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�صوت اجلماهري حتتفل بالذكرى االربعني لت�أ�سي�سها

احتفلت اذاعة �صوت اجلماهري
االرترية بالذكرى االربعني
لت�أ�سي�سها.
ح�رض املنا�سبة التي جرت
يف قاعة هقر بوزارة االعالم
االع�ضاء القدامى واجلدد لالذاعة
وال�ضيوف املتابعني.
وقال املدير العام لق�سم
االذاعة ال�سيد /قرماي برهي"
ان اذاعة �صوت اجلماهري قدمت
خالل خدمتها الربعني عاما
،املعلومات احلقيقية رغم كل
التحديات ،وقامت بعمل �أمنوذجي
كبري لن�رصة الن�ضال التحرري

واحالل العدالة االجتماعية
واالرتقاء بوعي ال�شعب الثقايف
وال�سيا�سي وتعزيز م�شاركته
والعمل بتناغم وان�سجام من اجل
مبد�أ ور�أي وهدف واحد.
واو�ضح ب�أن اذاعة �صوت
اجلماهري االرترية متكنت من
اي�صال �صوتها حاليا بو�سائل
التقانة احلديثة اىل او�سع قطاع
من املواطنني يف ارجاء العامل،
و�شكر كافة اع�ضائها القدامى
واجلدد الذين عملوا بتفان منذ
ت�أ�سي�سها وحتى الآن لت�صل اىل
امل�ستوى احلايل ،داعيا اع�ضائها

اجلدد للعمل بقوة لتحقيق نتائج
اف�ضل.
ومت يف املنا�سبة تد�شني املجلة
املعدة مبنا�سبة الذكرى االربعني
لت�أ�سي�س اذاعة �صوت اجلماهري
.
تقدم اذاعة �صوت اجلماهري
االرترية التي ت�أ�س�ست يف االول
من يناير عام  1979يف منطقة
فح بال�ساحل  ،اخلدمات االذاعية
باللغات الت�سع لقوميات النارا
والكناما وال�ساهو والبلني
والتجرينية والعفر والتجري
والبداويت واللغة العربية.

فرع العمل والرعاية االجتماعية ينظم ور�شة بدقمحري
عقد فرع العمل والرعاية االجتماعية
ور�شة عمل يف مدينة دقمحري ،ب�شان
االطفال املخالفني يف االقليم اجلنوبي
ورعايتهم� ..شارك يف الور�شة ممثلون
للم�ؤ�س�سات احلكومية واالحتادات
ورجال الدين واالعيان من مديريات
�سقنيتي �،صنعفي وماي عيني
وظرونا .هدفت الور�شة التي ت�أتي
موا�صلة لور�ش عمل مماثلة التي

نظمت يف املديريات االخرى ،وذلك
من اجل خلق فهم م�شرتك ومكافحة
املخالفات واجلرائم التي تنفذ �ضد
االطفال وباالطفال.
ودعا م�س�ؤول مكتب العمل والرعاية
االجتماعي يف االقليم اجلنوبي ال�سيد/
هيلي قربمكئيل ،يف الكلمة التي القاها
للعمل بقوة الجناح اجلهود احلكومية
لتن�شئة االطفال بالقيم ال�سمحة.

وقدم اخلرباء من املكتب املركزي
للوزارة �رشحا يف الور�شة حول رعاية
االطفال املخالفني و�ضغط اال�صحاب
والهجرة غري القانونية وا�رضارها
وموا�ضيع اخرى.
من جانبه ا�شار املدير العام
للرعاية االجتماعية ال�سيد /قالآب
ت�سفا�سال�سي اىل اهمية الور�شة ،داعيا
امل�شاركني لرت�سيخها يف مناطقهم.

تعزيز اجلهود لتقوية الكفاءة الطالبية يف جنوب البحر االحمر
عقد يف مدينة ع�صب باقليم جنوب
البحر االحمر اجتماع ركز على تعزيز
اجلهود اال�ضافية لتقوية الكفاءة
الطالبية وكذلك لتقييم نتائج الطالب
يف امتحانات ال�شهادة املتو�سطة.
ووفق التقارير املقدمة �شارك 662
طالب من ت�سع مدار�س متو�سطة يف
االقليم و 270من اع�ضاء قوات الدفاع
يف امتحان ال�شهادة املتو�سطة يف
العام الدرا�سي  ،2018/ 2017جنح
منهم اكرث من . % 67
واو�ضح التقرير عن انخفا�ض
ن�سبة النجاح يف هذا العام مقارنة
مع ال�سنوات املا�ضية ،وكانت اهم

اال�سباب التي ادت اىل تدين الن�سبة
كرثة الغياب عن مقاعد الدرا�سةمن
الطالب واملعلمني ،وعدم اعطاء
الطالب االهتمام للتعليم وتدين
م�ستوى متابعة اولياء االمور.
وا�شار التقرير فيما يتعلق مب�شاركة
االناث يف مائدة التعليم ،اىل ان
الن�سبة ت�صل يف املرحلة االبتدائية اىل
% 28و 24%يف املرحلة املتو�سطة
و% 20يف املرحلة الثانوية ،مذكرا
ب�رضورة بذل جهود حثيثة لرفع تلك
الن�سبة.
وقد ح�صل  23%من امل�شاركني يف
امتحان ال�شهادة الثانوية يف العام

 2018/ 2017باالقليم على ال�شهادة
و % 13على الدبلوم و12%على
البكالريو�س ،والتحقوا بالكليات.
وقال م�س�ؤول مكتب التعليم يف
االقليم ال�سيد /حقو�ص ادحنا" انه
ومع كل النواق�ص والق�صور ت�سري
العملية التعليمية مب�ستوى جيد،
داعيا املجتمع ،خا�صة االباء ملنح
اهتمام اكرب ل�ضمان كفاءة واهتمام
الطالب .واكد املدير العام لق�سم
اخلدمات االجتماعية يف االقليم
ال�سيد /حمد علي العمل الد�ؤوب
واجلاد حلل اال�سباب امل�ؤدية لتدين
م�ستوى م�ساهمة الطالب ونتائجهم.

وال�سبت
واجلمعةوال�سبت
واخلمي�سواجلمعة
الثالثاءواخلمي�س
أيامالثالثاء
ت�صدر �أيام
ت�صدر �

قلوج�:سمنار لرعاية املعاقني ذهنيا
نظم يف قلوج �سمنار توعوي لتقدمي الرعاية اجليدة للمعاقني ذهنيا بت�صحيح
النظرة اخلاطئة جتاه املعاقني.
واو�ضح امل�رشف على ال�سمنار ال�سيد /م�أكلي قيت�ؤوم ،ان ال�سمنار التنويري
هدف حل�صول االطفال من ذوي االعاقة الذهنية علىالرعاية واملتابعة املماثلة
لالطفال اال�صحاء ،م�شريا اىل ان املعاق ذهنيا ميكنه التح�سن والعي�ش بكرامة
داخل املجتمع اذا وجد الرعاية اجليدة.
وذكرت ممثلة العمل والرعاية االجتماعية يف مديرية قلوج ال�سيدة /دهب
يو�سيف ان النظرة اخلاطئة جتاه املعاقني ذهنيا كانت تت�سبب يف اغالق املعاقني
يف املنازل  ،ما يعر�ضهم مل�صاعب اجتماعية و�صحية ،ويجب الدفع مبثل هذه
ال�سمنارات التنويرية لتغيري نظرة املجتمع وحت�سني م�ستقبل املعاقني.
واكد امل�شاركون على �رضورة العمل لتغيري الفهم التقليدي جتاه املعاقني
ذهنيا والقيام بالرعاية املثلى.
ومن جهة �أخرى �أُو�ضح بان الربامج الكبرية املو�ضوعة للتنفيذ واملتعلقة
باعادة توزع االرا�ضي الزراعية يف مديرية قلوج اجنزت بنجاح ،وذلك يف
االجتماع الذي عقد لتقييم االن�شطة واملهام اجلارية يف املديرية.
وا�شار مدير املديرية ال�سيد/زر�آي برهي اىل ان التوعية املنتظمة م�سبقا
لعبت دورا كبريا يف تعزيز وعي املواطنني واجناح الربنامج.
كما اجنزت بنجاح عملية االنتخابات اجلارية الختيار مدراء ال�ضواحي
وم�ساعديهم.
واكد امل�شاركون على جاهزيتهم لرت�سيخ ثقافة العمل اجلماعي وت�سخري
ن�سائم ال�سالم التي تهب علينا ل�صالح ال�شعب والوطن.

هيكوتا :
ا�ستمرار ان�شطة النظافة وا�صحاح البيئة
عقد �سمنار يف هيكوتا ،ركز على العمل املنظم ل�ضمان وا�ستمرار ان�شطة
النظافة العامة اجلارية وا�صحاح البيئة ..
وقال م�س�ؤول مكتب ال�صحة يف اقليم القا�ش -بركة الدكتور /حيلوم كيداين "ان
وزارة ال�صحة تعمل بتن�شيط العنا�رص الرئي�سية لل�سيطرة اجلاريةعلى االمرا�ض
املعدية ،داخل املجتمع ومراقبتها ،مما ادى ذلك اىل حت�سن ان�شطة النظافة
العامة  ،حيث مت يف ذلك حتقيق تقدم ملمو�س.
اال ان تلك االن�شطة �شهدت العديد عدم اال�ستمرارية ،داعيا لتعزيز دور املدراء
وجلان القرى لتنفيذ كل القرى ان�شطة النظافة العامة خالل ال�سنوات الثالث
القادمة والدفع بها قدما.
من جهته دعا ال�سيد /عبده يعقوب م�س�ؤول النظافة و�إ�صحاح البيئة يف فرع
ال�صحة باالقليم كافة اجلهات احلكومية واملجتمع وممثلي املواطنني العمل
بهمة ون�شاط للحد من الوفيات الناجمة عن نق�ص نظافة البيئة.
بدروه اكد مدير مديرية هيكوتا ال�سيد� /شيخ الدين �صالح جاهزية ادارته
الجناح اجلهود اجلارية ل�ضمان النظافة وا�صحاح البيئة اجلارية ،بت�صحيح
ومعاجلة الق�صور التي ت�شهدها تلك االن�شطة.

اغردات:
دعوة لالهتمام باملباين االثرية
دعا �سكان مدينة اغردات االهتمام باملباين االثرية التي تتعر�ض لال�رضار
بفعل تقادم الزمن وت�أثريات الطبيعة.
وا�شار ال�سكان الذين ابدوا ا�ستعدادهم للم�ساهمة  ،كل ح�سب قدراته ،بان
املباين اجلميلة التي �شيدت يف عهدي اال�ستعمار الرتكي وااليطايل لها اهمية
تاريخية و�سياحية ،وال توجد حتى الآن مبادرة لرتميمها ،معربني عن قلقهم
من الإهمال الذي يلحق بها.
وطالب ال�سكان بالعمل على اتخاذ مبادرات مب�شاركة املواطنني النقاذ املباين
االثرية يف املدينة.

امني حيلي�:سمنار للطالب يف القانون

قدمت �رشطة امني حيلي �سمنار يف القانون لطالب املرحلتني املتو�سطة
والثانوية يف امني حيلي ركز على كيفية مكافحة اجلرمية.
واو�ضح قائد ال�رشطة يف املديرية املالزم /كداين هيلي ان تن�شئة الطالب
وتربيتهم علىالقيم ال�سمحة �ضمان مل�ستقبل م�رشق ،م�شددا على اهمية تعاون
ال�رشطة واملجتمع.من جانبه دعا م�س�ؤول مكافحة اجلرمية ال�سيد /ح�سني
مركاب ا�صحاب و�سائقي ال�سيارات للكف عن زيادة الركاب عما هو مم�سموح
به واحلمولة الزائدة للحد من احلوادث املرورية .واكد الطالب ان ال�سمنار
التنويري �ساعد يف رفع معرفتهم بالقانون.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ماكرون يت�صل ببوتني ويدعو اىل حماية الأكراد يف �سوريا الرئي�س ال�صيني :لن ّ
نتخلى عن خيار ا�ستخدام القوة الع�سكرية ّ
�ضد تايوان

�أكد الرئي�س الفرن�سي اميانويل
ماكرون اول ام�س االربعاء لنظريه
الرو�سي فالدميري بوتني على �رضورة
�إنهاء احلرب يف �سوريا �ضد تنظيم
داع�ش ،ودعاه اىل العمل على حماية
القوات امل�شاركة يف احلرب على
الإرهابيني وبينها القوات الكردية.
وقال ماكرون لنظريه الرو�سي "هذه
املعركة مل تنته بعد وال تزال متوا�صلة
على االر�ض يف اطار االئتالف الدويل".
ي�أتي االت�صال الهاتفي بعد �أ�سبوعني
على االعالن املفاجىء للرئي�س
االمريكي دونالد ترامب ب�سحب الفي
جندي �أمريكي املتمركزين يف �سوريا.
وتابع بيان االليزيه �أن ماكرون �شدد

لبوتني "على �رضورة جتنب �أي زعزعة
لال�ستقرار ميكن ان ي�ستفيد منها
االرهابيون" ،م�ضيفا "كما �شدد �أي�ضا
على �رضورة حماية القوات احلليفة
داخل االئتالف ،خا�صة االكراد منهم،
�أخذا بعني االعتبار التزامهم الثابت
مبكافحة االرهاب".
وبعد �أن ركز على �أهمية التو�صل
اىل ت�سوية �سيا�سية لإنهاء احلرب
يف �سوريا "�شدد على االهمية الق�صوى
لتحمل جممل القوى املعنية
م�س�ؤولياتها لفتح الباب �أمام عملية
د�ستورية موثوقة ،و�إجراء انتخابات
حرة ونزيهة" حتت �إ�رشاف االمم
املتحدة ،ح�سب البيان نف�سه.
وتتمتع رو�سيا بنفوذ كبري يف
�سوريا عرب الدعم الكبري الذي
تقدمه للحكومةيف دم�شق ،وازدادت
م�س�ؤولياتها بعد االعالن عن �سحب
القوات الأمريكية من هذا البلد.
�إال �أن هذا القرار الأمريكي يعقد
املوقف الفرن�سي حيث لباري�س نحو
 1200جندي ي�شاركون يف االئتالف
املناه�ض لداع�ش.

اليابان :الإمرباطور �أكيهيتو يتوجه ب�آخر متنياته �إىل اليابانيني
�ألقى الإمرباطور الياباين �أكيهيتو
الثالثاء املا�ضي � ،آخر كلمة له �إىل
اليابانيني مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة قبل
�أربعة �أ�شهر من تنحيه ،متنى لهم
فيها ال�سالم ،و�سط ت�أثر كبري غمر
املحت�شدين �أمام ق�رصه.
وتوجه نحو � 115ألف �شخ�ص لإلقاء
التحية على الإمرباطور وعائلته يف
حدائق ق�رصه و�سط طوكيو.
ويف بداية كل �سنة ،يطل الإمرباطور
والإمرباطورة و�أوالدهم وعائالتهم من
خلف واجهة زجاجية على ح�شد يتجمع
لإلقاء التحية عليهم ،لكن ظهوره هذه
ال�سنة كان ا�ستثنائي ًا� ،إذ يعتزم �أكيهيتو
الذي بلغ للتو اخلام�سة والثمانني من
العمر ،التنازل عن العر�ش يف � 30أبريل
املقبل ،بعدما حكم ثالثني �سنة.
و�أبدى الإمرباطور يف منت�صف
 2016رغبته يف �أن يخلفه ابنه البكر
ناروهيتو ،خ�شية �أال يتمكن من
اال�ستمرار يف اال�ضطالع مبهماته كاملة
كـ «رمز لل�شعب» ب�سبب تقدمه يف ال�سن
وامل�شكالت ال�صحية التي يعاين منها.
وتط ّلب الأمر الت�صويت على قانون
خا�ص ي�سمح له بالتنازل عن العر�ش
�أثناء حياته ،وهو و�ضع ال تلحظه
القوانني اخلا�صة بالعائلة احلاكمة.
و�أيدت غالبية كربى من الر�أي العام
�إرادة الإمرباطور الذي يتوىل العر�ش
منذ  .1989وخالل عهده الذي �أطلق
عليه ا�سم «هاي�سي» ومعناه «ا�ستكمال
ال�سالم» ،زار الدول التي عانت من

جتاوزات الع�سكريني اليابانيني خالل
حرب املحيط الهادئ ،وحر�ص على
زيارة اليابانيني وموا�ساتهم يف كل
املناطق الكثرية التي تعر�ضت لكوارث
طبيعية خالل العقود الثالثة املا�ضية.
وقال �أكيهيتو يف كلمته�« :أمتنى لكم عام ًا
مبارك ًا� .إنني �سعيد ًا جد ًا الحتفايل بهذا
العام اجلديد معكم حتت �سماء زرقاء
كهذه ،و�آمل �أن يكون عام ًا طيب ًا لأكرب
عدد ممكن» .وتابع« :ارفع �صلواتي من
�أجل ال�سالم و�سعادة �سكان هذا البلد
والعامل».
وكان �أعلن يف بيان �صدر ملنا�سبة عيد
ميالده يف  23دي�سمرب املا�ضي «�أ�شعر
بارتياح كبري النتهاء حقبة هاي�سي من
دون �أن نعرف نزاع ًا يف اليابان».
وغمر الت�أثر اليابانيني املتجمعني
يف حدائق الق�رص ،خ�صو�ص ًا �أنه من غري
املتوقع �أن يظهر �أكيهيتو علن ًا بعد الآن
قبل نهاية عهده.
وقالت الطالبة يومي ني�شيمورا:
«جئت �إىل هنا مع والدتي حتى تبقى
�صورة ظهوره الأخري مطبوعة يف
ذاكرتنا� .أريد �أن �أقول له �إننا نقدر له
ما قام به من �أجل البالد».

�أكّ د الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ،
اول �أم�س االربعاءّ � ،أن بالده ترف�ض
«التخلّي عن خيار ا�ستخدام القوة
الع�سكرية» لإعادة تايوان �إىل �سيادتها،
م�شدد ًا على � ّأن «�إعادة توحيد» اجلزيرة
ّ

أمر ال
ّ
والرب ال�صيني � ٌ
مفر منه يف نهاية
ّ
املطاف.
يف
�شي
وقال
خطاب � ّإن ال�صني
«حتتفظ بحقّها يف
�أخذ كلّ الإجراءات
�ضد «القوى
الالزمة» ّ
التي
اخلارجية»
ّ
تتدخل للح�ؤول دون
�إعادة توحيد البالد
�سلمية،
بطريقة
�ضد الأن�شطة التي يقوم
وكذلك �أي�ض ًا ّ
بها دعاة االنف�صال واال�ستقالل يف
اجلزيرة.
وحذّر الرئي�س ال�صيني من � ّأن
«ا�ستقالل تايوان لن يقود �إ ّال �إىل

م�أزق» .و�أ�ضاف« :يجب على ال�صني
و�ستتوحد».
جمدد ًا
تتوحد
�أن
ّ
ّ
ّ
وتعترب ال�صني تايوان جزء ًا ال يتجزّ �أ
من �أرا�ضيها وال ت�ستبعد اللجوء
ل�ضم اجلزيرة
للخيار الع�سكري
ّ
اخلارجة عن �سيطرتها .ويحكم
تايوان نظام مناه�ض لبكني منذ
 ،1949تاريخ انتهاء احلرب الأهلية
ال�صينية و�سيطرة ال�شيوعيني على
ال�سلطة يف بكني.
حت�سن العالقات بني بكني
وعلى ّرغم
ّ
وتايبيه خالل العقود الأربعة الأخرية
ف� ّإن بكني توا�صل تهديد اجلزيرة
جتر�أت على
باخليار الع�سكري �إذا ما
ّ
�إعالن ا�ستقاللها ر�سمي ًا �أو ا�ستدعت
ّ
للتدخل فيها.
قوة �أجنبية

الربازيل :حكومة الرئي�س بول�سونارو تتوىل مهامها
بد�أت والية الرئي�س الربازيلي
جاير بول�سونارو فعليا اول ام�س
الأربعاء ،مع العلم �أن معظم وزراء
حكومته الأوىل ال ميلكون جتارب
حكم وهم مدعوون اىل �إجراء
تغيريات جذرية يف البالد.
ويفرت�ض �أن تبا�رش هذه احلكومة
العمل �رسيعا لإحداث تغيري يبدو
قا�سيا يف �أكرب قوة �أمريكية التينية،
االقت�صادية
امل�ستويات
على
والدبلوما�سية واالجتماعية.
واملعروف عن الرئي�س الربازيلي
اجلديد اجتاهاته اليمينية القومية
املتطرفة ،وت�أكيد عزمه على �إحداث
قطيعة كاملة مع �أمناط احلكم
ال�سابقة.
وقال �أونيك�س لورنزوين وزير
البيت املدين --من�صب بني رئي�س
وزراء ومدير مكتب الرئي�س-يف
بداية مرا�سم االحتفال يف برازيليا
�إن "جاير بول�سونارو دعاه الله
واختاره ال�شعب الربازيلي الذي

كان يعي�ش يف اخلوف".
وتتوىل احلكومة التي ت�ضم 22
وزيرا مهامها الأربعاء وخ�صو�صا
ال�شخ�صيات املهمة منها .وهي ت�ضم
�سبعة ع�سكريني متقاعدين و�سيدتني
فقط ولي�س فيها �أي �أ�سود.
ومن �أهم الوزراء يف احلكومة
الليربايل باولو غويد�س الذي يتوىل
حقيبة االقت�صاد ب�صالحيات وا�سعة
جدا وارن�ستو اراوجو (اخلارجية)
والقا�ضي ال�سابق ملكافحة الف�ساد
�سريجيو مورو رمز التحقيق يف
ف�ضيحة "الغ�سل ال�رسيع" الذي
ا�صبح وزيرا للعدل.
ويف خطابي التن�صيب اللذين
�ألقاهما يف برازيليا الثالثاء� ،أمام
الكونغر�س والثاين �أمام �أن�صاره،
�أعلن بول�سونارو من دون �أن يثري
مفاج�أة حملة �ضد الف�ساد والعنف
و�أيديولوجيا الي�سار ،و�أكد جمددا
على القيم "اليهودية امل�سيحية".
وعلى �أ�سا�س هذا الربنامج �صوت

لبول�سونارو ال�ضابط ال�سابق يف
اجلي�ش الربازيلي  55باملئة من
الناخبني ،بينما يرى  75باملئة من
الربازيليني �أن الإجراءات التي �أعلن
عنها حتى الآن "ت�سري يف االجتاه
ال�صحيح".
لكن تياغو فيدال املحلل
اال�ست�شارية
املجموعة
يف
"برو�سبيكتيفا" قال لوكالة فران�س
بر�س �إن بول�سونارو "حتدث
الثالثاء �إىل قاعدته �إىل ناخبيه"
فقط بدون �أن ي�شري �إىل الإ�صالحات
االقت�صادية -خ�صو�صا ق�ضية تعديل
نظام التقاعد ال�شائكة -التي تطالب
بها الأ�سواق الداعمة له.

