �أن احليوانات الأليفة املرافقة
مثل الكالب والقطط ميكن �أن ت�صاب
بالفريو�س اجلديد .ومع ذلك ،يف�ضل
غ�سل يديك باملاء وال�صابون بعد
مالم�سة تلك احليوانات.
 7-يف حالة ال�سفر �إىل دول �رضبها

الفريو�س �إذا كنت قد عدت للتو من
منطقة �أ�صابها الفريو�س خالل الأ�سبوعني
الأخريين ،فجيب عليك البقاء يف املنزل،
وجتنب االت�صال ب�أ�شخا�ص �آخرين ملدة
 14يوم ًا .وهذا يعني عدم الذهاب �إىل
العمل �أو املدر�سة �أو املناطق العامة.
 8جتنب مل�س العنيحاول بقدر الإمكان جتنب مل�س عينك
و�أنفك وفمك ،نظر ًا لأن الفريو�س يمُ كن �أن
يخرتق ج�سمك عرب هذه املناطق.
 9االبتعاد عن من يظهر عليه �أعرا�ضاملر�ض
حافظ على م�سافة � 100سنتيمرت على
الأقل بينك وبني �أي �شخ�ص ي�سعل �أو
يعط�س لتجنب تنف�س قطرات الرزاز
اخلارجة من فمه.
 10ممار�سة العادات ال�صحية اجليدةعليك االلتزام ببمار�سة العادات
ال�صحية اجليدة ،مثل احل�صول على
قدر كاف من النوم وممار�سة التمارين
الريا�ضية و�رشب الكثري من ال�سوائل
وتناول �أطعمة �صحية.
 11تطهري الأ�سطحعليك تطهري الأ�سطح التي تواظب على
مل�سها با�ستمرار مثل مقاب�ض الأبواب
واحلا�سب الآيل والهواتف والطاوالت
و�أحوا�ض دورة املياه واملراحي�ض
والألعاب .انتقال هذا الفريو�س م�شابه
متام ًا النتقال الأنفلونزا العادية ،عندما
ي�سعل �شخ�ص م�صاب بالفريو�س �أو يزفر،
ف�إنه يطلق قطرات من الرزاز املحمل
بالفري�س الذي ميكن يهبط على الأ�سطح
القريبة مثل املكاتب �أو الطاوالت �أو
الهواتف وميكن �أن ي�صيب �شخ�ص ًا �آخر
يتالم�س مع هذه الأ�سطح .وت�ؤكد مراكز
ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها
�أن هذه الطريقة التي ُيعتقد �أن الفريو�س
ينت�رش بها ب�شكل �أ�سا�سي.

هذه البلدة ممنوع فيها املوت خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع والأعياد!!..

�أ�صدرت عمدة بلدة غريل يف �إقليم لورا
الفرن�سي �إيزابيل دوجيل �أغرب قرار على
الإطالق حيث طلبت من �سكان البلدة عدم
املوت يف �إجازة نهاية الأ�سبوع �أو العطل
الر�سمية للأعياد.
واتخذت عمدة البلدة هذا القرار ون�رشته
على املوقع الر�سمي على الإنرتنت وكان
الهدف من هذا الت�رصف هو لفت الأنظار
لقلة وجود الأطباء يف املنطقة لذلك
قررت اعتماد هذا الأ�سلوب اال�ستفزازي.
بلدة غريل تواجه معاناة حقيقية
ب�سبب قلة الأطباء حيث تقل بها الرعاية

الطبية وتزداد الأو�ضاع �سوء ًا خالل فرتة
الإجازات والأعياد الر�سمية وتوجب على
العمدة �إيجاد حل حا�سم لهذه امل�شكلة.
قبل �أن تتخذ �إيزابيل دوجيل هذا
القرار ،كانت قد حاولت �إيجاد حلول
فعلية لتوفري �أطباء على مدار الأ�سبوع يف
البلدة لكنها ف�شلت متام ًا حتى �أنها ق�ضت
�إجازتها الأ�سبوعية يف البحث عن طبيب
بعد �أن وقع حادث يف البلدة.
احلادث امل�ؤمل ت�سبب يف وفاة �شخ�ص
وحتى يتمكنوا من حتديد �سبب الوفاة
كانوا يف حاجة �إىل طبيب يف حني �أن
الطبيب املناوب تغيب عن احل�ضور
يف هذا اليوم كما �أن �سيارات الإ�سعاف
املتوفرة يف البلدة تابعة لبلدية �أخرى
وال توجد �سيارات �إ�سعاف تخدم مواطني
بلدتها .الأ�سو�أ من هذا �أن م�شاكل نق�ص
الأطباء ال تعاين منها فقط بلدة غزيل
بل �أنها ممتدة لعدد من القرى املحيطة،
وعلى الرغم من �أن اجلميع يعرف الو�ضع
�إال العمدة تعر�ضت لنقد �شديد ب�سبب هذا
القرار الذي اعتربه �سكان القرية غريب
وبال جدوى وغري منطقي على الإطالق
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مديرمديرية فورتو �ساوا
جهود املديرية متوا�صلة لإ�ستكمال جتميع القرى والدفع بتطوير الزراعة املروية
�إعداد /حممدعلي حميدة
حوار /قا�سم �أحمد
جغرافية املديرية و�سكانها
يف �سياق جولة لعدد من �صحفي
�صوت اجلماهري الإرترية يف مديرية
فورتو �ساوا للإطالع على مدى تطور
اخلدمات الإجتماعية باملنطقة التقى
الوفد مبدير املديرية ،ال�سيد/
�أبوبكر حممود ،واملدير التنفيذي
ال�سيد� /سليمان حممدعلي ،واجرى
معهم احلوار التايل :حيث �أو�ضح مدير
املديرية ال�سيد� /أبوبكر حممود،
يف م�ستهل حديثه عن جغرافية
املديرية ،ب�أن املديرية متتد �شماال
حتى حدود مديرية كركبت ،كما
حتدها من ال�رشق مديرية دقي،
ومن جهة ال�شمال الغربي متتد حتى
احلدود ال�سودانية (والية ك�سال)،
ومن اجلنوب مديرية هيكوتا� ،أما
من اجلنوب الغربي فتحدها مديرية
ت�سني .ومن اجلنوب ال�رشقي مديرية
قونيي .تتكون املديرية من 13
�ضاحية والتي ت�ضم  84قرية .كما �أن
�سكان معظم ال�ضواحي بالرتتيب هم
من الناطقني بالبداوية ،ثم قومية
التقري ،وكذلك التقرنية يف املدن،
كما يوجد بع�ض ال�سكان من قوميتي
النارا والكناما بن�سبة �أقل� .إذ يبلغ
�أجمايل عدد �سكانها �أكرث من 33000
ن�سمة ،ين�ضوون حتت � 8000أ�رسة
تقريبا.
اخلدمات الإجتماعية
خدمات املياه :يف هذا ال�سياق
�أو�ضح ال�سيد� /أبوبكر حممود ،ب�أن
احلكومة نفذت عدة م�شاريع لتوفري
املياه يف املديرية ،حيث مت حفر
الآبار الإرتوازية ،يف كل ال�ضواحي،
�إال �أن كميات املياه امل�ستخرجة
�أخذت تتناق�ص ال �سيما يف ظل تزايد
عدد ال�سكان ،وظهور بع�ض امل�صاعب
يف امل�ضخات الإرتوازية ،وما حلق
بها من تلف .وكذلك الأعطال التي
�أ�صابت معظم مولدات الطاقة.
وكجزء من احللول عملت الدولة
على ن�رش �صفائح مولدات الطاقة
ال�شم�سية يف بع�ض املناطق لت�شغيل
مولدات �ضخ املياه وا�ستخراجها من
الآبار� .إال �أن �أجهزة الطاقة ال�شم�سية
هي الآخرى تتعر�ض لأعطال ،ما
ي�س�سب نق�صا يف املياه .على العموم
ف�إن �أكرثاملناطق حت�صل على املياه
ب�شكل البا�س به.
اخلدمات التعليمية
ويف هذا �أ�شار ال�سيد� /سليمان
حممدعلي� ،إىل �أن امل�ؤ�س�سات
التعليمية منت�رشة يف خمتلف �أرجاء
املديرية ،حيث توجد  22م�ؤ�س�سة
تعليمية ،منها  2ريا�ض الأطفال،

ال�سيد� /أبوبكر حممود
و 4مدار�س متو�سطة معظمها يتواجد
�ضمن املدار�س الإبتدائية ،والعدد
املتبقي مدار�س �إبتدائية ،حيث
حتوي هذه املدار�س  4000طالب.
وهناك مدر�سة ثانوية عليا يف مركز
املديرية بفورتو �ساوا .و�أ�ضاف
�سيادته �أن امل�شكلة الأ�سا�سية التي
تعاين منها العملية التعليمية يف
املديرية تتمثل يف �ضعف م�شاركة
الإناث يف التعليم .وخا�صة عند
الأكرثية ال�سكانية من البداوية
والتقري ،ويتجلى �أكرث يف املرحلة
املتو�سطة والثانوية .وذلك رغم
كل ما يبذل من جهد يف التوعية،
ووجود امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
جميع �أنحاء املديرية.
اخلدمات ال�صحية
لدينا خم�س نقاط ومراكز �صحية
يف املديرية ،ويف مقدمتها العيادة
ال�صحية يف مركز املديرية ،وهو
مبثابة عيادة مرجعية للمديرية
ككل ،حتول �إليه احلاالت امل�ستع�صية
من املركزا ال�صحية املنت�رشة يف
املديرية .كما �أن املركز ال�صحي يف
قرمايكا ي�ستفيد منه �سكان ال�ضواحي
املحيطة ،وكذلك املركز ال�صحي يف
متر ا ت .

