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دعوة لتعزيز اجلهود اخلا�صة مبكافحة العادات ال�ضارة
يف �إطار االجتماعات التي مت عقدها
يف كل من �إقليمي �شمال البحر الأحمر
والأو�سط دعا امل�شاركون جمددا �إىل
ت�ضافر اجلهود ملكافحة العادات
ال�ضارة.
و �رصح املدير العام لق�سم اخلدمات
االجتماعية يف �إقليم �شمال البحر
الأحمر ال�سيد /ت�سفاي تخلي يف
االجتماع الذي مت عقده يف م�صوع ب�أن
حمالت التوعية اجلارية التي جتري
يف جميع املناطق ت�ساهم يف �إحداث
تغيري يف العادات ب�شكل �إيجابي  ،وقد
دلل على �صحة ذلك بالإجنازات التي

حتققت يف مديرية نقفة ملكافحة ختان
الإناث وزواج القا�رصات.
من جانبه �أكد م�س�ؤول العمل
والرعاية االجتماعية يف �إقليم �شمال
البحر الأحمر ال�سيد /كداين يوهن�س
على �أهمية م�شاركة كافة قطاعات
املجتمع،خا�صة رجال الدين والإدارات
لإجناح حمالت التوعية اجلارية
 .ويف الإقليم الأو�سط دعا املدير
العام لق�سم اخلدمات االجتماعية
بالإقليم ال�سيد  /قالآب ت�سفا�سال�سي
يف االجتماع الذي عقد مبديرية بريخ
اجلميع �إىل العمل من �أجل مكافحة

العادات ال�ضارة �إدراكا منهم لت�أثريها
ال�ضار بال�صحة.
و �أ�شار م�س�ؤول العمل والرعاية
االجتماعية يف الإقليم الأو�سط ال�سيد
/يو�سيف ت�سفاي ب�أن اجلهود اجلارية
بالتعاون مع ال�رشكاء حتقق نتائج
مر�ضية ،ويتوجب تعاون اجلميع
ال�ستئ�صال العادات ال�ضارة.
قدمت يف االجتماعات �أعاله �آراء
وتو�صيات �أكدت على �رضورة م�ساهمة
كل اجلهات الر�سمية وال�شعبية لتنفيذ
املهام اجلارية و�ضمان فعاليتها .

ت�أهيل الكادر ال�صحي يف �إقليم عن�سبا

نظم مكتب ال�صحة يف �إقليم عن�سبا دورة ت�أهيلية لـعدد  22من �أع�ضائه حول طرق التعرف على الأمرا�ض التي ت�صيب
الأطراف و�أ�ساليب عالجها ب�رسعة.
هذا وقد �رصح الدكتور تخلي ظقاي الذي �أ�رشف على الدورة التي قدمت ب�شكل نظري وتطبيقي ب�أن الأن�شطة ال�صحية
اجلارية يف خمتلف املناطق تعترب جزءا اليتجز�أ من الربامج الهادفة �إىل بناء املواطن ال�صحي ،م�شريا �إىل �أن خدمات
الرعاية اخلا�صة واملقدمة للأطفال دون �سن اخلام�سة تعترب العمود الفقري لهذه املهام.
من جانبه دعا م�س�ؤول ال�صحة يف �إقليم عن�سبا الدكتور ك�ستي برهان �سلمون الكوادر ال�صحية �إىل تطوير قدراتهم لتقدمي
خدمات جيدة للمواطنني.

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

ت�صريح �صحفي
�صحيفة ال�شرق االو�سط :االخبار امل�ضللة
يف االيام القليلة املا�ضية ن�رشت �صحيفة ال�رشق االو�سط التي مقرها
يف لندن  ،معلومات اخبارية م�ضللة عن ارتريا.
ففي حماولة لتجميل وجه نظام وياين ،الذي الزال ينتهك القانون
الدويل ،ويغزو الأرا�ضي ال�سيادية لأرتريا ،اوردت ال�صحيفة حديثا
لوزير اخلارجية اجلديد لنظام الوياين يف مقابلة معه قوله" -لقد التزمنا
بالقرار الأممي ووافقنا على احلكم الذي �أعطى املثلث " بادمي"لإريرتيا،
هذا هو موقفنا املعلن ".وهو كالم بعيد عن احلقيقة ،وت�رصيح م�ضلل
ومكرر وب�شكل ممل.
كان ب�إمكان �صحيفة ال�رشق الأو�سط الرجوع �إىل وثائق وم�ستندات
قرار مفو�ضية احلدود االرترية -االثيوبية النهائي وامللزم  ،ال�صادر يف
ابريل من العام  ،2002والذي مبوجبه و�ضعت وحدة اخلرائط التابعة
للأمم املتحدة يف العام  2007العالمات على احلدود (demarcation
.)coordinates
ان رف�ض النظام االثيوبي لتلك القرارات،واحتالله لأرا�ضي �سيادية
ارترية حتى الآن ،يعد انتهاكا �صارخا للقانون الدويل ،وتن�صل وا�ضح
عن اتفاق اجلزائر .ان تكرار الكذب وت�رسيب احلمالت امل�ضللة الميكن �أن
يغري من احلقيقة املاثلة على �أر�ض الواقع يف �شيئ .
وعلى �صعيد ذي �صلة اورد عبدالرحمن الرا�شد يف مقال "ر�أي" بال�رشق
االو�سط كذلك وب�شكل �سطحي وبعيد ًا عن املهنية يقول فيه "
اقت�صاديا يف �أفريقيا ،وتعتمد عليها الواليات
�إثيوبيا دولة مهمة
ً
املتحدة يف معاجلة عدد من ق�ضاياها الع�سكرية وال�سيا�سية يف القارة،
حيث جنحت مثال يف احتواء ال�صومال بالقوة ،بعك�س �أفغان�ستان ،وقامت
بت�أديب �إريرتيا "!!!..
فال�صومال وبعد غزو نظام الوياين له يف العام  2006دخل يف م�ستنقع
 ،وهذا ما ي�شهد به العارفون بالق�ضية واملراقبون للو�ضع االقليمي
وما �سجله التاريخ احلديث.
اما فيما يتعلق بت�أديب ارتريا  ،فان ذلك يربهن �إما �أن الكاتب يجهل
التاريخ احلديث واليتابع الأو�ضاع احلالية  ،و�إما �أنها حماولة للتغطية
الفا�شلة على الغزو .
يف هذه املنطقة احل�سا�سة  ،يجب العمل على الت�أكيد على كل ما ي�ضمن
دوام م�صالح كل الدول وال�شعوب وي�ضمن الأمن والتعاون .وااللتزام
بالقانون الدويل واحرتام �سيادة الدول ووحدة �أرا�ضيها .
لذا كان على �صحيفة ال�رشق الأو�سط االبتعاد عن الت�ضليل و جتميل
وجه النظام االثيوبي الذي �أدخل نف�سه يف م�ستنقع النهاية له من
الأزمات يف املنطقة من ناحية وامل�شكالت الداخلية من ناحية �أخرى،
وبدال من ذلك كان عليها االلتزام مبوقف حمايد ومو�ضوعي فيما تتناوله
من الأخبار �أواملعلومات �أوالتحليالت ،و �أن تلعب دورها االيجابي الذي
ي�ؤدي �إىل حتقيق ذلك الهدف .
وزارة االعالم
ا�سمرا
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الإدارة يف جنوب البحر الأحمر تق ّ
أن�شطتها
�
م
ي
جنوب دنكاليا:ا�ستفادة

قامت الإدارة يف �إقليم جنوب البحر
الأحمر بتقييم �أن�شطتها ال�سنوية
،وذلك يف االجتماع الذي عقدته
يف الثامن والع�رشين من دي�سمرب
مبديرية ع�صب.
و�رشح املدير العام لق�سم الإدارة
يف �إقليم جنوب البحر الأحمر ال�سفري
حممد �سعيد منتاي تنفيذ عدد من
امل�شاريع الكبرية التي كان لها الدور
امللحوظ يف تغيري حياة املواطنني
نحو الأف�ضل  ،م�شريا �إىل �أن اللقاءات
التقييمية اجلارية ت�ساعد يف تعزيز
كفاءة امل�ؤ�س�سات احلكومية .
كما قدمت يف االجتماع تقارير عن
الربامج التي مت تنفيذها يف جماالت
اخلدمات االجتماعية والزراعة

والرثوة البحرية والبناء والتجارة
وال�سياحة والإدارة ،كما �أكد ب�أنه قد
متت زراعة م�ساحة  315هكتارا خالل
مو�سم الأمطار التي هطلت مبن�سوب
بلغ  500ملمرت والتي �ساعدت يف
ح�صاد املحا�صيل اجليدة و�ضمان
الأعالف الكافية للحيوانات لهذا
العام .
كما �أكد التقرير القيام بعمليات
التمهيد للطرق يف م�ساحة  75هكتارا
بدعم من الآليات  ،و�صيانة حفري
يف قاحرو بجنوب دنكاليا ب�سعة 28
�ألف مرت مكعب و م�رشوع للمياه
ال�صاحلة لل�رشب يف عوندا ببيلول
بتكلفة مليونني و�أربعمئة �ألف نقفة.
وقد �أ�شار االجتماع �إىل �إزدياد ن�سبة

�إنتاج ال�سمك الطازج واجلاف نتيجة
جلهود تقوية اجلمعيات التعاونية
لل�صيادين ،كما قام املواطنون
بامل�شاركة يف �صيانة الطرق،
وانخفا�ض اجلرائم واملخالفات
بن�سبة  ،20%مو�ضحا ب�أن رفع ن�سبة
امل�شاركة يف التعليم وخا�صة الإناث
تتطلب بذل املزيد من اجلهد .
ويف ختام االجتماع قدم ال�سفري
حممد �سعيد منتاي تو�ضيحا حول
برامج العمل للعام .2017
وقد طالب املجتمعون ب�صيانة
املدار�س وتطوير منتجات م�صنع
الطوب و�إيجاد حلول دائمة مل�شكلة
املوا�صالت.

جيدة من التعليم وال�صحة

�أو�ضح مدير مديرية جنوب دنكاليا ال�سيد /عبده علي دوالبو عن ارتفاع ن�سبة
امل�شاركة يف التعليم وال�صحة باملديرية  ،حيث ارتفع عدد الطالب يف املدار�س
هذا العام مب�ستوى ال�ضعفني عن العام ال�سابق.
كما �أ�شاد مب�شاركة الطالبات يف التعليم ،داعيا �إىل ت�ضافر جهود �أولياء
الأمور وامل�ؤ�س�سات احلكومية ل�ضمان ارتفاع امل�شاركة واالنتقال من املرحلة
الإبتدائية �إىل املراحل العليا.
وقد ذكر ب�أن ارتفاع الوعي ال�صحي قد �أدى �إىل اال�ستفادة اجليدة من امل�ؤ�س�سات
ال�صحية خا�صة يف جمال رعاية الأمومة والطفولة والوالدة يف �أق�سام العيادات
املخ�ص�صة لذلك  ،ون�رش ثقافة النظافة البيئية املنتظمة.
وقد �أو�ضح ب�أن العام � 2017سي�شهد جهودا جبارة للتنمية الزراعية وتو�سيع
وتقوية جمعيات ال�صيادين التعاونية ،داعيا اجلميع العمل لإجناح الربامج
املو�ضوعة.

اخبار حملية وعاملية
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م�شروع النظام الرئا�سي يثري اعرتا�ضات داخل مع�سكر �أوباما يطرد  35دبلوما�سيا
�أردوغان
رو�سيا �ضمن عقوبات جديدة

ت�شهد جل�سات جلنة
الد�ستور يف الربملان
الرتكي� ،سجا ًال حاد ًا
يف �شكل يومي ،يتخلّله
�أحيان ًا عراك بالأيدي
وتبادل �شتائم� ،أثناء
مناق�شة اقرتاح احلكومة
تعدي ً
يحول
ال د�ستوري ًا
ّ
النظام رئا�سي ًا.
وعلى رغم غالبية مريحة يتمتّع
بها حزب «العدالة والتنمية» احلاكم
وحليفه حزب «احلركة القومية»،
ت�شهد مناق�شات مواد االقرتاح مقاومة
قوية ،و�سجا ًال حتى داخل �صفوف
احلزب احلاكم.
وفيما تراهن املعار�ضة على �أن
يغيرّ حزب «احلركة القومية» يف
�آخر حلظة ،موقفه الداعم للتعديل
ً
ا�ستجابة ل�ضغط متار�سه
الد�ستوري،
ٌ
اعرتا�ض من
قاعدته ال�شعبية ،برز
داخل حزب «العدالة والتنمية»،
بعدما �صارح نواب من احلزب زعيمه
رئي�س الوزراء بن علي يلدرم،
مبخاوفهم يف �ش�أن مواد ،ما دفعه
�إىل �سحب مادتني من املواد الـ21
املقرتحة.
ّ
املر�شح
وت�شرتط مادةٌ �أن يكون
للرئا�سة حا�ص ً
ال على اجلن�سية منذ
الوالدة ،ف�أزعجت قوميات يف تركيا،
�إذ لفتت �إىل �سابقة يف اجلمهورية
بالتمييز بني الأتراك والقوميات
الأخرى .كما ُ�سحبت مادة متعلّقة
بنواب االحتياط (عددهم مئة)،
ُي�ستعان بهم يف حال �إ�سقاط النيابة
عن نائب �أ�سا�سي ،وهذا �أمر يلغي
احتماالت االنتخابات التكميلية يف
تركيا ،ويعزّ ز �سلطة زعيم احلزب يف
اختيار لوائح املر�شحني لالنتخابات
النيابية.
وا�ضطُ ر نواب احلكومة حتت �ضغط
املناق�شات اليومية� ،إىل �سحب مادة
ثالثة تتعلّق مبنح الرئي�س �صالحية
�إ�صدار قرارات حتلّ مكان القانون يف
�شكل مبا�رش ،وحتويل هذه ال�صالحية

�إىل الوزراء.
ويتوقّ ع �أن ت�ستمر مناق�شات
ُ
اللجنة الد�ستورية حول املواد الـ18
املتبقية� ،أ�سبوع ًا �آخر قبل �إحالتها
على الت�صويت يف الربملان .ويجب
�أن تنال مواد االقرتاح موافقة 330
نائب ًا على الأقل ،من �أجل طرحها على
ا�ستفتاء عام .ويحتاج حزب «العدالة
والتنمية»ُ ،
املمثل بـ 316نائب ًا يف
الربملان� ،إىل ت�أييد  14من النواب
الـ 40حلزب «احلركة القومية»،
لتنظيم اال�ستفتاء .لكن زعامة احلزب
ٍ
نواب موا َّد
احلاكم التي تخ�شى رف�ض
�صوت عليها يف اقرتاع �رسي ،تبحث
ُ
�سي َّ
�سبل حتويل االقرتاع علني ًا ،وهذا �أمر
اعتربت املعار�ضة �أنه يتعار�ض مع
الد�ستور.
ٌ
خوف من �أن يخذل نواب يف
وتفاقم
حزبي «العدالة والتنمية» و «احلركة
َ
القومية» ،زعاماتهم �أثناء الت�صويت
ال�رسي� ،إذ �أظهرت ا�ستطالعات ر�أي
�أن ن�سبة الدعم ال�شعبي للتعديل
الد�ستوري ال تتجاوز  43يف املئة،
و�أن �رشيحة راف�ضيه ت�شمل ثلث ناخبي
احلزب احلاكم وثل َثي ناخبي «احلركة
القومية».
وين ّبه «حزب ال�شعب اجلمهوري»
املعار�ض �إىل «خطورة التعديل
الد�ستوري» ،معترب ًا �أن �إقراره
«�سيلغي الف�صل بني ال�سلطات الثالث
يف تركيا ،ويقودها �إىل حكم الرجل
الواحد» .ويلفت �إىل مواد تتّ�صل
بتعيني �أع�ضاء «املجل�س الأعلى
للق�ضاء واملدعني» ،وكذلك املحكمة
الد�ستورية ،والذين يتقا�سم الرئي�س
والربملان تعيينهم.

�أعلن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
اول ام�س اخلمي�س �سل�سلة عقوبات
جديدة على رو�سيا ،وذلك على خلفية
اتهامها بقر�صنة مواقع احلزبني
الدميقراطي واجلمهوري للت�أثري على
انتخابات الرئا�سة ،وت�شمل العقوبات
الأمريكية طرد  35دبلوما�سيا رو�سيا،
يف وقت قالت مو�سكو �إن العقوبات
�ست�رض بالعالقات الثنائية.
وقال �أوباما يف بيان "ت�أتي هذه
الإجراءات عقب حتذيرات �رسية
وعلنية متكررة وجهناها للحكومة
الرو�سية ،وهي رد �رضوري ومالئم
على م�ساعي الإ�رضار بامل�صالح
الأمريكية يف انتهاك للأعراف الدولية
الرا�سخة".
و�أ�ضاف �أن بالده �ستوا�صل اتخاذ
�إجراءات متنوعة يف الزمان واملكان
الذي تختاره ،و�أن بع�ضها لن يتم
الإعالن عنه ،م�ؤكدا �أن �إدارته �ست�سلم
الكونغر�س خالل الأيام القادمة
تقريرا عن جهود رو�سيا للتدخل يف
انتخابات .2016
وقال مرا�سل اجلزيرة يف مو�سكو
�إن العقوبات ت�شمل رئي�س جهاز
اال�ستخبارات الع�سكرية الرو�سي
�إيغور كوروبوف وثالثة من نوابه،
و�إنه من املتوقع �أن ترد مو�سكو على
العقوبات خالل ال�ساعات القادمة
من مثل طرد دبلوما�سيني �أمريكيني

اقر الكونغر�س الكولومبي قانون
عفو حلماية الآالف من مقاتلي حركة
القوات امل�سلحة الثورية (فارك) من
املحاكمة يف جرائم �صغرية ارتكبت
خالل احلرب التي ا�ستمرت  52عاما
يف البالد ،وذلك يف �إطار اتفاق ال�سالم
الذي وقعته احلركة ال�شهر املا�ضي
مع احلكومة ،وهو ال ي�شمل املقاتلني

كما قال رئي�س جلنة العالقات
اخلارجية يف املجل�س الفدرايل
الرو�سي �إن العقوبات هي مبثابة
"�سكرة املوت جلثث �سيا�سيي الإدارة
الأمريكية الراحلة".
وجاءت العقوبات بعد �ساعات
من ن�رش تقارير �إعالمية �أمريكية عن
فر�ض عقوبات و�شيكة ،حيث قالت
�صحيفة وا�شنطن بو�ست و�شبكة �سي �أن
�أن �إن العقوبات قد تكون دبلوما�سية
ومالية ،و�إنه ينبغي �أن تت�ضمن �أي�ضا
�شقا �سيبقى �رسيا يتعلق بهجوم
معلوماتي م�ضاد.
وكانت �إدارة �أوباما قد اتهمت رو�سيا
مطلع �أكتوبر املا�ضي ب�أنها قامت
بعمليات قر�صنة ملنظمات �سيا�سية
�أمريكية ،من بينها ر�سائل م�س�ؤويل
احلزب الدميقراطي وفريق هيالري
كلينتون ،ثم ن�رشت على الإنرتنت،
وخ�صو�صا خالل ال�شهر الأخري من
احلملة االنتخابية.
وبعد االنتخابات ،مت ت�رسيب
تقرير لوكالة اال�ستخبارات املركزية
الأمريكية �إىل ال�صحف يتهم ال�سلطات
الرو�سية مبا�رشة ب�أنها حاولت عمدا
الدفع باجتاه انتخاب الرئي�س دونالد
ترمب �ضد كلينتون.

كامريون لقيادة حلف الأطل�سي
عمل م�س�ؤولون يف احلكومة
الربيطانية على �إعداد رئي�س الوزراء
ال�سابق ديفيد كامريون ملن�صب
ال�سكرتري العام حللف الأطل�سي،
ويعتقد ه�ؤالء امل�س�ؤولون ان كامريون
هو املر�شح املنا�سب �إذا ارادت ترييزا
ماي ان ي�ؤول �أعلى من�صب دفاعي يف
اوروبا اىل بريطانيا.

