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الثمن ( )2نقفة

وفد ارتريا رفيع امل�ستوى يبحث مع وزير
اخلارجية الياباين العالقات الثنائية

وفد ارتريا رفيع امل�ستوى
املكون من ال�سيد/عثمان �صالح
وزير ال�شئون اخلارجية وال�سيد/
مياين قرب�آب م�ست�شار مكتب الرئي�س
باليابان
�سفريارتريا
و�سعادة
ا�ستيفانو�س افورقي الذي �شارك يف
م�ؤمتر طوكيو الدويل ال�سابع للتنمية
الأفريقية "تيكاد  "7الذي عقد يف
مدينة يوكوهاما اليابانية،يف الفرتة
من  28وحتى 30من اغ�سط�س اجلاري
 ،التقى على هام�ش امل�ؤمتر وزير
اخلارجية الياباين ال�سيد /تارو

كونو ،تناول اللقاء تطوير العالقات
الثنائية وكذلك جماالت التعاون
بني البلدين .
بحث اجلانبان تعزيز العالقات
الثنائية و�سبل تطويرها  ،واكدا على
ا�ستعدادهما للدفع بها اىل االمام ،
ومت االتفاق بينهما على الت�شاور
امل�ستمر فيما يتعلق بالق�ضايا
االقليمية وتبادل االفكار واالراء
حولها .
�شكر معايل الوزير عثمان �صالح
تعاون و�رشاكة اليابان  ،مع امله

يف ان تزيد من دعمها يف جماالت
الزراعة  ،والرثوة ال�سمكية والبنى
التحتية وال�صحة .
من جانبه عرب الوزير تارو عن
دعم بالده لإتفاق ال�سالم وال�صداقة
بني ارتريا واثيوبيا والذي انعك�س
ايجاب ًا يف منطقة القرن االفريقي
الذي يد�شن ملرحلة جديدة  ،و�أمن
على ا�ستعداد الياابان على امل�ساعدة
يف تطوير برامج الرثوة ال�سمكية
وتقدمي الدعم الالزم بالكفاءات
والتقنية .

التعليم بالقا�ش-بركة يقيم ان�شطته
يف اطار اجلهود احلثيثة
اجلارية لتعزيز التعليم
االكادميي �أو�ضح يف
االجتماع التقييمي الذي
عقد يف الثامن والع�رشين
والتا�سع والع�رشين من
اغ�سط�س اجلاري مبدينة
بارنتو يف اقليم القا�ش-
بركة االجنازات املحققة
انت�شار
اىل
بالنظر
التعليمية
امل�ؤ�س�سات
باالقليم وتدين م�ستوى
ار�سال االطفال اىل تلك
امل�ؤ�س�سات.
وقدم م�س�ؤول مكتب
التعليم يف االقليم اال�ستاذ
/حممد علي ابراهيم تو�ضيحا مف�صال
مرفقا باالح�صائيات حول امل�شاركة
يف مائدة التعليم وانت�شار رقعة
يف العام
امل�ؤ�س�سات التعليمية
الدرا�سي  2018و 2019واال�ستعداد
لبدء العام الدرا�سي  ،والتحديات
والعقبات و�سبل حلها ،واال�رشاف
التعليمي واالن�شطة اال�ضافية واال�سبوع
الريا�ضي والثقايف والتعليمي ،ا�ضافة
اىل تدريب املعلمني وااليجابيات
واوجه الق�صور.
وذكر اال�ستاذ حممد علي وجود 516

م�ؤ�س�سة تعليمية على م�ستوى االقليم
من مرحلة ريا�ض االطفال وحتى
املدار�س الثانوية وم�شاركة حوايل
 130الف طفل بالتعليم االكادميي
يف العمر املنا�سب  ،مما يعد ذلك
التحدي االكرب الذي يواجههم ،داعيا
االدارات لتعزيز دورها يف معاجلة
ظاهرة مقاطعة الدرا�سة .
وا�شار اىل انتقال  74%اىل املرحلة
القادمة من جمموع الطالب امل�شاركني
يف العام الدرا�سي املا�ضي  ،ور�سوب
 18%ومقاطعة  8%وتوجه 1358
طالب بينهم  600طالبة اىل �ساوا

الكمال ال�صف الثاين ع�رش يف مدر�سة
وار�ساي يك�ألو.
وادىل مدراء املديريات امل�شاركني
يف االجتماع التقييمي ب�آرائهم حول
ق�ضية االطفال الذين مل يلتحقو مبائدة
التعليم يف العمر املحدد م�شريين اىل
ا�ستيائهم من تلك الظاهرة الناجمة
عن تدين الوعي وامل�شاكل االجتماعية
واالقت�صادية ،م�ؤكدين جاهزيتهم
للعمل اجلاد لتعزيز م�ستويات
التعليم يف العام الدرا�سي 2019
و 2020مبعاجلة اوجه الق�صور .

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

كلمة فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي
لقمة تيكاد � 28أغ�سط�س 2019م
معايل رئي�س الوزراء �شينزو �آبي
ا�صحاب الفخامة الر�ؤ�ساء وا�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء احلكومات والوزراء
امل�شاركون الكرام
�سيداتي و�سادتي،
يف هذه املنا�سبة امليمونة للقمة ال�سابعة لتيكاد ،ا�سمحوا يل �أن �أنقل خال�ص امتناين،
بالإنابة عن حكومة �إريرتيا� ،إىل حكومة اليابان على اهتمامها اجلاد واملتوا�صل بتعزيز
�شراكة قوية مع �أفريقيا.
كانت التغيريات العميقة التي حدثت على م�ستوى العامل  -خا�صة يف الأمريكيتني
و�أوروبا و�آ�سيا  -يف العقود املا�ضية منذ �إنطالق تيكاد هائلة بالفعل .وجميع امل�ساعي التي
بذلت و على عك�س منطق التاريخ لبناء وبلورة النظام العاملي �أحادي القطب مل تنجح.
ويف الوقت نف�سه ،منا التقدم االقت�صادي والتنموي ملختلف القوى املهيمنة يف �أماكن خمتلفة
مما �أدى �إىل حتوالت جوهرية يف النظام العاملي .يف الواقع ،من حيث الناجت ال�صناعي،
برزت ال�صني اليوم باعتبارها القوة الأوىل والرائعة .من ناحية �أخرى ،ف�إن اال�ضطرابات
املت�صاعدة التي نراها يف �أجزاء عديدة من عاملنا اليوم هي العواقب واملظاهر احلتمية
ً
للتحول امل�ستمر يف توازن القوى العاملي .و�سوف تتطلب هذه الظاهرة حتليلاً
ر�صينا
واهتمامًا.
�أين هو مكان �أفريقيا يف ظل هذه التغيريات العاملية؟
�أفادت التقارير �أن �إفريقيا متتلك  60٪من املوارد والرثوات العاملية .على الرغم من
هذه الهبات ال�ضخمة ،تظل �إفريقيا ،بكل املقايي�س� ،أكرث القارات ً
ً
وتهمي�شا مقارنة
تخلفا
بالآخرين� .إن القارة �صارت بالفعل رمز للأزمات ،اجلوع ،امل�ساعدات ،الهجرة اجلماعية،
الأمرا�ض ،املعاناة � ...إلخ.
يف �أعقاب اال�ستعمار مبا�شرة ،قام الآباء امل�ؤ�س�سون الذين قادوا الن�ضال من �أجل حترير
وا�ستقالل �شعوب �إفريقيا بالتوهج يف طريق ملهم .لكن تطلعاتهم ال�سامية و�آمالهم مل
تتحقق .لقد ا�ستخدمت قوى الهيمنة واال�ستغالل جميع احليل الت�ضليلية املمكنة لتهمي�ش
�إفريقيا ،واغت�صاب مواردها يف ال�سنوات ال�ستني املا�ضية .ومع ذلك ،ف�إن اللوم الأ�سا�سي
يقع� ،أو ًال وقبل كل �شيء ،على �إفريقيا� .إذ يحتاج الأفارقة �إىل حل م�شكالتهم ب�أنف�سهم.
�إن امل�ساعدة اخلارجية والعمل اخلريي� ،أو االتفاق على خمتلف املنتديات الدولية
وامل�شاركة فيها ،لن تكون الدواء ال�شايف مل�شكالت �إفريقيا ؛ �أنها لن ت�ؤدي �إال �إىل تفاقم
وزيادة التكاليف.
لقد نه�ض �شعب اليابان من الرماد واليوم يقف بفخر يف طليعة التنمية ،على الرغم
ً
مليونا ،ومبوارد طبيعية �ضئيلة .ميكننا
من �أن عدد ال�سكان قليل ن�سبيًا �أقل من 150
ا�ستخال�ص العديد من الدرو�س من م�سار وتاريخ التنمية يف اليابان� .إن فر�ص تعزيز
�شراكة حقيقية بني اليابان و�إفريقيا هائلة � ً
أي�ضا .لكن بناء �شراكة ناجحة وم�ستدامة
يعتمد على وجود بيئة مالئمة .على الرغم من ح�سن نية اليابان  ،ال متتلك تيكاد �آفاقا
واعدة ملوا�صلة وتقدمي نتائج ذات مغزى يف �شكلها احلايل .يف هذا احلدث � ،سيكون من
الأهمية مبكان  ،يف هذه املرحلة  ،ر�سم خارطة طريق جديدة ل�شراكة حقيقية وفعالة
من خالل تقييم �شامل للتطورات العاملية التي حدثت يف ربع القرن املا�ضي واالجتاهات
امل�ستقبلية� .أطلب بكل توا�ضع �أن يتم التطرق لهذه الق�ضية الأ�سا�سية يف القمة احلالية
�أ�شكركم
يوكوهاما
� 28أغ�سط�س 2019

�أ�سماط :و�ضع املزارع جيد

او�ضح مزراعو مديرية ا�سماط بان مزارعهم توجد يف و�ضع جيد بف�ضل االن�شطة
التي قاموا بها يف جماالت حفظ املياه والرتبة ومتهيد االرا�ضي الزراعية.
من جهته قال م�س�ؤول الزراعة يف املديرية ال�سيد /يا�سني عثمان ب�أن املديرية
ابتداء من مايو وحتى الثالث والع�رشين من اغ�سط�س احلايل هطول 284
�شهدت
ً
ملم من االمطار  ،مما ادى ذلك اىل تنمية الذرة يف م�ساحة  4730هيكتارا والدخن
يف م�ساحة  423والبقوليات يف م�ساحة  713واملحا�صيل الزيتية يف م�ساحة 6
هيكتارات ،حيث بلغت غالبيتها م�ستوى جيد  ،كما ان بع�ض املحا�صيل يف مناطق
هو�ش و�شقايل واوروتا وا�سماط وامبلداي و�شاكا وقريت وايرا يف و�ضع اف�ضل ،
ونا�شد املزراعني ب�رضورة القيام باملتابعة الالزمة حتى جمع املح�صول.
كما �أو�ضح �إمتلأء ال�سدود اخلم�سة امل�شيدة يف املديرية بالطمي ،داعيا اجلهات
املعنية ملنح هذ امل�شكلة االهتمام االكرب .
من جهتهم دعا املزارعون وزارة الزراعة لتقدمي البذور املح�سنة يف اوانها
وتوفري املبيدات الزراعية لتجنب كل االحتماالت.
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كرن  :مباحثات حول �إدارة الرثوةال�سمكية من �أدنربة �أول �ضربة �سيا�سية جلون�سون
وحماية م�صادر املياه من التلوث
نظم مكتب الرثوة البحرية يف
اقليم عن�سبا يف الثامن والع�رشين
من اغ�سط�س اجلاري جل�سة مباحثات
تركزت حول تن�سيق املعارف وادارة
الرثوة ال�سمكية ،و العناية مب�صادر
مياه ال�رشب وحمايتها من ا�رضار
النفايات ال�صلبة وال�سائلة.
وتهدف اجلل�سة اىل رفع م�ستوى
معرفة ووعي امل�شاركني بخ�صو�ص
ادارة النفايات ال�صلبة وال�سائلة
والوقاية من ا�رضارها ،واحلد من
تلوث م�صادر املياه كال�سدود واحلفائر
واالبار واملياه اجلارية وغريها من
امل�صادر.
والقى م�س�ؤول الرثوة البحرية يف
االقليم ال�سيد /حماري هبتي قرقي�ش
كلمة او�ضح فيها ،بان ال�سدود
املنت�رشة يف منطقتي عيالبرعد ومو�شا
ت�سهم كثريا يف حت�سني والو�ضع
املعي�شي لل�سكان ،ملا تتمتع به من
موقع ا�سرتاتيجي ف�ض ًال عن قربها
من ال�سكان ،م�شري ًا اىل اهمية العمل
لال�ستفادة اجليدة من ال�سدود االخرى.

من جهتها قالت املديرة امل�ؤقتة
لق�سم الزراعة واالرا�ضي يف االقليم
ال�سيدة /كربا قربي م�سقل «ان احلفائر
التي �شيدت خالل ال�سنوات املا�ضية
،مرتبطة باالن�شطة الزراعية ال�صغرية
حولها ،داعية ل�ضمان ا�ستمراريتها
با�صالح م�ساقط املياه.
ومن جهتهم قدم امل�شاركون اراء
بناءة من �ضمنها ا�صالح حميط حفري
ح�شفرياي ،ودفع املزارعني لتكوين
جمعية تعاونية ،وا�صالح م�ساقط
املياه يف �سد مو�شى من اجل �ضمان

ان ت�ستمر الب�ساتني النامية ا�سفله يف
زيادة انتاجها وغريها من االراء.
واو�ضح حاكم اقليم عن�سبا يف
ر�سالته اهمية وفائدة الرثوة
ال�سمكية يف حت�سني احلياةاالجتماعية
واالقت�صادية للمواطنني ،مما يتطلب
بذل جهود حثيثة من اجل تر�سيخها يف
املجتمع املدين.
وا�شارت اجلل�سة اىل انتاج اال�سماك
يف � 12سدا باالقليم من ا�صل � 18سدا،
كما مت و�ضع برنامج لتنمية اال�سماك
يف ال�سدود املتبقية.

مديرية �أفعبت تنظم حملة تطعيم للموا�شي
نظمت يف مديرية افعبت حملة تطعيم ناجحة للموا�شي لتنمية انتاجيتها عرب
ت�أمني و�ضمان �صحتها.
واو�ضح م�س�ؤول مكتب الزراعة يف املديرية ال�سيد /حقو�ص قربي تن�سائي عن
تطيعم حوايل  7االف من املاعز واالبقار والدواب.
من جهته قال ال�شاب حممود عبد الله امل�شارك يف احلملة ان احلملة التي
�سريت بتنقل املهنيني اىل اماكن تواجد املا�شية كانت فاعلة بف�ضل التعاون اجليد
لل�سكان .

كوريا ال�شمالية تغري د�ستورها

ذكرت و�سائل الإعالم احلكومية يف
كوريا ال�شمالية� ،أن برملان البالد
�أقر تغيريات د�ستورية جديدة لتعزيز
دور الزعيم كيم جونغ �أون كرئي�س
للدولة.
ونقلت وكالة الأنباء املركزية
الكورية عن رئي�س هيئة رئا�سة جمل�س
ال�شعب الأعلى "بالربملان" ،ت�شوي
ريونغ هاي ،قوله� ،إن "القرار تعزيز
لو�ضع كيم القانوين كممثل لدولتنا
وذلك على نحو ي�ضمن بقوة تنفيذ
توجيهات الزعيم الأعلى يف كل �ش�ؤون
الدولة".
وبح�سب الد�ستور اجلديد ،ف�إن "كيم
ب�صفته رئي�س جلنة �ش�ؤون الدولة،
وهي كيان حاكم جديد ا�ستحدث يف
 ،2016هو املمثل الأعلى جلميع
الكوريني وهو ما يعني رئا�سة الدولة
وكذلك القائد الأعلى للجي�ش".
وت�ؤكد التعديالت اجلديدة على �أن
النظام القانوين لكوريا ال�شمالية

�سيعرتف بكيم رئي�سا
للدولة ،يف حني كان
الد�ستور ال�سابق ي�سمي
كيم "الزعيم الأعلى"
الذي يقود "القوة
الع�سكرية" للبالد.
و�أ�شارت وكالة الأنباء
املركزية الكورية� ،إىل
�أن التعديل �سيخول
كيم �إ�صدار الت�رشيعات
واملرا�سيم الرئي�سية واتخاذ القرارات
وتعيني املبعوثني الدبلوما�سيني لدى
الدول الأجنبية وا�ستدعاءهم.
وتدعو كوريا ال�شمالية منذ وقت
طويل �إىل اتفاق �سالم مع الواليات
املتحدة لتطبيع العالقات و�إنهاء
حالة احلرب القائمة بينهما من
الناحية النظرية لأن احلرب الكورية،
التي ا�ستمرت بني  1950و،1953
انتهت بهدنة ولي�س معاهدة �سالم.
وعقد �آخر لقاء بني الرئي�س

�أملانيا :اليمني القومي ي�أمل حتقيق �أول فوز انتخابي
الأمريكي دونالد ترامب والزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون يف
فيتنام يف فرباير املا�ضي يف �إطار
القمة الأمريكية الكورية ال�شمالية
الثانية حول نزع ال�سالح النووي من
�شبه اجلزيرة الكورية ،لكن الزعيمني
مل يتو�صال �إىل اتفاق على خريطة
طريق للم�ضي قدما يف نزع نووي
كوريا ال�شمالية.
وجرت القمة الأوىل بني ترامب وكيم
يف �سنغافورة عام  ،2018وو�صفت
بـ"التاريخية".