ب�شكل
عام هناك �أربع مراكز
�صحية وعيادة ،وتعمل فرع ال�صحة
باملديرية بكل ما لديه من امكانات
لتوفري اخلدمات ال�صحية املالئمة
للمواطن.
مهمة ا�ستكمال جتميع القرى يف املديرية
يف هذا اجلانب �أو�ضح املدير
التنفيذي باملديرية ال�سيد� /سليمان
حممدعلي� ،أن عددا من اجلوالت

لتجميع القرى قد نفذت من قبلف،
لكن ون�سبة للو�ضع املعي�شي اخلا�ص
ببع�ض الأ�رس ،تعود اىل ما كانت
عليه .لكن لدينا الآن يف 2020م �ضمن
الربامج املعدة خطة لتجميع املزيد
من القرى .بعد �أن نعزز �أ�س�س البنى
التحية املهمة لتوفري املتطلبات
الأ�سا�سية للخدمات الإجتماعية يف
املواقع التي ن�سعى لتجميع القرى
فيها .كما �أكد مدير املديرية ال�سيد/
�أبوبكر حممود ،ب�أن عملية التجميع
تتم بعد �إكتمال درا�سة موقع التجميع
والتاكد من مدى �صالحيته لإ�ستيعاب
الأعداد التي �ستقطنه ،ومدى توفر
املياه فيه ،وكذلك امكانية و�صول
املوا�صالت �إليه بكل �سهولة .كما
�أن معظم القرى ميكن جتميعها يف
املناطق الأ�سا�سية القائمة �أ�صال

فلديها خط ما بني فورتو و�أغردات،
وهذه اخلدمة �ساعدت كثريا يف
التقليل من امل�صاعب التي كانت
يواجهها �سكان املديرية يف جمال
املوا�صالت ،وقللت من هدر املال
والوقت واجلهد� .إذ كان ال�سفر عرب
اللواري والبكا�سي اخلا�صة بتكلفة
عالية .ت�صل �إىل نحو  100او 70
نقفة ،للتحرك من فورتو �إىل �أغردات
�أو العك�س .اليوم يتحرك امل�سافر
عرب با�صات حرات بالتعرفة
الر�سمية اي  45نقفة فقط .كذلك
بد�أت حرات خط �آخر اديربا  ،ت�سني،
بتكلفة اقل مما كانت عليه من قبل.
وال زلنا نطالب حرات بت�سيري خط
جديد فورتوـ هيكوتا ،الن هذا اخلط
اي�ضا من اخلطوط التي يعاين منها
املواطن يف التوا�صل� ،سواء يف

نتيجة لعملية جتميع �سابقة .وو�ضع
خطة ا�سكانية .لأن عملية اكتمال
جتميع القرى يف مواقع متو�سطة
ت�سهل عملية ح�صولهم على اخلدمات
الإجتماعية املختلفة.
املوا�صالت
ويف جمال الطرق واملوا�صالت،
�أو�ضح ال�سيد� /سليمان،
ب�أن اخلط الأ�سا�سي
باملديرية هو
خط �أغردات –
فورتو ،وهذا
الطريق معبد
زمان.
من
الطريق الثاين
غري املعبد هو
فورتو – قرمايكا،
وكذلك فورتو مترات ،وهي
طرق حتتاج اىل مزيد من اخلدمات.
كذلك طريق فورتو �أديربا يعترب
طريق حيوي ،وخمت�رص للطرق .وقد
بد�أت يف تعبيده �رشكة البناء يف عد
هلو ،يف عام 2019م ،وي�سري العمل
فيه ب�شكل جيد ،و�سوف يربط هذا
الطريق املديرية بباقي املديريات
املجاورة مثل ت�سني ،وهيكوتا.
وكذلك مع احلدود ال�سودانية من
اجلهة ال�شمالية الغربية� .أي�ضا
الطريق الفرعي طريق املنف�صل عن
خط �أغرادات �ساوا باجتاه فورتو
�ساوا .قد قامت �رشكت �سقن بتعبيده
وا�صالحه ،وي�ؤدي دوره ب�شكل �أف�ضل.
كذلك طريق فورتو هيكوتا ،وهو من
الطرق املهمة التي تربط املديرية
بعمق الإقليم والطريق الرئي�سي
العام ،الذي يتم عربه التوا�صل مع
مركز الإقليم بارنتو ،وكذلك مدينة
ت�سني ،واملناطق الأخرى.
و�أ�ضاف يف عام 2016م بد�أت
�رشكة حرات للموا�صالت خدماتها
يف املديرية وال زالت ت�ؤدي مهمتها.

املتاعب التي ت�صادفه �أوالتعرفة
العالية التي يدفعها.
�أن�شطة حفظ املياه والرتبة ونظافة البيئة
باملديرية
ويف هذا يو�ضح ال�سيد /ابوبكر،
ب�أن املديرية توا�صل حمالت النفري
التنموي للحفاظ على �سالمة البيئة،
حيث يتكاتف اجلميع ومن خالل
العمل املنظم بتخ�صي�ص يوم حمدد
�أ�سبوعيا ،ت�شارك فيه كل فئات
املجتمع ،للتخل�ص من النفايات
والف�ضالت وكل ملوثات البيئة.
و�أ�ضاف بد�أنا من الآن يف هذا العام
لتنفيذ برامج كانت قد �أعدت ،ب�إقامة
حواجز و�سدود� ،سواء بالأ�سمنت
�أو بال�شبكات ،حيث ينفذ العمل
ب�شكل نفري جماعي لكل املواطنني
بالتعاون مع افراد قوات الدفاع
الوطني ،واجلي�ش ال�شعبي ،وحتى
مع�سكر �ساوا ي�ساهم معنا يف هذا
اجلانب .اجلميع يعمل من اجل �إر�ساء
بنى حتتية حلفظ املياه ،وحماية
الرتبة� ،ضمن ا�ستعداداتنا املبكرة
للإ�ستفادة من مو�سم اخلريف.
دفع ال�سكان للإعتماد على الزراعة املروية
بدال من احلياة الرعوية والزراعة املطرية
ويف هذا �أو�ضح ال�سيد� /سليمان
حممدعلي ،ب�أن املديرية تعترب
مديرية زراعية رعوية .كان �سكانها
قبل التحرير يعتمدون على الرعي،
و زراعة مطرية خفيفة .لكن بعد
التحرير وتوزيع الأرا�ضي الزراعية،
�أ�صبح ميار�س الن�شاطني ب�شكل
متوازي ،لأن الإعتماد الإقت�صادي
�سواء للأ�رس �أو الإقت�صاد الوطني
ب�شكل عام هو على الزراعة .كما
ان املوا�شي يف ف�صل اخلريف ترعى
يف ذات املديرية ،لكن يف ال�صيف
وموا�سم اجلفاف ي�ضطر ا�صحهابها
للذهاب بها اىل القا�ش ،خا�صة البقر
والإبل� .أما الأغنام وال�ض�أن فيمكن �أن

ال�سيد� /سليمان حممدعلي
تتحمل وتق�ضي ف�صول ال�سنة الأربعة
يف مديريتها.
و�أ�ضاف ال�سيد� /سليمان� ،أنه
و�ضمن جهود دعم الزراعة املروية
هناك ن�شاط مقدر يف جمال الزراعة
املروية ،وم�شاريع الب�ستنة ،يف
�ضفاف وادي �ساوا ،وهوميب ،وكل
�أالودية يف املنطقة .لدينا نحو 262
�ساقية ممتدة من فورتو �ساوا وحتى
ملوبري .وعلى هذا الأ�سا�س تعترب
فورتو من اهم املواقع التي تنتج
اخل�رض خا�صة ال�شطة ،والب�صل،
بالإ�ضافة اىل حم�صول الطاف .و�إن
كان امل�ستوى الإنتاجي للمديرية
انخف�ض منذ العام 2016م وذلك
لأ�سباب عدة منها عدم وجود �سوق
لهذه املنتجات .بالإ�ضافة اىل نق�ص
الكثري من املتطلبات الزراعية من
قبيل ال�سماد ،والأدوية ،والتوجيه
الفني �أي�ضا .وقلة الأيدي العاملة يف
هذه الفرتة.
وقال :على الرغم من وجود احتاد
للمزاعني ،وكذلك احتاد ملنتجي
اخل�رض والفواكه الذي ي�ساعد
املزارعني وين�سق جهودهم يف توفري
املتطلبات التي يحتاجونها� ،إال
ان هذه الإحتادات هي �أي�ضا �أخذت
ت�ضعف ،نتيجة لأ�سباب خمتلفة من
�أهما �أن بع�ضا من مالك الب�ساتني
ون�سبة للظروف الإقت�صادية ال
يعملون يف ب�ساتينهم ،بل ي�سلمونها
لتاجر ب�إيجار معني .كما ان بع�ضهم
قليلي اخلربة يف جمال التنمية
الب�ستانية.
م�شريا �إىل �أن �أرا�ضي املديرية
خ�صبة ،وتربتها �صاحلة ملختلف
املحا�صيل الزراعية ،وقد جربت
فيها الكثري من البذور وجنحت ،مثل
الفول امل�رصي والفول ال�سوداين،
وانواع البقوليات املختلفة ،لكن
ون�سبة لقلة جتارب املزارعني،
وعدم وجود موجهني زراعيني
بال�شكل املطلوب ،وعدم الإلتزام
باملو�سم اخلا�ص للمح�صول املعني،
وعدم توفري و�سائل النقل ف�شلت
بع�ض التجارب.
مو�ضحا ب�أن املديرية بها ثالثة
م�شاريع زراعية بالري يف مو�سم
اخلريف  ،م�رشوع �شيدا ،وم�شورع
�سنكات كناب ،وم�رشوع مليلة .وهي
بالفعل م�شاريع �أ�سا�سية وحيوية
لتغيري احلياة املعي�شية للمواطن.
لكنها الآن �أ�صبحت خارجة عن العمل
تقريبا ،وقد �أقرت احلكومة ميزانية
لإ�صالح هذه امل�شاريع ،و�أجريت
درا�سة يف هذا اجلانب .لكن هذه
اخلطة مل تنفذ بعد.
كما �أننا نطالب باقامة م�رشوع
كبري يف املناطق ال�شمالية هوميب
وملوبري وربدا ،حتى نتمكن من تغيري
املجتمع من رعوي اىل زراعي ،ونحن
يف انتظار تنفيذ هذا امل�رشوع.
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تقرير عن �إحتفاالت افعبت بتحريرها
تقرير/عمر حممد ادري�س