وفد «طالباين» يزور �إيران لبحث ال�سالم يف �أفغان�ستان

�أعلنت �إيران �أن وفد ًا من حركة طالبان الأفغانية �أجرى يف طهران جولة ثانية من املحادثات بهدف �إنهاء النزاع امل�ستمر
منذ  17عام ًا ،وذلك بعد �أيام على مفاو�ضات �أوىل.
وحتركت �إيران ب�شكل �أكرث تن�سيق ًا وانفتاح ًا لتحقيق ال�سالم يف جارتها منذ الت�رسيبات �أن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب قرر �سحب جزء مهم من قوات بالده املنت�رشة يف �أفغان�ستان.
وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية بهرام قا�سمي يف م�ؤمتر �صحايف «كان وفد من طالبان موجود ًا يف طهران
و�أجرى مفاو�ضات مكثفة مع نائب وزير اخلارجية الإيراين عبا�س عراقجي».
ي�أتي الإعالن بعد �أيام من زيارة الأمني العام للمجل�س الأعلى للأمن القومي الإيراين علي �شمخاين كابول حيث قال
لل�صحافيني �إنه مت عقد حمادثات مع «طالبان» الأفغانية.
وقال �شمخاين «لطاملا كانت اجلمهورية الإ�سالمية �إحدى الركائز الأ�سا�سية لال�ستقرار يف املنطقة» ،م�ؤكد ًا �أن «التعاون
بني البلدين �سي�ساهم يف حل امل�شكالت الأمنية التي تواجه �أفغان�ستان».
وحتدثت معلومات يف املا�ضي عن حمادثات عقدت بني �إيران و»طالبان»� ،إال �أن طهران نفتها كعادتها.
وقال قا�سمي �إن «الهدف الرئي�سي للمحادثات �إيجاد فر�ص للم�ساعدة يف احلوار بني اجلماعات الأفغانية واحلكومة
الأفغانية لدفع عملة ال�سالم قدم ًا».

هندورا�س تعتزم نقل �سفارتها �إىل القد�س املغرب� :إبعاد منا�صرتني لـ «البولي�ساريو» عن ال�صحراء

جتري هندورا�س حمادثات مع
�إ�رسائيل والواليات املتحدة ،لفتح
�سفارة لها يف القد�س ،يف وقت ت�سعى
فيه الدولة ال�صغرية الواقعة ب�أمريكا
الو�سطى لل�سري على خطى الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب التي القت
انتقادات كثرية .وعقد وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو ورئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ورئي�س
هندورا�س خوان �أورالندو هرنانديز
اجتماعا يف العا�صمة الربازيلية
الثالثاء املا�ضي ،على هام�ش مرا�سم
تن�صيب جاير بول�سونارو املنتمي
لتيار اليمني رئي�سا للربازيل .ويف
بيان م�شرتك ،قالت الدول الثالث �إنها
اتفقت على عقد اجتماعات يف عوا�صم
بالدهم "لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح
�سفارتني يف تيغو�سيغاليا (عا�صمة
هندورا�س) والقد�س " ،بالإ�ضافة �إىل
"تعزيز العالقات ال�سيا�سية وتن�سيق

التعاون التنموي يف هندورا�س".
وهرنانديز الذي مييل �إىل اليمني هو
�آخر زعيم حتى هذه اللحظة يدر�س
اتباع القرار الذي اتخذه ترامب بنقل
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل مدينة
القد�س وهو ما �أثار غ�ضب الفل�سطينيني
والقى انتقادات دولية .وكان الرئي�س
الربازيلي اجلديد قد تعهد بنقل �سفارة
بالده �إىل القد�س ،وقدم يوم الثالثاء
ت�أكيدا لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي.
ونقلت الواليات املتحدة �سفارتها
من تل �أبيب �إىل القد�س يف مايو وهي
خطوة �أثارت غ�ضب الفل�سطينيني وقلق
العامل العربي واحللفاء الغربيني.
وبعد يومني ،افتتحت غواتيماال �سفارة
لها يف املدينة التي ت�شكل عقدة ال�رصاع
العربي الإ�رسائيلي .و�أعادت باراغواي
�سفارتها �إىل تل �أبيب بعد نقلها فعليا
�إىل القد�س ،وذلك بعد انتخاب رئي�س
جديد للبالد يف �سبتمرب املا�ضي.

رحلت ال�سلطات املغربية مواطنتني
�إ�سبانيتني من مدينة العيون املغربية
�إىل بالدهما ،وقال م�صدر حكومي
م�س�ؤول �إن «املرحلتني كانتا يف
حالة خرق وا�ضح و�رصيح للقانون
لتواجد الأجانب يف املغرب� ،إذ
وجدتا يف بيت �أحد انف�صاليي الداخل.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن «املعنيتني حلتا
باملغرب ب�صفتهما نا�شطتني ،ولي�ستا
ك�سائحتني» ،منتقد ًا االزدواجية
التي تطبع العديد منهم على م�ستوى
املواقف .ونقلت و�سائل �إعالم �إ�سبانية
املرحلتني
�أن «الرتحيل جاء بعد تورط
ّ
يف م�ساندة طروحات انف�صالية
وقدومهما �إىل املغرب من �أجل لقاء
قيادات انف�صاليي الداخل» ،وكانتا
ت�ستعدان لل�سفر اىل خميمات تندوف
للقاء زعيم جبهة «البولي�ساريو»
�إبراهيم غايل ،و�أكدت امل�صادر ذاتها

�أن «النا�شطتني الإ�سبانيتني� ،إيراتي
توبار وباتري�سيا �إيبانيز ،تتحدران
من منقطة البا�سك ،وو�صلتا مدينة
العيون منذ اجلمعة املا�ضي» ،م�سجلة
�أنهما «تتواجدان الآن يف �أغادير ،بعد
�أن ا�ستمعت اىل �أقوالهما ال�سلطات
املغربية» .وقال النا�شط االنف�صايل
�أعليا« :لقد مت اقتياد الإ�سبانيتني �إىل
مقر لل�رشطة �شمال مدينة العيون
بغر�ض �إخ�ضاعهما لال�ستنطاق ب�ش�أن
دوافع و�أ�سباب الزيارة» ،م�ضيف ًا �أن
عائلته «تقدمت بطلب �إىل �سلطات
مدينة العيون بغية معرفة الأ�سباب
الكامنة وراء قرار الرتحيل ،لكنها مل
تتلقى �أي جواب» ،على حد تعبريه.
و�أ�شار �أعليا ،الفار من العدالة،
�إىل �أن «النا�شطتني �أرغمتا على ال�سفر
على منت �سيارة للنقل العمومي �أقلتهما
من مدينة العيون نحو مطار امل�سرية

مبدينة �أكادير»؛ وهو الإجراء الذي يتم
اتخاذه عادة مع الن�شطاء الأجانب الذين
يرغبون يف عقد لقاءات مع حم�سوبني
على جمعيات حقوقية داعمة للطرح
االنف�صايل .ويف ال�سياق ذاته ،من
املنتظر �أن «ي�شد «انف�صاليو الداخل»
الرحال من العيون �صوب خميمات
تندوف لعقد جل�سة حوار مع �إبراهيم
غايل ،وذلك بعد اخلالفات التي ن�شبت
يف �صفوفهم وانتفا�ضهم �ضد ما ي�سمى
بـ»وزارة املناطق املحتلة» ،ما ا�ضطر
قيادة البولي�ساريو �إىل طلب اجتماع
عاجل لتباحث الأزمة القائمة».
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

ال�سي�سي وترامب بحثا تفعيل التعاون الع�سكري ومكافحة الإرهاب
امل�رصي
الرئي�سان
�أكد
عبدالفتاح ال�سي�سي والأمريكي
دونالد ترامب �أهمية موا�صلة
العمل لتفعيل التعاون امل�شرتك
يف عدد من املجاالت ،ال �سيما
املجال الع�سكري وملف مكافحة
الإرهاب والفكر املتطرف ،وذلك
يف �ضوء التحديات امل�شرتكة
والعالقات اال�سرتاتيجية التي
جتمع بني البلدين ال�صديقني.
و�أجرى ال�سي�سي م�ساء �أول من �أم�س
ات�صا ًال هاتفي ًا مع ترامب تبادال خالله
التهاين ملنا�سبة العام امليالدي
اجلديد.
وقال ال�سفري ب�سام را�ضي الناطق

الر�سمي با�سم الرئا�سة امل�رصية �إن
الرئي�سني بحثا �آخر تطورات الأو�ضاع
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،واجلهود
ال�ستعادة
املبذولة
امل�شرتكة
اال�ستقرار يف املنطقة ،بهدف التو�صل
حللول �سيا�سية للأزمات القائمة
ً
خا�صة يف كلٍ من ليبيا و�سورية
بها،

واليمن� ،إذ ثمن الرئي�س ترامب
يف هذا الإطار التحركات
امل�رصية ذات ال�صلة �إقليمي ًا
ودولي ًا.
و�أ�ضاف را�ضي �أن االت�صال
تطرق كذلك �إىل التباحث ب�ش�أن
�سبل تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين .وتناول الرئي�س
ال�سي�سي �أي�ض ًا جهود الدولة يف
مكافحة الإرهاب ،م�ؤكد ًا �إ�رصار م�رص
ً
قيادة و�شعب ًا على موا�صلة جهودها
احلثيثة يف هذا الإطار القتالع الإرهاب
من جذوره ،ومن ثم �أهمية ا�ستمرار
التن�سيق والتعاون امل�شرتك مع
اجلانب الأمريكي لدعم تلك اجلهود.

حتذير �إ�سرائيلي من “هجوم خطري” �ضد فل�سطينيني

حذرت م�صادر �أمنية �إ�رسائيلية،
م�ساء اول ام�س الأربعاء ،من هجوم
و�صفته بـ”اخلطري” رمبا ي�شنه
م�ستوطنون من جماعة “تدفيع
الثمن” اليهودية املتطرفة� ،ضد
فل�سطينيني.
ونقلت هيئة البث الإ�رسائيلية
(ر�سمية) عن م�صادر �أمنية مل تك�شف
عن هويتها� ،أن “ثمة خماوف من �أن
ريا
تنفذ هذه اجلماعة
هجوما خط ً
ً
مماثلاً جلرمية �إحراق وقتل عائلة
دواب�شة الفل�سطينية يف قرية دوما
بنابل�س �شمال ال�ضفة الغربية ،يف
 31يوليو .”2015

و�أحرق م�ستوطنون
منزل عائلة دواب�شة
ليلاً  ،ب�إلقاء زجاجات
حارقة داخله ،وا�ست�شهد
الأب والأم وطفلهما
الر�ضيع حرقً ا ،بينما
جنا طفل �آخر لهما
بحروق تغطي  60%من
ج�سده ،وما يزال ُيعالج
منها حتى اليوم.
الهيئة
و�أ�ضافت
الإ�رسائيلية �أن “هذه املخاوف
ت�أتي على خلفية ارتفاع عدد جرائم
الكراهية من جانب امل�ستوطنني ،يف
� ،2018ضد الفل�سطينيني” .،وقالت
امل�صادر الأمنية �إن “ف�شل املحاكم
يف �إ�صدار �أحكام رادعة بحق �أع�ضاء
جماعة تدفيع الثمن ،هو امل�س�ؤول
عن ا�ستمرار �أن�شطتها” .ولفتت �إىل
ت�سبب امل�ستوطنني يف قتل �سيدة
فل�سطينية قرب نابل�س ،قبل نحو
ونوهت الهيئة �إىل �أن
�شهرين.
ّ
م�ستوطنني �ألقوا حجارة على موكب
رئي�س الوزراء الفل�سطيني ،رامي
احلمد الله ،قبل �أ�سبوع ،ما �أحلق

أ�رضارا ب�سيارة مرافقة للموكب،
�
ً
و�أ�صاب �أحد املرافقني بجروح
طفيفة.
وت�صاعدت يف الآونة الأخرية،
الهجمات التي تنفذها جماعات
يهودية متطرفة ،بحق املواطنني
الفل�سطينيني وممتلكاتهم بال�ضفة
الغربية .ووفقًا ملعطيات ن�رشها
جهاز الأمن الإ�رسائيلي ،ف�إن
عمليات املتطرفني اليهود بحق
الفل�سطينيني يف  ،2018زادت
بن�سبة  30%عن عام  .2017ونفّذ
امل�ستوطنون خالل العام املا�ضي،
�أكرث من  300عملية ،من بينها 50
عملية مت �إدراجها حتت ما ي�سمى بـ”
تدفيع الثمن” يف عام  ،2018فيما
نفذت اجلماعات املتطرفة يف عام
 200 ،2017اعتداء ،و 10يف العام
 .2016ومتثلت جممل االعتداءات
اليهودية باقتحام قرى فل�سطينية
خالل �ساعات الليل و�إ�رضام النار
باملمتلكات ،و�إعطاب �إطارات
�سيارات ،وخط �شعارات عن�رصية
ومعادية للفل�سطينيني.

ليبيا ..اجتماع �أمني رفيع لو�ضع “خطة حماية” طرابل�س
و�ضعت ال�سلطات الليبية يف
طرابل�س ،م�ساء الأربعاء ،خطة
�أمنية و�صفتها بـ”املحكمة” لت�أمني
العا�صمة ،ملنع حدوث هجمات
جديدة ،بعد تفجري مقر وزارة
اخلارجية ،ال�شهر املا�ضي ،وفق
م�صدر ع�سكري ليبي.
وقال امل�صدر �أن مقر وزارة الداخلية
مو�سعا �أ�رشف
اجتماعا �أمن ًيا
احت�ضن
ً
ً
عليه وزير الداخلية املفو�ض يف
حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي
با�شاغا ،و�شارك فيه عدد من كبار
امل�س�ؤولني الأمنيني والع�سكريني يف
العا�صمة طرابل�س” .و�أ�ضاف امل�صدر
الذي رف�ض الك�شف عن هويته� ،أن
“الهدف من االجتماع هو و�ضع خطة
لت�أمني العا�صمة الليبية و�ضواحيها،
والدفع نحو توحيد خمتلف القوات

الأمنية حتت راية وزارة
الداخلية”.
واعترب امل�صدر �أن
“هناك ثغرات �أمنية
وا�ضحة ت�ساهم يف
وقوع هجمات ،على
غرار التفجري الذي
�رضب وزارة اخلارجية
الليبية خالل الأ�سبوع
و�أو�ضح
املا�ضي”.
�أن “كرثة الكتائب
الع�سكرية ،واالنق�سام ال�سيا�سي،
والثغرات الأمنية ،تقف وراء
الهجوم الأخري الذي ا�ستهدف وزارة
اخلارجية” .يذكر �أن العا�صمة
الليبية طربل�س� ،شهدت ال�شهر
هجوما ب�سيارات مفخخة
املا�ضي،
ً
ا�ستهدف وزارة اخلارجية ،و�أ�سفر عن

ال�صومال ي�أمر املبعوث الأممي مبغادرة البالد

طالبت حكومة ال�صومال املمثل
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
يف ال�صومال نيكوال�س هاي�سوم

مبغادرة البالد ،متهمة �إياه بالتدخل
يف ال�سيادة الوطنية ،وذلك بعد �أيام
من املخاوف التي �أثارها امل�س�ؤول
الأممي ب�ش�أن ممار�سات قوات الأمن
ال�صومالية املدعومة من املنظمة
الدولية.
وقالت وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�صومالية يف بيان �إن نيكوال�س
هاي�سوم "غري مطلوب وال ميكنه
العمل يف هذا البلد" ،وهو ما ميثل

جريحا ،وتبناه
�سقوط  3قتلى و21
ً
تنظيم داع�ش .وكان وزير الداخلية
فتحي با�شاغا ،انتقد ب�شدة عقب
الهجوم�“ ،ضعف” قدرات الأجهزة
الأمنية التابعة لوزارته ،قائلاً �إن
الأمر يحتاج “�إعادة ترتيب الت�شكيالت
الأمنية التابعة لوزارته”.
فعليا �إعالنا ب�أن امل�س�ؤول �شخ�ص
غري مرغوب فيه.
و�أ�ضاف البيان �أن القرار جاء بعد
�أن خرق هاي�سوم "عالنية ال�سلوك
املالئم ملكتب الأمم املتحدة يف
ال�صومال"،
وي�أتي هذا التطور بعد يوم واحد
من توجيه ممثل املبعوث اخلا�ص
للأمم املتحدة ر�سالة ي�ستنكر فيها
وي�ستو�ضح عن ا�ستخدام قوات �رشطة
ممولة من املجتمع الدويل القوة
املفرطة يف قمع احتجاجات مبدينة
بيدوا منت�صف ال�شهر املا�ضي.
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احلريري يلتقي عون ويعد ب�إجناز احلكومة ب�سرعة
قال رئي�س احلكومة املكلف
�سعد احلريري �إنه يعمل مع رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال عون
على ح�سم مو�ضوع ت�أليف احلكومة
اجلديدة �آمال �أن تت�شكل قبل انعقاد
القمة العربية التنموية االقت�صادية
يف بريوت من � 16إىل  18اجلاري،
معترب ًا "�أننا ت�أخرنا كثري ًا" ،و�أنه
"ال تزال هناك عقدة وحيدة" .و�إذ �أ�شار
احلريري بذلك �إىل م�س�ألة ا�شرتاط "حزب
الله" متثيل النواب ال�سنة ال�ستة ،ر�أت
�أو�ساط متابعة لعملية الت�أليف �أنه
بحديثه عن عقدة وحيدة يوحي ب�أن
م�س�ألة �إعادة توزيع بع�ض احلقائب كما
طلب رئي�س "التيار الوطني احلر" جربان
با�سيل مل تعد مطروحة .وقالت م�صادر
معنية بالت�أليف �أنه �سيتم تفعيل حترك
املدير العام للأمن العام اللواء عبا�س
ابراهيم لطرح �صيغة من �أجل متثيل النواب
ال�سنة ال�ستة ب�شخ�صية �صديقة لهم ،على
�أن تكون من ح�صة الرئي�س عون ،لكن
�أن تكون م�ستقلة عن �سائر الفرقاء.
وجاء كالم احلريري �إثر اجتماعه �إىل
الرئي�س عون لتقدمي التهاين له ملنا�سبة
الأعياد .و�أو�ضح املكتب الإعالمي يف
الرئا�سة �أنه "عر�ض معه �آخر �أجواء
ت�شكيل احلكومة واالت�صاالت اجلارية يف
هذا ال�ش�أن ،وكان اتفاق على �رضورة
اال�رساع يف الت�أليف ،كي تتمكن احلكومة
العتيدة من مواجهة خمتلف التحديات
االقت�صادية" .وبعد اللقاء حتدث قال
احلريري لل�صحافيني":كل عام و�أنتم
وكل اللبنانيني بخري �إن �شاء الله� .أود

با�سم فخامة الرئي�س وبا�سمي �أن �أتوجه
بال�شكر �إىل القوى الع�سكرية والأمنية من
جي�ش وقوى �أمن داخلي و�أمن عام و�أمن
دولة على كل اجلهد والعمل الأمني الذي
قاموا به وتابعه فخامة الرئي�س و�أنا،
وعلى الإجراءات التي اتخذوها مما
� ّأمن ليلة ر�أ�س �سنة �آمنة وم�ستقرة من
دون �أية حوادث واحلمدلله"� .أ�ضاف":
اجتمعت مع فخامة الرئي�س وهن�أته
بال�سنة اجلديدة ،وبالن�سبة للحكومة
ت�أخرنا كثريا بت�شكيلها ويجب ان تولد
هذه احلكومة ،وفخامة الرئي�س و�أنا
م�صممان على ذلك و�سنجتمع لإجناز هذا
املو�ضوع والو�صول �إىل نهايته ب�أ�رسع ما
ميكن لأن البالد ال ت�ستطيع �أن تكمل من
دون حكومة ،و�أنا مت�أكد �أن كل الأفرقاء
ال�سيا�سيني يريدون هذا الأمر ،واملطلوب
من اجلميع التوا�ضع قليال .ال تزال هناك
عقدة وحيدة يجب �أن ننتهي منها ونبد�أ
بالعمل ،لأن هناك الكثري من امل�شاريع
يجب �أن تنفذ ،والو�ضع االقت�صادي �صعب
لكن هذا ال يعني �أنه م�ستحيل ،وهناك
حلول كثرية وم�شاريع كثرية و�إ�صالحات
كثرية اي�ضا ميكننا القيام بها .كل عام
و�أنتم بخري ،وال �أريد �أ�سئلة كثرية وال
زلنا يف بداية ال�سنة اجلديدة".

