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ور�شة عمل ب�أ�سمرا لبحث اجلرمية املنظمة

عقد مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية بالتعاون
مع وزارة ال�شئون اخلارجية
ومنظمة ايغاد االقليمية .وكذلك
ال�رشطة الدولية االنرتبول،
ور�شة عمل �أول �أم�س الأربعاء
الثالثني من يناير املن�رصم
وت�ستمر لثالثة ايام يف فندق
ا�سمرا بال�س ،للدفع بالتعاون
الدويل والإقليمي لقوى ال�رشطة
يف �رشق �إفريقيا.
وقال قائد �رشطة �إرتريا
العقيد /حماري ظقاي ،يف الكلمة
التي القاها يف افتتاح الور�شة
"�أنه ال ميكن �ضمان خلو اي دولة
من اجلرمية ،ومن املهم تن�سيق
التعاون واجلهد بني خمتلف
الدول لل�سيطرة على اجلرمية
املنظمة العابرة للحدود .
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
املنظمة
اجلرمية
متابعة
العابرة للحدود وبرامج مكافحة
االرهاب يف مكتب االمم املتحدة
ملكافحة املخدرات واجلرمية
ال�سيد /يوهان كروجر ،ان ور�شة
العمل تهتم وتدعم مبادرات دول
�رشق افريقيا ملكافحة اجلرمية
املنظمة ،مبينا بان مكافحة
اجلرمية العابرة للحدود ال ترتك
لدولة واحدة ويجب الت�صدي لها
بالفهم والعمل امل�شرتك.
القيت يف الور�شة كلمات ممثل
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية و�سفريا
املانيا وبريطانيا يف ارتريا
والقائم باعمال بعثة االحتاد
االوروبي يف ارتريا.
وقالت من�سقة ور�شة العمل
االقليمية االن�سة /ا�سمرت ت�سفاي،
لوكالة ايرينا "�إن الهدف من عقد
ور�شة العمل قيام دول املنطقة
بتبادل املعلومات ال�رسيعة
ومتهيد االر�ضية التي متكنها من
مكافحة اجلرمية املنظمة.
�شهدت الور�شة التي ي�شارك
فيها املدعون العامون من
ارتريا وال�صومال واثيوبيا

وخرباء
واوغندا،
وكينيا
مكافحة اجلرمية من مكتب االمم
املتحدة ملكافحة املخدرات
واجلرمية ،ومنظمة االيغاد
وال�رشطة الدولية  ،نقا�شات
وحما�رضات حول معاهدات االمم
املتحدة يف اجلرمية العابرة
للحدود والأن�شطة غري القانونية
واالجتار بالب�رش والتهجري

وتاثري اجلرمية.
كما تناولت ور�شة العمل التي
تتوا�صل حتى اليوم االول من
فرباير �ضمان فعالية ا�ساليب
التحقيق يف ق�ضايا اجلرمية
ال�رشطة
وان�شطة
املنظمة
الدولية والدفع بالعمل ال�رشطي
الدويل والتحقيقات الرقمية
والتحقيقات املالية.

ع�صب:
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ت�شهد تطورا ملحوظا

ا�شار االجتماع التقييمي الذي عقد يف التا�سع والع�رشين والثالثني
من يناير املن�رصم يف مدينة ع�صب اىل ازدياد ا�ستفادة املجتمع من
اخلدمات ال�صحية مع تو�سع امل�ؤ�س�سات ال�صحية .
ويف االجتماع الذي قدم فيه تقرير فيما يتعلق باالن�شطة اجلارية
حول ال�سيطرة على االمرا�ض املعدية والطب العام وخدمات الوالدة
 ،باال�ضافة اىل حملة التطعيم ،او�ضح بانه واىل جانب اخلدمات
ال�صحية اجلارية تنظم برامج توعية و�سمنارات تنويرية ،مما تلعب
دورا كبريا يف تعزيز وعي امل�ستفيدين من تلك اخلدمات.
وذكرت التقارير املقدمة يف االجتماع الذي قيمت فيه ان�شطة خمتلفة
مثل ادخال النظافة االهلية العامة يف معظم القرى ،وانخفا�ض اال�صابة
باالمرا�ض املعدية ،ووجود االمرا�ض غري املعدية يف م�ستوى جيد،
وكذلك بان تر�سيخ العمل املن�سق والوعي على كافة اجلهات �ساهم
كثريا يف فعالية احلملة التطعيمية.
والقى م�س�ؤول فرع ال�صحة يف االقليم ال�سيد /ا�سفاو نقا�سي كلمة
ا�شاد فيها جهو املهنيني ال�صحيني وال�رشكاء ،مو�ضحا عن ارتفاع
ن�سبة املتابعة قبل وبعد الوالدة ،ب�ستة يف املائة  ،فيما ارتفعت
ن�سبة الوالدة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية باربعة يف املائة.
من جانبها قالت وزيرةال�صحة� /آمنة نورح�سني "انه اجري ا�ستثمار
كبري يف ان�شاء البنى التحتية وتطوير متطلبات االدوية والكادر الب�رشي
من اجل ح�صول املواطنني على اخلدمات املتكاملة عن كثب ،مما مكن
ذلك تنفيذ اهداف االلفية بنجاح ،م�شرية اىل اعداد خطة ا�سرتاتيجية
خم�سية و�رسيان العمل الجراء درا�سة من اجل مراجعة الهيئة االدارية
للوزارة ،وكذلك اكتمال اال�ستعدادات لتقدمي دورة �صحية لتعزيز
قدرات االطباء امليدانيني.

عدي خواال� :إ�شادة بان�شطة
حفظ املياه وحماية الرتبة
ا�شاد مدير مديرية عدي خواال
ال�سيد /عندم�سقل ادحنوم،
باالن�شطة ال�شعبية حلفظ املياه
وحماية الرتبة و�صيانة الطرق
وم�ساعدة ا�رس ال�شهداء.
واو�ضح لدى لقائه ممثلي
مكاتب
وم�س�ؤويل
ال�سكان
الوزارات ان  90%من اعمال حفظ
املياه وحماية الرتبة جرت يف
االرا�ضي الزراعية ،ومت تنفيذها
بامل�شاركة ال�شعبية الفاعلة
وكذلك توزيع ار�ضي امللكية
اخلا�صة (طي�سا) يف اوحا،

و�صيانة طريق انداقرقي�س ماي
مني.
وا�شار اىل ان برامج عام 2019
ت�شمل الدفع بان�شطة حفظ املياه
وحماية الرتبة وا�صحاح البيئة
و�صيانة طريق عدي خواال  -اندا
قرقي�س ،وبناء غرف انتظار
احلوامل يف عدي خواال.
واو�صى االجتماع بحل م�شكلة
مياه �ضاحية عدنفي وتوزيع
ارا�ضي امللكية اخلا�صة
(الطي�سا )يف عدي خواال.

بدء خدمات اجلراحة يف م�ست�شفى �أفعبت
بد�أ م�ست�شفى مدينة افعبت ب�إجراء عمليات اجلراحة ،بعد تركيب
املعدات اال�سا�سية.
واو�ضح اخ�صائي اجلراحة يف امل�ست�شفى الدكتور /يونا�س كفلي
ماريام ،ان العمليات اجلراحية بد�أت يف امل�ست�شفى منذ نهاية �شهر
دي�سمرب املا�ضي ،و�أجريت حتى الآن �ستة عمليات كبرية والكثري
من العمليات ال�صغرية ،وت�ستفيد من العمليات اجلراحية مديريات
نقفة وادوبحا وقرورة.
ودعا لتوا�صل دعم وزارة ال�صحة ل�ضمان ا�ستمرارية هذه
اخلدمة.
من جانبه او�ضح املمر�ض /ا�رسات �أميني ،ان بدء العمليات
اجلراحية مكن من حل م�صاعب املر�ضى القادمني من الريف النائي
وخا�صة ا�سعاف احلومل �رسيعا.
وقال مدير امل�ست�شفى ال�سيد /االمني حممد ،ان بدء امل�ست�شفى
للعمليات اجلراحية يعترب نقطة حتول ل�صالح �سكان املديرية
واملديريات القريبة منها ،وتعترب اهمية هذه اخلطوة كبرية خا�صة
للحوامل ،و�ضعا يف االعتبار بعد القرى وعدم مالئمة الطرق.
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الأمم املتحدة  :جولة حمادثات
ب�ش�أن ال�صحراء الغربية يف مار�س

تعتزم ا لأمم املتحدة عقد
جولة حمادثات جديدة يف مار�س
املقبل ،تهدف �إىل ت�سوية نزاع
ال�صحراء الغربية امل�ستمر منذ
عقود ،على رغم عدم حتقيق
اجلولة ال�سابقة �أي تقدم جدي،
بح�سب ما �أعلن دبلوما�سيون.
وقال مبعوث ا لأمم املتحدة اىل
ال�صحراء الغربية هور�ست كولر
خالل جل�سة مغلقة ملجل�س ا لأمن
�إنه ينوي عقد اجتماع ي�ضم
اجلزائر ،وجبهة بولي�ساريو
لتحرير
ال�شعبية
(اجلبهة
ال�ساقية احلمراء ووادي الذهب)
املدعومة من اجلزائر ،واملغرب
وموريتانيا ملتابعة االجتماعات
التي عقدت يف جنيف يف دي�سمرب
ا ملا �ضي .
وكولر رئي�س �سابق لأملانيا
ىّ
تول مهامه كمبعوث �أممي عام
 ،2017ومنحه املجل�س «ت�أييد ًا
احلذرة
ملقاربته
با لإجماع»
واملت�أنية يف جمع كافة �أطراف
املفاو�ضات ،بح�سب ما �أعلن
ال�سفري الفرن�سي فرن�سوا دوالتر
بعد االجتماع .وتقع ال�صحراء
الغربية ،امل�ستعمرة ا لإ�سبانية
ال�سابقة ،على الطرف الغربي
لل�صحراء الكربى ومتتد على
على
كيلومرت
�ألف
م�سافة
طول �ساحل املحيط ا لأطل�سي.
وعندما ان�سحبت �إ�سبانيا منها
عام � ،1975أر�سلت الرباط �آالف
ا لأ�شخا�ص عرب احلدود و �أعلنت
�أن ال�صحراء الغربية جزء ال
يتجز �أ من املغرب.
ويف العام التايل �أعلنت
�إقامة
بولي�ساريو»
«جبهة
«اجلمهورية العربية ال�صحراوية

بدعم
الدميوقراطية»
من اجلزائر وليبيا،
ب�إجراء
وتطالب
ا�ستفتاء حول تقرير
امل�صري ،ما ترف�ضه
الرباط.
و�ساطات
وف�شلت
ا لأمم املتحدة مرار ًا يف
التو�صل �إىل ت�سوية
ال�صحراء
ب�ش�أن
الغربية ،حيث خا�ضت املغرب
وبولي�ساريو حروبا منذ العام
 1975حتى .1991
املحادثات
جولة
وخالل
يف دي�سمرب املا�ضي ،مت�سّ ك
الطرفان مبواقفهما ومل يتّفقا �إال
على عقد لقاء جديد مطلع العام
لكن كولر �أعلن �أنه
احلايل،
ّ
ميكن التو �صّ ل �إىل حل �سلمي.
وبعد تلك اجلولة قال كولر
�إن «احلل ال�سلمي ممكن لهذا
النزاع ،ومن خالل مناق�شاتنا،
يت�ضح يل �أن ال �أحد ي�ستفيد من
بقاء الو�ضع على ما هو عليه،
و �أعتقد �أن من م�صلحة اجلميع
حل هذا النزاع ،و �أنا م�رسور
للغاية لإعالن التزام الوفود
املحادثات».
وبعد اجلل�سة املغلقة ملجل�س
ا لأمن �أطلع كولر ا لأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش
على خطّ ته .وقال الناطق با�سم
ا لأمم املتحدة �ستيفان دوجاريك:
«نعالج يف ال�صحراء الغربية
ق�ضية مزمنة ،و�سيتطلّب ا لأمر
عم ً
ال وافر ًا من جانبنا ومن
جانب ا لأطراف املعنيني من �أجل
امل�ضي قدم ًا ».
و �أعلنت «بولي�ساريو» �أنها
اقرتحت تبادل �سجناء ون�رش
مراقبني حلقوق ا لإن�سان يف
ال�صحراء الغربية ،لكن طرحها
مل يلق �أي رد من الرباط .وقال
�سفري جنوب �إفريقيا جريي
ماتييال �إن «كولر �سيعقد يف
فرباير اجتماعات ثنائية مع
جميع الفرقاء حت�ضري ًا للجولة
ا ملقبلة » .

العاهل املاليزي اجلديد ي�ؤدي اليمني الد�ستورية
ي�ؤدي امللك املاليزي
اجلديد عبد الله احمد
�شاه ،اليمني الد�ستورية
يف العا�صمة املاليزية
كواالملبور �ضمن مرا�سم
احتفالية وتقليدية.
وي�صل امللك عبدالله
مطار
من
�سلطان
مبنى
�إىل
كواالملبور
الربملان برفقة زوجته حيث
امل�س�ؤولني
كبار
ي�ستقبله
وحكام الواليات لينتقل بعدها
للق�رص امللكي وت�ستكمل مرا�سم
تن�صيبه .
ويقام حفل التن�صيب و�سط
�إجراءات �أمنية م�شددة بعد �أيام
على انتخاب امللك اجلديد مبوجب
نظام التناوب بني ال�سالطني
الت�سع للواليات امللكية.
وانت�رشت �صور امللك على طول
الطرقات الرئي�سية للعا�صمة
ا لأعالم
ورفعت
كواالملبور،
املاليزية و �أعالم الواليات يف

خمتلف �أنحاء البالد.
اجلديد
امللك
وي�شغل
من�صب القائد ا لأعلى للقوات
امل�سلحة وي�صدر قرارت العفو
العام ،وميثل البالد يف املهام
الدبلوما�سية اخلارجية من دون
التدخل يف ال�سيا�سات العامة
للد و لة .
ومت تقلي�ص �صالحيات امللك
يف ثمانينيات القرن املا�ضي
لت�صبح �رشفية ورمزية� ،أما
ف�أ�صبحت
الفعلية
ال�سلطة
بيد احلكومة رئي�س ال�سلطة
ا لتنفيذ ية .
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

فنزويال:مادورو يرف�ض تنظيم انتخابات رئا�سية

�أ�رشف مادورو على تدريبات
ع�سكرية يف كراكا�س ،قائالً:
«�أدعو القوات امل�سلحة اىل جتديد
مهم ،اىل ثورة ع�سكرية كبرية يف
املعنويات» .و�أ�شار اىل «ع�سكريني
حتولوا مرتزقة يف
من�شقني
ّ
خدمة الأوليغار�شية الكولومبية،
يت�آمرون من كولومبيا لتق�سيم
القوات امل�سلحة ،وحيث يظهر
خائن� ،سنحقق العدالة يف حقّ ه»!
وكرر وزير الدفاع اجلرنال فالدميري
بادرينو �أن مادورو «هو الرئي�س
الد�ستوري الوحيد والقائد».
الرئي�س
املقابل�،أجرى
يف

الأمريكي دونالد
ات�صا ً
ال
ترامب
هاتفي ًا باملعار�ض
الفنزويلي خوان
وهن�أه
غوايدو،
بعدما �أعلن نف�سه
رئي�س ًا بالوكالة.
جاء ذلك بعد �ساعات
على اتهام مادورو
ب�إ�صدار
ترامب
لكولومبيا
�أمر
اال�ستجابة
راف�ض ًا
الغتياله،
ملطالب �أوروبية بتنظيم انتخابات
رئا�سية بحلول الأحد املقبل.
وقبل �ساعات من تظاهرة نظمتها
املعار�ضة يف فنزويال� ،أعلن
البيت الأبي�ض �أن ترامب وغوايدو
«توافقا على البقاء على توا�صل
دائم بهدف دعم ا�ستعادة فنزويال
ا�ستقرارها ،و�إعادة بناء عالقاتها
مع الواليات املتحدة» .و�أ�ضاف
�أن الرئي�س الأمريكي �أكد لغوايدو
«دعمه القوي لكفاح فنزويال من �أجل
ا�ستعادة دميوقراطيتها» ،م�شري ًا اىل
«الديكتاتور ال�سابق مادورو».

وافق جمل�س الأمن الدويل اول
ام�س الأربعاء على تعيني ال�ضّ ابط
الدمناركي ال�سابق مايكل لولي�سغارد
ّ
ليحل مكان رئي�س بعثة املراقبني
الأمم ّيني يف اليمن اجلرنال الهولندي
ال�سابق باتريك كمارت ،وفق ًا مل�صادر
دبلوما�س ّية.
ومل يعرت�ض � ّأي من �أع�ضاء جمل�س
الأمن اخلم�سة ع�رش على هذا التّعيني
الذي كان الأمني العام للأمم املتّحدة
�أنطونيو غوتريي�ش قد اقرتحه
الإثنني ،بح�سب ما قال �أحد امل�صادر
لوكالة فران�س بر�س.
وا�ستناد ًا �إىل دبلوما�س ّيني ،كانت
عالقات كمارت متوتّ رة مع ّ
كل من

املتمردين احلوث ّيني ومبعوث الأمم
ّ
املتّحدة الربيطاين مارتن غريفيث.
وبعيد و�صوله �إىل اليمن ،اعرت�ض
احلوث ّيون على تعيني كمارت ،واتّ همه
بع�ضهم ب�أنّ لديه �أجندة خا�صّ ة .لكنّ
الأمم املتّحدة نفت ذلك ،م�ش ّددة على

ق�ضى �أربعة مهاجرين وفقد
� 26آخرون بينهم العديد من
القا�رصين جراء غرق زورقهم يف
البحر الكاريبي بني كولومبيا
وبنما ،وفق ما �أفادت ال�سلطات
املحلية اول ام�س االربعاء .وقالت
ليليا كوردوبا رئي�سة بلدية مدينة
�أكاندي الكولومبية املجاورة
ملكان احلادث �إن الزورق كان يقل
� 18شخ�صا و 14طفال و"قد �رضبته
موجة" �صباح االثنني املا�ضي
وعرث على الركاب "يف عر�ض
البحر".
وا�ضافت يف �رشيط م�صور �سلم
ل�صحافيني �أن الزورق هو واحد

من �أربعة �أبحرت االثنني
كابورغانا
�شاطىء
من
الكولومبي يف �شمال غرب
البالد متجهة اىل بنما.
عن
كوردوبا
ونقلت
اثنني من الناجني �أن عدد
املهاجرين كان يفوق قدرة
الزوارق على اال�ستيعاب.
احلقوقي
النا�شط
وقال
الكولومبي رافاييل بوالنيو�س �إن
املهاجرين يتحدرون على االرجح
من �إفريقيا .وي�شكل خليج �أورابا
حيث وقع احلادث �إحدى نقاط
العبور الرئي�سية للمهاجرين
االفارقة وا لآ�سيويني والهايتيني

وكتب غوايدو على «تويرت»:
«�أ�شكر لرئي�س الواليات املتحدة
دونالد ترامب ات�صاله» ،م�ضيف ًا
كرر دعمه الرا�سخ لـ «العمل
�أنه ّ
الدميوقراطي» القائم .وتابع:
«�سنلتقي يف ال�شوارع يف �شكل �سلمي،
لدعم برملاننا و�إف�ساح املجال �أمام
قانون العفو» عن الع�سكريني الذين
يتخلّون عن والئهم ملاورو.
وكان الزعيم املعار�ض �أبلغ
�صحيفة «بيلد» الأملانية �أنه طلب
من االحتاد الأوروبي فر�ض «مزيد
من العقوبات» على نظام مادورو،
قائالً« :نحن يف ديكتاتورية ويجب
�أن مُيار�س �ضغط .نحتاج �إىل مزيد
من العقوبات من االحتاد� ،إىل قرار
�شبيه بقرار الواليات املتحدة».
وحتدث عن «اعتقال � 700شخ�ص
خالل الأ�سابيع الأخرية» وعن
«� 300سجني �سيا�سي» ،ملمح ًا �إىل
معر�ض خلطر ،قائالً« :نعي�ش
�أنه
ّ
جميع ًا مهددين بال�سجن �أو حتى
بالقتل ،لكن ذلك ال مينعنا من
حتمل م�س�ؤولياتنا».
ّ

ً
جمل�س الأمن يوافق على تعيني الدمناركي لولي�سغارد رئي�سا لبعثة املراقبني الأممني باليمن

�أنّ الأجندة الوحيدة هي حت�سني حياة
وتعر�ض موكبه يف  17يناير
اليمن ّيني.
ّ
لإطالق نار مل يوقع �إ�صابات ،وقالت
الأمم املتّحدة �إنّ ها ال تعرف م�صدر
�إطالق النار .وقاد اجلرنال لولي�سغارد
البعثة الأمم ّية يف مايل (مينو�سما) بني
عامي  2015و ،2016قبل �أن ُي�صبح
املم ّثل الع�سكري للدمنارك يف حلف
أوروبي.
دول �شمال الأطل�سي واالتحّ اد ال
ّ
ولد لولي�سغارد يف عام  ،1960وكان
خ�صو�ص ًا م�ست�شار ًا ع�سكري ًا لبالده لدى
الأمم املتحدة يف نيويورك ،وخدم
يف بعثات حلفظ ال�سالم يف العراق
والبو�سنة.