احيت مدينة افعبت
يف التا�سع ع�رش
من مار�س اجلاري
الثانية
الذكري
والثالثون لتحريرها
من براثن اال�ستعمار
االثيوبي حيث نظمت
جماهريية
م�سرية
حا�شدة انطلقت بعد
الظهر من موقع
�سوق اخل�رضوات يف
اق�صى جنوب املدينة
موا�صلة �سريها اىل
�شمال افعبت حيث يتم
�إحياء هذه املنا�سبة
العزيزة يف امللعب
الريا�ضي كل عام .
اجلديد يف م�سرية
هذه ال�سنة متثلت يف
ال�سيارات
م�شاركة
التى كانت بالع�رشات
وهي حتمل االعالم
الوطنية  .باال�ضافة
اىل وجود جمال حتمل
خ�شبية
�صناديق

تعبري ًا عما كانت تقوم
به كو�سيلة للثورة يف
نقل اال�سلحة واملعدات
واالحتياجات الأخرى
من مكان �إىل �أخر ح�سب
حتركات الثورة.
ويف امليدان وبعد
الوقوف دقيقة �صمت
حدادا على ارواح
االماجد،
ال�شهداء
قدمت فقرات متنوعة
امل�رسحيات
من
واملو�سيقى واالغاين
والق�صائد التى متجد
االبطال الذين �صنعوا
الن�رص العزيزعلى قوى
العدوان اال�ستعماري.
يف تلك الأجواء
احلما�سية لهذا اليوم
العظيم
التاريخي
القى مدير مديرية
�أفعبت ال�سيد� /أحمد
حممد نور رجب
الر�سمي
اخلطاب
للمنا�سبة قائال�" :إننا
نعي�ش هذه الأيام

مرحلة �سالم وتعاون
بعد �صمود وت�صدي
كبريين لكل العقبات،
واليوم كالأم�س نحتاج
اىل ذات العزمية
للحفاظ على ال�سالم
وتعزيزه من خالل
التعاون امل�شرتك مبا
يخدم م�صالح �شعوب
املنطقة.
و�أ�ضاف� :إن �أجواء
ال�سالم التي نعي�ش
يف ظلها يف الوقت
يجب
احلا�رض،
�إ�ستغاللها يف �سبيل
الق�ضاء على الفقر يف
بالدنا من جذوره وهذا
يتطلب جهدا م�ضاعفا
حكومة و�شعبا.
ثم حتدث ال�سيد/
املدير عن واقعة
الق�ضاء على جبهة
نادو �إز يف �أيام ال�سابع
والتا�سع
والثامن
ع�رش من مار�س عام
1988م ،فقال� :إن

اجلبهة ال�شعبية و�إثر
مواجهات مريرة �إ�ستمر
ع�رش �سنوات على
جبهة نقفة� ،إنتقلت
يف تلك التواريخ اىل
هجوم �شامل وكا�سح
حتى �أ�صبحت القوات
املرابطة يف جبهة
نادو �إز والتي �إعتقد
نظام الدرق �إنها غاية
يف املنعة ،عبارة
عن قتلي وجرحي
وهاربني من �أر�ض
املعركة ،وذلك خالل
� 48ساعة فقط.
و�أما �أ�سلحة هذه
املتطورة
القوات
ومعداتها و�آلياتها
�صارت ملك للثورة
وال�شعب االرتري.
وما نود قوله من
جانبا هو �أن تدمري
جبهة نادو �إز التي
بها
يرابط
كان
حوايل ع�رشون �ألف
افراد جي�ش الإحتالل

املعروف عنهم انهم
من �أف�ضل القوات
تدريبا وت�سليحا قد
فتح الباب وا�سعا
للإنتقال اىل عملية
فنقل التاريخية ومن
ثم اىل حترير كامل
الرتاب االرتري.
وقد متيزت عملية
نادو �إز من حيث
و�رسعتها
نوعيتها
وا�سلوب
اخلاطفة
التكتيك الذي �أتبع
فيها.
و�أخريا ن�شري اىل ان
الأحتفال بتدمري جبهة
نادو �إز هذا العام �شهد
�أي�ضا تقدمي جوائز
تقديرية من �سكان
�أفعبت اىل احلاكم
ال�سابق القليم �شمال
البحر االحمر العميد
تخلي لب�سو وال�سيدة
�أ�سمرت �أبرها حاكم
الأقليم احلالية.
�أفعبت
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من �ش�أن املعاجلة املبا�شرة لأوجه الرتابط بني
�سالمة البيئة و�صحة الإن�سان ورفاهه� ,أن توفر
م�ضاعف ًا ال�ستمرار التقدم
منرب ًا م�شرتك ًا وت�أثري ًا
ِ
نحو حتقيق و�إجناز خطة التنمية امل�ستدامة لعام
, 2030على نحو �أكرث فائدة وفعالية من حيث
الكلفة .ومن املمكن �أن ت�ؤدي اال�ستثمارات التي
تهدف �إىل احلفاظ على نوعية البيئة �أو حت�سينها
�أو ا�ست�صالحها �إىل تفاعالت �إيجابية و�أن تكون
عام ًال حفاز ًا ,مما ي�سمح بتجنب التناق�ضات بني
اال�سرتاتيجيات القطاعية ويوفر منافع متعددة
على كامل نطاق الأهداف التنموية  ,من �أجل تعزيز
الرفاه ونوعية احلياة .وحتم ًا ينبغي �أال ي�ضطر
�أحد �إىل االختيار بني التمتع بال�صحة و�ضروريات
احلياة الأخرى خا�صة و�أنه عندما يتمتع النا�س
ب�صحة جيدة و�أ�سرهم  ,ف�سوف ت�ستفيد املجتمعات
والبلدان .فكيف ميكننا �ضمان بيئة م�ستدامة ل�صحة
ورفاه الإن�سان ؟ ما هي التحديات والعقبات يف هذا
املجال ؟ وما هي احللول والو�سائل الفعالة لتحقيق
الغايات املن�شودة يف هذا املجال ؟ وغري ذلك من
املحاور ذات ال�صلة �سنتطرق �إليها يف �صفحة اليوم
ان�شاءاهلل
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البيئةامل�ستدامة مبنظور ال�صحة والرفاه الب�شري

املهند�س ادري�س االمني
ت�شكل م�س�ألة ت�أ�صيل مفهوم ال�صحة البيئية
�أحد �أهم املحاور �ضمن بوتقة �أو �سلة برامج
الإ�صحاح البيئي امل�ستدامة  ,وذلك لإتفاق
اجلميع على �أن برامج التوعية البيئية ال
ت�ؤتي �أًكلها �إال من خالل املمار�سة امل�ستمرة و
الرتبية البيئية التي ترتبط بحياة و ن�شاطات
الإن�سان احلالية و امل�ستقبلية .وحتم ًا
تعتمد برامج الإ�صحاح البيئي على مدى وعي
املجتمعات املحلية بحاجة الب�رشية �إىل
�أخالق وممار�سات ع�رصية مقرونة ب�إحرتام
الإن�سان للبيئة ووعيه ملدى �إرتباطه بها من
حيث الـت�أثري عليها و الت�أثر بها بالإ�ضافة �إىل
حقوقه فيها وواجباته جتاهها.
ومبنظور �شمويل ميكننا �أن نرى كيف �أن
م�س�ألة النظافة تتخذ �أبعاد ًا روحية و�سيا�سيةً
و �صحيةً و �إقت�صاديةً و �سياحيةً و بيئيةً و
تربوية هامة  ,وبالتايل فهي ت�شكل �أحد �أهم
حماور التنمية ال�شاملة و امل�ستدامة .
لكن و على الرغم من �إتفاق اجلميع و دون
�إ�ستثاء على هذه املكانة الرفيعة للنظافة ,
�إال �أننا نالحظ _ وخا�صة يف الدول النامية
_ �أن احلديث يف ال�سيا�سة و الإختالف ومن
ثم الإتفاق حولها �أ�سهل بكثري من مناق�شة
م�شكلة الزبالة لوحدها على �سبيل املثال .
ففي ال�سيا�سة يتفق اجلميع على برنامج حد
�أدنى يتحمل كل طرف فيه م�س�ؤوليات حمددة
�ضمن �إطار مرن م�صمم له� ,أما يف الزبالة و
الف�ضالت فعلى الرغم من �إتفاق جميع الأطراف
على �إعتبارها " م�س�ألة خطرية و مقرفة و
معيقة جلهود التنمية " �إال �أنهم يختلفون يف
تو�صيف املت�سبب يف امل�شكلة و بالتايل يف من
تقع عليه تبعات دفع �رضيبتها �سواء الأخالقية
�أو املادية  .فهل تقع امل�س�ؤولية على اجلهات
الر�سمية التي تتح�صل على �رضيبة النظافة
فعال ,
دون �أن يكون هنالك نظافة ذات مردود َّ
�أم على ال�شعب الذي يلقي بالقمامة يف ال�شوارع
و الأزقة و �أماكن متفرقة �أخرى كيفما �شاء ؟
والب�أ�س عزيزي القارئ املتابع من �أن نبحر
مع ًا بني طيات امل�سائل التحويلية اخلم�س
التي ميكن �إ�ستنباطها بعد ا�ستعرا�ض هذه
الروابط البينية بني ا�ستدامة البيئة ورفاه
الإن�سان و�صحته :
 1الإقرار بتطلع كل مواطن �إىل العي�ش يفوم ِ
نتجة كمعيار �أ�سا�سي
بيئة نظيفة و�صحية ُ
لعدم ترك �أي �شخ�ص متخلف ًا عن امل�سرية
والق�ضاء على الفقر .وهذا ي�شري �إىل �رضورة
متعددة الأبعاد
�إعادة تعريف الفقر كق�ضية
ّ
لكنه ي�ستلزم الو�صول �إىل توافق �آراء عاملي
لتعريف الفقر بجميع �أ�شكاله
 2تعزيز الفوائد االجتماعية واالقت�صاديةوالبيئية من خالل اال�ستثمار ب�شكل كبري
يف الوظائف الالئقة املجدية مثل الطاقة
املتجددة والكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة
ّ
والتجديد الإيكولوجي و�إدارة النفايات،
واال�ستثمار يف حت�سني ا�ستدامة الزراعة
وم�صايد الأ�سماك والغابات وتربية احليوانات