بوركينا فا�سو :مقتل  13با�شتباكات عرقية

ُقتل  13مدن ًيا يف �أحداث عنف عرقي
و�سط بوركينا فا�سو ،بح�سب ما �أعلنت
احلكومة اول ام�س الأربعاء.
هجمات
وترية
وت�صاعدت
املت�شددين يف بوركينا فا�سو على
مدى ال�شهور املا�ضية �سع ًيا لتعزيز
نفوذهم يف منطقة ال�ساحل.
ويف  31دي�سمرب� ،أعلنت احلكومة
حالة الطوارئ يف عدة مناطق واقعة
على احلدود مع مايل.
وتظهر الهجمات الأخرية �أن
هذا العنف رمبا يذكي اال�شتباكات
العرقية يف بوركينا فا�سو.
وقال جون بول بادون املتحدث
با�سم احلكومة� ،إنه بحلول م�ساء
يوم  31دي�سمرب ،داهم م�سلحون على

منت دراجات نارية قرية “فريجو”
وغالبية �سكانها من عرقية “مو�سي”
حيث قتلوا � 6أ�شخا�ص من بينهم زعيم
القرية.
و�أ�ضاف �أنه يف اليوم التايل قتل
�سكان القرية  7رعاة من عرقية
“الفوالين” فيما بدا �أنه هجوم ث�أري.
وحمل ال�سكان الرعاة م�س�ؤولية
توفري املالذ للرجال الذين هاجموا
قريتهم يف الليلة ال�سابقة .وت�شهد
مايل املجاورة م�شكالت مماثلة �إذ
تواجه قبائل الفوالين اتهامات ب�إيواء
مت�شددين نفذوا هجمات يف �أنحاء
البالد على مدى ال�سنوات املا�ضية.
وقتل م�سلحون  37مدن ًيا من عرقية
الفوالين يف مايل �أم�س الثالثاء.

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

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

مواليد الأول من يناير" يثريون الده�شة على مواقع التوا�صل.

يتداول عدد من م�ستخدمي
املن�صات االجتماعية ،مالحظة
"م�شرتكة" فيما بينهم ،وهي �أن
عددا كبريا من �أ�صدقائهم يحتفلون
بعيد ميالدهم يف اليوم الأول من
�شهر يناير ،و�سط �شكوك حول ما
�إذا كان الأمر حم�ض �صدفة.
"في�سبوك" على
ويعر�ض
م�ستخدميه �أن يهنئوا �أ�صدقاءهم،
يف العادة ،لكن عدد الأ�صدقاء
الذي يجري عر�ضهم يف مطلع يناير يبدو "ا�ستثنائيا" وخمتلفا عن �سائر الأيام ،مما يجعل
كثريين ي�شكون يف دقة تاريخ امليالد لدى بع�ض الأ�صدقاء.
ويرى معقلون �أن ثمة عدة تف�سريات ممكنة لهذه الظاهرة املثرية للف�ضول والده�شة معا،
ال �سيما �أن ت�سجيل تاريخ امليالد يف بع�ض الدول مل يكن يتم بكثري من الدقة يف ال�سابق.
ويف عدد من البالد العربية ،يعمد كثريون �إىل ت�سجيل تاريخ ميالد �أوالدهم يف ال�سجالت
الر�سمية ،يف الأول من يناير ،حتى �إن ولدوا يف �أواخر دي�سمرب �أو �أوائل يناير ،و�أحيانا يف
�أ�شهر �أخرى ،ليحظى �أبنا�ؤهم بتاريخ ميالد "مميز".
كما �أن كبار ال�سن ي�شكلون قطاعا كبريا من مواليد الأول من يناير ،وال�سبب هو �أن هذا
التاريخ ،يف بع�ض البلدان ،يو�ضع ب�شكل مبا�رش يف وثائق وهويات من ال يعرفون �شهر وال
يوم ميالدهم على نحو دقيق.
واعتمدت دول عربية كثرية �أنظمة ت�سجيل املواليد احلديثة قبل عقود فقط� ،أي يف مرحلة
بناء الدول احلديثة ،بعد اال�ستقالل.
وفيما �سبق ،كانت جتري الإ�شارة �إىل �سنة مولد النا�س باحلدث الأبرز يف تلك ال�سنة ،مثل
القول �إن فالنا ولد يف "عام الوباء" �أو "عام االنتداب" �أو غريهما من الأحداث املهمة.
ويف الوقت الذي يح�صل من يولدون حاليا يف امل�ست�شفيات ،على تاريخ دقيق ،كانت
الن�ساء ينجنب داخل البيوت يف ال�سابق ،بالنظر �إىل غياب �أو �ضعف اخلدمات ال�صحية،
وحني يجري الت�سجيل يف وقت الحق ،قد يخطئ الآباء يف حتديد اليوم فيلج�أون �إىل تاريخ
.1-1

دولة حتتفل  11مرة بر�أ�س ال�سنة امليالدية

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

"�أول دولة" يف العامل ا�ستقبلت العام اجلديد

.
احتفلت دولة �ساموا قبل
دقائق بدخول العام اجلديد
بحكم موقعها اجلغرايف،
لت�سبق جارتيها نيوزلندا
و�أ�سرتاليا.
وتوقيت �ساموا هو غرينت�ش
� ،+14أي �أنها ت�سبق �سيدين
الأ�سرتالية (غرينت�ش )+11
بثالث �ساعات ،والعا�صمة
الإماراتية �أبوظبي (غرينت�ش
 )+4بـ� 10ساعات ،والقاهرة
(غرينت�ش  )+2بـ� 12ساعة.
و�شهدت البالد ،بحلول منت�صف الليل ،عر�ضا للألعاب النارية ،الذي يعترب من �أبرز
مظاهر االحتفال بر�أ�س ال�سنة امليالدية.
كما ن�رشت حكومة �ساموا ،تغريدة على ح�سابها الر�سمي يف تويرت ،تهنئ فيها املواطنني
والعامل بال�سنة اجلديدة.
وي�شري التوقيت يف �ساموا �إىل  ،GMT+14مما يجعلها �أول دولة ترى �رشوق وغروب
ال�شم�س.
و�ساموا ،التي كانت تعرف �سابقا با�سم �ساموا الغربية ،دولة ت�ضم الق�سم الغربي من
جزر �ساموا يف جنوبي املحيط الهادئ ،ونالت ا�ستقاللها عن نيوزيلندا عام .1962
وكانت �ساموا غريت ،عام  ،2011منطقتها الزمنية من �رشق �إىل غرب خط التوقيت الدويل،
حول وقت البالد �إىل الأمام � 24ساعة.
الأمر الذي ّ
ويبلغ عدد �سكان �ساموا نحو � 200ألف ن�سمة

الهاي ..ال�سماء "متطر نارا" يف ليلة ر�أ�س ال�سنة

�أُجرب �سكان منطقة �ساحلية مبدينة الهاي
الهولندية ،على �إخالء منازلهم يف ال�ساعات
الأوىل من �صباح الأول من يناير ،بعد �أن
خرجت الألعاب النارية عن ال�سيطرة �أثناء
االحتفال بال�سنة اجلديدة ،وعر�ضت منازلهم
للخطر.
و�أفاد بع�ض �شهود العيان الذين جتمعوا
لر�ؤية الألعاب النارية ليلة االحتفال بر�أ�س
ال�سنة� ،أن النريان ا�شتعلت يف �شعورهم
ومعاطفهم ،بينما تعر�ض منزل واحد للحرق ،وفقا ملا ذكرته تقارير �صحفية هولندية

�سافروا من � 2019إىل العام ال�سابق

يحتفل �سكان �إحدى دول العامل بليلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية  11مرة ،نظرا لفارق التوقيت
الزمني يف مناطقهم.
وت�شهد املدن الرو�سية احتفاالت �شعبية وا�سعة بحلول العام امليالدي ،فيما يخرج الآالف
�إىل و�سط مو�سكو وال�ساحة احلمراء.
وتقام احلفالت والعرو�ض املو�سيقية يف �ساحة مانيجنايا و�شارع تفري�سكايا ولوبيانكا
وغريها من امليادين ،ت�صاحبها الألعاب النارية التي تزين �سماء العا�صمة ،يف م�شهد بات
تقليدا.
ويعد �إعداد مائدة عيد ر�أ�س ال�سنة من �أهم مراحل التح�ضري لالحتفال بهذا العيد الأكرث
ّ
�شعبية يف رو�سيا ،وفقا ملوقع رو�سيا اليوم.
وحتاول كل عائلة التباهي بالأكالت املتنوعة على مائدتها .ومع ذلك ،هناك بع�ض الأطباق
التقليدية ،التي يجب �أ ّال يخلو منها �أي بيت رو�سي ،وعلى ر�أ�سها �سلطة "�أوليفييه" الرو�سية
امل�شهورة ،والتي ت�سمى يف الدول الأخرى بال�سلطة الرو�سية ،وكذلك ال�سلطة امل�سماة بـ
"الرنغة حتت معطف الفرو" وغريهما.

�إذا كان الكثريون يف
العامل قد حظوا با�ستقبال
العام اجلديد و�سط �أجواء
حا�شدة ،ف�إن عددا من
امل�سافرين عا�شوا هذه
اللحظات "الفريدة" يف
الأجواء على منت طائرات
�أقلعت يف  2019لكنها
هبطت يف .2018
وتظهر بيانات ال�سفر يف
موقع "رادار بوك�س "24
املخت�ص يف ر�صد الرحالت اجلوية� ،أن طائرات كثرية �أقلعت يف الأول من يناير اجلاري
�أي يف ال�سنة اجلديدة  ،2019لكنها و�صلت �أو �ست�صل �إىل وجهتها يف احلادي والثالثني من
دي�سمرب  .2018ويبدو هذا التغيري على قدر كبري من الغرابة ،لكنه يعود بالأ�سا�س �إىل فارق
التوقيت الكبري بني الدول املتباعدة ،ال�سيما �أثناء ال�سفر بني �آ�سيا و�أمريكا.
و�أقلعت �إحدى الطائرات الأمريكية ،من مطار �شنغهاي يف ال�صني ،يوم االثنني ،يف ال�ساعة
 00:12بالتوقيت املحلي� ،أي بعد دخول العام اجلديد ،لكنها و�صلت �إىل وجهتها يف �سان
م�ساء بالتوقيت املحلي يف  31دي�سمرب،
فران�سي�سكو الأمريكية على ال�ساعة  06:20دقيقة
ً
وت�ستغرق هذه الرحلة � 11ساعة .ويف رحلة �أخرى� ،أقلعت طائرة من هونغ كونغ ،الثالثاء،
يف ال�ساعة � 00:18صباحا بالتوقيت املحلي ،لكنها و�صلت �إىل لو�س �أجنلو�س ،يف وقت ما
م�ساء بالتوقيت املحلي
يزال فيه التاريخ  31دي�سمرب ،يف ال�ساعة التا�سعة وثالث دقائق
ً
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العي�ش يف اخلارج والبحث
عن لقمة العي�ش مل يكن هو
ال�سبب الرئي�س الالف االرتريني
الذين هاجروا اىل خارج البالد
خالل الفرتة اال�ستعمارية ،بل
كان اخلوف من القتل واالبادة
اجلماعية التى كان ميار�سها
امل�ستعمرون هو العامل
الرئي�س الذي دفع بهم اىل
البحث عن مالذ �آمن للعي�ش
فمنهم من التحق بالن�ضال
ومنهم من هرب اىل دول اجلوار
وعا�ش بها لكنهم مل ين�سوا
الوطن املحتل ،فكانوا يقومون
بالعمل الدو�ؤب من اجل دعم
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مع �إنتهاء  2018نظرة اىل بع�ض اجنازات ا جلاليات االرترية يف اخلارج

الثورة االرترية فمنهم من
كان يقوم ببيع بع�ض االدوات
واملعدات وو�ضع ريعها ل�صالح
دعم الثورة  ،ومن كانوا يف
دول اجلوار فقد كانوا يهتمون
برعاية اجلرحي واالهتمام
مب�ستلزماتهم اليومية
وبعد انبالج فجراحلرية
مل تتوقف اجلالية االرترية
يف اخلارج من دعم ال�شعب
واحلكومة االرترية بل عملت
على الت�أكيد على تواجد
اجلالية لوطنهم االم عرب
دعمها يف برامج اعادة
االعمار.

وخالل ال�سنوات الع�رشين
املا�ضية اظهر االرتريني يف
جميع انحاء العامل انهم قوة
وعزمية لدعم ا�رسال�شهداء
واملعاقني والوقوف امام حمالت
الت�شهري وامل�ؤامرات التى كانت
حتاك �ضد البالد خالل فرتات
منتظمة ،عرب تنظيم م�سريات
�سلمية تطالب بالرفع الفوري
لقرارات احلظر اجلائرة وكذلك
عرب دعم برامج التنمية
الوطنية ال�شاملة التى جتري
داخل الوطن ،ف�ضال عن
ت�أطري ال�شباب واجليل اجلديد
من االرتريني يف اخلارج لغر�س
الهوية والثقافة الوطنية يف
نفو�سهم وتعريفهم بالكنوز
الوطنية والتقاليد العريقة
التى تتمتع بها بالدنا اىل جانب
تنظيم املهرجانات واملنا�سبات
الوطنية من اجل
اجلاليات
تعريف
والدول
االجنبية
التى يعي�شون فيها
وماتتمتع
بارتريا
به من امكانات
�سياحية هائلة.
و ا لتعر يف
اىل
باال�ضافة
التاريخي
االرث
واملوارد ال�سياحية
,واملاكوالت الرتاثية

التى ت�شتهر بها البالد وعن
املالب�س التقليدية يف معر�ض
بازار فينا الدويل ،
وقد كللت م�ساعي البالد
واجلالية بالنجاح بقرار رفع
احلظر الذي احتفل به املواطنون
داخل الوطن وخارجه بفرح

عارم وكذلك عودة العالقات
بني البلدين ارتريا واثيوبيا اىل
�سابق عهدها والتى عرب فيها
اع�ضاء اجلالية عن فرحهم به
عرب القيام مب�سريات يف �شوارع
الدول التى يعي�شون فيها .

فرع االحتاد الوطنى للمر�أة االرترية بجوبا يعقد م�ؤمتره ال�سنوى

عقد فرع االحتاد الوطني
للمراة االرترية بجنوب
ال�سودان م�ؤمتره الثاين

يوم التا�سع والع�رشين من
دي�سمرب املا�ضي.
واو�ضح �سفري ارتريا يف

جنوب ال�سودان ال�سيد/
يوهن�س تخلي مكئيل يف
الكلمة التي القاها يف
امل�ؤمتر ،الدور الكبري الذي
لعبته املراة االرترية الجناح
الربامج الوطنية ،م�شريا اىل
�رضورة ان يقوم االحتاد الوطني
للمراة بتعزيز م�ساهمته
لتحقيق االنت�صارات يف
املرحلة القادمة.
وقدمت رئي�سة الفرع
ال�سيدة /ل�ؤوال ت�سفاهويت
تقرير ا عن االن�شطة التى
نفذت خالل العام املا�ضي

وذكرت ان الهدف من عقد
امل�ؤمتر هو التعرف على
النواق�ص واوجه الق�صور
والدفع باملميزات ،م�ؤكدة
جاهزية الع�ضوات للمهام
القادمة.
وانتخب امل�ؤمتر هيئة ادارية
جديدة من  16ع�ضوة.
يف غ�ضون ذلك عقد تنظيم
�شباب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف
جنوب ال�سودان م�ؤمتره يف
الثالثني من دي�سمرب املا�ضي
حتت �شعار الن�رص لل�سالم

يف

وال�رشاكة امل�ستدامان
�رشق افريقيا.
واو�ضح م�س�ؤول اجلالية
االرترية يف جوبا ال�سيد/
هبتوم زر�ؤ انه يتوقع من
تنظيم �شباب اجلبهة
ال�شعبية العمل لرفع وعي
ال�شباب بالق�ضايا الوطنية
وقيم املجتمع ،م�شيدا
باالجنازات التي حققها.
وقدم تقريرا عن ان�شطة
التنظيم  ،ومت انتخاب
هيئة ادارية جديدة من 23
ع�ضوا.

