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الرئي�س ا�سيا�س يعود اىل البالد بعد اختتام نفري لإ�صحاح البيئة يف حقات

زيارة عمل ر�سمية لالمارات العربية املتحدة

قام �سكان مدينة حقات بحمالت النفري اجلماعي لإزالة �أ�شجار
امل�سكيت التي انت�رشت يف م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي تبلغ �أكرث من
ثالث كيلومرتات.
وقد �أو�ضح ال�سكان ب�أن الهدف من �إزالة �أ�شجار امل�سكيت التي تعترب
�أ�رضارها �أكرث من منافعها هوتنظيف بيئتهم منها نهائيا.
وقال م�س�ؤول وحدة اخلدمات االجتماعية يف مدينة حقات ال�سيد/
زيناوي ا�ستيفانو�س "ب�أن النفري املذكور مت تنظيمه بالتعاون مع
ال�سكان واملدار�س وامل�ؤ�س�سات احلكومية وعمال امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال�شباب" .

م�ساعدة املحتاجني يف دباروا

عاد فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ام�س اخلام�س من يناير
اىل البالد بعد زيارة عمل ر�سمية
لدولة االمارات املتحدة العربية
ا�ستغرقت اربعة ايام.
وقد التقى الرئي�س ا�سيا�س
افورقي خالل زيارته لالمارات
العربية املتحدة ،ويل عهد

ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات
امل�سلحة ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان .تناول اللقاء عالقات
التعاون وال�صداقة بني ارتريا
ودولة االمارات العربية املتحدة
و�سبل دعمها وتطويرها ،مبا
يخدم م�صلحة البلدين وال�شعبني
ال�صديقني.

وا�ستعر�ض الرئي�س ا�سيا�س
افورقي وال�شيخ حممد بن زايد
جماالت التعاون القائمة بني
البلدين وتطويرها يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية،
اىل جانب التطورات االقليمية
والدولية والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.

قام مكتب العمل والرعاية االجتماعية يف مديرية دباروا بتقدمي
م�ساعدات للمواطنني املحتاجني .
وقد قدم الدعم لـ  39من الطالب الذين مت �إعطا�ؤهم الأدوات الدرا�سية
الكافية ملدة عام � ،إ�ضافة �إىل مبلغ  500نقفة ل  21منهم ل�رشاء الزي
املدر�سي.
كما �أ�شارت م�س�ؤولة �ش�ؤون الأطفال يف وزارة العمل والرعاية االجتماعية
ال�سيدة /قنت قربمكئيل �إىل �أنه قد مت �رصف �أكرث من � 151ألف نقفة يف
العام الفائت للأطفال امل�صابني بفريو�س ايت�ش �آي يف (ايدز ).
وكذلك مت تقدمي مبلغ � 30ألف نقفة لكل �أ�رستني تقومان برعاية الأيتام
وذلك عرب دعمها باملا�شية وجتري املتابعة املتوا�صلة للتعرف على
�أو�ضاع الأ�رس احلا�صلة على الدعم.

خدمات املوا�صالت العامة تغطي  90%من الإقليم الأو�سط

نتائج م�شجعة جلهود حماية احلياة الربية يف �إقليم القا�ش  -بركة
�أعلن م�س�ؤول مراقبة احلياة الربية
يف �إقليم القا�ش  -بركة النقيب/
تولدي تخلي ،عن ا�ستمرار اجلهود
الرامية �إىل حماية الغطاء النباتي
من الزوال �أو االقتالع وبالتايل �ضمان
حفظ الرتبة من الإجنراف وتوفري
املياه .
�أو�ضح ذلك يف االجتماع التقييمي
الذي عقد لبحث الأن�شطة اخلا�صة
بحماية الغابات واحلياة الربية
يف �إقليم القا�ش -بركة  ،وكذلك
�سبل مكافحة الأعمال امل�ؤدية �إىل
قطع واقتالع الأ�شجار عرب ت�شديد
احلرا�سة اجلادة واملن�سقة .داعيا
�إىل �إيالء االهتمام الأكرب للمخاطر
التي تواجه الفيلة والنعام والغزالن
وغريها من احليوانات الربية
كنتيجة ملختلف الأ�سباب واحلوادث
واملتمثلة يف النفوق والإنقرا�ض.
كما �أ�شار التقرير املقدم �إىل �أنه قد
مت فتح بالغات بـ  357من الق�ضايا
اخلا�صة بقطع الأ�شجار  ،كما مت تنفيذ
احلكم على  26منها ومعاقبة اجلناة
والبقية يتم النظر فيها يف الوقت
احلايل ،كما مت احل�صول على �إيرادات
ل�صالح خزينة الدولة بحوايل مليوين
نقفة من الفحم واحلطب وم�شتقاته

الأخرى التي مت �ضبطها �أثناء نقلها.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول مراقبة
احلياة الربية يف البالد املقدم
قربقرقي�ش �سيوم ب�أن جناح املهمة
اليت�أتى �إال بت�ضافر جهود اجلميع
خالفا للعمل الفردي ،داعيا �إىل
تعاون جميع اجلهات احلكومية
وال�شعبية وعلى ر�أ�سها املجل�س
وال�رشطة واجلبهة ال�شعبية والإدارات
وامل�ؤ�س�سات العدلية مع حرا�س
الغابات واحلياة الربية.
كما قدم املدير التنفيذي لإدارة
�إقليم القا�ش -بركة ال�سيد /عمر حممد

تو�ضيحا حول �أهمية الغطاء النباتي
واحليوانات الربية ،داعيا �إىل العمل
بقوة حلمايتها و�إعادتها �إىل �سابق
عهدها.
كما �أهاب املجتمعون بت�شديد
العقوبات على مقتلعي الأ�شجار لأن
الأحكام التي ت�صدر من املحاكم
تعترب خمففة للغاية،
الأهلية
ومنح رخ�ص احلطب اجلاف بطريقة
ال ت�رض بالبيئة حلني �إيجاد م�صادر
للطاقة البديلة  ،والقيام بدرا�سات
وافية للأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
والب�ساتني.

دباروا :جهود ناجحة حلفظ املياه وحماية الرتبة

�أو�ضح مكتب الزراعة يف مديرية دباروا ب�أن النفري ال�شعبي اجلماعي الهادف
�إىل حفظ املياه وحماية الرتبة �ساعد كثريا على ا�ستقرار الرتبة وتنمية املياه
اجلوفية.
كما �أ�شار املكتب �إىل �أنه قد مت القيام بحمالت النفري خالل العام املا�ضي
�شارك فيه � 14ألفا من ال�سكان ،مت خالله بناء مدرجات يف اجلبال واملزارع التي
يبلغ طولها �أكرث من  60كيلومرتا وحواجز مائية يف اجلبال ب�سعة  1968مرتا
مكعبا .وقد �أفاد ب�أن هذه الأعمال قد �أ�سهمت �إىل جانب الأمطار الغزيرة يف
ح�صاد حم�صول زراعي وافر .اجلدير بالذكر �أنه قد مت القيام بتطعيم حوايل 62
�ألف ر�أ�س من املا�شية خالل العام املا�ضي .