الداجنة يحمي الوظائف القائمة يف الريف
ويحد من
والأ�سا�س الإيكولوجي ملجتمعاتنا
ّ
هجرة الريف �إىل احل�رض .وميكن �أن تعمل
القطاعات العامة واخلا�صة يف اجتاه تطبيق
�سيا�سات منا�سبة للتعليم وتدعيم التدريب
املهني من �أجل �سوق الوظائف باملناطق
الريفية واحل�رضية ،و�صقل مهارات القوة
العاملة و�إعادة تزويد العاملني بالأدوات
� 3ضمان حتقيق رفاه طويل الأجل للإن�سانيةبدون ا�ستنزاف موارد الكوكب العي�ش يف جمال
العمل الآمن على الكرة الأر�ضية مع �إجناز قدر
�أكرب و�أف�ضل مبوارد �أقل .وميكن حتقيق ذلك من
باحلد
خالل تنمية اقت�صادية �شاملة وخ�رضاء
ّ
والتلوث الناجم
من ا�ستنزاف املواد والطاقة
ّ
من الأن�شطة االقت�صادية احلالية ،مع احلفاظ
يف نف�س الوقت على �إنتاجية تلك الأن�شطة
وزيادة الإنتاجية ب�شكل م�ستدام
 4حتويل �أمناط اال�ستهالك ليتم اال�ستهالكب�شكل �أف�ضل وبطريقة �أكرث �أمان ًا دون �إبطاء
معدل النمو امل�ستدام .فاال�ستهالك امل�ستدام ال
احلد من اال�ستهالك ،بل �إنه يدور
يدور حول
ّ
حول اال�ستهالك ب�شكل �أف�ضل .وينبغي لتحويل
�أمناط اال�ستهالك �أن يعمل على �إيجاد وظائف
و�أ�سواق جديدة ،و�أن يحفّز االبتكار يف جمال
املدخرات واملوارد �إىل
اال�ستدامة ،و�أن ينقل
ّ
يت�صدى ل�سوء التغذية
م�شاريع ُمنتجة و�أن
ّ
وال�سمنة
� 5إعطاء دفعة لال�ستثمارات الكربىال�ستعادة ر�أ�س املال الطبيعي وحتويل البنية
الأ�سا�سية للح�صول على خدمات ل�صالح
الأجيال احلالية واملقبلة .وتعمل البنية
الأ�سا�سية واملباين واملنتجات اال�ستهالكية
ذات الأمد الطويل على زيادة كفاءة املوارد
واحلد من ا�ستنزاف املواد .ويتطلّب الأمر
ّ
بذل جهود كبرية على مدى العقود القادمة
ب�إ�صالح وا�ستعادة نُ ظم دعم احلياة على الأر�ض
با�ستحداث حوافز مالية ويف جمال ال�سيا�سات
العامة وتكنولوجيات ابتكارية وحمالت
موجهة من املجتمعات املحلية .
ّ
وال ب�أ�س عزيزي القارئ من �أن نختم �صفحة
اليوم بالإبحار يف ال�سطور التالية مع �أهم
اخلطوات الواجب اتخاذها ل�ضمان ا�ستدامة
املوارد الطبيعية املتجددة :
 1احلفاظ على العمليات البيئية والأنظمةاحليوية الأ�سا�سية التي تتوقف عليها عملية
التنمية كنظافة الهواء واملاء واحلفاظ على
الأنواع النباتية واحليوانية ذات الأهمية
اخلا�صة كال�شعب املرجانية و امل�ستنقعات
والغابات.
 2املحافظة على الغطاء الأخ�رض وتنميتهوخ�صو�ص ًا يف الأرا�ضي ال�صحراوية مع التو�سع
يف الت�شجري
� 3إيقاف التعديات على الأرا�ضي الزراعيةوتنمية ثروة البحريات من طيور و�أ�سماك
 4-املحافظة على املراعي وتنميتها واحلد

من الرعي اجلائر والتحطيب
 5تنظيم االجتار يف احلياة الربية و�سنالت�رشيعات التي تنظم عمليات ال�صيد وكمياته
والأوقات امل�سموح بال�صيد فيها والأدوات التي
ت�ستخدم يف ال�صيد
 6جتنب �إغراق النفايات يف امل�سطحاتاملائية �أو �إلقائها يف العراء  ,وخ�صو�صا
النفايات النووية والتنفيذ اجلاد ملعاهدة
حظر التجارب النووية وحماية البيئة البحرية
من التلوث .
 7تر�شيد ا�ستخدام الطاقة الأحفورية (البرتول -الفحم – الغاز الطبيعي) وتطوير
م�صادر الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح
والطاقة ال�شم�سية وطاقة الكتلة احليوية.
ومن ناحية �أخرى  ,تعترب م�س�ألة النفايات
و الف�ضالت الغذائية من �أكرث امل�سائل التي ما
زالت تثري قلق املعنيني بال�شئون ال�صحية و
البيئية و الإن�سانية .وتبني الدالئل و الرباهني
العلمية على �أنه كلما قلت كمية النفايات و
الف�ضالت الغذائية  ,كلما �أدى ذلك �إىل زيادة
كفاءة �إ�ستخدام الأرا�ضي وحت�سني �إدارة املوارد
املائية مما �سيكون له حتم ًا �إنعكا�سات �إيجابية
على تغري املناخ وبالتايل على �صحة الإن�سان
ورفاهه.
ول�ضمان �صحة ورفاه الب�رشية ي�ستلزم العمل
على رفع م�ستوى املعي�شة يف البلدان وخا�صة
النامية منها بالإ�ضافة �إىل �إيالء عناية مبا�رشة
وعلى نحو عاجل لتحقيق التغيريات التالية
على �سبيل املثال ال احل�رص:
 1العمل على توفري املياه النقية علىنطاق وا�سع
 2ت�شييد �أو�ضاع معي�شية �صحية 3توفري الطعام على نحو كاف 4توفري التطعيمات والأدوية على نطاقوا�سع
 5تنفيذ خطط للرعاية بال�صحة النف�سية 6توعية الأفراد فيما يخ�ص الوقاية منالأمرا�ض والإ�صابة ب�سوء التغذية
وهنالك حمور هام له عالقة بالبيئة
امل�ستدامة و�صحة الإن�سان ورفاهه ال ميكن
التغا�ضي عنه �أال وهو حمور التوازن بني �إنتاج
الغذاء و�إ�ستهالكه  ,وذلك �إختالل هذا التوازن
�سي�ؤدي حتم ًا �إىل ن�شوء ف�ضالت غذائية تت�سبب
حتم ًا يف الت�أثري ال�سلبي على البيئة و�صحة
ورفاه الإن�سان  .وبالتايل فم�س�ألة �إهدار الغذاء
غري مقبولة من كافة اجلوانب الإقت�صادية منها
و البيئية و الأخالقية  .وي�شري اخلرباء يف
هذا املجال �إىل �أن الب�رشية بحاجة �إىل حتول
حقيقي يف الطريقة التي تُ ْنت َْج وتُ ْ�ست َْه َلك وفقها
املوارد الطبيعية وذلك من �أجل حتقيق ر�ؤية
عامل م�ستدام حق ًا و�أنه بالتعاون امل�شرتك بني
اجلميع ميكن �أن نعك�س االجتاه غري املقبول
وحت�سني الظروف املعي�شية  ,خا�صة �إذا
علمنا �أن كمية الطعام املهدرة كافية لإطعام
مئات املاليني من اجلياع حول العامل .