�سفري ارتريا يف هولندا يعقد �سمنارا الع�ضاء اجلالية هناك

عقد �سفري ارتريا يف
االحتاد االوروبي ال�سيد/
جنا�سي كا�سا �سمنارا
يف الثالثني من دي�سمرب
املن�رصم لالرتريني املقيمني
يف هولندا حول االو�ضاع
والتطورات الراهنة يف
البالد وامل�س�ؤولية املرحلية
للمواطنني.
وذكر ال�سفري جنا�سي
ان عهد ال�سالم اجلديد
القائم يف منطقتنا

يعترب تطورا قدمت فيه
ارتريا م�ساهمة ن�شطة
و�ستقوم
وت�ضحيات،
بدور رائد يف جهود احالل
ال�سيا�سي
اال�ستقرار
واالزدهار االقت�صادي  ،ودعا
اىل تعزيز دور االرتريني يف
املهجر يف برامج التنمية
والت�صدي.
وقدم ال�سفري جنا�سي
كا�سا �شهادات تقدير
ملن �ساهموا يف مرحلة

والتى
الت�صدي
حتت
قدمت
عنوان" �شهادات
ال�صمود والت�صدي
التقديرية " وذلك
ت
للمنظما
التى
اجلماهريية
يف
�ساهمت
وتوجيه
تنظيم
يف
املواطنني
الق�ضايا الوطنية.
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اجلرائم �ضد ال�سالمة العامة
من �أبرز �أهداف قانون العقوبات الإرترى
املن�صو�ص عليها فى الق�سم العام منه
هو العمل قدر امل�ستطاع على مكافحة
اجلرمية وحفظ النظام العام وت�أمني ال�سلم
الإجتماعى والإ�ستقرار لكافة �أفراد ال�شعب
الإرترى  ،وهناك �إ�سلوبان يجب �إتباعهم من
�أجل حتقيق هذا الهدف وي�شمل الإ�سلوب الأول
و�ضع العقوبات املف�صلة بالن�سبة لل�سلوك
والت�رصفات غري القانونية واملرفو�ضة
من قبل املجتمع ب�شكل مطلق  ،ون�رش تلك
العقوبات عرب خمتلف و�سائل الن�رش املتاحة
بحيث يتمكن كل مواطن التعرف عليها حتى
ولو كان ذلك ب�شكل ن�سبى .
والإ�سلوب الآخر هو توجيه حتذير و�إنذار
لكافة املواطنني على �رضورة التق ّيد ب�أحكام
القانون وعدم خمالفته  ،وذلك حتت طائلة
امل�س�ؤولية اجلنائية  ،وكما ذكر �أن حتقيق
الأمن والإ�ستقرار من �أبرز �أهداف هذا القانون
وبالتاىل يجب �أن توليه الإهتمام البالغ
لأن اجلرائم التى ترتكب بحق املواطنني
مبختلف �أنواعها ترتتب عليها �آثار قانونية
جمة �سواء بحق اجلاين او املجني عليه على
حد �سواء .
 /1جرمية القر�صنة
يق�صد بتلك اجلرمية قيام اجلانى
بالإ�ستيالء على ممتلكات �شخ�ص �آخر وهو
املجني عليه م�ستخدم ًا خمتلف الو�سائل من
تهديد وتخويف  ،وترتكب جرائم القر�صنة
وقطع الطريق فى بع�ض الأحيان ب�إ�ستخدام
اجلانى ال�سالح النارى � ،أو الع�صا واحلديد
وغريها من الأدوات مما يت�سبب فى احلاق
الأذى اجل�سيم باملجني عليه كل ذلك بغر�ض
حتقيق هدفه غري امل�رشوع املتمثل فى
الإ�ستيالء غري القانونى على �أموال وممتلكات
املجني عليه .
وبناءا على �أحكام املادة  330من قانون
العقوبات الإرترى التى تو�ضح �أنواع
العقوبة اجلنائية التى تنال اجلاين وفق
حجم ون�سبة الأموال التى ح�صل عليها
جراء قيامه بعملية القر�صنة تلك والتى
ّ
ترتاوح بني � 7سنوات حتى � 16سنة و�إذا
كانت اجلرمية خطرية ف�إن العقوبة تكون
اي�ض ًا م�شددة بحيث ال تقل عن � 7سنوات وال
تتجاوز � 19سنة وذلك وفق �أحكام املادة
 331من قانون العقوبات .
 1-1جرمية النهب التى ت�ستهدف و�سائل
النقل
متثل جرمية النهب التى تقع على
و�سائل النقل العام �إحدى �أنواع جرائم
القر�صنة والنهب غري القانوين  ،وميكن �أن
ت�ستهدف جرائم القر�صنة الطائرات املدنية
وكذلك ال�سفن البحرية التى تنقل الركاب
امل�سافرين �أو الب�ضائع بغر�ض الإ�ستيالء
على اموال وممتلكات امل�سافرين من خالل
اللجوء اىل التهديد والتخويف و�إ�شاعة
الرعب و�سط الركاب .
وبناءا على �أحكام املادة  229من قانون
العقوبات ف�إن العقوبة التى تنال اجلاين
�أو اجلناة �إن كانوا جماعة هى على النحو
التالــى-:
يعترب مرتكب ًا جرمية القر�صنة ،

اجلرمية اخلطرية من الطبقة ( )1املعاقب
عليها بال�سجن مدى احلياة �،أو فى حاالت
اخلطورة اال�ستثنائية بالإعدام  ،او ال�سجن
ملدة حمددة تقل عن � 23سنة وال تتجاوز 27
�سنة ال�شخ�ص الذى يكون على ظهر �سفبنة �أو
طائرة ويرتكب -:
�أ /اي عمليات عنف �أو �إعتقال غري قانونى
�،أو �أي عملية نهب لأغرا�ض خا�صة موجهة
�ضد �سفينة �،أو طائرة �أخرى �،أو �ضد
�أ�شخا�ص �أو ممتلكات مما يوجد على ظهر
ال�سفينة �،أو الطائرة الأخرى �،أو
رصف ينم عن امل�شاركة
ب� /أي ت� ُ
الإختبارية فى عملية تقوم بها �سفينة �،أو
طائرة مع العلم بالوقائع التى جتعل منها
�سفينة �أو طائرة قر�صنة�،أو
ج� /أي فعل من �أفعال التحري�ض على
التي�سري الق�صدى لأي من الأفعال املو�صوفة
�ضمن الفقرتني (�أ -ب ) �أعاله من هذه املادة
فى �أعايل البحار ،او فى مكان خارج
�إخت�صا�ص �أية دولة �،أوفى حدود �أرا�ضى
دولة �إرتريا.
وتعد جرائم �إختطاف الطائرات املدنية
التى تقل على متنها امل�سافرين من اجلرائم
اجلنائية اخلطرية التى ترتتب عليها �آثار
قانونية فى غاية الأهمية واخلطورة ،
وبناء ًا على �أحكام املادة  230من قانون
العقوبات ف�إن مرتكب جرمية �إختطاف
الطائرة يخ�ضع للعقوبة املن�صو�ص عليها
ادناه وعلى النحو التالــــى-:
ال�شخ�ص الذى يحتجز طائرة �،أو بغر�ض
�سيطرته عليها بالقوة �،أو بالتهديد بالقوة
�،أوب�أي �شكل �آخر من �أ�شكال التخويف ،
يعترب مرتكب ًا جرمية �إختطاف الطائرات
 ،اجلرمية اخلطرية من الطبقة  2املعاقب
عليها بال�سجن مدى احلياة �،أو فى حاالت
اخلطورة الإ�ستثنائية بالإعدام �،أو ال�سجن
ملدة حمددة ال تقل عن � 19سنة وال تتجاوز
� 23سنة .
 1-3جرمية تعري�ض �سالمة طائرة �أو
املطار للخطر
ترتبط جرمية تعري�ض �سالمة الطائرة
واملطار اىل اخلطر مع جرمية �إختطاف
الطائرات وال ميكن الف�صل بينهما ،ولذلك
ف�إن قانون العقوبات الإرترى قد ن�ص على
العقوبة التى ينالها كل من �إقرتف مثل هذه
اجلرمية اخلطرية وفق �أحكام املادة 231
من هذا القانون التى تن�ص على الآتـــى-:
يعترب مرتكب ًا جرمية تعري�ض �سالمة طائرة
�أو املطار اىل اخلطر  ،اجلرمية اخلطرية
من الطبقة  3املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 16سنة وال تتجاوز 19
�سنة ال�شخ�ص الذى يقوم عمد ًا ،
�أ /ب�إرتكاب عمل عنبف �ضد �شخ�ص �آخر
 ،وهما على منت طائرة �أثناء حتليقها مما
عر�ض �سالمة الطائرة للخطر .
يحتمل �أن ُي ّ
ب /ب�إرتكاب عمل عنيف �ضد �شخ�ص �آخر
وهما فى مطار تابع للطريان املدنى  ،مما
يت�سبب � ،أو يحتمل �أن يت�سبب فى �أذى ج�سيم
عر�ض
�،أو موت  ،ويعر�ض �،أو يحتمل �أن ُي ّ
ال�سالمة فى املطار للخطر.
ج /بت�سبب فى عطل للطائرة �أثناء عملها

 ،مما يجعلها غري قادرة على التحليق ،
�أو يحتمل �أن يعر�ض �سالمتها للخطر �أثناء
حتليقها .
دُ /ي�ضع �،أو يت�سبب فى و�ضع اي �شيئ على
منت طائرة  ،مما يحتمل �أن ُبلحق بها �رضر ًا
يجعلها غري قادرة على التحليق �،أو يحتمل
عر�ض �سالمتها للخطر �أثناء التحليق
�أن ُي ّ
�،أو
ه /ب�إ�ستخدام �سالح �،أو مادة �،أو جهاز
لتدمري �،أو لإحلاق �رضر خطري ب�إمكانيات
مطار تابع للطريان املدنى �،أو لت�سبيب
عر�ض
عطل فى اخلدمات بهذا املطار  ،مما ُي ّ
عر�ض ال�سالمة فيه للخطر.
� ،أو يحتمل �أن ُي ّ
 1-4و�ضع متفجرات �أو قنابل على منت
الطائرة
عر�ض حياة
من اجلرائم اخلطرية التى تُ ّ
و�سالمة الأ�شخا�ص للخطر هى جرمية و�ضع
متفجرات �،أو قنابل داخل الطائرة مما ي�ؤدى
اىل نتائج و�آثار قانونية فى غاية اخلطورة
وت�ؤدى اىل �إثارة اخلوف والهلع للم�صري
املجهول الذى ينظر ه�ؤالء امل�سافرين على
منت هذه الطائرة ،وب�إعتبار �أن �إقرتاف مثل
هذه اجلرائم يعد من اجلرائم اخلطريةجد ًا
ف�إن قانون العقوبات قد ن�ص فى املادة 232
منه على العقوبة التى تنال كل �شخ�ص يقوم
ب�إرتكاب مثل هذه الأعمال اخلطرية وذلك
على النحو التالــــى-:
املادة232
ال�شخ�ص الذى يكون قد �أقدم عمد ًا على
متفجر�،أو
و�ضع �،أو ال�رشوع فى و�ضع جهاز
ّ
قنبلة �أو غري ذلك من الأجهزة اخلطرية داخل
احلقائب � ،أو العف�ش �أو �شيئ �آخر على منت
طائرة يعترب مرتكب ًا جرمية و�ضع متفجرات
�أو قنابل على منت طائرة  ،اجلرمية اخلطرية
من الطبقة  5املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 10سنوات وال تتجاوز 13
�سنة.
 1-5جرمية حيازة �أ�سلحة نارية �أو
متفجرات
�أن الأ�شخا�ص املجرمني الذين ُيقدمون
على �إقرتاف اجلرائم ب�إ�ستخدام �أي �سالح
نارى � ،أو متفجرات من قنابل وغريها من
الأدوات اخلطرية التى ت�ساعدهم فى �إمتام
اجلرمية  ،وذلك دون احل�صول على �أي
�إذن �أو ترخي�ص مينح لهم من قبل جيهات
الإخت�صا�ص يحوزون مبوجبه على مثل
هذا النوع من ال�سالح ف�إنهم بعتربون وفق
�أحكام املادة 233من قانون العقوبات قد
ارتكبوا جرمية خطرية تُ عر�ضهم للم�ساءلة
القانونية وذلك على النحو التالــى-:
ال�شخ�ص الذى يحمل �أو يحوز عمد ًا وبال
�سلطة م�رشوعة �سالح ًا ناري ًا �أو متفجرات
 ،اجلرمية اخلطرية من الطبقة  8املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 3
�سنوات وال تتجاوز � 5سنوات .
بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إن ُ
رشع يتعامل
امل� ّ
مع اجلرائم ح�سب طبيعتها �إن كانت جرمية
ب�سيطة �أو خطرية �،أو م�شددة وبناء ًا على ذلك
فغن �أي �شخ�ص يقوم ب�إرتكاب جرمية حتت
املادة  233من قانون العقوبات املذكورة
متفجر
�أعاله يحمل ال�سالح النارى �أو �أي
ّ

فى مكان �أو مبنى عام يرتدد عليه اجلمهور
ب�شكل دائم وم�ستمر � ،أو فى �إجتماع عام �أو
حمرك وذلك بق�صد �إرتكاب
�أي �سيارة ذات
ّ
جرمية بها �،أو يقوم ب�إخفاء هذا النوع
من ال�سالح من اجليهات املخت�صة واجهزة
املراقبة �أثناء توجهه لل�صعود اىل الطائرة
�،أو عندما يكون على منت الطائرة فى جميع
هذه الأحوال ف�إنه يعترب مرتكب ًا جرمية
حيازة الأ�سلحة النارية �،أو املتفجرات
امل�شددة اجلرمية اخلطرية من الدرجة 7
املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل
عن � 5سنوات وال تتجاوز � 7سنوات وذلك
وفق �أحكام املادة  234من قانون العقوبات
التى تن�ص على -:
ال�شخ�ص الذى يرتكب جرمية حتت املادة
� 233أعاله �أو
�أ /يحمل هذه الأ�سلحة النارية �أو املتفجرات
فى مبنى عام � ،أو مكان عام �،أو �إجتماع عام
�،أو فى عربة مبوتور .
ب /يحمل هذه الأ�سلحة النارية �أو
املتفجرات اىل داخل �سجن �أو مكان�آخر
ي�ستخدم فى �إحتجاز املجرمني
ج /يح�صل على هذه الأ�سلحة النارية �أو
املتفجرات نتيجة �إرتكاب جرمية �أخرى
د /يحمل هذه الأ�سلحة النارية �أو
املتفجرات �،أو يكون فى متناوله خفية ،
�سالحاناريا �أو متفجرات �،أثناء وجوده على
منت طائرة � ،أو �رشوعه فى ال�صعود اليها
.
يعترب مرتكب ًا جرمية حيازة الأ�سلحة
النارية �أو املتفجرات امل�شددة اجلرمية
اخلطرية من الطبقة  7املعاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن � 5سنوات
وال تتجاوز � 7سنوات .
الإجتار بالأ�سلحة النارية �أو
1-6
املتفجرات
وهى جرمية ذات �صلة مع جرمية حمل
ال�سالح واملتفجرات دوت احل�صول على �إذن
متعمد يقوم بت�صنيع
�أو ترخي�ص وب�شكل
ّ
الأ�سلحة �أو املتفجرات �،أو بقوم ب�إ�ستريادها
من خارج الوطن �،أو يقوم بنقل هذه
الأ�سلحة واملتفجرات اىل املكان الذى طلب
منه �إي�صالها اليه �،أو يرغب هو فى فعل ذلك
� ،أو يقوم يتخزين هذه الأ�سلحة واملتفجرات
فى مكان خفى �أو م�ستودع خفى جتنب ًا من
وقوع هذه الأ�سلحة واملتفجرات فى يد
ال�سلطات املخت�صة �،أو يقوم بتحويل هذه
الأ�سلحة واملتفجرات بطريقة غري قانونية
اىل �شخ�ص �آخر بغر�ض �إ�ستخدامها �أو
الإجتار بها  .فى جميع هذه الت�رصفات غري
القانونية فالقانون يعاقب عليها جنائي ًا
وذلك وفق �أحكام املادة  235من قانون
العقوبات على ال�شكل التالــى-:
ال�شخ�ص الذى يقوم عن عمد ،وبدون
ترخي�ص بت�صنيع �،أو �إ�سترياد �أو نقل � ،أو
تخزين �،أو ب�أية و�سيلة �أخرى  ،حتويل
�أ�سلحة نارية �أو متفجرات ل�شخ�ص �آخر غري
خمول له حيازتها  ،يعترب مرتكب ًا جرمية
ّ
الإجتار فى الأ�سلحة النارية �أو املتفجرات
اجلرمية اخلطرية من الطبقة  6املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 7
�سنوات وال تتجاوز � 10سنوات.
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اال�سرة املثالية
�إعداد /عبدالقادر �أحمد
ترجمة  /عربي حممد قيتا
هناك مفهوم يتم تداوله ب�شكل م�ستمر
ومتكرر يف عملية التعليم والتعلم
وهو " العالقه الثالثيه " واذا كان �أحد
التالميذ يتابع تعليمه ب�شكل منظم
وي�سعى لبلوغ م�ستوى معني ،ف�إنه
يتطلب التمهيد بني اال�رسة واملعلم
والطالب ،وينبغى �أن الينح�رص ذلك
ب�شكل نظري بل يتعداه ليتم ت�أكيده
ب�شكل تطبيقي ،ويف جمتمعنا ف�إن هذا
املفهوم الهام بعملية التعليم عند
النظر اىل م�ستوى االهتمام من الثالث
�أطراف فال ميكن القول ب�أنها مت�ساويه
وتطبق ب�شكل فعلي ،وبالرغم من ذلك
ف�إذا كنا �سنطرح مثا ًال يف هذا االمر،
وهو التن�سيق بني الثالث �أطراف وهم
الطالب واملعلم واال�رسة ،فهناك
الكثري من االفراد املثاليني الذين
طبقوا هذه النظرية وح�صلوا على
نتائجها االيجابية و�إنت�رصوا وجنحوا
فيها ،و�أحدى هذه اال�رس املثالية هي
�إ�رسة ال�سيد زرا بروخ يفطر ،وتعي�ش
هذه اال�رسة يف م�صوع ،وقد ت�صدت
هذه اال�رسة ملا �صادفها من م�شاكل
�إقت�صادية بكل عزميه و�صرب من
جانب ،ومن جانب �آخر ف�إنها كونت
عالقات قوية مع املدر�سة التي كان
�أبناءها يدر�سون فيها ،مما �ساهم
ب�شكل كبري يف الو�صول ب�أبناءها اىل
�ساحات النجاح والن�رص ،ووالد هذه
اال�رسة هو املنا�ضل زرا بروخ يفطر،
والذي �إن�ضم اىل امليدان يف العام
1986م وبعد اال�ستقالل مت توزيعه
كع�ضوا يف القوات البحرية يف مدينه
ع�صب ،و�أثناء ذلك تزوج مع ال�سيدة
�أببا �أمل �سقد وذلك بالعام 1997م،
وعا�شوا يف مدينة ع�صب حتى �أجنبوا
طفلهم البكر " فلمون" ،و�إنتقلوا بعد
ذلك اىل مدينة م�صوع وبالعام 2000م
�أجنبوا �إبنهم الثاين روبيل ومن ثم
ناهوم و�سيم ودلينا وق�سانت ،وبذلك
ف�إن عدد �أبناءهم االجمايل هو �سته
�أبناء.
ويقول ال�سيد زرا بروخ " الزلت
�أنا ع�ضو ًا بالقوات البحرية ،وعندما
ت�صادفك امل�شكالت االقت�صادية يف
حياتك ،فالبد من بذل جمهود على
قدر �إ�ستطاعتك لتح�سني حياتك،
وهناك حكمة �شعبية قائلة " �أن االم
مبا تراه وتربي �أبنئها ب�صغرهم ف�إنها
دائم ًا حت�سبهم �صغار ًا" ف�إنى كان لدي
مبخيلتي مفهوم �أن �أبنائي اليزالون
�صغار ًا نحو العمل ،ويف يوم من
االيام ف�إن �أبنائي فلمون وروبيل قالوا
ب�أنهم �سوف ي�ست�أجرون �إحدى عربات
ال�شحن ال�صغرية ليعملوا بها ،وذلك
�أثناء �سفري ملهمة معينه ،وبالفعل
ف�إنهم بد�أو العمل بدون �أي تردد،
و�شاهدتهم عندما رجعت من ال�سفر،
وقلت لهم عليكم االهتمام بتعليمكم