�أوكرانيا :املوافقة على تعيني حمام رئي�سا للوزراء

وافق الربملان الأوكراين اول
ام�س اخلمي�س على تعيني املحامي
ال�شاب اوليك�سي غون�شاروك ،مر�شح
الرئي�س فولودميري زيلين�سكي،
رئي�سا للوزراء.
و�صوتت غالبية نواب الربملان
ل�صالح تعيني غون�شاروك (35
عاما) ،الذي عمل يف �إدارة الرئي�س،
وال يتمتع �سوى بخربة ق�صرية يف
احلكومة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر .ويف
كلمة �أمام الربملان وعد غون�شاروك
ب"�إنهاء" الف�ساد يف البالد.
من�صبه
غون�شاروك
ويتوىل
فيما يعاين االقت�صاد من الركود،
وتخو�ض بالده حربا م�ستمرة مع
االنف�صاليني املدعومني من رو�سيا
�رشقا.
وقال و�سط ت�صفيق الربملان
"لدينا �أكرث من ع�رشة ماليني �شخ�ص
يعي�شون حتت خط الفقر  ..ولدينا
حرب يف ال�رشق ،وفوق ذلك كله

لدينا ف�ساد.
علينا
وقف ذلك،
و�سنوقفه".
�أن
و�أكد
" ا حلكو مة
اجلديدة لن
ت�رسق".
و كا ن
ز يلين�سكي
( 41عاما)
ا لذ ي
حقق فوزا
�ساحقا يف
ا ال نتخا با ت
التي جرت يف ابريل املا�ضي �أعلن
خطته القا�ضية ب "قطيعة مع
النظام" الذي حكم اوكرانيا منذ
ا�ستقاللها يف .1991
ومنذ ذلك الوقت دخلت العديد من
الوجود اجلديدة ال�سيا�سية يف �إطار

بعد يوم من قرار رئي�س
الوزراء الربيطاين بوري�س
جون�سون تعليق الربملان
لتمرير "بريك�ست" من
دون اتفاق� ،أعلنت روث
ا�ستقالتها
ديفيد�سون
كزعيمة حلزب املحافظني
اال�سكوتلنديني بعد ثماين
�سنوات يف املن�صب ،وعزت
ذلك لظروف عائلية.
ورغم عدم ربطها اال�ستقالة
بقرار تعليق الربملان� ،إال �أن مراقبني قالوا �إن ديفيد�سون وهي النجمة ال�صاعدة
يف �أو�ساط احلزب كانت تعار�ض �سيا�سات جون�سون على الدوام وخ�صو�صا يف
�ش�أن خطته للخروج من االحتاد الأوروبي.
و�أكدت ديفيد�سون ( 40عاما) ،والتي كان ينظر اليها زعيمة م�ستقبلية حلزب
املحافظني الربيطاين� ،أنها �ست�ستمر كنائبة يف جمل�س العموم عن دائرة و�سط
ادنربة حتى .2021
وقالت م�صادر �سيا�سية �إن قرار ا�ستقالة ديفيد�سون من زعامة حمافظي
ا�سكوتلندا ،رغم عدم ارتباطه بتعليق الربملان او انتخاب جون�سون كزعيم
للحزب يف ال�شهر املا�ضي� ،إال �أنه �سي�ؤثر حتما على اغلبية جون�سون يف جمل�س
العموم.
يذكر �أن ديفيد�سون كانت من م�ؤيدي وزير اخلارجية ال�سابق جريمي هنت يف
معركة زعامة حزب املحافظني امام جون�سون .ويف ال�شهر املا�ضي ،ا�شتبكت
ديفيد�سون مع جون�سون ب�ش�أن خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي وحذرت من
قدما.
�أنها مل تقبل �إ�سرتاتيجيته للم�ضي ً
وقالت يف ذلك الوقت" :ال �أعتقد �أن احلكومة يجب �أن ت�سعى �إىل اخلروج من
�صفقة ال �صفقة  ،و�إذا كان الأمر يتعلق بذلك  ،فلن �أ�ؤيدها".
و�إىل ذلك ،اعرتفت م�صادر داونينغ �سرتيت ب�أن توقيت رحيل الآن�سة ديفيد�سون
مل يكن "مثال ًيا" ،حيث يحاول جون�سون �إبقاء احلزب متح ًدا وراء ا�سرتاتيجيته
لإخراج بريطانيا من االحتاد الأوروبي يف � 31أكتوبر.
و�ست�ؤدي ا�ستقالة القيادية املحافظة �إىل زيادة املخاوف من �أن جون�سون
لديه "م�شكلة ا�سكتلندية" ،والتي قد تكلف املحافظني يف �أي انتخابات قادمة.
يذكر انه كان لديفيد�سون وهي ال�سيا�سية الأكرث ليربالية واجتماعية ،الف�ضل
على نطاق وا�سع يف تغيري �صورة حزب املحافظني ،وهي من داعمي حقوق
املثليني واملتحولني جن�سي ًا وتو�سيع نطاق امل�ساواة يف الزواج من نف�س
اجلن�س �إىل �إيرلندا ال�شمالية.

حزب "خادم ال�شعب" الذي يتزعمه
زيلين�سكي الذي فاز بالغالبية
يف االنتخابات الربملانية ال�شهر
املا�ضي.
وقال غون�شاروك �أمام النواب قبل
ت�صويتهم "لقد جاء جيل جديد �إىل
ال�سلطة".

ميكن �أن يحتل اليمني القومي الأحد
للمرة الأوىل الطليعة يف اقرتاع مهم
يف �أملانيا يف انتخابات مقاطعات يف
�أملانيا الدميوقراطية ال�سابقة بعد
ثالثني عاما على �سقوط جدار برلني،
ما قد ي�سبب مزيدا من ال�ضعف لتحالف
امل�ست�شارة �أنغيال مريكل.
ففي براندبورغ املقاطعة التي
حتيط بربلني ،تفيد ا�ستطالعات
الر�أي �أن حزب البديل من �أجل �أملانيا
�سي�أتي يف الطليعة ب 21باملئة
من الأ�صوات ،متعادال مع احلزب
اال�شرتاكي الدميوقراطي الذي يهيمن
اليوم يف �إطار حتالف ي�ساري.
يف �ساك�سونيا املنطقة الأخرى
املدعوة �إىل الت�صويت الأحد ،يتقدم
املحافظون بقيادة امل�ست�شارة،
بفارق طفيف على "البديل من �أجل
�أملانيا" الذي ت�أ�س�س يف .2013
لكن بح�صوله على  25باملئة،
مقابل  29باملئة حلزب مريكل
االحتاد الدميوقراطي امل�سيحي،
�سريبح احلزب ال�شعبوي �أكرث من 15
نقطة باملقارنة مع االقرتاع الأخري
الذي جرى يف .2014
وكانت االنتخابات الأوروبية
�شكلت �إنذارا للأحزاب التقليدية مع
تقدم احلزب اليميني القومي يف
املقاطعتني.
و�سيجرى اقرتاع ثالث يف مقاطعة
تورينغن املنطقة الأخرى التي كانت
جزءا من �أملانيا الدميوقراطية
ال�سابقة ،يف � 27أكتوبر.
حذرت الأحزاب العريقة وخ�صو�صا
االحتاد الدميوقراطي امل�سيحي م�سبقا

من �أنها لن ت�شكل حتالفا
حمليا مع "البديل من �أجل
�أملانيا" الذي يقوده يف هذه
املناطق التيار الأكرث ت�شددا
يف احلزب .وهذا ما ميكن
�أن ي�ؤدي يف حال فوزه يف
االنتخابات� ،إىل قطع طريق
ال�سلطة على احلزب.
لكن امل�شهد ال�سيا�سي
�سيتبدل مع ذلك.
فهذه املقاطعات التي
متلك �صالحيات وا�سعة يف النظام
الأملاين يف قطاعي التعليم والأمن،
ميكن �أن حتكمها حتالفات متنوعة
جتمع اليمني والي�سار ،وحتى يف
�ساك�سونيا ،حتالف �أقلية مييني.
وقد ي�ؤدي ذلك �إىل �شل العمل
ال�سيا�سي وت�أجيج اال�ستياء.
وبعد ثالثني عاما على �سقوط جدار
برلني ،كيف ميكن تف�سري "املزاج
القامت" لهذه املناطق على حد تعبري
ماتيا�س بالت�سيك رئي�س "جلنة 30
عاما على الوحدة الأملانية" .وقال
"انهيار بعد  1990و�أزمة مالية يف
 2008و�أزمة الجئني يف  ،2015كل
هذا خالل جيل واحد".
ومع �أن هذه االنتخابات �إقليمية،
لكنها ت�شكل اختبارا كبريا للم�ست�شارة
التي تقود منذ العام املا�ضي حتالفا
ه�شا مع اال�شرتاكيني الدميوقراطيني،
و�أعلنت �أنها �ستغادر ال�سلطة يف
خريف .2021
وكتبت جملة "دير �شبيغل" �أن
انتخابات املقاطعتني ميكن �أن حتدث
"عا�صفة" داخل التحالف.
وحر�صت مريكل التي ال تتمتع ب�أي
�شعبية بني م�ؤيدي احلزب اليميني
القومي ،على االمتناع عن قيادة
احلملة بنف�سها.وقد ف�ضلت �أن ترتك
ال�ساحة للقادة املحليني يف حركتها
الذين يحاولون ا�ستعادة الناخبني،
الذين توجهوا �إىل اليمني املتطرف،
عرب خطاب حازم جدا يف ق�ضايا الأمن
والهجرة.
و�ست�سبب خ�سارة �ساك�سونيا زلزاال
داخل حزب مريكل.
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جمل�س االمن ميدد العقوبات على مايل عاما �آخر

قرر جمل�س الأمن الدويل اول ام�س
اخلمي�س متديد العقوبات املفرو�ضة
على �أفراد يف مايل متهمني بانتهاك
اتفاق ال�سالم املربم عام 2015
لعام واحد.
و�رصحت �آن غوغن نائبة ممثل
فرن�سا الدائم يف الأمم املتحدة �أن
"من يوا�صلون عرقلة تطبيق اتفاق
ال�سالم �سيواجهون العقوبات".
ويف يوليو املا�ضي �أ�ضاف جمل�س
الأمن الدويل خم�سة �أ�سماء �إىل قائمة
ماليني فر�ض عليهم حظر ال�سفر.
وقالت غوغن �إن العقوبات �أحدثت
تغريات يف �سلوك بع�ض املاليني،
و�ساعدت يف تعزيز تطبيق اتفاق
ال�سالم.
ومنذ فر�ض العقوبات للمرة
االوىل يف � ،2017أعرب جمل�س
الأمن عدة مرات عن نفاد �صربه
ب�ش�أن ت�أخر حدوث تقدم يف �إحالل
ال�سالم يف مايل.
وبعد �سبع �سنوات من التدخل
الع�سكري الفرن�سي �ضد جماعات
جهادية �سيطرت على �شمال مايل

يف  ،2012توا�صلت
املرتبطة
الهجمات
بتنظيم القاعدة �أو
تنظيم الدولة الإ�سالمية
وتداخلت مع النزاعات
بني اجلماعات املحلية
خ�صو�صا يف و�سط
البالد.
وعلى �صعيد �آخر
�أعلنت وزيرة املر�أة وامل�ساواة بني
اجلن�سني الكندية مرمي من�صف،
عن تقدمي حكومة بالدها  20مليون
دوالر �أمريكي �إىل مايل على مدى
ال�سنوات اخلم�س املقبلة للم�ساعدة
على حت�سني الو�صول �إىل جودة
اخلدمات ال�صحية والإجنابية
للن�ساء والفتيات يف هذا البلد.
قالت الوزارة يف بيان �إن هذا
الدعم ي�أتي كجزء من التزام كندا
القوي بامل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني الن�ساء والفتيات وموا�صلة
دعم �صحة وحقوق الإن�سان والفتيات
على امل�ستوى العاملي.
و�أو�ضحت الوزيرة �أنه يف �إطار

�أعاق �ستّة من �أع�ضاء جمل�س الأمن
الدويل الأربعاء املا�ضي �إدراج حركة
ال�شباب الإ�سالمية ال�صومالية على
الئحة منظمات ت�ستهدفها عقوبات
دول ّية ،وبينها القاعدة وتنظيم داع�ش،
بح�سب ما �أعلنت م�صادر دبلوما�سية اول

ام�س اخلمي�س.
و�إدراج حركة ال�شباب
على تلك الالئحة كان ميكن
�أن يحرم ماليني ال�سكان
ال�صوماليني الذين يعي�شون
يف املناطق التي ي�سيطر
عليها الإ�سالميون من
امل�ساعدات الإن�سانية.
وقال م�صدر دبلوما�سي
�إن �أملانيا وبلجيكا وبولندا
وفرن�سا والكويت والواليات
املتحدة هي الدول ال�ست التي �أعاقت
هذا الإجراء الذي كان �سي�ؤدي بحال
تب ّنيه �إىل دخول عقوبات جديدة �ضد
حركة ال�شباب حيز التنفيذ ابتداء من
اول ام�س اخلمي�س.
وبذلت كينيا منذ نوفمرب 2018

هذا التمويل �سوف يقوم احتاد
ي�ضم مركز التعاون الدويل للتنمية
وجامعتي �شريبروك و�سانت جريوم
يف مقاطعة كيبيك بتدريب �أكرث
من  2800من املهنيني يف املجال
ال�صحي والإدارة يف مناطق بامكو
وكايز وكوليكور و�سيجو و�سيكا�سو
يف مايل على امل�ساواة بني اجلن�سني
واحلقوق الإجنابية.
�أ�ضافت �أن الدعم الكندي �سوف
أي�ضا يف بناء قدرات
ي�ساهم � ً
املديرين امل�س�ؤولني عن �إدارة
املوارد الب�رشية حلكومة مايل
لتح�سني �أداء النظام ال�صحي.

دول متنع تو�سيع العقوبات على حركة ال�شباب ال�صومالية

جهودا كبرية بهدف تو�سيع العقوبات
املفرو�ضة على احلركة ال�صومالية.
و�أرادت نريوبي ت�شديد العقوبات
خ�صو�صا بعد مهاجمة عنا�رص احلركة
جممعا فندقيا يف العا�صمة الكينية
يف يناير ما ادى وقتذاك اىل مقتل 21
�شخ�صا.
وكانت كينيا تطالب بتعديل القرار
 1267الذي يفر�ض عقوبات على
القاعدة وتنظيم داع�ش واجلماعات
"التابعة لهما" .غري ان �إدراج حركة
ال�شباب يف القرار  1267كان �سي�ؤدي،
بح�سب منتقدي هذا الإجراء ،اىل
جترمي تقدمي م�ساعدات من جانب الأمم
املتحدة ومنظمات غري حكومية �إىل
ه�ؤالء ال�سكان ال�صوماليني.

ال�سي�سي يدعو �إىل زيادة اال�ستثمارات يف دول �أفريقيا
زار الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي ،اليابان ،للم�شاركة يف
�أعمال قمة م�ؤمتر طوكيو الدويل
ال�سابع للتنمية الأفريقية ،املعروف
بـ"تيكاد  ،"7والذي يعقد يف الفرتة
من � 28إىل � 30أغ�سط�س اجلاري.
وقال ال�سي�سي يف منتدى الأعمال
الأفريقي الياباين ،اول ام�س
اخلمي�س� ،إن الإرادة ال�سيا�سية
بالقارة ال�سمراء متوافرة لدفع جهود
الإ�صالح والتحديث بالدول الأفريقية
يف كافة املحاور االقت�صادية مبا
ينعك�س على حياة �شعوب القارة،
داع ًيا �إىل زيادة اال�ستثمارات يف
القارة الأفريقية.
و�أ�ضاف ال�سي�سي ،يف كلمة له
يف افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي
الياباين الذي عقد على هام�ش
م�ؤمتر تيكاد  7مبدينة يوكوهاما
اليابانية� ،أن دول االحتاد الأفريقي
تدرك جي ًدا �أن جهود الإ�صالح
والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية
الطموحة  2063لن تُ كلل بالنجاح
دون رفع كفاءة البنية الأ�سا�سية
وتطويرها يف القارة الأفريقية
من خالل م�رشوعات عمالقة عابرة
للحدود.
وقال الرئي�س �إنه يف �إطار حر�ص
الدول الأفريقية على حتقيق التعاون
مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص من
خالل تهيئة املناخ الالزم جلذب
املزيد من تلك امل�ؤ�س�سات من خمتلف
دول العامل لال�ستثمار يف �أفريقيا،
قامت دول االحتاد الأفريقي ب�صياغة
�أهداف �أجندة التنمية ،2063
والتي �أ�ضحت مرجع ًا لكافة الدول
الأفريقية لتحقيق هدف التكامل

االقت�صادي واالندماج
الإقليمي.
و�أو�ضح �أننا قمنا
برنامج
ببلورة
تنمية البنية التحتية
يف �أفريقيا PIDA
بهدف تنفيذ عدد من
البنية
م�رشوعات
التحتية والطاقة على
امل�ستوي القاري،
وجنحنا �أي�ض ًا يف
املرحلة
�إطالق
التنفيذية ملنطقة التجارة احلرة
القارية الأفريقية خالل �أعمال القمة
اال�ستثنائية الثانية ع�رشة لالحتاد
الأفريقي بنيامي يف  7يوليو ،2019
باعتبارها �أحد �أهم م�رشوعات
التكامل الأفريقي ،ومن املنتظر
�أن يكون لإطالقها مردود جتاري
وا�ستثماري كبري لتحقيق التنمية
امل�ستدامة يف دولنا والرفاهية
ل�شعوبنا يف �أفريقيا ،حيث ت�ضم
هذه املنطقة ما يقرب من  1.2مليار
ن�سمة ،وناجتا حمليا �إجماليا يقدر
بحوايل  3.4تريليون دوالر ،الأمر
الذي يجعل �أفريقيا �إحدى �أكرث
املناطق جذب ًا لال�ستثمارات.
و�أ�شار ال�سي�سي يف هذا ال�صدد
�إىل الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة
�أمام امل�ستثمرين اليابانيني يف
م�رص يف خمتلف القطاعات ،خا�صةً
امل�رشوعات القومية العمالقة،
وتطلع م�رص لل�رشاكة مع اليابان يف
امل�رشوع القومي امل�رصي اخلا�ص
بو�سائل املوا�صالت والنقل العام
التي تعمل بطاقة الغاز وكذلك قطاع
الطاقة اجلديدة واملتجددة.