كولومبيا تقر عفوا عن الآالف من مقاتلي "فارك"
الذين ارتكبوا جرائم حرب �أو
انتهاكات حلقوق الإن�سان.
و�سيطبق العفو كذلك على
�أفراد من اجلي�ش الكولومبي،
وهو الأول من جمموعة قوانني
�ستعر�ض على الكونغر�س،
وتهدف �إىل طم�أنة املتمردين
الذين �سينتقلون �إىل مناطق
خا�صة بعد تفكيكهم ،حيث
ُيتوقع �أن يتخلى نحو �سبعة
�آالف مقاتل من "فارك" عن �سالحهم
خالل الأ�شهر ال�ستة املقبلة.
وكتب الرئي�س خوان مانويل
�سانتو�س على ح�سابه على تويرت
�أنها خطوة "تاريخية" ،وقال �إنها
"اخلطوة الأوىل لرت�سيخ ال�سالم"،
وذلك بف�ضل الكونغر�س الذي وافق
على قانون العفو العام من خالل

و�إغالق م�ؤ�س�سات
د بلو ما �سية
على
�أمريكية
�أرا�ضيها.
وقال م�س�ؤول �أمريكي لرويرتز �إن
العقوبات ت�شمل طرد  35دبلوما�سيا
رو�سيا ،و�إمهالهم � 72ساعة ملغادرة
البالد ،كما ت�شمل �إغالق جممعني
رو�سيني يف نيويورك وماريالند تقول
الواليات املتحدة �إنهما "لأغرا�ض على
عالقة باال�ستخبارات" ،كما �سيمنع كل
الدبلوما�سيني الرو�س من دخولهما
بدءا من ظهر اجلمعة.
وبدوره ،قال رئي�س جمل�س النواب
الأمريكي بول ريان �إن رو�سيا "�سعت
امل�صالح
لتقوي�ض"
با�ستمرار
الأمريكية ،و�إنه "رغم �أن الإجراء الذي
اتخذته الإدارة اليوم جاء مت�أخرا ف�إن
و�سيلة مالئمة لإنهاء ثمانية �أعوام من
ال�سيا�سة الفا�شلة مع رو�سيا".
و�أ�ضاف ريان يف بيان �أن الإجراءات
"مثال وا�ضح على عدم فعالية
ال�سيا�سة اخلارجية لهذه الإدارة،
والتي تركت �أمريكا �أ�ضعف يف عيون
العامل".
ويف املقابل ،علقت وزارة
اخلارجية الرو�سية على الفور بقولها
�إن العقوبات اجلديدة "غري بناءة
و�سوف ت�رض بتح�سني العالقات
الثنائية".

ت�صويت تاريخي.
وي�سيطر التحالف الذي يقوده
الرئي�س �سانتو�س -احلا�صل على
جائزة نوبل لل�سالم هذا ال�شهر -على
الأغلبية يف الكونغر�س.
ومن القوانني الأخرى املرتبطة
باتفاق ال�سالم ما يتعلق ب�إ�صالح
الريف وتعوي�ض ال�ضحايا ،و�إزالة
الألغام الأر�ضية ووقف لإطالق النار
تراقبه الأمم املتحدة .كما �ستتحول
فارك �إىل حزب �سيا�سي مبوجب
االتفاق.
و�أ�سفر النزاع امل�سلح بني اجلي�ش
والقوات امل�سلحة الثورية منذ �أكرث
من ن�صف قرن عن �أكرث من � 260ألف
قتيل ،و�أكرث من � 60ألف مفقود ونحو
�سبعة ماليني مهجر.

بــــ�شـــرى �ســــارة

نب�رش اجلمهور الكرمي ،مبنا�سبة العام امليالدي � ،2017سيتم تنظيم االحتفال
بالعام اجلديد  ، 2017بتقدمي عرو�ض مو�سيقية وكوميدية على الهواء الطلق مبيدان
الفاحت من �سبتمرب.
التاريخ 31:دي�سمرب2016
الزمان :من ال�ساعة الثامنة م�ساء وحتى منت�صف الليل
وكل عام وانتم بخري
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة

ويتقا�ضى �سكرتري حلف
الأطل�سي راتب ًا �سنوي ًا قدره
 260624يورو معفاة من
ال�رضيبة ،رغم ان كامريون
يك�سب الآن نحو  2000جنيه
ا�سرتليني يف الدقيقة من
اخلطابات التي يلقيها يف فعاليات
خمتلفة.
وتنتهي والية ال�سكرتري العام
احلايل حللف الأطل�سي رئي�س الوزراء
الرنويجي الأ�سبق ين�س �شتولتنربغ
يف � 2018أو .2019
وقال حلفاء لكامريون يف حكومة
ماي انه م�ستعد لتويل من�صب رفيع
على ال�ساحة الدولية وان على
بريطانيا ان ت�ستثمر عودته اىل
ال�سيا�سة .ونقلت �صحيفة الديلي
ميل عن وزير يف حكومة ماي قوله
عن كامريون "علينا ان جند دور ًا ما
له فان لديه الكثري مما ي�ستطيع ان
يقدمه وعلينا ان نعيده للعمل من اجل
بريطانيا" .و�شدد ا�صدقاء كامريون
على �رضورة ان تتوىل بريطانيا
�سكرتارية حلف الأطل�سي �إذا �أرادت "ان
ت�ضطلع بدور �أكرب يف الأمن االوروبي
وان تُ ري احللفاء يف االحتاد االوروبي
اننا نريد ان نقوم بدور بناء يف القارة
بعد بري�سكيت".
و�أكد م�صدر يف حلف الأطل�سي ان
بريطانيا يف موقع قوي لتويل اعلى

من�صب يف حلف الأطل�سي "لأنها ذات
وزن بو�صفها �أكرب و�أهم بلد ع�سكري ًا"
يف احللف اىل جانب الواليات
املتحدة.
وبد�أ �شتولتنربغ واليته التي متتد
اربع �سنوات يف عام  2014ولأع�ضاء
احللف متديدها �سنة �أو ا�ستبداله يف
عام .2018
ويكون اختيار ال�سكرتري العام
الذي يتواله دائم ًا رجل دولة من بلد
اوروبي ع�ضو يف حلف الأطل�سي،
من خالل م�شاورات دبلوما�سية غري
ر�سمية بني احللفاء .وتقدم البلدان
الراغبة مر�شحيها وراء ابواب مغلقة
ثم ُيتخذ القرار بالتوافق.
وقالت م�صادر قريبة من كامريون
انه ال�شخ�ص املنا�سب للمن�صب
ولكنها لي�ست مت�أكدة مما �إذا كان
راغب ًا فيه.
وكان الرئي�س االمريكي املنتخب
دونالد ترامب اثار خالل احلملة
االنتخابية �شكوك ًا يف ما �إذا كان
�سيبدي ا�ستعداده مل�ساعدة البلدان
الأطل�سية التي مل تنفذ التزاماتها
بامل�ساهمة يف ميزانية احللف.

�شرطة ريو دي جانريو تقول �إن �سفري اليونان يف الربازيل مفقود
ذكرت �رشطة ريو دي جانريو �أنها حتقق يف اختفاء �سفري اليونان بالربازيل،
كريياكو�س لوكاكي�س ،الذي �شوهد للمرة الأخرية م�ساء االثنني املا�ضي ،وهو
يغادر منزل �أ�صدقاء زوجته الربازيلية يف �ضاحية فقرية وت�شتهر بالعنف يف
منطقة مدينة ريو.
وقال م�س�ؤول ب�رشطة ريو �إن زوجة ال�سفري �أبلغت عن فقدانه يوم الأربعاء.
وقال �إيفاري�ستو بونتي�س املفت�ش ب�رشطة ريو ل�صحيفة فولها دي �ساو باولو
�إنه ال يعتقد �أن ال�سفري تعر�ض للخطف.
وفقا للموقع الإلكرتوين ل�سفارة اليونان ،بد�أ لوكاكي�س م�سريته كدبلوما�سي
يف �أثينا عام  ،1985و�أ�صبح �أكرب دبلوما�سي يوناين بالربازيل يف عام .2016
وعمل يف وقت �سابق �سفريا لليونان يف ليبيا وقن�صال يف ريو دي جانريو،
وفقا للأ�سو�شيتيد بر�س.
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ُ
زعيم «بوكو حرام» يف ت�سجيل جديد :مل ن�سحق
ظهر زعيم حركة «بوكو حرام»
�أبو بكر �شيكاو اول ام�س اخلمي�س يف
ت�سجيل فيديو مدته  25دقيقة يحيط به
مقاتلون م�سلحون ليدح�ض ت�رصيحات
للرئي�س النيجريي حممد بخاري �أعلن
فيها �أن «اجلماعة املت�شددة مت �سحقها
يف معقلها يف غابة �سامبي�سا».
وقال �شيكاو« :نحن يف �أمان .مل
يتم �سحقنا يف �أي مكان .واخلطط
والإ�سرتاتيجيات ال ميكنها ك�شف
مواقعنا �إال مب�شيئة الله» .وخاطب
�شيكاو الرئي�س النيجريي قائالً�« :إن
كنت �سحقتنا بالفعل ،كيف تراين
هكذا؟ كم مرة قتلتنا يف نعيك املزيف؟
ال يجدر بك الكذب على ال�شعب».
ومل يت�ضح بعد مكان ت�صوير
الت�سجيل ،لكن �شيكاو الذي حتدث
بالهاو�سا والعربية ،قال �إنه �صور
يوم عيد امليالد ،وهو اليوم نف�سه
الذي قال فيه بخاري �إنه مت �سحق
اجلماعة املتطرفة يف �آخر معاقلها

غابة �سامبي�سا.
ويعود �آخر ظهور
ل�شيكاو يف �رشيط
فيديو يف �سبتمرب
عندما
املا�ضي
نفى مزاعم اجلي�ش
النيجريي الذي �أكد
ا�صابته يف املعارك .وتوعد مبوا�صلة
القتال حتى فر�ض دولة �إ�سالمية يف
�شمال نيجرييا .وقال« :هدفنا �إقامة
خالفة �إ�سالمية "وكان بخاري �أعلن
�أن احلملة الع�سكرية التي بد�أت قبل
ا�شهر يف الغابة البالغة م�ساحتها
 1.300كيلومرت مربع يف والية بورنو
�شمال �رشقي البالد� ،أدت �إىل «ال�سحق
النهائي لإرهابيي بوكو حرام يف
معقلهم الأخري يف غابة �سامبي�سا».
و�أعلنت احلكومة النيجريية مرار ًا
حتقيق انت�صارات على اجلماعة
املرتبطة بـتنظيم (داع�ش)� ،إال �أن
دخول املنطقة التي تعد ب�ؤرة للنزاع

يف والية بورنو يخ�ضع لرقابة
�شديدة ،ما يجعل التحقق امل�ستقل
من الت�رصيحات الر�سمية حول حتقيق
انت�صارات غري ممكن فعلي ًا.
يف موازاة ذلك ت�ستمر الهجمات
مثرية الت�سا�ؤالت يف �ش�أن هزمية
«بوكو حرام» التي �أوقع متردها 20
�ألف قتيل على الأقل ،و�أرغم حواىل
 2.6مليون �شخ�ص على النزوح من
منازلهم منذ .2009
و�أثارت �أعمال العنف �أزمة �إن�سانية
كبرية يف املنطقة ،فيما يواجه �آالف
الأطفال خطر املجاعة.

 50قتيال يف في�ضانات بالكونغو الدميقراطية
لقي خم�سون �شخ�صا على االقل
م�رصعهم يف امطار غزيرة تالها
في�ضانات خاطفة يف بوما بجنوب
غرب جمهورية الكونغو الدميوقراطية
ليل االثنني الثالثاء املا�ضيني.
وقال حاكم اقليم و�سط الكونغو
(جنوب غرب) جاك مبادو ان امطارا
غزيرة ادت اىل في�ضان نهر كاالمو
وهو من روافد نهر الكونغو الذي يعرب
هذه املدينة ال�ساحلية التي يبلغ عدد
�سكانها بني  150ومئتي الف ن�سمة
وتبعد حواىل  470كلم جنوب غرب
العا�صمة كين�شا�سا .وا�ضاف ان ذلك

ادى اىل "مقتل خم�سني �شخ�صا على
االقل ليل االثنني الثالثاء املا�ضيني
يف بوما" .وتابع ان عمليات البحث
م�ستمرة للعثور على "جثث اخرى قد
تكون طمرت يف الوحول" التي باتت
تغطي ق�سما كبريا من املدينة.
وقال احلاكم ان جثث حواىل
� 31شخ�صا دفنت االربعاء و"نحو
ع�رشين جثة اخرى" مت انت�شالها على
ال�ضفة االخرى من النهر يف االرا�ضي
االنغولية و�ستعاد اخلمي�س .واكد ان
كل ال�ضحايا كونغوليني.
وا�ستمرت الفي�ضانات املباغتة

ل�ساعتني لكنها كانت مدمرة .وقال
مبادو "يف اقل من �ساعتني جتاوزت
املياه امل�ستوى الطبيعي مبرتين".

�إعالن لدافعي ال�ضرائب
بناء على مر�سوم �ضربية الدخل رقم 1994/62م يجب على اي �شخ�ص �أو جمعية

،حت�صل على الدخل دفع ال�ضربية للحكومة .ولذا تعلم م�صلحة االيرادات الداخلية
دافعي ال�ضرائب الذين يعملون يف خمتلف االن�شطة التجارية ،وكذلك م�ؤجري البيوت
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

كازنوف يزور ت�شاد وي�ؤكد دعمها اقت�صادي ًا وع�سكرياً
�أكد رئي�س الوزراء الفرن�سي
برنار كازنوف اول �أم�س اخلمي�س،
من جنامينا ،دعم فرن�سا ت�شاد
يف مواجهة �أزمتها االقت�صادية
واالجتماعية ،م�شدد ًا على الدور
املهم لهذا البلد يف مكافحة
الإرهاب يف منطقة ال�ساحل.
وقال كازنوف الذي رافقه
وزير الدفاع الفرن�سي جان �إيف
لودريان �أن «مكافحة الإرهاب يجب
�أن تُ َ�شن داخل حدودنا ،ولكن �أي�ض ًا يف
خارجها».
واختار رئي�س احلكومة الفرن�سية يف
�أول رحلة �إىل اخلارج منذ تعيينه يف 6
ً
منطقة تقع يف �صلب رهانات
دي�سمرب،
فرن�سا و�أوروبا الأمنية ،نظر ًا �إىل
ب�ؤر اجلهاديني الكثرية التي ت�ضمها.
و�أ�ضاف كازنوف عقب لقاء جمعه
بالرئي�س �إدري�س ديبي �إيتنو �أنه «من
فعالة يف
�أجل �أن تكون هذه املكافحة ّ
اخلارج ،يجب �أن تكون لدينا �رشاكات
مع دول �صديقة تلتزم باملدة وتتيح

واو�ضح ان "هذه الظاهرة دورية
وحتدث كل ع�رش �سنوات" ،م�شريا
اىل انها "حدثت قبل ذلك يف يناير
 2015ومع التغري املناخي تكررت
يف دي�سمرب ."2016
واكد ان بوما ثاين مدن اقليم و�سط
الكونغو تقع عند م�صب نهر الكونغو
وت�ضم املرف�أ الوحيد للبالد على
املحيط االطل�سي ،مدينة "منكوبة".
وقال �سكان يف ات�صاالت هاتفية
لوكالة فران�س بر�س ان الوحول ما
زالت تغطي اثنتني من مناطق املدينة
الثالث ويبلغ ارتفاعها احيانا مرتا.

جناح هذه احلرب التي �ستكون معركة
ذات نف�س طويل».
و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل �أن «فرن�سا تقف
�إىل جانب ت�شاد يف �أزمتها االقت�صادية
واالجتماعية».
وزار كازنوف قوة «برخان» الفرن�سية
ومقر قيادتها يف العا�صمة جنامينا
التي ت�ضم حواىل � 4آالف رجل يف 5
دول مبنطقة ال�ساحل هي مايل وت�شاد
والنيجر وبوركينا فا�سو وموريتانيا.
وقال رئي�س الوزراء الفرن�سي �أمام
اجلنود« :نحن نعلم �أننا مدينون لكم
يف جهودكم ملكافحة الإرهاب» ،معرب ًا
عن «االمتنان العميق» للع�سكريني
تعر�ضون
املوجودين .و�أردف�« :أنتم
ّ
حياتكم من �أجل �إنقاذ حياة الآخرين».
وت�شهد ت�شاد احلليفة اال�سرتاتيجية
للغرب �ضد املت�شددين والواقعة على
احلدود بني �شمال �أفريقيا و�أفريقيا
ً
عميقة.
ال�سوداء� ،أزمة
ويعاين هذا البد الفقري الذي ي�ضم
 12مليون ن�سمة ،من تراجع عائدات
النفط الذي ي�رض باقت�صاده وماليته
بينما يخو�ض عملية مكلفة ملكافحة
تنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وقدمت فرن�سا م�ساعدة مالية
للموازنة مقدارها  5ماليني يورو
وم�ساعدة �إن�سانية عاجلة بلغت 3
ماليني يورو �إىل ت�شاد عام ،2016
كما قالت رئا�سة احلكومة الفرن�سية.
وهي تدعم اجلي�ش الت�شادي الذي ُيعد
�أحد �أقوى جيو�ش املنطقة يف جماالت
اال�ستخبارات وامل�ساندة اللوجي�ستية
واملادية.
وت�شارك جنامينا فعلي ًا يف مكافحة
«بوكو حرام» على احلدود بينها وبني
النيجر .وتدخل اجلنود الت�شاديون
�إىل جانب اجلي�ش الفرن�سي عام 2013
يف مايل ودفعوا ثمن ًا باهظ ًا منذ ذلك
احلني يف �إطار قوة الأمم املتحدة التي
ي�شكلون �أحد �أ�س�سها.

بان مواعيد تقدمي االقرارات عن الدخول لدفع ال�ضريبة ال�سنوية للعام ال�ضريبى 2016م

�سوف يبد�أ 2017م .لذا تهيب امل�صلحة بجميع دافعي ال�ضرائب بالتوجه اىل مكاتبها لدفع
ال�ضريبة وذلك ح�سب اجلدول التايل:

 1-يجب على دافعي ال�ضرائب من الفئة (ج) وكذلك م�ؤجري البيوت تقدمي االقرارات

عن دخولهم لدفع ال�ضريبة امل�ستحقة ،وذلك من بداية �شهر يناير وحتي نهاية فرباير.

 2-يجب على دافعي ال�ضرئب من الفئة (ب) تقدمي االقرارات عن دخولهم لدفع

ال�ضريبة.

امل�ستحقة من بداية �شهر يناير وحتي نهاية �شهر مار�س.

 3-يجب على دافعي ال�ضرائب من الفئة (�أ) تقدمي االقرارات عن دخولهم لدفع ال�ضريبة

امل�ستحقة وذلك من بداية �شهر يناير وحتي نهاية �شهر ابريل.

تنوه م�صلحة االيرادات الداخلية بان عدم تقدمي االقرارات عن دخول لدفع ال�ضريبة

امل�ستحقة يف املواعيد املحددة اعاله ،يعر�ض دافعي ال�ضرائب للغرامات املالية وعليه
يجب االلتزام باملواعيد املحددة

م�صلحة االيرادات الداخلية
وزارة املالية

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
			
نورة عثمان حممد

عبده �صالح علي

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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العدد ()71

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

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.

