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العمال يحتفلون باليوم العاملي للعمال بحفاوة كبرية

احت�ضنت قاعة الكنفدرالية
الوطنية لعمال ارتريا يف
العا�صمة ا�سمرا فعاليات االحتفال
مبنا�سبة اليوم العاملي للعمال
الأول من مايو التي يحتفل بها
للمرة الثالثني على م�ستوى البالد
و�سط ح�ضور  70من اع�ضاء اللجنة
التنفيذية واملجل�س املركزي
للكنفدرالية وممثلي امل�ؤ�س�سات

حتت �شعار "احلملة اخل�رضاء ".
ويف الكلمة التي القاها امني
عام الكنفدرالية الوطنية للعمال
ال�سيد /تخ�ستي بايري ذكر بان
العمال االرتريني د�أبوا على
االحتفال بهذه املنا�سبة بطريقة
تليق بها حتت لواء اجلبهة
ال�شعبية يف فرتة الكفاح امل�سلح
يف االرا�ضي املحررة ويف خمتلف

دقمحري  :تدريب ال�شباب

تلقى � 45شابا من مديرية
دقمحري دورة تاهيلية حول دور
ال�شباب لبناء الوطن والتنظيم
ال�سيا�سي وامل�ضمون الفكري
وبرامج االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة لتنمية قدرات ال�شباب.
واو�ضح �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف مديرية

دقمحري ال�سيد /دانئيل د�ستا ان
دور ال�شباب مهم حلماية ال�سيادة
وازدهار البالد  ،وعلى ال�شباب
ادراك ذلك والعمل الواعي يف كافة
املجاالت .
من جانبه دعا مدير مديرية
دقمحري ال�سيد /مياين ابرا
ال�شباب لتقوية التنظيم والتاطري
خلدمة ال�شعب والوطن.

حقات  :تنظيم نفري تنموي يف عد فاكاي

يقوم �سكان �ستة قرى يف �ضاحية
عد فاكاي مبديرية حقات بان�شطة
نفري لرفع االنتاج الزراعي.
وقال مدير �ضاحية عد فاكاي
ال�سيد /ادري�س علي ادري�س ان
االنتاج الزرعي كان قليال يف
ال�سنوات املا�ضية نتيجة �شح
االمطار ،لذا لال�ستفادة الق�صوى
من كل قطرة ماء يقومون حاليا
ببناء املدرجات واحلواجز يف

االرا�ضي الزراعية.
واو�ضح قيام القرى بالنفري
اربعة ايام يف اال�سبوع منذ �شهر
مار�س وتوقع انتهاء العمل يف
نهاية �شهر مايو.
واعرب ال�سكان عن املهم حل�صاد
حم�صول وفري بالعمل الذي يقوون
به خل�صوبة ارا�ضيهم الزراعية،
مطالبني بحل النق�ص يف ادوات
النفري وتقدمي اجلرارات يف اوانه.

وزعت وزارة الزراعة ع�رشة
الف من الفراخ عمر�شهر على 487
مزارع يف مديرية عدي خواال.
واو�ضح ال�سيد� /سامئيل من
مكتب وزارة الزراعة يف املديرية
ان الفراخ يقدم للمرة الثانية
با�سعار منا�سبة.

نا�صحا تنويع غذاء الدجاج
من الذرة واخل�رضاوات ل�ضمان
تكاثرها جيدا .
وذكر املزارعون �أنهم ين�شطون
يف تربية الدواجن  ،منادين
وزارة الزراعة بتوفري علف
للدجاج با�سعار منا�سبة.

توزيع الفراخ للمزارعني يف عدي خواال

بلدان املهجر عرب خمتلف النقابات
واالحتادات العمالية ،م�شريا اىل
ان احتفال هذا العام يجري يف
ظل ا�ستمرار جائحة كورونا يف
العامل والتي خلفت والزالت �آثارا
�إجتماعية واقت�صادية كبرية على
م�ستوى العامل والزلنا نعاين من
تبعاتها.
وذكر بان احلكومة وال�شعب

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س وال�سبت
االرتري عملوا والزالو يعملون
منذ انت�شار اجلائحة على اتخاذ
اجراءات عاجلة ملكافحتها و�ضمان
�صحة املجتمع  ،من جانبها تقوم
الكنفدرالية بتن�سيق براجمها وفق
هذه االجراءات.
وا�شار اىل ان احلكومة االرترية
بد�أت منذ فجر اال�ستقالل برنامج
اعادة احياء االقت�صاد ومن ثم
انتقلت اىل الربامج التنموية
مب�ستويات خمتلفة ،و�شدد بان
احتاد العمال �ساهم يف اال�ستثمار
اجلاري يف البنى التحتية عرب
القوى الب�رشية املاهرة.
يف اخلتام قال ال�سيد /تخ�ستي
ان الكنفدرالية �أهلت اكرث من 150
عامل بدرجة ال�شهادة من منت�سبي
الدفعة الثالثة يف مركز م�صوع
للتدريب املهني ،والزالت تقدم
التدريب يف �سبع جماالت للعمال
القادمني من خمتلف امل�ؤ�س�سات
 ،منا�شدا لت�سيري مهام الت�شجري
اجلارية عن طريق العمال بخطط
وا�ضحة وبا�ستمرار ل�ضمان جناحها
.
ووفق برامج ا�سبوع الت�شجري
التي نظمتها الكنفدرالية الوطنية

للعمال مبنا�سبة اليوم العاملي
للعمال نفذت لفرتة  9ايام متتالية
يف جميع انحاء البالد  ،و�أخذا
يف االعتبار تعليمات واجراءات
مكافحة جائحة كورونا مت �إجناز
ان�شطة ناجحة متثلت يف التربع
بالدم والت�شجري وحمالت نظافة .
جدير بالذكر انه يحتفل باليوم
العاملي للعمال للمرة الـ 131
على م�ستوى العامل.
ويف مدينة دقمحري قامت
امل�ؤ�س�سات بت�سيري �أن�شطة نفري
مبنا�سبة اليوم العاملي للعمال.
وكان عدد امل�شاركني يف النفري
 150موظفا من م�ؤ�س�سات ريد �سي
جرنال ميل�س وهيئة الكهرباء
وادارة املدينة وق�سم اجلوازات
واجلن�سية والبنك التجاري  ،وقد
قاموا بتنظيف وري اال�شجار يف
حديقة ال�شهداء.
وقال احد امل�شاركني يف النفري
وهو ال�سيد /عندوم زمكئيل ان
ان�شطة النفري املنتظمة يف حديقة
ال�شهداء ت�شعرنا براحة �ضمري ،
وقد احتفلوا باملنا�سبة مبا يليق
ِّ
تذكر بن�ضال
وعظمتها لكونها
العمال ل�ضمان حقوقهم.

ان�شطة نفري حلفظ املياه و الرتبة يف �ضاحية بيت قربئيل
افاد مرا�سل وكالة االنباء
االرترية ايرينا بان �سكان
�ضاحية بيت قربئيل يف مديرية
عدي خواالباالقليم اجلنوبي
يقومون بت�سيري ان�شطة نفري
حلفظ املياه وحماية الرتبة .
ويجري العمل الذي ي�شتمل
على بناء املدرجات و�شق
حلماية الرتبة
القنوات
اخل�صبة من االجنراف خا�صة يف

املناطق املرتفعة قبل حلول
مو�سم االمطار.
يف غ�ضون ذلك يقوم �سكان
منطقة مو�سودا ب�صيانة طريق
ي�ؤدي اىل منطقتهم من�سقني
طاقاتهم وقدراتهم.
وقال ال�سكان ان الطريق
الذي جتري �صيانته كان يعيق
حركة املرور وي�ؤثر �سلبا
على او�ضاعهم االجتماعية

واالقت�صادية  ،وجتري اعمال
ال�صيانة قبل بدء هطول
االمطار.
يف اخلتام نا�شد خبري تنمية
البذور يف مديرية عدي خواال
ال�سيد /ف�سهايي كفلي املواطنني
للقيام كالعادة بت�سيري ان�شطة
حفظ املياه وحماية الرتبة
والقيام بالتح�ضريات الالزمة
مع دخول مو�سم اخلريف.

قلوج

الرعاية االجتماعية تقدم م�ساعدات لال�سر املحتاجة
قام مكتب العمل والرعاية
االجتماعية يف مديرية قلوج
بت�أهيل  238ا�رسة حمتاجة يف
� 16ضاحية باملديرية  ،يف
اطار الربامج احلكومية لتخفيف
امل�صاعب االقت�صادية لال�رس.
واو�ضحت م�س�ؤولة املكتب
باملديرية �أنه مت تقدمي عربات
الكارو لـ  230ا�رسة  ،و ماعز
واغنام بقيمة ع�رشة الف نقفة
لثمان من اال�رس.
من ناحية ثانية نظم مكتب العمل
والرعاية االجتماعية يف اقليم
القا�ش بركة �سمنارا تنويريا يف

مديرية اعايل القا�ش حول رعاية
املعاقني وامل�سنني واملواطنني
الذين يعانون خمتلف امل�صاعب.
وهدف ال�سمنار اىل اقامة جلان
التاهيل االجتماعي والتنمية
يف ال�ضواحي والقرى  ،خللق
االر�ضية اليجاد فر�ص العمل
والعناية باملعاقني وامل�سنني و
ذوي احلاجة.
وقال م�س�ؤول الرعاية االجتماعية
يف املكتب ان على مدراء ال�ضواحي
التعرف على او�ضاع املعاقني
وامل�سنني واملواطنني الآخرين
الذين يعانون من م�صاعب خمتلفة

والعمل على م�ساعدتهم ونقل
املعلومات للجهات املعنية،
على ان يحدث الدعم املقدم يف
حل م�شكالتهم وتر�سيخ ثقافة
العمل.
واو�ضح مدير �ضاحية اعايل
القا�ش ال�سيد /قدي ا�ستيفانو�س
ان م�ساعدة املعاقني وامل�سنني
واملحتاجني لي�ست م�س�ؤولية
جهة بعينها  ،وعلى املجتمع
امل�ساهمة فيها ح�سب القدرات
واالمكانات املتاحة ،م�ؤكدا على
عمل ادارة املديرية خللق املناخ
املالئم مل�ساعدتهم.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س وال�سبت

قرغيز�ستان وطاجيك�ستان  :اتفاق لت�سوية اخلالف احلدودي كابول :قتلى وجرحى جراء حريق يف �صهاريج وقود

�أعلنت قرغيز�ستان وطاجيك�ستان،
ال�سبت املا�ضي ،عن تو�صلهما
�إىل اتفاق مبدئي لت�سوية اخلالف
احلدودي الذي اندلع بني الدولتني
م�ؤخرا و�أ�سفر عن ا�شتباكات م�سلحة
خلفت ع�رشات القتلى واجلرحى.
وجاء هذا الإعالن عقب اختتام
مباحثات بني وفدي الدولتني
اخلا�صني برت�سيم احلدود.
و�أكد رئي�س جلنة الدولة للأمن
القومي يف قرغيز�ستان ،كامي�شيبيك
تا�شييف ،لل�صحفيني �أن املباحثات
توجت بتبني بروتوكول م�ؤلف من
�أربعة بنود ،ت�شمل وقف �إطالق النار
بالكامل ،و�سحب الدولتني كافة
القوات �إىل مواقع مرابطتها الدائمة.

وقال" :باذن
�سيحل
الله،
ال�سالم والهدوء
من
اعتبارا
يف
اليوم
بلدينا ،وخا�صة
املناطق
يف
ا حلد و د ية ،
بف�ضل اجلهود
من قبل جرياننا
املحرتمني ومن

جانبنا".
بدوره� ،أكد رئي�س جمل�س الدولة
للأمن القومي يف طاجيك�ستان،
تو�صل
ياتيموف،
�ساميومني
الطرفني �إىل اتفاق على �إعالن هدنة
�شاملة ،م�شددا على �رضورة منع
تكرار مثل هذه احلوادث امل�أ�ساوية
عند احلدود يف امل�ستقبل.
وقال" :متكنا اليوم من التو�صل
�إىل اتفاق مبدئي لت�سوية امل�سائل
العالقة مبا يخدم م�صلحة �ضمان
ال�سالم واال�ستقرار يف الأرا�ضي
القرغيزية والطاجيكية".
و�أجرى رئي�س قريغيز�ستان،
�صدير جاباروف ، ،ثاين مكاملة

هاتفية خالل � 24ساعة مع نظريه
الطاجيكي� ،إمام علي رحمون ،بحثا
فيها تطورات الو�ضع عند احلدود
وتطبيق االتفاقات املربمة خلف�ض
الت�صعيد.
وجرت هذه املباحثات يف �أجواء
من التوتر بني البلدين اجلارين،
حيث �أعلن حر�س احلدود القرغيزي
�أن اجلي�ش الطاجيكي يح�شد مدرعات
ع�سكرية عند احلدود ،رغم االتفاقات
املربمة �سابقا ،و�أطلق النار يف
الليلة املا�ضية على مبان �سكنية يف
منطقة �أركا .لكن اجلانب الطاجيكي
نفى ذلك.
يف غ�ضون ذلك� ،أعلنت النائبة
الأوىل لوزير ال�صحة والتنمية
االجتماعية يف قرغيز�ستان� ،أليزا
�سولتونبيكوفا ،عن ارتفاع عدد
�ضحايا اال�شتباكات احلدودية من
اجلانب القرغيزي �إىل  33قتيال
و 163جريحا.
و�سبق �أن �أفادت و�سائل �إعالم
طاجيكية �أم�س ب�أن الت�صعيد
احلدودي �أ�سفر عن مقتل  8-10من
مواطني البالد ،و�إ�صابة �أكرث من 90
�آخرين.