من جانبه ،رحب الوزير الياباين
بالرئي�س ال�سي�سي يف اليابان،
م�ؤكد ًا اهتمام بالده بتعزيز التعاون
امل�شرتك بني اجلانبني بهدف تقدمي
التكنولوجيا املتقدمة مل�رص يف كل
املجاالت ،وكذا ت�شجيع ال�رشكات
اليابانية على العمل واال�ستثمار
يف م�رص يف �إطار امل�ساهمة يف دفع
عملية التنمية ال�شاملة اجلارية
فيها ،خا�صة يف �ضوء التطورات
االقت�صادية الإيجابية التي �شهدتها
م�رص خالل الفرتة الأخرية،
ومن بينها تهيئة املناخ اجلاذب
لال�ستثمارات الأجنبية وال�سري قدم ًا
بخطوات جادة لتي�سري الإجراءات
والرتاخي�ص احلكومية ذات ال�صلة
باال�ستثمار ،وت�شجيع القطاع
اخلا�ص على امل�شاركة يف العديد
من امل�رشوعات.
يذكر �أن م�ؤمتر طوكيو الدويل
ال�سابع للتنمية الأفريقية ،يعقد
يف الفرتة بني  28و� 30أغ�سط�س
يوكوهاما
مبدينة
اجلاري،
اليابانية ،وكان قد انطلق لأول
مرة عام  1993مببادرة من احلكومة
اليابانية.
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قيم الن�ضال التحرري
من �أجل التنمية

كلمة
حترير

يف الفاحت من �سبتمرب يحتفل ال�شعب االرتري بالذكرى الثامنة واخلم�سني
لإنطالقة الكفاح امل�سلح .
جاءت انطالقة الثورة يف الفاحت من �ستمرب عام  ،1961بعد ان ا�ستنفد
�شعبنا عدم اال�ستجابة لن�ضاالته ال�سيا�سية ال�سلمية من اجل تقرير م�صريه
يف االربعينيات واخلم�سينيات من القرن املا�ضي .
وبد�أ �شعبنا ن�ضاله وكفاحه امل�سلح والذي ا�ستمر لثالثة عقود ،
والتي مر فيها مبراحل مريرة وقا�سية  ،قدم خاللها غوايل الت�ضحيات
واال�ست�شهاد ،لكنه توج ن�ضاله بالن�رص املبني واعالن احلرية واال�ستقالل
عام  ،1991وهي مرحلة هامة جد ًا يف تاريخ �شعبنا.
ان ما مييز احتفال الفاحت من �سبتمرب هذا العام  ،لكونه ي�أتي وقد
متكن �شعبنا من االنت�صار على كل االعداء ،كما انت�رص عام ، 1991بعد
معاناة ا�ستمرت لع�رشين عام ًا مار�سوا فيها كل امل�ؤامرات املك�شوفة منها
وامل�سترتة  ،لإعاقة م�سرية �شعبنا يف التنمية  ،والتي يدخل فيها مرحلة
جديدة.
ان الفاحت من �سبتمرب والتي اعلن فيها الرعيل االول  ،الكفاح من
اجل اال�ستقالل ورفع �شعار الوطن عالي ًا لتحقيق ارادة ال�شعب االرتري
بالن�ضال من اجل احلرية والكرامة � ،إال انه وكديدن كل عملية تاريخية
ثورية مل تكن لتخلو من الهفوات � ،إال ان تنظيم اجلبهة ال�شعبية قاد عملية
الت�صحيح ،ومتكن من ت�صحيح امل�سار الثوري  ،حيث خلق االر�ضية القوية
التي مكنت ال�شعب من التم�سك بثورته ومتتني وحدته الوطنية  ،االمر
الذي مكنه من ان ي�صبح احد اهم احلركات الثورية يف الع�رص احلديث،
و حتقيق اال�ستقالل عرب تقدمي الت�ضحيات واجناز الكثري من املعجزات
عرب البطوالت التي خي�ضت .
ان ال�شعب االرتري الذي انتظم بقيادة اجلبهة ال�شعبية  ،يعمل من
اجل اقرار العدالة االجتماعية  ،وتر�سيخ القيم واملبادئ الذهبية بني كل
فئاته  ،وقد �شق طريقه دون تفرقة ومتييز يف الدين  ،او اجلن�س او العرق
او القبيلة واللغة او الثقافة والعادات  ،وقد عمل من اجل بناء مفاهيم
الوئام واالن�سجام  ،و�إعالء قيم الوطن والوطنية فكر ًا وعم ًال  ،وتطوير هذه
املبادئ التي قدم من اجلها الت�ضحيات اجل�سام  ،وبهذه القيم واملبادئ
حقق انت�صاره على القوى العظمى وهو ماكان يعتربه العامل م�ستحي ًال .
�إن هذه القيم التي تر�سخت عرب الن�ضال واثناء مرحلة الكفاح امل�سلح
 ،مل متكن ال�شعب االرتري من حتقيق احلرية واال�ستقالل فقط  ،و�إمنا
انتقلت تلك الروح بعد اال�ستقالل اىل االجيال احلديثة  ،ت�صنع التاريخ من
جديد بتحمل مهمة حماية الوطن وال�سيادة الوطنية و�إجناز البناء والتعمري
.
ان ماتعر�ض له ال�شعب االرتري خالل الع�رشون عام ًا نتيجة ل�سيا�سات
خاطئة من قبل القوى العظمى  ،متثلت يف توجيه حمالت �سيا�سية
ودبلوما�سية و�إطالق ال�شائعات وممار�سة خمتلف �صنوف امل�ؤامرات االمنية
منها واالقت�صادية  ،لي�س باالمر الهني  ،وما كان لينت�رص ويتغلب على ما
تعر�ض له من ا�ستهدافات لوال مت�سكه بتلك القيم واملبادئ الوطنية النبيلة
التي كان ميار�سها يف فرتة الكفاح امل�سلح .
�إن احتفالنا بالفاحت من �سبتمرب هذا العام ي�أتي يف وقت نتجاوز فيه
املرحلة ال�سابقة بال�صرب والعزمية  ،وقد حققنا ال�سالم وامنا على قيمنا
الوطنية  ،لننطلق نحو �آفاق التنمية والتطور االقت�صادي .
بالنظر اىل جتربتنا الن�ضالية  ،وما حققناه بعد اال�ستقالل  ،اليتوقف
االمر عند حدود ت�أكيد الوجود واال�ستمرار ،بل ي�ؤكد ان م�صدر التطور
والتنمية للمجتمع ينبع من الوئام الوطني ون�ضجه ال�سيا�سي .
كما هو معلوم �إن الهدف اال�سا�سي لقيام الثورة يف الفاحت من �سبتمرب
 ،ان ال�شعب االرتري عرب تقدميه لكل الت�ضحيات والن�ضال  ،جاء من
اجل حتقيق بناء جمتمع ينعم فيه املواطنون بامل�ساواة والعدالة يف وطن
متطور  .لذلك ف�إن ما مت عمله خالل مرحلة اال�ستقالل من اجل احقاق
احلق والعدالة وامل�ساواة يف هذه احلقبة كان من اوىل االولويات و مهمتنا
ور�سالتنا اال�سا�سية
ان احتفالنا بذكرى الفاحت من �سبتمرب منا�سبة جندد فيها عهدنا
باحلفاظ على ماحتقق من مكت�سبات وقيم ن�ضالية تر�سخت اثناء الن�ضال ،
واملحافظة على ثقافتنا الوطنية وتطويرها مبا يخدم التنمية .
املجد واخللود لل�شعب االرتري الذي حتدى كل ال�صعاب واجنز امل�ستحيل
وحقق اال�ستقالل .

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.

امر�أة تفقد ب�صرها نتيجة لـ'اال�ستحمام اخلاطئ'..

دفعت امر�أة ثمنا غاليا نتيجة �سلوك �صحي
خاطئ ،حيث اعتادت على اال�ستحمام دون �أن
تخلع عد�ساتها الال�صقة.
وقالت جملة "نيو �إنغالند" الربيطانية الطبية،
�إن املر�أة �صاحبة الـ 41عاما �أ�صيبت بالعمى،
بعد �أن تعر�ضت قرنيتها لندبات دائمة.
ووجد الباحثون �أن املر�أة كانت ترتدي
العد�سات �أثناء اال�ستحمام وال�سباحة ،مما
�سمح لطفيليات الأميبا بالو�صول �إىل مقلة العني
والنمو هناك.
وت�سبب ا�ستقرار امليكروبات يف القرنية يف �أمل
�شديد ور�ؤية �ضبابية ،لكنه �سبب الحقا �أ�رضارا
ال رجعة فيها ،ح�سب �شبكة "�إن�سايدر".
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يحدث فيها
ذلك ،فقد �أ�صيب رجل بريطاين عمره  29عاما
بالعمى العام املا�ضي ،بعد تعر�ضه للنوع
ذاته من العدوى جراء اال�ستحمام دون خلع
العد�سات .ورغم ندرة مثل هذه احلاالت،
ف�إنها ت�سلط ال�ضوء على الطبيعة اله�شة ملقلة
العني الب�رشية ،وخماطر ارتداء العد�سات،
ح�سبما يحذر جون هوفانيزيان ،الناطق با�سم
الأكادميية الأمريكية لطب العيون.
وقال هوفانيزيان �إنه بينما ميكن ملعظم
النا�س ارتداء العد�سات الال�صقة ب�أمان مع
اتخاذ احتياطات ب�سيطة ،ف�إن املخاطرة مثل
ارتدائها طوال الليل �أو تعري�ضها للماء "ت�شبه

التواجد يف �سيارة دون حزام الأمان".
وقال" :يف معظم الوقت �سوف تفلت من
العقبات ال�ضارة ،لكن �إذا حدث �شيء �سيء فقد
ي�صبح الأمر �صعبا".
ووفقا لهوفانيزيان ،ف�إن ارتداء العد�سات
�أثناء اال�ستحمام �أو ال�سباحة يحول مقلة العني
�إىل ما ي�شبه مزرعة البكترييا.
و�أ�ضاف" :العد�سات الال�صقة ت�شبه الإ�سفنجة
ال�صغرية التي ت�ضعها يف عينيك .متت�ص الأ�شياء
ويحافظ عليها على ات�صال مع عينك ،حيث توفر
البيئة الدافئة والرطبة وقتا لتنمو الفطريات
والأميبات".
ويو�ضح �أن مياه ال�صنبور �أو �أي نوع من
املياه الراكدة مثل امل�سابح �أو البحريات مليئة
بالبكترييا والكائنات احلية ال�صغرية الأخرى.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

زواج فتاة من رجل م�سن �أكربمنها
ب�ضعف عمرها !!..

ق�صة حب نادرة كللت بالزواج ،بني
عاما ورجل
فتاة تبلغ من العمر 27
ً
فى الـ 83من عمره.
وبفارق عمرى بني الزوجني ،البالغ
 56عاما ،تقول ال�شابة نوراينى �إنها
وقعت فى حب �سوديرجو "من �أول
نظرة" ،وذلك فى �أول مرة ر�أته فيها
فى يوليو املا�ضى.
العجوز
نوراينى
و�شاهدت
�سوديرجو �أول مرة عندما رافقت
الفتاة والديها �إىل منزل الرجل فى
دي�سا جاتيالبا مبقاطعة جاوا الو�سطى
لطلب امل�شورة ،وفق ما ذكرت و�سائل
�إعالم حملية.
ومنذ ذلك احلني ،كانت نوراينى
تختلق الأعذار من �أجل زيارة �سوديرجو ،الذى هو من جيل جدها ،رغم �أن الرجل مل يكن يظهر �أى
م�شاعر جتاهها .وطلبت الفتاة من الرجل امل�سن �أن يزورها فى منزل �أ�رستها ،ورغم �أن عالمات احلب
كانت وا�ضحة �إىل حد ما على نوراينى ،يقول �سوديرجو �إنه مل يفكر فى وجود عالقة رومان�سية ب�سبب
تقدمه فى ال�سن.
ومع ذلك ،مل يتمكن الرجل الثمانينى من مقاومة احلب ،وبعد اعرتافه مب�شاعره لنوراينى وطلب
منه الزواج منه ،قبلت هى بدروها على الفور.
وفى حني وافقت عائلة نوراينى على الزواج ب�شكل �أ�رسع مما توقعته الفتاة ،ف�إن �أكرب �أبناء
�سوديرجو ،ويبلغ من العمر  51عاما ،كان غري مقتنع بهذا النوع من االرتباط.
و�صمم جنل �سوديرجو الأكرب و�إحدى بناته على معرفة الأ�سباب وراء رغبة الفتاة فى االرتباط
برجل فى عمر جدها ،بدال من �أن تبحث عن زوج ينا�سب �سنها.
وبعد �أن ر�أى جنال �سوديرغو �إ�رصار من الفتاة على الزواج من والدهما ،ا�ست�سلما للأمر الواقع
ووافقا على الزيجة الذى جرت مرا�سمها قبل �أيام

�سمكة بفمني علقت ب�سنارة �صياد تطلق حليتها منذ ً 20عاما وتناف�س يف م�سابقات الرجال

انده�ش رواد بحرية ت�شامبالن يف بالت�سبورج،
بنيويورك يف �أمريكا ،ب�سبب �سمكة �سلمون
غريبة ولها فمني ،ا�صطادتها امر�أة تدعى
ديبي جيدي�س .وكانت ديبي جيدي�س ت�صطاد
الأ�سماك من بحرية ليك �شامبلني بنيويورك،

 88طالب يعزفون
على نف�س البيانو
يف �آن واحد..
دخلوا جيني�س
بهذه الطريقة

عندما وجدت كائنا بحري ًا قد
علق ب�سنارتها لتكت�شف �أنها
�سمكة متتلك فمني .والتقطت
املر�أة ال�صور مع ال�سمكة
ب�صحبة زوجها وقاما بن�رش
ال�صور عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي قبل الإفراج عن
ال�سمكة ،و�إعادتها للمياه مرة
ثانية .ول�سوء احلظ ،مل يتم
التعرف على ال�سبب وراء �شكل
ال�سمكة الغريب ،و�إن كان
ناجتا عن التلوث .ويقول بع�ض
علماء الأحياء� :إن هذا النوع من
الأ�سماك يعي�ش يف املياه الدافئة
واملعتدلة يف املحيط الهادئ
واملحيطني الأطل�سي والهندي،
ولكنها �أول مرة تظهر على تلك
ال�شواطئ.ويطلق على هذه الأ�سماك لقب "ملك
ُ
الرجنة" ب�سبب زعنفتها الكبرية على الر�أ�س-
والتي ت�شبه التاج نوعا ما -وي�صل طول هذه
الأ�سماك �إىل � 10أمتار �أحيانا وزنها �إىل 250
كجم

يف خطوة جرئية غريت حياتها ر� ًأ�سا على
عقب ،قررت امر�أة �أمريكية حتويل كابو�س
حياتها �إىل �أمر عادي ،وبد�أت تناف�س عليه يف
امل�سابقات � ً
أي�ضا .الأمريكية روز ،التي تبلغ
عاما ،لطاملا عانت من متالزمة
من العمر ً 42
تكي�س املباي�ض ومنو ال�شعر يف اللحى� ،إال
�أنها توقفت عن احلزن وقررت تغيري ذلك،
وبد�أت تُ ناف�س يف م�سابقات اللحية وتفوقت
على العديد من الرجال.وكانت روز حتلق
أمل�سا،
حليتها مرتني يوم ًيا للحفاظ على ذقنها � ً
ولكن بعد عقود من �إزالة ال�شعر قررت �أن تدخل
م�سابقات اللحى .واملر�أة الأمريكية بد�أت من
حقق  88طالب بريطاين رقما قيا�سيا
ً
مده�شا
نظاما ميكانيك ًيا
بف�ضل ا�ستخدامهم
ً
مكنهم جميعا من العزف على بيانو واحد
يف �آن معاً .ويف كلية الهند�سة بجامعة
�شيفيلد ،عمل مركز بحوث الت�صنيع
املتقدم ومركز املو�سيقى الوطني ،مع
ع�رشات التالميذ من عدة مدار�س ابتدائية
من جميع �أنحاء البالد ،على تطوير نظام
ميكانيكي ي�سمح لهذا العدد ال�ضخك من
معا على
الأ�شخا�ص ،من العزف يف �آن
ً
جهاز بيانو واحد .ومت الك�شف عن النظام
امليكانيكي اجلديد يف حفل مو�سيقي ،حيث
دخل امل�شاركون مو�سوعة جيني�س للأرقام
القيا�سية ،ب�أكرب عدد من الأ�شخا�ص متكنوا

�أورغان يف
ا لو ال يا ت
ا ملتحد ة
ا لأ مر يكية
حالقة ذقنها
منذ �أن كانت
عاما
يف الـ ً 13
من عمرها.
وطب ًيا ،ت�ؤثر
متالزمة تكي�س
املباي�ض على
م�ستو يا ت
الهرمونات يف
اجل�سم ،لذا
�رسيعا لل�شعر يف �صدرها
منوا
ً
فقد �شهدت روز ً
ووجهها ،وكان عليها �أحيانً ا �إزالتها مرتني يف
اليوم .بهذه الطريقة وعلى مر ال�سنني� ،أبقت
رسا ،حتى قررت التوقف
روز منو �شعرها � ً
عن احلالقة وتقبل ب�رشتها ب�شعرها ،م�شرية
�إىل �أنها �أنفقت العديد من الأموال على �شفرات
احلالقة .و�شعرت روز يف النهاية بالراحة
ب�ش�أن ب�رشتها ،لكن هذا ال مينع الغرباء من
الإدالء بتعليقات قا�سية ،حيث يعتدي البع�ض
عليها ب�سبب حليتها ،بينما يخطئها الآخرون
باعتبارها رجل