م�صرع �أربعة مهاجرين وفقدان  26بني كولومبيا وبنما

الذين يحاولون الو�صول اىل
الواليات املتحدة من طريق البحر
الكاريبي ،على ان يتوقفوا قبل
ذلك يف دول امريكا الو�سطى.
ومنذ بداية العام� ،أنقذت
البحرية الوطنية الكولومبية 84
مهاجرا وانت�شلت ع�رش جثث.

وحول ال�سد يف الربازيل ترفع ح�صيلة عدد القتلى

�ضحايا
ح�صيلة
ارتفعت
منطقة
يف
�سد
انهيار
ّ
برومادينيو يف جنوب �رشق
الربازيل �إىل  99قتي ً
ال و259
مفقود ًا  ،على ما �أعلن رجال
ا لإطفاء الربازيليون اول ام�س
ا لأربعاء ،وذلك بعد العثور
على مزيد من اجلثث و�سط
الوحول.
م�ساء
احل�صيلة
وكانت
الثالثاء املا�ضي  84قتيالً ،ف�ض ً
ال
عن  276مفقود ًا .
وقال اللفتنانت كولونيل فالفيو
الدفاع
غودينيو،
املتحد ث با�سم ّ
ّ
املدين يف والية مينا�س جرياي�س،

�إنّ ه متّ اول ام�س ا لأربعاء ح�شد 320
رجل �إطفاء ،يف اليوم ال�سّ اد�س من
عمل ّيات البحث.
متحد ث با�سم
من جهته ،قال
ّ
ال�رشطة �إنّ ه متّ ن�رش  400عن�رص

يف منطقة برومادينيو "بهدف
جتنّب عمل ّيات النهب".
ووقعت الكارثة يف  25يناير،
عندما ت�س ّبب انزالق للترّ بة
ال�سد يف منجم
بانهيار
ّ
للحديد اخلام قرب مدينة
بيلو �أوريزونتي عا�صمة والية
مينا�س جرياي�س.
وكانت والية مينا�س جرياي�س
جر اء
ت�رضّ رت يف العام ّ 2015
منجمي �آخر قريب من
�سد
انهيار ّ
ّ
ماريانا التي تبعد  120كلم من
برومادينيو ،و �أ�سفر عن  19قتي ً
ال
وت�س ّبب بكارثة بيئ ّية غري م�سبوقة
يف البالد.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

هروب �آالف النيجرييني �إىل الكامريون ً
هربا من «بوكو حرام»

�أعلنت املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني اول
�أم�س االربعاء ،فرار حواىل 30
�ألف �شخ�ص من بلدة ران جنوب
�رشقي نيجرييا �إىل الكامريون
خالل � 48ساعة ،هرب ًا من جماعة
«بوكو حرام» املتطرفة.
و�شهدت بلدة ران القريبة من
احلدود مع الكامريون يف والية
بورنو ،نزوح حواىل � 9آالف
�شخ�ص �إىل الكامريون بعد هجوم �شنّته
اجلماعة قبل �أ�سبوعني �أوقع  14قتي ًال،
لكن الدولة املجاورة رف�ضت منحهم
اللجوء و�أعادتهم �إىل نيجرييا.
املفو�ضية بابار
وقال الناطق با�سم
ّ
بالو�ش« :لأن الكامريون جزء من قوة
املهمات امل�شرتكة متعددة اجلن�سية،
دخل جي�شها لت�أمني ران .لذلك �ساد
�سالم (لبع�ض الوقت) ،لكن على علمنا
الآن غادرت القوة متعددة اجلن�سية».
و�أ�ضاف �أن النازحني ذكروا �أن «بوكو

حرام» تعهدت العودة اىل البلدة،
وتابع« :لذلك يبدو �أن جميع ال�سكان
يف حال ذعر ويحاولون الفرار يف
�إجراء وقائي للنجاة بحياتهم .هذا
مقلق».
�شددت
�ضية
املفو
أن
�
إىل
�
أ�شار
و�
ّ
ّ
على دعوتها ال�سلطات الكامريونية
اىل «�إبقاء حدودها مفتوحة يف وقت
ن�شهد فرار � ٍ
آالف يومي ًا» ،الفت ًا اىل �أن
الت�صعيد الأخري يف العنف يف �شمال
�رشقي نيجرييا دفع � 80ألف مدين اىل
طلب اللجوء يف خم ّيمات مكتظة �أ�ص ًال،

�أو يف بلدات يف والية بورنو
«حيث يواجهون ظروف ًا معي�شية
�صعبة».
وذكر �أن حواىل � 80ألف
نازح كانوا يقيمون �أ�سا�س ًا يف
ران ،م�ضيف ًا �أن «ت�صاعد النزاع
�أحبط م�ساعي النا�س للعودة
�إىل منازلهم» .وزاد �أن الجئني
حاولوا العودة من الكامريون،
نزحوا مرات داخل نيجرييا
�أو �أُجربوا على اللجوء جمدد ًا اىل
الكامريون .و�أ�شار �إىل �أن «العنف
ا�ستنزف العمليات الإن�سانية هناك
و�أجرب عنا�رص الإغاثة على االن�سحاب
من مناطق».
يف الوقت ذاته� ،أعلن ناطق با�سم
مكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية
«�سحب  260عامل �إغاثة من  3مناطق
يف والية بورنو» منذ مطلع دي�سمرب
املا�ضي.

جمل�س الأمة الكويتي يلغي ع�ضوية الطبطبائي واحلرب�ش على خلفية «اقتحام الربملان»

وافق جمل�س الأمة الكويتي
(الربملان) على �إعالن انتهاء
ع�ضوية نائبني معار�ضني وخلو
مقعديهما و�إبالغ احلكومة بذلك
التخاذ الإجراءات الالزمة النتخاب
نائبني بد ً
ال منهما.
و�أعلن رئي�س جمل�س الأمة
الكويتي مرزوق الغامن ،املوافقة
على خلو مقعدي النائبني وليد
الطبطبائي وجمعان احلرب�ش
تنفيذا حلكم املحكمة الد�ستورية
العليا «التمييز».
وقال الغامن يف بداية جل�سة
املجل�س  -بح�سب وكالة الأنباء
الكويتية (كونا)« -بناء على

املادة  50من قانون
االنتخاب واملادة 18
من الالئحة الداخلية
ملجل�س الأمة ،يعلن
املجل�س خلو مقعدي
الدكتور
النائبني
الطبطبائي
وليد
جمعان
والدكتور
احلرب�ش وهذا قرار
من املجل�س».
«من
و�أ�ضاف:
لديه اعرتا�ض على
الإجراءات والإعالن يرفع يده.
وبناء على نتيجة الت�صويت بعدم
موافقة  18ع�ضوا من �إجمايل
احل�ضور ،وعددهم  58ع�ضوا،
�إذن ف�إن قرار جمل�س الأمة خلو
املقعدين ينفذ ويبلغ رئي�س جمل�س
الوزراء بذلك».
و�أ�صدرت املحكمة الد�ستورية
العليا الكويتية يف الـ 19من
دي�سمرب املا�ضي ،حكما ق�ضائيا
ببطالن املادة ( )16من الالئحة
الداخلية ملجل�س الأمة ،ما يرتتب
عليه �إ�سقاط ع�ضوية النائبني وليد
الطبطبائي وجمعان احلرب�ش.
ويف نوفمرب � ،2017صدر

حكم بحب�س كل من الطبطبائي
واحلرب�ش� 3 ،سنوات و� 6أ�شهر
يف الق�ضية املعروفة �إعالميا بـ
«اقتحام جمل�س الأمة»� ،إال �أن
�صوت يف �أكتوبر املا�ضي
الربملان
ّ
ل�صالح احتفاظهما بع�ضويتهما.
و�أكدت املحكمة �أن احل�صانة
املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الأمة
لي�ست مقررة ملواجهة الأحكام
الق�ضائية ،كما �أنه ال ينبغي �أن
يذهب الربملان يف ا�ستقالله �إىل
حد التغول على اخت�صا�صات باقي
ال�سلطات الأخرى يف الدولة� ،أو
تتحول احل�صانة �إىل و�سيلة للنائب
خلرق القانون.
و�أرجعت املحكمة عدم د�ستورية
املادة املطعون عليها النطوائها
على تدخل �سافر من ال�سلطة
الت�رشيعية يف �أعمال ال�سلطة
الق�ضائية وامل�سا�س با�ستقاللها
و�إهدارا حلجية الأحكام الق�ضائية
والنيل من مكانتها واالحرتام
الواجب كفالته لها� ،إذ �إن ا�ستمرار
ع�ضوية النائب وفقا لتلك املادة
رغم �صدور حكم بعقوبة جنائية يف
حقه �أ�ضحى �أمرا حمرما بالقانون.

جلنة حقوق الإن�سان العربية تبد�أ �أعمال دورتها ال15
بد �أت �أعمال الدورة  15للجنة
حقوق ا لإن�سان العربية «جلنة
امليثاق» بجامعة الدول العربية
برئا�سة امل�ست�شار جابر املري
نائب رئي�س اللجنة مناق�شة
التقرير الدوري ا لأول ململكة
البحرين ،مب�شاركة وفد مملكة
البحرين برئا�سة م�ساعد وزير
اخلارجية عبدالله بن في�صل
الدو�رسي وا لأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الت�رشيعية والقانونية
مبجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ال�سفري حمد بن را�شد
املري ،ورئي�س اللجنة العربية
الدائمة حلقوق االن�سان �أ�سامة
�صالح الذويخ .وتناق�ش اللجنة
على مدى يومني التقرير الدوري
ا لأول ململكة البحرين حول
تنفيذها للميثاق العربي حلقوق
ا لإن�سان و �إجراء حوار تفاعلي
مع الوفد البحريني للتعرف
على ا لإجنازات التي حققتها
اململكة يف هذا املجال وتقييم
تنفيذها للتو�صيات اخلتامية
التي �أ�صدرتها اللجنة يف عام

 2013ب�ش�أن تقريرها
ا لأويل �سواء على
ال�سيا�سات
م�ستوى
التنفيذية �أو امل�ستوى
ا لت�رش يعي .
ودعت ا لأمني العام
امل�ساعد رئي�س قطاع
االجتماعية
ال�ش�ؤون
العربية
باجلامعة
ال�سفرية هيفاء �أبو
غزالة ،ممثل ا لأمني
للجامعة
العام
العربية يف كلمتها
خالل افتتاح �أعمال الدورة الـ
 15لـ «جلنة امليثاق» �إىل �رضورة
العمل من �أجل تر�سيخ وتدعيم
وتعزيز ثقافة حقوق ا لإن�سان
يف الوطن العربي ،ال�سيما
و�سط ظروف �إقليمية ودولية
بالغة الدقة و�شديدة التعقيد،
م�شرية �إىل �أنه ال �سبيل لذلك
�سوى بتعزيز العمل امل�شرتك
والتن�سيق املحكم والت�شاور
امل�ستمر على امل�ستويات كافة.
من جانبه� ،أ�شاد رئي�س

العدد ()88

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

اجتماع الأردن يختتم ب�صورة
م�شرتكة لوزراء الدول الـ6
اجتماع
اختتم
خارجية
وزراء
البحرين وال�سعودية
وا لإمارات والكويت
وم�رص وا لأردن يف
ا لأردن لبحث �أزمات
ب�صورة
املنطقة،
لوزراء
جماعية
الدول الـ.6
وزير
اعترب
�أمين
ا لأردين
اخلارجية
ال�صفدي اجتماع وزراء خارجية
ال�سعودية وا لإمارات والبحرين
والكويت وم�رص يف ا لأردن مثمرا
و �إيجابيا ،قائال �إنه بحث
امل�شرتكة.
الق�ضايا
جميع
وقال ال�صفدي� ،إن "اجتماع
البحر امليت" تناول التحديات
امل�شرتكة وتعزيز التعاون
خلدمة امل�صالح العربية.
و �أ�ضاف ال�صفدي �أن االجتماع
�شهد تبادل وجهات النظر حول
ق�ضايا املنطقة ،كما مت التطرق
�إىل كل الق�ضايا امل�شرتكة.
ت�رصيحات �أمين ال�صفدي
جاءت يف م�ؤمتر �صحفي عقب
انتهاء اجتماع وزراء خارجية
الدول املذكورة يف البحر
امليت ،و�شارك الوزراء يف لقاء
ت�شاوري بد �أ بجل�سة م�سائية
�أعماله
واختتم
ا لأربعاء،
اخلمي�س يف ق�رص امللك احل�سني
بن طالل للم�ؤمترات يف منطقة
البحر امليت.
من جهته اعترب وزير دولة
ا لإمارات لل�ش�ؤون اخلارجية
�أنور قرقا�ش �أن اللقاء العربي
ال�سدا�سي يف ا لأردن مبادرة
خيرّ ة و �إيجابية يف تفعيل
التعاون العربي حيال �أزمات
املنطقة .وكان العاهل ا لأردين
امللك عبدالله الثاين،قد التقى
وزراء خارجية  6دول عربية،
ع�شية اجتماع مرتقب لهم يف

منطقة البحر امليت.
وقال بيان للديوان امللكي
ا لأردين� :إن امللك عبدالله
الثاين ا�ستقبل وزراء خارجية،
الكويت،
ال�سعودية،
ا لإمارات ،م�رص ،والبحرين،
�إ�ضافة �إىل ا لأردن ،يف منطقة
البحر امليت؛ لبحث ا لأو�ضاع
يف املنطقة ،و �آخر م�ستجدات
امللفات ال�سورية والعراقية
و ا لفل�سطينية .
وخالل اللقاء �أكد عاهل
ا لأردن �أهمية التن�سيق امل�شرتك
حيال خمتلف الق�ضايا وا لأزمات
التي تواجه املنطقة ،ومبا
يعزز العمل العربي امل�شرتك
ويخدم م�صالح الدول العربية
و �شعو بها .
وجرى خالل اللقاء “الت�أكيد
على عمق العالقات ا لأخوية
التي تربط ا لأردن مع �أ�شقائه
العرب”.
وبح�سب البيان ،تناول اللقاء
� ً
أي�ضا ،الق�ضية الفل�سطينية،
حيث �شدد العاهل ا لأردين
على �رضورة �إنهاء ال�رصاع
الفل�سطيني ا لإ�رسائيلي على
�أ�سا�س حل الدولتني ومبادرة
ال�سالم العربية ،ومبا يف�ضي
�إىل �إقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة على خطوط الرابع من
حزيران عام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�رشقية.

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

الدكتور
العربي
الربملان
م�شعل ال�سلمي ،بجهود مملكة
البحرين بقيادة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة يف جمال دعم
وتعزيز حقوق ا لإن�سان على
كل امل�ستويات حملي ًا وعربي ًا
ودولي ًا  ،وجهوده املقدرة لتقدمي
اململكة كنموذج عاملي للت�سامح
بني ا لأديان والطوائف ،وهو
ما كان له �أكرب ا لأثر يف ثقة
املجتمع الدويل ودعم انتخاب
مملكة البحرين ع�ضو ًا مبجل�س
حقوق ا لإن�سان التابع للأمم
ا ملتحد ة .

خارجية
اخبار
خارجية
اخبار
�شاكر
حممود
حممود �شاكر
247
�ص.ب:
247
�ص.ب:
127749
فاك�س:
127749
فاك�س:

200454
هاتف
التوزيع200454:
التوزيع:
هاتف
125013
هاتف
االعالنات125013:
االعالنات:
هاتف
1284
�ص.ب:
1284
�ص.ب:

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

alhadisa@zena.gov.er

4

اجلمعة 2019 / 2 /1

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()88

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.

خاطرت بحياتها و�سط املارة
لإنقاذ جروها امل�صاب

يف حماولة للبحث عن م�ساعدة
جلروها ال�صغري الذي تعر�ض
حلادث �سيارة ويرقد على جانب
الطريق� ،أظهرت حمزنة يف مقطع
فيديو متداول ،اندفاع �أم تنتمي
للكالب ال�ضالة ،نحو ال�سيارات
املارة ونباحها ا�ستغاثة باملارة
لإنقاذ جروها.
وبينما كانت الأم تبحث عن
الطعام� ،أخذ �أحد �أبنائها ال�صغار
يتجول حتى �صدمته �سيارة ،ومل
يتوقف ال�سائق مل�ساعدة اجلرو
امل�صاب ،و�أكمل طريقه .والفيديو الذي مت
ت�صويره يف �شوارع مدينة �إيلويلو بالفلبني،
كيف رف�ضت الأم التخلي عن جروها الذي ال يزال
يتنف�س ،وبد�أت تنبح وت�ستغيث بال�سيارات
املارة ،حتى �أنها وقفت �أمام �إحدى ال�سيارات،
يف حماولة لإجبار ال�سائق على التوقف .وعلى
الرغم من عناء النباح واللهث وراء ال�سيارات،
مل تنجح الأم يف �إقناع �أحد ال�سائقني بالرتجل

مل�ساعدة جروها الذي لفظ �أنفا�سه الأخرية
وفارق احلياة.
وكانت الأم يف حالة حزن �شديد ،خا�صة �أن
هذه هي املرة الثانية التي يتعر�ض فيها �أحد
�أبناء هذه الكلبة حلادث ت�صادم.
وبعد ب�ضع �ساعات ،و�صل م�س�ؤولون
باملدينة ،لكن الأم اختفت مع اثنني �آخرين من
�صغارها.