اندلع حريق هائل ليلة ال�سبت
�إىل الأحد ،يف ع�رشات �صهاريج
الوقود على الطرف ال�شمايل
للعا�صمة الأفغانية كابل� ،أدى
�إىل مقتل � 10أ�شخا�ص و�إ�صابة
نحو � 14آخرين ،بح�سب حمطة
"."1TVNewsAF
عريان،
طارق
وقال
املتحدث با�سم وزارة الداخلية
الأفغانية� ،إن املحققني �أخذوا فورا مي�شطون ال�صهاريج التي كانت حتت
الأنقا�ض املحرتقة ،وحمطة الوقود التي ا�شتعلت فيها النريان ،التي �أ�ضاءت
املنطقة .يف حني �أغلق �سائقو ال�شاحنات ،اول ام�س الأحد ،الطريق امل�ؤدي �إىل
املنطقة مطالبني احلكومة بتعوي�ضات.
وبح�سب وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" ،مل يعرف على الفور ما �إذا كان احلريق
عر�ضيا �أم متعمدا ،وجاء ذلك مع بداية االن�سحاب النهائي الر�سمي للقوات
الأمريكية وحلف �شمال الأطل�سي "الناتو" ،مما ينهي �أطول حرب �أمريكية� ،إذ
�سيكون جميع اجلنود الأمريكيني البالغ عددهم � 2500إىل  3500وحوايل 7000
من القوات املتحالفة مع الناتو خارج �أفغان�ستان على �أبعد تقدير بحلول 11
�سبتمرب املقبل ،الذكرى الع�رشين للهجمات الإرهابية يف الواليات املتحدة.

زلزال ي�ضرب �سواحل اليابان قرب حمطة فوكو�شيما النووية

زاخاروفا تتهم الغرب بالتخطيط امل�سبق لردع رو�سيا

�أعلنت املتحدثة با�سم وزارة
ماريا
الرو�سية،
اخلارجية
زاخاروفا� ،أن البلدان الغربية تقوم
حاليا بحملة �سيا�سية �إعالمية خمططة
م�سبقا ،تهدف �إىل ردع رو�سيا.
وقالت زاخاروفا يف حديثها لقناة
"�سبوتنيك" الرو�سية �إن رو�سيا "على
مدى ال�سنوات العديدة كانت تقرتح
على زمالئها من االحتاد الأوروبي
حل امل�شاكل املوجودة بطرق
دبلوما�سية" ،وخا�صة عن طريق
املحادثات وامل�شاورات.
و�أ�ضافت" :لكن كل عام ن�شهد

ا�شتدادا لالجتاه على جعل كل
الق�ضايا احلقيقة واخليالية علنية
عمدا .وكل حماوالتنا لإعادة ذلك �إىل
جمرى احلوار البناء كان يعرقلها
االحتاد الأوروبي".
و�أو�ضحت �أن كل الإجراءات
الرو�سية اخلا�صة بفر�ض عقوبات
على  8م�س�ؤولني �أوروبيني ال تعد �إال
"�إجراء جوابيا على تلك الإجراءات
غري الودية ،وحتى العدوانية
�أحيانا ،التي ن�شهدها من جانب
الغرب اجلماعي".
و�أعلنت وزارة اخلارجية الرو�سية

�سابقا �أنها متنع  8م�س�ؤولني
�أوروبيني ،من بينهم رئي�س الربملان
الأوروبي ،دافيد �سا�سويل ،من حق
دخول الأرا�ضي الرو�سية .ومت ن�رش
القائمة الرو�سية ال�سوداء اجلمعة.
و�أ�شارت الوزارة الرو�سية �إىل �أن هذا
الإجراء مت اتخاذه ردا على العقوبات
الأوروبية املماثلة املفرو�ضة على 6
مواطنني رو�س.

�أملانيا� ..إ�صابة �أكرث من � 50شرطيا واعتقال  250يف �أعمال ال�شغب

�أ�صيب �أكرث من � 50ضابطا بال�رشطة
واعتقل �أكرث من  250متظاهرا ،بعد
�أن حتولت م�سريات عيد العمال
التقليدية يف برلني �إىل �أعمال عنف،
ح�سبما ما �أفادت به ال�رشطة.
وجرت �أكرث من  20م�سرية خمتلفة
يف العا�صمة الأملانية ال�سبت

املا�ضي ،وكانت الغالبية
العظمى منها �سلمية .ومع ذلك،
حتولت م�سرية ي�سارية �ضمت
� 8000شخ�ص عرب حي نويكولن
وكروزبرغ باملدينة ،والتي
غالبا ما �شهدت ا�شتباكات يف
العقود املا�ضية� ،إىل �أعمال
املتظاهرون
�ألقى
عنف.
الزجاجات واحلجارة على
ال�ضباط ،و�أحرقوا حاويات القمامة
والواح اخل�شب يف ال�شوارع.
وقال �ستيفان كيلم ،نائب رئي�س
نقابة ال�رشطة يف برلني لوكالة
الأنباء الأملانية " :لي�س لدينا �أي
�أرقام نهائية ،ولكن فيما يتعلق

ب�أكرث من  50زميال (�رشطيا) م�صابا
و�أكرث من  250معتقال ،فمن الوا�ضح
�أننا كنا بعيدين جدا عن عيد العمال
ال�سلمي".
ودان كيلم �إلقاء الزجاجات
واحلجارة و�إحراق احلواجز يف
ال�شوارع ،قائال" :هذه �إ�شارات وا�ضحة
على �أن الأمر ال يتعلق بالتعبري
ال�سيا�سي ،بل على انتهاك احلق يف
التجمع الرتكاب جرائم خطرية".
وت�شهد معظم �أنحاء �أملانيا حاليا
حظر جتول ليلي ب�سبب ارتفاع عدد
الإ�صابات بفريو�س كورونا .لكن
االحتجاجات ال�سيا�سية والتجمعات
الدينية معفاة من حظر التجول.

البنتاغون :احلرب الكربى القادمة �ستكون خمتلفة متاما

اعترب وزير الدفاع الأمريكي لويد
�أو�ستني �أن الواليات املتحدة يجب
�أن ت�ستعد لنزاع حمتمل يف امل�ستقبل
ال ي�شبه "احلروب القدمية".
وجاء هذا التقييم يف �أول خطاب
بارز لأو�ستني حول �سيا�سات
البنتاغون خالل رئا�سة جو بايدن،
ونقلت وكالة "رويرتز" مقتطفات
منه.
يت�ضمن خطاب �أو�ستني الدعوة �إىل
اال�ستفادة من التقدم التكنولوجي
وتكامل �أف�ضل للعمليات الع�سكرية
حول العامل ،و"لفهم �أ�رسع واتخاذ
قرارات �أ�رسع وعمل �أ�رسع".
وجاء يف خطاب �أو�ستني" :طريقة
خو�ضنا احلرب الكربى القادمة
�ستكون خمتلفة متاما عما قمنا به
خالل احلروب الأخرية".
ويعرتف �أو�ستني الذي كان

ي�شغل عددا من املنا�صب
القيادية الرفيعة يف
اجلي�ش الأمريكي ،ب�أنه
خالل اجلزء الأكرب من فرتة
ال�سنوات الـ  20الأخرية،
كان "يخو�ض �آخر احلروب
القدمية" ،و"تلقى درو�سا
لن ين�ساها �أبدا".
ويقول �أو�ستني يف
خطابه" :لي�س بو�سعنا �أن
نتكهن بامل�ستقبل .وما نحتاجه هو
الرتكيبة ال�صحيحة للتكنولوجيا
وعقائد عمليات والقدرات ،وكل
�شيء مرتبط ب�شكل مت�شابك ،حتى
يكون موثوقا به ومرنا وهائال �إىل
درجة تدعو اخل�صم للتفكري مرة
�أخرى".
و�أكد �أن تفادي النزاع �سيعني
"توفري الأف�ضليات لنا وو�ضع

مع�ضالت �أمامهم".
ومل يذكر الن�ص �أي خ�صوم
حمددين �أو خطوات حمددة ،كما
مل يت�ضمن توقعات بوقوع �أي نزاع
حمدد ،بل ب�سط ر�ؤية عري�ضة لقيادة
البنتاغون اجلديدة للأهداف التي
�ست�سعى لتحقيقها خالل فرتة رئا�سة
بايدن.

�أعلنت وكالة الأر�صاد اليابانية،
ال�سبت املا�ضي� ،أن زلزاال بلغت قوته
 6.6درجة هز �شمال اليابان ،وحذرت

من احتمال حدوث انهيارات �أر�ضية
يف التالل ال�شمالية ال�رشقية.
ووقع الزلزال بالقرب من
�ساحل مقاطعة مياجي ب�شمال
طوكيو ،يف منطقة لي�ست بعيدة
عن حمطة فوكو�شيما النووية
املدمرة ،حيث كانت �رشكة
طوكيو "�إليكرتيك" ،التي متتلك
املحطة جتري فحو�صا.
ومل ت�صدر وكالة الأر�صاد اليابانية
�أي حتذير من �إمكانية حدوث
ت�سونامي.

كولومبيا ..ا�شتباكات مع حمتجني

�أعلنت ال�رشطة الكولومبية
عن �إ�صابة ما ال يقل عن  209من
�أفرادها خالل اليومني الأخريين
يف اال�شتباكات مع املحتجني
على الإ�صالح ال�رضيبي املقرتح
من قبل احلكومة.
يوم
ال�رشطة
و�أ�شارت
اجلمعة املا�ضية �إىل �أن 209
من �أفرادها �أ�صيبوا بجروح
منذ � 28أبريل ،مبن فيهم  71يف العا�صمة بوغوتا ،و 68يف كايل ،ثالث �أكرب
املدن الكولومبية.ون�رشت ال�سلطات الكولومبية تعزيزات �أمنية يف مدينة كايل
بجنوب غربي البالد ،حيث دارت �أعنف املواجهات ،و�أ�سفرت عن �سقوط قتيل
واحد ،ح�سب معطيات ال�سلطات املحلية.
يذكر �أن االحتجاجات يف كولومبيا انطلقت يف � 28أبريل� ،إ�ضافة �إىل الإ�رضاب
العام الذي �أعلنته النقابات.
وحظرت املحكمة �إجراء فعاليات جماهريية يف ال�شارع ب�سبب الو�ضع الوبائي
املتدهور يف البالد ،لكن منظمي االحتجاجات جتاهلوا التحذيرات.
ويحتج �آالف الكولومبيني على �إ�صالح �رضيبي ،ت�سعى احلكومة من خالله
زيادة واردات امليزانية بحوايل  6.8مليار دوالر �أو  2%من الناجت املحلي
الإجمايل ،وهو يق�ضي بتو�سيع جني �رضيبة فائ�ض القيمة وتو�سيع القاعدة
ال�رضيبية ،وفر�ض �رضائب �إ�ضافية ،منها �رضيبة  10%على مداخيل تزيد عن
 660دوالرا يف ال�شهر ،اعتبارا من عام .2022

ميامنار  :تظاهرات �ضد احلكم الع�سكري

ذكرت و�سائل �إعالم �أن  8قتلى
�سقطوا يف التظاهرات التي �شهدتها
ميامنار رف�ضا لالنقالب الع�سكري
الذي �شهدته البالد قبل � 3أ�شهر.
وح�سب و�سائل �إعالم حملية فقد
�أطلقت قوات الأمن الر�صا�ص يف ثالثة
�أماكن ملواجهة �أحد �أكرب االحتجاجات
يف البالد والتي و�صفت ب�أنها "الأكرث
دموية" وتزامنت مع مظاهرات
جلاليات مواطني ميامنار على
م�ستوى العامل ،والتي �أطلق عليها
منظمون ا�سم "ثورة ربيع ميامنار
العاملية"� ،ضمن بيان قالوا فيه:
"فليهز �صوت وحدة �شعب ميامنار
العامل".
وجالت ح�شود ،يتقدم بع�ضها رهبان
بوذيون� ،شوارع وبلدات عدة بينها
العا�صمة التجارية للبالد ياجنون،
وكذلك يف ومانداالي ثاين �أكرب مدنها
حيث قتل اثنان بالر�صا�ص ح�سب ما
ذكرت وكالة ميزميا للأنباء ،بينما
قتل �آخرون يف بلدات �أخرى و�سط
البالد و�شمالها.

وذكرت وكالة رويرتز �أن املتحدث
با�سم املجل�س الع�سكري احلاكم مل
يرد على ات�صاالت تطلب التعليق حول
تلك املعلومات.
ومنذ �إطاحة اجلرناالت باحلكومة
املنتخبة التي كانت تقودها �أوجن
�سان �سو ت�شي احلائزة على جائزة
نوبل ،بد�أت تت�صاعد حدة القتال مع
متمردي �أقليات عرقية يف املناطق
احلدودية النائية يف ال�شمال وال�رشق
ما �أدى �إىل نزوح ع�رشات الآالف من
املدنيني ،ح�سب تقديرات للأمم
املتحدة.
بينما ذكرت الإذاعة احلكومية �أن
 11انفجارا �شهدتها البالد تركز
معظمها يف مدينة يانغون خالل الأيام
املا�ضية ،كما �شهدت بع�ض املناطق
ا�شتباكات بني مدنيني يحملون �أ�سلحة
بدائية مع قوات الأمن ،وتعر�ضت
من�ش�آت ع�سكرية وحكومية يف و�سط
ميامنار لهجمات �صاروخية وملوجة
انفجارات �صغرية مل يعرف �سببها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س وال�سبت

رئي�س ال�صومال يتنازل عن متديد واليته ويكلف رئي�س الوزراء بالتح�ضري لالنتخابات املجل�س الع�سكري يف ت�شاد ي�شكل حكومة �إنتقالية

تنازل الرئي�س ال�صومايل،
حممد عبد الله حممد ،اجلمعة
املا�ضية ،عن قرار متديد فرتة
واليته ،على خلفية ا�ضطرابات
�أمنية يف العا�صمة مقدي�شو.
و �أكد الرئي�س ،يف كلمة �ألقاها
�أمام جمل�س النواب (الغرفة

ا لأدنى لربملان البالد)
ال�سبت املا�ضي ،ب�أنه
كلف رئي�س الوزراء،
حممد ح�سني روبلي،
ببدء التح�ضريات لإجراء
رئا�سية
انتخابات
جديدة مبوجب االتفاقية
املربمة يف  17دي�سمرب.
ونقلت رئا�سة اجلمهورية على
ح�سابها يف "تويرت" عن الرئي�س
فرماجو قوله للم�رشعني" :بودي
�أن �أعلن �أن رئي�س حكومتنا
حممد ح�سني روبلي �سيقود
جهود حت�ضري وتطبيق العملية
االنتخابية ،مبا ي�شمل الرتتيبات

ا لأمنية الرئي�سية ،بهدف �ضمان
�إجراء عملية االقرتاع يف �أجواء
�سلمية وم�ستقرة".
وعقب كلمة فرماجو� ،صدق
جمل�س النواب على �إلغاء م�رشوع
القانون اخلا�ص بتمديد فرتة
والية الرئي�س.
وجاء ذلك على خلفية �إحكام
قوات تابعة للجي�ش ال�صومايل
ال�سيطرة على �أجزاء من العا�صمة
مقدي�شو احتجاجا على قرار متديد
والية الرئي�س فرماجو ملدة
عامني ،واندالع ا�شتباكات بينها
وقوات �أخرى موالية للرئي�س.