�أفاد مدير خدمات املوا�صالت العامة يف الإقليم الأو�سط الرائد /كربوم
�سقيد ،ب�أن خدمات املوا�صالت العامة قد �أ�صبحت تغطي  90%من
امل�ساحة الكلية للإقليم الأو�سط .
وقال " ب�أن امل�ؤ�س�سة تقوم با�ستمرار بتو�سيع براجمها لتلبية متطلبات
املواطنني يف هذا اخل�صو�ص ،وتقدم خدمات املوا�صالت حاليا ثمانون من
احلافالت الكبرية واملتو�سطة يف  27من اخلطوط امل�سفلتة واملمهدة".
كما ذكر ب�أن م�ؤ�س�سة خدمات املوا�صالت العامة يف الإقليم الأو�سط متتلك
عددا من املحطات الكبرية للموا�صالت يف �أ�سمرا مثل ميدان �إرتريا
و�ساحة الفاحت من �سبتمرب و�إندا ماريام وحمطات �أخرى �صغرية يف ماي
متناي وقوداييف و�سمبل لتقدمي موا�صالت داخلية بتعرفة منا�سبة.
من جانبهم �أ�شاد املواطنون بخدمات املوا�صالت املقدمة ،داعني �إىل
�رضورة �أن تعيد اخلطوط املتوقفة خدماتها مثل اخلط .14
اجلدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سة خدمات املوا�صالت العامة يف الإقليم
الأو�سط متتلك �أكرث من  206من احلافالت الكبرية واملتو�سطة � ،أما
احلافالت التي تن�شط منها يف العمل فعليا فهي  80حافلة.
هذا وت�شري وثائق امل�ؤ�س�سة التي متتلك  582من املوظفني الذين
يعملون يف �أربع دوريات  ،عن �أنه قد مت ترحيل �أكرث من  42مليون راكب
يف العام .2016
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�أوباما يلقي خطاب الوداع من �شيكاغو الأ�سبوع املقبل ال�صنيتقول�إنحاملةطائراتهاتخترب
�أ�سلحة يف تدريبات ببحر ال�صني

�أعلن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
خطاب
�سيلقي الثالثاء املقبل
�أنه ُ
َ
الوداع لل�شعب الأمريكي من منزله
مبدينة �شيكاغو ،ليرتك بعدها ب�أيام
ال�سلطة للرئي�س اجلمهوري املنتخب
دونالد ترمب.
وقال �أوباما يف ر�سالة ن�رشها
املوقع الإلكرتوين للبيت الأبي�ض
وجهها للأمريكيني "�س�أذهب يوم
الثالثاء العا�رش من يناير �إىل بيتي

يف �شيكاغو لألقي خطابي الوداعي
و�أعرب عن امتناين لكم".
و�أكد الرئي�س الأمريكي �أنه و�أع�ضاء
�إدارته واجهوا حتديات خرجوا منها
�أقوى من ذي قبل ،وذلك من �أجل تغيري
البالد �إىل الأف�ضل ،ح�سب قوله.
ومن املقرر �أن ي�سلم �أوباما -املنتمي
للحزب الدميقراطي -ال�سلطة �إىل
الرئي�س اجلمهوري املنتخب دونالد
ترمب يف الع�رشين من ال�شهر

اجلاري.
ويف انتخابات الرابع من نوفمرب
 ،2008فاز �أوباما برئا�سة الواليات
املتحدة بعد انت�صاره بفارق كبري
على مناف�سه اجلمهوري جون ماكني
لي�صبح �أول رئي�س من �أ�صل �أفريقي
�أمريكي ي�صل �إىل البيت الأبي�ض.
ويف عام  ،2012فاز مرة ثانية
بالرئا�سة الأمريكية على مناف�سه من
احلزب اجلمهوري مت رومني.
وتزامن و�صول �أوباما لل�سلطة خلفا
للرئي�س جورج بو�ش االبن مع �أزمة
اقت�صادية خانقة �شهدتها الواليات
املتحدة والعامل ،كانت لها �آثار
�سلبية على عهده.
وينتقد الكثري من املحللني
وال�سيا�سيني الأمريكيني �أوباما،
بو�صفه مل يحقق الأهداف التي ر�سمها
على ال�صعيد الداخلي ،كما �أ�سهم يف
تراجع النفوذ الأمريكي خارجيا،
ومنحت �سيا�سة "االنكفاء" التي اتبعها
الفر�صة لقوى مثل رو�سيا وال�صني
لتعزيز وجودها ومكانتها عامليا.

رو�سيا تعر�ض على الفلبني �أ�سلحة و�صداقة وطيدة
قال ال�سفري الرو�سي يف مانيال
اول ام�س الأربعاء �إن بالده م�ستعدة
لتزويد الفيليبني ب�أ�سلحة متطورة
ت�شمل طائرات وغوا�صات و�إنها ت�سعى
ل�صداقة وطيدة مع الدولة احلليف
التقليدي للواليات املتحدة يف وقت
تنوع فيه مانيال عالقاتها اخلارجية.
وكان الرئي�س الفيليبيني رودريغو
دوتريتي �أحاط بال�شكوك م�ستقبل
عالقات بالده مع الواليات املتحدة
القوة اال�ستعمارية ال�سابقة لها
عندما �أدىل بالعديد من الت�رصيحات
الغا�ضبة �ضدها وقل�ص العالقات
الع�سكرية يف وقت اتخذ فيه
خطوات لتعزيز العالقات مع ال�صني
ورو�سيا.
وفيما ي�شري �إىل حتول يف ال�سيا�سة
اخلارجية الفيليبينية منذ بدء والية
دوتريتي يف يونيو تقوم �سفينتان
حربيتان بزيارة ت�ستغرق �أربعة
�أيام ملانيال يف �أول ات�صال ر�سمي
على م�ستوى �سالحي البحرية بني
البلدين.

وانتهز ال�سفري الرو�سي �إيغور
�أناتوليفت�ش خوفاييف فر�صة الزيارة
وعقد م�ؤمتر ًا �صحافي ًا على منت
ال�سفينة «�أدمريال تريبات�س» امل�ضادة
للغوا�صات.
وقال يف امل�ؤمتر ال�صحايف �إنه
يفهم �أن الفيليبني عازمة على تنويع
�رشكائها اخلارجيني.
و�أ�ضاف« :هو لي�س اختيار ًا بني
ه�ؤالء ال�رشكاء و�أولئك .التنويع
يعني الإبقاء على ال�رشكاء القدامي
التقليديني واالحتفاظ بهم و�إيجاد
�رشكاء جدد .وبالتايل رو�سيا م�ستعدة
�أن ت�صبح �رشيك ًا جديد ًا يعتمد عليه

للفيليبني و�صديق ًا مقرب ًا».
وتابع« :ال دخل لنا ب�رشكائكم
التقليديني ويجب �أن يحرتم
�رشكا�ؤكم التقليديون م�صلحة
الفيليبني ورو�سيا».
وت�أتي زيارة ال�سفينتني
الرو�سيتني بعد �أقل من �شهر
من قيام دوتريتي ب�إيفاد
وزيري خارجيته ودفاعه
�إىل مو�سكو ملناق�شة �صفقات
�سالح بعدما قال ع�ضو يف جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي �إنه �سيوقف بيع
� 26ألف بندقية هجومية للفيليبني
ب�سبب القلق من زيادة عدد القتلى
يف حرب ي�شنها دوتريتي على جتارة
املخدرات.
و�أو�ضح خوفاييف �أن لدى رو�سيا
كثري ًا من الأ�سلحة امل�ستعدة لتقدميها
قائ ًال« :م�ستعدون لتقدمي �أ�سلحة
�صغرية و�أ�سلحة خفيفة وبع�ض
املروحية
وطائرات
الطائرات
والغوا�صات وكثري ًا جد ًا من الأ�سلحة.
�أ�سلحة متطورة ولي�ست �أ�سلحة
م�ستعملة».