عمرها � 3أعوام وتر�سم
�شخ�صيات كرتونية
مبهارة مده�شة !
على الرغم من �صغر �سنها و�صعوبة �إم�ساكها
بالقلم� ،أظهرت ر�ضيعة �صينية براعة مده�شة
يف ر�سم �شخ�صيات كرتونية مطابقة لأ�صولها
احلقيقية.
والر�ضيعة ال�صينية التي ال تكاد تتجاوز
الثالثة من عمرها ،ظهرا يف مقطع فيديو مت
تداوله على نطاق وا�سع �إعجاب ًا ملا قامت به،
فهي تر�سم خطوط ما تلبث �أن تتحول �إىل تلك
ال�شخ�صيات .وقام والدي الطفلة بن�رش الفيديو
لإظهار القدرات الفريدة التي تتمتع بها الر�ضيعة
ال�صغرية.

وعرب امل�ستخدمون يف تعليقاتهم على
الفيديو ،عن ده�شتهم ،كيف يتمكن طفل يف هذه
ال�سن املبكرة من ر�سم هذه اللوحات اجلميلة،
بينما تذكر البع�ض الآخر �أنف�سهم يف ال�صغر
عندما كانت �أجمل لوحاتهم عبارة عن خرب�شات
ع�شوائية.

عار�ضة �أزياء يابانية ت�سبب يف جدل
عاملي وهذا �سرها

ت�سببت عار�ضة �أزياء يابانية
تدعى �إميا يف جدل كبري حول
العامل ،حيث حققت عار�ضة
الأزياء �شهرة كبرية ب�سبب
مظهرها الكامل الذي ال ي�شوبه
�شائبة وذلك بعد تداول �صورها
على �إن�ستقرام.
وتعتمد �إميا على �أ�سلوب ب�سيط
يف اختيار الأزياء فهي ترتدي قطع
تقليدية �إىل حد كبري لكن تقوم بتن�سيقها
لتبدو رائعة ومميزة.
ليكت�شف املتابعني لها بعد ذلك �أن �إميا
�شخ�ص غري حقيقي و�أنها جمرد برنامج
كمبيوتر قامت �رشكة  CGاليابانية بتطويره
ليتخذ �شكل عار�ضة �أزياء جميلة وهو الأمر
الذي �شكل �صدمة كبرية للجميع حيث تبدو
متاما يلتقط �صور يف
�إميا ك�شخ�ص طبيعي
ً
خمتلف الأماكن.

ويتابع �إميا �أكرث من � 21ألف �شخ�ص وازداد
عدد املتابعني لها بعد ظهورها على غالف
جملة  CGWorldكواحدة من امل�ؤثرين يف
جمال املو�ضة.
اجلدير بالذكر �أن �إميا لي�ست النموذج
الوحيد ،فهناك  MIQUELAالتي مت
اختيارها كواحدة من �أكرث امل�ؤثرين على
ال�سو�شيال ميديا لعام  2018وهي � ً
أي�ضا
�شخ�صية �إفرتا�ضية.

�إعداد

� /أ�سماء

�إعالنات

هلل �صالح

عبدا

تقدمت اىل املحكمة املدعية � /أخيار ادم على ،وقدمت عر�ض ًا قالت فيه ان املدعى عليه زوجها /
حامد �صالح اورى ،تركها دون نفقة وع�رشة زوجية منذ �سنة وعليه ت�شكو من ال�رضر الذى حلق بها
لذا تعلنك للح�ضوراىل املحكمة بنف�سك او من ينوب عنك يف خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن .
حمكمة قندع ال�شرعية
*********************************
تقدمت اىل املحكمة ال�سيدة  /رهوى حممد برهان ،قالت بانها زوجة �رشعية لل�سيد  /احمد ازهرى
حممد ،وانها تطلب الطالق النها ت�رضرت منه من حيث النفقة والع�رشة الزوجية فعلى املدعى عليه
احل�ضور �شخ�صي ًا او من ينوب عنه بجل�سة 12/2/2019م واال فاملحكمة �سوف تتخذ الإجراء االزم
يف غيابه.
حمكمة االقليم االو�سط ال�شرعية ب�أ�سمرا
*********************************
اىل ال�سيد /على عثمان حممد،لقد رفعت زوجتك مدينة حممد �إدري�س فرج� ،ضدك دعوة تقول فيها
انك تركتها فرتة عامني دون اي حقوق زوجية النفقة والع�رشة زوجية مما ا�رض بها وعليه تطلب
املحمكة املثول امامها خالل ثالثني يوما من ن�رش االعالن يف اجلريدة ،بنف�سك او من ينوب عنك
ويف حالة عدم احل�ضور يف الزمن املحدد ف�إن املحكمة �سوف تنظر يف الق�ضية وتف�صل فيها بغيابك
وتطلق زوجتك لل�رضر.
حمكمة كرن ال�شرعية
*********************************
تقدمت لدى املحكمة ال�رشعية ب�إغردات ال�سيدة/ملوك حامد حممد علي ،وقدمت عر�ض ًا قالت فيه
ان زوجي �صالح حممود ادري�س تزوجني بعقد �رشعي بتاريخ 13/12/2007م ويل منه طفلة واحدة
وقد غاب زوجي منذ � 8سنوات حتى ال�أعرف مكانه وال عنوانه ومل ا�سمع له خرب وتركني انا وطفلتي
دون النفقة والع�رشة الزوجية وانا ت�رضرت منه لذلك �أطلب طالق منه.
وعليه ت�أمر املحكمة ال�سيد�/صالح حممود ادري�س باحل�ضور امامها للرد على دعوة املدعية زوجتك
ال�سيدة /ملوك حامد علي باحل�ضور بنف�سك �أو من ينوب عنك خالل �شهرين من �صدور االعالن يف
جريدة �إرتريا احلديثة �إذا مل حت�رض بنف�سك �أو من ينوب عنك �سوف تنظر املحكمة يف الق�ضية
املرفوعة �ضدك غيابي ًا.
حمكمة اغردات ال�شرعية
*********************************
تعلن املدعية  /حواء حممد �سليمان من �سكان منطقة ت�سني امام حمكمه ت�سني ال�رشعية ب�أنها ارملة
املرحوم هيثم علي لباب وله منها اوالد وهم
 1زينب هيثم علي
 2عبدالكرمي هيثم علي
وتقول انها وهوالء املزكورين اعاله هم الورثة ال�رشعني لزوجها املتويف وال يوجد غريهم واذا
كان هناك معرت�ض فعليه التقدم امام املحكمة ال�رشعية بت�سني يف مدة اق�صاها �شهر من تاريخ
الإعالن يف اجلريدة الوطنيه
حمكمة ت�سني ال�شرعية
*********************************
تقدم لدى املحكمة ال�رشعية باغردت ال�سيد  /طه عثمان عبدالرحمن �شفراي بعري�ضة الدعوى يقول
فيها �أن والدي ال�شيخ عثمان عبدالرحمن �شفراي تويف بتاريخ 1967 /3 /5م وترك من املمتلكات
عقارات وهي كالأتي:
 2حو�ش يف مدينة ت�سني  4حو�ش يف مدينة �أغردات  3دكاكني ومطعم واحد يف �سوق �أغردات ووزعت
هذه املمتلكات على ورثته ال�رشعيني للمرحوم يف عام  1969على نحو التايل واملرحوم تركه ثالثة
�أ�رس
�أ -الأ�رسة الأوىل هم
� .1أمنة عثمان �إدري�س زوجته
� .2أحمد عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنه
 .3فاطمة عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنته
كان من ن�صيبهم عدد  2حو�ش يف مدينة ت�سني
ب -الأ�رسة الثانية
 .1خمتار عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنه
 .2ب�شري عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنه
� .3أمنة عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنته
زوجته
		
 .4فاطمة علي حران
كان من ن�صيبهم عدد  2حو�ش يف مدينة �أغردات ومطعم
ج -الأ�رسة الثالثة
 .1طه عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنه
 .2زهرة عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنته
 .3ن�صيبة عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنته
 .4زينب عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنته
 .5بتول عثمان عبدالرحمن �شفراي	�إبنته
زوجته
		
 .6خديجة حممد علي
وكان من ن�صيبهم عدد  2حو�ش يف مدينة �أغردات و 3دكان يف مدينة �أغردات ومت توزيع هذه الرتكة
عام 1969م و�أخذ كل ذي حق حقه.
وعليه تدعو املحكمة كل من يعرت�ض هذا التق�سيم �أو التوريث الذي مت عام 1969م �أو يدعي �أنه كان
له احلق �أو �سقط �إ�سمه من الورثة او يقول �أ�ستحق معهم فعليه �أن يتقدم ب�إعرتا�ضه لدى املحكمة
خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن يف جريدة �إرتريا احلديثة.
حمكمة �أغردات ال�شرعية
*********************************
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اكد فرع اجلمعية الوطنية ملعاقي
احلرب يف ال�سويد وال�شباب االرتري
املقيم يف ا�رسائيل على العمل
الد�ؤوب لتبني ا�رس ال�شهداء ودعم
معاقي احلرب.
ووفق املعلومات الواردة نظم
ال�شباب املن�ضويني حتت جمعية
" �شعلة ال�شهداء " با�رسائيل يف
التا�سع ع�رش من يناير املن�رصم
برناجما لتبني  250ا�رسة �شهيد،
حيث تربع � 21شابا ب 15750دوالر
بواقع  750دوالر لكل واحد منهم.
والقى القائم باعمال ال�سفارة
االرترية يف ا�رسائيل ال�سيد �سلمون
كنفي كلمة ا�شاد فيها با�سهامات
اجلمعية التي تبعث علي االرتياح.
يف غ�ضون ذلك نظم فرع
اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب
يف ال�سويد برناجما مبنا�سبة اليوم

اجلمعة 2019 / 2 /1

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()88

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

الإرتريون يف ال�سويد و�إ�سرائيل ي�ؤكدون العمل مل�ساعدة �أ�سر ال�شهداء

العاملي للمعاقني حتت �شعار"
التعهد ببناء م�ستقبل م�رشق"،
حيث اقامت ال�شابة االرترية هيلن
املقيمة يف الرنويج معر�ض لالعمال
اليدوية والفنية  ،ومت بيعه بقيمة
 24الف كرونر ،ل�صالح معاقي
احلرب.

واكد رئي�س الفرع ال�سيد
تخ�ستي ف�سهايي ا�ستمراريتهم
يف اجلهود احلثيثة وامل�ساعي اجلبارة
اجلارية لتنفيذ م�شاريع ت�ساعد
املعاقني لالعتماد على ذاتهم
والتقليل من م�شاكلهم ال�صحية
واالجتماعية.

 100الف دوالر تربع جلمعية معاقي احلرب

تربع االرتريون املقيمون يف
خمتلف الدول والنا�شطون يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي
في�س بوك ويوتيوب وتويرت يف
جمموعة بالتوك �إي بي ايل ايف
هقدف فيجن روم مببلغ  100الف
دوالر للجمعية الوطنية ملعاقي
احلرب مبنا�سبة اليوم العاملي
للمعاقني .واو�ضح ع�رض الفريق
املقيم يف كاليفورنيا ال�سيد/
هبتي�سو�س كفلي�سو�س يف
مرا�سم ت�سليم الدعم باملكتب

املركزي للجمعية ان االع�ضاء
املقيمني يف خمتلف الدول
والتقو عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ال يتعارفون وجها
لوجه لكن جتمعهم الوطنية،
وظلو يقومون مبختلف املبادرات
لدعم مواطنيهم ،ويعترب الدعم
احلايل موا�صلة لذلك ،وان برامج
مماثلة �ستنفذ م�ستقبال .وقال
رئي�س اجلمعية الوطنية ملعاقي
احلرب اال�ستاذ قرببرهان ايا�سو
ان م�ساعدة معاقي احلرب

جميع
م�س�ؤولية
الوطنيني االرتريني
 ،م�شيدا مببادرة
املواطنني املهتمني.
وكانت جمموعة
بالتوك �إي بي ايل
ايف هقدف فيجن
روم قد قدمت يف
ال�سنتني املا�ضيتني
الف
44
مبلغ
دوالر العالة ابناء
ال�شهداء ومبلغ 11
الف نقفة لل�سيدة
ا�سكالو قربم�سقل يف حمابار
التي تقوم برعاية ا�رسة معاقة
رغم �إعاقتها هي ومبلغ  17الف
دوالر لال�رسة التي ت�ضم اربعة
اطفال معاقني يف مديرية ماي
عيني والتربع مببلغ  4300دوالر
ل�صندوق رعاية ابناء ال�شهداء.
وقد ت�أ�س�ست جمموعة البالتوك
النا�شطة يف مواقع التوا�صل
االجتماعي قبل عامني لهدف
م�ساعدة املواطنني املحتاجني.

ويف ان�شطة دبلوما�سية �شعبية
اخرى ،نظمت حركة �شباب اجلبهة
يف جنوب ال�سودان �سمنار مهنيا
لتعزيز قدرات اع�ضائها املهنية.
وافادت املعلومات الواردة من
هناك بان ال�سمنار تركز على
اهمية و�ضع اخلطط ال�شخ�صية.

دعم مايل وعيني
جلمعية معاقي احلرب

تلقت اجلمعية الوطنية ملعاقي
احلرب دعما ماليا وعينيا من فروعها
يف اخلارج العام املا�ضي.
واو�ضحت اجلمعية بان الدعم
الذي ح�صلت عليه من فروع
ال�سويد وهولندا واملانيا بلغ اكرث
من  66الف دوالر  ،ا�ضافة اىل
معدات لتطوير م�صنع العد�سات
الال�صقة وكرا�سي متحركة وادوية
وغريها .
وقال رئي�س جمعية معاقي احلرب
اال�ستاذ قرببرهان ايا�سو ان الدعم
املقدم ا�سهم كثريا لتخفيف
وتاثرياتها،
االعاقة
م�صاعب
مو�ضحا بان اجلمعية تعمل مبنح
االولوية مل�ساعدة املعاقني امل�سنني،
داعيا املواطنني عامة واع�ضاء
الفروع خا�صة لتعزيز م�ساهمتها.
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جرائم ال�سرقة والنهب

كما هو معروف عندما تقع �أي
جرمية جنائية ف�إن ق�سم التحقيق
اجلنائى فة �أق�سام ال�رشطة يقوم
بدرا�سة الق�ضية ويجمع كل ا لأدلة
وامل�ستندات اخلا�صة باجلرمية
واجلاين وبعد الفراغ من �إجراءات
التحرى والتحقيق يقوم بتحويل
ملف الدعوى اىل وكيل النيابة
العاة الذى يقوم بدوره بدرا�سة
الق�ضية من كل جوانبها ف�إذا ثبت
له من خالل ا لأدلة وامل�ستندات
على �أن اجلاين قد �إقرتف اجلرمية
يقوم برفع دعوى جنائية �ضد
اجلاين �أمام املحكمة املخت�صة
احلكم
ت�صدر
بدورها
والتى
املنا�سب بحق اجلاين فى حال
ت�أكد �إدانته باجلرمية املذكورة
 ،هذا هوا لإ�سلوب املتعارف عليه
واملعتاد  ،وخروجا عن هذه
بع�ض اجلرائم
القاعدة هناك
اجلنائية تتمتع ب�صفة خا�صة
حتول دون رفع الدعوى فيها
من قبل وكيل النيابة العامة
رغم علمه بوقوع جرمية جنائية
خا�صة �إذا كانت هناك عالقة
قرابة بني اجلاين واملجني عليه
فقد ن�ص قانون العقوبات على
عدم �إجبار املجني عليه برفع
الدعوى �ضد اجلاين �إذا كانت
هناك عالقة قرابة تربط اجلانبني
 ،وب�شكل خا�ص �إذا وقع احلادث
بني �أفراد ا لأ�رسة الواحدة ،
ويعود ال�سبب فى ذلك �أن مثل هذه
اجلرائم العادية التى تقع داخل
�أ�رسة واحدة ميكن حلها بالتفاهم
فيما بينهم دون احلاجة اىل ن�رش
غ�سيلهم فى اخلارج وبالتاىل مكّ ن
ُ
رش ع تلك ا لأ�رسة من �أن حتافظ
امل� ّ
على ترابطها وتعالج الق�ضايا
العادية با لإ�سلوب ا لأخوى دون
احلاجة اىل تدخل ال�سلطات
اجلنائية فى مثل هذه الق�ضايا
التة تتمتع بخ�صو�صية .
لكنهذا ال مينع من قيام املجني
عليه �شخ�صي ًا بتقدمي �شكوى اىل
اجلهة املخت�صة يطالب فيها برفع
دعوى جنائية �ضد اجلاين .
ومن اجلرائم ذات ال�صلة مع هذا
املو�ضوع والتى تعتمد من �أجل
حتريك الدعوى فيها على تقدمي
�شكوى �أوتظلم من قبل املجني
عليه فقط دون غريه من النا�س
هنلك جرمية ا لإمتناع عن �إبالغ
جهة ا لإخت�صا�ص عن العثور على
�أموال وممتلكات �ضائعة �أو من�سية
فة مكان ما مت العثور عليها من
قبل �شخ�ص �آخر ومل يبلغ بها

�سواء �صاجيها �أو �أجهزة ال�رشطة
املختلفة وف�ضل ال�سكوت والتكتم
عليها ن وي�شرتط فى هذه احلالة
حتى يعترب ال�شخ�ص مرتكب ًا جرمية
�أون�سبة لعدم قيامه با لإبالغ بهدف
حتقيق ربح �أوم�صلحة �شخ�صية له
�أولغريه من النا�س  ،علم ًا ب�أن
هذه ا لأموال واملمتلكات كانت
�ضائعة �أو من�سية من قبل �صاحبها
�أو �ضاعت تلك املمتلكات نتيجة
ظروف طبيعية بيئية من �أمطار �أو
�سيول كوارث طبيعية مثال-:
�إذا خرج ثور من حديقة �صاحبه
دون علمه وتاه ودخل اىل منزل
�شخ�ص �آخر ف�إن املنطق وال�سلوك
ال�سوى يتوجب على ذلك الرجل
الذى بحوزته الثور �أن يبذل
ق�صارى جهده من �أجل التعرف
على �صاحب هذا الثور و �إعادته
اليه لكن على العك�س من ذلك
�إذا قام هذا ال�شخ�ص بذبح الثور
و �أكل حلمه �أو قام بتق�سيم هذا
اللحم على �أ�شخا�ص �آخرين �أو
�أعطى هذا الثور لذلك ال�شخ�ص
كهدية ف�إن اجلاين يعترب قد �أرتكب
جرمية جنائية وفق �أحكام قانون
العقوبات لكن ال ميكن حماكمته
اال بناء ًا على �شكوى تقدم من قبل
�صاحب الثور �شخ�صي ًا ولي�س
�أي�شخ�ص �آخر .
لكن ال�س�ؤال الذى يطرح فى هذه
احلالة �إذا مل يكن لذى ال�شخ�ص
�أي’ نية ل�رسقة الثور �أو ا لإحتفاظ
به بل دخل اىل داره دون �أنيكون
لهىاي هدف لتحقيق م�صلحة
�شخ�صية له �أو لغريه من النا�س
فهل يعترب هذا ال�شخ�ص الربئ قد
�إرتكب جرمية �رسقة �أم ال ؟
�إن ا لإجابة على هذا ال�س�ؤال
تتمثل فى �أن القانون بلزم �أي
�شخ�ص عرث عن طريق ال�صدفة
�أوغريها من الو�سائل على �أموال
تابعة ل�شخ�ص �آخر فالبد له �أن
يقوم بتبليغ اجليهات احلكومية
املخت�صة كي يربئ ذمته و �إال
�أعترب مرتكب جرمية وفق قانون
العقوبات ا لإرترى  ،اذا يجب على
كل مواطن ح�صل �أوعرث على �أموال
خا�صة ب�أ�شخا�ص �آخرين �أن يبلغ
بها ب�أ�رسع وقت ممكن وال�س�ؤال
ما املق�صود ب�أ�رسع وقت ممكن ؟
هذا ا لأمر يختلف من مو�ضوع اىل
مو�ضوع �آخر فمثال �إذا مل يتمكن
هذا ال�شخ�ص الذى عرث على هذه
ا لأموال ال�ضائعة �أو املن�سية
من التبليغ بها اىل اجليهات
املخت�صة لأنه �صادف ذلك اليوم