وي�شري اخلرباء �إىل �أن للنظام الغذائي
العاملي �آثار عميقة على البيئة وعلى �إنتاج
املزيد من الغذاء مما ي�ؤدي �إىل تفاقم الآثار
ال�سلبية على البيئة  ,يف ال�سطور التالية
�سنذكر بع�ض تلك الت�أثريات على �سبيل املثال
ال احل�رص:
 1تدهور �أكرث من  20يف املائة من جمموعالأرا�ضي املزروعة و  30يف املائة من الغابات
و  10يف املائة من الأرا�ضي الع�شبية عاملي ًا .
� 2سحب  9يف املائة من موارد املياهالعذبة على ال�صعيد العاملي  ,و  70يف املائة
منه تبتلعه الزراعة املروية
 3التغيريات الزراعية وكذلك طرق ا�ستخدامالأرا�ضي وكمثال على ذلك ميكننا ذكر عمليات
القطع اجلائر للأ�شجار و�إزالة الغابات مما
ي�ساهم يف زيادة �إجمايل االنبعاثات العاملية
من الغازات الدفيئة ب�أكرث من  30املائة.
 4الت�أثري على ح�سابات النظام الزراعيالغذائي لنحو  30يف املائة من امل�ستخدمني
النهائيني الطاقة املتاحة على ال�صعيد
العاملي
 5عدم فعالية �إدارة عمليات ال�صيد اجلائرت�سهم يف تناق�ص �أعداد الأ�سماك ،ويقدر الفاقد
ب�أكرث من  30يف املائة من الر�صيد ال�سمكي
البحري .
وهنالك العديد من الأ�ساليب التي ت�ستخدم
لإدارة ملف الف�ضالت الغذائية نذكر يف ال�سطور
التالية بع�ضها على �سبيل املثال :
� 1رضورة ن�رش �أف�ضل املعارف والدراية يفجمال التكنولوجيا الزراعية يف جميع �أنحاء
العامل.
 2الرتكيز على تقليل النفايات وذلكباال�سهام فى حت�سني البنية التحتية بالدول
االقل منوا
 3على حكومات البلدان املتقدمة انت�ساعد احلكومات يف تغيري ثقافة امل�ستهلك
 ،وكذلك جتار التجزئة وذلك بعدم جلوئهم
اىل تعزيز القدرة ال�رشائية املفرطة واتباعهم
�سيا�سات مثل ا�شرتى اثنني مقابل واحد لزيادة
املبيعات
 4ا�ستخدام قوائم الت�سوق حتى ال نقعفري�سة �سهلة حليل الت�سويق الدعائية و �أن
ن�شرتي فقط ما نحتاج �إليه حق ًا
 5مراعاة �إمكانية جتميد بع�ض املوادالغذائية و �إ�ستخدامها ب�أمان حتى بعد �إنتهاء
فرتة ال�صالحية املدونة يف املنتج .
 6ميكن لتجار التجزئة عمل مراجعة للمواداملعرو�ضة يف اماكنهم و ي�ستخدموا �أف�ضل
الو�سائل لت�رصيفها بحيث ت�ستخدم قبل �أن تفقد
�صالحيتها بالعمل على ترغيب امل�ستهلكني يف
ال�رشاء بتخفي�ض ال�سعر او كذلك زيادة ن�سبة
التربعات الغذائية .
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مريكاتو كورونا يف الربميريليج

جنوم باقية و�سوق حملي مفتوح
ت�ستعد الأندية الأوروبية كافة،
لتقبل �سل�سلة من اخل�سائر املالية،
التي حتتاج وقتا طويال لتعوي�ضها،
بعدما �أجرب فريو�س كورونا امل�ستجد،
امل�سابقات املحلية يف القارة العجوز
على التوقف .ويحيط الغمو�ض
مب�ستقبل الدوريات الأوروبية اخلم�سة
الكربى ،حيث �ستتوقف املناف�سات
حتى نهاية �أبريل املقبل على �أقل
تقدير.
من املعروف �أن � 4أندية على وجه
التحديد ،هي ريال مدريد وبر�شلونة
وباري�س �سان جريمان ويوفنتو�س،
ت�سعى ال�ستقطاب جمموعة من جنوم
الربميريليج .ريال مدريد على �سبيل املثال ،يتطلع ل�ضم جنم ليفربول �ساديو ماين ،لكن يتوجب عليه دفع مبلغ
كبري لتحقيق ذلك ،وهو �أمر لن يكون م�ضمونا يف ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة ،ما ي�ضع ليفربول يف موقف جيد
لالحتفاظ بنجمه .الأمر نف�سه ينطبق على مان�ش�سرت �سيتي الذي ينوي االحتفاظ بنجومه لأكرب قدر ممكن ،خ�صو�صا
�سرتلينج الذي يريد ريال مدريد ا�ستقدامه ،يف وقت �أبدى فيه باري�س �سان جريمان اهتمامه ال�شديد بريا�ض حمرز.
توتنهام كان على و�شك فقدان جنمه الأبرز هاري كني ،الذي يريد الفوز بالألقاب ،بعد �سنوات من الف�شل يف ال�صعود
�إىل من�صات التتويج مع الـ"�سبريز" ،لكن رئي�س النادي دانييل ليفي لن ير�ضى باال�ستغناء عنه مبقابل �أقل من 100
مليون جنيه �إ�سرتليني ،وهو �أمر لن تكون الأندية الكبرية قادرة على دفعه يف ظل الظروف الراهنة.لكن هذه الأنباء
لي�ست مبهجة بالن�سبة ملان�ش�سرت يونايتد الذي كان ي�أمل يف �إعادة الفرن�سي بول بوجبا �إىل يوفنتو�س مببلغ يفوق
ما دفعه ل�رشائه قبل � 4أعوام ( 89مليون جنيه �إ�سرتليني) ،لكن هذا لن يكون ممكنا ،خ�صو�صا و�أن الأندية الإيطالية
قد تكون الأكرث عر�ضة للخ�سائر املالية.
�أما بالن�سبة لآر�سنال ،ف�إنه ينوي التخل�ص من عدد كبري من العبيه الفائ�ضني عن حاجة املدرب الإ�سباين ميكيل
�أرتيتا ،مثل �شكودران مو�ستايف وكالوم ت�شامربز و�سوكراتي�س بابا�ستاثوبولو�س ،بيد �أنه لن يكون با�ستطاعته
حتقيق الفائدة املالية املرجوة ،كي يتمكن من تعوي�ضهم ببدالء �أف�ضل.
يف ظل هذه الظروف ،ومن �أجل تعزيز ال�صفوف قبل بداية املو�سم اجلديد� ،ستجد الأندية الإجنليزية ال�ستة
الكربى ،يف بقية �أندية الربميرييج ،مالذا �آمنا ب�أ�سعار معقولة .وتزخر �أندية الو�سط والقاع مبجموعة من الالعبني
املميزين� ،أمثال ويلفريد زاها (كري�ستال باال�س) ولوي�س دونك (برايتون) وجيم�س تاركوف�سكي (برينلي) ودومينيك
كالفرت لوين (�إيفرتون).
كما �أن هناك جمموعة من الالعبني متاحني باملجان؛ ب�سبب انتهاء عقودهم هذا ال�صيف ،مثل جناح بورمنوث رايان
فرايزر ،ومهاجم �ساوثهامبتون �شاين لوجن.يف املقابل� ،ستجد الأندية الكبرية �صعوبة يف �ضم العبني مطلوبني
ب�شدة ،وكانت �أنديتها تطمع ب�صفقات من �أعلى عيار نظري التخلي عنهم ،مثل قائد �أ�ستون فيال جاك جريلي�ش ،والعب
و�سط لي�سرت �سيتي جيم�س مادي�سون ،وزميله الظهري الأي�رس بن ت�شيلويل.

كاين ي�أمل العودة �إىل املناف�سات بعد انتهاء �أزمة فريو�س كورونا

�أعلن املهاجم الإنكليزي هاري
كاين �أنه ي�سري على الطريق ال�صحيح
لتعافيه من اال�صابة والعودة
اىل فريقه توتنهام فور ا�ستئناف
الدوري املمتاز هذا املو�سم بعد
توقفه ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد .وغاب كاين عن "�سبريز"
منذ مطلع العام احلايل بعد تعر�ضه
لتمزق يف �أحد �أوتار الع�ضلة اخللفية
لفخذه الأي�رس خالل املباراة �أمام
�ساوثمبتون.
خ�ضع قائد منتخب الأ�سود الثالثة
جلراحة يف يناير حيث توقع مدرب

توتنهام الربتغايل جوزيه مورينيو
عودته مع نهاية املو�سم يف منت�صف
�أو نهاية �شهر �أبريل� .إال �أن توقف
املناف�سات ب�سبب فريو�س "كوفيد-
 "19الذي فر�ض �شل ً
ال �شبه كامل على
الريا�ضة العاملية و�أدى �إىل وفاة
�أكرث من � 16ألف �شخ�ص ،منح كاين
الفر�صة خلو�ض املزيد من املباريات
يف حال ا�ستكمل املو�سم احلايل من الـ
"برمييري ليغ" املعلق حتى �إقله 30
�أبريل.
وقال كاين ( 26عام ًا) يف حديث مع
املوقع الر�سمي للنادي اللندين "ل�ست

بعيد ًا كثري ًا من التعايف� ،آمل �أن �أعاود
العمل مع الفريق بعد �أ�سبوعني �أو
ثالثة �أ�سابيع � ،أنا يف مرحلة جيدة
وقادر على القيام بكل �شيء ،يتعلق
الأمر الآن با�ستعادة لياقتي البدنية.
لذا من وجهة نظري� ،أنا يف موقع
جيد" .و�أ�سوة بالعديد من العبي كرة
القدم حول العامل ،يتابع كاين عن
كثب الكارثة التي ت�سبب بها فريو�س
"كوفيد "-19على اال�صعدة كافة
معرتف ًا �أن العمل على ا�ستعادة لياقته
البدنية يف هذه الظروف اال�ستثنائية
و�سط قلق عاملي يف قطاع ال�صحة كان
غريب ًا.
وقال الدويل االنكليزي "عائلتي
بخري ،وبطبيعة احلال اجلميع يفكر
بفريو�س كورونا يف الوقت احلايل وهو
الوقت املنا�سب لنكون مع ًا ،نبقى
ب�أمان �آملني �أن ي�صبح كل �شيء على
مايرام" ،متابع ًا "�إنها حالة غريبة،
مل يختربها �أي منا من قبل .وكما يف
جميع احلاالت ،يجب �أن ت�ستخرج
الأمور الإيجابية منها وتقوم مبا �أنت
قادر عليه"� .سجل كاين  17هدف ًا يف
جميع امل�سابقات مع توتنهام هذا
املو�سم فيما ودع فريقه مناف�سات
دوري �أبطال �أوروبا على يد اليبزيغ
الأملاين وخرج من ك�أ�س �إنكلرتا يف
غيابه على يد نوريت�ش �سيتي.
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طلب �شتيجن يعرقل جتديده مع بر�شلونة
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين ،اول ام�س الثالثاء� ،سبب اخلالف بني الأملاين
مارك �أندريه تري �شتيجن حار�س مرمى بر�شلونة ،و�إدارة النادي الكتالوين ب�ش�أن
جتديد التعاقد بني الطرفني .ووف ًقا ل�صحيفة �سبورت ،ف�إن بر�شلونة يرغب يف
جتديد عقد تري �شتيجن حتى �صيف � ،2024إال �أن اخلالف يدور الآن حول قيمة
الراتب ال�سنوي للحار�س الأملاين.
و�أ�شارت �إىل �أن بر�شلونة عر�ض  6.5مليون يورو كراتب �سنوي لتري �شتيجن،
بينما طلب احلار�س الأملاين  10ماليني يورو �صايف.و�أو�ضحت �أن بر�شلونة
يدرك �أحقية �شتيجن يف طلب زيادة الراتب ،حيث �أنه من �أف�ضل  3حرا�س يف
العامل ،بالإ�ضافة �إىل عامل
العمر ،لكن من ال�صعب على
اقت�صاديا املوافقة
البار�سا
ً
على الطلب .ويخ�شى البار�سا
فقدان خدمات �شتيجن ،ال �سيما
�أن املريكاتو ال ي�ضم العديد
من اخليارات لتعوي�ضه ،كما
�أن الأ�سماء املتاحة باهظة
الثمن ،وهناك �أندية من
الربميريليج م�ستعدة ل�ضمه
مقابل  70مليون يورو.