الكونغو تعلن حالة الطوارئ يف �شرق البالد

قتل م�سلحون ما ال يقل عن 19
�شخ�صا ،بينهم ع�رشة جنود ،يف
هجمات على قريتني يف �رشق جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،ال�سبت
املا�ضي ،بعد �ساعات من �إعالن حالة
الطوارئ يف �إقليمني.
وقالت ال�سلطات املحلية �إن �أحدث
�أعمال العنف وقع يف �ساعة مبكرة
من �صباح يوم ال�سبت ،عندما �أغار
م�سلحون على قريتني يف بيني الواقعة
يف �إقليم نورث كيفو.
وت�أتي هذه التطورات بعد يوم من
�إعالن الرئي�س فيليك�س ت�شي�سكيدي
حالة الطوارئ يف �إقليمي نورث كيفو
و�إيتوري.

ال�رشطة
وفرقت
امل�سلحة يف مدينة بيني
ب�إقليم نورث كيفو طالبا
كانوا ينظمون اعت�صاما
يف جمل�س املدينة يوم
اجلمعة للفت االنتباه �إىل
تدهور الو�ضع الأمني.
ويعتقد �أن جماعة
ُ
�أوغندية متمردة ن�شطة
يف �رشق الكونغو
منذ الت�سعينات ،ت�سمى "القوات
هي
املتحالفة"،
الدميقراطية
امل�س�ؤولة عن الكثري من �أعمال �إراقة
الدماء الأخرية.
وت�شري اح�صاءات الأمم املتحدة

�إىل �أن تلك اجلماعة �شنت �سل�سلة من
الهجمات االنتقامية الوح�شية على
املدنيني منذ �أن بد�أ اجلي�ش عملياته
�ضدها �أواخر  ،2019ما �أ�سفر عن �سقوط
نحو  850قتيال العام املا�ضي.

�سوريا :انفجار يف بلدة ت�سيطر عليها تركيا

�أفادت وكالة "�سانا" ال�سورية
الر�سمية م�ساء الأحد مبقتل �شخ�صني
و�إ�صابة � 5آخرين بانفجار دراجة
نارية مفخخة يف بلدة �سلوك بريف

الرقة ال�شمايل حيث
تنت�رش القوات الرتكية
والف�صائل املتحالفة
معها.
ونقلت "�سانا" عن
م�صادر حملية �أن
دراجة نارية مفخخة
بكميات من املواد
املتفجرة انفجرت يف
منطقة ال�صناعة ببلدة
�سلوك التابعة ملنطقة تل �أبي�ض بريف
الرقة ال�شمايل ما ت�سبب مبقتل عن�رص
يف الف�صائل املوالية لرتكيا و�سائق
الدراجة ،الذي ما زال جمهوال،

�إ�ضافة �إىل �إ�صابة  5مدنيني ووقوع
�أ�رضار مادية باملنازل واملمتلكات.
الرتكية
القوات
وت�سيطر
واملجموعات امل�سلحة املتحالفة
معها على �أرا�ض وا�سعة �شمال �سوريا
نتيجة عمليات نفذتها منذ العام 2016
�ضد تنظيمي "داع�ش" و"وحدات حماية
ال�شعب" الكردية .و�شهدت مناطق
�سيطرة تركيا تفجريات متكررة �أ�سفرت
عن مقتل ع�رشات الأ�شخا�ص ،وال يعلن
�أي طرف يف �أغلب الأحيان امل�س�ؤولية
عنها ،لكن �أنقرة تتهم الوحدات
الكردية ،التي تعتربها �إرهابية،
بالوقوف وراء هذه العمليات.

الأمم املتحدة :غرق  11مهاجرا قبالة �سواحل ليبيا

غرق ما ال يقل عن � 11شخ�صا
بانقالب زورق مطاطي يحمل نحو 24
مهاجرا كانوا يف طريقهم لأوروبا ،اول
ام�س الأحد قبالة ليبيا ،ح�سبما �أفادت
منظمة الأمم املتحدة للهجرة.
و�أو�ضحت املنظمة الدولية للهجرة
�أن امل�أ�ساة وقعت بالقرب من مدينة
الزاوية غربي البالد ،م�ضيفة �أن خفر
ال�سواحل الليبي �أنقذ حياة اثني ع�رش
مهاجرا ،من املتوقع نقلهم �إىل �أحد
مراكز االحتجاز.
وتابعت عرب "تويرت"" :اخل�سائر
امل�ستمرة يف الأرواح تتطلب تغيريا
عاجال فيما يتعلق بالو�ضع يف ليبيا
وو�سط البحر املتو�سط".
ويعترب حادث الغرق الذي وقع يوم
الأحد هو الأحدث على م�سار الهجرة
عرب البحر املتو�سط.
قد افرت�ضت
وكانت ال�سلطات
وفاة مائة وثالثني مهاجرا على الأقل
بعد انقالب قاربهم قبالة �سواحل
ليبيا ال�شهر املا�ضي ،يف واحدة
من �أ�سو�أ الكوارث البحرية من حيث
عدد ال�ضحايا منذ �سنوات على هذا
امل�سار.
من جهة �أخرى �أنقذت �سفن تابعة

ال�سواحل
خلفر
و�أخرى
الإيطايل
تابعة ملنظمة �إنقاذ
خريية ،يوم ال�سبت
املا�ضي �أكرث من
 800مهاجر من
عر�ض البحر يف
املتو�سط ومت نقلهم
�إىل ميناء �صقلية.
وقالت جمموعة
الإنقاذ البحري "�إ�س
�أو �إ�س ميدتراين" �إن �سفينة "�أو�شن
فايكنغ" التابعة لها �أبحرت باجتاه
ميناء �صقلية اليوم وعلى متنها 236
مهاجرا مت �إنقاذهم يف البحر الأبي�ض
املتو�سط من قوارب مهربي الب�رش.
وبينت "�إ�س �أو �إ�س ميدتراين"
�أن �سفينة "�أو�شن فايكنغ" ،نقلت
املهاجرين �إىل بر الأمان قبل � 4أيام
من زورقني مطاطيني يف البحر.
و�أو�ضحت �أنه بناء على تعليمات من
ال�سلطات الإيطالية� ،أبحرت "�أو�شن
فايكنغ" �إىل �أوغو�ستا� ،صقلية ،مع
ركابها ،ومن بينهم  119قا�رصا غري
م�صحوبني بذويهم.
و�أ�شارت املنظمة �إىل �أن "بع�ض

املتحدث
�أعلن
اجلي�ش
با�سم
الت�شادي للتلفزيون
الر�سمي �أن املجل�س
الذي
الع�سكري
يحكم البالد منذ
وفاة الرئي�س �إدري�س
ديبي� ،شكّ ل الأحد
حكومة انتقالية.
وعينّ جنل الرئي�س
الراحل ،حممد �إدري�س ديبي ،الذي ير�أ�س املجل�س الع�سكري املوقت ،يف مر�سوم
�أربعني وزيرا و�سكرتري دولة ،مع ا�ستحداث وزارة جديدة للم�صاحلة الوطنية.
و�سيطر املجل�س الع�سكري على ال�سلطة بعد مقتل ديبي يف � 19أبريل ووعد
ب�إجراء انتخابات يف غ�ضون � 18شهرا ،فيما رف�ض املتمردون ال�شماليون ذلك
ويوا�صلون حماربة اجلي�ش يف ال�صحراء.
و�سي�رشف املجل�س االنتقايل على ت�شكيل م�ؤ�س�سات دميقراطية ،تتوىل �إجراء
انتخابات �شفافة وحرة ودميقراطية بنهاية الفرتة االنتقالية ،وفقا للبيان.
و�أ�صدر املجل�س الع�سكري ميثاقا ين�ص على �أداء جنل الرئي�س الراحل مهام
رئي�س الدولة والقائد العام للقوات امل�سلحة.
وقرر املجل�س االنتقايل تعطيل العمل بالد�ستور وحل الربملان ،بجانب
فر�ض حظر جتوال ليلي ،وكانت �أحزاب املعار�ضة قد و�صفت حترك اجلي�ش
ب�أنه "ا�ستيالء على ال�سلطة بالقوة" ،داعية لعدم االمتثال لإجراءاته.
ُ
وقتل ديبي �أثناء زيارته للقوات التي تقاتل املتمردين املتمركزين يف ليبيا
من "جبهة التغيري والوفاق يف ت�شاد" التي عار�ضت حكمه الذي دام  30عاما.
من جهة �أخرى قرر املجل�س الع�سكري االنتقايل يف ت�شاد ،الأحد ،رفع حظر
التجوال الذي فر�ض ال�شهر املا�ضي عقب مقتل الرئي�س الراحل �إدري�س ديبي.
وجاء يف وثيقة ر�سمية عن املجل�س� ،أنه تقرر "رفع حظر التجوال املفرو�ض
يوم � 20أبريل بدءا من اليوم  2مايو".
وبني �أن ذلك جاء بعد تقييم للإجراءات التي فر�ضها املجل�س يف كامل الأرا�ضي
الت�شادية وبعد تقييم الو�ضع الأمني.

النيجر :مقتل  16ع�سكريا بهجوم م�سلحني

نقلت وكالة "رويرتز" عن
م�صدرين �أمنيني ،اول ام�س
الأحد� ،أن م�سلحني جمهولني
قتلوا  16جنديا و�أ�صابوا � 6آخرين
يف كمني بجنوب غرب النيجر.
ح�سب
امل�صدران،
وبني
الوكالة� ،أن الهجوم ا�ستهدف
دورية تابعة للجي�ش بعد ظهر

ال�سبت املا�ضي مبنطقة
تاهوا بالبلد الواقع بغرب
�إفريقيا قرب منطقة قتل فيها
 137مدنيا جراء هجمات
نفذت يف مار�س.
ومل يت�ضح بعد من نفذ
الهجوم لكن املنطقة تهيمن
عليها جماعات مت�شددة على
�صلة بتنظيمي "القاعدة"
و"داع�ش".
وقتلت هذه اجلماعات مئات
اجلنود واملدنيني منذ العام
 2018عندما بد�أت يف تو�سيع
نطاق نفوذها بعيدا عن قواعدها
يف مايل ،والآن تخ�ضع مناطق
وا�سعة من مايل والنيجر وبوركينا
فا�سو ل�سيطرة هذه اجلماعات.

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

الركاب �أبلغوا رجال الإنقاذ �أنهم
تعر�ضوا لل�رضب على �أيدي املهربني
املتمركزين يف ليبيا و�أجربوا على
ركوب الزوارق غري ال�صاحلة للإبحار
على الرغم من ارتفاع الأمواج".
ويف �سياق منف�صل� ،أفاد التلفزيون
احلكومي الإيطايل ب�أن �سفنا تابعة
خلفر ال�سواحل و�رشطة احلدود
الإيطالية ،نقلت  581مهاجرا �آخرين
مت �إنقاذهم �إىل جزيرة المبيدوزا
الإيطالية.
وقال عمدة المبيدوزا �سالفاتور
مارتيلو �إن املهاجرين احتاجوا �إىل
الإنقاذ ومت نقلهم �إىل بر الأمان بوا�سطة
زوارق خفر ال�سواحل و�رشطة اجلمارك
الإيطالية.