من العزف على البيانو نف�سه .اجلدير
بالذكر �أن امل�رشوع جزء من احتفال وطني
تقوده جامعة كامربيدج لالحتفال مبرور
 500عام على وفاة الفنان واملخرتع
ليوناردو دافين�شي .وي�صدر كتاب جيني�س
�سنويا ،يحتوي على الأرقام القيا�سية
ً
العاملية املعروفة ،والكتاب بنف�سه حقق
رقم ًا قيا�سياً ،حيث �أنه يعترب �سل�سلة الكتب
الأكرث بيع ًا على الإطالق .ومت �إ�صدار �أول
ن�سخة من املو�سوعة يف  1955بوا�سطة
�رشكة جيني�س .وتعد هذه املو�سوعة من
�أدق املراجع التي يتم الرجوع �إليها يف
معرفة الأرقام القيا�سية.
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دور االر�شاد الزراعي يف التنمية الريفية وعالقته بالعلوم الأخرى!!!
�إعداد:حممود عبداهلل �/أبوكفاح
ان ر�سالة االر�شاد الزراعي
التقت�رص على جمرد العمل على
زيادة االنتاج الزراعي ب�شقيه
النباتي واحليواين او ال�سعي اىل
احداث تقدم تكنولوجي يف ا�ساليب
وطرق الزراعة ولكن ر�سالته
تتخطى ذلك النطاق ومتتد لت�شتمل
عى احداث نه�ضة اجتماعية ريفية
عن طريق احداث نه�ضة اقت�صادية
با�ستغالل كل ما يف الريف من
فر�ص وموارد وامكانيات طبيعية
او ب�رشية وتثقيف وتوعية
الزراع وتنمية قدراتهم وحت�سني
مهاراتهم وتغيري اجتاهاتهم
و�أ�سلوب تفكريهم حتى يتمكنوا من
رفع االفادة الكاملة من التقدمات
العلمية والتكنولوجية يف الزراعة
مما ي�ؤدي اىل رفع م�ستوياتهم
املعي�شية واالرتقاء مبجتمعاتهم
املحلية .
االدوار احليوية التي ميكن ان
يقوم بها الإر�شاد الزراعي -:
التنح�رص اهمية االر�شاد
الزراعي يف كونه حلقة االت�صال
بني اجهزة االبحاث العلمية
الزراعية والزراع من خالله ميكن
نقل نتائج االبحاث والتو�صيات
الزراعية بعد تب�سيطها اىل من هم
يف حاجة اليها  ،بل تزداد اهميته
تبع ًا للدور احليوي املتميز الذي
يقوم به يف تزويد اجهزة البحث
العلمي الزراعي مب�شكالت واقعية
نابعة من امليدان لإيجاد احللول
لها  ،وهذا ي�ؤدي بدوره اىل زيادة
فاعلية هذه البحوث وجتاوبها يف
املجال التطبيقي .
دور االر�شاد الزراعي يف
توعية وتثقيف املزارع وتغيري
اجتاهاته وتطويره عن طريق
االقناع فيدرك ان ما ين�صح به من
معارف ومهارات جديدة �سيعود
عليه بالنفع في�صبح بذلك فرد ًا
منتج ًا قوي ًا وفعالآ يف املجتمع
الذي يعي�ش فيه قادر ًا على
النهو�ض باعبائه مت�ضامن ًا معه
فيما يبذل من جهد مل�ساعدته
وبالتايل م�ساعدة نف�سه وي�صبح
اكرث تفهم ًا ومن ثم اكرث جتاوب ًا

مع م�شاريع التنمية واال�صالح.
 يلعب االر�شاد الزراعي دور ًارئي�س ًا يف تنمية موارد املجتمع
الزراعية واملحافظة عليها .
فربامج وان�شطة االر�شاد الزراعي
اجليدة تعمل على اال�ستفادة
الكاملة من جميع الطاقات
وامل�صادر واالمكانيات املتاحة من
البيئة وا�ستغاللها ل�صالح االفراد
واملجتمع .
-

الزراعي على زيادة االنتاج
فح�سب وامنا ي�سعى اي�ض ًا اىل رفع
كفاءة م�ستلزمات االنتاج الزراعي
وتطبيق اف�ضل الطرق يف االدارة
املزرعية والت�سويق مبا يرتتب
على ذلك من زيادة يف العائد
االقت�صادي الناجت من هذه العملية
االنتاجية .
 ميكن ان يقوم االر�شاد بدورفعال يف تنمية الدخل الزراعي
لال �رس

دور االر�شاد الزراعي الهام يف
القيام باحلمالت لتوعية وحث
الزراع على احرتام وتنفيذ
القوانني واللوائح وال�سيا�سات
الزراعية التي و�ضعتها الدولة
للمحافظة على الرثوة الزراعية .
واليق�صد بذلك بطبيعة احلال قيام
املر�شد الزراعي مبراقبة تنفيذ
القوانني والت�رشيعات الزراعية
وتوقيع االجراءات على املخالفني
لها فهذا عمل يتنافى يف الواقع مع
مبادئ االر�شاد .
ال يقت�رص دور االر�شاد
-

الريفية عن طريق ادخال ون�رش
احلرف وال�صناعات الريفية
الزراعية التي يعتمد ت�صنيعها
على املنتجات الزراعية بهدف
ا�ستغالل جميع امكانيات البيئة
وامل�ساهمة يف حت�سني دخل الزراع
وا�رسهم وا�ستغالل اوقات الفراغ
و�إيجاد فر�ص عمل للمزارع وافراد
�أ�رسته طوال العام.
 يعنى االر�شاد الزراعي عنايةخا�صة باال�رسة واملر�أة الريفية
بتثقيفها وانارة وعيها واعدادها
اعداد ًا �سليم ًا ميكنها من القيام
بدورها وذلك عن طريق و�ضع
برامج خا�صة ي�رشف على تنفيذها
مر�شدات زراعيات متخ�ص�صات يف
االقت�صاد املنزيل الريفي وتتناول
مثل هذه الربامج املجاالت
االنتاجية الزراعية املنزلية مثل
ن�رش ال�صناعات الريفية ال�صغرية
والتوعية يف جمال التغذية ورعاية
االمومة والطفولة والرعاية
ال�صحية وتنظيم ميزانية اال�رسة
وكذلك تطوير معارف ومهارات
املراة الريفية يف جمال االنتاج
الزراعي.
يعطي االر�شاد الزراعي
اهمية خا�صة لل�شباب الريفي

باعتبارهم زراع ًا و�أمل امل�ستقبل
فينظم لهم الربامج التدريبية
الزراعية والثقافية لكي يخلق
منهم جي ً
ال من الزراع معد ًا اعداد ًا
�سليم ًا على ا�س�س الزراعة العلمية
احلديثة و�إعداد قادة من بينهم على
م�ستوى عال من الكفاءة والوعي
ليكونوا خري م�ساعد للقائمني
بالعمل االر�شادي الزراعي يف
ت�أدية مهامهم االر�شادية مما ي�سهل
مهمة االر�شاد يف امل�ستقبل .
يلعب االر�شاد الزراعي
دور ًا رئي�س ًا يف برامج وم�شاريع
التنمية الزراعية الرا�سية والأفقية
 .ففي جمال التنمية الزراعية
الر�أ�سية  ،يعمل االر�شاد الزراعي
على االرتقاء باجلدارة االنتاجية
الزراعية للرقعة الزراعية احلالية
وذلك عن طريق تطبيق نتائج
البحوث واملكت�شفات الزراعية
والأفكار واخلربات والأ�ساليب
الزراعية امل�ستحدثة  .اما فيما
يتعلق مبجاالت التنمية الزراعية
االفقية  ,فيمكن للإر�شاد ان يلعب
دور ًا كبري ًا يف م�ساعدة املهجرين
اجلدد يف التكيف على ظروف
احلياة اجلديدة .

عالقة االر�شاد الزراعي
بالعلوم الزراعية وغري الزراعية
االخرى:
اولآ  :االر�شاد الزراعي والتعاون
الزراعي  :حيث يعلم الإر�شاد
الزراعي املزراعني مبادئ التعاون
وي�ساعدهم يف ان�شاء م�ؤ�س�ساتهم
التعاونية التي تعودهم على العمل
امل�شرتك  ،وكيفية تنظيم انف�سهم
لي�ساعدوا انف�سهم وجمتمعهم ،
كما ان مبادئ التعاون تق�ضي
بالع�ضوية املفتوحة لكل من يفيد
بتعاونه مع االخرين  ،االهتمام
بالعمل امل�شرتك ولي�س الدخل
او را�س املال  ،والرقابة التي
ي�شرتك فيها اجلميع وان العائد
من الن�شاط التعاوين يوزع على
االع�ضاء بحجم ا�شرتاكهم يف هذا
الن�شاط وهذه املبادئ تتفق كثري ًا
ومبادئ االر�شاد الزراعي  ،كما ان
اهداف التعاون معاونة ومكملة
للإر�شاد الزراعي .
ثاني ًا  :علم النف�س وعلم
االجتماع  :فعلم النف�س هو العلم
الو�صفي للظواهر النف�سية  ،اما
علم النف�س االجتماعي فهو درا�سة
عملية التفاعل االن�ساين و�سلوك
اال�شخا�ص يف املواقف االجتماعية
التي ي�ستجيب فيها كل فرد بطريقة
ومبنظور االخرين  .كما ان علم
النف�س االجتماعي يت�ضمن اك�ساب
املجتمع لإفراده الذين يعي�شون
فيه خلق ًا او طبع ًا معين ًا  ،وحموره
الن�ش�أة االجتماعية او التطبيع
االجتماعي لإك�ساب االفراد القيم
واملعايري واالجتاهات والأ�ساليب
ال�سلوكية التي ارت�ضتها اجلماعة
.ويف الواقع ان هذين العلمني

يقدمان ا�سهام ًا كبري ًا يف فهم �سلوك
الزراع يف جماعتهم ومكونات
هذا ال�سلوك ومربراته  ،وكيفية
احداث التغيري االجتماعي الثقايف
 ،والعمل القيادي و�رضوراته
ونظرياته وكيفية العمل على
تثبيط وتثوير القيادات املحلية
 ،وعوامل اجلذب وحتفيز الزراع
على العمل والتعاون مع االر�شاد
الزراعي وكلها معلومات ذات
قيمة كبرية للعمل االر�شادي
حتى ي�ؤثر بفاعلية وعن فهم على
طبيعة املجتمع وتقاليده وقيمة
وامكانيات االيحاء له .
ثالث ًا  :علم االدارة  :ان االر�شاد
الزراعي كتنظيم اداري يعتمد
مبادئ الإدارة وقواعدها الر�شيدة
 ،كالتنظيم الإداري للعمل ،
التن�سيق بني مكوناته وجزيئاته
� ،إدارة الإفراد العاملني يف اجلهاز
الإر�شادي  ،واحلوافز واملن�شطات
للعمل الإر�شادي  ،حتليل كفاءة
العمل والعاملني الإر�شاديني ،
حتليل وو�صف وتو�صيف االعمال
والوظائف االر�شادية .
رابع ًا :علم املجتمع واملجتمع
الريفي  :حيث تتم فيهما درا�سة
الظواهر االجتماعية كالأمية
والنمو ال�سكاين والبناء االجتماعي
االجتماعية
العمل
وظروف
والإر�شادية بالقرية  ،واملجتمع
الريفي املحلي  ،انواع العالقات
االجتماعية و�أمناط التفاعل
ال�سائدة  ،امل�شاكل االجتماعية
 ،درا�سة نوعية وتركيب املوارد
الب�رشية  ،ا�ساليب النهو�ض
وتنمية املجتمعات  ،درا�سة
امل�ؤ�س�سات واملنظمات االجتماعية
القائمة .
خام�س ًا:العالقة بني االر�شاد
الزراعي واالجتماع الريفي :
تعني الظواهر االجتماعية التي
هي ح�صيلة علم االجتماع واالجتماع
الريفي املر�شد اخلبري الزراعي
على اداء عمله االر�شادي من حيث
التعرف على طبيعة اجلمهور
االر�شادي واختيار الربامج والطرق
واملعينات االر�شادية التي تتالئم
مع طبيعة هذا اجلمهور ويعني
ذلك �رضورة درا�سة العاملني يف
االر�شاد الزراعي او من نعدهم
للقيام بعمل ار�شادي ملقررات
االجتماع واالجتماع الريفي .
ي�ؤدي االر�شاد الزراعي ب�إحداثه
للتغريات ال�سلوكية املرغوبة
اىل نتائج اقت�صادية واجتماعية
ت�ستلزم االملام مببادئ قيا�س
الظواهر والتغريات االجتماعية
.بالإ�ضافة اىل ذلك فان االر�شاد
الزراعي يتعامل مع ال�شباب
الريفي باعتباره احد الثالوث
الريفي الذي يركز عليهم العمل
االر�شادي الزراعي يف الريف (
الزراع  ،املر�أة الريفية  ،ال�شباب
الريفي ) وذلك من خالل املنظمات
ال�شبابية املختلفة .
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واحة الطفل
معلومات

�إعداد/
�إنت�صار حممد

ق�صة

االمرية النائمة
ملاذا تظهر ال�شفاه باللون الأحمر
عك�س جميع انحاء اجل�سم الأخرى!

تظهر ال�شفاه باللون الأحمر لأن جلد ال�شفاه يتكون
من  3-5طبقات فقط عك�س باقي اجل�سم الذي ت�صل
طبقات اجللد فيه �إىل  16طبقة .وهو الأمر الذي يجعل
م�شاهدة خاليا الدم احلمراء �أمرا ممكنا ولهذا ال�سبب
تظهر ال�شفاه باللون الأحمر .

هـــل تعــلم

* هل تعلم �أن احليوان الذي ينام
�ستة �أ�شهر وي�ستيقظ �ستة �أ�شهر هو

الف�أر
* وهل تعلم �أن هناك نوع من الفئران يقتل الزواحف
ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه
* �أن الفئران ال حتب رائحة النعناع
* �أن �أ�سرع احليونات على الأر�ض هو الفهد
* و�أ�سرع املخلوقات هو ال�صقر حيث تبلغ �سرعته �أثناء
انق�ضا�ضه على فري�سته من اجلو حوايل  360كلم يف ال�ساعة.
* هل تعلم �أن الكلب يهز ذنبه عندما يكون �سعيداً.و ي�ستطيع
�أن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد  40قدم
* و�أن التم�ساح تنزل له دموع ولكن لي�س عند اخلوف �أو الأمل،
�إمنا عندما يكون ي�أكل �شيئاً �أكرب من ات�ساع فتحة فمه ،و�أن
القط يقو�س ظهره عند اخلوف.
�أن ذكر الأرنب ي�سمى اخلزن ،وولده ي�سمى الور�ش .ومدة
حمل الأنثى الأرنبة بولدها حوايل  31يوماً.
� .أما �أنثى احلمار فت�سمى �أتان وابنه ي�سمى اجلح�ش
و�صغري اخلروف ي�سمى احلمل وابن احل�صان ي�سمى املهر وم�ؤنثه
املهرة
هل تعلم �أن الزرافة �إذا انزلقت على الأر�ض مع انفراج
�سيقانها فهي ال ت�ستطيع القيام مرة �أخرى و ميكن �أن تظل
هكذا �إىل �أن متوت

كان يا مكان يف قدمي الزمان ملك وملكة يعي�شان يف ق�رص  ,ومتنيا �أن يرزقهما الله
بطفل �أو طفلة وبعد عدة �سنوات رزقهما الله بطفلة جميل جد ًا  ,ف�أقام امللك احتفال
مبنا�سبة والدة طفلته االمرية  ,ودعا امللك على هذا احلفل اجلنيات ال�سبع  ,وكل جنية
متنت �أمنية لهذه االمرية الطفلة  ,متنت اجلنية االوىل ب�أن تكون االمرية اف�ضل جنية
بالعامل  ,واجلنية الثانية متنت ب�أن متلك االمرية عقل مالك ,
ومتنت اجلنية الثالثة �أن تكون االمرية ر�شيقة  ,واجلنية الرابعة متنت �أن تكون
االمرية راق�صة  ,واخلام�سة متنت �أن يكون �صوت االمرية جميل بالغناء  ,وال�ساد�سة
متنت �أن تكون االمرية ماهرة بالعزف على االالت  ,وعندما بد�أت اجلنية ال�سابعة
بالتمني دخلت اجلنية العجوز اىل القاعة والتي مل يدعوها امللك اىل احلفل  ,ول�شدة
غ�ضبها من عدم دعوتها اىل هذا احلفل تنب�أت مبوت االمرية عندما ي�صبح عمرها 16
عام ًا ب�سبب وخزة با�صبعها من الة الغزل ثم اختفت اجلنية العجوز وانقلب حال
الق�رص اىل بكاء حزن ًا على م�ستقبل االمرية ال�صغرية  .ويف هذا احلال تدخلت جنية
طيبة وقالت للملك وزوجته �أن االمرية لن متوت ولكنها �ستنام  100عام  ,قام امللك
بجمع جميع االت الغزل يف اململكة وقام بحرقها حتى يطم�أن قلبه  ,وعندما �أ�صبح
عمر االمرية  16عام ًا وكانت تلهو مع كلبها املدلل يف حديقة الق�رص �سمعت �صوت ًا يف
�أعلى الربج فذهبت نحو ال�صوت ,ووجدت عجوز جال�سة مع �آلة غريبة ف�س�ألتها ما
هذه االلة فقالت لها العجوز انها �آلة غزل  ,وقالت للأمرية جربيها بنف�سك  ,وعندما
م�سكتها االمرية وخزتها ابرة االلة و�سقطت على االر�ض  ,وكانت هذه العجوز هي
اجلنية العجوز  .حزن جميع من يف الق�رص  ,وقالت اجلنية الطيبة �أنها �ستجعل كل
من يف الق�رص ينامون مع االمرية حتى ال تفزع االمرية بعد  100عام عندما ت�ست�سقظ من
نومها ,و�أن من �سيوقظها �أمري و�سيم � .أ�صبح الق�رص خميف وال يدخله �أحد  ,وبعد 100
عام مر من جانب الق�رص �أمري و�سيم و�س�أل رجل عجوز عن الق�رص  ,فقال له العجوز
�أنه هذا الق�رص ي�سكنه تنني وال يجر�ؤ �أحد على دخوله  ,فدخله االمري ووجدله مليئ
باالع�شاب واال�شجار العمالقة  ,وعجز عن تخطيها  ,ويف هذه االثناء �ساعدته اجلنية
الطيبة و�أعطته �سيف لكي يقتل اال�شجار ولكي يقتل التنني  ,وبعد �أن قطع جميع
اال�شجار ظهر لالمري التنني ال�ضخم  ,وتعارك معه االمري وقتله  ,وكان هذا التنني
هو اجلنية العجوز ال�رشيرة  ,وبعد ذلك ر�أى االمري الو�سيم االمرية النائمة و�أعجب
بجمالها وقبلها من جفونها فا�ستيقظت االمرية وا�ستيقظ جميع من يف الق�رص.
عندما ات�سيقظ اجلميع �شكر امللك االمري الو�سيم على فعلته وقال له ماذا تريد مني
�شكر ًا على ما فعلته  ,قال االمري للملك �أين �أريد �أن اتزوج من ابنتك االمرية  ,ووافق
امللك ,وقام حف ًال كبريا مبنا�سبة زواج ابنته االمرية من االمري ال�شجاع  ,وعا�شا
االمريين حياة �سعيدة جد ًا .