كان يوم عيد وطنى �أويوم عطلة ال
تعمل فيه تلك اجليهات احلكومية
 ،فيجب عليه �أن يقوم بتبليغ تلك
اجلهة فى �أول يوم عمل دون �أي
ت�أخري وذلك وفق �أحكام املادة
 339من قانون العقوبات ا لإرترى
التى تن�ص -:
املاد  339جرمية ا لإمتناع عن
ا لإبالغ عن عثور على ممتلكات
�ضائعة �أو من�سية املكان -:
على
يعرث
الذى
ال�شخ�ص
ممتلكات �شخ�ص �آخر كانت �ضائعة
�أو من�سية املكان �أو على كنز
 ،ويتقاع�س عن ا لإبالغ عن تلك
اللقية فى �أقرب وقت ممكن ب�شكل
معقول اىل ال�سلطات املخت�صة
مرتكب ًا
يعترب
املالك
�أواىل
جرمية التقاع�س عن ا لإبالغ عن
العثور على ممتلكات �ضائعة ،
اجلرمية اخلطرية من الطبقة 3
املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تتجاوز �شهرا واحد ًا �أو
الغرامة املالية التى ترتاوح بني
 500ـ 5.000وت�سدد على دفعيات
بفوا�صل زمنية تبلغ كل دفعية
منها  500نقفة .
النهب وقطع الطريق
هناك �أوجه �شبه بني جرمية
ال�رسقة وجرمية النهب �أو قطع
الطريق فى كال احلالتني هناك
�أخذ مال الغري دون ر�ضاه ولكن
ا لإختالف بينهما هو �أن اجلرمية
النهب وقطع الطريق فيها �إ�ستخدام
للقوة من قبل اجلاين ويت�سبب فى
حالة من الرعب واخلوف فى نف�س
املجني عليه وت�ؤدى �أحيان ًا اىل
�إ�صابة املجني عليه ب�أذى ج�سدى
ج�سيم وتختلف عقوبة ال�رسقة عن
عقوبة النهب وقطع الطريق -:
مثال -:
حاول هيلى �رسقة جوال ال�سيد/
ت�سفاي ظنا منه �أنه مل ي�شعر به
ولكن متكن ت�سفاي من القب�ض
عليه وعلى الفور قام هيلى
بتوجيه عدة �رضبات على وجهه
ت�سفاي ب�شكل قوى ومتكن من �أخذ
اجلوال وهرب فى هذه احلالة
ف�إن الو�صف اجلرمى ملا قام به
هيلى هو �إقرتاف جرمية التهب
وقطع الطريق ولي�س ال�رسقة
العادية  ،وهناك جرمية النهب
وقطع الطريق امل�شددة من حيث
العقوبة املقررة لكل واحدة
منهم التى تعتمد ب�شكل �أ�سا�سى
على الطريقة وا لإ�سلوب الذىمت
به تنفيذ اجلرمية وترتكب جرمية

النهب امل�شددة من قبل �أفراد مت
تنظيمهم فى �شكل ع�صابة � ،أو
تنفذ جرمية النهب ب�إ�ستخدام
ال�سالح النارى ب�شكل فعلى �أو قام
اجلاين بالتهديد به هذا ال�شخ�ص
يعترب مرتكب ًا جرمية النهب وقطع
� ،أوالعادية
امل�شددة
الطريق
وذلك وفق �أحكام املادة 330
منقانون العقوبات ا لإرترى التى
تن�ص على -:
 /1ال�شخ�ص الذى � ،أثناء �إرتكابه
جرمية ال�رسقة ح�سب التو�صيف
الوارد �ضمن املادة 228
�أ /ي�ستخدم القوة �ضد �أي �شخ�ص
�أو
ب /يهدد ب�إ�ستخدام القوة �ضد
�شخ�ص �أو ي�ضع �أي �شخ�ص عن
ق�صد  ،فى حالة خوف من �أذى
بدنى خطري
يعترب مرتكبا جرمية النهب
املعقب عليها ح�سب �أم التدرج
ا لآتى للمبالغ مو�ضوع اجلرمية
مبوجب هذه املادة
 /1ما ال يزيد عن  100.000نقفة
� ،أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة
مبا يعادل هذا املبلغ  ،توقع
عليه عقوبة اجلرمية اخلطرية من
الطبقة  7وهى ال�سجن ملدة حمددة
ال تقل عن � 5سنوات وال تتجاوز 7
�سنوات .
ـ
100.001
مابني
/2
1.000.000نقفة �أو �أية فائدة
�أخرى حم�سوبة مبا يعادل هذا
املبلغ  ،توقع عليه عقوبة
اجلرمية اخلطرية من الطبقة 6
وهى ال�سجن ملدة حمددة ال تقل
عن � 7سنوات وال تتجاوز 10
�سنوات .
 /3ما بني  1.000.001ـ
5.000.000نقفة � ،أو �أية فائدة
�أخرى حم�سوبة مبا يعادل هذا
املبلغ  ،توقع عليه عقوبة
اجلرمية اخلطرية من الطبقة 5
وهى ال�سجن ملدة حمددة ال تقل
عن � 10سنوات وال تتجاوز 13
�سنة .
 /4ما يتجاوز 5.000.000نقفة
� ،أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة
مبا يعادل هذا املبلغ  ،توقع
عليه عقوبة اجلرمية اخلطرية
من الطبقة  4وهى ال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 13سنة وال
تتجاوز � 16سنة  /2يقع النهب
فى �سياق حماولة �إرتكاب ال�رسقة
� ،أو �أثناء الهروب بعد حماولة
�إرتكاب ال�رسقة �أو بعد �إرتكابها.
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يف حوار مع املهند�س يوهان�س ملو
البد من الإ�ستخدام الأمثل ملياه ال�صرف ال�صحي

يدعى يوهان�س ملو نقا ،ولد وترعرع يف حي براديزو ب�أ�سمرا ،در�س املرحلة الإبتدائية مبدر�سة
�سلمونا ،و�أكمل املرحلة املتو�سطة مبدر�سة حدنت ،و�أكمل تعليمه الثانوي مبدر�سة �أ�سمرا حف�شاوي،
بعد ذلك وا�صل تعليمه مبدر�سة �سن كنت ب�أ�سمرا ،التي در�س فيها ثالثة �أعوام يف جمال الهند�سة
املعمارية،لينتقل يف العام 2004م اىل مع�سكر �ساوا لآداء واجبه الوطني ،بعد ذلك مت توزيعه
ب�إدارة االقليم االو�سط وظل يعمل فيها ،ويف العام 2006م وعرب �إدارة االقليم االو�سط فرع
تطوير القدرات الب�شرية التحق بدورة تعليمية يف جمال الهند�سة املعمارية والتي توا�صلت لعامني.
ال�شاب يهن�س و�ضمن ن�شاطه يقوم يف هذه الفرتة ب�إدارة م�شروع تغيري �أنابيب املجاري ،وذلك
كمهند�س للم�شروع الكائن يف منطقة ماي �أبا�شاول ب�أ�سمرا ،بال�شارع الرئي�سي .فيما يلي ننقلكم اىل
ملخ�ص ما جرى معه من حوار:ـ

�إعداد � /أمار�ش زقاي
ترجمة /عربي حممد قيتا
هال �أطلعتنا على العمل اجلاري مبنطقة
�أبا�شاول ب�شكل موجز؟
يكمن هدفنا الرئي�سي ب�صفة
عامة علىحل امل�شكلة التي يعاين
منها هذا ال�شارع يف فرتة اخلريف
ومات�سببه من الفي�ضانات و�سبل
�إيجاد احلل اجلزري لها ،و�سيمتد
هذا امل�رشوع بد�أ من �شارع �أفعبت
الذي نحن ب�صدده وحتى نهاية
�شارع " ماي بال " املتواجد يف
�ضواحي �سوبار قوما،ونقوم
بالوقت احلايل ب�صيانة ما يعادل
 108من املداخل امل�ستقبلة ملياه
الأمطار وذلك من اجلانبني.
ماهو حجم القدرات الب�شرية والآليات
امل�شاركة يف هذا امل�شروع ؟
يوجد معنا نحو  50من اخلرباء،
كما ي�شارك معنا يف اجلهد الع�ضلي
عدد من فرع املياه ،وكذلك من
ال�شعب امل�شاركني يف هذه االعمال
عرب النفري ،اال�ضافة اىل �أع�ضاء
اجلي�ش ال�شعبي ،وقد مت توفري
اال�سمنت واالنابيب واخلر�سانات
ب�شكل كايف ،وهذه الأنابيب
الكبرية التي ن�شاهدها تدخل اىل
�إرتريا الول مرة ،وميكن القول
ب�أنه ذو جودة عالية من الآداء،
ويتم �إ�ستعماله الآن الول مره،
ويتم �إح�ضاره من عدي هالو.
من املالحظ �أن هذه االعمال تنفذ عرب
العمال من فئة كبار ال�سن ملاذا اليتم تنفيذها
عرب ال�شباب؟
الأمر لي�س كذلك ،فعلى �سبيل
املثال ف�إن ه�ؤالء العمال الذين
نراهم ظلوا يعملون يف هذه االعمال
ل�سنوات طويلة ،ويعترب �أقل �شخ�ص
عمل بهذه املهن بني 30 – 20
عام ًا ،والذي نال من هذه املهنة

اخلربات املتينه ،لذلك نالحظ
ب�أن لديهم ملكة املهنة ب�شكل
كبري ،وهم من جانبهم قد عربوا
بهذه املهنة منذ فرتة �شبابهم،
لذا اليوجد �شخ�ص �آخر �أف�ضل منهم
خربة وفهم ًا للعمل ،ويقوم كل فرد
منهم ب�آداء العمل الذي يتم ت�سليمه
بهمة عالية ووفاء بالعمل ،ويعمل

اىل جانبهم ال�شباب املتعاونني
معهم ،لذا اليعمل ه�ؤالء العمال
الكبار وحدهم ،ويتم تنفيذ عملية
توريث املهنة اىل اجليل احلايل.
اذا كانت هناك او�ساخ فمن الطبيعي
اال�صابة باالمرا�ض ،فماهي و�سائل ال�سالمة
ال�صحية املقدمة له�ؤالء العمال؟
ميكن القول ب�أن �سالمتهم م�صانه،
ويف حال �صادفت �أي م�شكلة �صحية
للعمال ،ف�إن هذه امل�ؤ�س�سة
هي التي تقوم بتجهيز االدوات
الالزمة وامل�ستخدمة ب�أعمال
النظافة،والتي حتفظ �سالمتهم.
من املالحظ يف هذه ال�شوارع بعد �إجراء
ال�صيانة تكون غري منظمة وتكرث فيها

احلفر ،ماهي امل�ساعي املبذولة بالت�شاور مع
اجلهات املختلفة من فرع املياة والكهرباء
واالت�صاالت ..وغريها لكي يكون العمل
موحد ًا؟
ب�شكل عام ف�إن هدفنا ي�صب يف
عدم ظهور مثل هذه االمور ،ومبا
�أنه تقرر ب�أن يتم �صيانة �أعمالنا
ف�سي�أتي بعدنا القائمني بتعبيد
الطرق باال�سفلت ،ومت �إبالغ كافة
اجلهات املعنية الجراء �أعمالها
املنوط بها ،ونحن نقوم بال�سعي
جاهدين من �أجل عدم �إعادة احلفر
مرة �أخرى لهذه الطرق ،وقد تطر�أ
بع�ض امل�شكالت الفنية يف بع�ض
االحيان ،ولكن لن يكون على ذلك
النحو الذي ي�شتكي منه النا�س،
وبح�سب ما �إتفقنا عليه ف�إنه مت
�إعطاءنا االولوية بالعمل او ًال

واجلهة التي تلينا ،ونحن نعمل
جاهدين من �أجل تقدمي خدمات
منظمة ت�ستمر ل�سنوات طويلة،
واليوجد لدينا �أي حرج �إجتاه
ذلك.
هل ميكن القول ب�أننا �سنكون مطمئنني
لعبور �شارع ابا �شاول يف فرتة اخلريف دون
�أي حرج؟
هذا �شئ �أكيد ،و�سعينا هو من
�أجل �أن ي�ستطيع ال�شعب التحرك
كما ي�شاء.
هل �سي�ستمر هذا امل�شروع مبناطق اخرى
لهذه املدينة �أم �أنه مق�صور يف هذه املنطقة
فقط؟

هناك الكثري من املناطق التي
تقع فيها الفي�ضانات ،وقد بد�أنا
�أعمال تعبيد الطرق من هذه
املنطقة عرب اال�سفلت ،و�سيتوا�صل
باملناطق االخرى ،وقد مت �إعطاء
االولوية الربعة مناطق ،وهذه
املناطق هي �ضوحي كل من
كاتدرال ،وفيالجوا ،و�إك�سبو،
و�إنداميلوتي ،وبعد االنتهاء من
هذا امل�رشوع ف�إنه �سيتم االنتقال
اىل تلك املناطق والبد�أ فيها.
ماهي املدة التي تتوقع �أن ينتهي فيها هذا
امل�شروع ،هل �ستنتهي قبل حلول اخلريف ؟
�إن هذا امل�رشوع نطمح �إنهاءه
قبل اخلريف وذلك خالل �شهرين،
وهاقد قمنا بتنفيذ اجلزء االكرب من
هذا امل�رشوع ،واجلزء املتبقي من
امل�رشوع اليحتاج اىل الكثري من
العمل ،وقد �إنتهى اجلزء اال�ضخم
من العمل  ،وب�شكل �أكيد ف�إنه
�سينتهي قبل اخلريف.
هناك حرج من تداخل �شبكات املياة
النظيفة مع �شبكات ال�صرف ال�صحي ،فماهو
تعليقك على ذلك؟
�إن هذه ال�شبكات منف�صلة عن
بع�ضها البع�ض ،ويف حال �أن
�أ�صبحت هذه ال�شبكات او اخلطوط
رديئة فقد ت�سبب هذه امل�شكالت،
فهناك ثالثة �شبكات هي �شبكة
املياة ال�صاحلة لل�رشب ،و�شبكة
مياة ال�رصف ال�صحي ،و�شبكة مياة
ال�سيول واالمطار ،وقد ي�صادف
االختالط بني �شبكة مياة ال�رصف
ال�صحي ومياة االمطار يف بع�ض
املناطق ،ويف املنطقة اجلنوبية
ملدينة ا�سمرا ف�إن هذه ال�شبكات
منف�صلة عن بع�ضها ،و�أما ب�شمال
املدينة ف�إن هاتني ال�شبكتني
خمتلطتني ،واما �شبكة املياة
النظيفة وال�صاحلة لل�رشب ف�إنها
التختلط �إطالق ًا مع هذه ال�شبكات
االخرى ،ويف بع�ض االحيان ف�إنه
ت�صادف بع�ض امل�شكالت الفنية،
ومبا �أنه البد من حلها ب�شكل
�رسيع ،ف�إنه يتم �إتخاذ اخلطوات
الالزمة ب�شكل عاجل.
هل ماتقومون به يتم تنفيذه عرب خطة
عمل جديدة ،ام انه يتم تنفيذ اخلطة
القدمية؟
لقد قمنا بتجديد اخلطة القدمية
عرب �إجراء الدرا�سات اجلديدة
 ،ومعرفة ماهي املناطق التي
تتجمع فيها املياة والتي حتتاج
اىل ال�صيانة للح�صول على احلل
الرئي�سي ،وقد مت درا�ستها ب�شكل
جيد ،وقد مت �إ�ضافة مراكز جتميع
املياة.
ماهو ر�أي ال�شعب الذي يعي�ش بهذه
املناطق بتنفيذ هذه امل�شروع؟
مبا �أن هذه امل�شكلة كانت ت�صادف
ب�شكل متكرر ،ف�إن ال�سكان ينظرون
اىل هذا امل�رشوع ب�شكل ايجابي،
وعلى هذا اال�سا�س ف�إنه يتم ت�شجيع
ه�ؤالء العمال عرب االدارات وب�شكل
منظم ،وهذا االمر يجعلك ت�شعر
بالفخر والوفاء بالعمل �أكرث
ف�أكرث ،مما يك�سب هذا امل�رشوع
القوة والوفاء واالخال�ص بتنفيذه.
كيف ت�شعر بالتغيري الذي �سيتم جنيه؟
�إن مدينة ا�سمرا الت�صادفها الكثري

من مظاهر الفيا�ضانات ،وهذه
املنطقة التي نقوم ب�صيانتها كانت
ت�شكل م�شكلة كبرية ،وانا على �أمل
كبري �أن �أرى هذه املنطقة ت�صبح
كغريها من املناطق االخرى التي
التوجد فيها اي م�شكالت ،وانا على
�إميان را�سخ ب�أن يتحرك ال�شعب يف
هذه املناطق ب�شكل �سهل وي�سري.
ماهي الر�سالة التي تنقلها اىل ال�شعب؟
هذه االعمال التي نقوم بتنفيذها
ي�ستفيد منها يف نهاية املطاف
ال�شعب ،وعندما ي�ستخدمها ال�شعب
البد �أن ي�ستفيد منها ب�أ�سلوب منظم
 ،وتلك ال�شبكات امل�ستخدمة من
املداخل ملياة االمطار يتم ت�سميتها
ب�أ�سم " فانياتورة "  ،لذا ينبغى
�إ�ستخدامها ب�شكل من�ضبط ،والينبغى
رمي االو�ساخ والنفايات فيها كما
يجري ذلك يف بع�ض املناطق،
والبد من التخل�ص من هذه العادة
ال�سيئة على االطالق ،واذا كان هذا
اخلط ي�سخدم ملياة االمطار البد من
�إ�ستخدامه لذلك الغر�ض فقط ،اما
اخلط امل�ستخدم ملياة املجاري
او ال�رصف ال�صحي ف�إنه يتت�سبب
يف �إغالق تلك اخلطوط وال�شبكات،
باال�ضافة اىل ذلك ف�إننا نالحظ
بع�ض االفراد يقومون بفتح املداخل
ملياة املجاري بحجة �أنها تخرج
الروائح ،وذلك بدون �إ�ست�شارة
اخلبري او املخت�ص باملهنة ،مما
ي�ؤدي اىل �إنغالقها بطريقة خاطئة،
واذا �أنقلقت واحدة من هذه املداخل
ف�إنها ت�سبب ال�ضغط لغريها من
املداخل االخرى ،وت�شكل هذه
املداخل مع بع�ضها البع�ض كحلقات
و�صل ت�ساعد بع�ضها البع�ض،
لذا البد االنتباه من ذلك ،وهذا
امل�رشوع الذي يتم �رصف االموال
الطائلة فيه يعترب �أمالك لل�شعب،
وتقوم احلكومة ال�سعي جاهدة وفق
قدراتها ،واذا متكنا من جانبنا
�أن ننجز مداخل املجاري ،ليتم
�إ�ستخدامها بال�شكل االمثل ،فبذلك
لن ن�ضطر اىل اخراج املن�رصفات
التي يتم بذلها يف ذلك ،وميكن
�إدخالها يف �أمور �أخرى ،والبد �أن
ينظر ال�شعب اىل ذلك االمر يعني
امل�س�ؤولية واالهتمام.
ب+ماذا تقومون من جانبكم كي ال ت�صدر
هذه املداخل اي روائح؟
مبا �أنه مت ف�صله ف�إنه لن ي�صدر
�أي روائح ،وباملناطق التي يلتقي
فيها مع بع�ضها البع�ض ف�إنها البد
�أن ت�صدر الروائح وهي فرتة ق�صرية
وحمددة ،واذا �إنغلقت فقط ت�صدر
تلك الروائح ،ومن جانبنا فنحن
نقوم ب�إدخال ا�ساليب جديدة يف
ذلك ،حيث �سنقوم بر�ش املياة يف
تلك املناطق التي ت�صدر الروائح
وذلك ب�إ�ستمرار ،ولكن البد من
�إتباع اال�ستخدام االمثل.
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�صحة