كلمة زيدان حت�سم �صفقة �صيفية لريال مدريد

ك�شف تقرير �صحفي
�إ�سباين ،عن اقرتاب
ريال مدريد من �إبرام
�صفقة ب�سوق االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،ويف
انتظار موافقة املدير
الفني الفرن�سي زين
الدين زيدان .وبح�سب
"موندو
�صحيفة
ديبورتيفو" الإ�سبانية،
ف�إن ريال مدريد �أنهى االتفاق تقري ًبا
مع الالعب دوين فان دي بيك العب
خط و�سط �أياك�س �أم�سرتدام وناديه،
لكن ال�شخ�ص الذي لديه الكلمة
الأخرية هو زيدان.وكان فان دي بيك
قري ًبا ج ًدا من ارتداء قمي�ص املريجني
مرتني �ساب ًقا ،الأوىل يف ال�صيف
املا�ضي لكن زيدان رف�ض؛ لعدم
وجود مكان له يف الفريق ،والثانية
يف يناير املا�ضي ،حيث جدد "زيزو"
رف�ضه.

ويف ال�سياق نف�سه� ،أفادت �صحيفة
"Voetbal
"International
الهولندية� ،أن ريال مدريد كان على
ا�ستعداد لدفع  55مليون يورو لإمتام
ال�صفقة ،لكن يف هولندا مقتنعون ب�أن
هذا االتفاق قد ال ي�ساوي �شيئا الآن بعد
�أزمة فريو�س كورونا ،و�سيكون هناك
اتفاقا جديدا .و�أ�ضافت ال�صحيفة" :لن
يدفع �أي ناد الآن  50مليون يورو من
�أجل فان دي بيك".

�سرتلينج يحن �إىل بيته القدمي

ا�ضطر النجم الإجنليزي رحيم
�سرتلينج ،جناح مان�ش�سرت �سيتي
للإجابة على �أحد الأ�سئلة اجلدلية
ب�ش�أن م�ستقبله مع الأزرق ال�سماوي،
خالل حوار مع معجبيه عرب
�إن�ستجرام .وفتح �سرتلينج جل�سة

للأ�سئلة مع اجلماهري على ح�ساب
الوكالة املتعاقد معها ،حيث
تلقى جنم ال�سيتي �س�ؤالاً من �أحد
اجلماهري ن�صه" :هل تفكر يف العودة
�إىل ليفربول" .ورد �سرتلينج" :كي
ً
�صادقا معك� ..أحب ليفربول.
�أكون
دائما يف قلبي وقدم يل
النادي
هذا
ً
الكثري حتى كربت".و�أ�شارت �صحيفة
"ذا �صن" الربيطانية �إىل �أن �سرتلينج
�أجاب على �س�ؤال امل�شجع ،دون
ا�ستبعاد العودة �إىل ليفربول .يذكر
�أن �سرتلينج لعب يف ليفربول خالل
الفرتة من  2012وحتى  ،2015قبل
�أن ينتقل �إىل مان�ش�سرت �سيتي نظري ما
يقرب من  50مليون �إ�سرتليني.

�إبراهيموفيت�ش يفكر يف االعتزال

قال تقرير �صحفي �إيطايل ،اول ام�س
الثالثاء� ،إن ال�سويدي املخ�رضم زالتان
�إبراهيموفيت�ش ،مهاجم ميالن ،يفكر يف
االعتزال .وذكرت �صحيفة "كوريري ديللو
�سبورت"� ،أن اقرتاب رحيل الثنائي الإداري،
بوبان وباولو مالديني ،عن ميالن ،قد
ي�ؤثر على م�ستقبل زالتان ،حيث كان هذا
الثنائي العامل الأكرب ،يف �إقناعه بالعودة
ل�صفوف الرو�سونريي.
ولفتت �إىل �أنه مع انت�شار فريو�س كورونا
حول العامل ،وحالة الطوارئ املعلنة ،وابتعاد الالعب عن زوجته و�أطفاله
الذين يقيمون حال ًيا يف ال�سويد ،قد يفكر �إبرا ب�شكل �أكرب يف ترك عامل الكرة.
و�أكدت ال�صحيفة �أن �إيفان جازيدي�س ،الرئي�س التنفيذي مليالن� ،سيحاول
احلفاظ على زالتان� ،إال �أن الكلمة الأخرية �ستكون للمهاجم ال�سويدي.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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

بعد مي�سي ورونالدو

�إرجاء �أوملبياد طوكيو  2020على خلفية فريو�س كورونا نيمار الأعلى دخال يف فرن�سا والثالث عامليا

اتفقت اليابان واللجنة الأوملبية
الدولية الثالثاء على ت�أجيل دورة
الأوملبياد القادمة واملقررة يف طوكيو
�صيف � 2020إىل عام  .2021و�أكد رئي�س
الوزراء الياباين �شينزو �آبي �أنه اتفق مع
رئي�س اللجنة الأوملبية توما�س باخ خالل
مباحثات هاتفية على مبد�أ الت�أجيل ب�سبب
تف�شي فريو�س كورونا يف العديد من دول
العامل ،مبا فيها اليابان.
توافقت اللجنة الأوملبية الدولية
واليابان على �إرجاء دورة الألعاب الأوملبية
ال�صيفية التي كانت مقررة يف طوكيو
�صيف هذا العام ،على خلفية تف�شي
فريو�س كورونا ،وفق بيان م�شرتك
�أ�صدره الطرفان.
و�أفاد البيان �أنه "يف الظروف الراهنة
وبناء على املعلومات املقدمة من منظمة
ال�صحة العاملية اليوم ،خل�ص رئي�س
اللجنة الأوملبية الدولية (الأملاين توما�س

باخ) ورئي�س الوزراء الياباين (�شينزو
�آبي) �إىل �أن الأوملبياد الثاين والثالثني
يف طوكيو يجب �أن يتم ت�أجيله �إىل ما بعد
العام  ،2020لكن لي�س �أبعد من �صيف
 ،2021حلماية �صحة الريا�ضيني وجميع
املعنيني بالألعاب الأوملبية واملجتمع
الدويل".
وكانت دورة الألعاب مقررة بني 24
يوليو والتا�سع من �أغ�سط�س.
و�أجرى باخ و�آبي يف وقت �سابق مباحثات
هاتفية ،ك�شف على �إثرها رئي�س الوزراء
الياباين �أن بالده اقرتحت ت�أجيل الأوملبياد
لفرتة عام.
و�أو�ضح �آبي "اقرتحت ت�أجيال لنحو عام
(للألعاب الأوملبية) ،والرئي�س باخ رد
موافقا بن�سبة  100باملئة".
وت�أتي هذه اخلطوة بعد �ضغوط متزايدة
على منظمي دورة الألعاب لإرجاء املوعد
املقرر ،على خلفية تف�شي وباء "كوفيد-

 "19الذي �أدى �إىل ت�سجيل نحو � 17ألف
وفاة معلنة حول العامل ،ودفع �إىل فر�ض
قيود وا�سعة على حركة التنقل وال�سفر،
وجمد الن�شاط الريا�ضي يف خمتلف �أنحاء
ّ
العامل.
كما �أدت الظروف ال�صحية الراهنة �إىل
ت�أجيل العديد من الأحداث الريا�ضية
الكبرية التي كانت مقررة هذا ال�صيف،
و�أبرزها نهائيات ك�أ�س �أوروبا وبطولة
"كوبا �أمريكا" الأمريكية اجلنوبية لكرة
القدم ،حتى ال�صيف املقبل.
وكانت اللجنة الدولية وامل�س�ؤولون
اليابانيون قد �أكدوا يف ت�رصيحاتهم
خالل الفرتة املا�ضية ،على موا�صلة
التح�ضريات من �أجل �إقامة الأوملبياد
ال�صيفي يف موعده ،على الرغم من تف�شي
وباء "كوفيد."-19
لكن اللجنة وجدت نف�سها حتت �ضغوط
متزايدة من قبل الريا�ضيني واالحتادات
الريا�ضية من �أجل اتخاذ قرار بت�أجيل
الأوملبياد ،على خلفية الظروف ال�صحية
الراهنة وعدم متكن الريا�ضيني من
التمرن ب�شكل مالئم حت�ضريا للألعاب التي
غالبا ما تكون املحطة الأهم يف م�سريتهم.
و�أعلنت اللجنة االوملبية الدولية يف 22
مار�س للمرة الأوىل� ،أن ت�أجيل الأوملبياد
بات احتماال مطروحا ،لكنها �أمهلت نف�سها
�أربعة �أ�سابيع من �أجل اتخاذ قرار نهائي
بهذا ال�ش�أن .وكانت اليابان �أي�ضا م�رصة
على �إقامة دورة الألعاب الأوملبية يف
موعدها بعد �أن ا�ستكملت كل امل�شاريع
واال�ستعدادات لها يف وقت مبكر ،ولكن
تف�شي فريو�س كورونا دفع �آبي للت�رصيح
مطلع الأ�سبوع �أنه رمبا يكون الت�أجيل �أمرا
ال ميكن جتنبه.