حكم فى احلياة

االن�سان دون امل كنبات دون
ماء ..
االن�سان دون ابت�سامة كوردة
دون رائحة ..
االن�سان دون حب كغابة احرتق
�شجرها ..
االن�سان دون �إميان وح�ش يف
قطيع ال يرحم ..

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب  247جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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الرثوة
البحرية

ترجمة� /صالح ح�سن عبدالقادر
�إعداد /نقو�سي كفلو
�شبك البري�سني (purse seine
)netهو �أحد �أهم �شباك ال�صيد .وبه
يتم �صيد الأ�سماك ال�صغرية والكبرية
التي تنتقل ب�شكل جماعي على �سطح
البحر و�إحاطة هذه الأ�سماك يف
�شكل جراب دائري علما �أن �شبك
البري�سني كان ُيعمل به قبل مئتي
عام� ،إال �أن الدرا�سات احلديثة ت�ؤكد
ب�أن �شبك البري�سني الذي ن�ستخدمه
الآن والذي مت تطويره بد أ� العمل به
قبل مئة عام تقريباًُ .ي�صنع �شبك
البري�سني من خيوط ال�شبك تربط
من الأعلى بكرب �أو عوامة ت�ساعدها
للطفو كما تربط ب�شكل دائري
ب�شدة من الأ�سفل ب�شيئ ثقيل من
احلديد وغريه مثل الـ (� )sinkerأي
الغطا�س ي�ساعد على نزول ال�شبك
نحو الأ�سفل ومينع خروج الأ�سماك
منها �أثناء ال�صيد .وت�سحب هذه
ال�شبكة بقوة ب�رشية �أو برافعة نحو
املركب .hydraulicعند �إقرتاب
�شبك البري�سني من املركب ب�شكل
كامل يتم �إفراغ ال�سمك منها �إىل
املركب.
عند �إ�ستعمال �شبك البري�سني
مبراكب �صغرية ت�ستخدم فيه القوة
الب�رشية لرفع الأ�سماك� ،أما عند
�إ�ستعمال �شبك البري�سني مبراكب
�صناعية كبرية ت�ستخدم فيها
الأجهزه امليكانيكية �أو الرافعات
الكبري hydraulicلن�رش ورفع
بدءا باملراكب ال�صغرية
ال�شباك
ً
إنتهاءا باملراكب الكبرية التي
و�
ً
تعمل يف املحيطات .هذا النوع من
ال�شباك لديه قبول عاملي وا�سع
وميكن �إ�ستخدامه مبركب واحد �أو
مركبني �إال �أن امل�ألوف وب�شكل عام
هو �إ�ستخدام مركب واحد فقط.
تاريخ �إ�ستخدام �شبك البري�سني-:
�شبك البري�سني هو �أكرث �شباك
ال�صيد تطورا ي�ستخدم عن طريق
ال�سحب وما ي�سمى الالمربا لديه
جزئني ي�شبه اجلراب .عند قدوم
�أفواج من الأ�سماك يف �أطراف
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ا�سلوب ال�صيد ب�شبك البري�سني ()purse seine net
ال�ساحل نهارا ي�ستخدم ال�سحب
ل�شبك الرب�سني ب�شكل �شبه دائري
مربوط بحبل طويل ي�سحب نحو
ال�شاطئ� ،أما �شبك الالمربا هو
ال�صيد ليال يتم ب�إ�ستخدام الإ�ضاءة
وجمع الأ�سماك ب�شكل دائري .لذا
املبد�أ العام لعمل �شبك الرب�سني
هو ال�صيد بال�سحب �إن كان نهارا �أو
ليال ب�إ�ستخدام امل�صابيح.
�أُ�ستخدم �شبك الرب�سني لأول مرة
ل�صيد الإ�سكويد �أو ال�سيبيا من
قبل ال�صينيني قبل عام ،1863
ولأول مرة �أُ�ستخدم �شبك الرب�سني
يف كالفورنيا ل�صيد ال�ساردين
والديراك وكان ذلك يف عام .1893
بعد ذلك �أُ�ستخدم �شبك الرب�سني
ل�صيد الأ�سماك الكبرية مثل العقام
والفرك �أي الأحمر ،ومن عام 1914
بد�أ �إ�ستخدام �شبك الرب�سني ل�صيد
�أ�سماك التونا �أو الزينوب .،كما
تذكر الأحداث �أن يف عام  1940مت
�إدخال �شبك الرب�سني ولأول مرة
لإ�صطياد الأ�سماك ال�صغرية .ويف
الوقت احلايل ا�صبح �شبك الرب�سني
من �أهم �أدوات ال�صيد يف العامل
ل�صيد الأ�سماك التي تنتقل ب�شكل
جماعي مثل ال�ساردين والباغة
والديراك.
�أ�صبح �شبك الرب�سني لديه قبول
و�إ�ستخدام وا�سع على م�ستوى
العامل ،وهو من �أح�سن
�أنواع �أدوات ال�صيد
وميتاز ب�صيد كميات
كبرية من الأ�سماك
مرة واحدة .على
الذكر
�سبيل
الاحل�رص جند يف
�شيلي  300مركب
ت�ستخدم
�صيد
الرب�سني
�شبك
يف رحلة واحدة
ينتجون  6مليون طن
من الأ�سماك ال�صغرية.
وهذا يعني باملتو�سط �أن
كل مركب ي�صطاد يف كل رحلة
 18000طن .ومن جانب �آخر
هناك عمليات �صيد كبرية ل�شبك
الرب�سني ي�صطاد فيها �أ�سماك التونا
�أو الزينوب يف مواقع جغرافية
بعيدة يف العامل .ي�ستخدم �شبك
الرب�سني ب�شكل دائم ل�صيد الأ�سماك
التي تنتقل ب�شكل جماعي على �سطح

املاء �إال �أنها بتطوير ت�صميمها
ميكن �أي�ضا �إ�صطياد الأ�سماك
املتواجدة يف الطبقة ال�سفلى يف
املاء� .أكرث منتجات �شبك الرب�سني
ت�أتي من املراكب ال�صغرية حيث
ت�صطاد خمتلف �أنواع الأ�سماك.
ت�ؤكد الأبحاث �أن من كامل منتجات
الأ�سماك يف العامل � 25إىل 30
باملائة مت �صيدها ب�شبك الرب�سني.
يرتكز مقيا�س وحجم �شبك
الرب�سني يف عملية �صيد الأ�سماك يف
نوع ال�سمك املراد �صيده ،لذا جند
خمتلف �أنواع ب�شبك الرب�سني يف
طوله وحجمه .فمثال �شبك الرب�سني
الذي ن�ستخدمه ل�صيد البلم والباغة
طوله اليتجاوز الـ � 200إىل 300
مرت ،بينما �شبك الرب�سني الذي
ي�ستخدم ل�صيد التونا فطوله يكون
بني � 350إىل  1000مرت .و�أطول �شبك
الرب�سني ل�صيد ال�سمك يف العامل
ي�ساوي طوله  2300x 300مرت
ت�سحب مبركبني موجود يف اليابان.
�إن املقا�سات اخلا�صة امل�ألوفة
واحلديثة ل�شبك الرب�سني يف العامل
التي جتري عمليات �صيد كبرية
ملراكب �صيد متطورة يف البريو
يبلغ طولها  585X 52مرت ،يف

كلفو ر نيا
ل�صيد �سمك التونا يبلغ طول
ال�شبك  900x81مرت ،يف الرنويج
ل�صيد �سمك التونا يبلغ طول ال�شبك
 1440x 162مرت ،يف جنوب �أفريقيا
ل�صيد �سمك البل�شار
يبلغ طول ال�شبك 668x
 72مرت� ،سمك الوزف
ي�ستخدم �شبك طوله
 477x 63مرت يف �آي�سالند
�شبك الرب�سني يبلغ طوله
 414x 252مرت.
ما مت �صيده ب�شبك
البري�سني على م�ستوى
العامل يتم توزيعه على
الأ�سواق العاملية ،يف
�أوروبا �سمك البل�شار
(�أكرث من مليون طن)،
وع�رشة �أنواع مبا فيها
البلم sardine (1.2
ٍ
�سمك
طن)،
مليون
منهادن (مليون طن) ،يف
اليابان �سمك البلم �أكرث
من خم�سة مليون طن،

يف �شيلي �سمك الوزف anchovy
من � 4إىل  5مليون طن� ،سمك الباغة
 4مليون طن ،يف جنوب �أفريقيا
�شل�شارد و�سمك الوزف �إ�سكومرب�س (
تونا ،بنيتو ،ديراك) هذه من �أكرث
الأ�سماك التي يتم �صيدها عرب �شبك
البري�سني .بالإ�ضافة �إىل �أ�سماك
ال�سلمون ،كابلني ،وال�سيبيا� ،أما
الأ�سماك ذات الدروع فهي حت�سب من
الدرجة الثانية من حيث الكرثة يف
ال�صيد.
ميكن تق�سيم �شبك
�إىل
البري�سني
عدة �أ�ساليب.
تنق�سم
و
عملية �صيد
ا لأ �سما ك
ب�شبك

ا لبري �سني
ثالث
�إىل
م�ستو يا ت
م�ستوى
وهي
ومتو�سط
�صغري
وكبري .وبالإ�ستناد �إىل
مراكب ال�صيد ميكن القول �صيد
ب�شبك البري�سني مبركب واحد �أو
�صيد ب�شبك البري�سني مبركبني
وهكذا .مع و�ضع الإعتبار يف
�أ�سلوب ال�صيد ،ميكن تق�سيم �شبك
البري�سني �إىل ق�سمني ،ق�سم �شبك
البري�سني للطبقة العليا وق�سم �شبك
البري�سني للطبقة ال�سفلى .وكذلك
بو�ضع الإعتبار للأ�سماك امل�صادة
ميكن القول �شبك البري�سني للوزف،
للبلم ،للتونا ،للباغة ،وهكذا.
�أ�سلوب عملية ال�صيد ب�شبك
البري�سني:
تتم عملية ن�رش �شبك البري�سني
يف البحر بعد �إجراء درا�سات
ملعرفة الكمية املتواجدة يف
البحر و�أنواعها وكرثتها و�إمكانية
�إ�صطيادها .والعملية الأ�سا�سية
ل�شبك البري�سني هي و�ضع ال�شبك يف
املكان املراد ال�صيد فيه و�سحبه.
معرفة �أماكن ال�صيد و�أنواع الأ�سماك
املتواجدة فيه ب�إجراء البحوثات
ي�ؤدي ذلك �إىل �صيد جيد وقلة نفقات
الوقود وتوفري الوقت .معرفة
�أنواع الأ�سماك و�إجتاه حركتها

�صفحة يتم �إعدادها من قبل وزارة الرثوة البحرية

وكرثتها والعمق التي تتواجد فيه
ي�ؤدي ذلك �إىل �إمكانية ال�صيد بكرثة
وباملقا�سات املطلوبة.
يجعل من الأهمية ال�صيد بامل�صباح
ل�شبك البري�سني ل�ساعات حمددة
ي�ساعد ذلك خللق �أر�ضية لتجمع
الأ�سماك بكرثة يف مكان واحد .تتم
عملية الإ�ضاءة مبركب �آخر بعيدة
من مركب الآخر �أثناء و�ضع �شبك
البري�سني .بعد الت�أكد من جتمع
الأ�سماك يف مكان املركب ال�صغري
التي ت�ضيئ يف البحر ،يبد�أ املركب
الكبري ب�إحاطة املركب ال�صغري
بن�رش �شبك البري�سني حولها .بعد
ذلك يتحرك املركب ال�صغري نحو
املركب الكبري .يتحرك املركب
ب�أ�رسع ما ميكن لإحاطة الأ�سماك
املتجمعة ملنعها من اخلروج .زمن
�إحاطة �شبك البري�سني للأ�سماك
يجب �أال ت�ستغرغ �أكرث من  8دقائق.
ي�ساعد ذلك �إىل منع الأ�سماك من
الهروب وال�سيطرة عليها مما يجعل
�صيد �أكرب كمية ممكنة من الأ�سماك.
عملية �سحب �شبك البري�سني
يرتكز على كرثة الأ�سماك ،وي�سحب
بالقوة الب�رشية �أو الرافعة نحو
املركب ،ويتم تفريغها من ال�شبك
�إىل املركب .وتفرز الأ�سماك
املفرغة ح�سب �أنواعها وجودتها
تمُل يف الثالجة .ولتاليف خراب
و أ
الأ�سماك تمُلأ يف حاوية او ثالجة
مملو�ؤة بالربد وينطلقوا نحو مكان
�إنزال ال�سمك.
يتواجد الأ�سماك بكرثة يف الطبقة
العليا من البحر التي تتحرك فيها،
�إال �أن تواجد الأ�سماك �أي�ضا متوفرة
على عمق  300مرت من البحر .عملية
�صيد الأ�سماك ب�شبك البري�سني التتم
يف البحر فقط بل ميكن �إ�ستخدامها
يف املياه العذبة .الآثار ال�سلبية
يف البيئة ل�شبك البري�سني يف عملية
ال�صيد �أقل خطورة باملقارنة مع
بقية �أدوات ال�صيد الأُخرى.
 60باملائة من الأ�سماك امل�صادة
هي من الأ�سماك التي تنتقل ب�شكل
جماعي يف البحر مثل الوزف،
البلم ،الباغة ،وهذه الأ�سماك مل
يتم �إ�ستغاللها ب�شكل �أمثل ،لن�رش
وتطوير �إ�صطياد الأ�سماك ال�صغرية،
و�إدخال عملية �صيد الأ�سماك ب�شبك
البري�سني ،وت�أتوفري الأمن الغذائي
وحت�سني م�ستوى معي�شة ال�صيادين
يجعلنا نفهم �أن لهذه العملية دور
خا�ص ومهم.
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مواهب ارتريا الطبيعية!!!
اعداد /خالد �سعيد �شفا
ترجمة� /سليمان حممد
اجلزء الثالث
اعزاءنا القراء كنا قد قدمنا
لكم يف العدد ال�سابق ل�صحيفة
ارتريا احلديثة اجلزء الثاين من
هذا املو�ضوع ال�سياحي الذي
يتعلق حمتواه مبواهب ارتريا
الطبيعية ،حيث ت�ضمن ذلك اجلزء
البحر االحمر واهميته الإ�سرتاجتية
وال�سياحية والإقت�صادية.
وموا�صلة لهذا املو�ضوع نقدم
لكم اليوم اي�ض ًا اجلزء الثالث الذي
يت�ضمن �رشح ًا وافي ًا بخ�صو�ص
الغابات املخ�رضة و احليوانات
الربية املتنوعة التي تعي�ش
فيها متمنني لكم قراءة �شيقة
تزيد معرفتكم بالرثوات الطبيعية
والثقافية التي تزخر بها بالدنا
ارتريا.
يف اغلب
فكما ي�شار �إليه
املنا�سبات تعترب ارتريا بلد ًا غنياً
بالعديد من الثقافات والرثوات
الطبيعية التي ت�شكل واحدة من
العوامل اجلزابة لل�سياح .وتعترب
ارتريا البلد املالئم لنمو خمتلف
احليوانات الربية وخمتلف اال�شجار
واملزروعات وذلك بف�ضل �إمتالكها
التنوع املناخي واملناظر الطبيعية
املتعددة.ومن �ضمن احليوانات
الربية الكثرية التي توجد يف
بالدنا ميكن ذكر طيور النعام
والغزالن وحمري الوح�ش والفيلة
والذئاب والقرود وكالب الوح�ش.
ويعترب التواجد املتنامي من فرتة
لأخرى لهذه االنواع من احليونات
الربية م�ؤ�رش ًا وا�ضح ًا ملا تنعم به
ارتريا من هدوء و�سالم دائم  .فهذا
ال�سالم والهدوءالذي ا�صبح يالئم
تلك احليوانات الربية مل ي�أتي من
فراغ بل هو ثمرة اجلهود اجلبارة
التي تبذلها اجلهات احلكومية
وال�شعبية يف احلفاظ على هذه
الطبيعة التي ت�شمل اال�شجار
واحليوانات .وميكن للزائر م�شاهدة
ذلك عندما ينعطف قلي ًال من الرب