فقط ،و�أنتم التزالون �أطفا ًال ،وفكرة
العمل عرب عربية ال�شحن هذه كيف
�ستقدرون عليها ،وبذلك حاولت
�أن �أمنعهم عن ذلك ،وقالوا يل ال
تقلق �سوف جنرب ذلك وفيما يتعلق
بالتعليم ،فلي�ست هناك �أي م�شكلة
�سوف نتابع تعليمنا ب�إنتظام ،ويقول
ال�سيد /زرا بروخ ب�أن هذان الطفالن
الكبار بد�أ بالعمل منذ �صغرهما ومل
يق�رصا يف تعليمهم ،وعندما يعودون
من العمل يقومون بت�أدية واجباتهم
املنزلية ،ويتعاونون مع بع�ضهم
البع�ض ،ويقول ب�أن هناك حكمة
�شعبية قائلة " التقول له عاقب،
ولكن فليعطيك الرب االبناء املهذبني
" ويقول ب�أن ما و�صفه االجداد القدماء
قد ر�آه بنف�سه يف �أبناءه.
من جانبها فقد �أ�ضافت ال�سيدة
�أببا قائلة " �إن هذان االبناء الكبار
بد�أ بن�شطان بالعمل منذ طفولتهما،
وبعدما يعودان من العمل يقومان
بت�أدية واجباتهم املنزلية ،وهما
يقومان بالتعاون فيما بينهما
" ،ومبا �أنه من االف�ضل �أن يورث
الوالدين �أبناءهم التعليم �أكرث من
الرثوة واالمالك ،لذا ف�إن جل �إهتمام
الوالدين نحو �أبناءهم هو بالتعليم
بالدرجة االوىل لتكون جهودهم
من�صبة ليل نهار يف ت�أدية واجباتهم
املنزلية ،وبالرغم من ذلك وب�سبب
ما يطر�أ من ظروف �أو م�شاكل ف�إن
هناك الكثري من اال�رس تقوم ب�إر�سال
�أبناءها اىل العمل.
وال�سيد زرا بروخ وال�سيدة �أببا
قاما ب�إدخال �أبناءهم اىل املائدة
التعليمية ،ومبا �أنهما قاما
باال�ستفادة من هذه الفر�صة
عرب القيام مبراجعة
املدر�سة ب�شكل م�ستمر
بهدف بلوغ امل�ستوى
املطلوب ،وبالفعل ف�إن
ذلك الهدف مت �رضبه
ب�شكل جيد ،و�إ�ستطاعوا
بذلك على التعرف ومتابعة
م�ستويات �أبناءهم  ،ومبا
�أن دور الوالدين باملتابعة
والت�شجيع �رضوري جد ًا لالبناء
والذي ي�ساهم ب�شكل كبري على حبهم
و�إهتمامهم للتعليم ،و�إذا �أ�ضيف مع
ذلك �إهتمام املعلمني البالغ ف�إن
النتائج �ستكون عالية و�إيجابية،
وهذا ما فهمه والدي هذان الطالبان
ب�شكل كبري وتعرفنا عليه مبجمل
حديثهم.
وا�ضاف ال�سيد زرا بروخ بالقول
" �إن هذان االبنان بد�أو تعليمهم يف
مدر�سة ختمية يف م�صوع ،وكان
م�ستوى �إبنى فلمون متو�سط ًا يف
البداية ،وعندما وا�صل التعليم
و�إزداد فيه ف�إنه بد�أ يجتهد ويتقوى،
ويف النهاية عندما جتهز للذهاب اىل
�ساوا بال�صف احلادي ع�رش ف�إنه �أحرز
الرتتيب الرابع ،بعد ذلك �إرحتل اىل

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين
�ساوا ،وح�صل بعد ذلك على درجة
البكلريو�س ليلتحق بكلية العلوم
والتكنولوجيا مباي نفحي ،وهو
الآن يدر�س ويوا�صل تعليمه بال�سنه
الثالثه ،حينها تذكر ال�سيد زرا
بروخ �شي معني وحتدث عنه قائ ً
ال "
عندما بد�أ �إبنى روبيل التعليم ،قلت
له اذا �إجتهدت يف تعليمك ف�إن والديك
وكل النا�س يحبونك ،ويعطيك
معلمك جوائز التفوق ،ون�صحته
على ذلك النهج ،وقد قام برت�سيخ
هذه املعلومه بذاكرته وكرب عليها،
ومنذ �أن بد�أ تعليمه وحتى الآن كان
ينال اجلوائز وكان متفوق ًا ،و�إنتقل
بعد ذلك اىل �ساوا وح�صل على درجة
البكلريو�س ،والتحق اىل كلية االداب
بعدي قيح وهو يوا�صل تعليمه
هناك ،وكذلك �إبنى ناهوم و�أبنائي
الذين خلفهم ف�إنهم باملثل يحرزون
اجلوائز ومتفوقني بالتعليم الذي
يوا�صلونه ".
و�أغلب اال�رس مبا فيها الوالدين
يتمنون �أن يحرز �أبناءهم النجاح
والتفوق واليرغبون غري ذلك من
الف�شل والر�سوب ،ومبا �أنه كذلك
ف�إن هناك الكثري من اال�رس تقوم
بال�سعي وبذل اجلهود الكبرية من
�أجل �أن ينجح �أبناءهم يف التعليم،
وبالرغم من ذلك ف�إن كل هذا اجلهد
واال�ستثمار املبذول بالتعليم ،مل يتم
جنى ثماره يف االبناء وذلك االمر يف
كثري من اال�رس ،وقد �س�ألنا ال�سيد زرا
بروخ وبتجربته يف ذلك ف�أجاب قائ ً
ال
" �إذا كان يف �أحد املنازل م�صدر ًا ميثل
املثالية ف�إن بقية االخوة ميتثلون على
نف�س امل�سار ،و�إن �أبنائي ال�صغار مبا
�أنهم ح�صلوا على �أخوة
مثا ليني

ف�إ نهم
ي�سعون على الدوام
لكي ي�صبحوا مثلهم ويلحقوهم،
ونحن ال ندعي �إطالق ًا من �أننا قمنا
ببذل جهد معني لهم ،ف�إن طبيعتهم
متتاز بحب العمل والتعليم ،ويف
احلقيقة ف�إن �أبناءنا اليخرجون عن
طاعتنا و�شورنا ،وبالرغم من �أن
م�س�ؤليتنا تكمن يف توجيه م�سارهم،
ولكن �إهتمامه وجاهزيتهم هي التي
�أو�صلتهم اىل هذا امل�ستوى ،ومل
نقم مب�ساعدتهم عرب تخ�صي�ص معلم
خ�صو�صي باملنزل �إطالق ًا " ،وبعد ذلك
حاولنا �إ�ستطالع ر�أي �أبناءه الطالب
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يف ذلك فكانت �إجابتهم " ناهوم هو
طالب يف ال�صف الثامن ،وبد�أ تعليمه
االبتدائي مبدر�سه ختميه وظل مينح
اجلوائز متفوق ُا بهذه املرحلة،
و�إنتقل بعد ذلك اىل مدر�سة البحر
االحمر املتو�سطه ،وهناك �أي�ض ًا ح�صل
على الرتتيب االول ،واحرز الرتتيب
الثامن على م�ستوى املدر�سة ،و�إنتقل
بذلك اىل ال�صف ال�سابع ،ويف هذه
املرحلة �أحرز الرتتيب االول ،وذلك
عند �إنتقاله من ال�صف ال�سابع اىل
الثامن ،ويف هذه الآونه �إنتقل اىل
املرحلة الثانوية وهويوا�صل بذل
جهوده ب�إمتياز عايل ،وي�صف بالقول
لدي �إميان را�سخ يف م�س�ألة معينه
وهي " �إن الرب منحنا جميع ًا عقل
من نوع واحد ،وي�أتي االختالف يف
املذاكرة ،وعدم املذاكرة " وين�صح
بقية الطالب �إنطالق ًا من ذلك بالقول
" البد �أن تقللوا من اللعب وتكثفوا
من املذاكرة ،والبد من القيام
بتنظيم �أوقاتهم ويخ�ص�صوا كل �أمر
بوقت معني ،وي�ستفيدوا منه،
وان يخ�ص�صوا وقت ًا
للعمل ووقت ًا

للمذ ا كر ة
للعب
ووقت ًا
" وي�ضيف بالقول "
�أنا �أقوم بتنظيم وقتي ،واذا كنت
�أدر�س بالفرتة امل�سائية ف�إين البد
�أن التزم بالعمل واملذاكرة بالفرتة
ال�صاحية ،واذا طلب منى �أ�صدقائي
�أن اللعب معهم ف�إين �أقول لهم البد
او ًال من �إجناز عملي ،و�إذا �إ�ستدعوين
بوقت مرحي ف�إن اللعب معهم ،ويف
وقت املذاكرة ف�إن �إخوتي يقومون
مب�ساعدتي والتعاون معي " ،واما
االبن �سيم اي�ض ًا ف�إنه على نف�س
الوترية وباملثل مع �أخيه ناهوم،
�سواء يف عمله
وو�ضح لنا ب�أنه مي�ضي
ً
او تعليمه بربنامج معروف ومنظم،
وو�ضحوا لنا وا�صفني والديهم
قائلني " �إن والدينا ين�صحوننا ب�أن
االولوية العظمى البد �أن يتم �إيالئها
للتعليم ،ويقولون لنا ذاكروا
درو�سكم وين�صحون دوما باالجتهاد
واملواظبه عليه ،ومبا �أنهم ي�ضعوا
لنا وقت ًا معين ًا للعمل واملذاكرة فال
تواجهنا �أي م�شاكل بذلك " ،وي�ضيف
االب يف ذلك بالقول " �إن هوالء االبناء
�سواء
ي�ستثمرون �أوقاتهم ب�شكل منظم
ً
يف تعليمهم �أو عملهم مما �ساعدهم
ذلك على النجاح والتفوق ،ونحن
من جانبنا ينح�رص دورنا يف االبوه
وتربيتهم و�إعا�شتهم ،و�إن احوالهم
تعتربفوق �سنهم ،وهم �أبناء نا�ضجني
".
ومبا �أننا ر�أينا مدى العالقة
الوطيدة �ضمن العالقة الثالثيه من
جانب الطالب والوالدين ،فحاولنا
التعرف على عالقة هذه اال�رسة مع

املدر�سة واملعلمني وكيف هو حالها
؟ وقد التقينا مع احدى معلميهم
وهي املعلمه يوهانا والتي حتدثت
قائلة " لقد تعرفنا على هذه اال�رسة
عندما ح�رض الينا ال�سيد زرا بروخ
اىل املدر�سة لي�س�أل عن �إبنه روبيل،
وعندما التقيناه باملرة االوىل قال يل
�أن روبيل ابني يهتم بكي كثري ًا ،ونحن
من جانبنا ال ن�ستطيع �أن ن�ساعده
الننا المنلك االمكانية يف ذلك،
ف�إ�سمحي يل ب�أن �أحملكي امل�سئولية
مبتابعته والتعاون معه يف التعليم
" ،ومن حينها فقد كنت �أتابع روبيل
ب�شكل م�ضاعف و�أهتم فيه عن قرب،
وقد وجدته طالب ًا مهتم ًا وجمتهد ًا،
والجتد له �أية �أخطاء يف كل املواد
الدرا�سيه ،وعدا ذلك ف�إين بد�أت �أذهب
اىل منزله ال�س�أل منه و�أتابع �أحواله
".
وتقوم املعلمه يوهانا باالهتمام
بطالبها خارج املدر�سة وحتاول
متابعتهم عن قرب ،وتتحدث عن
ما�صادفها يف �أحد االيام ب�شوارع
مدينة م�صوع وتقول يف ذلك " لقد
�شاهدت الطالب روبيل يتجول يف
�شوارع مدينة م�صوع وهو يدف
عربية �شحن �صغرية ،وال يتماثل
هذا الطالب مع غريه من الطالب
باملدر�سة ،وعرفت حينها �أنه ي�ساعد
�أهله و�أ�رسته ويتابع درا�سته ،وكنت
�أتعجب منه متى يح�صل على الوقت
الكايف للمذاكرة ،وكان يحرز الرتتيب
االول او الثاين يف الف�صل ،وكنت
�أتعجب ماهو ال�رس وراء جناحه،
وقد التحق بالدفعة  31يف �ساوا ،وقد
ذهبت اىل �ساوا وو�صلته ،وقد فرحت
كثري ًا عندما عرفت �أنه �أحرز درجه
البكلريو�س ودخل بعد ذلك اىل كليه
الآداب بعدي قيح ،وحتى �أخيه فلمون
ف�إنه يوا�صل تعليمه بتخ�ص�ص هند�سة
البحار ،و�إن حال هذه اال�رسة ي�شعرك
بال�سعادة ،وهي �إ�رسة مثالية حق ًا " ،
والبد على كل �إ�رسة �أن تقدم البناءها
الن�صح وامل�ساندة  ،وهذه اال�رسة
تقوم بقدر �إ�ستطاعتها برتبية �أبناءها
على االدب والنظام وهذا �أمر يح�سدوا
عليه ،و�أبناءهم اي�ضا يطيعوا �أ�رسهم
وب�صفة عامة ف�إذا مت التمكن من
توطيد العالقه بني اال�رسة واملعلم
والطالب ،ف�إنه �سيتم الو�صول اىل
الغاية املن�شودة ،وهذه اال�رسة
فعلي ًا هي ا�رسة مثالية .وال�سيد زرا
بروخ عندما ي�صف العالقة الثالثيه
ف�إنه يطرح املعلمه يوهانا كمثال
يقتدي به ،وهو يتذكر تلك املنا�سبة
قائ ً
ال " �أنا �أ�شكر كافة املعلمني،
و�أخ�ص املعلمه يوهانا وذلك عندما
�أحرز �إبنى روبيل الرتتيب االول
ونال اجلائزة ،وقد قامت بتجهيزه
باملالب�س و�إرتداء اجلزمه ،ونحن
�سعداء بهذه املعلمة املثالية والتي
البد من مكافئتها ،النها قامت بت�أدية
عملها ب�أكمل وجه ،وهي يف احلقيقة
يتجاوز دورها عن دور اال�رسة "،
والبد �أن يتحلى االبناء ب�سلوك �أ�رسهم
و�أن ي�ستوعبوا ما يعطونهم من الن�صح
واالهتمام ،ونحن �سعداء من برهم لنا
و�إمتثالهم لكالمنا ،ونحن فخوريني
النهم متكنوا من تنظيم �أوقاتهم ب�شكل
جيد ،مما مكنهم من الو�صول اىل بر
النجاح ،وندعوا لهم ب�أن يتمكنوا من
الو�صول اىل امل�ستوى الذي يتمنونه
يف امل�ستقبل وب�شكل م�ضاعف " ،وذلك
كما ي�شري اليه والدهم املنا�ضل زرا
بروخ يفطر.
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�إعداد /هاجر حممد نور

"الورم االفرتا�ضي"� :أ�سلوب جديد ال�ستك�شاف ال�سرطان حمى ال�ضنك وال�شيكونغونيا وفريو�س زيكا وحو�ش �صغرية تهدد الب�شر

طور علماء يف بريطانيا منوذجا
ثالثي الأبعاد لل�رسطان با�ستخدام
تقنية الواقع االفرتا�ضي ،وهو ما
يوفر �أ�سلوبا جديدا ال�ستك�شاف هذا
املر�ض.
وتُ تيح هذه الو�سيلة درا�سة عينة من
الورم ،م�أخوذة من مري�ض ،بالتف�صيل
ومن جميع الزوايا ،مع حتديد خريطة
لكل خلية مفردة.
ويقول الباحثون يف جامعة
كامربيدج �إن هذه الطريقة �ستزيد من فهمنا
لل�رسطان وت�ساعد يف البحث عن عالجات
جديدة .ويعد هذا امل�رشوع جزءا من برنامج
دويل للأبحاث .بد�أ الباحثون با�ستئ�صال عينة
من ن�سيج من �رسطان ثدي ،يبلغ حجمها 1
ملليمرت مكعب ،وحتتوي على � 100ألف خلية
�رسطانية .قطع الباحثون �رشائح رقيقة من
الأن�سجة ،وم�سحوها �ضوئيا ثم �صبغوها مبواد
لإظهار تكوينها اجلزيئي وخ�صائ�ص حم�ضها
النووي .ثم �أعادوا بناء الورم با�ستخدام تقنية
الواقع االفرتا�ضي.
وميكن حتليل الورم ثالثي الأبعاد داخل خمترب
ويتيح نظام الواقع االفرتا�ضي
لهذه التقنيةُ .
لأكرث من م�ستخدم فح�ص الورم من �أي مكان يف
العامل وقال غريغ هانون ،مدير معهد �أبحاث
ال�رسطان يف معهد كامربيدج ،لبي بي �سي "مل
يفح�ص �أحد جغرافيا الورم بهذا امل�ستوى من
التف�صيل من قبل� ،إنها طريقة جديدة للنظر �إىل
ال�رسطان" .وداخل املخترب االفرتا�ضي ،كان
ال�رسطان جم�سدا من خالل بكتلة من الفقاعات
متعددة الألوان .وعلى الرغم من �أن حجم
عينة الن�سيج التي حتتوي على الورم دقيقة
للغاية وال تزيد عن ر�أ�س الدبو�س� ،إال �أنه
ميكن ت�ضخيمها يف املخترب االفرتا�ضي ليتجاوز
حجمها عدة �أمتار.
وال�ستك�شاف الورم بالتف�صيل� ،سمح لنا نظام

الواقع االفرتا�ضي بـ"التحليق" عرب اخلاليا.
وبا�ستخدام �أجهزة ر�ؤية نرتديها ،كنا ننظر
داخل الورم ،الذي ح�صلنا على خالياه من
بطانة قنوات الناقلة حلليب الثدي .و�أ�شار
هانون �إىل جمموعة من اخلاليا التي كانت
حتلق بعيدا عن املجموعة الرئي�سية ،وعلق
قائال "هنا ميكنك ر�ؤية بع�ض خاليا الورم التي
هربت من القناة".
و�أ�ضاف "قد تكون هذه هي النقطة التي انت�رش
منها ال�رسطان �إىل الأن�سجة املحيطة ،و�أ�صبح
خطرا للغاية .فح�ص الورم ثالثي الأبعاد يتيح
لنا التقاط هذه اللحظة".
و�أكدت كارين فو�سدن ،وهي كبرية علماء
مركز �أبحاث ال�رسطان يف بريطانيا على �أهمية
الفح�ص الدقيق لل�رسطان.
وقالت كارين ،التي تدير خمتربا يف معهد
فران�سي�س كريك يف لندن وتدر�س كيف تعمل
جينات معينة على حمايتنا من ال�رسطان وما
ينتج عندما يحدث خط�أ لعمل هذه اجلينات،
�إن "فهم كيفية تفاعل اخلاليا ال�رسطانية مع
بع�ضها البع�ض ومع الأن�سجة ال�سليمة �أمر بالغ
الأهمية �إذا �أردنا تطوير عالجات جديدة".
و�أ�ضافت مو�ضحة لبي بي �سي "النظر �إىل الأورام
با�ستخدام هذا النظام اجلديد فعال �أكرث بكثري
من الن�سخ الثابتة ثنائية الأبعاد التي اعتدنا
عليها".

�ضرر النوم والعيون مفتوحة وت�أثريه على ال�صحة

ينام بع�ض النا�س بعيون مفتوحة �أو
ن�صف مفتوحة ،وهذا �أمر �شاذ وي�ؤثر
�سلبا يف نوعية الراحة الليلية وال�صحة
ب�صورة عامة .وي�سبب هذه احلالة
مر�ض ي�سمى "( "lagophthalmosالعني
الأرنبية) ،والذي يتطور نتيجة �أمرا�ض
العني الطبيعية �أو املكت�سبة :ت�ضخم كرة
العني ،انقالب اجلفن� ،شلل نهاية الع�صب
الوجهي ،ورم يف حمجر العني ،وغريها.
وت�صيب هذه الأمرا�ض الب�رش يف خمتلف
الأعمار ،مع العلم �أن نوم �أطفال بعمر
ن�صف �سنة وعيونهم مفتوحة ال يعد مر�ضا.
ويو�ضح الأطباء هذه الظاهرة ب�أن الطفل يف
فرتة الراحة الليلية يكون عادة يف مرحلة
النوم ال�رسيع ،التي تتميز بعدم تطابق
اجلفون� ،أي �أنها حالة طبيعية.

وبح�سب خرباء منظمة
ال�صحة العاملية ،ف�إن
الظالم التام ي�ضمن راحة
ليلية فعلية .لأن هرمون
امليالتونني امل�س�ؤول عن
تنظيم الإيقاع اليومي هو
م�ضاد قوي للأك�سدة ،وينتج
يف الظالم .ومن ال�صعب
تقدير دور هذا الهرمون،
فهو يح�سن احلالة النف�سية
والعاطفية ،ما ي�سمح
مبكافحة الإجهاد ب�صورة
طبيعية.
وي�سمى امليالتونني هرمون اجلمال
واملناعة اجليدة .كما هناك عالقة
بني نق�ص هرمون النوم وظهور الأورام
ال�رسطانية .لذلك ف�إن العدو الرئي�س
لهذا الهرمون هو ال�ضوء يف فرتة الليل.
لذلك ف�إن النوم بعيون مفتوحة �ضار جدا
لل�صحة النف�سية واجل�سدية لل�شخ�ص.
كما �أنه ي�سبب ثقال �إ�ضافيا للدماغ ،لأن
بقاء العني مفتوحة يعني ا�ستمرار الدماغ
يف حتليل املعلومات .لذلك يالحظ �أن
ال�شخ�ص الذي يعاين من هذه احلالة ي�شعر
دائما ب�أنه مل ينم ومل ي�أخذ الق�سط الالزم
من الراحة .وهذا يف نهاية املطاف ي�ؤدي
�إىل �إنهاك الأع�صاب ،وتوتر العني ،حيث
تبدو يف ال�صباح حمراء وجافة.