«جائزة في�سبوكية» ت�ستقطب الآالف و ت�سفر عن فاجعة

حتول حفل عيد امليالد اخلام�س ع�شر لفتاة مك�سيكية ،ح�ضره الآالف بوالية �سان لوي�س بوتو�سي� ،إىل م�أ�ساة .وكان والد الفتاة روبي �إبرا
جرا�سيا ،ن�شر مقطع فيديو ،وجه فيه دعوة عامة حلفل عيد ميالد ابنته اخلام�س ع�شر عرب موقع في�سبوك يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري..
كما قال يف دعوته للحفل� ،إن الفائز ب�سباق اخليول الذي �سينظمه باملنا�سبة� ،سيح�صل على جائزة بع�شرة �آالف بي�سو ( 460دوالر ًا) .وانتهى
الأمر بت�سجيل  1.3مليون �شخ�ص� ،أنهم يعتزمون الذهاب للحفل.
وبالفعل ،و�صل الآالف للم�شاركة يف احلفل يف بلدة ال جويا ( 400كلم �شمال غربي مك�سيكو �سيتي) ،وقام ُرعاة بالرتتيب للحفل ،الذي غطته
ال�صحافة املحلية حلظة بلحظة� ،إال �أن االحتفاالت انتهت مب�أ�ساة ،عندما ده�س ح�صانان رجلني خالل �سباق بينهما ،تويف �أحدهما مت�أثر ًا
ب�إ�صابته ،بينما �أ�صيب الآخر بك�سر يف ال�ساق

"ماذا حدث للطفلة التي اعرتفت على "ريا و�سكينة"؟

ال تخفى ق�صة ريا و�سكينة على �أحد ،ال�سفاحتان اللتان قتلتا الن�ساء مب�شاركة �أزواجهن ،من �أجل احل�صول على املجوهرات واحللي  ،ولكن قلة منا يعرف ماذا
حدث بعد �صدور حكم الإعدام وتنفيذه على ال�شخ�صيات الأربعة "( ريا� ،سكينة ،ح�سب اهلل ،عبد العال).
من املعروف �أن من قام باالعرتاف على ريا و�سكينة  ،هي "بديعة ابنة ريا " التي كانت تكن لأمها حب ًا جما ًبالرغم من ت�صرفات الأم الب�شعة معها.
"بديعة " الطفلة التي عانت من ويالت الظلم والفقر املجتمعي واجلفاف العاطفي من قبل �أ�سرتها ومن الذنب الكبري الذي حملته يف قلبها ب�سبب ما
فعلته بعائلتها  ،ماذا ح�صل البنة ريا بعد اعدام �أ�سرتها ؟ حقيقة ال يعرفها البع�ض.
بديعة هي االبنة الوحيدة لريا وح�سب اهلل ومل ينجب والديها غريها ويقال �أن ريا قد �سبق و�أن حملت قبلها وبعدها مبا يقارب ال� 10أطفال ولكن جميعهم
ماتوا �إما بعد الوالدة مبا�شرة �أو �أن تكون قد �أجه�ضتهم يف فرتة احلمل ،حياة بديعة الطفلة الربيئة كانت م�أ�ساوية جد ًا ،ف�أي طفل يف عمرها ميلك �أحالم
ورغبات �أق�صاها امتالك لعبة �أو احل�صول على ف�ستان �أو حذاء جديد ،ويف احلقيقة �أن بديعة كانت طفلة عادية جد ًا بالرغم من وجودها يف بيئة قذرة
ب�سبب الفقر الذي �أحاط بعائلتها و ف�ساد �أخالقهم ومبادئهم.
من ال�صعب تخيل �أن طفلة تعي�ش يف منزل واحد مع عائلة �سفاحة دون �أن تت�أثر �أخالقها بذلك ،ولكن بديعة كانت خمتلفة ،فلم جترها �أفعال �أبويها �إىل
تعلم ال�سرقة �أو الن�صب �أو حتى م�شاركتهم يف عملية القتل .ما كانت تراه بديعة كان يزرع يف قلبها اخلوف واجلنب وكانت كما يقال باللهجة امل�صرية "غلبانة
�أوي" ،ورغباتها �أقل بقليل مما يطلبه الأطفال يف عمرها.
قدمي ًا كانت ترتدي ن�ساء م�صر" مندي ًال" على ر�أ�سهن وكانت البنات ال�صغريات يلب�سن مناديل مزينة ب�ألوان و�أ�شكال جميلة جعلت بديعة تتوق �إىل واحدة
من هذه املناديل وطبع ًا من الطبيعي �أن تقوم بطلب منديل من �أمها التي قامت بب�ساطة ب�ضربها �ضرب ًا مربح ًا ،لكن �شاء القدر �أن حت�صل بديعة على منديل
..لكن كيف ؟يقال �أن �إحدى املغدور بهن كانت ترتدي مندي ًال جمي ًال مل تنتبه له ريا و�سكينة و�شركائهن  ،ف�أخذته بديعة وو�ضعته على ر�أ�سها  ،كانت
مذهولة فيه و�سعيدة لدرجة �أنها مل تكن تعي �أن هذا املنديل هو ل�شخ�ص ميت !
ً
جنونية رغم ق�سوة الأخرية معها ،فمن الغريب �أن ن�شعر بحب �شديد نحو
وبالرغم من فقدان ثقتها بنف�سها ومبن حولها �إال �أنها كانت تع�شق �أمها بدرجة
�شخ�ص هو ال�سبب يف عدم اح�سا�سنا بالراحة والأمان والثقة .كانت بديعة ت�شعر بالذنب جتاه والدتها التي على ما يبدو مل ت�شعر بها �إىل حلظة الإعدام
حيث كانت �آخر جملة قالتها ريا وقت اعدامها �سنة  1921عن عمر ناهز ال� 35سنة " اودعتك يا بديعة بنتى عند اهلل ونطقت بال�شهادتني بعدها.
�أودعت بديعة بعدها يف ملجئ للأيتام وعوملت معاملة ب�شعة جد ًا وهذا كان �أمر طبيعي نظر ًا �إىل �أنها ابنة "ريا" ال�سفاحة  ،بعدها بثالث �سنني اندلع حريق
كبري يف امللجئ  ،ماتت فيه بديعة حمروقة  ،وبذلك ا�سدل ال�ستار عن ق�صتها امل�أ�ساوية حيث عا�شت مذنبة وماتت حمروقة.
ويبدو �أن ق�صة بديعة كانت يجب �أن تنتهي مبوتها فلو ت�صورنا ال�سيناريو الذي �ستكون عليه حياتها لو كربت وعا�شت يف تلك الفرتة .كانت �ستكون تعي�سة
فهي ف�إما �أن تكمل م�سرية والديها وتكون جمرمة �أو�أن تكون �شخ�ص جيد لن ي�ستطيع التعاي�ش مع املجتمع ب�سبب نظرته ال�سيئة له

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ر�ضيع عا�ش ً 41
يوما فقط
و�أنقذ �شخ�صني من املوت

يوم ًا هي فقط الأيام التي عا�شها الطفل الربيطاين ثيو �أوماندي� ،إال
�أنها كانت كفيلة لأن جتعله رمز ًا للعطاء و�صورة لن تغيب نب�ضاتها عن
�أنفا�س �شخ�صني زرعت �أع�ضاء ثيو يف �أج�سامهم.
"ثيو �أوماندي" فارق احلياة عقب �إ�صابته مبر�ض مفاجئ لكن والديه ف�ضال
�أن يتربعا برئتيه لإنقاذ حياة "�إموجن بولنت" التي كان عمرها � 5أ�شهر
حينها والتربع بكليته ل�شخ�ص يف ريعان ال�شباب.
وذكرت �صحيفة البيان يف موقعها االلكرتوين ال�صادر ال�ساد�س والع�رشين
من دي�سمرب ان �أهل الطفل الربيطاين �أوماندي عبرّ وا عن مدى فخرهم
بطفلهم الذي يعد من �أ�صغر املتربعني بالأع�ضاء باململكة املتحدة بعد
�أن �ساهمت �أع�ضا�ؤه يف �إنقاذ حياة �شخ�صني كانا ي�صارعان للبقاء على
قيد احلياة.
�إميوجن
ابنت اخلم�سة �أ�شهر "�إميوجن" �أ�صبحت �أ�صغر مري�ضة تخ�ضع لزراعة
الرئة يف بريطانيا بعد خ�ضوعها لعمليه جراحية ا�ستغرقت �سبع �ساعات
يف م�ست�شفى بلندن يف وقت �سابق من هذا العام.
�شخ�صت الطفلة �إميوجن ب�إ�صابتها مبر�ض نادر ي�ؤدي �إىل عدم ت�شكل الرئة
ّ
ب�شكل �صحيح .و�أجريت لها الحق ًا عملية زراعة لرئتني متت بنجاح وهي
الآن تتعافى يف منزلها مع بني �أح�ضان �أ�رستها.
"نعتقد �أن طفلنا كان �سريغب يف م�ساعدة الآخرين �إذا كان على قيد احلياة
وما حدث هو موقف �إن�ساين بالدرجة الأوىل ولي�س هناك �أجمل من �أن
يكون ثيو �سبب ًا يف �إنقاذ حياة �شخ�صني و�إ�سعاد �أ�رسهما" ،بهذه الكلمات
و�صف والدا الطفل ثيو قرارهما يف التربع ب�أع�ضاء ثيو.
و�أ�ضافا :نعلم الآن �أن كل نف�س ت�أخذه اجلميلة "�إميوجان" هو نف�س البننا
الراحل واحلا�رض يف قلوبنا .كل يوم ميالد حتتفل به �إميوجان هو احتفال
ب�إبننا ثيو.
وقال والدا �إميوجان :ال توجد كلمات للتعبري عن مدى االمتنان الذي
ن�شعر به لعائلة ثيو عن القرار الرائع الذي اتخذته ،والذي �أنقذ حياة
طفلتنا من دون هذه الهدية الثمينة رمبا تكن �إميوجان بيننا. .
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ال�صمود  ...من اجل �إجناز احلرية !!!

حممود عبداهلل �أبوكفاح
اجلزء الرابع
ظل ال�شعب الإرتري منذ القدم يتوق اىل
احلرية والإنعتاق وي�سعى اىل نيل ا�ستقالله
باذ ًال الغايل والنفي�س ول�سان حاله يقول اما
الن�صر �أو ال�شهادة,فقد تعاقبت عليه القوي
اال�ستعمارية القادمة من ماوراء البحار
واملحيطات وحتى من دول اجلوار وذلك بهدف
ال�سيطرة على مقدرات هذاال�شعب ونهب
ثرواته ودفعه يف نهاية املطاف اىل ترك �أر�ضه
لي�صبح عر�ضة للت�شرد واللجوء.
ولكن على عك�س ماتوقعه االعداء ف�إن هذا
ال�شعب مل ي�ست�سلم ل�سيا�سة االمر الواقع ومل
يركع مل�ستعمريه ,بل خا�ض ن�ضا ًال الهوداة فيه
بكل الطرق والأ�ساليب املمكنه,فقد �إنتهج يف
بادئ االمر الن�ضال ال�سلمي للمطالبة بحقوقه
ولكن عندما جتاهل امل�ستعمر واملجتمع الدويل
رغبته يف احلرية والإنعتاق ومل ي�ستمع ملطالبه
امل�شروعة ,انتف�ض معلن ًا الكفاح امل�سلح يف العام
1961م ملجابهة العدو باللغة التي يفهمها
,ليدخل بذلك الن�ضال الإرتري مرحلة جديدة
ومهمة بقيادة حفنة من الأبطال الذي نذروا
انف�سهم للدفاع عن �إرتريا و�إ�سرتداد حقها
امل�سلوب ويتحقق الإنت�صار النهائي على العدو يف
مطلع الت�سعينيات بدخول قوات اجلي�ش ال�شعبي
اىل العا�صمة ا�سمرا يف الرابع والع�شرين من
مايو 1991م .
لقد لقن منا�ضلي الثورة الإرترية
القوات الإثيوبية الغازية التي
كانت تندفع �صوبهم بكثافة درو�س ًا
يف الت�ضحية والفداء,فقتلوا منهم
اعداد ًا كبرية وا�رسوا العديد ممن
�آثروا الإ�ست�سالم على املواجهة كما
غنموا كميات الب�أ�س بها من العتاد
احلربي املتطور والذي كان يعتقد
العدو ب�أنه �سي�ساعده يف ح�سم
املعركة وحتقيق حلمه يف الق�ضاء

على الثورة الإرترية,ولكن هيهات
ان يحدث ذلك ,فقد ف�شلت كل اخلطط
التي ر�سمها العدو وا�سياده وا�ستطاع
الثوار وهم ين�سحبون من الأرا�ضي
املحررة اىل القواعد اخللفية �إجناز
مهمة الإن�سحاب الإ�سرتاتيجي وفق ًا
لإرادتهم وهو واثقون متام ًا ب�إن
فراقهم لتلك الأر�ض �سوف لن يطول
و�إمنا �سيعودون اليها يوم ًا ما وهم
�أكرث منعة وقوة .
ان العدو ويف غمرة احلمالت
امل�سعورة التي كان ي�شنها على الثوار
املن�سحبون ب�إجتاه قواعدهم اخللفية
,مل يكن يدري ب�أن
ال�ساحل �سيكون مبثابة
املقربة التي �ستدفن فيها
جثامني جنوده و�أطماعه
التي ن�سجها يف اخليال
معتمد ًا على تر�سانة
�أ�سلحته امل�ستجلبة من
قوى ال�رشق والغرب
وجيو�شه ,فقد اعتقد ان
بتفوقه الع�سكري من
حيث العدة والعتاد
ميكن ان يقهر مقاتلي
ال�شعبي
اجلي�ش
الأ�شاو�س متنا�سي ًا ب�أن
قوة الإرادة والعزمية
الميكنها ان تقهر ال�سيما
اذا كانت بحجم قوة �إرادة
وعزمية املقاتل الإرتري
,الذي ا�ستطاع �أن يف�شل
كل احلمالت الع�سكرية
ويعود الحق ًا اىل املواقع التي
�إن�سحب منها ويوا�صل زحفه جمدد ًا
اىل العا�صمة ا�سمرا التي دخلها يف
الرابع والع�رشين من العام 1991م.
بالرغم من تعر�ض العدو يف
حملتيه االوىل والثانية التي �شنهما

على الثوارللعديد من اخل�سائر اال انه
مل يتعظ من تلك ال�رضبات امل�ؤملة
,بل �سري حملة ثالثة �ضد الثوار يف
الفرتة من يناير من العام 1979م
وحتى �شهر فرباير ليتعر�ض يف هذه
احلملة اي�ض ًا خل�سائر اخرى ا�شد
ق�سوة من �سابقاتها.
لقد �إختار اجلي�ش ال�شعبي ان
يجابه هذه احلملة �أي�ض ًا بنف�س
الإ�سلوب الذي �إتبعه يف احلملتني
ال�سابقتني �أي املواجهة مع تنفيذ
خطة الإن�سحاب اال�سرتاتيجي ,حيث
ان�سحبت الوحدات املقاتلة يف التا�سع

من يناير من العام 1979م ب�شكل
م�ؤقت اىل �ضواحي قزقزا والتمركز
فيها بعد جتهيز الدفاعات وال�سواتر
املطلوبة ل�صد العدو وانهاك قواه
بتنفيذ هجمات موجعة �ضد �أرتاله
الع�سكرية التي كانت تاتي يف �شكل

العدد ()71

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

موجات ب�رشية تتدافع بال خطة
حمكمة وال ا�سرتاتيجية وا�ضحة ب�سبب
الت�ضليل الذي كانت متار�سه القيادات
االثيوبية على افراد جي�شها بت�صوير
الثوار كقطاع طرق ميكن الق�ضاء
عليهم بكل �سهولة وي�رس.
ولكن ونظر ًا لتحرك جي�ش العدو
يف الثامن والع�رشين من �شهر يناير
من العام 1979م من منطقة قلبوب
وو�صوله اىل منطقة �ألقينا ب�شمال
ال�ساحل وحماولته لإخرتاق تلك
اجلبهة عرب ال�سهول والو�صول اىل
القاعدة اخللفية للجبهة ال�شعبية يف
نقفة ,قرر مقاتلي اجلي�ش ال�شعبي
املتمركزين يف دفاعات قزقزا
بالتوجه اىل جبهة �شمال �رشق
ال�ساحل وبناء دفاعات قوية لقطع
الطريق على العدو وثنيه عن خمططه
الإجرامي الذي كان ينوي من خالله
الدخول اىل القواعد اخللفية للثوار
وتهديد وجود الثورة وا�ستمراريتها .
وبالفعل متكن مقاتلوا اجلي�ش
ال�شعبي من متتني دفاعاتهم يف
نقفة و�شمال ال�ساحل وبهذه الطريقة
ا�ستطاعوا ان يحطموا احالم الغزاة
ويف�شلوا حملتهم امل�ش�ؤومة التي
ارادوا من خاللها تدني�س ال�ساحل
وتهديد املعاقل اخللفية للثورة,
ففي تلك احلملة �شن العدو  15هجوم ًا
على مقاتلي اجلي�ش ال�شعبي الذين
كانوا يرابطون يف جبل دندن بهدف
ال�سيطرة على نقفة اال ان كل تلك
العمليات الهجومية باءت بالف�شل
الذريع بف�ضل �صمود املقاتل الإرتري
لتندحر بذلك احلملة
وب�سالته

الثالثة دون ان حتقق �أهدافها ,اال ان
العدو يف هذه املرة �أي�ض ًا مل يعي
الدر�س بل وا�صل الإعداد للحملة
الرابعة والتي �سريها يف الثالثني
من مار�س من العام 1979م وا�ستمرت
معاركها حتى احلادي ع�رش من ابريل
يف نف�س العام .
ويف هذه احلملة كعادته دفع العدو
بالآالف من اجلنود والآليات الع�سكرية
والدبابات والطائرات احلربية اىل
امليدان بهدف الث�أر للخ�سائر التي
تعر�ض لها يف احلمالت ال�سابقة
,ولتحقيق ذلك بدء بالهجوم العنيف
على جبهة نقفة بقذائق الدبابات
والطائرات
وراجمات ال�صواريخ
ليملأ ف�ضاء املعركة لهب ًا وغيوم ًا من
الدخان ,حيث كان العدو مقتنع ًا يف
قرارة نف�سه بقدرته على دخول نقفة
عرب �إتباع هذه الأ�سلوب الهمجي ,
اال ان كل حماوالته لتحقيق الن�رص
حتطمت خالل  12يوما فقط على
�صخرة �صمود املقاتل الإرتري يف
دفاعات "فارنيلو" و"دندن" وغريها
والتي �شهدت بطوالت مل ي�سبق لها
مثيل يف ميادين القتال .فقد تلقى
اجلي�ش االثيوبي يف هذه احلملة �أي�ض ًا
هزمية نكراء رغم التجهيزات الكبرية
التي �أعدته له قياداته والدعم الكبري
الذي ظل يتلقاه من اعوانه ال�سوفييت
 ,النه كان جي�ش ًا بال مبادئ وال�أهداف
وا�ضحة بعك�س اجلي�ش ال�شعبي الذي
كان يتحلى بالقيم الثورية وينا�ضل
افراده يف �سبيل حتقيق هدف نبيل اال
وهوحتقيق احلرية والإ�ستقالل.
بلغت
فقد
االرقام
وبلغة

الثالثة وتف�شل كبقية احلمالت التي
�سبقتها.
لقد قتل �أبطال اجلي�ش ال�شعبي يف
احلملة الثالثة  900من قوات الدرق
وجرحو  1800بينما ا�رسوا 115
جندي ,كما ا�ستوىل على  10دبابات
و2417من خمتلق انواع
الأ�سلحة  ,ف�ض ً
ال عن تدمري
 18دبابة تدمري ًا كامالً.
ان العدو الأثيوبي
وظن ًا منه ب�أن قوة ال�سالح
وكثافة اجليو�ش ميكن ان
تق�ضي على الثورة الإرترية
وجتربها على الفرار او
 ,فقد ظل
الإ�ست�سالم
ي�سري حمالته الع�سكرية
الواحدة تلو الأخرى دون
هوادة على امل حتقيق
�أحالمه التو�سعية معتقد ًا
ب�أن ب�إمكانه ح�سم املعركة
ب�إتباع هذا الإ�سلوب ,اال
ان كل تلك االماين ذهبت
�أدراج الرياح بف�ضل �صمود
املقاتل الإرتري ووقوف
ال�شعب بكل �صالبة خلف
ثورته الظافرة.
ا�سدل ال�ستار على احلملة

خ�سائرالعدو االثيوبي يف االرواح
�أثناء احلملة الرابعة  1400قتيل
,و 3600جريح,كما غنم اجلي�ش
ال�شعبي  1,205قطعة من اال�سلحة
اخلفيفة واملتو�سطة ,ودمر 10
دبابات وثالث مدرعات و 78من
الآليات الع�سكرية .
ان ف�شل كل احلمالت الع�سكرية التي
بد�أها العدو بالهجوم عرب منطقتي
"قرهو �رسناي" و�أم حجر والتي
بلغت �أربع حمالت متتالية ,جعلت
العدو يفكر ملي ًا يف تغيري �أ�ساليبه
القتالية وخططه احلربية التي �أثبتت
عملي ًا ف�شلها على �أر�ض الواقع ,
وبالفعل قرر ان يلملم اطرافه ويعيد
ت�شكيل قواته ل�شن هجوم مباغت
على اجلي�ش ال�شعبي يف اكرث من
جبهة يف كل من الدفاعات الدائمة
للثواربكل من القني ونقفة وحلحل
ويف �آن واحد ,على امل ان يجد منفذ ًا
عرب تو�سيع نطاق املعركة من خالل
ت�شتيت املجهود احلربي للثوار يف كل
تلك اجلبهات ,اال �إن الثوار هنا �أي�ض ًا
كانت لهم ا�سرتاتيجيتهم اخلا�صة بهم
لإف�شال هذه احلملة !!!
يتبع
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واحة الطفل
معلومات