�إىل ال�شواطئ البحرية حيث �سيجد
بحرنا اخلايل من التلوث والذي
يذداد من وقت لإخر روعة جمالية
بف�ضل ذلك الدور الذي تلعبه
اجلهود امل�شرتكة لل�شعب واجلهات
احلكومية .ويحتوي هذا البحر
و�شواطئه على قرابة الف من انواع
اال�سماك املختلفة و 850من انواع
طيور النعام وعلى  91ف�صيلة من
انواع الزواحف و 118ف�صيلة من
خمتلف انواع احليوانات الربية
و 18ف�صيلة من انواع احليوانات
املائية االخرى.
تزخر بالدنا اي�ض ًا بالعديد من
اال�شجار التي تزداد منو ًا خا�صة
يف الفرتة ما بعد الإ�ستقالل بف�ضل
اخلطة الوطنية التي ا�سهمت يف
احلفاظ على البيئة .ومن �ضمن
اال�شجار املحلية اال�صلية ببالدنا
ميكن ذكر تلك الأنواع العديدة من
اال�شجار ال�شوكية وا�شجار البلوط
والتنوب وا�شجار الكينا الزيتون
وال�سيزال والنخيل بالإ�ضافة �إىل
العديد من االع�شاب املختلفة
والزعرور الربي.ويرجى من
ا�شجار النخيل وال�سيزال وبع�ض
اال�شجار الأخرى بان ت�سهم يف دعم
الإقت�صاد الوطني للبالد.
كما يتواجد النمو الكثيف لأ�شجار
الدوم يف ال�سهول والوديان لأقليم
القا�ش بركة ويف منطقة بيلول
جلنوب البحر االحمر.كما جند
ا�شجار الزيتون وبع�ض انواع
اال�شجار ال�شائكة يف االرا�ضي
املرتفعة لأرتريا.فهذه اال�شجار
التي مت ذكرها تكون الغابات
التي تنت�رش يف مناطق على البيئة
اخل�رضاء .
وميكن الإ�شارة هنا �إىل منطقة
فلفل �سلمونا او �شمال بحري التي
تعرف باملحمية اخل�رضاء لأرتريا
والتي متتد �إىل ال�شمال ال�رشقي من
العا�صمة ا�سمرا لتغطي م�ساحة
تبلغ  100,000هيكتار.وي�صل
�إمتداد هذه الغابات التي تبد�أ من
املرتفعات لت�شمل اجلبال املختلفة
التي تنحدر �إىل الإجتاه ال�رشقي

للمنخف�ضات ال�رشقية .فهذا املكان
الذي يحتوي على كثافة هائلة من
اال�شجار واملحا�صيل الزراعية
االخرى يعترب املكان اجلذاب
مبناظره الطبيعية والتي ميكن
للزائر ان ي�شاهدها عرب الطريق
امل�سفلت الذي مير بجبال و�سهول
واودية تلك املنطقة التي تنحدر
�إىل �شوطئ البحر الأحمر.
ويحتوي اي�ض ًا هذا املكان
املخ�رض على العديد من انواع
الطيور املختلفة واحليوانات
الربية مثل القرود والن�سنا�س
والنمور واخلنازير الربية وانواع
الغزالن الفريدة بطول قرونها
امللتفة والتي تتواجد يف افريقيا
فقط بالإ�ضافة �إىل العديد من
احليوانات الربية.
وما مييز هذا املكان املعروف
ب�شمال بحري عن بقية مناطق
البالد هو �إخ�رضاره امل�ستمر
على مدار ال�سنة بف�ضل ح�صوله
على االمطار دون �إنقطاع.وبف�ضل
املناظر الطبيعية التي ميتلكها هذا
املكان القريب من العا�صمة ا�سمرا
جنده يحظى بالزيارات املتتالية
لل�سياح.وجند على جانب الطريق
الذي مير بو�سط هذا املكان الفتة
تت�ضمن ر�سالة متنع الزوار من ان
الياخذوا �شيئ ًا من تلك الغابات
غري اخذ لقطات من ال�صور وان
اليرتكوا اثرا من ورائهم �سوى اثر
احذيتهم.يوجد اي�ض ًا يف هذا املكان
مطعمني لتقدمي االكل وامل�رشوبات
لل�سياح.
جند اي�ض ًا عندما نتحرك جتاه
اجلنوب ال�رشقي للعا�صمة ا�سمرا
مكان اخر يختلف متام ًا عن منطقة
�سلمونا ببع�ض اجلوانب وهو ذلك
املكان الذي يعرف ب�أ�شجار بلوط
�سقنيتي الكبرية احلجم والذي
يقع يف االقليم اجلنوبي .و توجد
هذه اال�شجار الذي يبلغ عددها
قرابة � 400شجرة على بعد كيلو
مرتات قليلة من مدينة �سقنيتي
.وكما ت�ؤكد الروايات ال�شفهية
على ان �سكان تلك املنطقة قد
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�أ�ستخدموا منذ القدم الظل الكبري
لتلك اال�شجار للإجتماعات ومقرات
خلو�ض الإنتخابات لإختيار
حكامهم وق�ضاتهم وللم�صادقة على
القوانني التي كانوا يتقيدون بها.
ي�شار اي�ض ًا �إىل ان �سكان تلك
املناطق كانوا ي�ستفيدون من
ثمار تلك الأ�شجار الطاعمة للغذاء
وي�رشبون املياه التي تنبع
من جزورها �.إ�ستخدمت اي�ض ًا
احليوانات الربية تلك اال�شجار
م�سكن ًا لها نظر ًا لظاللها ال�ضخمة
التي حتجب احليوانات من ا�شعة
ال�شم�س يف النهار ومن �ضوء
القمر يف اثناء الليل.و�إنطالق ًا من
فهم الأهمية التاريخية والثقافية
لهذه اال�شجار لقد ادخلت �صورة
احد ا�شجار البلوط التي تعرف
حملي ًا ب(دعرو حم�شتي) يف فئة
اخلم�س نقفة من اوراق العملة
الوطنية.كما ت�رشفت اي�ض ًا ظالل
هذه اال�شجار ب�إ�ست�ضافة م�ؤمتر
اللغات الأفريقية الذي عقد يف
العام  2000حتت �شعار "�ضد جميع
و�سائل العدائيات" .وظلت هذه
اال�شجار ت�ستميل ال�سياح الذين
يهوون تناول القهوة املحلية يف
ظلها البارد وياكلون من ثمارها
الطيبة وهم ي�سمعون وي�ستف�رسون
عن احلكاوي املتعلقة بخليفتها
التاريخية والثقافية.
جند اي�ض ًا ا�شجار التني ال�شوكي
التي
�صاحبة الثمار احللوة
ي�ستخدمها املواطنني للغذاء وللدوا
يف العديد من مناطق البالد.وقد
ظلت ثمار هذه اال�شجار ت�ستخدم
كغذاء للحيوانات الربية واالليفة
خا�صة يف ف�صل اخلريف .وعلى
ح�سب معلومات املتخ�ص�صني يف
جمال ال�صحة ميكن معاجلة امرا�ض
ال�سكر وامرا�ض املعدة وال�سعال
بثمار هذه اال�شجار التي حتتوي
على الربوتينات والفيتامينات.
تعترب اي�ض ًا انهار القا�ش و�سيتيت
التي تقع يف اجلنوب الغربي
من ارتريا على بعد  300كيلو
مرت ًا من العا�صمة ا�سمرا من �ضمن
انهار بالدنا الآهلة باحليوانات
الربية .هذا املكان الذي يوجد يف
املنخف�ضات الغربية ويحتوي على
العديد من املزروعات وخمتلف
انواع اال�شجار يتميز مبناخه

احلار و�شبه القاحل  .فهذا املكان
الذي ي�صل �إرتفاعه مابني 1000
و 1500مرت ًا من �سطح البحر ي�صل
معدل �إرتفاع درجة احلرارة فيه
من � 20إىل  41درجة.ومن �ضمن
احليوانات الربية التي يحتويها
هذا املكان جند عدد كبري من
الفيلة واخلنازير الربية واالرانب
وخمتلف انواع الغزالن وغريها
بالإ�ضافة �إىل الطيور املهاجرة
واملقيمة.
تعرف �شبه جزيرة بوري التي تقع
على بعد  140كيلو مرت ًا يف اجلنوب
ال�رشقي من م�صوع باحلديقة
الطبيعية للحيوانات حيث توجد
بها اال�شجار واحليوانات الربية
املختلفة.ومن �ضمن احليوانات
التي ت�سكن يف هذه اجلزيرة
ال�صحراوية التي تتكون ار�ضيها
من االحجار وال�صخور ال�سوداء
التي خلفتها الرباكني ميكن ذكر
حمارالوح�ش االفريقي وف�صيلتني
من انواع الغزالن التي تعترب من
�ضمن احليوانات الربية املهددة
بالإنقرا�ض يف العامل بالإ�ضافة �إىل
طيور النعام والثعالب.
وتنت�رش هذه اال�شجار واحليوانات
التي حتتويها جزيرة بوري حتى
�ضواحي طيعو مبديرية ارعتا
.فكون هذه اجلزيرة واملناطق
املجاورة لها حتتمي بها تلك
احليوانات التي تنمو ب�شكل
متوا�صل يف الوقت الذي باتت فيه
على و�شك الإنقرا�ض يف بقية مناطق
العامل يعترب بالن�سبة لبالدنا امر ًا
يدعو للفخر .
حتتوي اي�ض ًا �شبه جزيرة بوري
ومنطقة (ونقبو )على عدد كبري من
طيور النعام واحليوانات الربية
االخرى التي مت ذكرها اعاله
والطيور البحرية التي حتلق يف
ال�سماء دوم ًا حيث ا�صبح م�شاهدة
تلك الطيور وهي تعي�ش بجوار
املنازل ال�سكنية امر ًا م�ألوف ًا
مما يو�ضح ذلك مدى تطور ثقافة
�سكان تلك املناطق يف حماية
احليوانات.كما حتتوي اي�ض ًا
�سماء تلك املناطق على العديد من
الطيور البحرية املختلفة.
ويف هذا ال�صدد يجب التذكري
بان املواهب الطبيعية تعترب من
الرثوات احلية التي تتيح فر�ص
العمل التي تفيد املجتمع والدولة
دون �رصف التكاليف الباهظة.
و�إدرك ًا الهمية الدور الذي ميكن
ان تلعبه هذه املواهب الطبيعية
يف �إنعا�ش اجلوانب الإقت�صادية
واحلياة الإحتماعية ظلت احلكومة
تتخذ العديد من
االرترية
املبادرات البناءة لتطوير هذه
املواهب الطبيعية حتى ترتقى
بها اىل م�ستوى ا�سواق ال�سياحة
العاملية.وكما نتابعه عرب و�سائل
الإعالم املحلية لبالدنا جند اي�ض ًا
الدور الذي مازالت تلعبه اجلهات
احلكومية يف رفع م�ستوى
وعي املواطنني من اجل تعزيز
دورهم للمحافظة على اال�شجار
واحليوانات الربية والرثوات
الطبيعية االخرى .ومما ال�شك
فيه ف�إن هذه املبادرات احلكومية
�ست�سهم يف تطوير هذا املجال �إذا
مت دعمها بقيم جمتمعنا املعروفة
وبثقافة احلفاظ والإعتناء بالبيئة
الطبيعية.
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فوائد متعددة لل�شعري يف الوقاية من االمرا�ض

احدث الدرا�سات ت�ؤكد ان ن�سبة الكال�سيوم يف ع�صري ال�شعري�أكرث من ن�سبته يف احلليب
با لإ �ضا فة

حواء �سليمان عبد القادر
ال�شعري من انواع احلبوب املغذية
جدا التى يكرث ا�ستخدامها يف منازلنا
العداد خمتلف امل�أكوالت خا�صة ايام
�شهر رم�ضان الذي ي�ستخدم يف العديد
من املنازل �ضمن املواد امل�ضافة
العداد احل�ساء( ال�شوربة).
وال�شعري من احلبوب الكاملة
الغنية بفيتامني ب واحلديد
والكال�سيوم واملغني�سيوم واملنغنيز
وال�سيلينيوم والزنك والنحا�س
والربوتني والأحما�ض الأمينية
والألياف الغذائية ،وم�ضادات
الأك�سدة املختلفة ،وغني �أي�ض ًا
مبادة البيتا جلوكان (وهو نوع من
الألياف القابلة للذوبان) يف ال�شعري
يبطئ من امت�صا�ص اجللوكوز بعد
تناول الطعام ،ويقلل من ارتفاع
اجللوكوز والأن�سولني.
ولع�شبة ال�شعري قدرة عالية على
تخلي�ص اجل�سم من ت�أثريات اال�شعة
ال�سينية (اك�س )ال�ضارة وامل�رسطنة،
تزيد من وظائف واداء كل من
ال�رشايني واالوردة والقلب والرئتني
واالمعاء والرحم و�رضوري لعمل
الكبد واملرارة  ،ت�ساعد يف منو
اخلاليا ومنع �سقوط ال�شعر و�سالمة
الغدد الدرقية  ،فيها ن�سبة عالية
من حم�ض الفوليك الذي يقى من
اغلب العيوب اخللقية للجنني.
وقد اثبتت الدرا�سات احلديثة ان
لل�شعري العديد من الفوائد للوقاية
من االمرا�ض والتخل�ص من بع�ض
امل�شاكل ال�صحية.
فقد اوردت بع�ض املواقع
االلكرتونية ان لل�شعري فوائد يف
احلفاظ على �صحة الأمعاء اذ يعترب
ال�شعري م�صدر ًا ممتاز ًا للألياف
الغذائية ،كما توفر الغذاء الالزم
لبكترييا الأمعاء اجليدة وب�شكل
خا�ص يف تعزيز �صحة القولون،
وبالتايل احلفاظ على حركة منتظمة
للأمعاء و�إخراج الف�ضالت بانتظام
واحلفاظ على نظافة املعدة،التقليل
من فر�ص الإ�صابة ب�رسطان
القولون،التقليل من فر�ص الإ�صابة
بالبوا�سري ،كما ي�ساعد االفراد
الذين يعانون من الوزن الزائد يف
خ�سارة الوزن.
ويعترب ال�شعري اي�ضا من الوجبات
التى ت�ساعد يف ال�شعور بال�شبع النه
يحتوى على العديد من االلياف
دون �إ�ضافة �أية �سعرات حرارية ،ما
يجعل ال�شعري هام ًا ب�شكل خا�ص ملن

يرغبون يف خ�سارة الوزن الزائد.
وعموم ًا ف�إن تناول احلبوب
الكاملة ،مثل ال�شعري ،ي�ساعد على
حت�سني عمليات الأي�ض يف اجل�سم،
والتقليل من ال�شعور باجلوع.
وثبت اي�ضا ان تناول ال�شعري
ي�ساعد يف احلماية من ح�صى
املرارة وذلك ب�سبب حمتواه العايل
من الألياف الغذائية والتي ت�ساعد
على التقليل من الأحما�ض التي يتم
�إفرازها وتراكمها والذي قد يت�سبب
يف ح�صى املرارة ،كما يعترب
غنيا مب�ضادات االك�سدة املتنوعة
والتي تقلل من فر�ص الإ�صابة
بال�رسطان،اذ يحتوي ال�شعري على
مواد غذائية معينة تتحول بعد
ه�ضمها �إىل مواد من املمكن �أن حتمي
من �رسطانات الثدي و�أنواع �أخرى من
ال�رسطانات كذلك كما تقلل من فر�ص
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وااللتهابات
عموماً،فت�صلب ال�رشايني هي حالة
مر�ضية تن�ش�أ عن تراكم املواد
الدهنية (مثل الكولي�سرتول) يف داخل
الأوعية الدموية ،ويحتوي ال�شعري

ال�شعري �أ�سبوعياً،
للم�ساعدة يف تعزيز
�صحة جهاز الدوران
والقلب.
وال�شعري غنى مبادتى الفو�سفور
والنحا�س اللذان ي�ساعدان يف
ال�سيطرة على حالة املري�ض بعد
اال�صابة به�شا�شة العظام،النهما
يعمالن على تعزيز �صحة العظام،
وقد اظهرت الدرا�سات �أن ع�صري
ال�شعري يحتوي على كميات من
الكال�سيوم �أكرب بكثري من تلك التي

على مادة النيا�سني التي ت�ساعد
على خف�ض م�ستويات الكول�سرتول.
وت�ساعد الألياف الغذائية املوجودة
يف ال�شعري على ال�سيطرة على
م�ستويات الكولي�سرتول ال�سيء يف
اجل�سم وخف�ضها ،ويو�صي الأطباء
بتناول ال�شعري ب�شكل خا�ص ب�سبب
حمتواه القليل جد ًا من الدهون
وخلوه التام من الكولي�سرتول.
كما ويو�صي الأطباء الن�ساء
اللواتي يعانني من �أمرا�ض القلب
وال�رشايني وارتفاع �ضغط الدم بعد
بلوغ �سن انقطاع الطمث بتناول 6

يحويها احلليب مثالً.
ونظر ًا لأن العظام حتتاج
للمغني�سيوم واحلديد لتعزيز �صحة
العظام ،ف�إن تناول كميات كافية من
ال�شعري ي�ساعد على تزويد اجل�سم
بهذه املواد ،معزز ًا بذلك �صحتها.
وللع�صري املعد من ماء ال�شعري
فوائد يف عالج امل�سالك البولية،
ف�رشب ماء ال�شعري هو عالج طبيعي
اللتهابات امل�سالك البولية ،كونه
مدر طبيعي للبول يزيد التبول
وي�ساعد يف طرد ال�سموم والبكترييا
امل�سببة للعدوى من اجل�سم.