اخبار خارجية
عربي حممد قيتا
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
�أحالم حممود حممد
نورة عثمان حممد
�إنت�صار حممد �إبراهيم
فاطمة حمد �إدري�س
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س وال�سبت

يف حوار مع وزير املوا�صالت والإت�صاالت
الهدف الرئي�سي ل�شركة الإت�صاالت الإرترية هو توفري خدمة �إت�صاالت حملية وعاملية تلبي طموحات ال�شعب
تعترب خدمة الإت�صال من اخلدمات ال�ضرورية يف املجتمعات والدول املختلفة والتي الميكن
الإ�ستغناء عنها ب�أي حال من الأحول خا�صة يف هذ الع�صر الذي �شهد طفرة نوعية يف تكنولوجيا
الإت�صاالت,فبالإ�ضافة اىل دورها الكبري يف �إتاحة التوا�صل الإجتماعي ,تعد خدمة الإت�صاالت
عام ًال �ضروري ًا للدفع ب�إقت�صاديات الدول وال�شعوب �إىل االمام,و�إدراك ًا لهذه احلقائق فقد ظلت
احلكومة الإرترية تبذل جهود مقدرة منذ فجر الإ�ستقالل للنهو�ض بقطاع الإت�صاالت,للتعرف
على م�سرية خدمة الإت�صاالت يف �إرتريا كنا قد حاورنا وزير املوا�صالت والإت�صاالت ال�سيد/
ت�سفا�سال�سي برهاين ف�إىل م�ضابط احلوار:

حممود عبداهلل�/أبوكفاح
�أرجو �أن تعطينا نبذة تعريفية عن تطور
خدمة الإت�صاالت يف البالد؟
ميكنني الرد على هذا ال�س�ؤال
بتق�سيم م�سرية الإت�صاالت يف البالد
اىل ثالثة مراحل ,املرحلة االوىل
الإت�صاالت ماقبل احلرية والثانية
الإت�صاالت مابعد احلرية �أي من عام
1991م وحتى العام  2013والثالثة
الإت�صاالت من العام  20013وحتى
هذه الآونة,فالفرتة ماقبل احلرية
مل ت�شهد البالد �أي تطور يذكر يف
هذه اخلدمة ,فعندما دخلت اجلبهة
ال�شعبية منت�رصة اىل العا�صمة
�أ�سمرا يف العام 1991م مل جتد
خدمة �إت�صاالت يف عموم الوطن ,لأن
تلك اخلدمة كانت مرتبطة يف حقبة
الإ�ستعمار ب�أثيوبيا وبعد هزمية
الدرق وخروجه من �إرتريا قام بقطع
الإت�صاالت وبالتايل مل يكن يت�سني
للمواطن الإت�صال باخلارج ,وعليه
�سارعت احلكومة الإرترية يف الفرتة
من 1991م وحتى 2013م ب�إن�شاء
مايكرويف يتيح لل�شعب الإرتري
قدرة الإت�صال بالداخل واخلارج
وتو�سيع نطاق الإت�صاالت عام �إثر
�آخر حتى ي�شمل كافة �أرجاء البالد
ف�ض ً
ال عن �صيانة الأبراج املوجودة
يف خمتلف املناطق والتي عملت
ل�سنوات طويلة كما هو
احلال يف مدينة ع�صب
التي عمل برج الإت�صاالت
فيها لقرابة  25عاما
ونف�س احلال يف مدن
ت�سني وعدي قيح ومندفرا
وبارنتو واغردات التي مل
تكن فيها الإت�صاالت بذات
اجلودة املطلوبة ,ومن
املعلوم بان �أهم حدث يف
هذه املرحلة حتقق بعد عمل �شاق
ملدة ثالثة ا�شهر بال �إنقطاع �شارك
فيه مهند�سونا بكل �إخال�ص لأكرث من
ثماين �ساعات يف اليوم ب�صعودهم
اىل اجلبال لرتكيب الأبراج متحملني
وعورة الطرق وتقلبات الطق�س هو
ذلك التطور الذي �شهدته خدمة
الإت�صاالت يف البالد بتاريخ
22/04/2004م وهو بدء خدمة
اجلوال يف كل من ا�سمرا و مندفرا
و دقمحرى و م�صوع ,ويف العام
2010م مت �إدخال خدمة الإنرتنيت
يف البالد بن�صف ميقابايت لتعمل
بتلك ال�سعة حتى العام 2000
,ويف املرحلة الثالثة التي بد�أت
من 2013م وحتى هذه الآونة �شهد
قطاع الإت�صاالت يف �إرتريا تطور ًا
كبري ًا للغاية,ففي الفرتة من 2013
وحتى  2016جرى �إ�ستثمار كبري
يف الإت�صاالت قُ ِّدر ب  650مليون
نقفة �شمل تغيري كل املعدات التي
كانت موجودة يف الأبراج ومكاتب
االت�صاالت بكل املدن الإرترية وهذا

بالفعل كان �إجناز ًا كبري ًا الي�ستهان
به.
ماهو ر�ؤية ق�سم الإت�صاالت وكذا الأهداف
والغايات الرئي�سية ل�شركة الإت�صاالت
الإرترية (�إيريتيل)؟
ر�ؤية ق�سم الإت�صاالت يف الوزارة
تتمثل يف متكني ال�شعب من احل�صول
على خدمة �إت�صال جيدة وتو�سيع
نطاق تلك اخلدمة لت�شمل كافة
ارجاء البالد,وكذا جتويد خدمتها
بحيث تكون مناف�سة ومواكبة
للتطور التكنولوجي الذي ي�شهده
العامل يف هذا املجال.
ل�رشكة
الرئي�سي
والهدف
الإت�صاالت الإرترية هو توفري خدمة
�إت�صاالت حملية وعاملية تلبي
طموحات ال�شعب والعامل من حولنا
وتواكب املعايري احلديثة �,أما
الغاية التي تعمل ال�رشكة على
حتقيقها فتتمثل يف توفري خدمة
ات�صال حديثة ذات قدرة وكفاءة
عالية تغطي كافة �أرجاء الوطن
وتخدم ال�شعب الإرتري و�شعوب
العامل التي تتوا�صل مع البالد.
كيف تقيم اجلهود التي قامت بها �شركة
�إيريتيل يف م�سريتها الطويلة لتوفري خدمات
الإت�صال؟
�أعمال �رشكة �إيريتيل تتناغم مع
�سيا�سات و�إقت�صاد البلد وقد قامت
ال�رشكة خالل ال 15عاما املا�ضية
بتثبيت 110برج ات�صال يف عموم

كل تلك العقبات �إ�ستطعنا �أن
ن�ستجلب تلك املعدات بطرقنا
اخلا�صة لن�صل اىل تلك املرحلة
التي و�صلنا اليها الآن ,وهنا �أود
ان �أ�شيد بدور ال�شباب يف �إجناز
كل تلك الأعمال ال�شاقة بكل تفاين
و�إخال�ص.
ماهي �أهم الإجنازات التي حققتها
وزارة املوا�صالت والإت�صاالت؟
كما ذكرت لكم يف بداية هذا
اللقاء �أهم االجنازات التي حتققت
كانت يف الفرتة بني  2013وحتى
 2016م ,الإجناز الأول متثل يف
حتديث كل املعدات املتعلقة
بخدمة الإت�صاالت والإجناز
الثاين هو ت�شييد  110من �أبراج
الإت�صاالت,حيث �أن ت�شييد برج
واحد لي�س باالمر ال�سهل فهو
يثبت او ً
ال يف قمة جبلية داخل
حفرة بعمق � 3أمتار اىل �أ�سفل
و�إرتفاع خم�سة �أمتار وعر�ض � 5أمتار
,والي�سعنا هنا �إال �أن ن�شكر �رشكات
البناء الوطنية التي �ساهمت معنا
يف ت�شييد تلك الأبراج وفتح الطرق
امل�ؤدية اليها يف قمم اجلبال والتي
ي�صل عددها يف عموم الوطن قرابة
 60طريق ًا ف�ض ً
ال عن �صيانتها بعد
كل مو�سم خريف لتعر�ض بع�ض
�أجزاءها للإجنراف..
�أما الإجناز الثالث فهو �إدخال
خدمة الإنرتنيت والواي فاي يف
البالد ب�سعة ن�صف ميقابايت لت�صل
يف الوقت احلايل اىل  45ميقابايت
وهذا يعني م�ضاعفة ال�سعة  90مرة
.
وبالرغم من هذه الإجنازات
الكبرية كانت هنال حتديات كبرية
الميكن جتاهلها,فال�شعب الإرتري
ظل طوال املئة عام ال�سابقة يجابه

الوقت احلايل �إ�ستطيع ان �أقول ب�أن
ال�رشكة متتلك �أجهزة كافية وذات
جودة عالية ,و لديها قرابة 665
�ألف عميل  .ولزيادة جودة �آداءنا
نحاول يف الوقت احلايل �أدخال
�أجهزة مايكرويف حديثة وكذلك
خدمة الواي فاي يف املدن الرئي�سية
وخدمة الإنرتنيت ال�رسيعة خا�صة
للمعلمني والطالب.
وهنا �أود �أن �أ�شري ب�أن موظفينا
يقومون بال�صعود اىل املواقع التي
تتواجد بها الأبراج كل �شهر لدفع
الرواتب ال�شهرية للعمال الذين
يقومون بحرا�ستها ومعرفة �سري
العمل فيها و�صيانة �أي �أعطال قد
تتعر�ض لها ,فالظروف املناخية
ال�صعبة يف بع�ض املناطق ك�إقليم
جنوب البحر االحمر الذي يتميز
بحرارة الطق�س وملوحة الرتبة
والرياح ال�شديدة ,ت�ؤثر على
الأبراج ب�شكل �سلبي مما يتوجب

ال�شباب الذين تلقوا التدريب
يف هذا الق�سم �أكرث من 400
�شاب�,أ�ضف اىل ذلك عندما نقوم
ب�رشاء �أي �أجهزة من ال�رشكات
العاملية,تقوم ال�رشكة ب�إر�سال
مندوبيها لتعريف موظفينا
بهذه الأجهزة قبل �إدخالها يف
العمل حيث يتم ت�ضمني هذه
املهمة يف عقد ال�رشاء.وب�شكل
عام برامج التدريب والت�أهيل
التي ننظمها بني احلني والآخر
�ساهمت يف �إمتالكنا لكوادر
م�ؤهلة تقوم بكل مايطلب منها
دون احلاجة لأي طرف �آخر مما
�إنعك�س ذلك ب�شكل �إيجابي على
�آداءنا.
ماهي الربامج امل�ستقبلية التي تنوون
تنفيذها؟
عن
انا �أحبذ احلديث
الأعمال بعد تنفيذها على �أر�ض
الواقع,ولكن الب�أ�س من ذكر بع�ض
براجمنا امل�ستقبلية,فنحن نطمح
ب�شكل عام يف مواكبة التطور الذي
ي�شهده العامل يف جمال الإت�صاالت
بكل ما �أوتينا من قوة,وزيادة �سعة
الإنرتنيت يف عموم البالد,و�إتاحة
التوا�صل عرب املوبايل وغريها من
الربامج ..
ماهو اجلهود املبذولة من قبلكم لتخيف�ض
تعرفة الإت�صاالت وجعلها تتنا�سب مع امل�ستوى
املعي�شي للمواطنني؟
او ً
ال تعرفة اي خدمة من اخلدمات
بامل�ستوى املعي�شي
الحتدد
لل�سكان,فاخلدمة دائما يح�صل عليها
من ي�ستطيع حتمل نفقاتها ,وهنالك
عدة �أمور يجب و�ضعها يف الإعتبار
لتحديد التعرفة �أولها يف كم عام
�سيتم �إ�ستعادة تكلفة امل�ؤ�س�سة التي
توفر اخلدمة وهنا �أود �أن �أ�شري
ب�أن احلكومة الإرترية
�أنفقت  900مليون نقفة
لتوفري خدمة الإت�صال
ويجب �إعادة هذا
املبلغ,الأمر الثاين هو
التكلفة التي �ستدفعها
الإ�سبريات
لتوفري
وكلنا نعلم �إرتفاع
تكلفتها والأمر الثالث
هو الربح الذي تريد
احل�صول عليه من تقدميك للخدمة
فالميكن �أن تعمل باخل�سارة ودون
حتقيق �أي ربح.
ف�رشكة الإت�صاالت الإرترية تدار
باملداخيل التي حت�صل عليها وكل
الربامج امل�ستقبلية التي ننوي
تنفيذها �,ستنفذ بالإعتماد على تلك
املداخيل,وكلنا نعلم ب�أن تقنية
الإت�صاالت تتطور يوم ًا �إثر �آخر
وكلما تطورت زادت تكلفتها.
كلمة �أخرية تود �أن تقولها يف نهاية هذا
اللقاء؟
�رشكة �إيريتيل قامت بفتح موقع
�ألكرتوين جديد خا�ص بها Eritel.
 com.erتتوفر فيه كل املعلومات
واخلدمات والتطورات املتعلقة
بال�رشكة ,ولكن بكل �أ�سف من
يطلعون على هذا املوقع عددهم
قليل جد ًا ,لذا �أرجو من املواطنني
�أن يطلعوا على هذا املوقع ويح�صلوا
على مايريدون من معلومات
وخدمات بخ�صو�ص ال�رشكة.

مواكبة التطور يف جمال الإت�صاالت وزيادة �سعة الإنرتنيت واتاحة
التوا�صل عرب املوبايل من �أهم الربامج امل�ستقبلية ل�شركة �أيريتيل
البالد,لتتمكن �أجهزة الإت�صال التي
مت تركيبها بهذه الأبراج من تغطية
طلبات مابني  85%اىل % 87من
حاجة ال�سكان وتغطية قرابة 90
 %من امل�ساحة اجلغرافية للوطن,
ومن املعلوم �أن عملية �إن�شاء الأبراج
عملية �صعبة ومعقدة وحتتاج
لأدوات يتم ا�ستجالبها من اخلارج
وعليه فعند تعر �ض البالد خالل
ال�سنوات املا�ضية للحظراجلائر
وغريالقانوين عانت ال�رشكة كثري ًا
لتوفري املعدات
يف م�ساعيها
املطلوبة و�إدخالها للبالد حيث �أن
ال�رشكات كانت ترف�ض نقل املعدات
اخلا�صة ب�إرتريا وكذلك البنوك
العاملية كانت ترف�ض التعامل معنا
حتت ذريعة ان �إرتريا مفرو�ض
عليها احلظر ,ولكن بالرغم من

احلروب وامل�ؤامرات الواحدة تلو
الأخرى ,ويف حقبة الإ�ستقالل ظلت
احلكومة الإرترية �أي�ض ًا تتحدي كل
امل�ؤامرات والد�سائ�س بالرتكيز على
حتقيق النمو الإقت�صادي الذي يعترب
عام ً
ال مهما يف الت�صدي,ولأهمية
الإت�صاالت يف حتقيق النمو
الإقت�صادي نال هذا القطاع �إهتمام ًا
كبري ًا من الدولة طوال ال�سنوات
املا�ضية,وهنالك برنامج جديد
الآن لتغيري تلك الأبراج التي
�شيدت قبل  17عام ًا ب�أبراج حديثة
تواكب التطور احلا�صل يف خدمة
الإت�صاالت.
كيف تق ًيم جودة الأجهزة املتوفرة لدي
�شركة الإت�صاالت الإرترية (�إيريتيل)؟
التكنولوجيا يف حالة تطور
م�ستمر ونحن جنتهد ملواكبتها,ويف

�صيانتها ب�إ�ستمرار.
وماذا عن التعاون الذي بينكم وبني
ال�شركاء يف زيادة قدرات االع�ضاء؟
التعاون بيننا وبني ال�رشكاء
ي�سري على قدم و�ساق ولدينا
يف منطقة (بيت قرقي�ش )ق�سم
لت�أهيل القدرات
قائم بذاته
الب�رشية يحتوي على كل املعدات
املطلوبة,وقد ظللنا خالل ال 13
عام ًا املا�ضية(ب�إ�ستثناء فرتة
كورونا) نعمل على اختيار املوظفني
من خمتلف الأقاليم وندربهم على
خمتلف التخ�ص�صات التي يتطلبها
العمل يف جمال الإت�صاالت كرتكيب
الأطباق الهوائية واملحا�سبة
و�صيانة املولدات ...الخ ,حيث
ترتاوح مدة الدورات بني �إ�سبوع
واحد و �شهرين وقد و�صل عدد

م�ستعدودن دوما لكل االحتماالت
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العازف� /شام غالآب-:
�إ�ستطاعت فرقة اثر �صنع جنوم من الفنانني تربعو على عر�ش ال�ساحة الفنية
حتدثنا يف اجلزء االول من
احلوار الذي اجريناه مع العازف
�شام غالآب ،عن ن�ش�أته ومراحل درا�سته
االكادميية ،وبداياته الفنية ،وتطوره يف
جمال العزف على بع�ض الآالت املو�سيقية
وعدة جماالت فنية اخرى ،ويف اجلزء
الثاين واالخري حدثنا عن جتربته يف
التلحني ،واهداف وطموحات فرقة اثر
الفنية ون�شاطها و�إجنازتها الفنية.