اجلــمـــل

 يختزن اجلمل الطعام الفائ�ض يف �سنامه على هيئة دهون ويختزن كميةكبرية من املاء يف ٍاحدى معداته الثالثة
 عني اجلمل حتتوي على  3جفون كي حتميها من رمال ال�صحراء املتطايرةيف الهواء.
 اجلمل هو �أكرث احليوانات حتم َال للعط�ش وحياة ال�صحراء فهو ي�ستطيعالبقاء لعدة �شهور بدون ماء �أو طعام

�ضحكات

من نوادر جحا
كان جحا ذات يوم يت�سوق  ..فجاءه رجل من اخللف و�ضربه كفا على خده  ..فالتفت �إليه جحا و�أراد �أن يتعارك
معه  ..ولكن الرجل اعتذر ب�شدة قائال� :إين �آ�سف يا �سيدي  ..فقد ظننتك فالنا  ..فلم يقبل جحا هذا العذر و�أ�صر
على حماكمته  ..وملا عال ال�صياح بينهما اقرتح النا�س �أن يذهبا �إىل القا�ضي ليحكم بينهما،
فذهبا �إىل القا�ضي و�صادف �أن ذلك القا�ضي يكون قريبا للجاين  ..وملا �سمع القا�ضي الق�صة غمز لقريبه بعينه (يعني

ال تقلق ف�س�أخل�صك من هذه الورطة).
ثم �أ�صدر القا�ضي حكمه ب�أن يدفع الرجل جلحا مبلغ  20دينارا ً عقوبة على �ضربه  ..فقال الرجل :ولكن يا �سيدي القا�ضي لي�س معي �شيئا الآن  ..فقال القا�ضي وهو
يغمز له �أذهب واح�ضرها حاال  ..و�سينتظرك جحا عندي حتى حت�ضرها ،فذهب الرجل وجل�س جحا يف جمل�س القا�ضي ينتظر غرميه ليح�ضر املال  ..ولكن طال الإنتظار
 ..ومرت ال�ساعات ومل يح�ضر الرجل  ..ففهم جحا اخلدعة  ..خ�صو�صا �أنه كان يبحث عن تف�سريا لإحدى الغمزات التي وجهها القا�ضي لغرميه  ..فماذا فعل جحا؟
قام وتوجه �إىل القا�ضي و�صفعه على خده �صفعة طارت منها عمامته  ..وقال له� :إذا �أح�ضر غرميي �ألـ 20دينارا ً فخذها لك حالال طيبا ،وان�صرف جحا

حكم واقوال
ق�صة

�إنك ل�ست يف حاجة �إىل درجة علمية �أو �شهادة جامعية لتخدم غريك وال حتتاج لأن توفق بني مرادفاتك من
الكلمات والأفعال لتقدم خدمة �إىل غريك �إنك فقط حتتاج �إىل قلب مليء بالرحمة وروح يغمرها احلب
احلب هو ال�شيء الوحيد القادر على حتويل العدو اىل �صديق
القائل مارتن لوثر كنج

جاك وحبة الفا�صوليا

من خالل ق�ص�ص االطفال ميكن ابراز بع�ض
الن�صائح التى ت�ساعد على تربية الطفل الرتبية ال�سليمة
وال�صحيحة ولذلك يف�ضل تعود االطفال على قراءة
الق�ص�ص املختلفة لكى ت�ساعد فى منو التفكري اي�ضا
،وتتعدد الق�ص�ص وتختلف باختالف كل ثقافة حيث
لكل ثقافة العادات والتقاليد اخلا�صة بها  ،وق�صتنا هذه
املرة حتكي ان :
كانت تعي�ش امر�أة ارملة مع ابنها الذى ي�سمى جاك
فى مزرعة �صغرية فى احدى البالد ،وكان جاك ي�ساعد
امه كل يوم فى بع�ض االعمال التى تقوم بها مثل تقطيع
االخ�شاب وازالة االع�شاب ال�ضارة فى احلديقة وحلب
البقرة ،ولكن على الرغم من كل العمل ال�شاق الذى
يقومون به االم وجاك اال ان اموالهم قليلة وال تكفى حتى
ل�شراء فدان خا�ص بهم .
قالت االم جلاك :ماذا نفعل اليوم لي�س لدينا ما يكفى
من املال ل�شراء البذور للمزرعة هذا العام ؟ يجب علينا
ان نبيع البقرة املوجودة لدينا ون�ضيف ثمنها للمال املتبقى
لدينا حتى يكفى املال ل�شراء بذور لزراعة حم�صول جيد
 ،رد جاك قائال  :معك كل احلق يا امى �ساذهب للمدينة
وابيع البقرة  ،وبالفعل اخذ جاك البقرة فى يده وخرج من
باب احلديقة و�سار فى طريقه متجها اىل املدينة .
ثم قابل جاك رجال مبت�سم كبري فى ال�سن فقال �صباح
اخلري يا جاك  ،رد جاك على الرجل وهو يت�ساءل فى نف�سه
كيف عرف ا�سمه قائال � :صباح اخلري عليك  ،فرد الرجل
على جاك :اين انت ذاهب فى هذا ال�صباح  ،فرد جاك :
انا ذاهب اىل ال�سوق لبيع بقرة لدينا .
فرد الرجل ب�صوت منخف�ض  :ح�سنا انت ابنا مفيدا
،ثم قال جلاك لدى �صفقة خا�صة لولد �شاطر مثلك  ،ثم
نظر الرجل حوله ليت�أكد من عدم مراقبة احد له وفتح يده
جلاك الظهار ما فيها  ،وقال الرجل جلاك ان تلك البذور
�سحرية وهي ثالثة بذور فا�صوليا  ،وقال جلاك اي�ضا انه
اذا زرعها فى الليل ففى ال�صباح تنمو وتكرب لت�صل اىل
ال�سماء وميكن جلاك ان يتاجر باملح�صول التى �ستنتجه
تلك البذور ال�سحرية وي�شرتى بقرة اخرى بدال من التى

�س�ؤال وجواب

/1هي الدولة الوحيدة التي ال ت�ضع ا�سمها
على طوابعها الربيدية ؟
بريطانيـا .
�/2أين يوجد �أكرب قو�س ن�صر يف العامل ؟
يف باريـــــــ�س .
/3ما هو �أكرب طائر يف العالــم ؟
النعامـــــــــــة .
/4ما هي �أكرب كني�سة يف العالــم ؟
كني�سة القدي�س بطر�س يف رومـا .
 -/5ملاذا يرمز لل�سالم بغ�صن الزيتون ؟
لأن نوح �أر�سل حمامة من الفلك ت�أتيه ب�أخبار

�سيبيعها .
فرد جاك على الرجل قائال  :حقا هذا ما �سيحدث ،هل
انت مت�أكد ان تلك البذور �سحرية ؟  ،فرد الرجل عليه
قائال  :نعم بكل ت�أكيد  ،واذا مل تتحول تلك البذور اىل
ثمار جميلة فيمكن ان اعيد اليك البقرة  ،وبالفعل اخذ
جاك البذور واعطى الرجل البقرة وعاد م�سرعا اىل والدته
فرحا  .ف�سالته االم :ملاذا عدت �سريعا ما الذى حدث ؟ ،
فابت�سم جاك وو�ضع يده فى جيبه واخرج البذور اىل امه
واخربها ب�أن تلك البذور �سحرية وميكن عند زراعتها فى
الليل ان ت�صل اىل ال�سماء فى ال�صباح  ،فنظرت اليه االم
وبكت وقالت :اوووه ما تلك ال�سخافة يا جاك ! كيف ميكن
لك ان تتخلى عن البقرة فى مقابل ثالث حبوب فقط تلك
حبوب تافة ولي�ست �سحرية .
�صعد جاك اىل غرفته ال�صغرية فى الطابق العلوى ورمى
البذور يف احلديقة من نافذة غرفته وجل�س يقول اننى احمق
كيف ىل ان افعل ذلك كيف ان اك�سر قلب امى ثم نام
جاك  ،وفى �صباح اليوم التاىل عندما ا�سيقظ جاك من النوم
قفز من ال�سرير وفتح النافذة لينظر اىل البذور ثم وجد انها
بالفعل كربت البذرة وا�صبح لها اوراق كبرية وملتوية مثل
الدرج وكونت تلك البذور طريق طويل .
فخرج جاك لريى ما هذا الطريق واىل اين ينتهى فوجد
ان نهاية هذا الطريق توجد قلعة ،فرك�ض جاك فى الطريق
لكى ي�صل اىل القلعة  ،ثم عندما و�صل جاك اىل القلعة
وجد الباب مفتوح وتوجد �سيدة عمالقة داخل القلعة ولها
عني واحدة موجودة فى و�سط جبينها !
وعندما ر�آها جاك حاول ان يهرب لكنها قب�ضت عليه
وقام احلر�س اخلا�ص بالقلعة باقتياد جاك اىل داخل القلعة
 ،وكانت ال�سيدة العمالقة لي�ست �سيئة للغاية  ،فقد
اح�ضرت جلاك وجبة االفطار لكن جاك مل يف�ضل تناول
تلك الوجبة.
وفج�أة حدث �ضجيج !فاذا به �شخ�ص قادم للقلعة
،فقالت ال�سيدة العمالقة :رباه انه زوجى  ،مل اقم بتح�ضري
االفطار له فا�سرعت مع جاك لتح�ضري االطباق و احلليب
ليتناول زوجها العمالق االفطار .

فقال زوجها  :انا جائع واريد ان اتناول املزيد من الطعام
هل يوجد لدينا اطفال لآكلهم و�آخذ عظمهم واطحنه لكى
ا�صنع اخلبز  ،فردت علية الزوجة ال يوجد لدينا اطفال
لالكل يجب ان تتناول طعامك ثم ت�أخذ حمامك فى
موعده .
وبالفعل تناول العمالق الطعام ثم اخذ حمامه وبعدها
نام و قالت العمالقة جلاك :ان زوجها يف�ضل نوم قليال
بعد تناول وجبة االفطار  ،ثم عادت ال�سيدة العمالقة اىل
مطبخها ومعها جاك وكان بيدها �سلة مليئة بالبي�ض الذهبى
يخرج من دجاجة بي�ضاء كانت مت�سكها تلك ال�سيدة  ،ثم
اخذت ال�سيدة العمالقة الدجاجة والبي�ض وو�ضعتهم
بخزانة مليئة بالبي�ض الذهبى .
وعندما ذهب العمالق فى النوم كاد جاك ان يهرب
ويت�سلل من املطبخ لوال ان �سمع بكاء الدجاجة البي�ضاء
فتنهد و�شفق عليها وعاد مرة اخرى اىل القلعة ثم ام�سك
بالدجاجة وبد�أ يغنى لها ،وفج�أة ا�ستيقظ العمالق على
�صوت جاك وهو يغنى للدجاجة ! فرك�ض جاك با�سرع
ما ميكن من الطريق الذى اتى منه اىل القلعة لكن العمالق
كان يرك�ض وراءه ب�سرعة كبرية ،وفج�أة ظهر العمالق جلاك
من بني غيوم اوراق ال�شجر العمالقة فخاف جاك ! وزجمر
العمالق ب�صوت مرعب ثم قال البد من ان �آخذ عظامك
واطحنها لتح�ضري اخلبز املف�ضل ىل .
وكان العمالق يت�أرجح على فرع �شجرة الفا�صوليا التى
اهتزت ب�سبب وزن العمالق ال�ضخم ،فرتاجع جاك للخلف
و�صعد ا�سفل �شجرة الفا�صوليا با�سرع ما ي�ستطيع ولكن
العمالق كان وراءه  ،اقرتب جاك من منزله فنادى على
امه ب�صوت عاىل قائال  :يا امى اح�ضر ىل ف�أ�س ب�سرعة !
فا�سرعت االم وفى يدها الف�أ�س وهى فى حالة من الذهول
واخلوف على جاك.
قفز جاك وبد�أ يقطع فى جذور �شجرة الفا�صوليا لكى
ال ي�صل اليه العمالق و بالفعل بد�أت �شجرة الفا�صوليا
فى االنهيار مبجرد تقطيع اجلذور وذهب العمالق بعيدا
عن منزل جاك لكن الدجاجة البي�ضاء التى غنى لها جاك
�سقطت عند منزل جاك و�شكرت جاك كثريا الن العمالق
كان يحب�سها فى اخلزانة املوجودة بالقلعة كل يوم .
وا�صبحت تلك الدجاجة ملكا جلاك وامه  ،وكانت
تبي�ض البي�ض الذهبي الذي كان يبيعه جاك ليعي�ش مع امه
والدجاجة يف �سعادة وفرح.

الطوفان فعادت ويف فمها غ�صن زيتون مما يدل على
الأمان وال�سلم .
/5ملاذا ت�سمى �شطائر اخلبز املح�شوة
بال�سندوي�ش ؟
ن�سبة �إىل مبتكرها طباخ امللك ادوارد الثامن
باول �ساندوي�ش .
 -/6ماذا يحوي جوف الأر�ض ؟
حديد م�صهور .
 -/7كم عدد �أوتــار العــود ؟
خم�سة �أوتـــــار .
� -/7أين توجد املئذنه امللوية ؟
يف العراق
 -/8من �صاحب رواية الب�ؤ�ساء ؟
فيكتور هوجو .

 /9يف �أي مدينة يوجد برج بيزا املائل ؟
يف مدينة بيزا .
 -/10من هي البطلة الفرن�سية التي حاربت
الإجنليز و�أحرقوها ؟
جــان دارك .
 /11ما هو �إ�سم الرجال امللثمون الذين
يعي�شون يف ال�صحراء الكربى ب�أفريقيا ؟
الطــــوارق
 /12من هو املكت�شف الربتغايل الذي �إكت�شف
الطريق �إىل الهند ؟
فا�سكودي جاما
 -/13من هو العامل اليوناين جدول
ال�ضرب؟
فيثاغورث
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د� /أ�سماء
�إعدا
هلل �صالح
عبدا

لــــنـــــدن
لندن هي عا�صمة اململكة املتحدة و�أكرب مدنها .تقع على نهر التيمز يف جنوب بريطانيا .يعي�ش
يف املدينة حوايل  7.5مليون ن�سمة ،منهم حوايل  2.7يف �أحياء لندن الداخلية .يبلغ عدد �سكانها
مع �ضواحيها  12,599,561ن�سمة (�إح�صائيات  ،)2005لتكون بذلك �أكرب مدن االحتاد االوربي
(�أوروبا بدون رو�سيا وتركيا) و�أحد �أهم مراكزها ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية� .شكل التق�سيم
الإداري احلايل للندن يف � 1أبريل  1965مع ت�أ�سي�س لندن الكربى .يوجد يف املدينة عدد كبري من
اجلامعات واملعاهد واملتاحف وامل�سارح .كما تتخذ كثري من املنظمات الدولية وال�شركات العاملية من
املدينة مقرا لها.
�أُن�شئت لندن يف عام 43م ،عندما �أخذت جيو�ش الإمرباطورية الرومانية يف غزو بريطانيا ،وبـنى
الرومان ميناء على التايـمز ،بالقرب مـن جـ�سـر لنــدن احلـايل ،ورمبا اختاروا هذا املوقع؛ لأن �ضفاف
النهر ـ �شرق هذه املنـطقة ـ كانت متتلئ بامل�ستـنقعات ،مما جـعل اال�ستقرار بها م�ستحي ً
ال .و�أطلق
الرومـان على هذا امليناء ا�سم لندينيوم ،وا�سم لندن ي�أتي من هذه الكلمة .ويف بداية القرن الثالث
امليالدي قام الرومان ببناء جدار حول لندن ،ورمبا كان ذلك حلمايتها من املغريين ،وكان هذا ال�سور
والأ�سوار التي حلت حمله مبثابة حدود لندن ملئات من ال�سنني .ويف عام 410م هاجمت قبائل الربابرة
روما ،وا�ستدعيت القوات الرومانية املوجودة يف بريطانيا للعودة �إىل الوطن ،ول�صد الغزاة ،و�سجل
هذا العام نهاية ال�سيطرة الرومانية على بريطانيا ،ومل يتبق من لندن الرومانية �إال القليل با�ستثناء بع�ض
�أجزاء ال�سور القدمي التي مازالت موجودة ،وبقايا بع�ض املباين.

هل تعلم

 هل تعلم �أن الكنغر يعترب �أحد �أغرب و�أقدم �أجنا�ساحليوانات املوجودة على الأر�ض اليوم .وهو يتواجد بكرثة
يف ا�سرتاليا ،وي�شتهر بجرابه املوجود على بطنه الذي يحمل
فيه �صغريه بعد الوالدة .يقف الكنغر املكتمل النمو بطول
حوايل مرتين .ولديه �أرجل �أمامية ق�صرية ذات خمالب
�صغرية ،ورجالن خلفيتان طويلتان جد ًا وهما اللتان متكنان الكنغر من القفز مل�سافات طويلة ت�صل
�أحيان ًا �إىل � 6أمتار.
 هل تعلم �أن الكلب يهز ذنبه عندما يكون �سعيد ًا .و�أن التم�ساح تنزل له دموع ولكن لي�س عند اخلوف �أوالأمل� ،إمنا عندما يكون ي�أكل �شيئ ًا �أكرب من ات�ساع فتحة فمه ،و�أن القط يقو�س ظهره عند اخلوف .ن�شر
 هل تعلم �أن احلوت يعترب من احليوانات الثدية املائية ،واحلقيقة �أن احلوت ينحدر من �أ�سالفه الذينعا�شوا على الياب�سة .خالل الآالف من ال�سنني ،وقد منت احليتان لت�شبه الأ�سماك يف �شكلها ومالحمها اخلارجية
الأخرى ،لكنها تعي�ش كاحليوانات الربية .زعانف احلوت على �سبيل املثال له عظام يد من خم�سة �أ�صابع.
والفارق املهم بني احلوت والأ�سماك بالطبع هو �أن احلوت ال�صغري ير�ضع من حليب �أمه مثل الثديات ال�صغرية،
فهو ال يفق�س بي�ض ًا بل يولد والدة .وتتنف�س احليتان بطريقة خمتلفة �أي�ض ًا عن الأ�سماك فبد ًال من اخليا�شيم
لديها رئتني وهي تدخل الهواء عرب منخرين ،وعندما تغط�س حتت املاء ينغلق هذان املنخران بوا�سطة �صمامني
�صغريين ،وكل خم�سة �إىل ع�شرة دقائق يرتفع احلوت �إىل �سطح املاء ليتنف�س.
 هل تعلم �أن البطاريق (جمع بطريق) يف مو�سم التوالد تتجمع يف م�ستعمرات كثيفة يف القارة القطبيةاجلنوبية ،والأ�صقاع القريبة منها .وتتكيف هذه الطيور ب�شكل جيد مع احلياة البحرية يف املناطق القطبية الباردة.
وهناك نوع من البطاريق ت�سمى «اديلي» تدخل �إىل داخل الرب لتبني �أع�شا�شها هناك.
 هل تعلم �أن بع�ض الثديات ت�صبح ن ّوامة ال �أكرث يف ف�صل ال�شتاء .وحيث �أن عدد كبري ًا من احليواناتت�صرف ال�شتاء يف ال�سبات .بع�ض احليوانات الأخرى تهاجر يف ال�شتاء ومنها الرنة وعدد كبري من الطيور وكل
احليوانات التي جتد غذاءها يف الأنهار والبحريات ،التي تتجمد طوال �أ�شهر كثرية يف ال�سنة.
 هل تعلم �أن احليوانات تت�صل ببع�ضها بوا�سطة الإ�شارات والأ�صوات لكن هذا ال يعني �أنها تتكلم معبع�ضها .وذلك ب�سيط ،فحتى عند الإن�سان ال يتم االت�صال دائم ًا بالكلمات ،بل هناك تعابري تدل على الغ�ضب
والفرح وغري ذلك.
 فعندما ت�صدر دجاجة �صوت ًا مرتفع ًا مث ًال ف�إنها تنذر �صغارها باقرتاب خطر معني ،وعندما يطري طائر �إىل
غ�صن �شجرة لي�ستك�شف ما حوله تبقى الطيور منتظرة .ف�إذا طار بطريقة معينة تدرك �أنه على و�شك االبتعاد
و�أن عليها اتباعه.
 وجتدر الإ�شارة �أن احليوانات ال تت�صل مع بع�ضها بالإ�شارات فقط ،بل �أي�ض ًا من خالل احلركات التي تقومبها بالذيل والفم وحتى ب�إ�صدار الرائحة املختلفة واحليوانات تعرف �أ�صوات وتعابري وحركات االت�صال بالغريزة
فور والدتها فهي خمتلفة عن الإن�سان الذي يتعلم كل هذا الأمور من غريه .فاحليوان يقوم بكل ذلك بالفطرة
حتى ولو مل ير كيف يقوم بها غريه من نف�س الف�صيلة.