�إندوني�سيا تعلق تعاونها الع�سكري مع �أ�سرتاليا

�أعلن م�س�ؤول ع�سكري �إندوني�سي،
اول ام�س االربعاء� ،أن جاكرتا
علقت التعاون الع�سكري مع
�أ�سرتاليا �إثر اكت�شاف مواد
خالل التدريب اعتربتها مهينة
للإندوني�سيني يف ما يبدو ،يف
حادث جديد ي�سلط ال�ضوء على
التوتر بني البلدين اجلارين.

وقال ناطق با�سم
اجلي�ش االندوني�سي
«التعاون
�إن
الع�سكري مع القوات
جرى
اال�سرتالية
تعليقه موقت ًا ب�سبب
م�شكالت فنية».
و�أ�ضاف من دون
مزيد من التفا�صيل �أن
املناورات الع�سكرية
التدريب
وبرامج
والتبادل امل�شرتك جرى تعليقها
يف دي�سمرب املا�ضي.
وكتبت �صحيفة «كومبا�س»
الإندوني�سية �أن القرار �صدر بعدما
اكت�شف «مدرب من القوات اخلا�صة
الإندوني�سية مواد تدريبية اعترب
انها ال حترتم بالده والقوات
امل�سلحة ،وذلك خالل برنامج
تبادل م�شرتك يف مركز للتدريب
ا�سرتايل».

و�أ�ضافت �أن املدرب قرر التحدث
�إىل مدير املركز ،قبل �أن يكت�شف
الحق ًا كتابات �أخرى مهينة لرمز
اندوني�سيا� ،أي املبادئ اخلم�سة
امل�ؤ�س�سة للجمهورية.
و�أكدت وزارة الدفاع اال�سرتالية،
يف بيان ،انها تبلغت من اندوني�سيا
قرار التعليق ،م�شرية �أي�ض ًا �إىل
«مالحظات» جرى ابدا�ؤها يف مركز
التدريب.
وكانت �إندوني�سيا علّقت بالفعل
تدريبات ع�سكرية مع ا�سرتاليا
عام  ،2013بعد اتهامات ب�أن
جوا�سي�س ا�سرتاليني حاولوا
و�ضع �أجهزة تن�صت على هاتف
الرئي�س ال�سابق �سو�سيلو بامبانغ
يودويونو.
الع�سكرية
التمارين
لكن
امل�شرتكة ا�ست�ؤنفت بعد فرتة
وجيزة.

ذكرت وزارة
اخلارجية ال�صينية
اول ام�س الأربعاء �أن
جمموعة من ال�سفن
ال�صينية
احلربية
حاملة
تقودها
طائراتها الوحيدة
تخترب �أ�سلحة وعتادا
يف تدريبات هذا
الأ�سبوع ببحر ال�صني
اجلنوبي ت�سري وفق املخطط
لها.
و�أثارت التدريبات التي جتريها
ال�سفن وخا�صة حاملة الطائرات
لياونينج منذ ال�شهر املا�ضي قلق
جريان ال�صني ال �سيما يف وقت
ي�شهد توترا �شديدا مع تايوان
التي تتمتع بحكم ذاتي والتي
تزعم بكني �أنها تابعة لها ويف
ظل النزاعات الإقليمية القائمة
منذ فرتة طويلة يف بحر ال�صني
اجلنوبي.
وتقول ال�صني �إن احلاملة
لياونينج ال�سوفيتية ال�صنع
وال�سفن الأخرى جتري تدريبات
روتينية تلتزم مبعايري القانون
الدويل يف هذا ال�صدد.
وقال املتحدث با�سم وزارة

اخلارجية قنغ �شوانغ يف �إفادة
�صحفية دورية "حاملة الطائرات
لياونينج يف بحر ال�صني اجلنوبي
تقوم ب�أبحاث علمية وتدريب وفقا
للخطط املو�ضوعة لذلك.
"الغر�ض هو اختبار �أداء الأ�سلحة
والعتاد".
وقالت البحرية ال�صينية على
مدونتها الر�سمية هذا الأ�سبوع �إن
حاملة الطائرات �أجرت تدريبات
يف بحر ال�صني اجلنوبي مع
طائراتها املقاتلة والهليكوبرت.
و�أبحرت جمموعة ال�سفن احلربية
يف املياه الواقعة جنوبي اليابان
ثم ا�ستدارت �إىل ال�رشق واجلنوب
من تايوان �أواخر ال�شهر املا�ضي
يف طريقها �إىل �إقليم هاينان
ال�صيني.

نّ
ً
لندن تعي تيم باور �سفريا لدى االحتاد الأوروبي

احلكومة
رئي�سة
عينت
الربيطانية ال�سري تيم باور
ال�سفري ال�سابق يف مو�سكو �سفري ًا
جديد ًا لدى االحتاد الأوروبي يف
بروك�سل وذلك بعد يوم واحد
فقط من اال�ستقالة املفاجئة
لل�سري �إيفان روجرز.
وقالت م�صادر بريطانية �إن
ال�سري تيم باور ( 52عاماً)
مقرب من وزير اخلارجية
بوري�س جون�سون ،وو�صفته
ب�أنه "مفاو�ض متمر�س و�صلب"،
وهو يعمل حاليا مدير ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف وزارة اخلارجية.
وكان ال�سفري املعني لدى
االحتاد الأوروبي عمل يف ال�سفارة
الربيطانية يف مو�سكو 1990-
 1993قبل �أن ي�صبح رئي�سا لق�سم
رو�سيا بوزارة اخلارجية يف العام
 1993ليعود �إىل مو�سكو �سفري ًا
العام  2011حتى العام .2015
و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن
ال�سري تيم الذي بد�أ مهماته
الدبلوما�سية يف العام ،1986
التي ا�ستمرت لثالثني عاما يف