جمال حممد علي
اجلزء الأخري
هل لديك حماوالت جتربة يف ت�أليف االحلان
واالغاين؟
كان لدي جتربة ب�سيطة يف التلحني
عندما كنت ادر�س باجلامعة ،وال
يتعدى عدد االحلان التي الفتها
الع�رشة �أحلان ،كنت قد اعددتها
لتلحني اغاين توعية قدمناها يف
جولة من م�شاركاتنا بربامج توعية
مع بع�ض امل�ؤ�س�سات التي كانت
تن�شط يف اجلانب التوعوي� ،إال انني
مل اوا�صل العمل على تطوير هذا
اجلانب من املجال الفني ،لكنني
بن�سخ م�سجلة منها
مازلت حمتفظ
ٍ
يف ا�سطوانات ،وذلك النها جزء من
اعمايل وانا افتخر بها بالرغم من
انها جتربة مل تتعد هذه اجلوالت
التوعوية التي قمنا بها.
ما هي االهداف التي ت�أ�س�ست عليها فرقة
اثر ؟ وهل ما زالت حتافظ على املكت�سبات التي
حققتها؟
كان الهدف من ت�أ�سي�س الفرقة
 ،ت�شكيل فرقة فنية تتيح املجال
لل�شباب وتهيئ لهم االر�ضية ليكت�شفوا
مواهبهم ،بالتدريب الفني و�إعداد
دورات ت�أهيلية ليكت�سبوا التجربة
واملعرفة والثقة بالنف�س ،لت�صبح
الفرقة امنوذج لل�شباب وللفرق
الفنية االخرى ،واعتقد ان هذا الهدف
قد حتقق وقطفت ثماره ،وما زال هذا
نهج ثابت للفرقة.
ف�إذا ما عدنا لعمر هذه الفرقة
�سنجد انه متميز ،وخريدليل على
ذلك العدد الكبري من الفنانني النجوم
الذين انتجتهم الفرقة وتربعهم على
عر�ش النجومية مبختلف االحلان

اجلميلة التي قدموها للجماهري
مبذاق فني متنوع يلبي اذواق
امل�ستمعني ،فمنها االغنية الوطنية
والغرامية والتوعوية وغريها من
احلان متميزة.
والإرث الذي قامت عليه الفرقة
هو املحافظة على املوروث الفني
للثورة الإرترية واملجتمع الإرتري،
ويت�ضح ذلك من ا�سم الفرقة �آثر،
الذي يدل على اهداف الفرقة يف ان
تخطو على اثار الفرق الفنية الثورية
واحلديثة .ويتبلور ذلك يف حر�ص
الفرقة يف تقدمي اعمال فنية تتبنى
ثقافة و�إرث املجتمع الذي يتذوق
اعمالها الفنية ،كذلك التنوع الثقايف
فيما تقدمه من اعمال  ،واحلر�ص على
ان يتمثل هذا التنوع يف اع�ضاء الفرقة
وامل�شاركة العادلة يف ع�ضوية
الفرقة جلميع القوميات الإرترية
كذلك امل�ساواة بني اجلن�سني
يف متثيل الفرقة.
ً
�صلة
و مو ا
للنهج الذي قامت
عليه الفرقة مت يف
العام � 2006إن�شاء
فرقة نا�شئة تتكون
من الرباعم وال�شباب
الذين لديهم رغبة يف
تعلم املو�سيقي ودخول
عامل الفن ،لت�صبح الرافد

للفرقة االم ،واطلقنا على الفرقة �إ�سم
"�آثر �إتي �أثر" مبا يعني "اثر على خطى
الأثر" وبالرعاية والإهتمام املتوا�صل
والتدريب ا�صبحت الفرقة النا�شئة
تعتمد على ذاتها ،لدرجة ان الفرقة
االم تقوم بتغطية قلة الكوادر لديها
برتقية اع�ضاء من هذه الفرقة �إليها،
وها هي الآن تناف�س الفرقة االم وبقية
الفرق الفنية االخرى م�ستقلة بذاتها
يف امل�سابقة الفنية القائمة بني
الفرق الفنية.
هال حدثتنا عن ن�شاط الفرقة و�إجنازاتها
الفنية وجوالتها خالل ال�ستة وع�شرون عام من
ت�أ�سي�سها؟
يرتبط م�شوار فرقة اثر مع االهداف
التي ا�س�ست من اجلها .و هو �إن�شاء
فرقة فنية امنوذجية ،تعمل على
متيز املواهب ال�شابة و�إتاحة الفر�ص
املالئمة لتطويرها فني ًا ،واعتقد ان
هذا الهدف قد حتقق و�آتي ثماره،
منذ اول حدث �شاركت يف �إحيائه عام
 1995مبنا�سبة مرور خم�سون
عام على ت�أ�سي�س منظمة
االمم املتحدة ،مرورا
بجوالت فنية قامت
بها بالرتفيه امل�ستمر
لطالب العمل ال�صيفي
حتى عام  .2007وامل�شاركة
يف �إحياء خمتلف الفعاليات
واملهرجانات الوطنية داخل
البالد مثل امل�شاركة يف الفعاليات
الثقافية والتوعوية ملختلف
املنظمات اخلا�صة و
ا حلكو مية ،
ف�ضال عن

ف
�رش
يف
امل�شاركة
�إحياء خمتلف الفعاليات
الوطنية للجاليات الإرترية يف
دول اخلليج وال�رشق االو�سط ،كذلك
احيينا حفالت للجاليات يف خمتلف
دول اوروبا وا�سرتاليا وكندا،
واكبنا اي�ضا لثالثة اعوام متتالية
�شباب اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يف اوروبا ،يف برناجمهم
ال�سنوي(تور اوروبا) قدمنا فيها
جوالت فنية ناجحة� ،شاركنا اي�ض ًا
يف الو�صالت الغنائية التى �ضمتها

ال�سمنارات و�إجتماعات امل�س�ؤولني
يف احلكومة التى عقدوها للجاليات
الإرترية مبختلف القارات.
ويف بع�ض االحيان كانت الفرقة
ت�شارك يف احياء فعاليات اجلاليات
االرترية باخلارج بار�سال بع�ض
الفنانني والعازفني من الفرقة
لين�ضموا اىل فنانني وعازفني اخرين
لي�شكلوا فريقا يقدم و�صالت غنائية
للجالية يف اخلارج ،و�سجلنا
م�شاركات عديدة يف �إحياء حفالت
مبنا�سبة االعياد الدينية واعياد ر�أ�س
ال�سنة برعاية وزارة الإعالم التى
اقيمت بالداخل واخلارج.
وباملجمل فعدد العرو�ض
الفنية التي احيتها
منذ
الفرقة
ت�أ �سي�سها ،
قبل

�ست
و ع�رش و ن
عاما ،هو �ستمائة
عر�ض فني ،تنوعت
ر�سالته ومنا�سباته.
ما هي ابرز �إجنازات
فرقة �آثر الفنية؟
ب�شكل عام يعد
م�شاركة الفرقة
يف �إحياء خمتلف
ا لعر و �ض
لفنية
ا
خمتلف
يف
الفعاليات الوطنية
والتوعوية يف الداخل واخلارج
ب�شكل فردي او جماعي هو �إجناز
وطني.
والإجناز االهم الذي قامت به الفرقة
هو تن�شئة جيل �شاب من الفنانني
البارزين وامل�ؤثرين ،و�إنتاجهم
الغاين و�ألبومات م�شهورة من امثال
الفنانة �سنايت اميني� ،سعيد برهانو،
فينب ظقاي ،فيوري ادوري  ،روبيل
مكئيل  ،روبيل هيلي ،اخليلو وناقو
وغريهم من فنانني وعازفني ت�ألقوا
ومتيزوا يف ال�ساحة الفنية.
وب�شكل خا�ص لدى الفرقة �إجنازات
كثرية حققتها منها �إنتاج �رشيط يف
عام  1997بعنوان مزامور قال�سي"
انا�شيد الكفاح" كان الهدف منه

توثيق وحتديث االنا�شيد الثورية،
ب�إ�رشاف املكتب املركزي للجبهة
ال�شعبية ،وا�رشاف فنى من اال�ستاذ
فظوم يوهن�س.
ثم يف عام  2004ا�صدرت الفرقة
�رشيط بعنوان ت�سفا " االمل" من اداء
الفنانة فينب ظقاي وقرماي عندوم.
احرزنا اي�ض ًا املرتبة االوىل يف
م�سابقة فنية اقيمت يف عام 2010
�شاركت فيها ع�رشة فرق فنية و �شملت
امل�سابقة تقدمي الأغاين الإرترية
الكال�سيكية ،ثم يف عام � 2017شاركنا
يف م�سابقة يف الغناء واملو�سيقى
والرق�ص ناف�ست فيها ثمانية ع�رش
فرقة ،احرزنا خللها املرتبة الثانية
،ويف نهاية العام مت توجيهنا من
وزارة التعليم �إىل مفو�ضية الثقافة
والريا�ضة ،ونلنا املرتبة االويل يف
م�سابقة اقيمت عام � 2018شاركت
فيها ثمانية ع�رش فرقة فنية ،
�شملت امل�سابقة الغناء واملو�سيقى
والرق�ص ،وما زلنا نحتفظ بهذا
املركز امل�رشف على م�ستوى
الفرق الفنية الوطنية ،
ونظمت هذه امل�سابقات
ب�إ�رشاف من ال�ش�ؤون
الثقافية  ،ونحن الآن
الإ�ستعداد
ب�صدد
للم�شا ر كة
مب�سابقة تختلف
يف حمتواها
الفني عن
�سا بقا تها
حيث
ت�شتمل
عدة
على
جماالت فنية وهي
والغناء
املو�سيقى
والرق�ص وامل�رسح والفيديو
كليب.
ومن الإجنازات الفردية التي ح�صل
عليها اع�ضاء الفرقة هي �إحراز مراكز
متقدمة يف م�سابقات الراميوك  ،كذلك
جائزة اف�ضل ع�رشة اغاين"التوب
تني".
ومن اجلوائز املقدرة التي ح�صلت
عليها الفرقة كانت يف العام 2004
وهي جائزة خا�صة ح�صلت عليها من
ال�ش�ؤون الثقافية تكرميا لإجنازاتها
وت�أثريها الفني على ال�شباب،
فجميع هذه اجلوائز هي �رشف
للفرقة واع�ضائها وامل�رشفني عليها
وم�ؤ�س�سيها ولع�شاق الفرقة.
كلمة اخرية
كفنان ا�ضع امامي جميع
املراحل بتجاربها واقيم �سلبياتها
و�إيجابياتها ،لتقدمي االف�ضل ،
واعمل ب�صورة دائمة وخا�صة يف
تطوير مقدراتي الفنية وتقدم الفرقة
ب�صورة عامة ،وانا فخور مب�شاركتي
يف تطوير فرقة �آثر  ،فتاريخ م�شواري
الفني مرتبط ب�صورة وثيقة بها،
وا�شعر بالغبطة وال�رسور مب�ساهمتي
يف م�شاريع وطنية.
ويف اخلتام اود ان اتقدم بال�شكر
والعرفان جلميع ا�ساتذتي وقادتي
وزمالئي يف الفرقة وجميع من
�ساهموا يف تكوين �شام غاالب
ب�صورته احلالية،وا�شكر �صحيفة
�إرتريا احلديثة على تقدميها يل هذا
ال�سانحة.
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�إعداد /جعفر حممود احمد

ال�سلطات ال�صحية الأمريكية تطالب بتعليق
ا�ستعمال لقاح جون�سون �أند جون�سون
دعت ال�سلطات ال�صحية يف الواليات املتحدة �إىل تعليق ا�ستعمال لقاح
جون�سون �أند جون�سون ،ب�سبب تقارير عن ظهور حاالت نادرة جللطات يف
الدم.
وقالت �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية �إنها توجه الدعوة لتعليق ا�ستخدام
اللقاح “من منطلق احليطة البالغة”.
و�أ�شارت الإدارة �إىل ر�صد  6حاالت حادة لتجلط الدم بني �أكرث من  6.8مليون
جرعة ُمنحت من اللقاح.
وت�أتي هذه التو�صية بعد ت�سجيل حاالت نادرة م�شابهة مع لقاح �أ�سرتازينيكا،
�أدت �إىل متهل البع�ض يف ا�ستعماله.
ويف �سل�سلة من التغريدات مبوقع تويرت ،قالت الإدارة �إنها وهيئة “مراكز
ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها” تراجعان “�ست حاالت نادرة وحادة
من جتلط الدم م�سجلة يف الواليات املتحدة”.
و�أ�ضافت“ :نو�صي بتعليق ا�ستعمال هذا اللقاح ،من منطلق احليطة البالغة”.
و�أ�شارت �إىل �أن هذا بهدف “�ضمان �أن جمتمع تقدمي الرعاية ال�صحية على
دراية بتبعات هذه احلوادث املعاك�سة”.و�أو�ضحت �إدارة الغذاء والدواء �أن
هذا النوع من جتلط الدم يتطلب عالجا خمتلفا عن العالج املعتاد يف احلاالت
املماثلة.
وكانت الإ�صابات ال�ست كلها لن�ساء ،ترتاوح �أعمارهن بني  18و 48عاما.
ونقلت �صحيفة نيويورك تاميز عن م�س�ؤولني قولهم �إن امر�أة توفيت ،فيما
ترقد �أخرى يف حالة حرجة يف نربا�سكا.