حقائق يجب معرفتها عن الن�شويات

ي�صعب جتنب �أكل الن�شويات (الكاربوهيدرات) :مثل ال�سكر،
والن�شا ،والألياف املوجودة يف الفواكه ،ومنتجات الألبان،
والقمح واخل�رضاوات..
فكلنا بحاجة �إىل الن�شويات يف نظام الأكل ال�صحي ،لأنها
�إحدى �أهم جمموعات الأغذية الأ�سا�سية.
غري �أننا �أ�صبحنا مرتبكني جدا بعد �سنوات من تلقي ن�صائح
مت�ضاربة ب�ش�أن الن�شويات ،وما تفعله يف �أج�سامنا.
ولذلك نقدم لكم فيما يلي اهم ما يجب على كل منا �أن يعرفها
ب�ش�أن الن�شويات:
 الن�شويات مهمة ل�صحتنامن الن�شويات نح�صل بها �أج�سامنا على الطاقة من الطعام.
وهناك ثالثة �أنواع من الن�شويات :الن�شا ،وال�سكر ،والألياف.
تعرف على الن�شويات التي تتناولها
ويوجد كثري من الن�شا يف �أ�شياء مثل البطاطا ،والطحني،
والأرز ،واملعكرونة.
�أما ال�سكر فيوجد يف امل�رشوبات الغازية ،واحللويات ،ويف
معظم الأطعمة امل�صنعة واملكررة (التي تكرر يف امل�صانع).
ويتحول الن�شا وال�سكر كالهما �إىل غلوكوز يف الدم،
وي�ستخدمان كطاقة� ،أو يخزنان كدهون يف اجل�سم.
ولكن هناك نوعا �آخر من الن�شويات  -هو الألياف الغذائية.
وحتتوي الفواكه واخل�رضاوات على الألياف ،والألياف هي نوع
من الن�شويات التي تفرز الطاقة ببطء �شديد ،وهي لذلك مفيدة
جدا لأمعائنا ،وال ت�ساهم يف زيادة وزننا.
الن�شويات التي نحتاجها
هناك اختبار �رسيع وغري مكلف و�سهل ملعرفة عدد �أنواع
الن�شويات التي يجب �أن تتناولها.
رقاقات الب�سكويت من املفرت�ض �أن ت�شعر بحالوتها بعد ثوان
ام�ضغ رقاقة ب�سكويت �سادة �إىل �أن حت�س بتغريها يف الطعم -
وعادة ما ت�صبح �أ�شد حالوة بعد فرتة ،ولكنك �ستح�س �أي�ضا بطعم
�آخر.
ف�إذا تغري الطعم يف �أقل من  30ثانية ،ف�إن هذا يعني �أن ج�سمك
يتعامل مع الن�شويات بطريقة جيدة .و�إذا كانت املدة �أقل من 15
ثانية ف�إن هذا يدل على �أن حالتك جيدة جدا.
ولكن �إن مل يتغري طعم رقاقة الب�سكويت بعد  30ثانية ،فهذا
يعني �أنه يجب عليك اتباع نظام حمية به قدر قليل من الن�شويات،
لأن ج�سمك ال يتعامل معها بطريقة جيدة .وقد ي�ؤدي هذا �إىل
زيادة وزنك و�إىل مواجهتك م�شكالت �صحية.
ويوجد يف لعابنا �إنزمي ي�سمى "�أميلي�س" ،يك�رس جزيئات
الن�شويات الكبرية �إىل جزيئات �أ�صغر من ال�سكر �أو الغلوكوز.
وهذا هو ال�سبب وراء �إح�سا�سنا بطعم احلالوة يف رقائق
الب�سكويت.
وكرثة �إنزمي "�أميلي�س" تعني �أن ج�سمك يك�رس الرقاقة ب�رسعة
�أكرب .وتقول نظرية موامل �إنه كلما �أفرز ج�سمك الإنزمي �أكرث كان
ذلك دليال على جودة تعامل ج�سمك مع الن�شويات.
 الن�شويات قد ت�صبح جيدة � -إذا جمدت الأطعمةاكت�شف العلماء �أن طبخ الأطعمة وتربيدها يحول الن�شويات
"ال�سيئة"� ،أو املكررة �إىل ن�شويات جيدة.
�إذ �إن الن�شويات ال�سيئة تذوب ب�سهولة وال ت�ستمر بحالتها �أو
كما هي يف اجل�سم بعد و�صولها �إىل الأمعاء الدقيقة ،لأنها تتحول
�إىل �سكر ،وميت�صها اجل�سم ،و�إذا تناولنا كميات كبرية من هذه
الأنواع ف�إننا نخاطر بزيادة وزننا.
لكن الن�شويات اجليدة يوجد بها جزيئات ن�شا مقاومة ،ولذلك
ي�صعب ذوبانها .وتظل هذه الن�شويات يف اجل�سم حتى ت�صل �إىل
الأمعاء الغليظة ،وهذا ما حتبه البكرتيا املعوية يف �أج�سامنا.
ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن الن�شا املقاوم يغذي تلك البكرتيا،
وال يغذينا نحن ،وما حت�صل عليه �أج�سامنا فقط يف تلك احلالة هو
ن�صف ال�سعرات تقريبا من الأطعمة التي ت�أتي من الن�شويات
املكررة التي تناولناها.
 ال ب�أ�س يف تناول اخلبزلكن من الأف�ضل �إذا حتولت من تناول اخلبز الأبي�ض املنتج
بكميات هائلة� ،إىل خبز من ال�شعري املخبوز بطريقة تقليدية.
وميتلئ اخلبز الأبي�ض املنتج على نطاق وا�سع ،بالن�شا ال�سهل
اله�ضم ،الذي ال ي�صل �إال �إىل الأمعاء الدقيقة قبل حتوله �إىل غلوكوز
يف الدم ،كما ذكرنا من قبل.
�أما خبز ال�شعري في�ستخدم جميع مكونات احلبوب ،ومن بينها
الن�شا املقاوم ،وي�صل �إىل الأمعاء الغليظة دون �أن يتك�رس ،حيث
تنتظره البكرتيا املعوية.
ويجب الت�أكد ،بالرغم من ذلك ،مما يحتويه اخلبز الذي ت�أكله
من �سكر ،لأن بع�ض ال�رشكات املنتجة لهذا النوع من اخلبز ت�ضيف
�إليه ال�سكر ملعادلة طعم املرارة التي توجد يف اخلبز ذي املكونات
الكاملة.
 �أف�ضل طريقة لتناول اخلبز حتمي�صهلأن تربيد اخلبز والأطعمة وجتميدها �أي�ضا ،يحول الن�شا فيها �إىل
ن�شا مقاوم لالمت�صا�ص ،ولذلك ال يح�صل ج�سمك منها �إال على
القليل من ال�سعرات احلرارية.

وهذه حيلة قدمية لتغذية البكرتيا املعوية ،ولي�س ج�سمك �أنت،
بهذا النوع من الن�شا.
تناول الن�شويات "اجليدة" يقلل خطر الإ�صابة
ب�رسطان الأمعاء
 95يف املئة تقريبا من الن�شا الذي ن�أكله� ،سهل اله�ضم ،ولكننا
نعرف الآن �أن هناك ن�سبة �ضئيلة ،من الن�شا املقاوم ،ميكنها بلوغ
الأمعاء الغليظة فتك�رسها بكرتيا الأمعاء وتتغذى عليها.
الن�شويات اجليدة موجودة يف كثري من البقول
وينتج هذا كيماويات متنع �إ�صابتنا ب�رسطان الأمعاء.
وفر�ص بقائنا يف �صحة جيدة تزداد � -إذا تناولنا الن�شويات
اجليدة التي حتتوي على ن�شا مقاوم بدال من ال�سيئة  -بن�سبة ت�صل
 30يف املئة.
 الن�شويات املكررة ت�ساهم يف زيادة حاالت ال�سكريالحظ الأطباء يف ال�سنوات الأخرية زيادة مقلقة يف عدد النا�س
الذين ي�صبحون مقاومني للأن�سولني ،مما ي�سبب عدم القدرة على
التحكم يف ال�سكر يف الدم.
الن�شويات ال�سيئة تتحول �إىل �سكر ،وتناول الكثري منه ي�رض
ب�صحتك
وقد ي�ؤدي هذا يف نهاية املطاف �إىل الإ�صابة بال�سكري 2 -
النوع الثاين ،واال�ضطرار �إىل ا�ستخدام الأدوية مدى احلياة.
وي�شري التقرير الوطني لإح�صاءات ال�سكري يف 2017
�إىل وجود  30.3مليون �شخ�ص يف الواليات املتحدة م�صابني
بال�سكري ،وهذا يعني �إ�صابة �شخ�ص واحد من بني كل ع�رشة
�أ�شخا�ص.
ومن ه�ؤالء يوجد ما بني  90و 95يف املئة م�صابون بال�سكري
من النوع  ،2ومعظمهم من زائدي الوزن �أو مفرطي الوزن.
ويعرف مر�ض ال�سكري ب�أنه "القاتل اخلفي" لأن كثريا من
النا�س ال تظهر عليهم �أعرا�ض لعدة �سنوات ،وغالبا ال يفح�صون
�أنف�سهم ،وال يكت�شفون �إ�صابتهم �إال بعد ا�ستفحال املر�ض.
وينحي كثري من الأطباء والعلماء باللوم يف زيادة ال�سكري -
نوع  2على �أنظمة الطعام غري ال�صحية ،وتناول كميات كبرية من
الن�شويات ال�سيئة.
تغي ال�سكري نوع 2
املنخف�ضة
الن�شويات
 احلمية ذاترّ
ي�ستطيع النا�س تغيري املر�ض و�أن ي�صبحوا �أ�صحاء بتناول الأطعمة
ال�صحيحة ،ودون احلاجة �إىل ا�ستهالك املزيد من الأدوية.
فقد �أظهرت البحوث �أن تقليل تناول الن�شويات ال�سيئة يخف�ض
م�ستويات هيموغلوبني (�إيه � 1سي  ،)A1c -الذي يعك�س
م�ستويات الغلوكوز (ال�سكر) يف الدم يف فرتة ترتاوح ما بني
�شهرين وثالثة �أ�شهر.
وتعني زيادة ن�سبة (�إيه � 1سي � )A1c -أن بج�سمك �سكرا
زائدا يف الدم ،و�أنك على الأغلب عر�ضة للإ�صابة بال�سكري.
 الن�شويات "ال�سيئة" تدمر اخل�صوبة�أجرت غري�س دودجديل ،الباحثة يف علم الإجناب ،برناجما
بحثت فيه الأ�سباب العميقة للعقم يف الرجال والن�ساء جميعا.
وتقول �إن �إجناب كائن ب�رشي جديد عملية حيوية� :إذ �إن خلق
�إن�سان جديد ،بكل ما فيه من عنا�رص ،يقت�ضي بوي�ضة وحيونا منويا،
وكالهما يحتاج �إىل طاقة جيدة.
و�إن كان نظامك الغذائي غري �سليم وغري مكتمل ،فرمبا يجعل
هذا م�ساهمتك يف �إجناب طفل م�س�ألة �أكرث �صعوبة.
و�إذا �أراد زوجان زيادة فر�صتهما يف الإجناب ،فعليهما -
بح�سب ن�صيحة دودجديل  -اتباع حمية ذات ن�شويات �أقل،
وي�ساعد هذا �أي�ضا املر�أة يف التحكم يف �صحتها كلما تقدمت يف
احلمل.
ي�شري عدد من الأبحاث التي �أجراها علماء يف جمايل اجلينات
والأحياء �إىل �أن �أي نظام حمية �سيء ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تعديل
اجلينات �أو الإ�رضار بها ،خا�صة يف الرجال.
وهناك تركيز كثري  -يف حاالت التفكري يف احلمل والإجناب -
على �صحة املر�أة ،لكن الدرا�سات التي متت على احليوانات املنوية
للرجال املفرطي البدانة تو�صلت �إىل �أن �آالفا من اجلينات تعر�ضت
للتغيري نتيجة التباع �أ�سلوب حياة غري �صحي.
وتدل الدرا�سات �أي�ضا على �أن �أ�سلوب حياة الرجال قبل احلمل
والإجناب مهم� :إذ �إن تغيري اجلينات يف احليوانات املنوية لدى
الرجال ميكن �أن يُورث �إىل اجليل التايل ،وهذا ي�ؤثر يف م�ستقبل
قابلية الأطفال للتعر�ض للأمرا�ض ،ويف م�ستقبلهم ال�صحي �أي�ضا.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد /هاجر حممد نور

خطوات م�ضمونة لعالج الإ�سهال

عالج الإ�سهال �رضوري ج ًّدا للح�ؤول دون
خ�سارة اجل�سم عد ًدا من الفيتامينات والأمالح
املعدنية .والإ�سهال من دون �شك هو ا�ضطراب
ه�ضمي ي�سبب الأمل وعدم ال�شعور بالراحة.
� ِ
إليك يف ما يلي  5ن�صائح لـ عالج الإ�سهال:
عالج الإ�سهال بالنظام الغذائي ال�صحي اجليد
من الأف�ضل تنفيذ نظام غذائي خا�ص ي�ساهم
يف حماربة الإ�سهال .وقبل كل �شيء تق�سّ يم
ِ
ح�صتك من الطعام اليومي �إىل وجبات �صغرية:
ِ
عليك بتق�سيم الطعام �إىل  6وجبات �صغرية يف
اً
النهار ،بدل من الوجبات الثالث الرئي�سية
�ساب ًقا .اختار الأطباق �سهلة اله�ضم؛ والأطعمة
ال�سائلة مثل ال�شوربات واحل�ساء التي ت�ساعد يف
الوقت ذاته على �إعادة ترطيب اجل�سم .وبالن�سبة
للأطباق اجلامدة ،اختار الأرز املطبوخ جي ًدا
واجلزر والبطاطا املطبوخة ،والبا�ستا،
واملوز النا�ضج جي ًدا ،و�صل�صة التفاح .واختيار
اللحوم اخلالية من الدهون مثل الديك الرومي
والدجاج من دون اجللد ،كما ُين�صح بتناول
الأ�سماك اخلالية من الدهون مثل �سمك القد .وال
تن�سي �رشب الكثري من املاء � ً
أي�ضا .جتنّب يف
املقابل تناول جميع الأطعمة وامل�رشوبات التي
ِ
جهازك اله�ضمي .وال ُين�صح �أب ًدا
ميكن �أن تهاجم
بتناول الأطعمة الدهنية ج ًّدا (النقانق) ،والأطعمة
ال�سكرية واحللويات (مثل الكعكات) ،والأطعمة
التي حتتوي على الكثري من التوابل (مثل
متاما عن ال�شاي والقهوة
املخ ّلالت) ،واالبتعاد
ً
وجميع امل�رشوبات الأخرى الغنية بالكافيني.
كما ال ُين�صح ب�شكل عام بتناول الفاكهة
وخ�صو�صا
واخل�رضوات النيئة وغري املق�رشة،
ً
تلك التي حتتوي على الألياف بدرجة كبرية،
وين�صح
مثل الف�صوليا وامللفوف  -الكرنبُ .
كذلك بتجنّب الفاكهة الزيتية والفواكهة املجففة
(مثل اجلوز واللوز) ،والبقوليات مثل العد�س
واحلبوب الكاملة (اخلبز امل�صنوع من احلبوب
الكاملة) .و�أما بالن�سبة �إىل احلليب ومنتجات
الألبان الأخرى ،فال ُين�صح بتناولها خالل الأيام
الأوىل من الإ�صابة بالإ�سهال ،ولكن ميكن �إدخال
اللنب الرائب الزبادي يف النظام الغذائي لإعادة
التوازن �إىل البيئة النباتية املعوية .عالج
الإ�سهال باملاء ال�ساخن وع�صري الليمون لعالج
ريا من املاء
الإ�سهال احلا ّد .ف�رشب كو ًبا كب ً
ال�ساخن ،امل�ضاف �إليه ع�صري ليمونة واحدة يف

اليوم� ،إىل �أن تتوقف الأعرا�ض .وهذه الن�صيحة
بالإ�ضافة �إىل �أنها توقف الإ�سهال ب�رسعة ،فهي
تعمل كذلك على معاجلة �أمل البطن الذي يرافق
ِ
ميكنك � ً
أي�ضا �رشب هذا
الإ�سهال .ويف ف�صل ال�شتاء
امل�رشوب كل م�ساء قبل النوم ،ملنع ا�ضطرابات
ِ
وميكنك �إ�ضافة القليل من الع�سل لتح�سني
املعدة.
املذاق.
�أدوية ال حتتاج �إىل و�صفة طبية
ِ
ميكنك �إيجاد �أدوية متنوعة يف ال�صيدليات
ت�ؤخذ من دون و�صفة طبية لعالج الإ�سهال .وهذه
فعالة
الأدوية عبارة عن م�ضادات للإ�سهال وهي ّ
ج ًّدا ،ولكن ال ُين�صح ب�شكل عام ب�أخذها خالل �أول
يومني من بدء الإ�سهال ،حيث من الأف�ضل �أن ُيرتك
دورا يف تنظيف وتنقية اجل�سم
م�ستمرا ،ليلعب ً
ً
وخ�صو�صا يف حالة الت�سمم الغذائي.
يف البداية،
ً
�أما بالن�سبة �إىل امل�ضادات احليوية ،فال يجب �أن
وخ�صو�صا �إذا
ت�ؤخذ من دون و�صفة من الطبيب،
ً
حمى ،حيث لن ت�ساعد هذه
مل يرافق الإ�سهال � ّأي ّ
امل�ضادات احليوية على وقف الإ�سهال.
متى يجب ا�ست�شارة الطبيب؟
ظهور بع�ض الأعرا�ض الأخرى ت�ستدعي
ا�ست�شارة الطبيب ب�رسعة ،مثل وجود قيح و � /أو
دم يف الرباز ،مع املعاناة من ت�شنجات �شديدة يف
حمى عالية م�ستمرة.
املعدة �أو ّ
و�إذا مل ُيظهر الإ�سهال � ّأي �إ�شارة للتح�سن �أو
التوقف بعد ثالثة �أيام ،يجب ا�ست�شارة الطبيب.
وال يجب الرتدد يف ا�ست�شارة الطبيب ب�رسعة يف
(خ�صو�صا �أقل من عامني من
حاالت �إ�صابة الأطفال
ً
العمر) �أو الأ�شخا�ص امل�سنني ،بالإ�سهال ،حيث �إنّ
ه�ؤالء الأ�شخا�ص �رسعان ما ي�صابون باجلفاف.