اخلطوط الأمامية �إىل حني انتهاء
مرحلة احلرب الباردة ،كان �شغل
مهمة الوزير املفو�ض الأول ملدة
عامني لدى االحتاد الأوروبي
يف ت�سعينيات القرن الفائت،
وهي الفرتة التي �شهدت ذروة
حرب حزب املحافظني احلاكم
�آنذاك" الداخلية" حول معاهدة
ما�سرتيخت.
كما �شغل ال�سري تيم املتزوج
و�أب لأربعة �أبناء منا�صب مهمة يف
خمتلف هيئات االحتاد الأوروبي،
حتى يقال �إنه "يعرف كل �شخ�ص
وكل زاوية يف برك�سل عا�صمة
االحتاد الأوروبي".
ونوهت م�صادر دبلوما�سية
بريطانية �إىل �أنه بعك�س �سلفه
ال�سري �إيفان روجرز املت�شائم
من "بريك�سيت" ،الذي �أثرت
ا�ستقالته املفاجئة �صدمة يف
الأو�ساط الدبلوما�سية ،ف�إن
ال�سري تيم باور من امل�ؤيدين
ملفاو�ضات اخلروج من االحتاد
الأوروبي املنتظر �أن تنطلق يف
�آذار املقبل.
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�سلفاكري يزور اخلرطوم لبحث امللفات العالقة قائد اجلي�ش يف غامبيا ي�ساند
الرئي�س املنتهية واليته يحيى جامع

ك�شف م�صدر م�س�ؤول يف وزارة
اخلارجية بدولة جنوب ال�سودان
عن زيارة رئي�س البالد �سلفاكري
ميارديت للعا�صمة ال�سودانية
اخلرطوم خالل الأ�سبوعني
املقبلني ،تهدف لبحث امللفات
العالقة بني البلدين.
با�سم
املتحدث
وقال
اخلارجية ال�سفري ماوين ماكول
�إن رئي�س اجلمهورية �سيقوم
بزيارة العا�صمة ال�سودانية

اخلرطوم للقاء نظريه ال�سوداين
عمر الب�شري ،للتباحث حول
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
مبا فيها االتهامات املتبادلة
بينهما حول �إيواء كل طرف
متمردي الطرف الآخر.
و�أ�شار امل�س�ؤول احلكومي �إىل
�أن �سلفاكري كان قد بعث بر�سالة
خطية �إىل نظريه ال�سوداين،
حملها وزير اخلارجية دينق
�ألور الذي و�صل اخلرطوم االثنني

املا�ضي للم�شاركة فى احتفاالت
ال�سودان بيوم اال�ستقالل.
و�أكد ماكول � ،أن زيارة
الرئي�س �سلفاكري �ستناق�ش
�أي�ضا م�ستقبل اتفاقيات التعاون
امل�شرتكة املوقعة بني البلدين
عام .٢٠١٢
وكانت احلكومتان قد وقعتا
ت�سع اتفاقيات للتعاون بينهما
يف جماالت النقل والتجارة
والنفط والأمن ،ومل جتد
طريقها للتنفيذ بعد االتهامات
املتبادلة حول دعم و�إيواء
املجموعات امل�سلحة.
ورغم اتفاق �سالم يف �أغ�سط�س
من العام املا�ضي ق�ضى بت�شكيل
حكومة وحدة وطنية� ،شهدت
جوبا يوم  8يوليو مواجهات
عنيفة بني القوات التابعة
ل�سلفاكري و�أخرى تابعة مل�شار،
�أدت �إىل مقتل ما يزيد على مئتي
�شخ�ص بينهم مدنيون ،كما
ت�رشد �أكرث من � 36ألفا �آخرين.

مقتل جنديني مغربيني بالقوات الأممية ب�أفريقيا الو�سطى
�أعلنت بعثة الأمم املتحدة يف
�أفريقيا الو�سطى اول ام�س الأربعاء
�أن جنديني مغربيني من قوات حفظ
ال�سالم قتال و�أ�صيب �آخران �إثر
هجوم م�سلح بجنوب �رشق البالد.
وقالت البعثة يف بيان �إن
جنود حفظ ال�سالم كانوا يرافقون
�شاحنات نفط على بعد نحو
 60كيلومرتا غربي بلدة �أوبو
عندما تعر�ضوا للهجوم ،حيث
كانت ال�شاحنات تقل وقودا من
بلدة زمييو �إىل �أوبو ،م�ضيفة �أن
املهاجمني هربوا �إىل الغابات.
وقال رئي�س البعثة بارفيه
�أونانغا �أنيانغا يف البيان "ال �شيء
يربر �أن يوجه الأفراد �شعورهم
بالظلم �ضد جنود �أمميني موجودين
يف �أفريقيا الو�سطى مل�ساعدة البالد
يف اخلروج من دوامة العنف".
وبح�سب �إح�صاءات ر�سمية ،ف�إن
املغرب �ضمن ثماين قوات حلفظ

ال�سالم بالعامل ،وبلغ عدد جنوده
امل�شاركني نحو � 60ألفا يف كل من
الكونغو والكونغو الدميقراطية
وال�صومال والبو�سنة والهر�سك
وهايتي وكو�سوفو و�ساحل العاج
و�أفريقيا الو�سطى.
الو�سطى
�أفريقيا
وتواجه

�صعوبة يف اخلروج من فو�ضى
احلرب الأهلية التي اندلعت يف
 2013بعد الإطاحة بالرئي�س
فران�سوا بوزيزيه ،مما �أدى �إىل
مواجهات دامية بني متمردي
�سيليكا ،و�أغلبيتهم من امل�سلمني،
وملي�شيات "�أنتي باالكا" ذات
الأغلبية امل�سيحية.

�أعلن قائد اجلي�ش يف
غامبيا اول ام�س الأربعاء
والءه للرئي�س يحيى
جامع الذي رف�ض نتائج
االنتخابات التي جرت
ال�شهر املا�ضي ويواجه
احتمال تدخل ع�سكري
�إقليمي لفر�ضها.
وكان جامع قبل
بالهزمية يف الأول من
دي�سمرب لكنه تراجع
عن موقفه بعد ذلك ب�أ�سبوع وتعهد
باال�ستمرار يف ال�سلطة على الرغم
من موجة �إدانة �إقليمية ودولية.
وو�ضعت املجموعة االقت�صادية
لدول غرب �أفريقيا (�إيكوا�س)
قواتها يف حالة ت�أهب حت�سبا لأن
يحاول جامع اال�ستمرار يف احلكم
بعد انتهاء واليته يف  19يناير
وو�صف موقف �إيكوا�س ب�أنه "�إعالن
للحرب".
وقال اجلرنال عثمان بادجي يف
ر�سالة �إىل جامع ن�رشتها �صحيفة
موالية للحكومة "ا�سمح يل �أن
�أ�ستغل هذه الفر�صة لأ�ؤكد لفخامتكم
جمددا الوالء والدعم الثابت من

القوات امل�سلحة لغامبيا".
وذهل كثري من �أبناء غامبيا
الذين عا�شوا حتت حكم جامع
ال�سلطوي امل�ستمر منذ  22عاما
حني �أعلنت جلنة االنتخابات فوز
املعار�ض �أداما بارو باالنتخابات
التي جرت ال�شهر املا�ضي .وبعد
�أن قبل جامع بالنتائج يف البداية
�أقيمت احتفاالت يف خمتلف �أنحاء
البالد.
وقال متحدث با�سم الرئي�س
املنتخب �إن بادجي �أعلن والءه
لبارو بعد �إعالن نتائج االنتخابات.
لكن موقفه ظل غام�ضا بعد �أن عدل
جامع عن قبول النتائج