معلومات جغرافية

املجموعة ال�شم�سية
�أجرام النظام ال�شم�سي ال�صغرية
عرف االحتاد الفلكي الدويل عام  2006جرم النظام
ال�شم�سي ال�صغري ب�أنه �أي ُجرم يدور حول ال�شم�س ،حيث
قيل التايل يف االجتماع العام لالحتاد الفلكي الدويل عام
 2006بعد تعريف كل من الكواكب والكواكب القزمة:
«كل الأجرام الأخرى التي تدور حول ال�شم�س �سوف تُ�سمى �إجما ًال "�أجرام النظام ال�شم�سي ال�صغرية".
وهذه �سوف ت�شمل معظم كويكبات النظام ال�شم�سي ومعظم �أجرام ما وراء نبتون وجميع املذنبات والأجرام
ال�صغرية الأخرى».
ومن ثم فبا�ستثناء الكواكب والكواكب القزمة� ،أ�صبح ا�سم جميع الأجرام الأخرى يف النظام ال�شم�سي هو
"�أجرام النظام ال�شم�سي ال�صغرية" ،والتي ال يدخل يف تعريفها �إال �أنها "�أجرام تدور حول ال�شم�س" (والتي
ت�شمل جميع املذنبات والنيازك ومعظم الكوكيبات والأجرام القريبة من الأر�ض و�أجرام ما وراء نبتون).
والتوابع م�ستثناة من هذا التعريف كبقية التعريفات املذكورة �سابق ًا
وهذه بع�ض �أنواع �أجرام النظام ال�شم�سي ال�صغرية وتعريفاتها:
الكوكيبات :هي �أجرام نظام �شم�سي �صغرية �أ�صغر من الكواكب و�أكرب من النيازك ،والفرق
•
بينها وبني املذنبات هو �أن تلك تُظهر ذيو ًال خلفها حني تقرتب من ال�شم�س يف حني �أن الكوكيبات ال
املذنبات :هي �أجرام نظام �شم�سي �صغرية تُظهر ذيو ًال حني تقرتب من ال�شم�س.
•
النيازك :هي �أجرام نظام �شم�سي �صغرية ،وهي �أج�سام �صلبة تتحرك يف الو�سط البني كوكبي
•
�أحجامها �أكرب من الذرات و�أ�صغر من الكويكبات

را�سلونا على هذا العنوان :وزارة الإعالم ا�سمرا �ص.ب 247
جريدة ارتريا احلديثة واحة الطفل
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بلح البحر من الأحياء الرخوية املفيدة
�إعداد /حممد علي حميدة
بلح البحر من الأحياء الرخوية املفيدة
بلح البحر هو كائن بحري رخوي
يعي�ش يف املناطق ال�ساحلية ،وهو
نوعان ،نوع يعي�ش مثبتا على
ال�صخور ،ج�سمه رخوي وحممي
بقوقعة �سوداء جريية تظهر عليها
خطوط النمو .كل خط منها ميثل
مرحلة من مراحل النمو .و نوع �آخر
يعي�ش حتت الرمال يف ال�شواطئ،

�إن كل �أنواع بلح البحر،
التي تعي�ش يف املياه املاحلة
والعذبة .منها ما يتغذا يف
الأع�شاب والأحياء الدقيقة .ومنها
ما يعي�ش يف املياه املاحلة على
�شكل جمموعات ملت�صقة بال�صخور
داخل البحر .وذلك للوقاية من
الأمواج والعوا�صف  ،كذلك يحمي
من احلوام�ض ال�ضارة التي قد تلقي
بها املياه واحليوانات الأخرى،
وكذلك اجلفاف �أثناء جزر املاء.

بلح البحر الال�صق بال�صخرة
ج�سمه رخو وحممي بقوقعة �صفراء
�شكلها ي�شبه نوعا ما حبة اجلوز.
القوقعة مكونة من �صمامني
متطابقني جممعتني من الظهر
برباط مطاط وبهذا يكون بلح
البحر من الكائنات ذات ال�صمامني.
ي�سمح بغلق القوقعة ع�ضلتان .عند
قاعدة القدم ومن جهة البطن،
تنت�رش خيوط مدببة حزمة اخليوط
والتي ت�سمح للحيوان بالثبات على
دعامته .كما ال ميلك ر�أ�سا حمددة
ن�ستطيع متييزها ،وله فتحة
فم حماطة مبلم�سان يف املنطقة
الداخلية الطرف الرفيع للقوقعة.
و ت�سمح اخليا�شيم بو�صول جزيئات
مغذية للج�سم كما �إنها ت�سهل تبادل
الغازات الذائبة يف املاء.
ُيغلف الأ�صداف غطاء من اخلارج
مثل بلح البحر واملحار والروبيان
والقواقع وال�سالحف املائية ،مثلما
تغطي بذور جوزالهند ونباتات
اخرى ،وتن�ش�أ غالبية الأ�صداف على
ج�سم احليوان البحري من اخلارج
 ،وتكون مبثابة درع يقي ويحافظ
على ج�سم احليوان الذي يك�سوه،
وين�ش�أ البع�ض منها يف باطن اجل�سم
مثل ،ال�صبيد و�أ�صناف كثرية من
احل ّبار .وللدرع ثالثة �أ�شكال ،منها
ما ي�شبه �صدفة الل�ؤل�ؤ ،وله الوان
قو�س قزح ،وال�شكل املتو�سط
منه ذات الوان زاهية ونا�صعة.
هذه الأ�شكال ت�صاعد على �صناعة
الل�ؤل�ؤ .فاجلزء العلوي له لونه
الطبيعي ،ويحتوي على �أنواع من
الربوتينات ،وبالتايل ف�إن فوائده
كثرية ومتعددة .كما يحمي الأنواع
املتواجدة يف املياه العذبة ،من
الت�أثر ب�سموم الرت�سبات التي
قد تتفاعل يف تلك املناطق،
كما ي�ساعد على احلركة وحماية
الع�ضالت الداخلية.

التكاثر عند بلح البحر
بلح البحر ف�صيلة اجلن�سني فيه
منف�صلتني .الذكور تختلف عن
الإناث عند البلوغ اجلن�سي معطف
الذكر برتقايل معطف الأنثى �أبي�ض.
بلح البحر ي�ضع الآالف من البي�ض،
ويجري التخ�صيب خارجيا ويقع
بدون تزاوج م�سبق .وي�ستمر من
ثالثة �أ�سابيع اىل � 6أ�شهر .يتحرك
من مكان �إىل �آخريتنا�سب معه
�أكرث� .أما ما يعي�ش منها يف املياه
العذبة ،فيتم داخليا ،حيث ينرث
الذكر بذور التلقيح يف املياه،
وحتمله الأمواج واملياه اىل الأنثى،
ثم مير مبراحل منو يف جزء من
ج�سمها ،حتى يجد �أجواء مالئمة
متكنه من العي�ش منفردا.
ومبا �أن هذه الرخويات تعي�ش
ملت�صقة بالأحجار والأخ�شاب
ف�إنها معر�ضة للأخطار .لأن �أكرث
�أملعادين لهذا النوع ،هو الإن�سان،
البحرية،
النجمة
وحيوان
وال�صقور .ب�شكل عام ف�إن بلح
البحر ولكي يقاوم مثل هذه الأعداد
ال بد من �إمتالك لدرع واقي .ويعي�ش
معظم �أنواع بلح البحر يف املناطق
التي تت�أثر باملد واجلزر ،يف
�أجواء دافئة ،كما �أن �أنواع منه

تعي�ش يف املياه املاحللة ،وقلة
تعي�ش يف مناطق �شديد الأمواج.
كما يعي�ش بلح البحر يف املياه
العذبة� ،سواء يف ال�سدود والربك،
والأودية ،وب�إمكان هذا النوع انتاج
درع قوي حلماية ذاته مبا لديه من
�أنواع الكال�سيوم ،كما يحوي بلح
البحر غذاء غني بالربوتني .لذا
�أخد الطلب عليه يتزايد مع الوقت.
لذا ف�إن زراعة الأحياء املائية
يف ادخال هذا النوع من الأحياء
وانتاجها هو احلل الأمثل لتلبية
هذه احلاجة .وقد بد�أت عملية
زراعة الرخويات ال �سيما بلح
البحر ب�شكل عملي يف الواليات
املتحدة الأمريكية عام 1970م
لي�صبح اليوم من املنتجات التي
جتني مالين الدوالرات على م�ستوى
العامل� .إال �أن ال�صني تنتج ن�سبة
 40%من الأنتاج العاملي ككل.
وتختلف عملية تنمية هذا النوع من
الرخويات ،بح�سب نوعها والبيئة
املحيطة بها .ففي بع�ض املناطق
يجمع املزارع كميات منه عرب
ال�صيد ،ومن ثم يقوم بتجميعها يف
�أجواء مالئمة ،ويتم تلقيحها .ف�إذا
با�ضت هذه الرخوة ترتك البي�ضة
حتى تكمل ميل واحد .بعده يتم
نقلها اىل موقع �آخر منا�سب ،ويف
خال � 3إىل  6ا�شهر ميكن �أن ت�صل اىل

بلح البحر
ولي�س مثل ذوي الدرعني مما ينمو
يف �أحوا�ض زراعة الأحياء املائية.
ولأن بلح البحر لديه مادة ميكن
الإلت�صاق بالأ�شياء ال�صلبة بكل
�سهولة .وت�صل ن�سبة الكميات
املعرو�ضة منه يف ال�سوق �إىل
 40%وكمية الإنتاج تتباين على
ح�سب الأنواع .فالأنواع التي توجد
يف ا�سفل ال�صخور البحرية ميكن
جمعها عرب الآالت� .أما ما ينمو يف
الأخ�شاب فيمكن جمعه يدويا .و�إذا
كان يف احلبال ميكن قطع احلبل
وجمع املح�صول وبعد جمعه ال بد
من املحافظة على نظافته وو�ضعه
داخل ماء حتى يتم عر�ضه لل�سوق.
كما �أن بلح البحر له فوائد جمعة
يف املجال ال�صحي حيث ميكن
ا�ستخال�ص مادة لإلتئام اجلراح
اثناء العملية اجلراحية.
كما يتواجد بلح البحر يف �شتى
�أنحاء العامل ،ولأنه ثابت يف
موقعه على �ألأكرث فيطلق عليه
ممثل ال�ضواحني وميكن ا�ستقراء

بلح البحر املفتوح الدرع
�شكلها ال�شبه نهائي ،وت�صل اىل 3
مليمرت .بعدها كذلك تنقل اىل مكان
ينتا�سب مع حجمها ومنوها ،ثم
تنقل نهائيا اىل املوقع النهائي لها
والتي ميكنها من جتميع غذائها.
وعند مقارنته بالأحياء البحرية
ذات الدرع ،ف�إن بلح البحر ،يظهر
تطورا ملحوظا �رسيعا ،لذا فيمكن
جني انتاجه يف فرتة عامني.

بلح البحر املطبوخ

الو�ضع ال�صحي للبيئة املحيطة
به ،عرب الك�شف عليه .و�إن
تكاثرهم وو�ضعهم ال�صحي ميثل
داللة على الو�ضع ال�صحي للمحيط
الذي يعي�شون فيه.
لقد عرف بلح البحر ،كغذاء
منذ �آالف ال�سنني ،وحتى اليوم
مت التعرف على  17نوعا منها.
وله العديد من الفوائد ال�صحية
،الحتوائه على مواد مغذّ ية جل�سم
الإن�سان ،ويعترب م�صدر مهم
للربوتني ،الأحما�ض الدهنية،
فيتامني
وجمموعة
احلديد،
ب .يعترب بلح البحر من �أكرث
امل�أكوالت البحرية �شعبية وطلب ًا
من قبل النّا�س ،وهو يعد من �أكرث
�أنواع املاكوالت البحرية قدم ًا
على الأر�ض ،وميكن �أن نح�ضرّ
ببلح البحر العديد من الو�صفات
املعروفة .
جتهيز بلح البحر كوجبة
يغ�سل بلح البحر جيد ًا وينقع يف

املاء ملدة ربع �ساعه ليتم تنظيفة
من الرتاب العالق بال�صدفة،
ويو�ضع يف وعاء الطبخ ،وي�ضاف
اليه �رشائح الب�صل والثوم
والكرف�س ،ثم ن�ضيف الكمون
وامللح والزجنبيل ،ويرتك علي
نار هادئة حتى تتفتح احل ّبات،
وعندما تتفتح احلبات تكون م�ؤ�رش
على ن�ضج بلح البحر  .كيف نحفظ
بلح البحر عندما ن�شرتي بلح
البحر يكون بق�رشته اخلارجية
وتكون �شبه مفتوحة ،وعند ال�ضغط
على الق�رشة يجب ان تغلق ،و �إذا
مل تغلق الق�رشة عند الظغط عليها
فهذا يعني � ّأن بلح البحر غري طازج.
ميكن حفظ بلح البحر بق�رشته ،من
خالل تغطيتة بقما�شة مبلّلة باملاء
وميكن �أن يحفظ حتى �أ�سبوع يف
يتعر�ض للتلف،
الثالجة دون �أن
ّ
وميكن حفظة يف الفريزر عن طريق
ملدة ن�صف
و�ضعة يف ماء مغلي
ّ
دقيقة ،ثم يو�ضع يف �أوعية حمكمة
الإغالق ،ومن ثم و�ضعة يف الفريزر
.كما يتم طبخه عرب البخار� ،أو
التجفيف� ،أو الغلي بالزيت .وهو
يختلف عن غريه بحيث ميكن �أن
يعي�ش على قيد احلياة لفرتة خارج
املاء ،والكثري منه يفتح درعه
�أثناء الغلي .وقد ال يفتح �أحيانا.
لذا كان ينظر اليه يف املا�ضي �إذ
مل يفتح الغطاء �أثناء الغلي ف�إنه
لي�س حمبذا للأكل� ،إال �أن الأبحاث
�أكدت عدم واقعية هذه املفاهيم.
حيث �إن الأعداد التي مل تفتح والتي
ت�صل �إىل نحو  11.5%وبعد ك�شفها
والتحقق منها وجدت بانها نا�ضجة
ب�شكل كامل.
وعلى الرغم من �أهمية بلح البحر
كغذاء �إال �أنه ويف فرتة ال�شتاء
والربد ،ميكن �أن حتمل القواقع
البحرية التي ت�ؤخذ من املياه
امللوثة ّ �أمرا�ضاً .فمثال فمثال يف
غرب الواليات املتحدة� ،أثناء
الربودة ال�شديدة .ولأنها تتغذا يف
تلك الفرتة يف احل�شائ�ش �سامة،
يتم منع �أكله ر�سميا .لذلك يجب
�أن يحر�ص الإن�سان كامل احلر�ص
على معرفة م�صدر هذه القواقع قبل
�أكلها.
�أما يف البحر الأحمر و�إن مل
جتري �أبحاث حمددة حتى الآن فمن
املعروف وجود �أعداد كثرية من
ف�صائل بلح البحر ،يف هذه البيئة،
وعلى الرغم من انت�شار ا�ستخدام
بلح البحر كغذاء يف بالدنا،
فمن املعلوم وجود بيئة مالئمة
لتكاثر هذا النوع من احليوان .ف�إن
اخلطورة ت�أتي يف عملية ال�صيد غري
املدرو�س .وا�ستخراج تلك القواقع
�ضمن الأ�سماك التي يتم �صيدها.

�صفحة يتم �إعدادها بالتعاون مع وزارة الرثوة البحرية
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أ�ضواء على القمة العربية والأفريقية الرابعة

ا�ستطاع القادة العرب والأفارقة التغلب على الق�ضايا ال�سيا�سية املزدوجة واملعقدة
ح�سن �إدري�س كنتيباي
�إنطلقت يف ال�شهر املا�ضي
القمة العربية الإفريقية
الرابعة يف عا�صمة (غينيا
اال�ستوائية) ماالبو يف الفرتة
من .26/11/2016 – 23
لقد جاء انعقاد القمة
يف ظروف بالغة ال�صعوبة
وم�صحوبة بتحديات �سيا�سية
واقت�صادية و�أمنية ي�شهدها
العامل العربي و�أفريقيا.
تعقيدات وتغريات حملية
و�إقليمية ودولية فر�ضت نف�سها
على القادة امل�ؤمترين وجعلتهم
�أمام م�سئولياتهم التاريخية
و�شعوبهم التي تتوقع منهم
حلو ً
ال ناجحة تالم�س م�شاكلهم
الآنية وامل�ستقبلية.
العالقات العربية -الأفريقية
قدمية قدم الت�أريخ ،ومتجددة
مع جتدد الع�صور والأجيال
حيث تتميز بالتالحم اجلغرايف
واجلوارية املتال�صقة وب�صالت
الرحم ،وباندماج واختالط
الأعراق وامل�صري امل�شرتك.
و�إذا كان امل�ؤرخون قدمي ًا
وحديث ًا وعلماء االجتماع
يقرون ب�أن الرتاحم والت�ضامن
والتعا�ضد الإن�ساين تعترب عالقة
فطرية بني الب�رش ،وعليه ف�إن
العالقات العربية -الأفريقية
ت�صبح واجب ًا وم�صري ًا حتمي ًا
،لتحقيق �أهداف ورغبات
ال�شعوب العربية والأفريقية
وتطلعاتها امل�ستقبلية.
ونظرة �رسيعة �إىل خريطة
املتجاورتني
املنطقتني
املعروفة
بحدودهما

وثرواتهما الطبيعية النادرة
واملتكاملة ،وخطوط املالحة
،والتجارة
الإ�سرتاتيجية
التي متر بهما ،وكلها عوامل
وم�صادر ت�أكد وب�شكل ال لب�س
فيه �صحة العالقات املت�شابكة
الأهداف والرتابط بني العرب
و�أفريقيا.
لقد عقدت �أول قمة عربية
�أفريقية يف القاهرة عام 1977م
ومتخ�ض عنها (�إعالن القاهرة)،
املتمثل يف الربنامج ال�سيا�سي
وبرامج التعاون العربي
الأفريقي االقت�صادي واملايل،
وبتنظيم طرق العمل لتحقيق
�شعار القمة (�إ�سرتاتيجية
ال�رشاكة) بني الطرفني ،وعقدت
القمة الثانية يف مدينة (�رست)
الليبية وذلك بعد ( 33عام) من
اجلمود ال�سيا�سي واالقت�صادي
والتعاوين بني اجلانبني.
وكانت القمة الثالثة قد عقدت
يف دولة الكويت يف نوفمرب
 ،2013وتعترب من �أجنح
القمم من حيث ح�ضور القادة
،وحتقيق اجنازات عملية
على �أر�ض الواقع ،وذلك وفق
قرارات وتو�صيات القمة التي
عقدت حتت �شعار (�رشكاء يف
التنمية واال�ستثمار).
مبادرة الكويت بتخ�صي�ص
للم�شاريع
دوالر
مليار
�أفريقيا
يف
اال�ستثمارية
،وم�ضاف ًا �إليها مليار دوالر
مي�رسة،
كقرو�ض
�آخر
موجه للم�شاريع ال�صغرية
�أن
مبعنى
واملتو�سطة،
الكويت �أجنزت  70%من
خريطة التعاون والتفاعل
لل�رشاكة االقت�صادية ،والتي