بعيد ت�ألقه يف الفرتة الق�صرية التي ق�ضاها رفقة ال�شياطني الأحمر

�إيجالو يقرتب من البقاء مع يونايتد مع انتقال مارتينز �إىل �شنغهاي
ذكرت تقارير �إعالمية �صينية �أن
املهاجم النيجريي �أوبافيمي مارتينز بات
على �أعتاب االنتقال �إىل �شنغهاي �شينهوا
ليزيد من فر�ص بقاء �أوديون �إيجالو يف
مان�ش�سرت يونايتد بدوام كامل بعد انتهاء
الإعارة.
وبد�أ �إيجالو م�سريته مع يونايتد
ب�شكل رائع و�سجل �أربعة �أهداف يف ثماين

مباريات منذ توقيع عقد الإعارة حتى 31
مايو من �شنغهاي.
وقالت �صحيفة تيتان �سبورت�س �إن
مارتينز ،الذي كان متعاقدا مع �شينهوا
من  2016وحتى نهاية مو�سم ،2018
و�صل �إىل ال�صني وبات قريبا من تعوي�ض
�إيجالو للعب يف الدوري ال�صيني املمتاز.
ومل يبد�أ بعد مو�سم  2020يف الدوري

ال�صيني بعدما ت�أجلت �رضبة البداية لأجل
غري م�سمى ب�سبب تف�شي وباء فريو�س
كورونا لكن زادت التكهنات حول �إمكانية
بدء امل�سابقة قرب نهاية �أبريل ني�سان �أو
يف بداية مايو املقبل.
وتوقف الدوري الإجنليزي املمتاز
ب�سبب الوباء �أي�ضا ولن يعود �إىل احلياة
قبل � 30أبريل.

�سيح�صل جنم كرة القدم الربازيلي
نيمار على ما جمموعه  49مليون يورو
من الرواتب واملكاف�آت من باري�س
�سان جرمان ملو�سم ،2019-2020
ليكون الأول على هذا ال�صعيد يف ناديه
الفرن�سي ،والثالث عامليا بعد النجمني
الأرجنتيني ليونيل مي�سي والربتغايل
كري�ستيانو رونالدو ،بح�سب تقديرات
جملة "فران�س فوتبول".
و�أ�شارت املجلة الكروية العريقة يف
ملف خا�ص عن "رواتب النجوم" ين�رش
كامال يف عددها الذي ي�صدر الثالثاء ،اىل
ان �إيرادات نيمار من ناديه �ستبلغ 48,9
مليون يورو ،بفارق كبري عن زميليه
املهاجمني كيليان مبابي ( 21,2مليون
يورو) والأوروغوياين �إدين�سون كافاين
( 18,4مليونا).
وان�ضم نيمار اىل النادي الباري�سي
اململوك من �رشكة قطر لال�ستثمارات
الريا�ضية ،يف �صيف العام � ،2017آتيا
من بر�شلونة الإ�سباين يف �صفقة بلغت
قيمتها  222مليون يورو ،جعلت منه
�أغلى العب يف تاريخ اللعبة.
وال يزال نادي العا�صمة حامل لقب

الدوري الفرن�سي ،الأبرز على �صعيد
الرواتب واملكاف�آت يف "ليغ  ،"1اذ
�أ�شارت "فران�س فوتبول" اىل ان  15من
العبيه يتواجدون بني �أول  20العبا على
�صعيد الأجور يف فرن�سا.
وعلى ال�صعيد الدويل ،يحتل
نيمار ( 28عاما) املركز الثالث جلهة
الدخل االجمايل البالغ  95مليون
يورو (باحت�ساب كامل الراتب وعقود
الرعاية) ،خلف الأرجنتيني ليونيل
مي�سي قائد بر�شلونة الإ�سباين (131
مليون يورو) والربتغايل كري�ستيانو
رونالدو جنم يوفنتو�س االيطايل (118
مليونا).
ولدى املدربني ،يحتل املدير الفني
لأتلتيكو مدريد الإ�سباين ،الأرجنتيني
دييغو �سيميوين ،املركز الأول (40,5
مليون يورو ت�شمل الراتب االجمايل
و�إيرادات االعالنات ومكاف�آت املو�سم
املا�ضي)� ،أمام الإيطايل �أنطونيو كونتي
مدرب انرت ميالن ( 30مليونا) واال�سباين
جو�سيب غوارديوال مدرب مان�ش�سرت
�سيتي بطل انكلرتا يف املو�سمني
املا�ضيني ( 27مليونا).

خلف �أبواب مو�صدة

الدوري الإنكليزي يخطط ال�ستكمال مباريات املو�سم

يتولق للعودة لدوري ت�ألق فيه �سابقا

كوتينيو يف�ضل الرحيل عن بر�شلونة ويعرب عن ندمه لرتك هذا الفريق

تربع الإ�سباين جو�سيب غوارديوال،
مدرب مان�ش�سرت �سيتي بطل الدوري
الإنكليزي لكرة القدم ،مببلغ مليون
يورو لدعم جهود مكافحة فريو�س
كورونا امل�ستجد يف م�سقط ر�أ�سه �إقليم

كاتالونيا ،يف خطوة مماثلة ملا قام به
الأرجنتيني ليونيل مي�سي قائد بر�شلونة.
و�أو�ضحت الكلية الطبية يف جامعة
بر�شلونة ان غوارديوال تربع مبليون يورو
ل�رشاء "معدات طبية تفتقد �إليها املراكز

الطبية يف كاتالونيا".
و�أ�شارت اىل ان املبلغ �سيتم ا�ستخدامه
�أي�ضا لتوفري �أجهزة تنف�س ملعاجلة
امل�صابني بـ "كوفيد ،"-19وو�سائل
حماية مثل املالب�س اخلا�صة والأقنعة
الطبية الواقية للعاملني يف املجال
ال�صحي .من جهته ،ك�شف م�ست�شفى
العيادة الطبية يف بر�شلونة انه تلقى
تربعا ماليا من مي�سي لدعم جهود
مكافحة الوباء .وكتب امل�ست�شفى عرب
ح�سابه على "تويرت"�" ،شكرا ليو ،على
دعمك والتزامك".
ويف حني مل يحدد امل�ست�شفى قيمة
التربع� ،أ�شارت و�سائل �إعالم حملية منها
�صحيفة "موندو ديبورتيفو" ،اىل ان
املبلغ هو مليون يورو �أي�ضا.
وتعد �إ�سبانيا من �أكرث الدول ت�رضرا
بوباء "كوفيد "-19يف العامل ،وهي �أعلنت
يف وقت �سابق ارتفاع عدد الوفيات
ب�سببه اىل نحو  ،2700والإ�صابات اىل نحو
� 40ألف �إ�صابة.

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 والع�رشين ب�سبب
تف�شي جائحة كورونا الذي �رضب انكلرتا و
البلدان االوروبية واجربها على تعليق جل
امل�سابقات الريا�ضية.
وح�سب ما ذكرته �صحيفة ذا ال�صن ف�إن
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 ،ف�إن
رابطة الدوري املمتاز تخطط ال�ستكمال
املناف�سات ب�إجراء املباريات ال92
املتبقية 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.
وتوقفت مناف�سات الدوري االنكليزي
املمتاز يف اجلولة التا�سعة والع�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
 2020اىل �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 تلج�أ كافة الدوريات
االوروبية اخلم�سة الكربى اىل انهاء
مناف�سات املو�سم احلايل بنف�س الطريقة
ربحا للوقت وتقليال للتكاليف الب�رشية
واملالية.
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�إعداد/
عادل �صالح

�أقوال م�أثورة

يف �سطور

الطائر �أبو قرن اجلنوبي يلتهم �أخطر �أفعى يف العامل..

زولتان كودايل
(1967 – 1882م)
زولتان كودايل مو�سيقار جمري ،لعب
دورا مهما يف جمع الرتاث املو�سيقي
والغنائي ال�شعبي الهنجاري.
ولد يف ال�ساد�س ع�شر من دي�سمرب عام
1882م ،ن�ش�أ يف بيئة مو�سيقية وتعلم
العزف على الكمان يف �سن مبكرة على يد والده ،ثم اكمل درا�سة املو�سيقى يف
بوداب�ست و در�س التلحني عند هانز كو�سلر ،فا�صبح ملح ًنا وم�ؤرخا مو�سيقيا .
يف عام 1905م بد�أ زولتان كودايل �ضمن اخرين بجمع ودرا�سة املو�سيقى
ال�شعبية لي�صبحوا بذلك من �أوائل الذين قاموا باالمر ،و �سافر �إىل عدد من القرى
لن�شر الأغاين الفولكلورية ف�ضال عن ن�شر العديد من الأغاين ال�شعبية املجرية مع
بيال بارتوك ،كانت �أولها يف عام 1906م ،ثم �أ�صبح � ً
أ�ستاذا يف �أكادميية املو�سيقى
"فرانز لي�ست" يف بوداب�ست عام .1912
تويف زولتان كودايل يف بوداب�ست يف ال�ساد�س من مار�س عام 1967م عن عمر
ناهز  85عاما.