ال�سنغال  :الربملان يزيد مقاعد متثيل ال�سنغاليني باخلارج
اجلمعية
�صادقت
بال�سنغال
الوطنية
على م�رشوع قانون
يق�ضي بزيادة عدد
النواب ب  15نائبا
ال�سنغاليني
ميثلون
يف اخلارج ،وبذلك
�سريتفع عدد النواب من
� 150إىل  165نائبا بعد االنتخابات
الت�رشيعية املرتقب �إجرا�ؤها يف
العام اجلاري .2017
وقد انتقدت املعار�ضة املمثلة
يف اجلمعية الوطنية الإجراء،
واعتربت �أنه "ال يخ�ضع لأية
معايري مقنعة" ،كما دعت
املجل�س الد�ستوري ال�سنغايل

�إىل �إلغائه،وقد ارتفع عدد نواب
اجلمعية الوطنية ال�سنغالية يف
الفرتة ما بني  2009ـ  2012من
� 120إىل  150نائبا.
وح�سب �أرقام الوكالة الوطنية
للإح�صاء والدميوغرافيا بال�سنغال
ف�إن عدد ال�سنغاليني يف اخلارج
ي�صل نحو � 160ألف �شخ�ص.

عبا�س ي�ؤكد التعاون مع فرن�سا الجناح امل�ؤمتر الدويل لل�سالم

�أكد الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س اول ام�س االربعاء التعاون
مع فرن�سا "الجناح" امل�ؤمتر
الدويل لل�سالم الذي ت�ستعد باري�س
ال�ست�ضافته منت�صف يناير ،وذلك
خالل ا�ستقباله يف رام الله رئي�س
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي جريار
الر�شيه.
واورد بيان للرئا�سة الفل�سطينية
نقلته وكالة الأنباء الفل�سطينية
الر�سمية (وفا) ان عبا�س اكد ل�ضيفه

الفرن�سي "�أهمية
امل�ؤمتر الدويل
الذي �سيعقد يف
باري�س يف  15من
اجلاري
ال�شهر
العملية
النقاذ
من
ال�سيا�سية،
خالل و�ضع �آلية
وجدول
دولية
زمني للتنفيذ".
و�شدد على ان "اجلانب الفل�سطيني
يبدي التعاون مع اجلانب الفرن�سي
لإجناح امل�ؤمتر الدويل ،مثمن ًا
جهود الرئي�س فرن�سوا هوالند
وحر�صه على عقد امل�ؤمتر للت�أكيد
على املرجعيات الدولية للعملية
ال�سيا�سية".
ونقل البيان عن الر�شيه "ا�ستمرار
تقدمي بالده الدعم للعملية
ال�سيا�سية القائمة على مبد�أ حل
الدولتني" ،معتربا ان "امل�ؤمتر

الدويل الذي �سيعقد يف باري�س
ي�شكل فر�صة لإطالق عملية �سيا�سية
حقيقية بدعم من املجتمع الدويل
وفق املبادئ الدولية التي انطلقت
عليها عملية ال�سالم".
و�ست�شارك يف امل�ؤمتر الذي تنظمه
باري�س نحو  70دولة يف غياب
ا�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية.
وكان رئي�س الوزراء اال�رسائيلي
بنيامني نتانياهو قد انتقد م�ؤمتر
باري�س وو�صفه بانه "عدمي
اجلدوى" ،مبديا خ�شيته ان ت�ؤدي
القرارات التي �سيتخذها اىل �صدور
قرار جديد من جمل�س االمن بحق
ا�رسائيل.
ويف  23دي�سمرب ا�صدر جمل�س
االمن الدويل للمرة االوىل منذ
 1979قرارا يدين بناء امل�ستوطنات
اليهودية يف االرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة بعد ان امتنعت الواليات
املتحدة عن الت�صويت.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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احل�صاد ال�سنوي للعام  2016لالن�شطة ال�صحية بالبالد
عربي حممد قيتا
2016 - 1 -16
ادخلت وزارة ال�صحة معدات طبية متطورة
لتفتيت ح�صوات الكلى.
وقال املدير الطبي مل�ست�شفى �أروتا املرجعي
الدكتور /هبت�آب حماري “ ان الأجهزة التي مت
ادخالها ت�أتي يف اطار جهود االرتقاء باخلدمات
الطبية وت�أهيل القدرات واملوارد الب�شرية .
واو�ضح ان املعدات بد�أت اخلدمة منذ
الثاين ع�شر من يناير  ،بعد تركيبها وت�شغيلها
بتعاون اخلرباء املحليني واالجانب ،بهدف
اك�ساب املواطنني اخلربة وحتقيق خدمات �آمنة
وم�ستدامة.
واو�ضح اخلرباء العاملون يف ت�شغيلها انها
تقدم خدمات جيدة ،وان املر�ضى الذين مت
تفتيت ح�صواتهم االن يف و�ضع �صحي مطمئن.
جتدر اال�شارة اىل ان وزارة ال�صحة تقوم اىل
جانب خدمات تفتيت احل�صوات التي ادخلتها يف
االيام املا�ضية ،تقوم بالعمليات اجلراحية لعالج
م�شاكل الكلى  ،والغ�سيل الكلوي يف م�ست�شفيي
اروتا املرجعي و�سمبل ملن يعانون من الف�شل
الكلوي.
2016 / 1 /26
قامت القافلة الطبية ال�سودانية باجراء
عمليات جراحية للمواطنني يف كل من م�ست�شفيي
اروتا وحليبت جمان ًا.
ويف ت�صريح ادىل به مكتب م�ست�شفى اروتا
املرجعي لوكالة االنباء االرترية ،او�ضح ان
القافلة الطبية جتري عمليات جراحية لالطفال
الذين يعانون من امرا�ض قلبية ،وح�صى املرارة
وغريها من االمرا�ض مب�ست�شفى اروتا املرجعي،
كما جتري عمليات جراحية اخرى للمواطنني
الذين يعانون من ا�صابات يف العظام والعمود
الفقري مب�ست�شفى حليبت.
وافاد بان القافلة الطبية اجرت حتى الآن
عمليات قلب جراحية لأكرث من ثالثني من
االطفال  ،ولثمانية وثالثني من الكبار ،امل�صابني
بامرا�ض خمتلفة ،مو�ضح ًا ان العمل �سيتوا�صل
حتى ال�ساد�س والع�شرين من ال�شهر اجلاري.
وعرب الدكتور ا�سامة مقت�ضى عن فرحته
مل�شاركته يف الربنامج املن�سق الذي يجري
بالتعاون بني احلكومتني يف ا رتريا وال�سودان ،
والذي خلق فر�ص لتبادل التجارب بني االطباء
االرتريني وال�سودانيني.
يذكر ان قافلة طبية اخرى تعرف بقافلة
الب�صر ال�سودنية جتري عمليات جراحة العيون
للمواطنني يف خمتلف اقاليم البالد �سنويا.
جدير بالذكر انه مت توقيع اتفاقايات بني
وزارتي ال�صحة يف ا رتريا وال�سودان لتبادل
التجارب بني امل�ؤ�س�سات احلكومية يف البلدين
 ،انطالقا من العالقة االزلية والوطيدة التي
تربط بني ال�شعبني ال�شقيقني.
2016 / 2 /2
بحث ال�سفري �صالح عمر �سفري ارتريا يف
جنوب افريقيا ،ودول اجلنوب االفريقي يف
العا�صمة االنغولية لواندا ،العالقات االرترية-
االنغولية مع وزير ال�صحة ال�سيد /جو�س فريا
ديا�س فان دومني ،و�سكرتري وزارة اخلارجية
االنغويل ال�سيد /البريو بيني.
ففي اللقاء الذي جرى يف ال�سابع والع�شرين
من يناير  ،ا�شار ال�سفري �صالح ايل التجارب
املتماثلة التي مرت بها كل من ارتريا وانغوال