حمى ال�ضنك وال�شيكونغونيا
وفريو�س زيكا �أمرا�ض اخذت
تهدد املنطقة  ،وي�صاب
النا�س يف املدن واالرياف
 ،وتعددت ا�سباب
بها
اال�صابة من قبل النا�س يف
كثري من املدن  ،لدرجة ان
ا�صبح لها ا�سماء وكنايات
متعددة فالبع�ض يطلق عليها
"كنك�شة" ويف ارتريا يطلق
عليها "كرف�س " ورمبا ا�سماء
اخرى يف مناطق اخرى .
وللتعرف على هذا املر�ض
وم�سبباته البد من اطالق الكثري من اال�ضاءة
عليه حتى يتحا�شاه النا�س .
حمى ال�ضنك وال�شيكونغونيا وفريو�س
زيكا ،تتحدر من عائلة فريو�سات واحدة،
وهي تنتقل عن طريق ل�سعة بعو�ض من
نوعي الزاعجة امل�رصية والنمر الآ�سيوي.
وتتواجد الزاعجة امل�رصية ب�شكل رئي�س
يف املناطق املدارية يف حني ت�ستوطن
بعو�ضة النمر الآ�سيوي يف املناخات
املدارية واملعتدلة جمتاحة بذلك
الأمريكيتني وحتى القارة الأوروبية.
ولهذه الأمرا�ض الثالثة �أعرا�ض م�شرتكة
كاحلمى وال�صداع والأوجاع ال�شبيهة ب�أوجاع
الإنفلونزا ،ويف التفا�صيل قد ي�سبب مر�ض
ال�شيكونغونيا �آالم ًا يف املفا�صل� ،إال �أنها
تتال�شى عادة بعد مرور �أيام �أو �أ�سابيع.
�أما فريو�س زيكا ،الذي مل يتفرغ العلماء
لدرا�سته ب�شكل معمق بعد ف�إنه ي�صعب
التعرف �إليه وغال ًبا ما مير من دون جذب
�أي انتباه .وتكون �أعرا�ضه خفيفة وقد ت�شمل

الطفح اجللدي والتهاب امللتحمة.
خطر الفريو�س يهدد ب�شكل خا�ص الن�ساء
احلوامل ،فقد لوحظت حاالت �صغر الر�أ�س
لدى حديثي الوالدة خالل فرتات تف�شي
الفريو�س.
من جهة �أخرى ،ت�شري منظمة ال�صحة
العاملية �إىل �أن ن�صف �سكان الأر�ض
معر�ضون للإ�صابة بحمى ال�ضنك وحمى
ال�ضنك الوخيمة هي من بني الأ�سباب
الرئي�سة امل�ؤدية �إىل االعتالل اخلطري
والوفاة يف �صفوف الأطفال يف �آ�سيا و�أمريكا
الالتينية.
وعندما ي�صاب �شخ�ص بحمى ال�ضنك
يكت�سب مناعة مدى احلياة ولكن �إزاء منط
واحد من بني �أمناط احلمى الأخرى ،وتبقى
�أف�ضل وقاية من هذه الأمرا�ض جتنب ل�سعات
البعو�ض.
ويف املناطق الأكرث عر�ضة خلطر هذه
الفريو�سات ين�صح ال�سكان ب�إفراغ حاويات
املياه وتنظيفها �أو تغطيتها وذلك بهدف
احلد من �أماكن تكاثر البعو�ض.

جينات قد يكون لها دور يف الإ�صابة به�شا�شة العظام!

باحثون
جنح
كنديون يف اكت�شاف
ع�رشات اجلينات
التي قد يكون لها
دور يف الإ�صابة
بذلك املر�ض !
وقام الباحثون
بيانات
بتحليل
من � 426ألف فرد ًا
لتحديد  518جين ًا
يخ�شى �أن يكون
لهم دور يف فقدان
الكثافة املعدنية للعظام .وجاء هذا
الك�شف الذي تو�صل �إليه فريق �أكادميي
من كندا ليمنح �آما ً
ال جديدةً للم�صابني
به�شا�شة العظام يف كل مكان حول
العامل.
وقال الباحثون �إن امل�شكلة تكمن
يف �أن خيارات العالج القائمة باهظة
الثمن وحتظى ب�آثار جانبية غري
مالئمة ،و�أو�ضحوا �أن ال�سعي ملعرفة
قدر �أكرب من املعلومات عن العوامل
الوراثية املرتبطة باملر�ض قد ي�سمح
للعلماء بالتو�صل لعالج مب�سط و�أكرث
ا�ستهدافاً.
وقام الباحثون ،بقيادة دكتور
جون موري�س ،بتجميع العوامل

الوراثية املرتبطة بالكثافة املعدنية
للعظام با�ستخدام بيانات الأفراد لدى
البنك احليوي يف اململكة املتحدة.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن هذه اجلينات
�شاهد منها
املكت�شفة حديثاً ،التي ُي َ
 300للمرة الأوىل ،تف�رس وتو�ضح 20
 %من التباين الوراثي املرتبط فعلي ًا
مبر�ض ه�شا�شة العظام.
و�أوردت بهذا اخل�صو�ص �صحيفة
الدايلي ميل الربيطانية عن دكتور
برينت ريت�شاردز ،وهو الباحث
الرئي�سي يف الدرا�سة ،قوله "ميكنني
القول �إن نتائجنا ت�شكل تقدم ًا كبري ًا
يف م�ساعينا لت�سليط ال�ضوء على فر�ص
ت�صنيع �أدوية تعالج اله�شا�شة ،خا�صة
و�أنه ال يوجد لدينا حالي ًا �سوى ب�ضع
خيارات عالجية حمدودة للمر�ض".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�شبابيات

خريجو الهند�سة املدنية :االجناز ي�ؤمن املياه لأكرث من  2016000من ال�سكان

اهم التحديات التي تواجه ال�سكان يف
عامل اليوم  ،ت�أمني مياه �صاحلة لل�شرب .
وهذا ي�شكل اكرب حتدي للدول الواقعة
ما �سمي جنوب ال�صحراء كارتريا ،لكونها
تقع على ال�ساحل املعروف باكرث مناطقه
ال�صحراوية ويعاين قلة املياه  .لكن ال�شعب
االرتري وحكومته يعملون جاهدين من
اجل التغلب على هذه املع�ضلة بكل ال�سبل
والو�سائل ،بحكم ان ت�أمني املياه تعد مهمة
ا�سا�سية التقبل الت�أجيل ،لذلك مت الرتكيز
على ت�أمني املياه بكل الو�سائل مبا فيها
ت�شجيع البحوث العلمية التي تبحث يف
كيفية حفظ املياه يف الكليات  .واحد تلك
النماذج كان الورقة البحثية التي اجنزها
طالب كلية الهند�سة املدنية  ،وهم بنيام
مرهاوي  ،قرماي عقباي  ،ا�سيا�س حمرت�آب،
قدو�س يو�سيف  ،،ميالت كفالي  ،،مكئيل
رزين  ،ناحوم ظقو � ، ،سام�سون كفالي
� ،سلمون فظوم ويو�سيف تخلي  ،والتي
وجدت القبول من قبل اخلرباء يف هذا
املجال  .فاىل ما جاء يف حوار مع ال�شباب
فاىل م�ضابط احلوار-:
•هل ميكنكم التعريف باجنازكم
هذا؟
يف احلقيقة الورقة
•
بعنوان م�رشوع عمل حول كيفية
ادارة مياه اخلريف وحفظها
يف العا�صمة ا�سمرا ،قدمناها
عام  2015يف نهاية عام درا�سي
بكلية الهند�سة مباي نفحي
(Asmara City Storm water
،);management frame wor
وهي تهتم ب�إيجاد حلول ل�ضائقة
املياه التي تعاين منها ا�سمرا.
وذلك بف�صل خط مياه اخلريف
الذي يرتبط بخط مياه ال�رصف
ال�صحي  ،والعمل على معاجلته
ليتم ا�ستخدامه واال�ستفادة منه .
• ملاذا جاء اختياركم لهذا امل�شروع؟
بد�أنا يف التفكري فيه
•
والتحدث مع بع�ضنا ونحن يف
ال�سنة الدرا�سية الرابعة  ،وفكرنا
يف انه البد من ان نقوم باجناز
م�رشوع يكون يف خدمة املواطن ،
ور�أينا ان نركز على اجناز م�رشوع
املياه بالن�سبة للعا�صمة ا�سمرا
حلاجتها املا�سة اليه  ،خا�صة
وانها اخذت تتو�سع وتتمدد االمر
الذي يفر�ض عليها توفري املزيد
من املياه لتلبية طلب امل�ستهلك
مع العلم ان احلكومة عملت على
تقدمي بع�ض احللول خا�صة يف
اجلزء اجلنوبي من املدينة .
•ما الهدف من م�شروعكم هذا ؟
كما نعلم جميع ًا ،
•
املاء ع�صب احلياة و�رشيانها
اال�ستمرار
 ،ولذلك �ضمان
للمجتمعات هو �ضمان وتوفري
مياه ال�رشب ال�صاحلة لال�ستخدام
 ،ومبا ان بالدنا تقع �ضمن

جنوب
ال�ساحلي
ال�رشيط
ال�صحراء والتي تعرف بقلة
املياه  ،وخا�صة العا�صمة ا�سمرا
اجتذبت
وملوقعها اجلغرايف
الكثري من ال�سكان  ،وهنالك خطط
التو�سع اكرث ف�إنه البد من توفري
مياه لكل تلك االعداد املتزايدة
 ،ور�أينا ان اجنازنا للم�رشوع
ميكن ان ي�سهم يف حل �ضائقة
املياه .وفوائد امل�رشوع والهدف
من اجنازه ميكن ياجازها يف
النقاط ادناه-:
ي�ساعد على احل�ؤول دون
•
هدر املياه وان�سياب ال�سيول اثناء
اخلريف يف الطرقات العامة .
يف حاالت هطول االمطار
•
الغزيرة يعمل على ف�صل خطوط
مياه االمطار عن مياه ال�رصف
ال�صحي التي كانت تختلط
وتت�سبب يف انفجار تلك اخلطوط
وت�سبب االمرا�ض وبع�ض امل�شكالت
ال�صحية .
تلعب دور ًا كبري ًا يف
•
احلد من النفقات والتكاليف عند
تنظيف جماري ال�رصف ال�صحي
.
•ماهي اخلطوات التي قمتم بها قبل ان
جتروا احل�سابات وتقرروا اجناز امل�شروع ؟
عندما قررنا ان نقوم
•
بالعمل يف امل�رشوع  ،و�ضعنا
ت�صور وجمعنا كل العوامل التي
متكننا من اجراء الدرا�سة  ،ثم قمنا
بزيارة املواقع التي ميكن ان
ي�سهم امل�رشوع يف تقدمي احللول
لها والقيام بالدرا�سات الالزمة
لذلك  .ولأن امل�رشوع هام وكبري
فقد بد�أنا يف االعداد له ونحن يف
ال�صف الرابع بالكلية ،لأهميته
كذلك كان عددنا اكرب باملقارنة
مع املجموعات التي تقوم بعمل
مماثل .
•هال �شرحتم لنا امل�شروع وتنفيذه
من الناحية الفنية ؟
يف البدء مت تق�سيم ا�سمرا
•
اىل ق�سمني كبريين ،هما الق�سم
ال�شمايل والق�سم اجلنوبي ،
وذلك وفق خطوط املياه ومياه
ال�رصف ال�صحي  .واجلزء االكرب
يف اجلنوب حيث ميتد خطوط
املياه يف اخلريف ومياه ال�رصف
ال�صحي ب�شكل منف�صل  ،اما يف
الق�سم اجلنوبي ف�إن مياه اخلريف
تختلط مبياه ال�رصف ال�صحي،
لذلك تبد�أ م�سودة امل�رشوع بكيفية
ف�صل خطوط مياه اخلريف عن
مياه ال�رصف ال�صحي يف الق�سم
ال�شمايل وعملنا على ا�سا�س ان
خطوط مياه اخلريف ت�سري يف
خط منف�صل وبجانب احداث خطوط
مياه لل�رصف ال�صحي فقط .وان
يتم توجيه خطوط مياه اخلريف
لت�صب يف خزان ماي نفحي  ،ويتم
توجيه خطوط ال�رصف ال�صحي
اىل ماي بال على ان يكون هنالك
برنامج ملعاجلته فيما بعد،
وبامل�صادفة وجدنا ان بع�ض

الزمالء قاموا باجراء بحوث
ودرا�سات حول كيفية معاجلة
مياه ال�رصف ال�صحي .
•وملاذا ف�ضلتم ان يتم توجيه مياه
اخلريف اىل خزان ماي نفحي ؟
لأن خطوط مياه
•
خريف الق�سم اجلنوبي مت
ت�صميمه على ان ي�صب يف
ماي نفحي  ،لذلك عملنا
يف ت�صميمنا ملياه الق�سم
ال�شمايل ان ت�صب اي�ض ًا يف
خزان ماي نفحي  .وذلك
بحم امكانية خزان ماي
نفحي يف ا�ستيعاب كميات
مياه كبرية مهما كان حجمها
 ،.باال�ضافة اىل امكانية
اال�ستفادة من انظمة تنقية
املياه به  ،كما انه لي�س من
ال�سهل يف م�رشوعات كبرية كهذه
ان جتد خطوط مياه وانظمة تنقية
جاهزة كما يف ماي نفحي  ،لأن مد
وتركيب خطوط حديثة مكلف كثري ًا
من حيث التكلفة املالية  ،وحتى
يتم تفادي مثل تلك التكاليف جاء
اختيارنا لتوجيه خطوط املياه
اىل خزان ماي نفحي .
عند ال�شروع يف كل ما يتعلق
•
باخلزانات ف�إن اهم �شيئ ميكن التفكري
فيه او ًال هو �ضمان حفظ املياه  ،ف�إذا
افرت�ضنا ان خزان ماي نفحي امتلأ يف
احد ف�صول اخلريف ما هي االحتياطات
التي و�ضعتموها لتحول دون في�ضان
مياهه؟
م�س�ألة ال�ضما ن ت�أتي
•
دائم ًا يف االولوية يف اطار اي
م�رشوع يتم بحثه ب�شكل علمي .
ونحن اي�ض ًا و�ضعنا اعتبار لتلك
الفر�ضية التي ذكرتها و�ضمناها
�ضمن احللول املقرتحة  ،وعندما
ت�صل اخلطوط اىل جتمعها يف
ا�سمرا و�ضعنا ت�صور حلجز املياه
ببوابة بحيث عندما ت�صل املياه
ذلك احلد الذي هو فوق طاقة
خزان ماي نفحي يتم حتويل
الفئ�ض عرب البوابة اىل ماي بال.
• ماهي العوامل التي ادخلتموها يف
االعتبار باال�ضافة ملا ذكر عند التفكري يف
القيام بامل�شروع املذكور؟
البداية و�ضعنا
يف
•
ت�صور مدى ت�أثري امل�رشوع يف
البيئة  ،و ت�أثرياته االقت�صادية
واالجتماعية ،وال�صعوبات الفنية
التي تواجهه  ،كل ذلك مع و�ضع
يف االعتبار متدد ا�سمرا وتو�سعها
.
ً
•و�ضعا يف االعتبار لكل ما ذكرمت كيف
تقيمون عملكم هذا ؟
من الطبيعي ان يكون
•
لكل عمل جانبه ال�سلبي وكذلك
اجلانب االيجابي  ،نذكر منه مدى
ا�ستفادة املجتمع من امل�رشوع
من جانبه وت�أثرياته ال�صحية
واالجتماعية  ،وهذا امل�رشوع
ت�أثريه على املجتمع من الناحية
ال�صحية كبري جد ًا  ،بحكم انه
يركزعلى احلفاظ على ا�صحاح

البيئة وبالتايل ت�أثريه االيجابي
كبري على املجتمع من الناحية
ال�صحية  ،كما انها لي�ست مكلفة
من الناحية املادية بل مفيدة،
�صحيح انها يف البدء مكلفة لكنها
وفق احل�سابات التي اجريناها
ف�إنها ت�سد ديونها خالل 14
عاما .ووفق تقديرات منظمة
ال�صحة العاملية ف�إن كل �شخ�ص
بحاجة ال 120لرت من املياه ،
باملقارنة مع تلك التقديرات ف�إن
م�رشوعنا �سيوفر مياه �صاحلة
لأكرث من  216000من ال�سكان.
•كيف تقيمون ناجت عملكم مبنظور
املعايري املهنية؟
يف كل عمل وخا�صة يف
•
االعمال التي تتعلق مب�رشوعات
الهند�سة املدنية  ،ف�إنه قبل
و�ضع احل�سابات للم�رشوع  ،يتم
او ًال تقدير التكاليف ،والفوائد
املرجوة منه  ،ولذلك نحن تقيدنا
بذلك املبد�أ  ،ووجدنا النتيجة
ايجابية  ،وكذلك لكونها وجدت
القبول من قبل اخلرباء يف هذا
املجال مت و�ضعها يف االولوية
بالن�سبة للم�رشوعات االخرى .
*ماهي ال�صعوبات والعراقيل
•
التي واجهتكم اثناء العمل ؟
كان التحدي االكرب
•
يف البداية  ،ف�إذا اردت ان ت�ضع
ت�صور خلطوط ال�رصف ال�صحي
 ،عليك او ًال ان توجد �سعة
ا�ستيعابه لكيات ال�رصف ال�صحي
 ،وللتعرف على ذلك يتطلب تقدير
عدد ال�سكان احلايل  ،وللح�صول
على التقدير ال�صحيح تعبنا كثري ًا
 ،وكذلك للح�صول على كميات
املياه املحفوظة على مراجعة
ن�سب هطول االمطار يف الفرتات
ال�سابقة والرجوع اىل وثائق
االر�صاد اجلوي ور�صد البيانات
( )DATAوهذا اي�ض ًا كان لي�س
بال�سهولة احل�صول عليه ،رغم
اننا متكنا من جتاوزه بف�ضل
تعاون كل اجلهات املخت�صة
 ،اي�ض ًا �ضمن التحديات التي
واجهتنا �ضيق بع�ض طرقات
ا�سمرا .فعندما ت�ضع م�سودة لأي
عمل عليك ان تعمل بحيث الي�ؤثر
�سلب ًا على اي جمال من املجاالت

وهذا بالت�أكيد �شيئ معقد .ومتعب
جد ًا  ،لكننا متكنا من التغلب
عليه بف�ضل تعاون ون�صائح
وار�شادات اخلرباء املخت�صني يف
هذا املجال .
ان كان هنالك بع�ض ما ميكن
•
ذكره من �صعوبات اثناء العمل ؟
بحكم انه مر عليه وقت
•
رمبا هنالك ما ميكن ن�سيانه
 ،لكن ماالميكن ن�سيانه  ،هو
االن�شغال امل�ستمر حتى يتم
االطمئنان اىل اجناز امل�رشوع ،
رغم اننا كنا اثناء العمل ن�ستمتع
ببع�ض العرو�ض واالفالم الفكاهية
من اعمال ماينا�س
كلمة اخرية تودون توجيهها؟
•
ان النتائج التي تتمخ�ض
•
عن البحوث والدرا�سات مبا انها
ت�سري جنب ًا اىل جنب الدرا�سة
االكادميية  ،ف�إنه عند التجربة
عملي ًا يتم تعديل ه وحت�سينه
با�ستمرار  ،لذلك نتوقع اننا
بحاجة م�ستمرة للمتابعة لكون
امل�رشوع كبري ،ولكونها تواكب
احلداثة والتطور فانها م�رشوع
وعمل كبري ونحن را�ضون عن
هذا االجناز  ،ولكن مبا ان ا�سمرا
ف�إنه يتطلب
تتو�سع با�ستمرا
التطوير امل�ستمر وهذا بالت�أكيد
امر مكلف .
ان كان هنالك من ت�شكرونه
•
او كلمة تودون قولها؟
او ًال نتقدم بال�شكر ملن
•
كانو دوم ًا بجانبنا ويف كل
املراحل وهم املهند�س يونا�س
مكئيل واملهند�س امانئيل يحدقو
 ،وكذلك لق�سم البنى التحتية
بادارة ا القليم االو�سط ولق�سمي
ال�رصف ال�صحي واملياه النقية
بوزارة االرا�ضي واملياه والبيئة
وق�سم توفري املياه و�آخرين ممن
قدموا لنا الدعم وامل�ساندة من
امل�ؤ�س�سات واالفراد ،كما نتقدم
بال�شكر اي�ض ًا لأ�ساتذتنا الذين
قدموا لنا كل الدعم والت�شجيع
وكذلك اال�صدقاء  ،وكذلك ا�رسنا
ودعمتنا حتى
التي �ساندتنا
ننجز امل�رشوع .
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