م�شروبات تعالج فقر الدم

� 7أطعمة م�سلوقة حتقق  7فوائد

يكاد كثريون يجمعون على �أن
الأطعمة امل�سلوقة ال تو�صف ح ًقا
ب�أنها لذيذة ،غري �أن خرباء
التغذية يتحدثون عن
فوائد كبرية للأطعمة
امل�سلوقة.
اخلرباء
ويعلل
ذلك ب�أنه عند “�سلق”
تتك�رس
الطعام،
املعقدة
املركبات
املوجودة �إىل مركب
ب�سيط ،مما يجعله �سهل
اله�ضم.
وقد �أح�صى خرباء التغذية 7
فوائد ميكن حتقيقها باحلفاظ على
الطعام امل�سلوق وهي �أنه ي�ساعد
على �إنقا�ص الوزن ،وحت�سني ن�سيج
اجللد ،ومنع احلمو�ضة ،ومنع ظهور
ح�صى الكلى ،ويخفف التهاب املعدة،
ويعزز منو ال�شعر � ً
أي�ض.
وفيما يلي بع�ض الأطعمة التي
ين�صح اخلرباء باحلفاظ على تناولها
م�سلوقة:
البطاط�س:
يعترب �سلق البطاط�س �أف�ضل
اخليارات لتقليل حمتوى الدهون
وال�سعرات احلرارية مقارنة بالقلي،
حبث ي�شري خرباء التغذية �إىل �أن
تناول البطاط�س امل�سلوقة من �أف�ضل
الطرق مللء معدتك دون قلق ب�ش�أن
زيادة الوزن.
البي�ض:

ا لرب و تني
املوجود يف بيا�ض
البي�ض امل�سلوق مفيد للغاية
ل�صحتك ،حيث ي�ساعد يف احلفاظ على
ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وميكنك
�إ�ضافة القليل من الفلفل جلعل بي�ضك
�أكرث لذة و�صحة.
الفا�صوليا اخل�رضاء:
حتتوي الفا�صوليا اخل�رضاء
امل�سلوقة على  4.0غرام من الألياف،
وبع�ضها من الألياف القابلة للذوبان.
وقد ت�ساعد الألياف القابلة
للذوبان يف خف�ض م�ستوى الربوتني
الدهني منخف�ض الكثافة �أو ما ي�سمى
بالكولي�سرتول ال�ضار ،وم�ستويات
الكولي�سرتول الكلية� ،أي�ضا فقد يدعم
�صحة القلب عن طريق خف�ض �ضغط
الدم وتقليل االلتهاب.

البقول:
�أظهرت الدرا�سات �أن تناول البقول
امل�سلوقة ميكن �أن يخف�ض ن�سبة
الكولي�سرتول يف الدم ويقلل من �ضغط
الدم وي�ساعد يف �إدارة وزن اجل�سم،
وهي جميع عوامل اخلطر لأمرا�ض
القلب ،فالبقول منخف�ضة يف
الدهون امل�شبعة واملتحولة وغنية
بالألياف القابلة للذوبان.
الذرة:
حتتوي الذرة امل�سلوقة على
فيتامينات “ب” ال�صحية ،والتي
تعترب مهمة ل�صحتك العامة ،كما تزود
الذرة �أج�سامنا باملعادن الأ�سا�سية
مثل الزنك واملغني�سيوم والنحا�س
واحلديد واملنغنيز.
الربوكلي:
ميكن غلي الربوكلي وجميع
اخل�رضوات ال�صليبية الأخرى قبل
الأكل ،لتح�سني فوائده.
ومعروف �أن الربوكلي غني بالعديد
من العنا�رص الغذائية ،مبا يف ذلك
الألياف وفيتامني “ج” وفيتامني
“ك” واحلديد والبوتا�سيوم ،كما �أنه
يحتوي على بروتني �أكرث من معظم
اخل�رضوات الأخرى.
اجلربي:
يعترب اجلمربي �أو �أي نوع �آخر من
امل�أكوالت البحرية �أكرث العنا�رص
الغذائية �صحية عندما يتم �سلقه،
فاحلرارة الزائدة تدمر املعادن
احل�سا�سة املوجودة يف هذه الأطعمة.

طبيبة تك�شف فائدة بذور الرمان للأمعاء واجلهاز اله�ضمي!

من الثابت علميا �أن نق�ص احلديد يف الدم ي�ؤدي �إىل �صعوبة و�صول الأوك�سجني
�إىل الدماغ مما يت�سبب يف �ضغط هائل عليها ،فتحدث �أزمات عديدة.
وبح�سب موقع “هيلث الين” ،ف�إن هناك  5م�رشوبات ت�صنف على �أنها حتتوي
على ن�سبة عالية جدا من احلديد.
واو�ضح �أن فقر الدم يحدث عندما ال يحتوي ج�سمك على ما يكفي من خاليا
الدم احلمراء ال�سليمة.
�شيوعا هو فقر الدم
وهناك �أنواع عديدة من فقر الدم ،لكن النوع الأكرث
ً
الناجم عن نق�ص احلديد.
حيث حتتوي خاليا الدم احلمراء على بروتني ي�سمى الهيموغلوبني املليء
باحلديد ،فحينما ال ي�ستطيع ج�سمك �إنتاج الهيموغلوبني الذي يحتاجه
لتكوين خاليا دم حمراء كافية لتو�صيل الدم الغني بالأك�سجني يف جميع
�أنحاء اجل�سم ،يحدث فقر الدم.
وعلى الرغم من �أن خطط عالج فقر الدم فردية� ،إال �أن معظمها يتطلب 150
�إىل  200مغم من عن�رص احلديد يوم ًيا.
ع�صري ال�سبانخ:
فهو من �أف�ضل امل�رشوبات التي حتتوي على ن�سبة عالية من احلديد،
بالإ�ضافة �إىل �أنه م�صدر جيد للمغن�سيوم وفيتامني �سي وفيتامني ك ،وغريها
من الفيتامينات واملعادن.
ع�صري اليقطني:
وهو من �أف�ضل الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من احلديد بالإ�ضافة
�إىل الفيتامينات املفيدة لعالج م�شاكل فقر الدم.
ع�صري الربقوق
حيث يوفر كوب من ع�صري الربقوق حوايل  3مغم من احلديد� ،إ�ضافة �إىل �أن
الربقوق غني باملنجنيز والبوتا�سيوم ،وفيتامني ب  6وفيتامني �سي.
ع�صري البنجر
ويعد هذا النوع غني باحلديد والبوتا�سيوم ،وميكنه �أن يكون م�ؤثرا جدا
يف عالج �ضغط الدم.
بذور الكتان وال�سم�سم
حيث حتتوي كل منها على ن�سبة كبرية من احلديد والألياف وم�ضادات
الأك�سدة والربوتني.
امل�صدر� :سبوتنيك

الرمان من الفواكه
تعترب ثمار
ّ
الطبيعية الغنية بالفيتامينات
وبالعنا�رص الغذائية ال�رضورية
للج�سم ،وينق�سم الأ�شخا�ص يف �أكل
هذه الثمار بني من ي�أكلها ببذورها
و�آخرين يف�ضلونها دون بذور.
الرو�سية
الطبيبة
حتدثت
ّ
واملر�شحة للعلوم الطبية� ،إفغينيا
�إيفانوفا ،عن الفوائد ال�صحية لأكل
ثمار الرمان مع بذورها لفوائدها يف
عالج الأمعاء واجلهاز اله�ضمي.
وقالت الطبيبة �إيفانوفا“ :من
املفيد جدا تناول الرمان مع بذوره،
فالبذور حتتوي على فيتامينات ب،
�أ ،هـ كما حتتوي على العنا�رص
الغذائية ال�رضورية من حديد
وبوتا�سيوم وكال�سيوم واليود ،و�أي�ضا

الن�شاء والألياف
ا ل�رض و ر ية
لت�سهيل وظيفة
الأمعاء والق�ضاء
على ال�سموم”.
و �أ و �ضحت
الطبيبة ب�أنه يجب
م�ضغها جيدا من
�أجل االمت�صا�ص
للمواد
اجليد
املوجودة فيها”.
كما �أ�شارت �إيفانوفا �إىل �أن “بذور
الرمان ترتكب من ق�رشة قوية ت�ساعد
ّ
على �إتالف الأغ�شية املخاطية للجهاز
اله�ضمي ،هذا يعني �أن هناك فئة
من النا�س يجب �أن تتناول الرمان
بحذر”.

وحذرت الطبيبة �أولئك الذين لديهم
م�شاكل يف اللثة والتهاب املعدة
والقرحة املعدية وقرحة االثني
ع�رش والتهاب القولون والإم�ساك
والبوا�سري من تناولها.
امل�صدر� :سبوتنيك

 7عادات ب�سيطة لإبطاء ال�شيخوخة

يراود �أغلبية النا�س كابو�س
ال�شيخوخة والتقدم يف العمر،
ويحاول الكثريون اتباع �أنظمة غذائية
معينة �سواء طبيعية �أواللجوء �إىل
عمليات جتميلية لإخفاء التجاعيد
�أو مالمح الكرب.
الربيطاين
الطبيب
وحتدث

�أندرو �ستيل،
الأخ�صائي يف
العمر
طول
وعامل �أنظمة
عن
الأحياء
�أهم العادات
الطبيعية التي
لأي
ميكن
�شخ�ص اتباعها
لإبطاء عملية
ال�شيخوخة.
وقال �ستيل�“ :إن �إطالة فرتة
ال�شباب تتطلب ن�شاطا بدنيا وجتنب
املكمالت الغذائية واحل�صول على
ق�سط كاف من النوم واتباع نظام
غذائي متنوع مع الكثري من الفواكه
واخل�رضوات ،و�أي�ضا من املهم جدا

احلفاظ على �صحة �أ�سنانك وجتنب
الأنظمة الغذائية غري املعتادة”.
و�أو�صى الأخ�صائي مبمار�سة
اجلمباز اخلفيف ملدة ع�رش دقائق
على الأقل يف اليوم.
كما قال �إن “امل�شي منا�سب جدا
كن�شاط بدين يومي ،وال ين�صح
ب�إرهاق نف�سك بالتمارين الريا�ضية
لأنها ت�ؤثر �سلبا على متو�سط العمر
املتوقع لك”.
ي�شار �أنه يف ال�سابق ،حدد العلماء
ثالث مراحل ل�شيخوخة الإن�سان،
لكن وكما ات�ضح فيما بعد ،ال يتقدم
ال�شخ�ص يف العمر كل يوم ،كما كان
يعتقد �سابقا ،ولكن خالل مراحل
معينة من العمر.
امل�صدر� :سبوتنيك
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س وال�سبت

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

احلدث ي�ستقطب فرق عاملية و�أخرى قارية ..