،معربا عن ا�ستعداد ارتريا لتعزيز العالقة مع
انغوال ت�أ�سي�سا على التجربة امل�شرتكة للبلدين.
ونوه �سيادته اىل ان ارتريا ظلت تتابع
باهتمام وعن كثب بالفريو�س الوبائي الذي
انت�شر يف انغوال م�ؤخر ًا وت�أثريات هذا الوباء.
وقال الوزير االنغويل من جانبه ان ال�سلطات
ال�صحية ت�أكدت بان املر�ض هو حمى وبائية
ت�سمى (دينغ) وانه ميكن ال�سيطرة عليه
،وبالتايل االمر غري خميف �شاكرا اهتمام
احلكومة االرترية باالمر  ،وا�ضاف بان قدوم
ال�سفري االرتري اىل انغوال والتحري عن الوباء
،ي�ؤكد اهتمام احلكومة االرترية مبواطنيها.
وكان ال�سفري �صالح قد التقى بكل من املدير
العام لق�سم ال�صحة العامة ،وم�س�ؤولة فرع
الوقاية وال�سيطرة على االمرا�ض الوبائية
يف مكتب منظمة ال�صحة العاملية ،حيث تبادل
معهم املعلومات حول �آخر التطورات ال�صحية يف
انغوال.
2016 -02- 27
اجريت  482عملية جراحية للعيون مب�ست�شفى
عدي قيح للمر�ضى القادمني من مديريات ماي
عيني ،ظرونا ،دقمحري� ،صنعفي ،وعدي قيح
 ،يف الفرتة من اخلام�س ع�شر وحتى الرابع
والع�شرين من فرباير.
ويف ت�صريح ادىل به م�س�ؤول متابعة
االمرا�ض غري املعدية بفرع ال�صحة باالقليم
اجلنوبي قال ال�سيد /قربي �سال�سي قربماريام
" ان 1503من اجريت لهم العمليات كانو قبل
خم�سة ا�شهر قد اجريت لهم الفحو�صات الالزمة
 ،وحددت لهم اجراء اجلراحة.
وقال م�س�ؤول برنامج مكافحة العمى ال�سيد/
�أمل زكايا�س ان عمليات جراحة العيون التي
اجريت مب�ست�شفى عدي قيح جمان ًا  ،تعد جزء ًا
من برنامج حماية املواطن عامة  ،ومكافحة
العمى ب�شكل خا�ص ،وكذا حماية املواطن من
اللجوء اىل االدوية ال�شعبية  ،وتوفري املراكز
العالجية لطب العيون له يف اقرب املواقع.
يذكر انه وقبل ت�سعة ا�شهر كان م�ست�شفى عدي
قيح قد اجرى عمليات جراحية مماثلة للعيون
خلم�سمائة من املر�ضى.
2016 / 4 /12
افتتحت الدورة االقليمية ملتابعة االعرا�ض
اجلانبية لتناول االدويه �صباح احلادي ع�شر من
ابريل بفندق ا�سمرا بال�س.
�شارك يف هذه الدورة االقليمية التي
ا�ستمرت حتي ال�سابع ع�شر من ابريل عدد من
الدول منها ال�سودان والرا�س االخ�ضر ،كينيا
،بروندي وجنوب ال�سودان ،تنزانيا ،زمبابوي
املغرب ،غانا ،نيجرييا ،االمارات العربية
املتحدة ،افغان�ستان ،تايالند ،ال�سويد ،الواليات

االمريكية املتحدة و�سوي�سرا ونيو زيالندا.
والقت وزيرة ال�صحه ال�سيدة /امينه نور
ح�سني كلمة يف افتتاح الدورة االقليمية التي
ح�ضرها كبار امل�س�ؤولني بالدولة واحلكومه و
اجلبهه والدبلوما�سيني ،عربت فيها عن �سعادتها
ب�إحت�ضان البالد  ،لهذه الدورة االقليمية التي
تركزعلي �ضمان ال�صحة والتي حتظى ب�شهرة
عاملية ،ا�ضافة ايل ح�ضور اخلرباء يف هذا
املجال.
واو�صت معايل الوزيرة يف كلمتها امل�شاركني
بالعمل علي تعزيز دورهم يف متابعة ومراقبة
االعرا�ض اجلانبية الناجمه عن تناول االدويه
علي م�ستوى بلدانهم .
وقال الدكتور منق�س بايرو احد �شركاء
منظمي الدورة االقليمية يف الورقة التي قدمه"
ان االعرا�ض اجلانبية الناجمه عن تناول
االدويه هي واحدة من الق�ضايا ال�صحية التي
يجب ان متنح اهتماما
كبريا  ،وا�ضاف قائال
ان الدول االفريقية
معرفتها بهذا املجال
�ضئيلة جدا ،ولهذا
يجب ان تتعاون
وتلعب دورا بارزا
فيما بينها ،خا�صة
فيما يتعلق برفع
مقدرات وامكانات
الكوادر الب�شرية
نظام
،وبناء
املراقبة ومتابعة
االدوية املغ�شو�شة
والفا�سدة ،وتر�سيخ
هذه االهداف �ضمن
الدورات
مبادئ
االقليمية .
يحا�ضر الدورة التي تقدم بالتن�سيق بني
وزارة ال�صحة ومنظمة ال�صحة عرب خرباء
�صحيني عامليني.
2016 /5 /5
وقع كل من �إرتريا وجمهورية ال�صني ال�شعبية
يف الثالث من مايو اتفاقية لتعزيز التعاون بني
اجلانبني يف املجال ال�صحي .
ووقع على االتفاقية من اجلانب الأرتري
وزيرة ال�صحة �آمنة نورح�سني ومن اجلانب
ال�صيني �سفري جمهورية ال�صني يف البالد ال�سيد
 /كيو �شوجون.
�شملت االتفاقية التعاون يف جمال الأدوية
واملعدات الطبية  ،وم�ساهمة الأطباء ال�صينيني
بالبالد وتبادل التجارب بني اجلانبني ،بالإ�ضافة
�إىل خلق فر�ص عمل تعاونية �أخرى .

جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال  20عاما املا�ضبة
�شهدت عددا من الن�شاطات ال�صحية التعاونية
بني البلدين ،ظل يقدم خرباء ال�صحة
ال�صينيون فيها خدمات �صحية يف البالد�،شملت
اجراءالعمليات اجلراحية التي جرت لـمر�ضى
ممن كانو يعانون من م�شاكل فى اجلهاز
البوىل.
هذا وجتري برامج تعاونية متعددة بني
البلدين يف كافة القطاعات نتيجة للعالقات
املتينة بني �إرتريا وجمهورية ال�صني ال�شعبية.
2016 /5 /20
�أجرى فريق �أطباء العيون ال�سوداين
(الب�صر) �أكرث من  400عملية جراحية يف
الفرتة من احلادي ع�شر وحتى ال�سابع ع�شر من
مايو يف م�ست�شفى م�صوع.
و�أ�شار رئي�س الفريق الطبي الدكتور ع�صام
�صديق �إىل �إجراء التحاليل الطبية لأكرث من

�ألف مري�ض ومت تقدمي الأدوية والنظارات
لهم .
و�أ�شاد من�سق فريق �أطباء جمعية الب�صر
الدكتور �أبو عبيده خمتار بتعاون �إدارة ومهنيي
امل�ست�شفى لإجناز مهامهم بال�شكل املطلوب،
م�ؤكدا جناح الأهداف املرجوة.
وقال الدكتور ايوب فرزقي املتعاون مع
فريق الأطباء ال�سودانيني �أن الأن�شطة الطبية
اجلارية تعترب ذات �أهمية كربى فى جماىل
مكافحة العمى وتبادل التجارب.
وكان فريق �أطباء العيون ال�سوداين قد قدم
بدءا من الثالث من مايو وملدة �أربعة �أيام
خدمات طبية مماثلة يف �أ�سمرا.
2016 /5 /27
د�شنت يف الثامن ع�شر من مايو عيادة مبنطقة
ايرافايلي مبديرية فرو والتي �شيدت ب�أكرث من

�سبعة مليون نقفة وت�ضم ثماين غرف للمر�ضى
و�صيدلية ومكتب ومرافق عامة.
وقالت وزير ال�صحة ال�سيدة � /آمنة نور ح�سني
لدى تد�شينها العيادة" ان جهودا حثيثة تبذل
لإي�صال اخلدمات ال�صحية �إىل كافة املناطق،
داعية املواطنني للعناية بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
 ،وم�ؤكدة على العمل اليجاد احللول العاجلة
للثغرات املوجودة .
و�أو�ضح ال�سكان ب�أن بناء امل�ؤ�س�سات ال�صحية
يف قريتهم يعك�س مدى اهتمام الدولة ب�إحالل
العدالة االجتماعية ،معربني عن ارتياحهم،
وم�ؤكدين على العناية بها.
وعلم بان غرفتان �ست�شيدان قريبا يف العيادة
لإنتظار احلوامل.
2016 /5 /31
�شاركت ارتريا يف م�ؤمتر املجل�س ال�صحي
العاملى التا�سع وال�ستني واملنعقد يف مدينة
جنيف ال�سوي�سرية وقد مثلت �إرتريا بعثتها
التي تر�أ�ستها �سفرية البالد يف فرن�سا ال�سيدة/
هنا �سم�ؤون.
و�أ�شارت املعلومات الواردة من هناك �إىل �أن
امل�ؤمتر الذي جرت فعالياته حتت �إ�شراف منظمة
ال�صحة العاملية يف الفرتة من الثالث والع�شرين
وحتى الثامن والع�شرين من مايو اجلاري بحث
عدة موا�ضيع كان �أهمها تطوير منظمة ال�صحة
ومكافحة الأمرا�ض الوبائية مثل االيبوال وزيكا
وغريها  ،واالبتكارات فى املجال ال�صحى
والرعاية ال�صحية ،و �إ�صحاح البيئة العاملية
 ،وا�سهامات املنظمة يف حتقيق �أهداف تطوير
الأمم املتحدة  ،باال�ضافة �إىل حماية ورعاية
حقوق االن�سان.
2016 / 6 / 2
�ألقى القائم ب�أعمال البعثة االرترية الدائمة
لدى الأمم املتحدة يف جنيف ال�سيد /برخت
ولدي يوهن�س كلمة يف م�ؤمتر منظمة ال�صحة
العاملية التا�سع وال�ستني والذي جرت فعالياته
يف الفرتة من الثالث والع�شرين وحتى الثامن
والع�شرين من مايو ممثال ل 47دولة �إفريقية.
و قد تركزت كلمة ال�سيد /برخت حول
الأحوال ال�صحية للالجئني وق�ضية املهاجرين.
حاثا كافة الدول واملنظمات الدولية
على القيام بواجباتها القانونية
واالن�سانية فى تقدمي خدمات
�صحية جيدة للآجئني واملهاجرين.
هذا وناق�ش امل�ؤمترون يف امل�ؤمتر
الذي �أ�شرفت على فعالياته منظمة
ال�صحة العاملية عددا من املوا�ضيع
كان من �أهمها تطوير املنظمة ال�صحية
،ومكافحة الأمرا�ض الوبائية مثل
االيبوال وزيكا ،واالبتكارات فى
املجال ال�صحى والرعاية ال�صحية،
ودور منظمة ال�صحة العاملية يف
حتقيق �أهداف االمم املتحدة
وتطويرها  ،باال�ضافة �إىل م�شاكل
الهجرة وغريها من املوا�ضيع.
2016 /6 /14
عقدت وزارة ال�صحة منتدى يف
ا�سمرا فى احلادي ع�شر من يونيو
ملكافحة زواج القا�صرات.
و�شارك يف املنتدى كبار امل�س�ؤولني يف
احلكومة واجلبهة ومفو�ض ال�ش�ؤون االجتماعية
للإحتاد االفريقي الدكتور م�صطفى �صديق
والدبلوما�سيني املعتمدين فى الدولة ورجال
الدين وال�ضيوف املدعوين والطالب.و�أو�ضحت
وزير ُة ال�صحة ال�سيدة �/آمينة نور ح�سني يف
الكلمة التي �ألقتها �أن زواج القا�صرات ممنوع يف
�إرتريا وقد و ُِ�ضع ذلك يف امليثاق الوطنى للجبهة
ال�شعبية ومت دعمه بالقانون ليطبق عمليا.
من جانبها �أ�شارت رئي�سة االحتاد الوطني
للمر�أة الأرترية ال�سيدة /تخ�آ ت�سفامكئيل
�أن م�ساواة املر�أة هو الأ�سا�س لبناء املجتمعات
املتح�ضرة  ،مو�ضحة ب�أن زواج الق�صر يعر�ضهن
للم�صاعب ال�صحية والنف�سية ،مما يوجب على
جميع املواطنني حماربته .
وقال مفو�ض ال�ش�ؤون االجتماعية يف مفو�ضية
االحتاد االفريقي الدكتور م�صطفى �صديق
�أن الهدف اال�سرتاتيجي من هذه احلملة هو
ت�سريع خطوات الن�ضال اجلاري لإ�ستئ�صال زواج
القا�صرات ودعم وت�شجيع ال�سيا�سات امل�ساعدة
لإجناح اجلهود فى هذا اخل�صو�ص.
قدمت يف املنتدى �أوراق عمل حول �أو�ضاع
زواج القا�صرات يف ارتريا والن�ضال الذي
يتوجب خو�ضه ملكافحة الأفكار امل�سببة لزواج
القا�صرات وامل�صاعب ال�صحية والنف�سية التي
ي�سببها على الق�صر ،باال�ضافة اىل قانون ارتريا
يف ق�ضية زواج الق�صر.
وقدم ممثلو منظمات الأمم املتحدة يف ارتريا
ورجال الدين دعمهم حلملة مكافحة زواج
الق�صر .
التتمة يف ال�صفحة 7