�شريط ذراع يكت�شف نوبة ال�صرع قبل حدوثها

طور علماء �رشيط ذراع ي�ستخدم تكنولوجيا
متطورة الكت�شاف نوبات ال�رصع الليلية قبل
حدوثها  ،الأمر الذي ميكن ان ي�ساعد مئات �آالف
امل�صابني بال�رصع.
يعمل اجلهاز الذي ُيرتدى على اجلزء العلوي
من كل ذراع بر�صد نب�ض قلب املري�ض اثناء
النوم .وميوت ب�صورة مفاجئة �آالف كل عام يف
انحاء العامل نتيجة ا�صابتهم بنوبة �رصع تكون
عادة يف الليل ويف احيان كثرية ب�سبب اختناق
املري�ض يف الفرا�ش اثناء ا�صابته بالنوبة حني
يكون منكفئ ًا على وجهه �أو ب�سبب تقيوئه خالل
النوبة واالختناق.
و�أظهرت اختبارات ان زيادة مفاجئة حتدث يف
�رضبات القلب خالل الدقيقة �أو نحو ذلك التي
ت�سبق النوبة يف �أكرث من ن�صف مر�ضى ال�رصع.
و�إذا ر�صد �رشيط الذراع مثل هذه الزيادة
املفاجئة يف دقات القلب فانه يطلق �إنذار ًا
لإيقاظ املري�ض قبل حدوث النوبة وير�سل
تنبيه ًا عن طريق الهاتف الذكي اىل ال�شخ�ص
الذي يعتني باملري�ض �أو �أحد افراد عائلته  ،كما
افادت �صحيفة الديلي ميل يف تقرير عن اجلهاز
اجلديد .وميكن ان يقلل اجلهاز الذي �أُطلق عليه
ا�سم "نايت ووت�ش" عدد الوفيات ب�سبب نوبات
ال�رصع التي حتدث غالبيتها يف الليل.
وي�صاب بع�ض الأ�شخا�ص بال�رصع وك�أنها
حالة غيبوبة ملدة ثوان �أو دقائق فيما ميكن ان
يفقد البع�ض الآخر وعيهم وي�صابون بت�شنجات.
وتتوفر عقاقري طبية متنوعة ولكن نحو 30
يف املئة من املر�ضى ال ي�ستجيبون لها وقد
يحتاجون اىل عالجات اجلراحة الزالة اجلزء
الذي يت�أثر بالنوبات من الدماغ.
وي�ستخدم بع�ض املر�ضى ح�سا�سات حتت
الفرا�ش لإكت�شاف النوبات اثناء النوم فتنبه

ال�شخ�ص الذي يعتني باملري�ض ب�إطالق �إنذار
حني تلتقط احل�سا�سات حركات مت�شنجة يف
الأطراف حتدث اثناء النوبة .ولكن هذه
احل�سا�سات ال تعمل �إال حني تبد�أ النوبة واظهرت
الأبحاث انها تخفق يف اكت�شاف  75يف املئة من
النوبات .من جهة اخرى ي�ستطيع �رشيط الذراع
ان يتوقع النوبة قبل حدوثها ويطلق االنذار
لإيقاظ املري�ض و�إعطاء ال�شخ�ص الذي يعتني
به مهلة حا�سمة للو�صول اليه.
وقالت �صحيفة الديلي ميل ان علماء يف
جامعة �آيندهوفن للتكنولوجيا يف هولندا
اختربوا اجلهاز على  29م�صاب ًا بال�رصع يف 65
ليلة وقارنوا �أداءه مع احل�سا�س الذي يو�ضع
حتت الفرا�ش.
واظهرت النتائج ان �رشيط الذراع اكت�شف 85
يف املئة من جميع نوبات ال�رصع الليلية قبل
حدوثها باملقارنة مع  21يف مئة اكت�شفتها
ح�سا�سات الفرا�ش بعد حدوثها.
وما زال تطوير اجلهاز م�ستمر ًا ولكنه ميكن ان
يتوفر يف بع�ض البلدان االوروبية خالل العامني
املقبلني.
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�شبابيات
�شبابية ناجحة

طبيب اال�سنان الدكتور /نازراوي
حماري ولد�سال�سي ،ولد عام 1988
مبنطقة كمبول�شا باثيوبيا  ،در�س املرحلة
االبتدائية مبدر�سة الملبا با�سمرا ،
واملتو�سطة يف كل من كرن واغردات
واملرحلة الثانوية مبدر�سة دوتا ببارنتو
 .التحق ب�ساوى عام 2006-2005
�ضمن الدفعة 19لأداء اخلدمة الوطنية
 ،وبجلو�سه لإمتحان ال�شهادة الثانوية
احرز درجة جيدة مكنته من درا�سة
الطب املعروفة با�سم مدر�سة الطب
باروتا تخ�ص�ص اال�سنان بجامعة ا�سمرا،
التي در�س بها ملدة �سبع �سنوات تخرج
على اثرها(Doctor of Dental
 Medicineبدرجة البكالريو�س
بامتياز (. ) Great Distinction
بعد تخرجه يعمل منذ عام  2015يف
جمال تخ�ص�صه طبيب ا�سنان مب�ست�شفى
م�صوع  ،ولالطالع على جتربته جري
معه احلوار ادناه -:
لنبد�أ بالتعريف بخلفية درا�ستك ؟
مبا والدي معلمني  ،ف�إنهما
كانا دائمي املتابعة يل يف
درا�ستي وكان ت�أثريهما كبري ًا
 .خا�صة والدي الذي كان
ويحثني
يجمع يل الكتب
على املداومة على القراءة
واالطالع .االمر الذي مكنني من
متابعة القراءة  ،حيث انني يف
املرحلة الثانوية بد�أت اهتم
بالقراءة بنف�سي ،وكان نتيجة
لذلك اجلهد قد حققت النتائج
اجليدة يف درا�ستي .
ماهي املواد التي كانت جتذبك اكرث
اثناء درا�ستك ؟
كنت اتابع كل املواد ،وكان
م�ستواي متو�سط يف املواد �إال
ان تركيزي اكرث كان يف مادتي
الريا�ضيات والعلوم .
وكيف كانت متابعتك للدرا�سة يف
�ساوى؟
يف احلقيقة اجتهدت اكرث يف
�ساوى  ،وزاد اهتمامي بالدرا�سة
اكرث من ال�سابق  ،حيث انني
كنت ادر�س مع زمالئي وكنت
اجد منهم كل الدعم وامل�ساندة
االمر الذي كان ت�أثريه وا�ضح ًا
يف احرازي للنتيجة اجليدة
يف امتحان ال�شهادة الثانوية
الوطنية .
وكيف كان تقييمك لنتيجة امتحان
ال�شهادة الثانوية الوطنية ؟
كانت النتيجة كما توقعتها
 ،وكانت مقنعة يل  .لأنني
مقارنة مع املجهود الذي بذلته
يف املذاكرة  ،كنت اتوقع انني
�س�أحرز نتيجة متكنني من درا�سة
اجلامعة لدرجة البكالريو�س .
وكيف جاء اختيارك لدرا�سة طب

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()88

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

اال�سنان؟
احلقيقة  ،كنت اف�ضل
يف
درا�سة هند�سة الطريان ،لكن
مبا ان هذا التخ�ص�ص مل
يكن �ضمن االق�سام املوجودة
باجلامعة  ،اخرتت درا�سة طب
اال�سنان .
ملاذا مل تخرت اق�سام طب اخرى ملاذا
كان اختيارك درا�سة طب اال�سنان ؟
نعم كانت هنالك تخ�ص�صات
عدة يف جمال الطب  ،لكن
ا�ستهوتني درا�سة طب اال�سنان ،
خا�صة وان كان جمهز ًا مبعدات
حديثة  ،ت�شجع على درا�سة طب
اال�سنان  ،باال�ضافة اىل ان هذا
التخ�ص�ص حديث يف بالدنا ،
االمر الذي �ضاعف رغبتي يف
درا�سته .
الدرا�سة يف هذا
وكيف كانت
التخ�ص�ص؟
كانت الدرا�سة مكثفة  ،فقد
�سنوات نوا�صل
ظللنا �سبع
والقراءة امل�ستمرة
الدرا�سة
 ،خا�صة يف اجلانب العملي
الذي ي�ستغرق وقت ًا اطول مع
املر�ضى  ،حيث يحتاج للمزيد
من اجلهد والرتكيز لتطبيق
عملي ًا ما مت درا�سته نظري ًا .
بهذه املنا�سبة هال اعطيتنا فكرة عن
اال�سنان ؟
تنق�سم اال�سنان اىل ق�سمني ،
وهي اال�سنان اللبنية)Primary
 Dentitionواال�سنان الدائمة
.Dentition Permanent
تبد�أ اال�سنان اللبنية من عمر
ال�ستة ا�شهر وحتى الثالثة
ع�رشة ،ومن عمر ال�ساد�سة تبد�أ
تلك اال�سنان بالت�ساقط لت�ستبدل
ب�أ�سنان ثابتة .
متى يجب املحافظة على اال�سنان
واالهتمام بها ؟
منذ
بها
يجب االهتمام
الطفولة  ،فاال�سنان لي�س
مهمتها م�ساعدتنا على امل�ضغ
فقط  ،بل هي جلمال الوجه
 ،وكذلك للتعامل مع خمتلف
االطعمة واالغذية  ،كما انها
دعامة لعظام الفك  ،وغريها
من اال�ستخدامات .
ما العمل لنحافظ على ا�سناننا؟
يجب على كل فرد ان يحافظ
على نظافة ا�سنانه با�ستمرار،
وان يعمل على تنظيفها بعد كل
وجبة لتخلي�صها من الف�ضالت،
لأن تراكم الف�ضالت يت�سبب يف
تكاثر البكترييا االمر الذي
ي�ؤدي اىل ت�سو�س اال�سنانا ،
وعندها ن�ضطر اىل خلعها وهو
خ�سارة كبرية لنا .ولال�سف اكرث
النا�س يبد�أ اهتمامه با�سنانه

الدكتور نازراوي حماري
�ساوا �شجعتني على االهتمام جدي ًا بدرا�ستي

عندما تتعر�ض للت�سو�س  ،لذلك
علينا اال�ستفادة من برامج
التوعية عرب و�سائل االعالم
ون�ستفيد من االر�شادات املقدمة
الينا والعمل على االلتزام بها
.
يف بع�ض االحيان تعاين من امل يف
ال�ضر�س او اال�سنان وحني يتوقف االمل
هلى هذا م�ؤ�شر على التعايف؟
بالعك�س � ،إذا توقف االمل
اليعني ذلك ان ال�سن متت
معاجلته  ،بل البد من مراجعة
طبيب اال�سنان  ،لأنه البد من
العالج او االزالة واخللع ،و�إال
�سترتتب عليه م�ضاعفات  ،لذلك
على كل �شخ�ص يعاين من امل
يف �سنه او �رض�سه امل�سارعة اىل
طبيب اال�سنان ليقرر بعد ذلك
ما تراه منا�سب ًا .
يف االحيان يذهب النا�س للطبيب
عندما يح�س بامل يف ا�سنانه؟
فع ً
ال  ،هذه احدى امل�شكالت
التي يعاين منها النا�س ،
وال�صحيح ان كل �شخ�ص يجب
طبيب
يراجع
ان
اال�سنان كل �ستة
ا�شهر ليطمئن على
�صحة ا�سنانه ،
لذا علينا اتباع
التي
القاعدة
تقول " الوقاية خري
من العالج" .لأنه
الميكن لال�سنان
ال�صناعية ان تكون بدي ً
ال
لال�سنان الطبيعية � ،إذ
بديل
هنالك
لي�س
لال �سنا ن
و ا نطال ق ًا

الطبيعية ،
من ذلك
علينا ان
نحا فظ
ا�سناننا.
على
وهل مر عليك يف عملك
من يراجعك كل �ستة ا�شهر لالطمئنان
على ا�سنانه؟
من ال�صعوبة ان تقول نعم
 ،فالغالبية العظمى الهتم
املر�ض
كثري ًا �،إال عند
الينتبهون
حيث
،

للم�ضاعفات التي يخلفها امل
ورمبا
وت�سو�سها.
اال�سنان
البع�ض يتخوف من تكاليف
باملح�صلة
لكن
العالج ،
البد من االهتمام
النهائية
اهمال
وعدم
باال�سنان
فتكاليف العالج
نظافتها،
لي�س بامل�ستوى املكلف جداً،
مع ذلك يجب عدم التهاون يف
عالج اال�سنان ،ف�إذا ما ا�صيبت
اال�سنان بالت�سو�س فالتكاليف
ا�ضعاف ما ميكن دفعه اثناء
املراجعة العادية .
ماهي ن�صيحتك لالباء ملتابعة �صحة
ا�سنان ابنائهم؟
على االباء متابعة نظافة
�سواء كان
ابنائهم
ا�سنان
ذلك يف املنزل او املدر�سة ،
ومتابعة نوع الغذاء  ،،لأنه �إذا
ما اكل الطفل ال�سكريات ومل
ينظف ا�سنانه ف�إنه قد يتعر�ض
االطفال
للت�سو�س  ،خا�صة
يف �سن ال�ست �سنوات البد
من متابعة نظافة ا�سنانهم
با�ستمرار ،.و�إال فانهم �سيعنون
كثري ًا عندما يكربون .
هل لك هوايات او جمال �آخر
ي�ستهويك؟
نعم  ،ف�أنا امار�س ريا�ضة
لعب كرة القدم  ،وكنت مواظب ًا
على ذلك حتى فرتة قريبة
جد ًا اي قبل زواجي .
ومتى تزوجت؟
قال �ضاحك ًا  ،هذا اال�سبوع
الثالث منذ تزوجنا  ،فنحن
االن يف �شهر الع�سل.
مبنا�سبة ذكر الزواج ماهو يف
ر�أيك اهم عوامل تكوين ا�سرة ؟
يحتاج ا�ستقرار اال�رسة
اىل االحرتام املتبادل ،
والعمل مع ًا يف ال�رساء
،
وال�رضاء

والثقة املتبادلة  ،فالثقة ا�سا�س
ا�ستمرار اال�رسة ال�سعيدة  ،ومن
املهم التفاهم فيما بينهما،
فعند تكوين اال�رسة ينداح احلب
بني الطرفني ليمتد نحو �آفاق
ارحب ويثمر .
ماهي براجمك امل�ستقبلية ؟
ا�ستعد االن لتقدمي بحثني
بالعمل مع زمالئي  ،وقد فرغنا
من اعداده .
على ماذا يركز البحثني ؟
االول يركز على مر�ض يطلق
عليه  " bell's palsyالتهاب
الع�صب ال�سابع �أو �شلل الوجه
الن�صفي و �شلل بيل " ،والبحث
حول حليب االبل
الثاين
وا�ستخدامه خمدر اثناء اجراء
العمليات ( )local ansthesia
وت�أثرياته .
ماهي اال�سباب التي دفعتك لإجراء
هذا البحث ؟
او ًال فيما يتعلق بالبحث
االول  ،فقد تعود النا�س
عندما ي�صيبهم االلتهاب او
املر�ض ي�سارعون اىل ا�ستخدام
الطب التقليدي والتداوي به،
لذلك كان البد من معرفة
الدواء ب�شكل علمي  ،والبحث
االخر اننا الحظنا هنا يف اقليم
�شمال البحر ان املر�ض الي�رسي
فيهم املخدر كما هو متبع عند
االخرين  ،ولذلك كانت هناك
فر�ضية ان من ي�رشبون حليب
االبل الي�رسي فيهم املخدر
بنف�س امل�ستوى  ،ولذلك بناء
البحث
على الفر�ضية اجرينا
وت�سنعد لتقدميه خالل الثالثة
ا�شهر القادمة .
براجمي
�ضمن
كذلك
امل�ستقبلية ارغب يف موا�صلة
الدرا�سات العليا يف نف�س
تخ�ص�صي هذا .
كلمة اخرية تود قولها او
توجيهها؟
اتقدم
البدء
يف
بوافر ال�شكر واالمتنان
لوالدي اال�ستاذ /حماري
ووالدتي
ولد�سال�سي
اال�ستاذة /ا�سمرت هيلي
 ،وال�شكر مو�صول لكل
من اخوتي و ا�ساتذتي
ومعلمي وزمالئي الذين
امل�ساعدة
يل
قدموا
والدعم  ،وفوق ذلك
ال�شعب واحلكومة اللذين
الدرا�سة
اتاحوا يل
باملجان ودون تكاليف
 ،كما ا�شكر عرو�ستي
ال�سيدة /ق�سانت برهاين
التي �سمحت لنا بوقت
اجراء املقابلة رغم اننا
يف فرتة �شهر الع�سل.
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�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 24من الدوري الإجنليزي املمتاز:

يف ربع نهائي ك�أ�س �إيطاليا:

املر�ض املزمن ينت�شر يف ج�سد ليفربول يوفنتو�س ينهار حتت
وط�أة �ضغط �أتاالنتا

ا�ستطاع لي�سرت �سيتي �أن يفر�ض التعادل الإيجابي
على ليفربول بهدف لكل فريق يف املباراة التي �أقيمت
بينهما� ،أول �أم�س الأربعاء ،على ملعب �أنفيلد �ضمن
مناف�سات اجلولة الـ 24من الدوري الإجنليزي املمتاز.
ورغم �أن لي�سرت �سيتي ا�ستقبل ً
مبكرا ،ولكنه متكن
هدفا
ً
قادرا يف �أكرث من مرة على خطف
من العودة ،بل كان
ً
الفوز من قلب قلعة �أنفيلد ،ويف املقابل عانى ليفربول
ب�شكل كبري من غياب احللول .كان يورجن كلوب ،مدرب
ليفربول ،يدرك جي ًدا خطورة اجلبهة الي�رسى للي�سرت
�سيتي عن طريق املت�ألق بني ت�شايلويل ،بالإ�ضافة �إىل
معاناة الريدز من هذه اجلبهة بغياب �أرنولد وميلرن،
وا�ضطراره للدفع بهندر�سون .وبالتايل قام كلوب منذ
بداية املباراة بالدفع مبحمد �صالح يف مركز اجلناح
لاً
خ�صو�صا بعد هدف ليفربول املبكر .فبعد الهدف
ي
طو
ي�ستمر
مل
هذا
الأمين ،من �أجل منع بني ت�شايلويل من التقدم ،ولكن
ً
�أعطى كلوب تعليماته ل�صالح بالعودة �إىل مركز املهاجم ال�رصيح ،ولكنه ينطلق من اجلبهة اليمنى يف حالة الهجمة املرتدة،
ال�ستغالل تقدم بني ت�شايلويل الدائم .قام كلوب بالدفع بنابي كيتا منذ بداية املباراة ،كما �أنه و�ضعه يف مركز العب الو�سط
بجانب فاينالدوم يف طريقة  .4-2-3-1كيتا قدم �أداء فوق املتو�سط وكان م�ستواه الأف�ضل يف ال�شوط الأول ،الذي متكن خالله
من تقدمي العديد من التمريرات للمهاجمني ،و�إعطاء ليفربول فر�صة اال�ستحواذ على الكرة ،بف�ضل ر�ؤيته اجليدة للملعب
والتمريرات املتقنة التي يتميز بها ،وتقدم يف �أكرث من مرة داخل منطقة جزاء لي�سرت .ولكن يف ال�شوط الثاين حتدي ًدا مع التمركز
اجليد للي�سرت �سيتي ،غابت احللول عن ليفربول ،وظهر �أن كيتا يحتاج �إىل وقت �أطول من �أجل الت�أقلم على ظروف املباريات
ال�صعبة يف الربميريليج ،وبالتايل كان هو �أول املغادرين مللعب املباراة .وحتى بعد خروج كيتا ،مل يجد ليفربول احللول
للو�صول ملرمى كا�سرب �شمايكل ،وهي الأزمة التي �أ�صبحت �شبه مزمنة للريدز يف خطوطه خالل معظم مباريات املو�سم احلايل.