العدد ()72

�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن الأ�سبوع احلادي والع�رشين من الدوري الإجنليزي املمتاز:

تغيريات �سول�سكاير تقتل طموح نيوكا�سل

حقق مان�ش�سرت يونايتد فوزً ا ثمي ًنا خارج �أر�ضه على
ح�ساب م�ضيفه نيوكا�سل يونايتد بهدفني دون مقابل،
�أول �أم�س الأربعاء ،على ملعب �سانت جيم�س بارك� ،ضمن
مناف�سات اجلولة الـ 21من الدوري الإجنليزي املمتاز.
وحقق ال�شياطني احلمر رابع انت�صار على التوايل ،منذ
تويل الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير املهمة خل ًفا
للربتغايل جوزيه مورينيو ،ليحقق الفريق العالمة
الكاملة حتت قيادته .واعتمد �سول�سكاير منذ البداية
على طريقة ( ،)4-2-3-1بو�ضع الإجنليزي ماركو�س
را�شفورد كمهاجم �رصيح ،مع االعتماد على �أنتوين
مار�سيال وخوان ماتا على الأطراف� .أما الإ�سباين رافائيل
بينيتيز ،مدرب نيوكا�سل ،فاعتمد على طريقة (،)5-4-1
بو�ضع �سولومون روندو وحي ًدا يف خط الهجوم .وات�سمت
املباراة ب�إيقاعها ال�رسيع منذ البداية ،بعدما حاول كل فريق مباغتة الآخر يف الدقائق الأوىل .واندفع العبو مان يونايتد
ملنت�صف ملعب نيوكا�سل ،ملحاولة �إحراز هدف مبكر ،ما �سمح بوجود م�ساحات �شا�سعة يف اخلط اخللفي .وحاول نيوكا�سل
ا�ستغالل تلك امل�ساحات ب�إر�سال كرات طولية يف املناطق الدفاعية لل�شياطني احلمر ،ما �شكل خطورة بالغة على مرمى
احلار�س ديفيد دي خيا .وكان الغاين كري�ستيان �أت�سو على مقربة من هز �شباك ال�ضيوف يف �أكرث من منا�سبة بذات الطريقة،
بعد تلقيه متريرات بينية طولية ،لكن حماوالته مل يكتب لها النجاح .مل يح�سن الفريقان ترجمة كافة الفر�ص التي �أتيحت
لهما يف �أغلب فرتات املباراة .وافتقر العبو الفريقني لدقة اللم�سة الأخرية ،حيث �أ�ضاع وات�سو ،جناح نيوكا�سل ،مبفرده
العديد من الفر�ص التي �أتيحت له .ورغم جناح اليونايتد يف ت�سجيل هدفني� ،إال �أن العيب ذاته انطبق على العبيه حتى
�رصيحا باحلار�س مارتني دوبرافكا ،بعدما راوغه مبهارة رائعة ،قبل �أن ي�سدد
بعد التقدم ،حيث �أ�ضاع بول بوجبا انفرا ًدا
ً
الكرة يف ال�شباك من اخلارج .وجل�أ �سول�سكاير للخيارات املتاحة على مقاعد بدالء مان يونايتد ،ب�إقحام الثنائي روميلو
لوكاكو و�أليك�سي�س �سان�شيز بدلاً من مار�سيال وخوان ماتا ،يف الدقيقة  .63و�أراد املدرب الرنويجي زيادة الن�شاط يف خط
ٍ
ثوان معدودة ،بنجاحه يف ت�سجيل الهدف الأول لليونايتد من �أول مل�سة
�رسيعا يف
هجوم فريقه ،وهو ما ترجمه لوكاكو
ً
له .ومل يختلف احلال لدى املهاجم الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز ،الذي ترك ب�صمته � ً
أي�ضا يف املباراة .وا�ستطاع الدويل
الت�شيلي �صناعة الهدف الثاين لل�شياطني احلمر ،بعدما مرر كرة بينية داخل منطقة اجلزاء للمهاجم الإجنليزي ماركو�س
را�شفورد ،الذي مل يرتك الفر�صة وو�ضع الكرة داخل ال�شباك ،لتثمر تبديالت �سول�سكاير عن االنت�صار الرابع على التوايل.

بعد ت�رصيحاته الأخرية عن م�ستقبله مع البلوجرانا:

قاهر فالفريدي مر�شح خلالفته يف بر�شلونة

�أثار �إرن�ستو فالفريدي ،مدرب بر�شلونة ،ال�شكوك حول موقفه
من اال�ستمرار يف تدريب الفريق الكتالوين ،بعد ت�رصيحاته
الأخرية التي �أ�شار فيها لعدم تفكريه يف م�ستقبله مع البلوجرانا.
وكان املدرب الإ�سباين قد �أجرى مقابلة مع قناة بر�شلونة،
�أو�ضح فيها ب�أنه يركز على الفرتة احلالية مع الفريق لتحقيق
الألقاب ،م�ؤكدا �أنه ال يعلم م�صريه مع النادي ،رغم �أن عقده
�سينتهي بال�صيف املقبل .وك�شفت �صحيفة "ماركا"� ،أول �أم�س
الأربعاء ،ب�أنه يف حالة عدم تو�صل بر�شلونة التفاق مع
فالفريدي لتجديد عقده� ،سيكون كيكي �سيتيني ،مدرب ريال
بيتي�س ،من �أبرز املر�شحني خلالفته يف تدريب الفريق .ويتمتع
�صاحب الـ 60عاما ،مبيزات تتنا�سب �إىل حد كبري مع طريقة
و�أ�سلوب بر�شلونة ،الذي بد�أه يوهان كرويف ،ثم �سار عليه بيب
جوارديوال .ورغم �أن �سيتيني خا�ض فرتة �صعود مت�أخرة� ،إال �أنه حقق نتائج طيبة للغاية مع الفرق التي توىل تدريبها
خالل �آخر  3موا�سم� ،سواء بتوهج ال�س باملا�س حتت قيادته� ،إىل و�صوله بريال بيتي�س للعب يف الدوري الأوروبي .وعانى
بر�شلونة بالفعل �أكرث من مرة �أمام الفرق التي يدربها �سيتيني� ،آخرها الهزمية يف الليجا على يد ريال بيتي�س مبلعب كامب
نو ،بنتيجة  .3-4وف�ضال عن الإمكانيات الفنية والتدريبية ل�سيتيني� ،إال �أنه بالفعل �أ�صبح مدربا خبريا بالليجا ويعلم الكثري
عن طبيعة اللعب يف �إ�سبانيا ،وهو ما قد مييزه عن بع�ض املدربني املر�شحني ،و�إن كانت الإدارة ال ت�ضع تلك امليزة كمعيار
�أ�سا�سي .وترى ال�صحيفة ب�أن وقت ت�شايف هرينانديز لتدريب الفريق مل ي�أت بعد ،حيث من ال�صعب و�صول جنم الفريق
ال�سابق خالل اخلطة ق�صرية املدى ،كما �أنه �إذا مت �س�ؤاله عن تعيني مدرب خلالفة فالفريدي �سي�صوت بكل ت�أكيد ل�سيتيني.

يف ت�رصيحات �صفحية لرونالدو :

انتقال كري�ستيانو �إىل يوفنتو�س لي�س مفاج�أة
�أكد

رونالدو،

الربازيلي

العب ريال مدريد و�إنرت ميالن
الأ�سبق،

�أن

خطوة

انتقال

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
�إىل يوفنتو�س ،لي�ست مفاجئة
له.

وقال

الظاهرة،

يف

ت�رصيحات �أبرزها موقع "توتو
مريكاتو ويب"" :كري�ستيانو يف
يوفنتو�س لي�ست مفاج�أة ،نحن
نعي�ش يف كرة القدم ،ونتوقع
كل �شيء ،لكن �أمر جميل �أن نراه
يف الكالت�شيو رفقة �أن�شيلوتي".
و�أ�ضاف�" :إيكاردي �أ�صبح عالمة
مميزة لإنرت ميالن� ،إنه العب مهم للغاية ،ولي�س من ال�سهل بيعه" .وتابع�" :إنرت
ال يزال ينمو ،بينما يوفنتو�س هو الأقوى يف �إيطاليا حتى �إذا كان نابويل ي�ؤدي
ب�شكل جيد" .و�أردف�" :أنا �سعيد من �أجل �إنرت ميالن حتى لو كان الفريق خمي ًبا للآمال
يف دوري �أبطال �أوروبا هذا املو�سم ،ون�أمل �أن يعطي الفريق قري ًبا بع�ض املرح

جلماهريه" .ووا�صل�" :سباليتي ي�ؤدي ب�شكل جيد والو�ضع يف تطور وا�ضح ون�أمل
يف املزيد خالل امل�ستقبل" .وحول العودة من جديد �إىل �إيطاليا و�إمكانية تويل
رئا�سة النرياتزوري� ،رصح" :ال �أعرف� ،أنا م�شغول ج ًدا و�سعيد بالتحدي الذي قمت

به ب�رشاء نادي بلد الوليد ،لكني فكرت يف الأمر� ،إنهم يف قلبي ولن �أ�ستبعد ذلك
لكنني ال �أملك املال ل�رشاء �إنرت ميالن ،لذا يجب �أن �أ�ستمر مع بلد الوليد" .يذكر �أن
رونالدو لعب من قبل يف �صفوف �إنرت ميالن ملدة � 5أعوام من  1997وحتى .2002

ديوكوفيت�ش يوا�صل تقدمه ببطولة قطر لتن�س
وا�صل ال�رصبي نوفاك
امل�صنف
ديوكوفيت�ش،
الأول عامليا ،انت�صاراته يف
بطولة قطر للتن�س ،املقامة
مبجمع خليفة الدويل،
بفوزه على املجري مارتون
"،"2-1
فيك�سوفيك�س،
�أول �أم�س الأربعاء ،بدور
الـ 16للبطولة .وجاءت
نتيجة الأ�شواط بواقع
" 6-4 ،4-6و ،"6-1يف
مباراة ا�ستغرقت �ساعتني
و 5دقائق ،بعدما جنح
ديوكوفيت�ش يف ح�سم �أموره يف ال�شوطني الثاين والثالث .ويف �إطار مباريات
نف�س الدور� ،أنهى ال�رصبي د�سان جوكوفيت�ش مغامرة الليتواين ريكاردا�س
بريانكي�س ،بالفوز عليه بنتيجة  ،2-1بواقع " 0-6 ،7-6و ،"7-5ل�صالح الأول.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:الأربعاء  02يناير)

					
		

ت�شيل�سي

		

و�ست هام يونايتد

						
� 0 : 0ساوثهامتون 22:45
						
 2 : 2برايتون 22:45

									
2:0
وولفرهامبتون
		

كري�ستال باال�س 				22:45

						
									

هيدير�سفيلد تاون
بورمنوث

 2 : 1برينلي 22:45

 3 : 3واتفورد 23:00

نيوكا�سل يونايتد 2 : 0

		
مان�ش�سرت يونايتد 22:59
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رفقة منتخبات طموحة حتاول ترك ب�صمتها يف البطولة

العدد ()72

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

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

بعد �أن دفع ت�شيل�سي  64مليون يورو للح�صول على خدماته

مدربون "عمالقة" يظهرون يف واجهة ك�أ�س �أمم �آ�سيا لكرة القدم بولي�سيك ي�صبح �أغلى العب �أمريكي يف العامل

ت�شهد بطولة ك�أ�س �آ�سيا 2019
يف الإمارات ،عودة "عمالقة" يف عامل
التدريب ،خا�ضوا جتارب عاملية كبرية،
و�سيحاولون العودة للواجهة يف منتخبات
طموحة خالل البطولة.
و�سيكون احل�ضور الأوروبي كبريا يف
البطولة ،حيث �سي�رشف  17مدربا �أوروبا
على  17منتخبا يف البطولة ،بينما تعتمد
 4منتخبات فقط على مدربني حمليني،
وهي �أ�سرتاليا واليابان وكوريا ال�شمالية
وتركمان�ستان.
كما ميثل مدربي �أمريكا اجلنوبية
مدرب وحيد ،وهو الأرجنتيني هيكتور
كوبر ،مدرب �أوزبك�ستان ،كما ميثل
�أفريقيا مدرب وحيد �أي�ضا ،وهو اجلزائري
نور الدين ولد علي ،مدرب املنتخب
الفل�سطيني.
هنا �أبرز املدربني العامليني يف
البطولة:
الإيطايل مارت�شيللو ليبي

املدرب الإيطايل املخ�رضم ليبي يخو�ض
مغامرة جديدة ،وهي قيادة املنتخب
ال�صيني يف البطولة ،وي�أمل بتحقيق
الإجناز غري امل�سبوق ،وهو �إحراز ال�صني
للبطولة.
ويعترب ليبي من �أكرث املدربني
املرموقني يف تاريخ �إيطاليا ،خا�صة بعد
قيادته املنتخب الإيطايل لتحقيق ك�أ�س
العامل  2006يف �أملانيا� ،سبقها حتقيق
دوري �أبطال �أوروبا مع يوفنتو�س يف
 ،1996وحتقيق "الكالت�شيو" مع ال�سيدة
العجوز  5مرات.
ال�سويدي �سفني غوران �إريك�سون
يبدو �أن املدرب ال�سويدي املخ�رضم
�سفني غوران �إريك�سون على �أعتاب خو�ض
مغامرة "غريبة" جدا ،وهي قيادة منتخب
الفلبني ،يف �أوىل م�شاركاته بك�أ�س �آ�سيا.
�إيرك�سون قاد "اجليل الذهبي"
للمنتخب الإجنليزي يف بطولتي ك�أ�س
العامل  2002و ،2006كما حقق �آخر بطولة

دوري �إيطايل لنادي الت�سيو يف
مطلع الألفية.
الربتغايل باولو بينتو
الالعب الدويل الربتغايل
ال�سابق ،يخو�ض جتربة جديدة
يف عامل التدريب ،بقيادته
منتخب كوريا اجلنوبية
ال�شاب ،والذي يطمح للقب
الغائب منذ .1960
و�سبق لبينتو �أن قاد
كري�ستيانو رونالدو وزمالءه يف
املنتخب الربتغايل خالل خالل
ك�أ�س الأمم الأوروبية ،2012
والتي خ�رسها بركالت اجلزاء
�أمام �إ�سبانيا بعد �أداء م�رشف،
�إال �أنه ف�شل ف�شال ذريعا مع
الربتغال يف مونديال ،2014
وخرج من الدور الأول.
الأرجنتيني هكتور كوبر
�سيحاول الأرجنتيني هيكتور كوبر �إعادة
ر�سم �صورته كمدرب عاملي ،بعد ف�شله
مع املنتخب امل�رصي يف مونديال 2018
الأخري ،حني تعر�ض لثالث هزائم.
وميتلك كوبر �سجال طويال يف �أوروبا،
حيث ا�ستطاع قيادة فالن�سيا لنهائيي
دوري �أبطال �أوروبا ،كما حاز على جائزة
�أف�ضل مدرب يف �إ�سبانيا عام ،1999
و�أف�ضل مدرب يف �أوروبا عام .2000
الإيطايل �ألربتو زاكريوين
املدرب الإيطايل املخ�رضم يخو�ض
جتربة طموحة مع منتخب الإمارات يف
البطولة ،وعليه �ضغوطات كبرية للو�صول
بعيدا مع "الأبي�ض".
زاكريوين لديه باع طويل يف �إيطاليا،
حيث �سبق له تدريب �أي �سي ميالن و�إنرت
ميالن ويوفنتو�س والت�سيو ،كما �سبق له
�أن حقق ك�أ�س �آ�سيا  2011مع املنتخب
الياباين.

�إيليود كيبت�شوجي �أكرث من اقرتب من حاجز ال�ساعتني

بطل �أ�سرتايل �سابق ي�ستبعد ك�سر حاجز ال�ساعتني يف املاراثون قريبا

اقرتب العداء الكيني �إيليود
كيبت�شوجي ب�شكل مثري من حتقيق �إجناز
مرموق ،ب�إنهائه �سباق ماراثون الرجال
العام املا�ضي يف نحو �ساعتني فقط.
لكن �صاحب رقم قيا�سي عاملي �سابق
وخبري يف جمال علوم الريا�ضة البدنية،
يرى �أن الأمر رمبا �سي�ستغرق عقدا من
الزمان �أو نحو ذلك ،لتحطيم هذا الرقم.
و�أنهى كيبت�شوجي ماراثون برلني
يف �سبتمرب  2018يف �ساعتني ودقيقة
واحدة و 39ثانية ،وهو ما �أثار االحاديث
يف �أو�ساط �ألعاب القوى ب�ش�أن ما �إذا كان
مبقدور العداء الكيني �أو غريه حتطيم
حاجز ال�ساعتني عاجال ولي�س �آجال.
وينتمي العداء الأ�سرتايل ال�سابق
ديريك كاليتون للمع�سكر الذي يقول �إن
هذا �سيتحقق "�آجال".
وقال كاليتون "كنت �أتابع باهتمام
كبري على مدى  40عاما املا�ضية التح�سن
يف الأرقام التي تقرتب من ك�رس حاجز
ال�ساعتني يف �سباق املاراثون".
ويعرف العداء الأ�سرتايل البالغ من
العمر  76عاما ما يتحدث عنه بدقة.
و�سجل كاليتون رقما قيا�سيا عامليا
حني �أنهى ماراثون فوكوكا يف اليابان
عام  1967يف �ساعتني وت�سع دقائق و37
ثانية ،وهو رقم كان �سي�ضعه بعد مرور
ن�صف قرن يف املركز ال�سابع يف ترتيب
ماراثون برلني العام املا�ضي.
و�سجل كاليتون رقما �أف�ضل بعدها
بعامني وبلغ �ساعتني وثماين دقائق و34
ثانية يف ماراثون �أنتويرب عام .1969
وقال كاليتون عن حاجز ال�ساعتني
"كنت �أتابع كل �سباق ماراثون يف العامل

منذ ت�سجيلي رقم �ساعتني وثماين دقائق،
لأعرف �إن كنت �س�أ�شهد يف حياتي �إمكانية
حتطيم حاجز ال�ساعتني �أم ال.
وتابع "كان هناك نهج تنازيل دائم
ب�شكل مذهل ي�ؤ�رش الحتمال حتطيم هذا
الرقم مع اقرتاب � 2030أو 2025وفقا
لأف�ضل تقدير ،كنت �أتوقع (على �سبيل
املزاح ولي�س ا�ستنادا لدليل علمي مثبت)،
على مدار ال�سنوات الع�رشين املا�ضية� ،أن
يحدث هذا يف  ،2030وحتى الآن يبدو �أين
�أ�سري يف طريقي".
و�أردف "يحدوين الأمل �أن �أكون موجودا
لأ�شاهد حتطيم هذا الرقم".
ومع �إعجابه بالعداء كيبت�شوجي ،فانه
يعتقد �أن هناك �شكوكا يف �أن يكون
البطل الأوملبي الكيني هو الذي �سينجح
يف حتطيم حاجز ال�ساعتني يف �سباقات
املاراثون.
وحقق كيبت�شوجي �إجنازه يف ماراثون
برلني رغم �أنه رك�ض مبفرده ملا يقرب من

�أ�صبح كري�ستيان بولي�سيك الالعب
املوهوب البالغ عمره  20عاما �أغلى العب
كرة قدم �أمريكي على الإطالق بعد ت�أكد
تعاقده مع النادي اللندين ت�شيل�سي،
املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم.
ومل يك�شف ت�شيل�سي عن التفا�صيل
املالية لل�صفقة لكن دورمتوند قال �إن
ت�شيل�سي دفع  64مليون يورو (73.2
مليون دوالر) مقابل احل�صول على
خدمات بولي�سيك الذي يجيد اللعب يف
عدة مراكز بالهجوم.
وذكرت جملة فورب�س �أن قيمة
�صفقة بولي�سيك تبلغ ثالثة �أ�ضعاف
قيمة انتقال مواطنه جون بروك�س �إىل
هريتا برلني الأملاين يف  2017وبلغت
 20مليون يورو.وقال بولي�سيك ،الذي
�سيكمل املو�سم اجلاري مع دورمتوند
على �سبيال ل �إعارة ،يف بيان "�أت�رشف

باالن�ضمام �إىل هذا النادي الأ�سطوري
و�أتطلع للعمل بقوة مل�ساعدة الفريق
الذي ي�ضم العبني على �أعلى م�ستوى".
و�أكد ت�شيل�سي �إن الالعب ال�شاب
القادم من بن�سلفانيا وقع على عقد
ميتد خلم�سة موا�سم ون�صف و�أ�صبح
ثالث العب �أمريكي ين�ضم ل�صفوفه
عرب التاريخ بعد مات ميازغا وروي
ويغرل.
وخا�ض بولي�سيك  115مباراة يف
كل امل�سابقات مع دورمتوند و�سجل
15هدفا و�صنع  24منذ ظهوره مع
الفريق الأول يف  2016لكن الإ�صابات
�أعاقت م�شواره هذا املو�سم.
وكان عقد بولي�سيك مع دورمتوند
ينتهي يف  2020وقال النادي الأملاين
�إنه مل يتمكن من الوقوف �أمام حلم
العبه فمن النادر �أن ي�شق العب �أمريكي
طريقه يف �أحد �أندية القمة يف �إجنلرتا.