عرب ثالثة جنوم حمرتفني

�إنطالق فعاليات طواف رواندا الدويل مب�شاركة من منتخبنا الوطني الدراجة االرترية �ست�سجل ح�ضورها البارز يف طواف ايطاليا

"ال �أعلم  .الميكنني توقع ذلك الأن الننا مل
نخو�ض القدر الكايف من التدريب  ،ومل ن�شارك
يف �أي �سباق منذ �أكرث من عام يف داخل البالد
ب�سبب اجلائحة " هكذا �رصح ع�ضو منتخبنا
الوطني للدراجات الهوائية توما�س قيت�ؤوم
بعيد �إنتهاء املرحلة االوىل من طواف رواندا
الدويل للدراجات الهوائية لعام .2021
مع � 3ألقاب يف طواف رواندا الدويل �أخرها
يف العامني االخريين  ،و� 9إعتالء ملن�صات
التتويج  ،و 24تتويجات باملرحلة  ،و35
دراجا �شاركوا يف تاريخ الطواف  ،يرفع
منتخبنا الوطني �شعار التحدي بوجوه �شبابية.
توقعات جمة قد ..
�إنطلقت مناف�سات الن�سخة الثالثة ع�رش
لطواف رواندا الدويل للدراجات الهوائية
لعام 2021م � ،أول �أم�س الأحد من خالل
املرحلة االوىل التي عرفت م�شاركة
منتخبنا الوطني االول.
و�ضمت ت�شكيلة املنتخب الوطني
التي يقودها املدير الفني �سام�سوم
�سلمون خم�سة عنا�رص هم �سرياك ت�سفوم
 ،توما�س قيت�ؤوم  ،حماري تولدي  ،ناهوم
زرائي و�سيال ولدمكائيل.
مع �أن عالمات الإ�ستفهام الزالت تو�ضع

ب�إ�ستمرار حول �إمكانية تكرار �إجنازات
منتخبنا الوطني يف امل�ضمار الرواندي مع
هذه املنتخب ال�شاب لعدة عوامل  ،لعل
�أبرزها ي�أتي �إبتعاده عن �أجواء ال�سباقات
� ،إال �أن املرحلة االوىل مل تكن بالقوة
والتناف�سية التي ترتقي لك�شف مكامن
القوة وال�ضعف .
الطواف الذي يعترب االول من نوعه يف
قارة افريقيا بعد فرتة طويلة من التوقف
االجباري ب�سبب جائحة كورونا  ،ومت تغيري
موعده من بداية يناير اىل هذا التاريخ
لنف�س الظروف  ،عرف �إجراءات م�شددة
تفاديا ً النتكا�سة قد حتدث ب�سبب تف�شي
الوباء.
وانتهت املرحلة اال�ستهاللية دون �أي
�إختالفات يف الأزمنة بني الدراجني وبلغت
الكوكبة الكبرية اخلط النهائي كمجموعة
واحدة  ،لت�سحم االمور من خالل �سباق
ال�رسعة الق�صوى النهائي .
وتوج الدراج الكولومبي ع�ضو فريق
ميدلني برايان �سان�شيز باملركز االول
قاطعا ً م�سافة املرحلة البالغة (115.6
كيلومرت) بني العا�صمة رواندا ومدينة
رواماجانا يف ظرف زمني قدره (�ساعتني

و 33دقيقة و 43ثانية)
 ،مبعدل �رسعة و�سطي
بلغ ( 45.1كيلومرت يف
ال�ساعة الواحدة).
وتفوق على �صاحب
املركز الثاين االمريكي
اليك�س هويهن  ،بينما حل
الكولومبي الأخر الفون�سو
رولدان باملركز الثالث.
وبنف�س الر�صيد الزمني
مع الفائز باملرحلة  ،حل
قائد منتخبنا الوطني
�سرياك ت�سفوم باملركز
احلادي والع�رشين ،
بينما كان املركز الرابع
والع�رشين من ن�صيب
توما�س قيت�ؤوم � ،أما
املركز الثاين والثالثني
فكان من ن�صيب حماري
تولدي .
وتبواء الدراج االرتري
امل�شارك يف ال�سباق رفقة فريق ترينجانو
املاليزي متكل �إيوب املركز ال�ساد�س
والثالثني .
�أما املركز التا�سع واالربعني فعاد
ل�سيال ولدمكائيل والثالثة واخلم�سني
لناهو زرائي.
ويف الرتتيب على القمي�ص اال�صفر ،
حاز �أندروين جيوكاتويل – �سيديرميك
االيطايل على ال�صدارة  ،تاله فريق
ميدلني البلجيكي  ،اما املركز الثالث
فكان من ن�صيب بي & بي هوتيلز
الفرن�سي.
وتبواء منتخبنا الوطني على املركز
ال�سابع  ،خلف منتخب اجلزائر الذي نال
الرتتيب ال�ساد�س.
ويف ترتيب القمي�ص االبي�ض وفئة
ال�شباب  ،اتى دراج منتخبنا الوطني
توما�س قيت�ؤوم باملركز اخلام�س � ،أما
ال�صدارة فكانت كولومبية �أي�ضا مع
�سانتياجو �أومبا.
فحاز حماري تولدي على املركز التا�سع
يف هذه الفئة  ،بينما جاء �سيال ولدمكائيل
وناهو زرائي باملركز ( ) 17 ،15على
الرتتيب.

بعد تعادل �أتاالنتا مع �سا�سوولو

ر�سميا� ..إنرت ميالن يح�سم لقب الدوري الإيطايل وينهي هيمنة يوفنتو�س

انتزع �إنرت ميالن لقب الدوري الأول
الإيطايل لكرة القدم ،بعد تعادل �سا�سولو
 1-1مع �أتالنتا لي�ضمن فريق املدرب
�أنطونيو كونتي التتويج ر�سميا.
و�سجل �إنرت ميالن  25انت�صارا و7
تعادالت وهزميتني لي�ضمن التتويج
باللقب بعد و�صول ر�صيده �إىل  82نقطة
بفارق  13نقطة عن �أقرب مالحقيه قبل 4
جوالت على نهاية املو�سم.
وتوج �إنرت ميالن باللقب للمرة الـ 19يف
تاريخه ،لي�ستعيد البطولة التي غابت عن
خزائنه منذ مو�سم  ،2009-2010ويك�رس

احتكار يوفنتو�س للقب الذي ا�ستمر خالل
املوا�سم الت�سعة الأخرية .وكانت املرة
الأخرية التي توج فيها �إنرت بطالً للدوري
عام  2010بقيادة املدرب الربتغايل
جوزيه مورينيو حني حقق ثالثيته
التاريخية ال�شهرية.وو�ضع نادي �إنرت حداً
لهيمنة دامت ت�سع �سنوات ليوفنتو�س
على لقب الدوري الإيطايل وهو الأول له يف
جميع امل�سابقات منذ تتويجه بلقب الك�أ�س
املحلية يف  ،2011منفرداً يف املركز الثاين
التاريخي بعد يوفنتو�س ( )36ومتقدما
على جاره ميالن (.)18وهذه املرة الأوىل

يحرز لقب الدوري فريق م�ستحوذ من
�رشكة �أجنبية ،يف ظلّ ملكية جمموعة
�سونينغ ال�صينية لإنرت منذ  .2016تنف�س
�إنرت ال�صعداء ،بعد مو�سم عانت فيه
املجموعة ال�صينية م�شكالت مالية �ساعية
اليجاد م�ستثمرين يعيدون توازن ح�سابات
النادي .فوزه على يوفنتو�س ( )2-0يف
يناير� ،ساهم بلعب دور نف�سي كبري على
طريق ح�صد الـ"�سكوديتو".كما �أن دوري
االبطال ي�شكل التحدي املقبل لإنرت الذي
مل يتخط دوره ثمن النهائي منذ مو�سم
.2011-2012

�ستكون الدراجة االرترية حا�رضة بقوة
يف طواف �إيطاليا للدراجات الهوائية
لعام 2021م � ،إحدى �أكرب الطوافات
العاملية يف العامل  ،من خالل ثالثة دراجني
حمرتفني.
و�سيحمل لواء ارتريا يف هذا اال�ستحقاق
ثالثة جنوم هم ناتنائيل برهاين مع
فريق كوفيد�س الفرن�سي  ،و�أمانئيل
قرب�إذقابهري مع فريق تريك �سيغفرود
االيطايل ونتنائيل برهاين مع فريق
�أندروين جيوكوتويل – �سيدرميك .
وكان هذا الثالثي االرتري قد م�ستويات
كبرية يف اال�ستحقاقات العاملية التي
�شاركوا فيها بعد تخفيف القيود التي
فر�ضت ب�سبب جائحة كوفيد. -19
ناتنائيل برهاين الذي يحمل لقب
�أخر ن�سخة من بطولة ارتريا  ،ويرتدي
القمي�ص ال�رشيف اخلا�ص لهذه اجلائزة
 ،كان قد �أبلى البالء احل�سن منذ العودة
من الإغالق االجباري  ،فيما �أكد �أمانئيل
قرب�إذقابهري ت�أقلمه مع فريق تريك الذي
�إنتقل اليه مطلع هذا املو�سم قادما ً من

فريق دامين�شن داتا اجلنوب افريقي ،
و�سجل ح�ضوره الالفت بقمي�ص الفرق
اجلديد.
�أما الثالث فهو ناتنائيل ت�سفاظني
الذي يعد مفاج�أة املو�سم بالن�سبة للدراجة
االرترية  ،بعد ان كتب ق�صة جناحه مع
املنتخب الوطني وتتويجه بلقب طواف
رواندا الدويل لعام 2020م  ،ومن ثم
�أن �إن�ضم الحقا لفريقه االيطايل اجلديد
 ،ليجد نف�سه يف حتد جديد من م�شواره
الريا�ضي.
ويخو�ض ناتنائيل ت�سفاظني الذي
يعرف بجر�أته و�رشا�سته يف ال�سباقات ،
�أول �سباق كبري يف املحافل الدولية  ،عرب
طواف ايطاليا للدراجات الهوائية.
و�سوف ينطلق �سباق ايطاليا للدراجات
الهوائية الذي يعرف م�شاركة كربى الفرق
العاملية املحرتفة يف اللعبة  ،يف الثامن
من �شهر مايو اجلاري و�سوف ميتد لثالثة
�أ�سابيع وعلى مدار  21مرحلة.
و�ستعرف الن�سخة ( )104تنظيم مرحلة
ل�سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة.

�إىل �أجل غري م�سمى

ت�أجيل مباراة مان�ش�سرت يونايتد وليفربول

ت�سبب جتمع قرابة  200م�شجع من جماهري
مان�ش�سرت يونايتد لالعرتا�ض على �سيا�سة
مالك النادي يف خلق حالة فو�ضى فر�ضت
ت�أجيل املباراة املرتقبة �أمام ليفربول.
وكان �سيلتقي مان�ش�سرت يونايتد و�ضيفه
ليفربول يوم الأحد �ضمن الأ�سبوع الرابع
والثالثني من م�سابقة الدوري الإنكليزي
املمتاز.
وكانت و�سائل �إعالمية اكدت �أن مباراة
مان�ش�سرت يونايتد وليفربول ت�أجلت �إىل موعد
الحق ،وهو ما �أعلنته رابطة الدوري الإنكليزي
املمتاز ،قبل �أن ي�أتي احل�سم بت�أجيل املباراة
لأجل غري م�سمى.
و�أعلن مان�ش�سرت يونايتد يف بيان ر�سمي � ّأن
الت�أجيل جاء لأ�سباب تتعلق بالأمن وال�سالمة.
و�أفادت بع�ض ال�صحف الربيطانية يف
وقت �سابق � ّأن قرابة  200م�شجع اقتحموا
ملعب �أولد ترافورد لالحتجاج على عائلة غالزر
املالكة للنادي قبل �أن يتم تفريقهم.
وجتدد غ�ضب م�شجعي يونايتد حيال عائلة
غاليزر املالكة للنادي على خلفية دورها يف
�إطالق الدوري ال�سوبر الأوروبي املناف�س
لدوري الأبطال والذي انهار بعد � 48ساعة
فقط على �إطالقه ال�شهر املا�ضي ،نتيجة
املعار�ضة ال�شديدة من امل�شجعني والالعبني

واحلكومات واالحتادات املحلية والقارية
والدولية .وامتلكت عائلة غاليزر يونايتد منذ
اال�ستحواذ املثري للجدل يف  2005خالل فرتة
الديون الهائلة التي عانى منها النادي.
ومتكن املئات من امل�شجعني من �شق
طريقهم �إىل �أر�ض امللعب وهم يهتفون "نريد
خروج غاليزرز".
و�أعلن نائب الرئي�س التنفيذي ليونايتد
�إد وودوورد �أنه �سيرتك من�صبه بحلول نهاية
العام و�سط تداعيات م�رشوع الدوري ال�سوبر.
وميلك مان�ش�سرت يونايتد  67نقطة بفارق
 13نقطة عن مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر
،مهد
هذا ويف �سياق مت�صل بالربميرليج ّ
هدف حممد النني لفوز فريقه �أر�سنال 2-0
على م�ضيفه نيوكا�سل يف املرحلة الرابعة
والثالثني من م�سابقة الدوري الإنكليزي
املمتاز.
وافتتح النجم امل�رصي الت�سجيل ل�صالح
�أر�سنال مبكراً ( )5قبل �أن ي�ضيف الغابوين
�أوباميانغ الهدف الثاين (.)66
ورفع �أر�سنال ر�صيده �إىل  49نقطة يف
املركز التا�سع م�ؤقتا ً و�أنع�ش حظوظه ال�ضئيلة
يف الت�أهل �إىل الدوري الأوروبي ،فيما جتمد
ر�صيد نيوكا�سل عند  36نقطة يف املركز
ال�سابع ع�رش.
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العدد ()77

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س وال�سبت

�إعداد
طمة حمد  /عادل �صالح
فا

�أقوال م�أثورة

م�ضيفة تك�شف �سبب
ا�ستقبال الركاب على
منت الطائرة بعذر ال
يخطر على بال
ك�شفت م�ضيفة الطريان "كات كماالين"،
يف مقطع فيديو حقق �أكرث من  2.4مليون
م�شاهدة على من�صة “تيك توك“ ،عما
يفعله �أفراد الطاقم يف الطائرة حقا,
عندما يرحبون بالركاب �أثناء مرافقتهم
�إىل مقاعدهم .وقالت "كماالين" هل �سبق
لك �أن م�شيت على منت طائرة ور�أيت
امل�ضيفات واقفات هناك لتحيتك؟ �أو
م�ضيفات الطريان يعربن املمر ذهابا
و�إيابا ؟ ح�سنا� ،أنا على و�شك �إخبارك
مبا نقوم به حقا .عندما ت�سري على منت
الطائرة وترى وجهنا الب�شو�ش املبت�سم،
ف�إننا يف الواقع ننظر �إليك لأعلى ولأ�سفل
ونحاول العثور على �أفراد ميلكون قدرة
بدنية (.”) Able Body People
وت�رشح "كماالين" �أن ه�ؤالء الأفراد
قادرون على م�ساعدة طاقم الطائرة
يف حالة الطوارئ الطبية� ,أو الهبوط
غري املتوقع �أو اخلرق الأمني .و�أ�ضافت
قائلة� -:إن هذا ي�شمل غالبا �أفرادا
ع�سكريني ،حيث ي�سهل التعرف عليهم
لأنهم غالبا ما تتم دعوتهم لركوب
الطائرات قبل الركاب الآخرين� ،إ�ضافة
�إىل الطيارين ورجال الإطفاء وال�رشطة
والأطباء واملمر�ضني.