يف �إياب ربع نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا:

�أ�سلحة بر�شلونة ال�ضارية تقتل �إ�شبيلية
متكن فريق بر�شلونة من االنت�صار بنتيجة عري�ضة
( )6-1على �ضيفه �إ�شبيلية ،يف �إياب ربع نهائي ك�أ�س
ملك �إ�سبانيا .وحلق البلوجرانا ،بركب املت�أهلني لن�صف
النهائي ،بجانب فالن�سيا وريال بيتي�س ،ويف انتظار
الطرف الرابع بني ريال مدريد وجريونا .واعتمد �إرن�ستو
فالفريدي ،مدرب بر�شلونة ،على طريقته ُ
املعتادة
( ،)4-3-3بوجود �سيل�سني يف حرا�سة املرمى� ،أمامه
الرباعي روبريتو ،بيكيه ،لينجليت و�ألبا ،ويف الو�سط
راكيتيت�ش ،بو�سكيت�س ،و�آرثر ،ويف الهجوم مي�سي،
كوتينيو و�سواريز .قرر فالفريدي االعتماد على جنومه
بالكامل يف املباراة ،ولكن ما ُيعاب عليه هو عدم �إدراج
خا�صة و�أنه
الربتغايل �سيميدو يف الت�شكيلة الأ�سا�سية،
ً
ت�ألق �ضد جريونا و�سجل هدفا ،بجانب عدم و�صول روبريتو لقمة م�ستواه بعد عودته من الإ�صابة .وكالعادة اعتمد بر�شلونة على
اال�ستحواذ وبناء الهجمات من اخللف ،وجنح مي�سي يف احل�صول على �رضبة جزاء يف �أول ربع �ساعة� ،سجلها كوتينيو برباعة،
ؤخرا .حاول �إ�شبيلية العودة يف النتيجة ،وبالفعل جنح ال�ضيوف يف
يف لفتة طيبة ج ًدا من الأرجنتيني للربازيلي الذي ُيعاين م� ً
احل�صول على �رضبة جزاء ،نفذها �إيفر بانيجا ،لكن احلار�س �سيل�سني ت�ألق يف الت�صدي لها ،حيث كانت نقطة حتول باملباراة،
مبكرا بهدفني يف دقيقتني ،قبل �أن
وجنح البار�سا يف �إ�ضافة هدفه الثاين .ومع بداية ال�شوط الثاين �أنهى �أ�صحاب الأر�ض الأمور
ً
يعود �إ�شبيلية للمباراة من خط�أ من �سيل�سني .وقرر فالفريدي ت�أمني النتيجة ،و�أ�رشك �أرتورو فيدال و�سيميدو ،وانتقل روبريتو �إىل
الأمام ،وا�ستغل املدرب امل�ساحات ب�شكل جيد ،بعد تكثيف �إ�شبيلية املحاوالت لت�سجيل الهدف الثاين .وجنح املت�ألق جوردي �ألبا
يف اخرتاق دفاعات �إ�شبيلية من اجلهة الي�رسى ،و�صنع هدفني ل�سواريز ومي�سي� ،أنهيا املباراة متاما .حقق البلوجرانا مكا�سب
ريا يف حتقيق
عدة� ،أولها ثقة اجلماهري التي لبت نداء الالعبني،
دورا كب ً
ً
وخا�صة القائد مي�سي بامل�ساندة من �أر�ض امللعب ،ولعبوا ً
أداء جي ًدا من �أجل ا�ستعادة م�ستواه مرة �أخرى ،خالل الفرتة املقبلة.
الرميونتادا .عودة الثقة لكوتينيو الذي �سجل هدفني ،وقدم � ً
�سيل�سني رغم اخلط�أ يف الهدف ،لكن ب�شكل عام قدم مباراة بطولية ،و�أثبت �أنه ال يوجد فارق بني احلار�س الأ�سا�سي واالحتياطي
يف البار�سا .الثالثي �آرثر بو�سكيت�س و�ألبا قدم �أداء �أكرث من رائع ،بجانب الربازيلي �آرثر ميلو وخط الو�سط ب�شكل عام كان مميزً ا.

ودع يوفنتو�س مناف�سات ك�أ�س �إيطاليا من الدور ربع النهائي ،عقب
تلقيه هزمية ثقيلة �أمام �أتاالنتا ،بنتيجة (� ،)3/0أول �أم�س الأربعاء،
ليت�أهل الأخري للدور ن�صف النهائي .وا�صل �أتاالنتا تقدمي عرو�ض مميزة
�أمام يوفنتو�س ،بعد مباراة الفريقني الأخرية بالدوري الإيطايل والتي
�أقيمت نهاية �شهر دي�سمرب املا�ضي وانتهت بالتعادل الإيجابي (.)2/2
ومتكن جيان بيريو جا�سربيني ،املدير الفني لأتاالنتا ،من قراءة
يوفنتو�س ب�شكل ممتاز ،ودخل املباراة بطريقة " "3-4-1-2بوجود
تولوي ،بالومينو ودمي�سيتي يف خط الدفاع� ،أمامهم رباعي مكون من
هاتيبور ،دي رون ،فريلري ،كا�ستانيي .ولعب �أليخاندرو جوميز حتت
الثنائي الهجومي �إيلي�شي�ش واملت�ألق دوفان زاباتا .ومار�س �أتاالنتا
ً
�ضغطا عال ًيا على العبي يوفنتو�س ،منذ الدقيقة الأوىل يف املباراة ،وهو
مبكرا ،وظهر ذلك جل ًيا يف
لرتكيزهم
البيانكونريي
العبي
فقد
يف
�ساهم
ما
ً
ً
وعر�ضا على �أحداث
التمرير اخلاطئ املتكرر .وظل �أتاالنتا امل�سيطر طو ًال
متاما.
يوفنتو�س
جنوم
املباراة وكان الأخطر ،ومتكن من حتجيم قدرات
ً
واعتمد �أبناء جا�سربيني على العامل البدين يف ظل التفوق الوا�ضح لالعبي
�أتاالنتا ،يف هذه الناحية ،مقارنة بيوفنتو�س ،الذي يعاين من الناحية
البدنية على مدار الأ�سابيع الأخرية .يف املقابل ،اعتمد �أليجري ،مدرب
يوفنتو�س ،على طريقة " ،"4-3-3ب�إ�رشاك دي ت�شيليو و�ساندرو كظهريين
�أمين و�أي�رس ،بجانب روجاين وكيليني كقلبي دفاع ،فيما لعب خ�ضرية،
بنتانكور وماتويدي يف الو�سط ،وديباال ورونالدو وبريناردي�سكي يف اخلط
الأمامي .وبدا يوفنتو�س الطرف الأ�ضعف رغم امتالكه ت�شكيلة �أقوى بكثري
من الناحيتني الفنية �أو املالية .ومل يظهر يوفنتو�س ب�شكل مغاير عن
ال�شكل الذي ظهر عليه �أمام الت�سيو مطلع الأ�سبوع اجلاري� ،إال �أن الظروف
وقفت بجانبه �أمام الت�سيو وجنح يف الفوز ( ،)2-1رغم �سيطرة الن�سور
دورا يف
التامة على املباراة .ولعبت الثقة الزائدة لدى العبي يوفنتو�س ً
ال�سقوط بالثالثية ،فجواو كان�سيلو ،الظهري الأمين ،رغم كونه �أحد جنوم
الفريق منذ بداية املو�سم� ،إال �أنه عقب نزوله بدقائق معدودة �أخط�أ واحتف
بالكرة �أكرث من الالزم ليهدي �أتاالنتا الهدف الأول يف املباراة .وبجانب
ذلك ،ف�إ�صابة جورجيو كيليني ،مدافع يوفنتو�س ،كان لها �أثر كبري على
هزمية البيانكونريي ،بعدما قرر �أليجري الدفع بكان�سيلو كظهري �أمين،
فيما لعب دي ت�شيليو كقلب دفاع ،ما باء بالف�شل ،بل وت�سبب الأخري
يف هدف �أتاالنتا الثالث .وقابل �ضعف يوفنتو�س واحلالة ال�سيئة التي
ظهر عليها� ،أداء مبدع من �أتاالنتا ،ا�ستحق عليه الفوز عن جدارة بعدما
متكن من �إحراج اليويف للمباراة الثانية على التوايل بني الفريقني.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية

الدوري الإجنليزي املمتاز( -:الأربعاء  30يناير)

ك�أ�س ملك �إ�سبانيا( -:الأربعاء  30يناير)

ك�أ�س �إيطاليا ( 2018/2019-الأربعاء  30يناير)
 1 : 7روما
		
يوفنتو�س

فيورنتينا
ريال بيتي�س �	1 : 3إ�سبانيول				
			
 1 : 1كري�ستال باال�س
�ساوثهامتون
					�أتالنتا 0 : 3
�	1 : 6إ�شبيلية
بر�شلونة
 0 : 4ت�شيل�سي			
بورمنوث
										
 1 : 1لي�سرت �سيتي
ليفربول
							
				
 1 : 2واتفورد
توتنهام هوت�سبري
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

عقب مناف�سات �إمتد ملايقرب من �شهرين

العدد ()88

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

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

الالعب ينتهي عقده مع النادي اللندين يف يونيو 2020

�إختتام البطولة الريا�ضية للمدار�س الثانوية مبديرية �أغوردات �ساري لن مينع هازارد من مغادرة ت�شل�سي

البطولة
مناف�سات
�أختتمت
الريا�ضية للمدار�س الثانوية مبديرية
�أغوردات التي امتدت ملايقرب من
�شهري بني  25فريقا.
و�أمتدت خارطة املناف�سات لت�شمل
ريا�ضات كرة القدم  ،كرة الطائرة
والعاب القوى.
و�شهدت مرا�سم ختام البطولة

ت�شجيع اجلوائز للفرق املتوجة
باملراكز االوىل وتقدمي عرو�ض
ثقافية.
هذا وتتوا�صل مناف�سات بطولة
مديرية بارنتو لكرة القدم التي تقام
بني �ستة فرق بوترية عالية .
و�أقيمت يف االيام املا�ضية عدد من
املباريات التي �أ�سفرت عن نتائج

خمتلفة  ،و�ضمن النتائج امل�سجلة
حقق فريق ال�رسم فوزا على ح�ساب
فريق ت�سفا بهدفني دون مقابل  ،يف
حني �إنتزع فريق �إراب انت�صارا هاما
من فريق ال�صحة بنتيجة ثالثة �أهداف
لهدفني.
واكت�سح فريق �سلوما خ�صمه فريق
�إدارة املديرية ينتيجة كبرية قوامها 8
اهداف نظيفة.

رغم املبالغ ال�ضخمة التي دفعت لإمتام انتقاله للأولدترافورد

الأرقام ت�ؤكد ف�شل �صفقة �ألك�سي�س �سان�شيز مع مان�ش�سرت يونايتد

�أكدت الأرقام ب�أن �صفقة انتقال
املهاجم الت�شيلي �ألك�سي�س �سان�شيز �إىل
�صفوف مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي مل
تكن ناجحة رغم الأموال ال�ضخمة التي
�رصفتها خزينة النادي لإمتام ال�صفقة
ومنحه راتبا ً �سنويا ً كبرياً يقدر بـ 500
الف جنيه ا�سرتليني.
وكان �سان�شيز قد انتقل من �أر�سنال
�إىل مان�ش�سرت يونايتد قبل ايام قليلة
من �إغالق باب االنتقاالت ال�شتوية لعام
 2018يف �صفقة تبادلية مع متو�سط
امليدان الأرميني هرنيك خميتاريان،
الذي رحل بدوره �إىل النادي اللندين.
وخا�ض �سان�شيز مع مان�ش�سرت يونايتد
 32مباراة منها  26مباراة �ضمن الت�شكيلة

الأ�سا�سية للفريق  ،فيما مت ا�ستبداله
يف  22مباراة  ،حيث مل يكمل  90دقيقة
�سوى يف  10مباريات ،وهي �إ�شارة وا�ضحة
على ان مدرب الفريق مل يكن را�ضيا ً على
�أدائه و مردوده التهديفي � ،إذ ان معدله مل
يتجاوز هدفا ً كل  8مباريات  ،مع الإ�شارة
اىل انه اكتفى ب�إحراز هدف وحيد خالل
املباريات الثماين ع�رشة الأخرية� ،سجله يف
�شباك نيوكا�سل ببطولة الدوري املمتاز
يف �شهر �أكتوبر املا�ضي .
ورغم هذه احل�صيلة الفنية املتوا�ضعة
� ،إال ان �سان�شيز كلف خزينة النادي الكثري
من االموال بلغت نحو  25مليون جنيه
ا�سرتليني بني رواتب وحوافز.
وين�ص عقد �سان�شيز على تقا�ضي

 75الف جنيه �إ�سرتليني نظري م�شاركته
�أ�سا�سيا ً يف كل مباراة لينال مليونا و 950
الف جنيه �إ�سرتليني عن املباريات التي
لعبها  ،كما ر�صدت له الإدارة مكاف�أة
بنحو مليوين جنيه ا�سرتليني يف حال بلغ
ر�صيده التهديفي  40هدفا ومتريرة
حا�سمة.
وتعليقا ً على ال�صفقة� ،أو�ضحت
�صحيفة "الدايلي ميل" الربيطانية ان
�إدارة مان�ش�سرت يونايتد ارتكبت خط�أ
كبرياً بتعاقدها مع �سان�شيز مبقاي�ضته
مع خميتاريان الذي ي�صل �سعره �إىل 35
مليون جنيه ا�سرتليني  ،م�ضافا ً �إليها 25
مليون جنيه �إ�سرتليني دفعتها كرواتب
وحوافز لالعب ،مع دفع  10ماليني جنيه
�إ�سرتليني لوكيل اعماله لت�صبح بالتايل
تكلفة التعاقد مع املهاجم الت�شيلي
تقارب من  60مليون جنيه �إ�سرتليني رغم
انه كان على بعد ا�شهر فقط من �إنق�ضاء
عقده مع �أر�سنال مما يتيح التعاقد معه يف
�صفقة انتقال حر (جمانا ً).
وخالل املو�سم اجلاري ،اكتفى �سان�شيز
بت�سجيل هدف واحد فقط يف بطولة
الدوري املحلي ،يف حني ان خميتاريان
�سجل مع �أر�سنال رغم انه لي�س مهاجما ً .
واحلقيقة ان الر�صيد التهديفي
للمهاجم الت�شيلي �سجل منحى تنازليا منذ
موا�سم ،حيث �سجل  24هدفا ً يف مو�سم
(� )2016-2017إال انه اكتفى ب�إحراز 9
اهداف يف املو�سم املا�ضي  ،ليوا�صل
تراجعه بعدما بلغ الثالثني عاما ً من عمره .

�أكد الإيطايل ماوريت�سيو �ساري مدرب
ت�شل�سي ،رابع الدوري الإجنليزي لكرة
القدم� ،أنه لن يتمكن من منع النجم
البلجيكي �إدين هازارد من مغادرة الفريق
�إر�ضاء لرغباته باالن�ضمام �إىل ريال مدريد
الإ�سباين.
ورف�ض هازارد الذي ينتهي عقده مع
النادي اللندين يف يونيو  ،2020جتديد
الرابط بينه وبني فريقه احلايل على الرغم
من اجلهود الكبرية التي بذلتها الإدارة.
وبح�سب التقارير ال�صحافية ،عر�ض
ت�شل�سي على هازارد عقدا جديدا براتب
�أ�سبوعي يناهز � 350ألف جنيه �إ�سرتليني
(� 450ألف دوالر)� ،إال �أن الالعب م�صمم
�أال يتخذ قرارا ب�ش�أن م�ستقبله قبل نهاية
املو�سم.
وكان "البلوز" قد وقف بحزم �أمام
حماولة بايرن ميونيخ الأملاين التعاقد مع

مهاجمه الواعد كالوم هود�سون�-أودوي،
يف حماولة منه لتعوي�ض رحيل هازارد يف
حال ح�صل.
وقال �ساري الأربعاء" :حالة �إدين
(هازارد) خمتلفة .يبلغ  28عاما ،ويف حال
�أراد الرحيل� ،أعتقد �أن عليه الرحيل الآن"
وتابع "بالطبع� ،آمل خالف ذلك� .آمل �أن
يبقى هنا".
و�أردف املدرب االيطايل قائال" :لديه
القدرات لأن يكون �أف�ضل العب يف �أوروبا
يف الوقت احلايل .يف بع�ض الأحيان يكون
�سعيدا ويف �أحيان �أخرى يكون �أقل �سعادة.
عملي هو �أن �أطوره و�أ�ضعه يف موقع
لتقدمي الأف�ضل".
و�صنف �ساري العبه البلجيكي على �أنه
"العب فردي �أكرث من قائد" ،داعيا �إياه
�إىل �إظهار امل�ستوى الذي قدمه يف بداية
املو�سم.

خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة

مفاج�أة� ..سان جريمان ينوي بيع نيمار

ك�شف تقرير �إعالمي �إ�سباين ،عن نية
باري�س �سان جريمان الفرن�سي ،بيع العبه
الربازيلي نيمار دا �سيلفا ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وذكر برنامج "الت�شريجنيتو" الإ�سباين
ال�شهري� ،أن باري�س �سان جريمان �سئم
من نيمار وقرر بيعه ،بعد رف�ض الالعب،
اخل�ضوع لعملية جراحية ب�سبب �إ�صابته
الأخرية.
وت�شري العديد من التقارير� ،إىل �أن
نيمار ال يريد اخل�ضوع لعملية جراحية،
لأنه يريد اللحاق باملنتخب الربازيلي
قبل امل�شاركة يف بطولة كوبا �أمريكا،
التي �ستقام ال�صيف املقبل على �أر�ض

ال�سامبا.
و�أكد الربنامج �أن رف�ض نيمار ،اخل�ضوع
للعملية اجلراحية ،كان امل�سمار الأخري يف
نع�ش النجم الربازيلي.
وكانت �صحيفة "ليكيب" ،قد �أكدت
�أن نيمار �سيغيب عن املالعب حتى نهاية
مار�س املقبل ،بعدما تعر�ض لإ�صابة
قوية يف كاحل القدم اليمنى ،خالل مباراة
�سرتا�سبورج.
وارتبط ا�سم نيمار بالعودة من جديد
ل�صفوف بر�شلونة� ،أو اللعب ل�صالح
الغرمي ريال مدريد الذي يريد �ضم النجم
الربازيلي لتعوي�ض رحيل كري�ستيانو
رونالدو.