بعد تعيني �سول�شاير مدربا م�ؤقتا ملان�ش�سرت يونايتد

را�شفورد "يح�سم �أمره" ب�ش�أن االنتقال �إىل ريال مدريد

ذكرت تقارير �إعالمية� ،أن مهاجم فريق
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،ماركو�س
را�شفورد ،اتخذ قراره احلا�سم ب�ش�أن
االنتقال �إىل فريق ريال مدريد الإ�سباين.
و�أورد موقع "مان�ش�سرت �إفنينغ نيوز"،
�أن را�شفودر البالغ من العمر  23عاما قرر
�أن يبقى يف فريق ال�شياطني احلمر بعد
تعيني �أويل غونار �سول�شاير ،مدربا م�ؤقتا
ملان�ش�سرت يونايتد ،يف دي�سمرب املا�ضي.
وحتدثت �شائعات ريا�ضية ،يف وقت
�سابق ،عن دخول را�شفورد يف مفاو�ضات
مع النادي امللكي ،خالل الأ�سابيع الأخرية
ملدرب الفريق ال�سابق ،جوزيه مورينيو،
على ر�أ�س الإدارة الفنية لل�شياطني
احلمر.
لكن الأمور تغريت بعد رحيل املدرب
الربتغايل� ،إذ �أ�صبح را�شفورد الذي �سجل

مرتني خالل �آخر ثالث مباريات له ،را�ضيا
عن �أدائه حتت �إدارة �سول�شاير.
و�أوردت التقارير �أن را�شفورد احتج
على عدم �إ�رشاكه ب�صورة �أ�سا�سية يف
املباريات ،كما �أنه كان يطالب بزيادة
راتبه ،فيما عر�ض عليه ريال مدريد عقدا
بـ 56.1مليون دوالر.
يف غ�ضون ذلك� ،أثنى �سول�شاير على
را�شفور بعد مباراة �ساوث هامابتون
الأخرية يف الدوري الإجنليزي ،وانتهت
بفوز ال�شياطني احلمر ب�أربعة �أهداف
مقابل واحد.و�أ�ضاف املدرب امل�ؤقت �أنه
ال يعتقد ب�أن را�شفورد �أ�صبح العبا خمتلفا
منذ قدومه ،م�شيدا بطريقة �أدائه يف
امللعب بف�ضل ما يتمتع به من �إمكانيات
هجومية.

خالل املريكاتو ال�شتوي

ن�صف م�سافة ال�سباق ،ويف يوم كان �أكرث
دفئا من درجات احلرارة املثالية خلو�ض
ال�سباق.
وحقق العداء الكيني هذا الإجناز بعد 16
�شهرا من ت�سجيله �ساعتني و 25ثانية يف
حماولة غري ر�سمية ،نظمتها �رشكة نايكي
على حلبة مونزا ل�سباقات ال�سيارات يف
�إيطاليا.
ودخل جمموعة من حمددي ال�رسعة
وخرجوا خالل ال�سباق و�أخذوا يف العدو حول
البطل الأوملبي حلمايته من ت�أثري الرياح.
ومن امل�سموح وجود حمددي ال�رسعة
يف ال�سباقات الر�سمية ،لكنه ال ميكن
ظهورهم ب�شكل متقطع دخوال وخروجا.
لكن كيبت�شوجي يبلغ من العمر الآن 34
عاما ورغم �أنه يعمل على حت�سني �أدائه �إال
�أنه �سيكون من ال�صعب توقع �أن يكون
بو�سعه ت�سجيل �أي رقم يتفوق بنحو 100
عن �أف�ضل رقم �شخ�صي له.

�أنباء عن �إنهاء موناكو �صفقة التعاقد مع فابريغا�س
�أكدت و�سائل �إعالم فرن�سية
م�ساء الأربعاء ب�أن الإ�سباين �سي�سك
فابريغا�س ب�صدد االنتقال �إىل فريق
موناكو الفرن�سي.
وحتدثت ال�صحافة الفرن�سية عن
اتفاق ح�صل بني الالعب الإ�سباين
وفريق الإمارة يق�ضي بانتقال
فابريغا�س من ت�شيل�سي اللندين �إىل
موناكو يف املريكاتو ال�شتوي.
و�أ�ضافت ذات التقارير ب�أن املدرب
احلايل لفريق موناكو ،تريي هرني،
كان طرفا ً مهما ً يف انهاء ال�صفقة
خا�صة والرجلني لعبا �سويا ً يف فريق
�أر�سنال الإنكليزي.
كما ذكرت و�سائل الإعالم ب�أن

فابريغا�س �سيتح�صل على  10مليون
يورو كمكافئة لتوقيع العقد.
وي�ستعد فابريغا�س ( 31عاما ً)
خلو�ض املباراة الـ 500مع الأندية
الإنكليزية( ،انطالقا ً من � 2003إىل
غاية  2011مع فريق �أر�سنال ومن
عام � 2014إىل غاية الآن مع فريق
ت�شيل�سي).
ويف �سياق مت�صل ،ي�سعى نادي
موناكو الذي يعي�ش �أ�سوء �أيامه يف
الدوري الفرن�سي (قبل الأخري بر�صيد
 13نقطة) للتعاقد مع املدافع الدويل
الفرن�سي مامادو �ساكو من كري�ستال
باال�س الإنكليزي.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()72

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

�إعداد/عادل �صالح

�صدى
احلروف

�شنقروا � ..أحلى
�صوت يف �أحلى مو�سم

�إن برنامج "�شنقروا" ومنافا�ساته و�أن�شطته

وحركته الوا�سعة و�سط جمهور ال�شباب

اقوال ماثورة

جمال بحالياي

الهاوي واملبدع والذي يخطو نحو االحرتاف والتميز يف الأو�ساط الفنية.
مهوى لأحالم ال�شباب الإبداعية يف
�صار الربنامج يف ن�سخته الرابعة
ً

"الغناء والرق�ص ال�شعبي وحرفية العزف على الأالت ال�شعبية .و�إن هذا

الربنامج احلبيب الأليف �إىل قلوب اجلماهري و�إن كان يف بداياته ،ف�إن

العاملني يف هذا احلقل والراعني له يعملون بكل الطاقات والإمكانات

لالرتقاء به .الفائز يف العزف على الآالت املو�سيقية بالرغم من انه
"كفيف" اليب�صر لكن روحه و�أنامله ووجدانه ملأ كل �شيء التحية
له من القلب".عوت تخلي ماريام" جنم املو�سم ،غنى وترمن بكلمات

واحلان "الكوكب الأ�سود" مياين باريا .كلمات كخال�ص الذهب التطلع

والتنبثق �إال من �صميم وجدان "باريا" وقلبه العامر املرتع بحب �إرتريا.
�صوت عوت املتفرد ال�شبيه ب�صوت مياين طغى على كل اال�صوات اجلميلة.

�أدى الأغنية مب�سحة �شبابية جديدة و�صحيات هادرة .وكان م�سك ختامها
وختام الن�سخة واملو�سم اجلميل "�سالم�..سالم اب كولو نف�سى" ودامت

ف�ضاءات الإبداع واملوا�سم و�صفاء ال�صوت وخال�ص الإبداع.

طرفة

ا�شرتى �أحد املغفلني يوم ًا �سمك ًا وقال
لأهله -:اطبخوه ،ثم نام  .ف�أكل عياله
ال�سمك ّ
ولطخوا يده بزيته ،فلما �صحا من
قدموا �إ ّ
نومه قالّ -:
يل ال�سمك .قالوا -:قد �أكلت .قال -:ال .قالوا�ُ -:ش ّم يدك.
ففعل ،فقال� -:صدقتم ولكنني ما �شبعت.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية-:
 يف الرابع من يناير عام 1997م -:الت�صويت يف انتخابات املجل�س ال�شعبي يفاالقليم اجلنوبي.
 يف الرابع من يناير عام 1997م -:الت�صويت يف انتخابات املجل�س ال�شعبي يفاقليم عن�سبا.
 يف الرابع من يناير عام 1997م -:الت�صويت يف انتخابات املجل�س ال�شعبي يفاقليم القا�ش – بركة.
االحداث اخلارجية-:
 يف الرابع من يناير عام 1493م -:امل�ستك�شف الإيطايل كري�ستوفر كولومبو�سيغادر العامل اجلديد �إىل �إ�سبانيا وذلك بعد �إكماله لأول رحالته اال�ستك�شافية.
 يف الرابع من يناير عام 1896م -:والية يوتا ت�صبح الوالية  45من الوالياتاملتحدة.
 يف الرابع من يناير عام 1948م -:الإعالن عن ا�ستقالل بورما. يف الرابع من يناير عام 1951م -:القوات ال�صينية  /الكورية ال�شماليةحتتل مدينة �سيول يف �إطار احلرب الكورية.
 يف الرابع من يناير عام 1961م� -:إنعقاد م�ؤمتر الدار البي�ضاء بني �أقطاب�أفريقيا جمال عبد النا�صر وحممد اخلام�س وكوامي نكروما وجومو كينياتا.
 يف الرابع من يناير عام 2004م -:العربة الف�ضائية �سبرييت تهبط بنجاحعلى �سطح كوكب املريخ.
 يف الرابع من يناير عام 2007م -:جمل�س النواب الأمريكي ينتخب ال�سيناتورنان�سي بيلو�سي رئي�سة له لت�صبح �أول امر�أة تتوىل هذا املن�صب يف تاريخ الواليات
املتحدة.
 يف الرابع من يناير عام 2015م -:عُ لماء �آثار يُعلنون اكت�شافهم مقربة ملكةم�صر َيّة فرعون َيّة ُتدعى خنتكاو�س الثالثة.

طرق ب�سيطة جتعلك
�سعيدا وتخفف من التوتر
ك�شف خرباء عن جمموعة من الطرق
والإجراءات القادرة على زيادة الإح�سا�س
بال�سعادة وتخفيف التوتر والقلق.ومن
�أهم املمار�سات التي ت�ساعد على اال�سرتخاء
وحتارب التوتر
 جتربة ممار�سات "جتديد الطاقة"-:ت�شري درا�سة بريطانية �إىل �أن العديد من
الأن�شطة الرتفيهية املمتعة ،حتمل الفعالية
نف�سها للعالج النف�سي �أو الأدوية ،خا�صة
�إذا كانت تت�ضمن متارين ريا�ضية .وهذا
يولد موجة من اخلاليا الع�صبية اجلديدة يف
منطقة قرن �آمون (منطقة الدماغ امل�س�ؤولة
عن االنفعال) ،وفقا لباحثي معهد كوليدج
لندن.
 العالج باملناف�سة -:وجدت درا�سةا�سكتلندية �أجريت عام2017م � ،أن
امل�شاركة يف �ألعاب تناف�سية ،مثل -:كرة
القدم ،تعزز املزاج والثقة بالنف�س لدى
املر�ضى النف�سيني ،ب�سبب العن�صر التناف�سي
الذي ي�شجع الثقة.
 احلياكة تقتل التوتر -:وجدت درا�سة�شملت � 15ألف �شخ�ص� ،أن احلياكة مرتني
�أ�سبوعيا تخفف من حدة التوتر وانخفا�ض
املزاج والقلق .كما �أنها ت�شتت الأمل
العقلي �أو اجل�سدي مع ا�ستح�ضار حالة من
اال�سرتخاء تقلل �أي�ضا من �ضغط الدم.
 الزراعة -:ت�شري الدرا�سات �إىل �أنممار�سة الأعمال الب�ستانية تقلل من الأفكار
االنتحارية لدى من يعانون من االكتئاب،
بن�سبة ت�صل �إىل .20%
 ا�ستك�شاف الطبيعة -:وجد باحثو جامعةتايوان الوطنية �أن ق�ضاء � 48ساعة فقط يف
الغابة واملناطق اخل�ضراء ،يقلل من القلق
والإرهاق لدى الن�ساء يف منت�صف العمر.
 امل�شي �إىل مكان العمل -:يقول باحثوجامعة �ستانفورد �إن امل�شي �إىل العمل بدال
من القيادة يقلل من خطر االكتئاب ،حيث
خل�صت درا�ستهم �إىل �أن قيادة ال�سيارة مدة
 90دقيقة �أو �أكرث و�سط االزدحام ،تزيد
من خطر القلق والإجهاد.
 خبز و�إعداد احللويات والأطعمة-:اكت�شفت درا�سة �أجريت على � 650شخ�صا
يف �أ�سرتاليا� ،أن �إعداد احللوى �أو الع�شاء
لأفراد الأ�سرة يزيد من ال�سعادة ،وذلك
ب�سبب الإجراءات "الواعية" التي ينطوي
عليها ،مثل قيا�س املكونات التي ت�صرف
انتباهك عن الأفكار املقلقة.
 تربية احليوانات -:وجدت مراجعةلـ  17درا�سة يف الطب النف�سي طفرة يف
الن�شاط الع�صبي املتعلق بال�سعادة ،يف �أدمغة
مالكي احليوانات الأليفة .ويعود ذلك �إىل
الأوك�سيتو�سني "هرمون احلب" ،الذي يعزز
الرتابط العاطفي وال�شعور بال�سعادة.
 اال�ستماع �إىل املو�سيقى -:ميكن �أني�ؤدي اال�ستماع �إىل املو�سيقى احلية �إىل
�إثارة م�شاعر الن�شوة ،لأنها ت�ساهم يف
�إطالق "هرمون املكاف�أة" بالدماغ ،املعروف
با�سم الدوبامني.

تعرف على ق�صة لعبة الكلمات املتقاطعة فى ذكرى اخرتاعها

تلمع الأفكار لدى البع�ض
فتمر مرور الكرام ،و�أخرى
تلمع لتبقى ل�سنوات عديدة
بعد ذلك ،وما حدث للمحرر
ال�صحفى �آرثر وين عام 1913
فى �صحيفة نيويورك وورلد كان
له بالغ الأثر فى حياة الكثري
من متابعى ال�صحافة اليوم،
حينما طلبت منه ال�صحيفة
اخرتاع و�سيلة جديدة لإمتاع
القراء وزيادة ن�سبة مبيعات
ال�صحيفة بطريقة ذكية  ،فعاد بذاكرته لأيام الطفولة عندما كان يلعب لعبة
تعتمد على ا�ستخدام احلروف ،ومنها اقتب�س فكرة الكلمات املتقاطعة ،ون�رشت
هذه اللعبة لأول مرة يف تاريخ ال�صحافة العاملية فى  21دي�سمرب 1913على
�صفحات "نيو يورك وورلد"� .أما عن خمرتعها ففى ليفربول يف بريطانيا يف عام
1862م ولد ال�صحفى الربيطانى �آرثر وين وكان يعمل كمحرر وم�صمم لألعاب
ذهنية فى ال�صحافة الورقية.
مربعا وبع�ض
فى بدايتها مل تكن حتوى مربعات �سوداء فيما بعد �أ�صبح �شكلها
ً
املربعات مظللة باللون الأ�سود ،وكان وين فكر بهذه الكلمات و�أو�ضاعها ،ور�أى
�أنها ت�شكل مادة م�سلية� ،أو لعبة جديدة تكون الكلمات وكتابتها ب�شكل �صحيح
مرتبا �أو معكو�سا با�شرتاك �أكرث من كلمة فى كثري من احلروف ال يخلو من فائدة
معرفية.
ا�ستهدف "وين" فى بدايتها املفكرين ورجال الأعمال الذين يتابعون ال�صحيفة،
لتمر ال�سنوات ويتغري مفهومها لدى القارىء ومتابعى اجلرائد الورقية ،فاليوم
�أ�صبحت الكلمات املتقاطعة رفيقة درب كبار ال�سن ،والباحثني عن �أ�شكال
تاريخية لل�صحافة الورقية ،بالإ�ضافة لكونها رمز للثقافة والنبوغ ،فتجد
الكثري من الذين يتابعون حلها فى اجلرائد اليوم يتمتعون بح�صيلة معلوماتية
كبرية فى خمتلف املجاالت حتى يتمكنون من حلها ،وفى ذكرى اخرتاعها ال105
نبحث عن �أباطرة حلها فى اجلرائد بني الوجوه التى نقابلها.

منظرا ً
تغليف الهدية لي�س ً
جماليا فقط

الهدية غري املغلفة لي�ست الأ�سو�أ
ولكن �أال ي�ستحق الأمر القليل من
الرتقب؟ �إنه �أمر جدير باملجهود
حقا .وتقول خبرية الهدايا جي�سال
يلينيك�" :إن تغليف الهدية يرفع حالة
الرتقب لدى ُم�ستقبلها ويزيد عن�رص
املفاج�أة� ..إنه يعطي مل�سة �شخ�صية
وهذا ي�ضفي �شيئا ما على الهدية".
ويقول االحتاد الأملاين لل�رشكات
امل�صنعة للورق �إن اللونني الف�ضي
والأبي�ض مو�ضة العام اجلاري.
وميكن �أن توفر درجات الأ�سود
والبرتويل والأخ�رض الداكن تناق�ضا
لطيفا .ومازالت الألوان الكال�سيكية:
الأحمر والأخ�رض والذهبي م�ستخدمة.
وحتى ال ترتك �أثرا �سيئا على البيئة،
تن�صح املنظمة الأملانية حلماية
البيئة بعدم ا�ستخدام ورق التغليف
املبطن بال�سلوفان الالمع.
ويقول فيليب زومر من املنظمة-:
"ال ميكن �إعادة تدوير ورق التغليف
الالمع ،حيث �أن الورق والفويل
ين�صهران خالل عملية �إعادة التدوير.
وعادة ما ينتهي الأمر يف حمطة حرق
النفايات ".وين�صح با�ستخدام الورق
املوجود بالفعل يف منزلك كو�سيلة
لتغليف الهدية .وه�ؤالء الذين

يعتقدون �أن ورق اجلرائد
لي�س احتفائيا مبا يكفي �أو
ه�ؤالء الذين مل يحتفظوا
ب�أوراق التغليف من ال�سنوات
املا�ضية ميكنهم اللجوء �إىل
�أوراق التقومي الكبرية �أو
اخلرائط القدمية للمدن.ولكن
املهم �أن تت�أكد �أن لديك النوع
ال�صحيح من الورق.
وتعد قوة الورق �أمرا
رئي�سيا ،بح�سب يلينيك .وتقول:
"للح�صول على زوايا نظيفة ومل�ساء،
�أف�ضل �شيء هو اخلامة املتما�سكة.
�أما الورق اخلفيف فيتمزق ويتجعد
�رسيعا" .و�إذا كانت الهدية مو�ضوعة
يف �صندوق لي�س مربعا �أو م�ستطيال،
تن�صح يلينيك بلفها يف ورق تغليف
مقوى �أو قطعة ن�سيج �أو �شنطة
ورقية �أو �شنطة قما�ش .و�إذا مل يكن
�صندوق الهدية متما�سكا �أو ال يوجد
�أ�سا�سا ،والهدية ناعمة ،تقرتح
يلينيك تغطيتها بورق مناديل ثم
بورق تغليف الهدايا .وهذا يحول
دون �شعور امل�ستقبل مباهية الهدية،
حيث �أن "عن�رص املفاج�أة هو الأكرب"،
على حد قولها .وميكنك �أي�ضا تزيني
بحلي منزلية ال�صنع �أو ري�ش
الهدية ُ
�أو كرات �شجرة عيد امليالد �أو جنوم
م�صنوعة من الق�ش .وتقول يلينيك-:
"التزيني ما هو �إال ب�صمة ال�شخ�ص
الذي يقدم الهدية ..ومن اللطيف
�إذا �أمكن �إعادة ا�ستخدامها" يف تزيني
منزلك.وتو�صي املنظمة الأملانية
حلماية البيئة با�ستخدام مواد طبيعية
مثل خماريط ال�صنوبر �أو �أفرع ال�شجر
ولي�س احلُ لي البال�ستيكية.
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