اال�سماء ومعانيها
 �سامل -:البايل او الرث او ال�ساعي بال�صالح. �سامي -:املرتفع اوالعايل او �صاحب املكانة العالية والرفعة. �ساهد -:من قل نومه ومل ينم او االرق. �ساهر -:الذي مل ينم ًليال او االرق.
 �ساهي -:الغافل او الذي اليعرف مايجري حوله. �ساير -:الذاهب. �سباء -:اخلمر. �سباق -:الرباط او القيد او الكثري ال�سبق. �سربه -:داخل النف�س.ً
حيوانا الأ�سد.
 �سبع -:ما�أكل اللحم طري ًا �أمعزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف ال�ساد�س والع�شرين من مار�س عام 1952م� -:إعداد د�ستورفدرايل �إرتري من قبل جلنة هيئة االمم املتحدة.
 يف ال�ساد�س والع�شرين من مار�س عام 1979م -:بداية احلملةالرابعة من قبل نظام الدرق االثيوبي يف جبهة نقفة.
 يف ال�ساد�س والع�شرين من مار�س عام 1983م -:بدء احلملةال�سابعة والتي تعرف بـ(احلملة ال�صامتة ) من قبل نظام الدرق
االثيوبي يف جبهات بركة وحلحل.
 يف ال�ساد�س والع�شرين من مار�س عام 1945م -:قوات احللفاءحتتل مدينة فرانكفورت الأملانية وذلك قبيل نهاية احلرب العاملية
الثانية.
 يف ال�ساد�س والع�شرين من مار�س عام 1953م -:العامل الأمريكييونا�س �سولك يكت�شف م�ص ًال م�ضادا ل�شلل الأطفال.
 يف ال�ساد�س والع�شرين من مار�س عام 1971م -:ا�ستقاللبنغالدي�ش عن باك�ستان.
 يف ال�ساد�س والع�شرين من مار�س عام 2017م -:كاري الم تفوزيف انتخاب الرئي�س التنفيذي لهونغ كونغ  2017وبذلك ت�صبح �أول
امر�أة ت�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي لهونغ كونغ.

من اقوال العظماء
 من حا�سب النا�س على عواطفهمنحوه  ،كان بينه وبينهم حبل مقطوع
،وهوة ال ميكن عبورها(.م�صطفى
ال�سباعي)
 ع�ش ك�أنك �ستموت غدا .تعلم ك�أنك �ستعي�ش للأبد(.املهامتا
غاندي)
 ال�سعادة لي�ست يف الأ�شياءالتي متلكها  ,بل يف ا�ستمتاعك بها.
(ت�شارلز �سبورجن)
 دائما اف�سح املجال لآمالك ولي�س�آالمك ب�أن ت�شكل حياتك(.روبرت
�شولر)

 ال�سعادة هي �أن يكون لدى االن�ساناحلد الأدنى من �أي �شيء  ..وهذا هو
احلد االق�صى من القناعة�(.أني�س
من�صور)
 ال تثق بالكالم  ،ثق بالأفعال فقط.(هرني جيم�س)
 احلب يلهينا عن الأخطاء� ،أماالكراهية فتعمينا عن احلقائق�(.إيبا
�إزرا)
 قد يرى البع�ض �أن الت�سامح انك�سار ،و�أن ال�صمت هزمية  ،لكنهم ال يعرفون
�أن الت�سامح يحتاج قوة �أكرب من االنتقام
 ،و�أن ال�صمت �أقوى من �أي كالم�(.أحمد
مازن ال�شقريي)
 متى فكرنا مليا ،جند �أن فر�صالنجاح تختبئ يف طيّات امل�شاكل.
(نيل�سون مانديال)
 �ألقى روماين �شهري �إىل اجلاهلبهذه الن�صيحة  :انظر وا�سمع وا�سكت
! والذي يفهم هذا ويحققه يف حياته
ال يكون جاه ًال بل هو العليم احلكيم.
(مي زيادة)
ُ
تحُ
 لو ت�ستطيع �أن ب �شخ�ص ما بكلجوارحك  ،حتى لو كان �شخ�ص واحد
فقط ُ ،فهناك ُفر�صة للنجاة يف هذه
احلياة(.هاروكي موراكامي)
 ف�ضولك �إيل ما بطن فيك منالعيوب خري من ف�ضولك �إيل ما حجب
عنك من الغيوب(.عمرو خالد)
 احلياة �أق�صر من �أن ت�شرح للنا�سح�سن نواياك(.ويل �سميث)
 الإ�سراف يف �إدراك الأ�شياء وال�شعوربها مر�ض(.فيودور دو�ستويف�سكي)
 ق�سوة الأيام جتعلنا خائفني منغري �أن ندري متام ًا ما يخيفنا� ..إذ �إن
الأ�شياء التي تخيفنا لي�ست �إال جمرد

�أوهام(.وليم �شك�سبري)

تداول رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي مقطع فيديو يظهر طائر �أبو
قرن الأر�ضي اجلنوبي وهو يلتهم �أفعى
يف م�شهد مثري.
و�أظهر الفيديو ،الذي ن�رشه موقع
"نيوز فالر" طائر �أبو قرن الأر�ضي
اجلنوبي متنقال يف �أحد احلقول

مبقاطعة ليمبوبو يف جنوب
�أفريقيا ،قبل �أن يباغت �أفعى
كانت تزحف على الع�شب
وي�أخذها يف منقاره ويوا�صل
ال�سري .وبعد حلظات يقوم
الطائر بابتالع الأفعى حية،
والتي تعد الأخطر يف العامل،
ح�سب ماذكره املوقع.
هذا النوع من الأفاعي وا�سع
االنت�شار يف �أفريقيا وت�سبب
لدغتها �آالما حادة تليها بثور
دموية ،وتكون نتيجته قاتلة يف
بع�ض الأحيان� .أما بالن�سبة لطائر
�أبو قرن الأر�ضي اجلنوبي ،فهو يعي�ش
يف ال�سافانا الأفريقية ويتغذى على
احل�رشات وعلى ال�ضفادع وال�سحايل،
بالإ�ضافة �إىل الثعابني.

ثعبان �أمهق يبلغ من الوزن " 80كلغ" يطرق باب
عجوز يف �أ�سرتاليا!!!...

مت العثور على ثعبان �أمهق بورمي
طوله خم�سة �أمتار على عتبة منزل
امر�أة عجوز يف منطقة �أوك�سنفورد
مبدينة "جولد كو�ست" يف والية
"كوينزالند" الأ�سرتالية.
ونقلت هيئة الإذاعة الأ�سرتالية
عن �صائد الثعابني "توين
هاري�سون" الذي مت ا�ستدعا�ؤه �إىل
منزل العجوز للتعامل مع الثعبان،
�إنه من املحتمل �أن يكون الثعبان
مت ا�سترياده ب�شكل غري قانوين �إىل
�أ�سرتاليا .
ومت ا�ستدعاء هاري�سون يوم
االثنني الفائت �إىل منزل العجوز
يف "�أوك�سنفورد" حيث كان الثعبان
البورمي الذي يبلغ وزنه (80
كيلوجراما) ينزلق على عتبة املنزل.
وقال "هاري�سون" هذه ال�سيدة امل�سنة
نحيلة اجل�سم ردت على (طارق) باب
منزلها لتجد �أن هناك ثعبانا ممد ًدا
على عتبة بابها".
وتف�سيرًا لوجود الثعبان ،قال
"هاري�سون" �أود �أن �أقول �أن �شخ�صا
ما كان قد ح�صل عليه كحيوان �أليف
ل�سنوات ،وقد دفع به للتو للخروج

من حظريته" .وتابع "هاري�سون"
رغم �أن الثعبان الكبري كان ثقيل
الوزن ،فقد ت�رصف ب�شكل هادئ،
مما �سهل الإم�ساك به".
وذكر "هاري�سون" �أن الثعبان،
وهو من الغزاة بالن�سبة لأ�سرتاليا
 ،ميكن �أن ي�شكل تهديدا للحيوانات
الأليفة يف املنطقة واحلياة الربية
املحلية .ومبوجب قوانني كوينزالند
 ،ف�إن احلد الأق�صى لغرامة االحتفاظ
بزواحف حمظورة مثل الثعبان
البورمي هو ( 130550دوالرا).

اكت�شاف �أطالل م�ساكن يف �شمايل ال�صني يعود تاريخها
�إىل �أالف ال�سنني

اكت�شف علماء �آثار �صينيون �أطالل
( 7منازل) يف هيكل خما�سي يعود
تاريخها �إىل حوايل ( 5500عام) ،يف
مقاطعة "�شان�شي" �شمايل ال�صني  ،ما
يوفر �أدلة جديدة على �أ�صل م�ساكن
الكهوف.
وقال "ت�شانغ قوانغ هوي" امل�س�ؤول
مبعهد الأبحاث الأثرية باملقاطعة -
يف ت�رصيح له يوم ال�سبت املا�ضي
� ،إنه مت اكت�شاف الأطالل يف قرية
"دقانغ" التابعة ملدينة "لويليانغ"

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة منوعات

 ،و�إن �أكرب �أ�سا�س بني هذه
الأطالل يغطي م�ساحة تزيد
على ( 130مرتا مربع ًا).
و�أ�ضاف �أن �أ�سا�سات
امل�ساكن اخلما�سية كانت
�شائعة قبل حوايل (5500
اكت�شافها
ومت
عام)،
ب�شكل رئي�سي يف مقاطعات
"�شان�شي"
و
"خنان"
و"�شن�شي" ،متابعا �أن �أكرب
الأ�سا�سات كان حمفوظا ب�شكل جيد
ن�سبيا ،ويتكون من بوابة وحفرة
نار وم�ساحة معي�شة وجدران و�أجزاء
�أخرى ،فيما مت كذلك اكت�شاف عدة
قطع من الفخار.
ولفت امل�سئول مبعهد الأبحاث
الأثرية �إىل �أن الدرا�سات ت�شري �إىل �أن
�أ�سا�سات امل�ساكن املكت�شفة تعود �إىل
ثقافة "يانغ�شاو"التي يعود تاريخها
�إىل ما قبل (� 7000 - 5000سنة)،
مهما من احل�ضارة
جزءا
وتعترب
ً
ً
ال�صينية.
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