�أ�سماء

و معانيها

كائن -:ال�ساكن او املخلوق.
 كاتب -:العامل او الذي مهنته الكتابة اواالديب.
 كامت -:ال�صامت او الذي يكتم اال�رسار. كاثر -:الغالب بالكرثة.اخلي او اجلواد او الذي الينفذ
 كارم -:رِّعطا�ؤه.
 كا�سب -:الرابح او العامل او املجتهد. كا�رس -:املفرق او العقاب. كا�شف -:املكت�شف او الوا�ضح. كاظم -:ال�ساكت او حاب�س غيظه اوال�صبور او املت�أين او العاقل.
 -كاغد -:القرطا�س.

اقوال
وكلمات ذات مغزى
لكي حتقق �أهدافك� ،أكتبها على
ورق ،الأهداف غري املكتوبة لي�ست
�إال �أماين �أو �أ�ضغاث �أحالم.
 � َّإن ال ُق َدرة على رّ
ب�شكل
التكيز
ٍ
ُنفرد على �أهمّ مُهماتك
ّ
عقلي م ٍ
وت�أديتها ب�شكل جيِّد و�إنهائها ب�شكل
تا ّم  ،هو املفتاح للنجاح الباهر
والإجناز  ،والإحرتام  ،واملكانة ،
وال�سعَادة يف احليَاة.
 �إنك تعرف مقدار �ضبط نف�سكحني تنظر كيف ت�ستطيع �أن تقف
على قدميك يف كل مرة ُتخفق فيها ،
ثم تتابع الطريق.
 هناك قانون رائع للنجاح :َف ِّك ْر على الورق  ،فهناك ِ 3%من
البالغني فقط لديهم �أهداف مكتوبة
ووا�ضحَ ة.

ً
"�سعيا منا لتنويع مواد
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم
�صفحتكم املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف الرابع من مايو عام 1776م -:م�ستعمرة رود �آيالند تعلن التمردعلى ملك اململكة املتحدة جورج الثالث ،لتكون �أول م�ستعمرة تعلن التمرد
عليه.
 يف الرابع من مايو عام 1812م� -:إيطاليا حتتل جزيرة رودو�س الواقعةيف البحر الأبي�ض املتو�سط.
 يف الرابع من مايو عام 1814م -:نابليون بونابرت ي�صل �إىل منفاه يفجزيرة �إلبا.
 يف الرابع من مايو عام 1904م -:بدء حفر قناة بنما. يف الرابع من مايو عام 1945م -:القوات الأملانية ت�ست�سلم لقائد القواتالربيطانية الفيلد مار�شال برنارد مونتغمري وذلك �أثناء احلرب العاملية
الثانية.
 يف الرابع من مايو عام 1970م� -:إ�رضاب الطالب يف الواليات املتحدة يف�أعقاب الغزو الأمريكي لكمبوديا.
 يف الرابع من مايو عام 1974م -:هوريه كني�-إت�شي ينجح يف ت�سجيل�أ�رسع دوران حول العامل على يخت دون �أن يتوقف يف �أي ميناء.
 يف الرابع من مايو عام 1979م -:مارغريت ثات�رش تتوىل رئا�سة الوزراءيف اململكة املتحدة لت�صبح �أول امر�أة تتوىل هذا املن�صب فيها.
 يف الرابع من مايو عام 1994م� -:إ�سحق رابني ويا�رس عرفات يوقعاناتفاقية �سالم متنح الفل�سطينيني ال�سلطة على قطاع غزة و�أريحا.

ً
الوظائف الأعلى �أجرا يف العامل !!!...

بعي ًدا عن ال�شغف وحتقيق الذات،
ميثل م�ستوى الدخل والراتب جان ًبا
مهما عند تفكرينا فى الوظيفة التى
ً
نلتحق بها واملجال الذى نفكر فى
اقتحام �سوق العمل به ،فمن هم
ً
أجرا يف العامل خالل
الأوفر
حظا و� ً
هذه الفرتة؟
�أ�شار تقرير من�شور مبوقع(
� ،) wealthygorillaإىل بع�ض املهن
ذات الرواتب العالية ،وقد جمع
التقرير القائمة من خالل م�صادر
خمتلفة مثل (Business Insider
 ،)& Career Addictوذلك خالل
ريا �إىل �أن الكثري من
عام  ،2020م�ش ً
هذه املهن ذات الدخل العايل تتطلب
م�ستوى عال من التعليم و�سنوات
طويلة من التدريب باملجال و�أحيانً ا
تتطلب �شهادات �إ�ضافية.
و�إليكم الوظائف الـ  10الأعلى �أجر ًا
يف العامل-:
 /1جراحة املخ والأع�صاب -:تعد
مهنة جراحة املخ والأع�صاب من
�أعلى املهن �أجر ًا فى العامل ،حيث
يبلغ متو�سط الراتب  381.500دوالر
�سنويا.
ً
 /2طبيب التخدير -:يبلغ متو�سط
راتب �أطباء التخدير امل�سئولون عن
�إدارة التخدير قبل اجلراحة �أو خاللها
�سنويا،
�أو بعدها� 265 ،ألف دوالر
ً
خا�صة �أنهم يتولون م�س�ؤوليات �أخرى
وهى التعامل مع حاالت الطوارئ،
وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن �إدارة الأمل
و�إجراء التقييمات يف وحدات الرعاية
احلرجة.
 /3طبيب جراح -:يعترب راتب مهنة

اجلراحة من �أعلى الرواتب فى
العامل ،وذلك ل�صعوبة عملهم
الذى يقت�ضى �إنقاذ الأرواح،
لذلك يبلغ متو�سط الراتب
�سنويا.
� 251ألف دوالر
ً
 /4جراح الفم والوجه
والفكني -:يختلف جراحو الفم
والوجه والفكني عن �أطباء
الأ�سنان العاديني ،حيث
يقومون ب�إجراء العمليات
اجلراحية للوجه والفم والفك ،والتي
تركز ب�شكل �أ�سا�سي على الأن�سجة
ال�صلبة والرخوة ،ويبلغ متو�سط
�سنويا.
راتب اجلراح  243.500دوالر
ً
 /5دكتور �أمرا�ض ن�ساء -:يبلغ
متو�سط راتب طبيب �أمرا�ض الن�ساء
�سنويا ،ويخت�ص
 235.240دوالر
ً
ه�ؤالء فى توفري الرعاية الطبية
املتعلقة باحلمل والوالدة وت�شخي�ص
�أمرا�ض املر�أة وعالجها والوقاية
منها.
� /6أخ�صائي تقومي الأ�سنان -:وي�أتى
�أخ�صائى تقومي الأ�سنان فى املرتبة
ال�ساد�سة من �ضمن املهن الأعلى
�أجر ًا فى العامل ،حيث يبلغ متو�سط
راتب الأخ�صائى  228.500دوالر
�سنويا ،وتعترب من مهام �أطباء تقومي
ً
الأ�سنان فح�ص وت�شخي�ص و�إ�صالح �أي
ت�شوهات يف الأ�سنان والتى تتعلق
بو�ضع الفم.
 /7الطبيب النف�سي -:يهتم الأطباء
النف�سيون بت�شخي�ص وعالج ا�ضطرابات
العقل ،من خالل اال�ستماع مل�شاكل
املر�ضى ويبلغ متو�سط �أجر الطبيب
�سنويا.
 216.090دوالر
ً

 /8طبيب عام ( -:)GPيعمل الطبيب
العام على تقدمي الن�صح والت�شخي�ص
املتعلقة
وامل�شكالت
والعالج
بال�صحة �أو يو�صي مبقابلة �أخ�صائي
معني بناء ًا على الأعرا�ض التي يعاين
منها املري�ض ،وحتى ي�صبح ممار�س
عام يحتاج الطبيب لق�ضاء ما يقرب
من �سبع �إىل ع�رش �سنوات من التدريب
والتعليم ،ويبلغ متو�سط راتب
�سنويا.
الطبيب  208.560دوالر
ً
 /9الرئي�س التنفيذي -:يجب �أن
يكت�سب الرئي�س تنفيذي ( )CEOلأى
�رشكة ،الكثري من اخلربة يف اجلانب
الإداري لإدارة الأعمال وال�صفات
القيادية ،لكى يح�صل على الوظيفة
ف�ض ً
ال عن �سنوات من اخلربة ويبلغ
متو�سط الراتب  200.140دوالر
�سنويا.
ً
 /10طبيب باطني -:يخت�ص �أطباء
الباطنية بت�شخي�ص وتخطيط العالج
للإ�صابات �أو الأمرا�ض الداخلية،
وال يجرون �أى عمليات جراحية على
الإطالق ،ويبلغ متو�سط راتب الطبيب
�سنويا ،وفق موقع
 198.370دوالر
ً
�صحيفة اليوم ال�سابع.

قطع م�سافة  1400كم لإنقاذ �صديقه من “كورونا”

قطع �شاب هندي ،م�سافة 1400
كيلومرت دون توقف �أو راحة لتناول
الطعام؛ ليح�رض �أ�سطوانة �أوك�سجني
ل�صديق طفولته امل�صاب (بكوفيد-
 )19والراقد يف مدينة نويدا .وكان
"ديفندرا كومار راي" الذي يعمل
م�س�ؤو ًال تنفيذي ًا يف �رشكة ت�أمني
بوالية "جهارخاند" يف و�سط الهند،
قد تلقى مكاملة عاجلة من �صديقه"
راجان كومار �سينغ"  ،الذي كان
م�صاب ًا بـ(كوفيد ،)-19يخربه فيه
ب�أن �أ�سطوانة الأوك�سجني التي يتنف�س
منها على و�شك �أن تنفد وال ميكنه �إعادة
تعبئتها ،وفقا ملا ن�رشته �صحيفة
( )The Independentالربيطانية.
من جانبه ،ذكر "راي" �أن �صديقه
"�سينغ" مل يتمكن من ت�أمني فرا�ش
يف �أي من امل�ست�شفيات القريبة
ب�سبب حالته املادية ،ولهذا ال�سبب
ظل باملنزل ،حيث كان ات�صاله
به مبثابة نداء ا�ستغاثة ،منوه ًا
�إىل �أنه و�صل �إىل "ران�شي" ،عا�صمة
"جهارخاند" ،يف غ�ضون  10دقائق،
ليذهب �إىل "بوكارو" ويح�صل على
�أ�سطوانة �أوك�سجني ممتلئة.

فيما قطع ال�شاب الهندي
"راي" البالغ من العمر( 38
عاما) م�سافة ( 100كيلومرت)
�إىل مدينة (بوكارو) على
دراجته النارية يف غ�ضون
�ساعتني ،لت�أمني �أ�سطوانة،
وقد متكن �أخري ًا من احل�صول
عليها بعد بحث مكثف
عن �صديق �آخر له ميلك
م�صنع غاز �أوك�سجني .يف
حني �أ�شار "راي" �إىل �أنه حني و�صل
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�إىل �صديقه ،مل يكن الأوك�سجني
املتبقي كافي ًا �إال لـ(� 10أو  15دقيقة)
�أخرى ،وبعد ذلك بد�أت م�ستويات
الأوك�سجني يف االنخفا�ض حتى �أوائل
الثمانني درجة .ويعد نق�صان م�ستوى
الأوك�سجني يف الدم عن  94درجة من
 100مدعاة للقلق .لكن بعد عدة
�أيام ،حت�سنت �صحة ال�شاب الهندي
"�سينغ" ،الذي يعمل يف �رشكة هندية
لتكنولوجيا املعلومات ،وهو الآن
برفقة �صديقه.

الرثوة ال�ضائعة

يف احد االيام اتي �صياد اىل النهر ال�صطياد ال�سمك قبل �رشوق ال�شم�س ،
ولأن الظالم كان حالك ًا تريث يف م�شيته حلني �رشوق ال�شم�س  ،وبينما هو
�سائر تعرثت قدماه ب�شيء يف الظالم فنظر �إىل الأ�سفل فوجده انه كي�س مملوء
بحجارة �صغرية كان ملقي ًا على �ضفة النهر ،فحمل ال�صياد الكي�س وو�ضع
�شبكته جانبا ثم جل�س على ال�ضفة يف انتظار �رشوق ال�شم�س ليبد�أ يف ا�صطياد
ال�سمك كعادته كل يوم.
واثناء �إنتظاره لطلوع الفجر نظر اىل الكي�س بك�سل ف�أراد ان ي�سلي نف�سه
فبد�أ بفتح الكي�س و�إلقاء احلجارة ال�صغرية التى كانت بها على النهر � .أعجب
ال�صياد ب�صوت �إرتطام احلجر على �صفحة املاء فبد�أ يكرر العملية ويلقي
باحلجارة حجرا تلو االخر حتى بد�أت ا�شعة ال�شم�س يف الظهور ،وكان مل
يتبق يف يده �سوى حجرا واحدا ،وعندما بد�أ �ضوء ال�شم�س ينري املكان انتبه
ال�صياد �إىل �أن ماكان يف يده مل يكن حجرا عاديا بل كان �أملا�سا يخطف بريقه
الأب�صار ،فلم ي�صدق مار�أي ،لقد فرط يف ثروة كانت بني يديه معتقدا انها
حجارة الفائدة منها يف حني انها كانت ميكن ان تغري حياته اىل االبد.
وهنا ادرك ال�صياد الكارثة لقد رمى كي�سا كامال مليئا باالملا�س يف النهر
ومل يتبق منه اال قطعة واحدة بني يديه ،اخذ يبكي ويندب حظه التعي�س ،
لقد تعرث يف ثروة كبرية كانت �ستغري جمرى حياته لكنه رماها كلها دون ان
يدرك حقيقة االمر .
العربة من الق�صة:
كان من املفرت�ض على ال�صياد ان يتحقق من حمتوى الكي�س قبل ان يقوم
بالقاء يف النهر ،النها كانت �ستكون �سببا لتح�سني معي�شته وتغيري حياته
اىل االبد .وبالتايل على املرء عدم اال�ستعجال يف اتخاذ قرارات قد يندم عليها
الحقا  ،الن الفر�صة الت�أتي اال مرة واحدة
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