تقود بدورها �إىل �رشاكة قوية
ومتميزة بني الدول العربية
والأفريقية ،ويف كافة امليادين
وخمتلف املجاالت والتي
قوبلت بالرتحيب والتقدير من
قبل القادة جميعاً.
�أفريقيا والعرب ي�شكلون
العامل
اقت�صاديات
�أكرب
،وبيئة ا�ستثمارية مميزة
،خا�صة القارة الأفريقية البكر
والواعدة بكنوزها و�أ�سواقها.
القوى
االمر الذي جعل
الدولية ذات االقت�صاديات
ال�ضخمة ،و�رشكاتها عابرات
القارات ،والعوملة و�أذرعها
الثالثة [�صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ومنظمة التجارة
العاملية] تتوجه وترتكز
ا�سرتاتيجياتها ومناف�ساتها
اال�ستعمارية
و�سيا�ساتها
الناعمة �صوب �أر�ض العرب
وخريات �أفريقيا� .سيا�سات
ا�ستعمارية جتعل �أ�سواق
اجلانبني م�صادر اال�ستهالك ملا
تنتجه م�صانعهم  ،وبالتايل
الرفاهية والتقدم والنمو
ل�شعوبهم  ،والفقر واجلوع
والتخلف من ن�صيب �شعوبنا.
�إن القمة الرابعة وبالرغم ما
�شهدته من مواقف وان�سحابات
دول جمل�س التعاون واململكة
املغربية والأردن وال�صومال
وجيبوتي رف�ض ًا حل�ضور ما
ي�سمى بجمهورية ال�صحراء
الغربية واملعرتف بها من
قبل االحتاد الأفريقي� ،إال
�أن القادة العرب والأفارقة
على
التغلب
ا�ستطاعوا
الق�ضايا ال�سيا�سية املزدوجة
واملعقدة ،مما �ساهم يف

�إجناح القمة الرابعة وجتديد
(�إعالن ماالبو) بااللتزامات
امللقاة على عاتق اجلانبني
ويف مقدمتها مواجهة الإرهاب
العاملي وتر�سيخ ال�رشاكة
احلقيقية يف جميع امل�ستويات
ويف وجه عامل ي�شهد تغريات
�سيا�سية واقت�صادية و�رصاعات
ومناف�سات للمزيد من نهب
ثروات القارة ال�سمراء والأمة
العربية على حد �سواء.
�أيدي خفية �إقليمية ودولية
ال تريد التعاون والتكاتف بني
املنطقتني ،وبرت هذه الأيادي
اخلبيثة يحتاج �إىل ت�صميم
الإرادة العربية والأفريقية
،وذلك عرب ال�سري وبثبات يف
ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية ،ويف
تعظيم خمرجات القمة الرابعة
،وخا�صة م�س�ألة التو�سع يف
�إقامة اال�ستثمارات وامل�شاريع
االقت�صادية الهادفة لإحالل
الإنتاج وامل�رشوعات اخلدمية
القومية حمل الهبات املالية يف
الأقطار الأفريقية والعربية.
ما من �شك ب�أن هناك بالفعل
والواقع العديد من املعوقات
وال�صعوبات املبا�رشة والغري
مبا�رشة التي تعرت�ض طريق
�أي حماولة جادة من العرب
والأفارقة للتطوير والتقدم
معظم
ولكن
واالزدهار،
تلك املعوقات وال�صعوبات
النا�شئة من ظروف تت�سم بها
اقت�صاديات الطرفني ،ومع
ذلك ي�سهل معاجلتها �إذا
توافقت الإرادة اجلماعية،
وبطريقة علمية و�إ�صالحية،
لتكون نتائجها �أف�ضل من �أي
تكتل اقت�صادي �أخر يف عاملنا

املعا�رص.
العربية
املجتمعات
والأفريقية ومبا متلكه من
ثروات طبيعية بكرة وقدرات
ب�رشية هائلة  ،حتتل مواقع
�إ�سرتاتيجية تتحكم باملمرات
البحرية والربية للحركة
التجارية العاملية ،وتبادل
امل�صالح بني قارات العامل،
لو �أ�ستغلت هذه الرثوات النادرة
واملتعددة الأنواع واملنافع
خري ا�ستغالل لأ�صبحت دولنا
رقم ًا �صعب ًا ،وبالتايل ال ميكن
جتاهله يف املعادالت الإقليمية
والدولية ،ولي�س كبقرة حلوب
 ،وكما هو حا�صل �أو ميار�س
علينا الآن حيث ثرواتنا مباحة
و�رساقها كرث �رشق ًا وغرباً.
ال�شعوب احلية واملتح�رضة
والآخذة ب�سالح العلم وباملعرفة
العلمية وبالوعي للمخاطر
ومدركة للواجبات وللحقوق
الأ�سا�سية والإن�سانية ،مثل هذه
ال�شعوب هي وحدها القادرة
على �صنع الإجنازات وحتقيق
املعجزات العلمية والتاريخية
حا�رض ًا وم�ستقبالً.
ن�أمل التوفيق لدولة غينيا
اال�ستوائية يف مهماتها اجلديدة
و�أن ت�أتي القمة اخلام�سة
وقد حلت بع�ض ًا من م�شاكلنا
احلالية ،وقد �أجنزت �أي�ض ًا ولو
قدر ًا ي�سري ًا من مهمات حمطات
ال�رشاكة التنموية واال�ستثمار
،وبتعميق روابط التعاون
والتفاعل على طريق املزيد
من العالقات الأخوية بني
القارة الواعدة والأمة العربية
امل�ستهدفة م�شعل احل�ضارات
ومهبط الأديان وال�سالم.
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ه�شا�شة العظام ...املر�ض االكرث انت�شارا و�صمتا
ميثل الن�ساء  80%من امل�صابني به وي�صيب واحدة من كل ثالث ن�ساء حول العامل

حواء �سليمان عبد القادر

يعد مر�ض ه�شا�شة العظام �أكرث
�أمرا�ض العظام انت�شارا فى العامل
وتكمن خطورته فى �أنه لي�س له
�أعرا�ض وا�ضحة ،وي�سبب �ضعفا
تدريجيا فى العظام ي�ؤدى اىل �سهولة
ك�رسها ،وغالب ًا ما ي�سمى باملر�ض
ال�صامت لأنه يحدث فقدان العظام
بدون �أعرا�ض ،يعاين منه املاليني من
�سكان املعمورة  ،خطورته تكمن يف
�أنه لي�س له �أعرا�ض وا�ضحة  .يت�سبب
يف �ضعف العظام تدريجيا حتى ي�سهل
ك�رسها ب�أب�سط امل�سببات املعروفة
مثل جمرد ال�سقوط وقد ي�صل الأمر �إىل
جمرد االنحناء �أو ال�سعال عند البع�ض
لي�سبب انك�سارا يف مكان ما.
وي�صيب هذا املر�ض الرجال
والن�ساء على حد �سو�آء ومتثل الن�ساء
نحو  80%من امل�صابني به ،حيث
ي�صيب واحدة من كل ثالثة ن�ساء حول
العامل ك�رسها .حواىل ن�صف الن�ساء
بعد �سن الـ  50عاما.

وي�شري موقع ن�ستلة ان مليون امر�أة
حول العامل يعانني من مر�ض ه�شا�شة
العظام وبالتايل يتعر�ضن للإ�صابة
بالك�سور من جراء نق�ص الكال�سيوم
التى قد تن�شا ب�سبب قلة الكتلة
العظمية لديهن مقارنة بالرجال يف
نف�س املرحلة العمرية ف�ضال عن دور
هرمونات الأنوثة والدخول املبكر يف
مرحلة �سن الي�أ�س،وي�صيب الن�ساء
البالغات بعد مرحلة انقطاع احلي�ض
ب�سبب التغريات الهرمونية التي تطر�أ
على �أج�سامهن والتي ت�ؤثر ب�شكل
مبا�رش على انخفا�ض كثافة العظام.
وت�صل الكثافة العظمية عند
االن�سان �إىل ذروتها بني"اخلام�سة
والع�رشين"و"الثالثني" من عمر
ال�شخ�ص  ،ف�إنه يبد�أ بعد ذلك
بخ�رسان ما مقداره �أربعة بالألف من
ولكن ال�سيدة
قوة عظامه كل �سنة .
ّ
بعد انقطاع الطمث ف�إن فقدانها للكتلة
العظمية يكون �أكرب بكثري عن الرجل
حيث ت�صل ن�سبة الفقدان عندهن
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�إىل ثالثة باملئة كل �سنة  ،و معظم
الن�ساء ال يتمتعن يف �سن الي�أ�س
بحياة �صحية ت�سمح لهن بتعوي�ض
ما فقدن من الكثافة العظمية ،الناجت
عن نق�ص هرمون اال�سرتوجني لديهن
مما مينع العظام عن بناء نف�سها،
وزيادة كتلتها  ،مما ي�ؤدي �إىل ترققها
وبالتايل �سهولة � .إال �أن معظم الن�ساء
ال يدركن �أن �أحد �أ�سباب هذا املر�ض قد
تبد�أ يف منت�صف العمر �إذا مل يحتوي
نظام املر�أة الغذائي على القدر الكايف

من الكال�سيوم ،فتنخف�ض بذلك ن�سبة
هذا العن�رص الهام من اجل�سم وتبد�أ
العظام بفقدان  1%من كثافتها كل عام
بن�سبة تت�سارع �إىل �أن ت�صل �إىل 30%
بعد بلوغ �سن اخلم�سني.
و�سنويا يتعر�ض العديد من
به�شا�شة
امل�صابني
الأ�شخا�ص
العظام حلدوث ك�سور يف الورك �أو
ال�ساعد مبجرد ال�سقوط ،و�آخرون قد
يتعر�ضون لتلف العظام يف ظهورهم
لأ�سباب ب�سيطة قد ال تزيد عن االنحناء
�أو ال�سعال.
ان العظام على عك�س ما قد تبدو
عليه� ،أع�ضاء ن�شطة وحيوية� ،إذ �أنها
متر طوال الوقت مبا ي�سمى بهدم و
اعادة بناء العظام ،وتقوم بها خاليا
متخ�ص�صة .وتبد�أ العملية بهدم جزء
من العظام القدمية �أو التالفة ثم
اعادة بنائها من جديد .وعملية بناء
وهدم العظام هى عملية م�ستمرة طوال
عمر االن�سان ،ولكن فى فرتة الطفولة
وحتى عمر ال�شباب تتغلب عملية

من �صحيفة البيان

البناء على عملية الهدم ،م�سببة
زيادة م�ضطردة فى طول وكثافة
العظام ،وي�ستمر ذلك النمو حتى �سن
الثالثني تقريبا حيث تبلغ العظام
ما ي�سمى "ذروة الكثافة العظمية".
بعد ذلك قد تبقى كتلة العظام ثابتة
�أو تتناق�ص ببطء �شديد "حواىل1%
�سنويا" فى احلاالت الطبيعية� ،أما
فى حال اال�صابة به�شا�شة العظام
فان الكتلة العظمية تتناق�ص ب�رسعة
كبرية م�سببة املر�ض.
�أ�سباب ه�شا�شة العظام
وي�شري موقع مو�ضوع اىل ان هناك
ا�سباب كثرية لال�صابة به�شا�شة
العظام منها �أ�سباب وراثية وتتمثل
بنق�ص مادة " الكوالجني" املهمة يف
قوة العظام و حمايتها من الك�سور ،
وهذا ال�سبب يكون مالزما لل�شخ�ص
منذ ان يكون جنينا يف بطن �أمه ،ويف
احلاالت املزمنة قد ي�ؤدي هذا ال�سبب
�إىل وفاة الطفل يف
�سن مبكرة ب�سبب ك�رس
اجلمجمة .
وهناك �سبب اخر
وهو نق�ص فيتامني (د)
و�سببه
والكال�سيوم
الغالب عدم التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س ب�شكل
كايف  ،وعدم تناول
الأطعمة التي حتتوي
على هذه الأنواع  .العالج
الطويل ن�سبيا ب�أحد
مركبات ( الكورتيزون)
 :حيث �أن اال�صابة ب�أي
نوع من �أنواع الأمرا�ض
التي تتطلب العالج
ب�أحد �أنواع مركبات
( الكرتيزون) لوقت
طويل ن�سبي ًا قد ي�ؤدي
يف نهاية املطاف �إىل
الإ�صابة مبر�ض ه�شا�شة العظام ،
اال�صابة بامرا�ض الغدد ال�صماء مثل
فرط ن�شاط الغدة الدرقية الغدة
الكظرية ،الغدة اجلار درقية،
الأمرا�ض الوراثية للدم مثل �أنيميا
البحر املتو�سط  ،الأنيميا املنجلية
 ،تناول �أدوية ال�رصع وم�ضادات
الت�شنج لوقت طويل ن�سبي ًا،كما
النن�سي العامل الوراثي مثل �إ�صابة
احد �أفراد العائلة مبر�ض ه�شا�شة
العظام.
اما يف الن�ساء ب�شكل خا�ص فان
التغريات الهرمونية التى ت�صاحب
�سن الي�أ�س عند الن�ساء وبخا�صة نق�ص
هرمون اال�سرتوجني ،والتى تزيد
من فقد الكتلة العظمية� ،أو نق�ص
الهرمون الذكرى عند الرجال وكلها
من التغريات التى ت�صاحب التقدم فى
ال�سن.
وتتمثل اعرا�ض امل�صاب به�شا�شة
العظام ب�آالم يف الرقبة وا�سف الظهر
مع نق�ص كثافة عظام الفقك ومع
الوقت يحدث انحناء للعمود الفقري
مع نق�ص يف طوله.
الت�شخي�ص والعالج
هناك العديد من الطرق احلديثة
لت�شخي�ص ه�شا�شة العظام منها

ما يتم عن طريق ا�ستخدام الأ�شعة
ال�سينية مثل جهاز الـ دك�سا ()DXA
وهو �أكرث الأجهزة ا�ستخداما و�أكرثها
دقة ويعترب فح�صا م�أمونا وخاليا
من الأمل متاما ،كما توجد �أجهزة
�أخرى ت�ستخدم املوجات فوق
ال�صوتية ( )Ultrasoundبالإ�ضافة
�إىل الفحو�صات املختربية التى ميكن
�أي�ضا ا�ستخدامها فى الت�شخي�ص.
الأطعمة التي حتتوي على الكال�سيوم
من �أغنى امل�صادر الغذائية ملعدن
الكال�سيوم هو احلليب وم�شتقاته
(اجلبنة ،اللبنة واللنب) تليها
امل�صادر الأخرى ال�سبانخ ،البامية،
الربوكويل ،ال�رسدين واللوز.
ويت�أثر �إمت�صا�ص الكال�سيوم يف
اجل�سم بعوامل �شتى منها م�صدر
الكال�سيوم الغذائي ،وجود الفيتامني
 ،Dالعمر ،احلاجات الغذائية،
مع م�صادر
والأطعمة املتناولة
الكال�سيوم الغذائية ،و�أعلى ن�سبة
�إمت�صا�ص للكال�سيوم هي من م�صادر
احلليب وم�شتقاته ( )%30مقارنة
بغريها من امل�صادر كاخل�ضار
الورقية اخل�رضاء (،)%5وتزيد ن�سبة
امت�صا�ص الكال�سيوم عندما يكون
مقرون ًا بالفيتامني  ،Dمما يجعل
احلليب املدعم ،امل�صدر الأف�ضل
للكال�سيوم الغذائي.
يف مرحلة الطفولة ،تكون ن�سبة
امت�صا�ص الكال�سيوم الغذائي �أعلى
مبرتني �إىل ثالث مرات مقارنة ب�سن
الر�شد ،وذلك لدعم احتياجات

الأطفال الغذائية التي تفوق غريهم،
من دون �أن نن�سى �أن ن�سبة امت�صا�ص
الكال�سيوم تنخف�ض مع التقدم يف
ال�سن،.ويعزز كل من �سكر الالكتوز
والفيتامني � Cإمت�صا�ص الكال�سيوم
يف اجل�سم ،بينما تخ ّف�ض الوجبات
العالية الدهون �أو الربوتينات من
امت�صا�صه وتزيد ن�سبة تخ ّل�ص اجل�سم
منه ،ويح�صل حم ّبو احلليب واملقبلون
على تناوله على ن�سبة � %80أكرث من
الكال�سيوم يف غذائهم مقارنة بالذين
ال يتناولون احلليب .فقومي بتلبية
احتياجاتك اليومية من الكال�سيوم
والفيتامني  Dبتناول كوبني من حليب
 ®Nestlé KLIMقليل الد�سم.
ماذا عن �أقرا�ص الكال�سيوم؟
تقبل الن�ساء على تناول �أقرا�ص
الكال�سيوم خا�صة يف مرحلة ما قبل
انقطاع احلي�ض .لت�أمني وتلبية
احتياجاتهن الغذائية من الكال�سيوم.
ّ
ولكن نرى �أي�ض ًا �أن الكثريات من
الن�ساء ال�شابات يقمن بتناول هذه
الأقرا�ص عندما يفتقر نظامهم الغذائي
للكال�سيوم .حتتوي تلك الأقرا�ص
على �شكل من �أ�شكال الكال�سيوم مثل
كاربونات الكال�سيوم Calcium
 Carbonateو�سيرتات الكال�سيوم

.Calcium Citrate
وي�شري موقع ن�ستلة ان �إمت�صا�ص
الكال�سيوم من الأقرا�ص هي الطريقة
املثلى المت�صا�ص الكال�سيوم يف اجل�سم
هي بتناوله على دفعات �أي عدة مرات
يف اليوم بكمية  500ميليغرام �أو �أقل
املرة الواحدة .ومن الأف�ضل تناول
يف
ّ
كاربونات الكال�سيوم مع الطعام� .إذا
كنت م�ستعدة لتناول � 2إىل � 3أقرا�ص
يومي ًا ،فهذا اخليار منا�سب .كونه
على يقني �أن الكال�سيوم ي� ّؤثر �سلب ًا
على امت�صا�ص معدن احلديد .فمن
الأف�ضل عدم تناول �أقرا�ص الكال�سيوم
مع �أقرا�ص احلديد� ،إال �إذا كان من
نوع كال�سيوم ال�سيرتات الذي ميكن
تناوله يف � ّأي وقت.
ميكن �أن ت�س ّبب تلك الأقرا�ص
للبع�ض من النا�س حاالت من النفخة
والإم�ساك.
ماذا ين�صح اخلرباء؟ ما هو الأن�سب
لنا :الكال�سيوم الغذائي �أم �أقرا�ص
ّ
حتل
الكال�سيوم؟ ال ميكن للأقرا�ص �أن
مكان الكال�سيوم الغذائي �أو التعوي�ض
عنه.
لقد �أظهرت �آخر الأبحاث �أن
للكال�سيوم الغذائي دور �أ�سا�سي يف
احلفاظ على بنية العظام مقارنة
ب�أقرا�ص الكال�سيوم .وقد اتّ �ضح � ّأن
الن�ساء اللواتي يتناولن نظام ًا غذائي ًا
غن ّي ًا بالكال�سيوم �أو نظام ًا غذائي ًا
ومزود ًا بالأقرا�ص،
غن ّي ًا بالكال�سيوم
ّ
يتمتّعن بكثافة عظام عالية وبنية
�صلبة مقارنة باللواتي يح�صلن على
الكال�سيوم من الأقرا�ص فقط.
�صحة العظام ،ال
للحفاظ على
ّ
حتذف م�صادر احلليب من غذائك
وا�ستبدالها ب�أقرا�ص الكال�سيوم،
فتلك الأقرا�ص وجدت لإكمال غذائك
ّ
احلل مكانه.
ولي�س التعوي�ض عنه �أو
و�أكّ دت الأبحاث و الدرا�سات الطبية
ان املري�ض ال يحتاج �إىل املكمالت
�إذا كان ج�سمه يح�صل ب�شكل يومي
على (  )1000مللي غرام من �إمدادات
الكال�سيوم من الطعام ح�سب ت�أكيدات
اجلمعية الأملانية لعلم الغدد ال�صماء
 .الربوفي�سور يوهاني�س من اجلمعية
الأملانية للغدد ال�صماء يقول  " :من
املفيد �أن يعاد النظر يف مكمالت
الكال�سيوم يف مر�ضى ه�شا�شة العظام
�إن كانوا يح�صلون على ( )1000مللي
غرام منه يومي ًا عن طريق الطعام
 ،فلم تثبت الأبحاث وال الدرا�سات
الطبية �أن الكمية الزائدة يحتاجها
اجل�سم �أو �أنه ي�ستفيد منها "
الوقاية من ه�شا�شة العظام
الوقاية هي الطريق الوحيد لتجنب
ه�شا�شة العظام،فيجب االنتباه �إىل
الغذاء الذي نتناوله ويجب ان يكون
متوازن غني بالكال�سيوم والفيتامني
 Dالذي يقي من خطورة الإ�صابة
به�شا�شة العظام يف جميع مراحل
حياة االن�سان البالغ ،كما �أن ممار�سة
ً
الريا�ضة
"خا�صة الريا�ضة التي تركزّ
الوزن على العظام" بانتظام ت�ساعد
على حفظ قوتك وتعزيز عظامك
لتبقى �سليمة ،لأنك قد تفقد من كثافة
عظامك تدريجي ًا �إذا مل يتم دعم النظام
الغذائي بالريا�ضة ،وخ�صو�ص ًا
ريا�ضة امل�شي والرك�ض .من املهم
�أي�ض ًا �أن التعر�ض لل�شم�س ملنح
العظام القدرة على اختزان الفيتامني
 Dالذي ي�ساعد بدوره على امت�صا�ص
الكال�سيوم املوجود يف الغذاء وي�ؤمن
عظام ًا �أقوى وبنية �أمنت والتعر�ض
لها ملا ال يقل عن  15-20دقيقة ثالثة
مرات �أ�سبوعي ًا ،كل ذلك من �أجل بناء
كتلة عظام قوية يف مرحلة ال�شباب
واملحافظة عليها خالل فرتة منت�صف
العمر ،لأن الوقاية من مر�ض ه�شا�شة
العظام هو عالجه الوحيد.
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العدد ()71