متثل منها قارة �أوروبا ن�سبة  78،2باملئة

�سوق االنتقاالت على م�ستوى العامل جتاوز  7مليارات دوالر عام 2018

ك�شفت درا�سة للفيفا �أن احلجم
االجمايل لالنفاق يف �سوق االنتقاالت
على م�ستوى العامل جتاوز للمرة االوىل
يف عام  2108حاجز الـ  7مليارات دوالر
( 6،1مليارات يورو) ،متثل منها قارة
�أوروبا ن�سبة  78،2باملئة.
ومت العام املا�ضي يف االجمال
ت�سجيل  16،533حالة انتقال ،تتعلق
بـ  14،186العبا ً من  175جن�سية

خمتلفة ،مقابل مبلغ اجمايل و�صل �إىل
ف�صل االحتاد
 7،03مليارات دوالر ،كما ّ
الدويل الذي ي�سجل جميع االنتقاالت
عرب النظام الدويل لالنتقاالت.
وارتفعت نفقات االنتقاالت بن�سبة
 10،3باملئة يف  2018مقارنة مع عام
.2017
وانفق  31ناديا ً فقط �أكرث من 50
مليون دوالر ،ومتثل هذه االندية

مبفردها �أكرث من ن�صف االنفاق
االجمايل .و�أو�ضح الفيفا �أن االندية
املن�ضوية حتت لواء االحتاد الأوروبي
لكرة القدم "ويفا" متثل ن�سبة 78،2
باملئة من هذه االنفاقات.
يف املقابل ،ومبا يتعلق مبيزان
االيرادات /النفقات من االنتقاالت،
تعترب فرن�سا الأكرث ا�ستفادة حيث
بلغت عائدات االنتقاالت 467،2
مليون دوالر ،فيما و�صل العجز يف
�إنكلرتا �إىل  1،05مليار دوالر ،وهو
الأعلى بني الدول.
وللمرة الأوىل منذ عام  ،2018توجب
على االندية تقدمي معلومات عن
انتقاالت الالعبات على �أ�سا�س النظام
العاملي لالنتقاالت .ويف االجمايل ،مت
ت�سجيل  696حالة انتقال ،بني �أندية
من  74احتاداً تتعلق بـ  614العبة من
 72جن�سية خمتلفة.
وو�صلت القيمة االجمالية لهذه
االنتقاالت �إىل � 564ألف دوالر (493
�ألف يورو) ،وهو ما اعتربه الفيفا "�أن
�سوق انتقال الالعبات املحرتفات ال
يزال يف بداياته".

يف ظل جلو�سه على دكة البدالء

�أوليفيه جريو يرف�ض االنتقال �إىل فريق �صيني

املهاجم الدويل الفرن�سي �أوليفيه جريو
يرف�ض االنتقال لفريق داليان ييفانغ
ال�صيني.
�أكد وكيل �أعمال الالعب الدويل
الفرن�سي �أوليفيه جريو ب�أنه قد مت رف�ض
العر�ض املقدم من فريق داليان ييفانغ
ال�صيني.
وقدم الفريق ال�صيني عر�ضا َ للمهاجم
الدويل الفرن�سي يت�ضمن توقيعه على
عقد ملدة طويلة مقابل  10مليون يورو
�سنويا ً.
لكن جريو ( 32عاما ً) ،الذي يلعب يف
الدوري الإنكليزي منذ � 6سنوات ون�صف،
ي�سعى لأن يكون العبا ً �أ�سا�سيا ً يف �أحد
الأندية الأوروبية حتى ال يخ�رس مكانه يف
منتخب فرن�سا ،املتوج بطالً لك�أ�س العامل
– رو�سيا .2018
ومع و�صول النجم الأرجنتيني غونزالو
هيغواين لفريق ت�شيل�سي الإنكليزي
�سيكون املهاجم الفرن�سي مطالبا ً ب�إيجاد

فريق خا�صة و�أن املهاجم الإ�سباين �ألفارو
مورتا حزم حقائبه باجتاه �أتلتيكو مدريد
لأن الرجل كان على يقني ب�أنه �سيكون
على دكة البدالء يف ظل وجود الالعب
القادم بتو�صية من املدرب الإيطايل
ماوري�سيو �ساري.
وتروج �أخبار ب�أن جريو قد اقرتب كثرياً
من العودة للدوري الفرن�سي من بوابة
ليون كما �أن الالعب ميلك عرو�ضا َ �أخرى
لعل �أهمها من نادي توتنهام هوت�سبري
الإنكليزي.
وخا�ض جريو  15مباراة مع ت�شيل�سي
هذا املو�سم يف خمتلف امل�سابقات منها
 5مواجهات لعبها �أ�سا�سي.
يذكر �أن فريق برو�سيا مون�شنغالدباخ
الأملاين رف�ض عر�ضا َ بقيمة  40مليون
يورو من فريق داليان ييفانغ ال�صيني
من �أجل اال�ستغناء عن خدمات املهاجم
الفرن�سي احل�سن بيليا.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()88

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

�إعداد/عادل �صالح

يف
�سطور

عبد ال�سالم العجيلي
(2006 – 1918م)

عبد ال�سالم العجيلي ،طبيب ونائب ووزير و�أديب
�سوري ،تعترب كتاباته يف املجال الأدبي من �ضمن
�أغنى و�أهم الروايات الأدبية العربية يف تاريخ الأدب
العربي.
وتربى على يد
ولد العجيلي يف يف مدينة الرقة عام 1918م على الأرجح،
ّ
جده ال�صارم تربية �إ�سبارطية كما ذكر هو ،وقد تلقى تعليمه االبتدائي يف
ّ
الرقة وحمل ال�شهادة االبتدائية عام 1939م ،بعدها م�ضى �إىل درا�سة الإعدادية
يف مدينة حلب لكن املر�ض �أعاده �إىل الرقة ليق�ضي �أربع �سنوات يف قراءة كتب
التاريخ والدين والق�ص�ص ال�شعبي ودواوين الرتاث العربي.
ثم �أمت درا�سته الثانوية يف ثانوية امل�أمون بحلب قبل �أن يلتحق بكلية الطب
رشع باب عيادته فيها منذ ذلك
يف جامعة دم�شق ،ويعود �إىل الرقة طبي ًبا وي� ّ
احلني حتى ن ّيف على الثمانني ،انتخب نائب ًا عن مدينة الرقة عام 1947م،
وكان من ال�شباب ال�سوريني الذين انخرطوا وحاربوا يف �صفوف جي�ش الإنقاذ
عام 1948م.
توىل عدد ًا من املنا�صب الوزارية يف وزارة الثقافة والوزارة اخلارجية والإعالم
عام 1962م ،ويعد �أحد �أهم �أعالم الق�صة والرواية يف �سوريا والعامل العربي،
وقد �أ�صدر �أول جمموعاته الق�ص�صية عام 1948م بعنوان بنت ال�ساحرة ،و كان
له �أقا�صي�ص �أخرى مثل �ساعة املالزم و قناديل �إ�شبييلية.
ظلت الكتابة واحدة من �أ�رسار العجيلي حتى ح�صل على ال�شهادة الثانوية،
فقد ن�رش عام 1936م ق�صته الأوىل "نومان" بتوقيع ع.ع .يف جملة الر�سالة
ق�ص�صا وق�صائد وتعليقات يف
امل�رصية املرموقة ،كما ن�رش ب�أ�سماء م�ستعارة
ً
جملة "املك�شوف" اللبنانية ويف �سواها من الدوريات الدم�شقية �إىل �أن ف�ضح
ال�رسّ �سعيد اجلزائري وهو من �أدباء دم�شق ،وقد عا�ش يف مدينة دم�شق عندما
كان طالب ًا يف كلية الطب ثم �أ�صبح نائب ًا يف جمل�س ال�شعب ،ويف عام 1943م
فازت ق�صته "حفنة من دماء" بجائزة مل�سابقة الق�صة.
وتعرف العجيلي يف م�رص عام  1948م على ال�شاعر �أحمد رامي ،و�أجنز
يف هذا العام جمموعته الق�ص�صية الأوىل "بنت ال�ساحرة" كما �ألف مع عدد من
الكتاب ال�سوريني الظرفاء "ع�صبة ال�ساخرين" وهو الذي اقرتح عليهم ا�سمها،
ويعترب العجيلي الأدب متعة وهواية ويكاد ال يبقى لهذه الهواية �سوى وقت
ي�سري يتبقى بعد موجباته يف مهنة الطب ،وكذلك بعد موجبات الأ�رسة و�إدارة
�إرث �أبيه الذي تويف �سنة 1963م.
بلغ عدد �أعماله �أربعة و�أربعني كتاب ًا حتى 2005م ،ومن �أهم رواياته-: :
با�سمة بني الدموع (1958م) وقلوب على الأ�سالك ( )1974و�ألوان احلب الثالثة
( .)1975ومن اهم مقاالته وحما�رضاته� :أحاديث الع�شيات (1965م) وال�سيف
والتابوت (1974م) وعيادة يف الريف (1978م).
و تعترب كتابات العجيلي يف املجال الأدبي من �ضمن �أغنى و�أهم الروايات
الأدبية العربية يف تاريخ الأدب العربي وقد ترجمت معظم �أعماله �إىل اللغات
الإنكليزية والفرن�سية والإيطالية والأ�سبانية والرو�سية ،وتدر�س العديد من
�أعماله يف اجلامعات واملدار�س ويعد مرجع من مراجع الأدب العربي .العجيلي
�أتقن كيف يحيا ال �أن يعي�ش كغريه ،ت�رشب التفا�صيل و�أ�ضفى روحه عليها،
وعا�شها حتى الثمالة  .توفى يف � 5أبريل عام  2006عن عمر ناهز  88عام ودفن
يف مدينته الرقة.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف االول من فرباير عام 1793م -:فرن�سا تعلن احلرب علىاململكة املتحدة وهولندا.
 يف االول من فرباير عام 1856م -:انتهاء حرب القرم بنيالدولة العثمانية والإمرباطورية الرو�سية والتي �ساندت فيها
فرن�سا و�إجنلرتا العثمانيني ،وا�ستمرت هذه احلرب �سنتني ون�صف
ال�سنة.
 يف االول من فرباير عام 1877م� -:إيزاك برج�س وويلياملوجن�سرتيت يح�صالن على براءة اخرتاع �أول قارب بخاري يف
الواليات املتحدة.
 يف االول من فرباير عام 1948م -:ت�أ�سي�س ماليزيا االحتاديةمن احتاد ت�سع ممالك كانت خا�ضعة لالحتالل الربيطاين.
 يف االول من فرباير عام 1958م� -:سوريا وم�صر توقعان علىميثاق الوحدة العربية بني البلدين حتت ا�سم اجلمهورية العربية
املتحدة.

اقوال ماثورة

من اقوال العظماء
 القدرة على اخليال جتعل مناخارقني(.جون موير)
 طور من نف�سك من خالل جتاربالأخرين  ،حيث �ستح�صل ب�سهولة
على ما كافح النا�س طويال من �أجله.
(�سقراط)
 �أ�سو�أ �أنواع الوحدة  ..تلك التيجتتاحك و �أنت بني �أهلك و �صحبك.
(حممد الرطيان)
 ال ينطفئ حبي �إال بانطفائي.(�أنطون ت�شيخوف)
 االطفال يحتاجون اىل القدوةاحل�سنة �أكرث من حاجتهم اىل النقاد.
(جوزيف جوبرت)
 احلكيم يتعلم من اعدائه اكرثمما يتعلمه االحمق من ا�صدقائه.
(بالتا�سار جراثيان)
 ال �أ�ستطيع تغيري امل�ستقبل�إال �أنني قادر على تغيري املا�ضي.
(موري�سيون)
 �إن الكتب التي تثري اهتماميبالفعل هي تلك التي عندما �أنتهي
من قراءتها �أرغب يف �أن يكون امل�ؤلف
�صديق ًا عزيز ًا يل و�أ�ستطيع �أن
�أخابره بالتليفون يف �أي وقت �شئت.
(جريوم ديفيد �سالينجر)
 �إذا �أنت اتخذت من ال�ضربامل�ستمر لأوالدك �أ�سلوب ًا للرتبية ,
ف�أنت يف حاجة ما�سة �إليها(.حممد
عفيفي)
 كلما تقدم بك العمر كلما ادركتحقيقة ان لك يدان  ,يد ت�ساعد بها
نف�سك  ,ويد ت�ساعد بها االخرين( .
�أودري هيبورن)
 عندما يدخل اجلنون من البابيهرب العقل من النافذة�(.سلمان
ر�شدي)
 ال�سعادة مثل الفرا�شة  ,فى حالﻻحقتها فلن مت�سك بها ولكن ان كنت
هادئا �ست�أتي وحتط على كتفيك.
(ناثانيال هاوثورن)
 �إذا كنت �ستكتب مفكرا يف من�سيقر�أ ،و�إذا كنت حتب منتظرا من
يحبك ،و�إذا كنت �ستحيا حمدقا يف من
�سيثني عليك ،فلن تكتب ولن حتب
ولن حتيا  ..كن �صادقا فقط و�ستجد
اىل قلوب ال�صادقني �سبيال�(.ألفة
يو�سف

ّ
قط ويف ينتظر �أ�صحابه قرب املنزل لأكرث من �سنة ون�صف!!!...

تداولت و�سائل �إعالم
ّ
قط ينتظر
رو�سية ق�صة
�أ�صحابه بالقرب من منزلهم
رغم غيابهم لأكرث من �سنة
ون�صف .وعا�ش القط مع
عائلة م�ؤلفة من �أم وثالثة
�أطفال يف بلدة "زالتو�ست"
بالقرب من ت�شيليابين�سك
الرو�سية .ويف �أواخر،2017
تعر�ض منزل العائلة حلريق
�ضخم راحت �ضحيته الأم
وابنتها الكربى� .أما الطفالن الآخران فنقال �إىل مركز للرعاية ،ومنذ ذلك احلني،
بقي القط الناجي من احلريق بالقرب من املنزل راف�ضا الذهاب �إىل مكان �آخر.
وتعليقا على احلادثة الغريبة قالت� ،سفيتالنا ت�سيربوف�سكايا� ،إحدى
املتطوعات حلماية احليوانات يف رو�سيا" :القط امل�سكني ال يزال ينتظر �أ�صحابه
منذ اندالع احلريق ،ويرف�ض مغادرة املكان وينام يف ال�شارع بالقرب من املنزل
املحرتق ،هو بحاجة ما�سة للم�ساعدة ،لقد �أجرينا له اللقاحات الالزمة ،لكننا
مل جند من يتبناه يف منزله بعد".

�سيدة تطعم احليوانات والطيور منذ  30عاما!!!...

توا�صل �سيدة تركية تدعى
�شناي �أوت�شاق منذ  30عاما �إطعام
احليوانات والطيور على مدار العام
يف مدينة �إ�سكندرون بوالية هاطاي
جنوبي البالد .وجتمع اوت�شاق التي
تبلغ من العمر  70عاما ،الطعام
واخلبز الزائد يف حيها بوا�سطة
عربة الت�سوق ،لتجول بها خمتلف
احياء املدينة لإطعام القطط والكالب
وطيورالنور�س وحتى اال�سماك.

وقالت اوت�شاق  ،انها
ت�ستيقظ �صباحا لتجمع اخلبز
والطعام من ازقة احلي لتطعم
الكالب والقطط ،ثم تتوجه
نحو ال�ساحل لإطعام طيور
النور�س والأ�سماك .و�أ�ضافت
انها ت�شعر بال�سعادة اثناء
�إطعامها احليوانات والطيور،
لأنها مبثابة �أطفالها .وذكرت
ال�سيدة الرتكية انه مبجرد
خروجها من منزلها والتجول يف
الأزقة تبد�أالقطط والكالب بالتجمع
حولها ،الفتة �إىل �أن احليوانات
ت�شعر بال�سعادة لدى ر�ؤيتها .و�أكدت
اوت�شاق �أنها �ست�ستمر يف �إطعام
احليوانات والطيور طاملا �أنها تتمتع
ب�صحة جيدة وقادرة على القيام بهذا
العمل ،لأنها حتب احليوانات.

�سر "ق�ضمة النقانق" 7 ..غرامات فقط تنقذ الكوكب !!!...

من �أجل �أن ت�ساهم يف
�إنقاذ كوكب الأر�ض،
يجب عليك �أن تخف�ض
ا�ستهالكك للحوم مبقدار
�سبعة غرامات فقط
يف اليوم ،ولك وفقا
لتقرير طبي حديث �أعده
جمموعة من اخلرباء
املتخ�ص�صني .وتقول
جلنة () EAT-Lancet
الربيطانية التي جتمع
يف ع�ضويتها جمموعة
من خرباء التغذية وال�صحة� ،إنه من �أجل حماية رفاهية الأجيال القادمة ،يجب
�أن يكون هناك انخفا�ض كبري يف ا�ستهالك اللحوم والدواجن والبي�ض .وبح�سب
موقع "�سكاي نيوز" الربيطاين ،يزن متو�سط النقانق يف املتاجر حوايل 66
غراما ،لذلك ف�إن ق�ضمة واحدة منها �سيكون كافيا وفقا للخرباء .وميكن �أن
ي�ؤدي "نظام غذائي �صحي كوكبي" ،الذي قد يتحول �إىل عادة غذائية �صحية �أكرث
ا�ستدامة يف جميع �أنحاء العامل� ،إىل منع  11مليون حالة وفاة مبكرة �سنويا
بحلول عام  .2050و�أو�ضح التقرير �أن خف�ض ا�ستهالك اللحوم �سيقلل من حتويل
مناطق الغابات �إىل مناطق عمرانية ،كما �أنه �سي�ساعد على تقليل الآثار ال�ضارة
للتغري املناخي .ويت�ألف الفريق امل�س�ؤول عن التقرير من  37خبريا ،من 16
دولة ،متخ�ص�صا يف ال�صحة والتغذية واال�ستدامة البيئية واالقت�صاد وال�سيا�سة.
واقرتح التقرير اتباع نظام غذائي يتكون من حوايل  35٪من ال�سعرات احلرارية
التي يتم احل�صول عليها من احلبوب الكاملة ،والربوتني ،امل�شتق يف الغالب
من النباتات.و�أو�ضح التقرير �أن هذا النظام الغذائي ي�سمح مبعدل  7غرامات
فقط من اللحوم احلمراء يف اليوم ،و 500غرام من اخل�ضار والفواكه .و�إذا رغبت
يف تناول اللحوم البي�ضاء ،فيمكنك احل�صول على ن�سبة مبقدار  29غراما فقط
يوميا� ،أما ال�سمك فت�صل ن�سبته �إىل  28غراما ،والبي�ض حوايل بي�ضة واحدة
ون�صف يف الأ�سبوع.
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