لل�شعري الغني بالألياف قد
�ساعد على التقليل ب�شكل كبري من
م�ستويات اجللوكوز والأن�سولني
يف �أج�سامهم.
ويعترب ال�شعري م�صدر ًا
ملادة
ممتاز ًا

ح�ص�ص
من

�إ ىل
ذلك ،ف�إنه ي�ساعد على تطهري الكلى
وم�ضاد اللتهابات اجلهاز البويل،
كما �أنه ي�ستخدم لعالج التهاب
املثانة ،ح�صوات الكلى وارتفاع
م�ستويات الكرياتينني
وملن ي�شكون من �ضعف جهاز
املناعة لديهم وتعر�ضهم لنزالت
الربد با�ستمرار فان ال�شعري ي�ساعد

يف تقوية جهاز املناعة نظرا لغناه
باملواد الغذائية الهامة ،ف�إنه
يعترب �أحد الأغذية الطبيعية املعززة
واملقوية جلهاز املناعة والتي
ت�ساعد على حماية اجل�سم من �أمرا�ض
مثل نزالت الربد والإنفلونزا.
وي�ساعد احلديد املوجود يف
ال�شعري على زيادة حجم الدم
واحلماية من الأنيميا والتعب
وتعزيز �إنتاج خاليا الدم احلمراء،
كما وي�ساعد على تعزيز وظائف
الكلى.
ويعمل ع�صري ال�شعري اي�ضا يف
تخفي�ض الكولي�سرتول الحتواء ماء
ال�شعري على ن�سب عالية من الألياف
غري القابلة للذوبان ،يعترب
م�صدر ًا جيد ًا للحد من م�ستويات
الكولي�سرتول يف الدم ،مما يقلل
من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
الألياف الغذائية يف ال�شعري مرتفعة
�أي�ضا يف بيتا جلوكان التي ت�ساعد
على منع امت�صا�ص الكول�سرتول من
الطعام يف املعدة والأمعاء.
والنن�سي مر�ضى ال�سكرى فقد ثبت
ان ال�شعري ي�ساعد يف ال�سيطرة على
ال�سكري من النمط الثاين� ،إذ يحتوي
على كمية كبرية من الألياف التي
ت�ساعد على �إبطاء عمليات امت�صا�ص
اجللوكوز يف اجل�سم.
وقد �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن
تناول جمموعة من مر�ضى ال�سكري

ال�سيلينيوم التي ت�ساعد
على تعزيز مرونة اجللد وحمايته
من ال�شوارد احلرة وال�رضر.
ويعرف يف العديد من الدول
العربية ح�ساء ال�شعري بالتلبينة
وهو من بني امل�أكوالت التى تلعب
دورا كبريا يف تخلي�ص اجل�سم من
العديد من ال�سموم.
فوائد التلبينة
التلبينة  :هي ح�ساء مطحون ال�شعري
بنخالته اي بق�رشه.
طريقة حت�ضري التلبينة :يو�ضع كوب
من ال�شعري املطحون بنخالته يف
قدر ثم تو�ضع عليه خم�س كا�سات
ماء ويحرك ملدة ع�رش دقائق على
نار هادئة ،ميكن ا�ضافة ملعقة
ع�سل.
والهم
الغم
فوائدها :تزيل
واالكتئاب،ترطب وتغذي االع�ضاء
وي�ساعد ال�شعري يف ه�ضم احلليب،
جتلو البلغم من املعدة ،متنع
اال�رضاب يف النوم وتنظم النوم
واال�ستيقاظ ،تخف�ض الكولي�سرتول
وتعالج القلب ،توخر ظهور
اعرا�ض ال�شيخوخة وتقى من ال�شلل
الرعا�ش ،تعالج ال�رسطان وتلني
وتهدئ القولون ،مفيدة يف حاالت
اال�سهال والتيفوئيد وتقوى جهاز
املناعة .
طريقة حت�ضري ع�صري ال�شعري
للح�صول على الفوائد يف�ضل
حت�ضري ع�صري ال�شعري يف املنزل
ل�ضمان عدم �إ�ضافة �أية مواد حافظة
ومنكهات وحمليات �سكرية.
طريقة التح�ضري:
غ�سل وتنظيف ال�شعري باملاء.
و�ضع ماء يف �إناء وتركه حتى
يغلي.
بعد غليان املاء ،يتم ا�ضافة
ال�شعري اىل املاء ملدة ن�صف �ساعة
ت�صفية املاء من حبوب ال�شعري
واالحتفاظ به يف الثالجة ليتم
تقدميه بارداً.
ون�رش موقع العني االخبارية عن
فوائد �رشب ع�صري ال�شعري على
الريق اذ ي�ساعد على �إدرار البول
ب�شكل كبري ،وي�ساهم يف التخل�ص
من ال�سموم املختلفة ،والوقاية من
الأمرا�ض التي ت�صيب القلب ويحمي
من التعر�ض �إىل ت�صلب ال�رشايني
والتقليل من �ضغط الدم املرتفع.
كما ان �رشب ع�صري ال�شعري
على الريق ي�ساعد يف الوقاية من
التهابات املعدة والتخل�ص من
حاالت الإم�ساك اىل جانب التقليل
من االمرا�ض ال�سابق ذكرها،وتناول
ال�شعري على الريق يعمل على
االهتمام بالب�رشة ،كما �أنه يقلل من
ن�سبة التعر�ض �إىل التجاعيد التي
تظهر على الب�رشة مع التقدم يف
ال�سن.
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يف اجلولة الرابعة من الدوري الإجنليزي املمتاز:

ديربي �شمال لندن حتت �شعار مداواة اجلراح

يدخل توتنهام مباراة قمة �شمال لندن ،يوم غد الأحد،
وهو يعلم �أن الفوز على غرميه �آر�سنال �سيمنحه دفعة
معنوية يحتاجها ب�شدة .وتلقى توتنهام هزمية مفاجئة
على �أر�ضه �أمام نيوكا�سل يونايتد ،يوم غد الأحد ،بعد
�أداء متوا�ضع �أظهر �أنه مل يعرث على �إيقاعه بعد هذا
املو�سم .وو�سط ت�شا�ؤم املدرب ماوري�سيو بوكيتينو
وقلقه من احتمال فقدان بع�ض الالعبني قبل انتهاء
فرتة االنتقاالت يف �أوروبا ،كانت هناك حالة غريبة يف
النادي الذي خ�رس يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا املو�سم
املا�ضي .و�أ�شار املهاجم الربازيلي لوكا�س مورا �إىل
�أنه ال يوجد �أف�ضل من مباراة قمة لالنتفا�ض .وقال "هل
هذه هي مباراة مثالية لنا بعد الهزمية �أمام نيوكا�سل؟
نعم ،نحن بحاجة للنظر �إىل الأمام ،هناك العديد من
املباريات ال�صعبة املقبلة ،يجب علينا العودة �إىل
العمل والفوز على �آر�سنال" .وتلقى �آر�سنال �رضبة ب�شكل
خمتلف عندما �سقط � 3-1أمام ليفربول املت�صدر و�سيكون عازما على تفادي هزمية �أخرى يف القمة .ورمبا �سي�شعر املدرب الإ�سباين
�أوناي �إميري ب�إغراء �إ�رشاك ثالثي يف الهجوم لأول مرة ،بعدما قدم نيكوال�س بيبي الوافد اجلديد �أداء مثريا للإعجاب يف اجلناح
الأمين ،و�أن يتقا�سم املهام الهجومية مع �ألك�سندر الكازيت وبيري�-إميريك �أوبامياجن .وعانى املدافع الربازيلي دافيد لويز ،القادم
من ت�شيل�سي هذا ال�صيف ،من وقت �صعب �أمام حممد �صالح مهاجم ليفربول يف �آنفيلد ،و�سيكون بحاجة لرفع م�ستواه �أمام هاري كني
و�سون هيوجن مني .ويحل ليفربول �ضيفا على برينلي اليوم ال�سبت يف مباراة يعتقد املدرب يورجن كلوب �أنها "خادعة" لفريقه .فمن
الناحية النظرية ال يجب �أن يقلق الفريق الذي عادل رقمه القيا�سي باالنت�صار يف  12مباراة متتالية يف الدوري و�أحرز ت�سعة �أهداف يف
�أول ثالث مباريات ،من مواجهة برينلي الذي ق�ضى املو�سم املا�ضي وهو يحاول النجاة من الهبوط .لكن رغم فوز ليفربول  3-1ب�ستاد
ترف مور يف املو�سم املا�ضي ،كان مت�أخرا حتى الدقيقة  62و�سيتذكر كلوب اخل�سارة �2-صفر �أمام فريق املدرب �شون دايت�ش قبل 3
�أعوام .ويتوقع مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب ،الذي يت�أخر بنقطتني عن ليفربول ،حتقيق الفوز على برايتون �آند هوف �ألبيون ب�ستاد
االحتاد .وح�سم فريق املدرب بيب جوارديوال اللقب عندما تغلب  4-1على م�ست�ضيفه برايتون يف اجلولة الأخرية من املو�سم املا�ضي،
لكن الفريق القادم من ال�ساحل اجلنوبي عزز ت�شكيلته وتعاقد مع املدرب جراهام بوتر .وعقب تغلبه �4-صفر على ت�شيل�سي يف اجلولة
الأوىل ،اكتفى مان�ش�سرت يونايتد بقيادة املدرب �أويل جونار �سول�سكاير بالتعادل مع م�ست�ضيفه وولفرهامبتون ،وتلقى هزمية مفاجئة
�أمام �ضيفه كري�ستال باال�س و�سي�شكل خروجه ملواجهة �ساوثهامبتون اختبارا ملدى قدرة الفريق ال�شاب على االنتفا�ض .وي�ست�ضيف
ت�شيل�سي ومدربه فرانك المبارد ،بعد حتقيق �أول فوز هذا املو�سم �ضد م�ست�ضيفه نورويت�ش �سيتي ،مناف�سه �شيفيلد يونايتد اليوم ال�سبت.

يف الأ�سبوع الثالث من دوري الليجا الإ�سبانية:

بيل ي�ستهدف تعزيز مكانته يف ت�شكيلة ريال مدريد
ي�سعى الويلزي جاريث بيل لتعزيز مكانه يف الت�شكيل
الأ�سا�سي لريال مدريد ،عندما يحل فريقه �ضيفا على
فياريال يوم غد الأحد ،يف اجلولة الثالثة من الدوري
الإ�سباين .وكان من املتوقع �أن يرحل بيل عن الفريق
يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية ،بعد �ست �سنوات
ق�ضاها مع الفريق عقب انتقاله من توتنهام الإجنليزي،
ولكن يبدو �أنه ي�ستعد للبقاء بعدما ف�شلت �صفقة رحيله
للدوري ال�صيني .وقال زين الدين زيدان مدرب الريال
يف وقت �سابق "كلما غادر بيل الفريق ب�شكل �أ�رسع كلما
كان ذلك �أف�ضل" ،ولكنه اعتمد عليه يف الت�شكيل الأ�سا�سي
ب�أول مباراتني يف الدوري .ولعب بيل ب�شكل جيد ،ومبا �أن
الريال يعاين من �إ�صابات متعددة� ،سيتم االعتماد عليه مرة
�أخرى �أمام فياريال .ومل يغب بيل ،الذي عانى من العديد
من الإ�صابات خالل وجوده يف الريال ،عن �أي مباراة يف
فياريال منذ ان�ضمامه للفريق ،حيث لعب يف ال�ست مباريات التي خا�ضها امللكي هناك.و�شارك بيل للمرة الأوىل �أمام فياريال يف 15
�سبتمرب  2013و�سجل الهدف االفتتاحي للريال .وبعد فوزه ب�أربعة �ألقاب لدوري �أبطال �أوروبا ولقب للدوري ،بدا �أن وقت رحيل بيل
قد حان ولكن �سل�سلة من امل�شاكل �أبقته مع الريال .وجاءت �إ�صابتا ماركو �أ�سين�سيو اخلطرية يف الركبة و�إيدين هازارد يف �أوتار الركبة
ع�شية انطالق املو�سم ،لتمنحا الأمل لبيل ،حيث مهدتا الطريق ليبد�أ الويلزي مباراة �سيلتا فيجو التي فاز بها الريال  .1 / 3وان�ضم
خامي�س رودريجيز و�إي�سكو لقائمة امل�صابني ،ويبدو �أن بيل بات مهما مرة �أخرى لزيدان .وقال زيدان" :ما تغري هو �أن الالعب يرغب
يف البقاء ،ال يوجد �أكرث من ذلك ،املهم بالن�سبة لنا يف املقام الأول ،هو �أن الالعب يريد البقاء يف النادي ،وهذا هو ال�شيء الأهم".
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و�أ�ضاف" :الآن ،يوجد العديد من الأ�شياء التي قيلت ب�ش�أن هذا املوقف ،وحتدثت عنه �أنا
�أي�ضا ،ولكن ال�شيء املهم هو رغبة الالعب يف البقاء ونحن نعتمد على ذلك" .ويتطلع
بيل والريال ال�ستعادة التوازن ،بعد التعادل � 1/1أمام �ضيفه بلد الوليد يف اجلولة
املا�ضية .ومن املقرر �أن ي�ستمر غياب ليونيل مي�سي ،قائد فريق بر�شلونة حامل اللقب،
يف مباراة الفريق �أمام �أو�سا�سونا اليوم ال�سبت .وبدا �أن املهاجم الأرجنتيني كان قريبا
من العودة للفريق بعد �إ�صابته يف ربلة ال�ساق (ال�سمانة) خالل مباراة الفريق �أمام
ريال بيتي�س والتي فاز بهال  ،2 / 5ولكنه مل يدخل قائمة الفريق ك�إجراء احرتازي،
خا�صة و�أن م�شاكله ت�شفى ب�شكل �أبط�أ من املتوقع .و�سجل �أنطوان جريزمان �أول �أهدافه
للنادي و�سيقود هجوم الفريق مع ا�ستمرار غياب لوي�س �سواريز .ويبقى فريقا �أتلتيكو
مدريد و�إ�شبيلية هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا مبباراتيهما يف �أول جولتني.
وي�ست�ضيف �أتلتيكو مدريد ،الذي يدربه دييجو �سيميوين ،فريق �إيبار يوم غد الأحد.
ويف بقية مباريات هذه اجلولة ،يلتقي ليفانتي مع بلد الوليد ،وخيتايف مع �أالفي�س،
وريال بيتي�س مع ليجاني�س ،وبلن�سية مع ريال مايوركا ،و�إ�سبانيول مع غرناطة.

يف واجهة اال�سبوع الثاين للدوري الإيطايل:

قمة حامية بني يوفنتو�س ونابويل

ي�شهد الدوري الإيطايل لكرة القدم نهائي مبكر اليوم ال�سبت ،عرب لقاء القمة
الذي يجمع يوفنتو�س حامل اللقب يف املوا�سم الثمانية املا�ضية مع مناف�سه
الرئي�سي نابويل يف املرحلة الثانية للم�سابقة التي ت�شهد حماوالت م�ستميتة من
�إنرت ميالن للمناف�سة بقوة على اللقب .وا�ستهل نابويل م�سريته يف املو�سم احلايل
بفوز مثري على م�ضيفه فيورنتينا  3 - 4يف الوقت الذي فاز فيه يوفنتو�س بقيادة
مدربه اجلديد ماوري�سيو �ساري على م�ضيفه بارما بهدف دون رد ..ي�أتي هذا يف
الوقت الذي بد�أ فيه �إنرت ميالن بقيادة مدربه انطونيو كونتي ويف ح�ضور مهاجمه
البلجيكي اجلديد روميليو لوكاكو م�شواره باكت�ساح ليت�شي برباعية نظيفة .وي�سعى
�ساري الذي تعر�ض م�ؤخرا للإ�صابة بالتهاب رئوي ،لتحقيق الفوز يف مواجهة
فريقه ال�سابق نابويل الذي يلعب للمو�سم الثاين على التوايل حتت قيادة كارلو
ان�شيلوتي .وكان �ساري هو �آخر من جنح يف حتقيق الفوز على ملعب يوفنتو�س يف
مو�سم  /2018 2017عندما تناف�س نابويل على اللقب مع ال�سيدة العجوز حتى الرمق
الأخري من املو�سم ،ولكن يوفنتو�س ح�سم حينها اللقب ال�سابع على التوايل ثم توج
يف املو�سم املا�ضي بلقبه املحلي الثامن على التوايل .ولقن �ساري حينذاك فريق
يوفنتو�س الهزمية اخلام�سة فقط خالل  152مباراة على ملعبه .ويتطلع املك�سيكي
هريفينج لوزانو املن�ضم حديثا لنابويل قادما من ايندهوفن الهولندي لهذه املباراة
بفارغ من ال�صرب �أي�ضا .ويتناف�س لوزانو مع املهاجمني دراي�س مريتينز وخوزيه
كاييخون على امل�شاركة يف الت�شكيل الأ�سا�سي لنابويل .كما ي�ضم خط هجوم نابويل
�أي�ضا القائد لورينزو �إن�سيني واراكايو�س ميليك .على اجلانب الأخر يخو�ض �إنرت
ميالن مواجهة �سهلة ن�سبيا �أمام م�ضيفه كالياري يوم غد الأحد .وي�سعى كونتي
الذي �صعد ملن�صة التتويج مع يوفنتو�س وت�شيل�سي لل�سري على نف�س النهج مع �إنرت
ميالن .وتعاقد �إنرت ميالن مع املدافع الإيطايل الدويل كري�ستيانو برياجي كما �أن
�صانع اللعب الت�شيلي الدويل اليك�سي�س �سان�شيز بات على �أعتاب االنتقال للفريق
يف غ�ضون �ساعات ليلحق بزميله ال�سابق يف مان�ش�سرت يونايتد لوكاكو الذي �سجل
هدفا يف ظهوره الأول مع �إنرت يف مواجهة ليت�شي .ويف مباراة �أخرى يوم غد الأحد
يلتقي الت�سيو مع روما يف مواجهة ديربي .ويلتقي ميالن مع بري�شيا ال�صاعد حديثا
اليوم ال�سبت .ويف باقي مباريات يوم غد الأحد يلتقي اتالنتا مع تورينو واودينيزي
مع بارما وليت�شي مع فريونا وجنوه مع فيورنتينا و�سا�سولو مع �سامبدوريا.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية

الدوري الإ�سباين للدرجة االوىل( -:ال�سبت � 31أغ�سط�س) الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت � 31أغ�سط�س)

			�إ�شبيلية � -- : --سيلتا فيغو 			21:00
�إيفرتون  -- : --وولفرهامبتون 16:00
�آر�سنال  -- : --توتنهام هوت�سبري �		 18:30أتلتيك بيلباو  -- : --ريال �سو�سييداد 		23:00

							

					
(الأحد � 01سبتمرب)

بولونيا � -- : --سبال 21:45

(الأحد � 01سبتمرب)

			الت�سيو  -- : --روما 19:00
فالن�سيا  -- : --ريال مايوركا 18:00
							
				�أتالنتا  -- : --تورينو 21:45
							�إ�سبانيول  -- : --غرناطة 20:00
ليت�شي  -- : --هيال�س فريونا 21:45
				
					�أتلتيكو مدريد � -- : --إيبار 20:00
		
فياريال  -- : --ريال مدريد �			22:00أودينيزي  -- : --بارما 21:45
							
جنوى  -- : --فيورنتينا 		 21:45
														
كالياري  -- : --انرت ميالن 21:45
														
�سا�سولو � -- : --سامبدوريا 21:45
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طوت بطولة �رشق وو�سط افريقيا لكرة
القدم للأ�شبال ملادون  15عاما ع�رص
اجلمعة �أخر �صفحاتها بتتويج منتخب
�أوغندا باللقب عقب تفوقه الكا�سح
على منتخب كينيا ب�أربعة �أهداف نظيفة
يف �إ�ستاد ا�سمرا الدويل.
البطولة التي �إنطلقت يف ال�ساد�س
ع�رش من �أغ�سط�س اجلاري مب�شاركة ع�رشة
فرق �إقليمية هي (اثيوبيا � ،أوغندا ،
كينيا  ،تنزانيا  ،رواندا  ،ال�سودان ،
جنوب ال�سودان  ،ال�صومال  ،بوروندي
وارتريا)  ،كانت �شاهدة خالل �أ�سبوعني
م�ضت على فوا�صل من التناف�س والندية
وتفتق مواهب نا�شئة واعدة.
اليوم اخلتامي للبطولة �شهد بداية
�إقامة مباراة ترتيبية لتحديد املركزين
الثالث والرابع جمعت بني منتخبي
رواندا وبوروندي من �أجل �إنهاء البطولة
على جائزة �رشفية.
وات�سمت املواجهة باللعب اخل�شن
واالحتكاك البدين املفرط بني الالعبني
 ،الأمر الذي �أدى اىل تدخل حكم املباراة
يف �أكرث من مرة لتهدئة اللعب.
وانتهى ال�شوط االوىل بتفوق وا�ضح
من منتخب بوروندي كلله بت�سجيل
هدف التقدم  ،لكن يف ال�شوط الثاين
ظهر منتخب رواندا �أكرث ت�صميم و�إتزانا
و�شن عديد الهجمات �أ�سفرت �إحداها عن
هدف تعديل النتيجة لتتجه املواجهة
اىل ركالت احل�سم الرتجيحية .
وفيها �إ�ستطاع حار�س مرمى منتخب
رواندا كر�ستيان ن�شيميمانا من الت�صدي
لركلتي جزاء  ،ليقود فريقه للفوز ب�أربعة
ركالت مقابل ركلتني  ،ويتوج باملركز
الثالث وامليداليات الربونزية.
يف امل�ؤمتر ال�صحفي بعد اللقاء ،
�أ�شار مدرب منتخب رواندا روا�سمانزي
يفي�س انه فريقه �إ�ستحق الفوز  ،وان
املواجهة جاءت عالية امل�ستوى و�أبانت
روح التالحم والوحدة يف فريقه.
من جهته �أكد مدرب منتخب بوروندي
 ،جو�ستافو نيونكورو ب�أن املباراة كانت
جيدة  ،وان �رضبات اجلزاء الرتجيحية هي
تعتمد �أكرث على عامل احلظ.
عقب ذلك � ،أدت فرقة مرياث الفنية
عرو�ض �إ�ستعرا�ضية مو�سيقية تعك�س
م�ضمون احلدث واهداف البطولة  ،القت

�إ�ستح�سان اجلمهور.
قبل �أن يتاح املجال لإنطالق املباراة
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يف نهائي بطولة �سيكافا ملادون  15عاما الذي جاء من جانب واحد

منتخب �أوغندا يكتب التاريخ يف �أ�سمرا
ويظفر ب�أوىل �ألقاب بطولة �سيكافا للأ�شبال

اخلتامية التي تقابل فيها منتخبي كينيا
و�أوغندا يف �سعيهما احلثيث للتتويج
بلقب البطولة التي تقام لأول مرة على
�صعيد قارة افريقيا .
ونزل �ضيوف ال�رشف يتقدمهم رئي�س
االحتاد افالريقي لكرة القدم امللغا�شي
�أحمد احمد ةمفو�ض الثقافةوالريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي و�سكرتري �إحتاد
�سيكافا معت�صم جعفر ورئي�س �إحتاد
كرة القدم ال�سيد� /إ�سيا�س �أبرهام
واالمني العام الحتاد �سيكافا نيكوال�س
مو�سيني اىل ار�ضية امللعب مل�صافحة
العبي الفريقني والطاقم التحكيمي الذي
كان يقوده حكم ال�ساحة االرتري �إدري�س
حممد مبعاونة من

ويف جمريات اللقاء النهائي  ،مل
يواجه املنتخب الأوغندي �أي ندية تذكر
فتمكن منذ بداية اللقاء من فر�ض
�أ�سلوبه ون�سج �سيطرة كاملة على مرمى
املنتخب الكيني الذي حاول الإعتماد
على اللعب املمرحل والتمريرات
الق�صرية يف منت�صف امللعب.
ودون الالعب �أبا�سي كيويوين على
�أول الأهداف بعد �إنق�ضاء خم�س دقائق
فقط من �صافرة احلكم االوىل  ،قبل �أن
ي�ضاعف زميله ترافي�س موتيابا الكفة
يف �أخر �أنفا�س ال�شوط االول  ،لتخرج
�أوغندا متقدمة بهدفني نظيفني من
احل�صة االوىل.
ن�صب
،
اال�سرتاحة
من
العودة
بعد
ّ

االرتري االخر �أرون قربكر�ستو�س و�إيدي
�سوو �إيال من تنزانيا  ،و�صبو حممد من
ال�سودان حكم رابع.

الالعب �أبا�سي كيويوين نف�سه جنما
للقاء ب�إحرازه هدفني عند الدقيقتني
اخلام�سة واالربعني والثامنة واالربعني ،
و�سط �إنهيار تام من دفاع الكيني الذي

كان بالحول
والقوة يف هذه املواجهة ومل ي�ستطيع
العودة اىل �أجواء املباراة بعد ذلك
لتنتهي ب�أربعة �أهداف نظيفة  ،ويتوج

املنتخب االوغندي بلقب البطولة عن
جدارة وا�ستحقاق.
و�أ�شار مدرب منتخب كينيا �ساجار
الخاين يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي دار
عقب اللقاء  ،ب�أن فريقه حقق �أهداف
التي و�ضعها خالل هذه البطولة  ،م�شريا
ان فريقه قدم مواجهة حمرتمة لكن
الفوارق يف البنية اجل�سمانية هي التي
ف�صلت بني الفريقني والتي اهدت
املنتخب االوغندي اللقب .
من جهته ا�شار مدرب منتخب جاك�سون
ماجيورا املدير الفني ملنتخب �أوغندا بان
فريقه مل يتفاج�أ بتتويجه بالبطولة  ،لأنه
بب�ساطة يلعب بطريقة مميزة ومتوازنة
يف اخلط الدفاعي وال�شق الهجومي.
ويف اجلوائز الفردية  ،نال الالعب
�أبا�سي كيويوين من منتخب �أوغندا
على جائزة هداف البطولة بعيد ت�سجيلة
اهداف  ،فيما توج جنم منتخبنا الوطني
مت�سقن ت�سفاي بلقب �أف�ضل العب يف
البطولة � ،أما جائزة �أف�ضل حار�س مرمى
فذهبت للحار�س الكيني لواجنو �ألفني.
هذا وح�سم منتخب رواندا املركز
الثالث بعيد فوزه على منتخب بوروندي
بركالت اجلزاء الرتجيحية يف مباراة
ترتيبية �إنتهى وقتها اال�صلي بالتعادل
االيجابي هدف من كل �شبكة.
يف غ�ضون ذلك �إ�ستقبلت البالد
رئي�س االحتاد االفريقي لكرة القدم
(الكاف)  ،امللغا�شي �أحمد �أحمد ملتابعة
جمريات املبارة النهائية لبطولة

�سيكافا  ،ولتقدمي واجب العزاء يف وفاة
رئي�س �إحتاد �سيكافا ال�سابق ت�سفاي
قرب�إي�سو�س.

على هام�ش مواجهات املجموعةاالوىل

ارتريا وبوركينا فا�سو يق�صان �شريط افتتاح بطولة الأمري �سعود القي�صل

ي�شارك منتخب اجلالية االرترية بجدة
يف بطولة ك�أ�س االمري �سعود الفي�صل
(يرحمه اهلل) للقن�صليات الدبلوما�سية
والتي ي�شارك فيها ( 20فريقا) ويقع
منتخب اجلالية �ضمن املجموعة الأوىل
التي ت�ضمن دول  /1ارتريا  /2بوركينا
فا�سو  /3م�رص  /4العراق  /5فل�سطني
 ..و�سوف تنطلق البطولة اليوم ال�سبت
و�سوف تكون املباراة االفتتاحية بني
منتخب جالية ارتريا �ضد منتخب جالية
بوركينا فا�سو  ..بالتوفيق ملنتخب
جاليتنا
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�إعداد/
عادل �صالح

هما الت�أزر يف �سنابل عزة
�سبتمرب العمالق يبد�أ ق�صة
واملولد امليمون يحمل همنا
يفجر الر�صا�صة العظيمة
بطل على الت�أريخ يكتب ا�سمنا
ك�أمنا الأزهار يف ت�أن�س
والبلبل الغريد ين�شد فخرنا
**************
"�أداله" هذا العواتي يحدث
ب�أنه نب�ض ي�سجل �صوتنا
و�أنه مهد البداية �أو ًال
وفجر الطليعة للعوامل معلنا
ف�أجنب الثوار جند م�سرية
بن�صرها من الطالئع تقتني
وجي�شنا ال�شعبي حقق ن�صره
بهمة علياء �أ�سكن روعنا
جاب البالد وال�صباح ب�شره
�إذ كيف �أن الزهو ميلأ فجرنا
***************
�ساوا تعطر الزمان مفاخر ًا
فينت�شي بها ال�شباب موقنا
فتقتدي �أثر البالد �سماحة
وهي على املدا تبارك خطونا
كواكب تناثرت ب�سمائنا
وفوقها املدار يحمل �شم�سنا
***************
واجليل بعد اجليل يف تفرده
وقد �إرتقى فوق املعاليا �أزمنا
حمل البيارق وامل�شاعل يف الدنا
ومن اخلمائل كيف يقطف �سو�سنا
�صوغوا له من الق�صيد جماله
ومن رقائق البالغة �أح�سنا
***************
مايو يفجر النماء على املدا
وفاحت ال�شذا يحلق كال�سنا
هما الت�أزر يف �سنابل عزة
مثل فرا�شة جتنح حولنا
وب�أيكها تلك الطيور ت�ضرعت
هي باحلنني والهداوة تذعنا
�شهيدنا �سكب الدماء عزيزة
ردد يف كل الأباطح موطنا
من ها هنا هتف اجلميع ب�أ�سره
	�أطفالنا كم للن�شيد يدندنا
عبداهلل كرام

�أقوال م�أثورة

من �أقوال العظماء

 �سلوك الإن�سان مر�آةقلبه  ،فمن كان �سلوكه
جمي ً
ال كان قلبه �سليماً.
(جربان خليل جربان)
 كثري من النا�س يعلمون�أنهم تع�ساء ،و�أكرث منهم
ال يعلمون �أنهم �سعداء.
(�ألربت �شفايتزر)
 ال ميكن للحظ �أني�ساعد من ال يفعلون
�شيئا�(.سوفوكلي�س)
 �أ�رض �شيء على الإن�سانهو اجلهل ،و�أ�رض �آثار
اجلهل هو اخلوف(.عبد
الرحمن الكواكبي)
 قال حكيمِ -:ام�ض ك�أنك
ا�صمت ك�أنك
ت�سمع،
مل
َ
ُ
َ
تفهم ،جتاهل ك�أنك
مل
ْ
وان�س ك�أنك مل
مل تَ رى،
َ
تذكر ،فبذلك �ستنال حياة
هادئة جميلة وتعي�ش
مرتاحا.
ً
 النجاح يكون منن�صيب من حتلو بال�شجاعة
ليفعلو �شيئا  ,لكنه
نادرا ما يكون من ن�صيب
اخلائفني من العواقب.
(جواهر الل نهرو)
 من ال�سخف �أن نهتملآراء ا�شخا�ص نحن ال نهتم
بهم ا�صال( .ماري فون �آبرن
راي�شنباخ)
 القراءة دون �أن ترتكت�أثري مثل الأكل من دون
ه�ضم�(.إدموند بريك)

الكلمات املتقاطعة

 .1من القارات
 .2زعيم جنوب افريقي �شهري
 .3مدينة بالقا�ش بركة _ يتبع الربق
(م)

كلب "يخادع" ع�صفورا ويلتهمه يف لقطة الفتة

انت�رش مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة
جرت يف فناء منزل يف الواليات املتحدة،
قام خاللها كلب باالقرتاب البطيء والهادئ
من ع�صفور ،حتى متكن من التهامه يف نهاية
املطاف .وانت�رش املقطع �رسيعا عرب �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،يف حني عرب امل�شاهدون
عن انبهارهم من دهاء الكلب الذي اقرتب ببطء
من الع�صفور دون �أن يثري اخلوف فيه.

�صور نادرة جلثة مارلني مونرو تظهر لأول مرة وهي بامل�شرحة

�صور التقطها الأمريكي  Leigh Wienerجلثة مواطنته املغنية واملمثلة
وجنمة الإغراء ال�شهرية ،مارلني مونرو ،بعد �ساعات من العثور عليها ميتة
يف � 4أغ�سط�س  1962فوق �رسير فيلتها بلو�س �أجنلو�س ،ظهرت لأول مرة يف فيلم
وثائقي عنوانه  Scandalous: The Death of Marilyn Monroeوعر�ضته �شبكة
 Fox Newsالتلفزيونية الأمريكية يف منت�صف اغ�سط�س املا�ضي ،بعد �أن �أخفاها
امل�صور ال�شهري طوال �أكرث من � 57سنة.
�أهم ما التقطه ويرن الذي تويف يف  1993بعمر  63عاما ،من دون �أن يك�شف
عن وجود ال�صور واملكان الذي �أخفاها فيه ،هي التي يظهر فيها ج�سم جنمة
اخلم�سينات وال�ستينات بالكامل ،بال حياة لأول مرة ،وهي �صور ك�شف عنها ابنه
 Devikالبالغ � 60سنة ،وعنها روى يف الفيلم الوثائقي الذي تابعت "العربية.
نت" ما دار حوله بو�سائل �إعالم �أمريكية و�أجنبية ،منها �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،فقال �إن والده ت�سلل اىل مقر الطبيب ال�رشعي ،و�إىل م�رشحة بلو�س
�أجنلو�س ،كان فيها جثمان مونرو ،ميتة بعمر � 36سنة.
يف امل�رشحة وجد امل�صور نف�سه وحيدا �أمام اجلثة ال�شهرية ،فقام بت�صوير 5
�أفالم للنجمة وبعد  77يوما عرثت عليها خادمتها جثة فوق ال�رسير ،وب�ساعات
انت�رشت �شائعات حول �سبب موتها املبكر ،وال تزال ال�شائعات تنت�رش �إىل الآن،
من دون العثور على دليل ي�ؤكد �سبب وفاتها.
روى االبن �أي�ضا� ،أن والده ا�ستخدم زجاجتني من الكحول للدخول �إىل املنطقة
املحظورة ،حيث كانت جثة النجمة ،ف�أهداهما �إىل اثنني من احلر�س ،و�أقنعهما
بال�سماح له بالدخول �إىل حيث �أمعن يف الت�صوير ،و�أر�سل �صور � 3أفالم �إىل
جملة  LIFEالتي كان يتعامل معها ،بينها التي ظهر فيها �أ�صبع قدم مونرو بعد
وفاتها ،فن�رشتها وظهرت بعدها يف جميع �أنحاء العامل ،خاطفة للأ�ضواء طوال
وقت طويل.
يتابع االبن فيقول� ،إن والده "�أخفى �صور الفيلمني الآخرين ،ومعظمها جلثة
مونرو  ،ومل يك�شف عنها لأحد ،لأنها كانت تتعدى �إ�صبع القدم ،بل م�ضى �إىل
اال�ستوديو اخلا�ص به ،وقام مبعاجلتها وفح�صها ،ثم و�ضعها يف خزنة حديدية
�آمنة ،ومل ين�رشها لأنها مل تكن منا�سبة لال�ستهالك العام ذلك الوقت" وفقا ملا
ك�شفه عن �صور اجلثة التي بقيت يف امل�رشحة لأكرث من � 24ساعة ،ومن بعدها �إىل
املثوى الأخري ملن كانت �أ�شهر امر�أة يف العامل ذلك الوقت ،و�إىل الآن يحتارون يف
موتها ،هل كان انتحارا �أم اغتياال� ،أم جرعة خمدرات� ،أم لعله كان دواء تناولته
باخلط�أ ،وللآن ال يح�سمون ال�سبب.
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