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

�إعداد
عبدالوهاب حممد �أمان
alhadisasport@zena.gov.er

قمة نارية على الو�صافة االنكليزية بني ليفربول و�سيتي
ت�شهد بطولة الدوري االجنليزي املمتاز
لكرة القدم" الربميري ليغ" قمة نارية
على و�صافة الرتتيب ،بني ليفربول
و�ضيفه مان�ش�سرت �سيتي ،يف ابرز مباريات
املرحلة التا�سعة ع�رشة التي �سيحاول
خاللها ت�شل�سي املت�صدر موا�صلة �سل�سلة
انت�صاراته امل�ستمرة منذ  12مباراة.
ويت�صدر ت�شل�سي الرتتيب بر�صيد 46
نقطة ،بفارق �ست نقاط عن ليفربول
الثاين الذي تف�صله نقطة واحدة عن
مان�ش�سرت �سيتي الثالث.و�سيكون ملعب
"انفيلد رود" يف ليفربول ب�شمال انكلرتا،
م�رسحا للقمة التي جتمع فريقني يحققان
�أداء جيدا ومتقاربا يف الفرتة املا�ضية ،اذ
حقق كل منهما ثالثة انت�صارات تواليا،
وي�سعيان اىل ك�سب النقاط الثالثة
لالقرتاب من ت�شل�سي املت�صدر.
واقر مدرب ليفربول يورغن كلوب
ب�صعوبة املهمة �ضد �سيتي  ،وقال كلوب
"انها مباراة �صعبة للفريقني معا ،ولكنها
مثرية واالمر االجمل انها �ستقام على
ملعب انفيلد".
ت�شل�سي لتعزيز رقمه
يف املقابل ،تبدو الفر�صة مواتية امام
ت�شل�سي لتعزيز �صدارته ،واالقرتاب من
معادلة الرقم القيا�سي لعدد االنت�صارات
املتتالية يف الدوري ( 14فوزا) ،والذي
يحمله جاره اللندين ار�سنال منذ .2002

الدوري الإجنليزي
الإ�سبوع 19
ال�سبت  31دي�سمرب

وعادل ت�شل�سي رقم يونايتد ،حمققا
رقما قيا�سيا خا�صا به ،بفوزه االثنني
املا�ضى على بورمنوث بثالثية من
االهداف ،اثنان منها للدويل اال�سباين
بدرو رودريغيز.
ويف حني يغيب بدرو عن مباراة �ستوك
ب�سبب االيقاف� ،سي�شهد اللقاء عودة
مواطنه دييغو كو�ستا،ا�ضافة اىل العب
الو�سط الدويل الفرن�سي نغولو كانتيه.
واكد مدرب ت�شل�سي انطونيو كونتي
انه يف�ضل الفوز باللقب اكرث من الرقم
القيا�سي ،م�ضيفا ان "االرقام القيا�سية
مهمة ،ولكنها لي�ست كل �شيء ،فمن
املهم كتابة التاريخ عند التتويج فقط".

وتخو�ض االندية االنكليزية مرحلتني
على مدى �ستة ايام ،بينها فرق �ستلعب
مباراتني يف اقل من � 48ساعة ابرزها
ليفربول فى مواجهة �سندرالند،
ومان�ش�سرت �سيتي – برينلى االثنني
وار�سنال مع بورمنوث الثالثاء بعد
ا�ست�ضافته كري�ستال باال�س االحد
ويخو�ض ار�سنال ،الرابع بفارق ت�سع
نقاط عن ت�شل�سي ،اختبارا �سهال امام
جاره كري�ستال باال�س ال�سابع ع�رش.وي�أمل
ار�سنال بتحقيق فوز ا�ضايف هذا اال�سبوع،
بعدما هزم و�ست بروميت�ش البيون
ب�صعوبة بهدف.ويف حال فوزه باملباراة،
�سيكون ار�سنال امام فر�صة التقدم اىل

موراي.
وعلى الرغم من تعرثه
يف الن�صف الثاين من
 ،2016يبدو ديوكوفيت�ش
واثقا من قدرته على احراز
البطوالت االربع الكربى
يف مو�سم واحد ،لي�صبح
اول العب يحقق "الرباعية
الكربى".
اال ان املهمة لن تكون
�سهلة يف ظل امل�ستوى
املت�صاعد ملوراي الذي
ا�ستغل تراجع مناف�سه،
ليبد�أ يف الن�صف الثاين من
ال�سنة ،يف تقلي�ص فارق النقاط بينهما،
والذي بلغ �سابقا ثمانية �آالف نقطة.
فقد احرز موراي بطولة وميبلدون
االنكليزية للمرة الثانية ،وذهبية االوملبياد
للمرة الثانية اي�ضا ،واخريا بطولة املا�سرتز
للمرة االوىل ،لي�صبح اول بريطاين يت�صدر
الت�صنيف منذ اعتماده يف .1972
و�أق�صى موراي بذلك ديوكوفيت�ش بعد
تربعه  244ا�سبوعا على القمة ،خمالفا
بذلك كل الرهانات يف مطلع املو�سم.
ويبدو الربيطاين يف موقع يتيح له البقاء يف
�صدارة الت�صنيف اقله حتى �صيف ،2017
مبوجب املعايري املعتمدة يف احت�ساب
النقاط.
كريبر تبعد �سريينا بعد  186ا�سبوعا
بعد  186ا�سبوعا يف �صدارة الت�صنيف
دون انقطاع ،اق�صيت االمريكية �سريينا
وليام�س ( 35عاما) التي تت�شارك الرقم
القيا�سي يف االلقاب الكبرية ( )22مع
االملانية �شتيفي غراف ،على يد مواطنة
االخرية ،الالعبة الع�رساء اجنيليك كريبر
( 28عاما).
وخرجت �سريينا خالية الوفا�ض من
البطوالت الكربى ،اذ اق�صيت من ن�صف
نهائي وميبلدون على يد الت�شيكية
كارولينا بلي�سكوفا ،بعد خ�سارتها نهائي
روالن غارو�س امام اال�سبانية غاربيني

موغوروثا ،يف حني احرزت كريبر لقبي
ا�سرتاليا املفتوحة وفال�شينغ ميدوز.
وخرجت من الدور الثالث للأوملبياد على
يد االوكرانية ايلينا �سفيتولينا ،وان�سحبت
من مناف�سات الزوجي ،علما انها عانت
ا�صابة يف الكتف.
غياب �شارابوفا
كانت الرو�سية ماريا �شارابوفا (29

موراي وكريبر يعيدان ترتيب �صدارة الت�صنيف العاملي للتن�س

�شهدت �سنة � 2016صعود جنمي
الربيطاين اندي موراي الذي ابعد ال�رصبي
نوفاك ديوكوفيت�ش عن �صدارة ت�صنيف
العبي التن�س بعدما احتكرها الكرث من
اربعة اعوام ،واالملانية اجنيليك كريبر
التي و�ضعت حدا لهيمنة االمريكية �سريينا
وليام�س.
وانهى موراي املو�سم مع  12410نقاط،
متقدما بفارق  630نقطة عن ديوكوفيت�ش.
ولدى ال�سيدات ،جمعت كريبر 9080
نقطة ،بفارق اكرث من الفني عن �سريينا،
ما يعد مبواجهات حادة املو�سم املقبل.
ديوكوفيت�ش وموراي يدخالن التاريخ
على هام�ش املناف�سة ال�رش�سة بني
الالعبني اللذين يبلغان التا�سعة والع�رشين
من العمر ،دون ديوكوفيت�ش وموراي
ا�سمهما يف التاريخ.فال�رصبي �أحرز لقب
البطوالت االربعة الكربى تواليا خالل
مو�سمني ( ،)2015-2016والربيطاين
حقق اجنازا غري م�سبوق باحرازه ذهبية
اوملبية ثانية تواليا ،بفوزه بلقب التن�س
يف دورة ريو دي جانريو.
و�أمل ال�رصبي يف احراز ذهبية ريو ،اال انه
خرج من الدور االول على يد االرجنتيني
خوان مارتن دل بوترو الذي ا�ستعاد
بع�ضا من ت�ألقه بعد غياب ق�رسي الكرث من
عامني ب�سبب اال�صابات.واحرز االرجنتيني
ف�ضية االوملبياد بخ�سارته يف النهائي امام

جدول
الدوريات
االوروبية

املركز الثالث ،اذا خ�رس ت�شل�سي امام
ليفربول.
اما توتنهام اخلام�س (بفارق نقطة
فقط عن ار�سنال) ،في�سعى اىل فوز رابع
تواليا عندما يحل �ضيفا على واتفورد
العا�رش غد االحد.ويطمح مان�ش�سرت يونايتد
ال�ساد�س اىل موا�صلة انت�صاراته املتتالية
ورفعها اىل خم�سة ،عندما ي�ست�ضيف
ميدلزبره اخلام�س ع�رش ال�سبت.وافتتحت
املرحلة ام�س اجلمعة بلقاء هال �سيتي مع
ايفرتون .ويلعب اليوم ال�سبت برينلي مع
�سندرالند ،ولي�سرت �سيتي مع و�ست هام،
و�ساوثمبتون مع و�ست بروميت�ش البيون،
و�سوان�سي �سيتي مع بورمنوث.
عاما) ابرز الغائبات هذه ال�سنة ،اذ قرر
االحتاد الدويل للعبة وقفها يف يونيو ملدة
عامني لثبوت تناولها عقار امللدونيوم،
والذي بات منذ مطلع ال�سنة من العقاقري
املحظور تناولها.
واقرت الالعبة الرو�سية بانها تناولت
امللدونيوم ،اال انها نفت علمها بادراجه
على الالئحة املحظورة،وا�ست�أنفت قرار
االيقاف امام حمكمة التحكيم الريا�ضي
التي خف�ضت العقوبة يف اكتوبر اىل 15
�شهرا.

ريال مدريد ي�سعى لك�سر رقم قيا�سي
�صامد منذ  83عاما يف الليغا

ي�سعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه
الفرن�سي زين الدين زيدان لتحطيم رقم
قيا�سي جديد يف الدوري الإ�سباين لكرة
القدم" الليغا"،على م�ستوى عدد ت�سجيل
الأهداف خارج الديار.
ولن تكون مهمة كتيبة املدرب
الفرن�سي �سهلة ،حيث �سيخو�ض مباريات
قوية خارج ملعب �سنتياغو برنابيو ،حيث
�سيواجه �إ�شبيلية يوم  15يناير املقبل يف

الأندل�س ،ثم �سيلتا فيغو يوم اخلام�س
من فرباير يف باالييدو�س ،ثم �أو�سا�سونا
يف بامبلونا يوم  12فرباير املقبل.
ومل يتعر�ض الفريق امللكي للخ�سارة
يف  37مباراة متتالية خالل عام ،2016
حيث حافظ على �سجله ٍ
خال من اخل�سائر
يف جميع امل�سابقات منذ بداية هذا
املو�سم.ويتطلع املريينغي لتحطيم رقم
قيا�سي جديد يف الليغا �صمد  83عاما يف

ت�شيل�سى * �ستوك �سيتى 18:00
لي�سرت �سيتى * و�ست هام 18:00
مات�ش�سرتيونايتد*ميدلزبره 18:00
�ساوثهامتون * و�ست البيون 18:00
18:00
برينلى * �سندرالند
�سوانزيى �سيتى * بورمنوث 18:00
ليفربول * ما�ش�سرت �سيتى 20:30
الأحد  1يناير 2017
16:30
واتفورد * توتنهام
ار�سنال * كري�ستال باال�س 19:00

ميالن يجدد حلار�سه
مقابل مبلغ "فلكي"!
�أبدى نادي ميالن الإيطايل ا�ستعداده
الكامل لتقدمي عر�ض مايل �ضخم من �أجل
جتديد عقد حار�سه الدويل الإيطايل ال�شاب
جيان لويدجي دوناروما.وذكرت �صحيفة
كوريري ديلو �سبورت الإيطالية �أن ميالن
لديه ا�ستعداد كامل لتقدمي عر�ض مايل
مغ ٍر حلار�سه الدويل ال�شاب دوناروما من
�أجل اال�ستمرار يف ملعب �سان �سريو.
و�أ�ضافت ال�صحيفة الإيطالية �أن
دوناروما يتقا�ضى حاليا ً � 160ألف
�سنوي بعقد ميتد حتى نهاية
يوروكراتب
ّ
املو�سم املقبل ،فيما تفكر �إدارة ميالن
بزيادة �ضخمة قد ت�صل �إىل  5ماليني يورو
�سنويا ً بخالف احلوافز واملكاف�آت املالية.
ولفتت ال�صحيفة الإيطالية ال�شهرية �إىل
�أن ميالن يف حال �أقدم على فعل ذلك ف�إنه
يكون قد خ�ضع ب�شكل كامل ل�رشوط مينو
رايوال وكيل �أعمال احلار�س ال�شاب.وقاد
دونارورما فريقه ميالن للتتويج بك�أ�س
ال�سوبر الإيطالية على ح�ساب يوفنتو�س
بعد ت�ألقه يف املباراة التي �أقيمت يف
العا�صمة القطرية قبل �أيام قليلة.
امل�سابقة ،بحوزة �أثلتيك بيلباو والذي
حققه عام .1933
وي�سجل الفريق امللكي مبعدل ثالثة
�أهداف يف املباراة الواحدة ،لكن �أثلتيك
بيلباو يت�صدر الئحة �أكرث الأندية ت�سجيالً
للأهداف خارج قواعدها منذ مو�سم
 1933/1932بر�صيد  28هدفً ا يف ت�سع
مباريات مبعدل  3.11هدفً ا يف اللقاء
الواحد.
و�سيكون الفريق امللكي على موعد
مع حتقيق هذا رقم النادي البا�سكي ،يف
حال جناحه يف ت�سجيل � 8أهداف يف ال�ست
�أو ال�سبع مباريات القادمة للفريق خارج
قواعده.
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توج باللقب للمرة الثالثة مع � 3أندية ويف دوريات خمتلفة

تفوق على ال�سلطان "�إبرا"� ..سواريز "�أف�ضل هدايف العامل"!

تفوق النجم الأوروغوياين لوي�س �سواريز على
�أ�سماء رنانة على غرار ال�سويدي �إبراهيموفيت�ش
والأرجنتيني هيغواين والربتغايل كري�ستيانو رونالدو
وتوج بلقب "�أف�ضل هدايف العامل" لعام .2016
تربع الع�ضا�ض الأوروغوياين لوي�س
ّ
�سواريز �أيقونة خط هجوم نادي بر�شلونة
الإ�سباين على قائمة "�أف�ضل هدايف العامل"
"هجومية"
لعام  2016متفوقا ً على �أ�سماء
ّ
من العيار الثقيل.
واحتل �سواريز "ال�صدارة" بر�صيد 40
هدفا ً وفقا ً ملوقع االحتاد الدويل للت�أريخ
والإح�صاء على ال�شبكة العنكبوتية بفارق
وا�ضح عن �أقرب مناف�سيه ال�سلطان
ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش ،الذي
�أحرز  38هدفا ً برفقة ناديه ال�سابق باري�س
�سان جريمان الفرن�سي ،قبل رحيله يف
االنتقاالت ال�صيفية الفائتة �إىل �صفوف
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي.
وهذه هي املرة الثالثة يف تاريخ
الع�ضا�ض الأوروغوياين التي يتوج بها
بلقب "�أف�ضل هدايف العامل" ،مع ٍ
ناد
خمتلف ،ويف بطولة خمتلفة ،بعد دفاعه

�سابقا ً عن �ألوان �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي
ثم ليفربول الإنكليزي ،خالل � 6سنوات،
ومن ّ
وهو �أمر مل يحققه �أي العب من قبل.
وتوج جنم خط هجوم منتخب الأوروغواي
بجائزة "احلذاء الذهبي" ك�أكرث العب �إحرازاً
للأهداف يف البطوالت الأوروبية اخلم�س
الكربى ،للمرة الثانية يف م�سريته االحرتافية،
بعد الأوىل التي فاز بها �سواريز منا�صفة مع
الدون الربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف
مو�سمه الأخري مع ليفربول الإنكليزي قبل
انتقاله �إىل قلعة كامب نو يف االنتقاالت
ال�صيفية من عام  2014مقابل  81مليون
يورو.
وحل الدويل الأرجنتيني غونزالو هيغواين
ثالثا ً يف قائمة هدايف العامل لـ 2016بـ36
هدفا ً �أحرزها مع فريق اجلنوب الإيطايل
نابويل ،قبل �أن ينتدبه يوفنتو�س يف
املريكاتو الأخري ،يف "�أغلى �صفقة يف تاريخ
الدوري الإيطايل على الإطالق" بـ 90مليون
يورو.
ويف املرتبة الرابعة ،حلّ الدون الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو بر�صيد  35هدفا ً مع

غوانزو ومدربه �سكوالري يرغبان يف �ضم قائد الأتراك

نادي العا�صمة الإ�سبانية ريال مدريد ،يليه
املهاجم الربازيلي يف بنفيكا الربتغايل
جونا�س �أوليفريا الذي �أحرز مع "الن�سور"
 32هدفا ً يف عام .2016
وجاء الإ�رسائيلي �إيران زاها يف املرتبة
ال�ساد�سة بـ 31هدفا ً ثم حلّ الدويل
البولندي روبرت ليفاندوف�سكي �سابعا ً
بهدف �أقل مع العمالق البافاري بايرن
ميونيخ الأملاين.
وت�شارك الثنائي الهولندي فين�سينت
يان�سني واملجري نيمانيا نيكوليت�ش املرتبة
الثامنة يف قائمة "�أف�ضل هدايف العامل"
لـ 2016بر�صيد  27هدفا ً لكل منهما .وحلّ
الربغوث الأرجنتيني ليونيل مي�سي �أيقونة
هجوم بر�شلونة الإ�سباين يف املرتبة العا�رشة
ب�صحبة الدويل اجلزائري �إ�سالم �سليماين
�أحرزها مع �سبورتينغ ل�شبونة الربتغايلقبل مغادرته �صيفا ً للدفاع عن �ألوان لي�سرت
�سيتي الإنكليزي -بجانب الهولندي لويك
دي يوجن بـ 26هدفا ً لكل منهم�.أما املرتبة
الثالثة ع�رشة ،فت�شارك فيها كل من الدويل
الإنكليزي هاري كني جنم هجوم توتنهام
هوت�سبري واملهاجم الغابوين لبورو�سيا
دورمتوند الأملاين بيري �إميرييك �أوباميانع
�إ�ضافة �إىل املهاجم الأملاين املخ�رضم ماريو
غوميز بـ 25هدفا ً.
وحل �أربعة العبني يف املرتبة ال�ساد�سة
ع�رشة والأخرية يف قائمة "�أف�ضل هدايف
العامل" لعام  ،2016وهنا يدور احلديث
حول الدويل الربازيلي نيمار دا �سيلفا جناح
بر�شلونة الإ�سباين والفرن�سي كرمي بنزميا
مهاجم الغرمي ريال مدريد �إىل جانب الدويل
الإنكليزي جيمي فاردي مهاجم لي�سرت
�سيتي بطل الدوري الإنكليزي املمتاز
والأرجنتيني �سريجيو �أغويرو مهاجم
مان�ش�سرت �سيتي بر�صيد  24هدفا ً.

بخ�صو�ص مواطنه ماتيو دوبو�شي

بر�شلونة قد يجرب على بيع جنمه الرتكي فينجر يو�ضح حقيقة اهتمام املانيو

خطفت الأندية ال�صينية الأنظار يف
الفرتة الأخرية بعد دخولها بقوة يف �سوق
االنتقاالت وا�ستعدادها لدفع �أمواالً
طائلة من �أجل التعاقد مع جنوم كبار يف
كرة القدم.
وحتدثت تقارير �صحفية عن عدد من
�أبرز الالعبني الذين ارتبطوا بالرحيل �إىل
الدوري ال�صيني مثل الأرجنتيني �أنخيل
دي ماريا والبلجيكي �إك�سيل فيت�سيل،
وجاء الدون على النجم الرتكي يف بر�شلونة
الإ�سباين �أردا توران.
وذكرت تقارير كتالومنية �أن النجم
الرتكي متابع بقوة من قبل غوانزو
�إيفرغراند ال�صيني حيث ي�ستعد الأخري
لتقدمي عر�ض مايل �ضخم من �أجل الظفر
بخدماته خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
املقبلة.

و�أ�ضافت �أن النادي ال�صيني الذي ي�رشف
على قيادته فنيا ً املدرب الربازيلي
املخ�رضم لويز فيليبي �سكوالري كان يرغب
يف �ضم �أردا توران يف االنتقاالت ال�صيفية
املا�ضية لكن الأمور مل تتم بنجاح.
و�أ�شارت �إىل �أن النادي ال�صيني عاد
للمحاولة مرة �أخرى وب�أرقام �أكرث �إغرا ًء قد
ت�صل �إىل  50مليون يورو مقابل جلب قائد
منتخب تركيا.
ولفتت �إىل �أن �أردا توران يت�ألق هذا املو�سم
مع بر�شلونة حيث �أحرز ثالثية يف مرمى
برو�سيا مون�شنغالدباخ الأملاين و"هاتريك"
�آخر يف �شباك هريكولي�س يف �إياب دور لـ32
من ك�أ�س ملك �إ�سبانيا بعد البداية الباهتة
يف املو�سم املن�رصم بعد قدومه من �صفوف
�أتلتيكو مدريد الإ�سباين.

فتح الفرن�سي �آر�سني فينجر ،املدير
الفني لفريق �آر�سنال الإجنليزي ،الباب
�أمام مواطنه ماتيو دوبو�شي ،للرحيل عن
�صفوف اجلانرز خالل املريكاتو ال�شتوي.
وقال فينجر ،يف امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص
مبواجهة كري�ستال باال�س� ،ضمن مناف�سات
اجلولة الـ 19من عمر الربميريليج:
"بالت�أكيد �س�أ�ستمع للعرو�ض املقدمة له
يف يناير".
و�أ�ضاف" :مان�ش�سرت يونايتد؟ ال مل يقدموا
عر�ضا من �أجل التعاقد مع دوبو�شي �أب ًدا،
ً
�أحيا ًنا من املثري للده�شة �سماع هذا
الكالم".
وتطرق فينجر للحديث عن العبيه قبل
مواجهة باال�س ،مو�ض ًحا" :ال �أعتقد �أن
متاحا ،فيما �سيكون
جيب�س �سيكون
ً
مو�ستايف جاه ًزا للعودة يف مباراة الغد".
وتابع" :والكوت يعاين من م�شكلة يف
ال�ساق ،ولن يكون جاه ًزا للمباراة ،بينما
ويلباك جاهز مل �أقرر بع�ض �إن كان
�سيدخل يف الت�شكيل الأ�سا�سي �أم ال".
ووا�صل" :جريو؟ بالن�سبة يل ،هو يلعب
كبريا يف �آر�سنال ،حتى عندما ال
دورا
ً
ً
يبد�أ املباراة يكون ت�أثريه كبري عندما
ي�شارك".
وب�س�ؤاله عن ت�شيل�سي مت�صدر
الربميريليج� ،أجاب" :هم املف�ضلني
الآن ،لكنهم قابلني للخ�سارة يف �أي وقت،
�أنا مقتنع �أن الدور الثاين من املو�سم
�سريتفع فيه م�ستوى الدوري".
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

قبل �أ�سابيع قليلة على �إنطالقة العر�س االفريقي

ليكن�س يح�سم موعد �إعالن قائمته لك�أ�س �أفريقيا 2017
العدة
يعد "حماربو ال�صحراء"
ّ
ّ
لنهائيات ك�أ�س الأمم الأفريقية التي
حتت�ضنها الغابون ال�شهر املقبل.
حماربو ال�صحراء ..واالمل االخري
ي�ستعد البلجيكي جورج ليكن�س،
املدير الفني للمنتخب اجلزائري لكرة
القدم ،للإعالن يوم االثنني املقبل عن
قائمة نهائية من  23العبا للم�شاركة يف
نهائيات ك�أ�س الأمم الأفريقية 2017
املقررة يف الغابون خالل الفرتة ما بني
 14يناير واخلام�س من فرباير املقبلني.

ويك�شف ليكن�س عن القائمة قبيل
م�ؤمتره ال�صحفي الذي يعقد مبلعب
" 5جويلية" يف العا�صمة اجلزائر تزامنا
مع انطالق املع�سكر الإعدادي الأخري
للمنتخب.
ويلتقي املنتخب اجلزائري وديا مع
�ضيفه منتخب موريتانيا يف ال�سابع
من يناير ،قبل �سفره يف  12من ال�شهر
نف�سه �إىل الغابون ،حيث �سيتناف�س يف
املجموعة الثانية مع منتخبات تون�س
وال�سنغال وزميبابوي.

يطمح �إىل �إعادة الفريق اىل �أجماده الغابرة

كوبر يك�شف عن القائمة الأولية ملنتخب الفراعنة

ك�شف اجلهاز الفني للمنتخب امل�رصي
الأول لكرة القدم بقيادة املدرب
الأرجنتيني هيكتور كوبر اخلمي�س عن
قائمة الالعبني للمع�سكر املقرر �إقامته
اعتباراً من الأحد املقبل.
وي�أتي املع�سكر ا�ستعداداً مل�شاركة
املنتخب امل�رصي يف ك�أ�س �أمم �أفريقيا
 2017التي ت�ست�ضيفها الغابون يف
الفرتة من  14يناير حتى اخلام�س من
فرباير.
و�ضمت القائمة  27العبا ً هم :ع�صام
احل�رضي و�رشيف �إكرامي و�أحمد ال�شناوي
وحممد عواد يف حرا�سة املرمى ،والالعبني
�أحمد فتحي و�أحمد املحمدي وحممد عبد
ال�شايف و�أحمد دويدار و�أحمد حجازي وعمر
جابر و�سعد �سمري وكرمي حافظ وحمادة

طلبة وعبد اهلل ال�سعيد و�إبراهيم �صالح
وحممد النني وحممد �إبراهيم وطارق
حامد وحممود ح�سن "تريزيغيه" وحممود
عبد املنعم كهربا ورم�ضان �صبحي وعمرو
وردة ومروان حم�سن وحممد �صالح و�أحمد
ح�سن كوكا و�أحمد جمعة.
وك�شف كوبر عن القائمة عقب ح�ضور
مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي
على غرميه الزمالك  2-0اخلمي�س على
ملعب "برتو�سبورت" �ضمن مناف�سات
املرحلة ال�سابعة ع�رشة من الدوري
امل�رصي املمتاز.
و�سيتناف�س املنتخب امل�رصي �ضمن
املجموعة الرابعة والتي ت�ضم منتخبات
غانا و�أوغندا ومايل ،و�سي�ستهل م�شواره
مبواجهة مايل يوم  17يناير.

ثانيا لي�سرت �سيتي ً
�أتلتيكو مدريد جاء ً
ثالثا

مان�ش�سرت يونايتد ي�سجل �أعلى منو مايل للأندية الأوروبية

�سجل نادي مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
�أعلى ن�سبة منو يف القيمة املالية للأندية
الأوروبية خالل عام  ،2016وذلك بح�سب
ما �أورده موقع "تران�سفري ماركت "
العاملي واملتخ�ص�ص يف ر�صد �أ�سعار
الالعبني والأندية والتحوالت التي تعرفها
البور�صة الكروية على مدار العام.
منوا بلغت
و�شهدت قيمة "اليونايتد " ً
ن�سبته  40%من قيمته يف �شهر يناير من
عام  2016ولغاية قيمته يف نهاية ذات
العام ،بعدما ارتفعت من  393مليون
يورو �إىل  548مليون يورو ،حيث ُيعزى
ذلك �إىل التغيريات التي طر�أت على
الفريق بعد انتداب املدرب الربتغايل
جوزيه مورينيو ،وخا�صة التعاقد مع
الفرن�سي بول بوغبا يف �أغلى �صفقة
عرفها تاريخ انتقاالت كرة القدم.
و�سجل نادي اتلتيكو مدريد الإ�سباين
ثاين �أعلى ن�سبة منو بعدما ارتفعت قيمة
"الروخي بالنكو�س " من  362مليون يورو
يف مطلع العام �إىل  509ماليني يورو عند

نهايته ،حيث حتقق هذا النمو يف بور�صة
الأندية بعد النتائج املميزة التي �سجلها
"الهنود احلمر" يف مناف�سات العام ،خا�صة
بعد بلوغه نهائي دوري �أبطال �أوروبا
و�إق�صائه ملواطنه نادي بر�شلونة ونادي
بايرن ميونيخ الأملاين ف�ضالً عن ارتفاع
�أ�سعار العبيه ،وعلى ر�أ�سهم الهداف
الفرن�سي �أنطوان غريزمان واملدرب
الأرجنتيني دييغو �سيميوين الذي اختري
ك�أف�ضل مدرب يف العامل.
كما ارتفعت قيمة نادي لي�سرت �سيتي
يف بور�صة �أندية الدوريات الأوروبية
الكربى بـ  115مليون يورو ،حيث كان قد
ا�ستهل العام و�سعره يبلغ  100مليون
يورو فقط ،لتقفز قيمته يف نهاية ال�سنة
�إىل  215مليون يورو ،حيث جاء هذا النمو
ال�رسيع نتيجة االجناز التاريخي الذي حققه
الفريق بقيادة النجم اجلزائري ريا�ض
حمرز ب�إحرازه للقب الدوري الإنكليزي
املمتاز وت�أهله �إىل الدور الثمن النهائي
من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
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عجائب و غرائب حول العامل
1مقهى
كندي كُ تب على
مدخله؛ ال يوجد واى
فاى ،حتدثوا �إىل
بع�ضكم البع�ض ،ات�صل
بوالدتك ،تظاهر
�إننا نعي�ش يف
1993

-3
حني �أرى
الفقراء ال �أتربع
من باب ال�شهرة و�إمنا
لأين عانيت من نف�س
ال�شيء !
كري�ستيانو
-4
عجائب
النحت على
اجلليد ..
دراجه هوائية

-6
االرنب
الأملاين � ..أ�ضخم
�أنواع االرانب يف
العامل ..

�إ�صطباحة

قف�شات
-2
يف اليابان
اخلروج من احلمام
يكون بب�صمة اال�صبع
ف�إذا كان نظيف ًا �ستفتح
الباب اما اذا كان يحتاج
اىل تنظيف لن تفتح
الباب اال اذا اعدت
تنظيفه

-5مزارع �صينى  -مب�سابقة
غريبة ومثرية من نوعها
مبدينة �شاو ياجن ال�صينية
حيث ا�ستخدم ملكة النحل
على ج�سده جلذب باقى النحل
ح�سب �صحيفة الديلى ميل
الربيطانية االثنني  18متوز .
وفاز بعد �أن جنح فى جذب
 26.86كيلوجرام من النحل
على ج�سده خالل  60دقيقة.
وا�ستقطب هذا احلدث جمهور ًا
كبري ًا من املتفرجني ،لكنهم
كانوا �أكرث ح ْيطة ،حيث
ارتدوا مالب�س واقية حلمايتهم
من النحل.

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

كانت تعد له الفطور
و تقول لنف�سها :
(مربى-زبدة-قهوة) ..
ماذا يحب � ً
أي�ضا ؟
ً
أحبك �أنت"
رد
�سريعا ِ �" :
ف�ضحكت برقه
و قالت � :أنا �أق�صد الفطور..
فجذبها �إليه بحنان و قال لها :
ل�ست فطوري ؟
أنك ِ
و من قال لك � ِ
�أنت �أجمل فطور
----------كانت تعد له الفطور
و تقول لنف�سها :
(مربى-زبدة-قهوة) ..
ماذا يحب � ً
أي�ضا ؟
ً
�سريعا  :بي�ض وبندورة
رد
و جبنة و لبنة و زيتون
و ال تن�سي ال�شاي !!
فنظرت �إليه ب�إ�ستغراب
و قالت � :أنت رح تاكل كل هاد!!
فجذبها �إليه ّ
ب�شدة و قال :
ال يكون عم �آكل من بيت �أبوك!!!
------ذهبت مع زوجها البحر
ً
كي يعي�شا ً
ممتعا
وقتا
و رومان�سيا  ..فقالت له :
البحر جميل
فقال لها :لي�س �أجمل
من وقوفك جانبي
-------------قالت له و هي تعاتبه :
�أتهديني وردة ذابلة !
ف�أجابها  :لي�ست ذابلة
و لكنها انحنت جلمالك
-------قالت له و هي تعاتبه :
�أتهديني وردة ذابلة !
ف�أجابها � :أحمدي ربك
�إين عربتك و جبتلك �شي !!
هل تريد �أن تقع يف احلب
مع فتاة بعدي ؟
ابت�سم و قال  :الفتاة التاليه
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�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

طرائف منوعة

احلذاء
ذهب �شخ�ص ل�رشاء حذاء فقال له البائع انه �سي�ؤملك يف االيام الثالثة االوىل فلم
يلب�سه يف االيام الثالثة االوىل ...
عابرالطريق
ار�سل ابنه اىل ال�سوق فقال له التعرب الطريق حتى متر كل ال�سيارات فخرج
فانتظره والده طويال فخرج للبحث عنه فوجده واقفا جانب الطريق ف�س�أله عن
�سبب انتظاره فاجابه انت اخربين باال اعرب حتى متركل ال�سيارات لكن اي �سيارة
مل متر بعد ...
اديب م�شهور
اديب م�شهور ترك قلم احلرب على الطاولة فجاء ابنه ال�صغري وتناول قلم احلرب
ووخز يده و�شفتيه ب�شوكة قلم احلرب فات�صل االديب باال�سعاف * الو لقد جرح
ابني بقلم احلرب وهو ينزف دما * حا�رض �سن�أتي ب�رسعة.ولكن ماذا �ستفعل قبل
و�صولنا * �سوف امتم روايتي بقلم
دكتور اطفال
دكتوراطفال راح يتجوز ابو البنت قال له طب وماكملت�ش درا�ستك ليه يابنى
...

برجك اليوم!..

احلمل/ميكنك ان تفر�ض �رشوطك يف ال�ش�ؤون
املالية و�أن ت�سرتجع حقوقك اذا طالبت بها
يوم عاطفي مميز قد يحمل �إليك التغيريات
واحل�سم �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،ح�سب مبتغاك
الثور�/إن اخلطوط ج ّيدة لالنطالق والتدقيق
والبحث ثم الإجناز .ال تقف مكتوف ًا تراقب
متر امامك .تكلم وال ت�سكت على م�ض�ض.
احلياة ّ
يجب �أن تقاوم لتنال حقوقك وحت�صل على ما
هو ملك لك .ال تدع الآخرين ينق�ضون عليك ويخيفونك ب�أمور تافهة ’ تتعدد املنا�سبات
االجتماعية التي تو�صلك ببع�ض اال�شخا�ص املميزين ،فتمار�س �سحرك وتلفت الآخرين
ب�شخ�صيتك اجلذابة
اجلوزاء/تك�شف الأ�رسار فما عليك �سوى الت�أكد من التفا�صيل و�صحة املعلومات التي
متلكها قبل بدء التنفيذ .كما يجب اال�ستعانة باملعاونني �أو الزمالء لإنهاء الواجبات
تعر�ض �سمعتك للرتاجع ،بل كن ن�شيطا كعادتك
يف الوقت املحددّ .
ح�سن �صورتك وال ّ
و�أظهر حما�سة �أكرب لعملك عليك �أن ت�شارك يف القرارات احلا�سمة مع ال�رشيك ،ذلك
يهدف �إىل حتمل امل�س�ؤوليات على نحو م�شرتك مهما تكن النتائج
ال�رسطان/ا�ستفد من هذا الظرف املنا�سب ،وال تتلك�أ يف القيام بالواجبات املفرو�ضة
عليك مهني ًا �أو عائليا ,خ�ص�ص بع�ض الوقت لل�رشيك ،فهو ي�ستحق منك التفاتة �صغرية
هذا اليوم
الأ�سد/اذا اردت تغيري و�ضعك املادي ،عليك بذل جهد �أكرب يف العمل والبحث عن
بدائل ،وعدم انتظار الفر�ص فقط
عليك �أن تتخل�ص من الروتني يف العالقة مع ال�رشيك ،وهذا �سي�ساعدك على �إعادة
البهجة املفقودة
العذراء/ادر�س جيدًا كل ما يتع ّلق ب�سفر او بثقافات اجنبية او ب�أو�ساط غريبة عنك.
كن حكيم ًا جد ًا ،وابتعد عن ال�ضوء واحلمالت ،من �أي نوع كانت� ،إذا �أردت اعتماد
طريق احلكمة  ,قد تعرف �سفر ًا مفاجئ ًا� ،أو عالقة ب�أ�شخا�ص غرباء عن حميطك �أو عن
ثقافتك �أو عن هويت
امليزان/مواعيد باجلملة لكن االختيار هو الأهم بالن�سبة اليك ،لتحديد وجهتك
امل�ستقبلية عاطفي ًا :عليك ان متنح ال�رشيك م�ساحة �أكرب للتعبري عن ذاته ،نهنا كانت
ال�صعوبات
يبدو �أنك �ست�شعر بفرتة من انعدام الثقة ،ومع ذلك �ستجد �أهدافك تتحقق الواحد تلو
الآخر عاطفي ًا :مع �أن التقدم الذي قد حترزه قد يكون بطيئ ًا ،لكنه �سيفيدك يف عالقتك
مع ال�رشيك �صحي ًا :متيل �إىل كل ما ت�شعر �أنه مفيد ل�صحتك ،مع �أن العك�س قد يكون
�صحيح ًا .كن حذر ًا
ّ
رصفات
القو�س/معطيات مهمة بني يديك ،ما يعزز ي�ساعدك على فهم الأمور �أكرث .الت� ّ
اجلدي ’ التخل�ص من
غري امل�س�ؤولة لي�ست يف م�صلحتك ،فاملطلوب اليوم هو االلتزام
ّ
االرتباط قد يدفعك �إىل تقدمي تنازالت لل�رشيك ،وال �سيما �أن الأمر قد تكون له تبعات
�سلبية لي�ست يف م�صلحتك
اجلدي/قدرتك على التكيف مع كل الأجواء من �ش�أنها �أن ت�سهم يف فر�ض وجهة
نظرك ،وهذا �سي�ضعك حتت الأ�ضواء ,حماوالتك للخروج من ظل ال�رشيك قد تكلفك
الكثري ،فحاول �أن تقف يف و�سط الطريق لتكون مب�أمن
الدلو/يدلك الوحي وااللهام على ما يجب القيام به ،كما يحمالن �إليك مكاف�آت
وتطورات جميلة ورمبا ارباح ًا ’ ت�شارك بع�ض اجلماعات افراحها او تعبرّ عن نف�سك
بطريقة فنية قد تعي�ش رومن�سية حمتملة او تلتقي �شخ�ص ًا مميزا
احلوت/ال يخلو هذا اليوم من انتفا�ضة �أو ا�ستقالة �أو نزاع حاد يخرج �إىل العلن� ،أو
انتقال للإقامة يف مكان �آخر �أو بلد جديد� .أما املواجهات العائلية فقد تكون حا�رضة
�أي�ض ًا ،وت� ّؤثر �أو تت�أثر بالأجواء املهنية .تربز نقاط خالفية يف �أي جمال ،ويبدو
التحدي كبري ًا
تتاح لك رومن�سية �أو مغازلة يف امل�ستقبل مل تكن تتوقعها ،ترتتب عليها عالقة
جديدة تقودك �إىل �أمور خيالية
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