5

اجلمعة 2017 /1 /6

احل�صاد ال�سنوي

�صورة ار�شيفية

زخر عام  2016بالكثري من الن�شاطات
والفعاليات التابعة للجاليات االرترية باخلارج
والتى تفرعت بني عقد اجتماعات ت�شاورية
لتطوير هيكل واطر عمل اجلاليات اىل و�ضع
برامج عمل للدفع بربامج التنمية يف البالد اىل
تنظيم م�سريات �سليمة تناه�ض القرارات اجلائرة
التى فر�ضت �ضد ارتريا وتو�ضح للعامل حق
ال�شعب االرتري وبطالن املزاعم التى توجه اليه
وذلك عن طريق تنظيم مهرجانات و�سمنارات
للجاليات وال�صدقاء ارتريا من االجانب يف جميع
ارجاء املعمورة.
فقد كانت هناك العديد من التربعات واجتماعات
الت�صدي التى نفذت نورد منها على �سبيل الذكر ال
احل�رص يف فرباير من العام املن�رصم او�ضحت
وزارة العمل والرعاية االجتماعية ان املواطنني يف
ا�رسائيل والواليات املتحدة االمريكية وايطاليا
تربعوا مببلغ  315الف و 411دوالر والفني و420
يورو ل�صالح �صندوق امانة ال�شهداء.
وعلى ا�سا�س املعلومات الواردة تربع املواطنون
يف ا�رسائيل مبئتني الف دوالر ،وجلنة رعاية ا�رس
ال�شهداء بوا�شنطن وبورتالند ،وجلنة تن�سيق
االحتفاالت بفيالدلفيا واحتاد املر�أة بهامبنت رود
وجمموعة املر�أة ب�سياتل  ،واجلالية االرترية
ببالتيمور وجمعية لو�س اجنلو�س رقم اثنني،
وعدد من املواطنني  ،تربعوا باثنني و�سبعني
الف وخم�سة و�سبعني دوالر.
كما تربعت جلنة تن�سيق االحتفاالت مبدن
ميني�ستا و�ساندياغو ونيو -اورلين�س وهار�سربغ
واتالنتا و�سان هوزي بـ  37الف و 236دوالر،
واجلاليات االرترية مبدن داال�س وفورت وورز
بـ  5االف ومئتني دوالر ،واالرتريون بوارينغنت
ومينو�ستا بـ  900دوالر.
وعلى �سياق مت�صل تربع املواطنون بربميا
بورت ومدينة روما االيطالية  2420يورو لنف�س
الغر�ض.
ويف مار�س عقدت جمعية االرتريني الربيطانيني
واالرتريني املقيمني ببو�سطن و�شيكاغو بالواليات
املتحدة االمريكية اجتماع ت�صدي اكدوا فيه على
جاهزيتهم لتنفيذ الربامج الوطنية الآنية.
وقال �سفري ارتريا يف بريطانيا و�شمال ايرلندا
ال�سيد /ا�ستيفانو�س هبتي ماريام يف االجتماع
الذي �شارك فيه اع�ضاء جمموعات اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف عدد من مدن اململكة
املتحدة � ،إن نتائج برامج الت�صدي املرتكزة
على امل�ساهمة الواعية ور�ؤى ال�شعب االرتري
الوا�ضحة تظهر على ار�ض الواقع ب�شكل ملمو�س.
واكد رئي�س اجلمعية ال�سيد /احمد حممد
ا�ستعدادهم التام للم�ساهمة يف اجلهود التي
جتريها احلكومة واملواطنني لبناء وطن مزدهر
.
ويف �سياق مت�صل عقد �سكان مدينة بو�سنت
االمريكية اجتماعا مماثال ،حيث او�ضحت م�س�ؤولة
ال�ش�ؤون ال�شعبية واالهلية يف االقليم الغربي
للواليات املتحدة االمريكية ال�سيدة /حدنت
قلتا ان الربامج التنموية اجلارية تلعب دورا
كبريا يف بناء وطن مزدهر ،م�شرية اىل ان العمل
جار لتعزيز م�ساهمات املواطنني واالحتادات
املقيمني باخلارج.
ويف �شيكاغو قدم ال�سيد /داويت هيلي م�س�ؤول
ال�ش�ؤون ال�شعبية واالهلية باقليم �رشق الواليات
املتحدة تو�ضيحا مف�صال حول دور االرتريني
املقيمني يف اخلارج يف اجناح برامج التنمية
الوطنية وعك�س �صورة ارتريا احلقيقية.
ويف اطار اجلهود اجلارية لدعم ا�رس ال�شهداء
واملعاقني مت تقدمي دعم مايل ل�صالح امانة

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()74

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

فعاليات اجلاليات االرترية يف اخلارج يف عام 2016
التنديد بقرار احلظر وتنظيم م�سريات �سلمية اىل جانب
دعم ا�سر ال�شهداء واملعاقني ابرز ن�شاطاتهم خالل العام

ال�شهداء واجلمعية الوطنية مل�صابي امرا�ض
التوحد يف ابريل املا�ضي بلغ اكرث من 5500
يورو و 5الف دوالر.
وبناء على املعلومات الواردة تربع املواطنون
ً
املقيمون يف املانيا وهولندا  3550يورو ل�صالح
االطفال امل�صابني باالمرا�ض النف�سية.
ويف مرا�سم الت�سليم الذي جرى يف مكتب
اجلمعية قال رئي�س اجلمعية ال�سيد /برهاين
بخرظيون " ان رعاية املعاقني هو من �سمات
ال�شعب االرتري العريق ،م�ؤكدا اهمية الدعم
املقدم من املواطنني يف الداخل واخلارج لتطوير
اجلمعية ون�شاطاتها.

وقال كل من ال�سيد /ميكائيل �سلمون وال�سيدة /
ظهي قربي ازقابهري اللذان �سلما الدعم" ان الدعم
جمع من الدول التي يعي�شون فيها ،م�شريان اىل
تعزيز ا�سهاماتهم لرعاية االطفال املعاقني.
كما تربع االرتريون املقيمون يف مدينة
بالواليات املتحدة االمريكية
�سين�سناتي
ويعرفون بجمعية امانة ال�شهداء بخم�سة االف
دوالر ا�ستمرارا لتربعاتهم ال�سابقة  ،وكذلك
اع�ضاء فرع اجلبهة ال�شعبية للدميقرطية والعدالة
يف مدينة نوتنربغ و�ضواحيها املانيا .
ويف ال�شهر نف�سه عقدت اجلالية االرترية يف
دولة قطر اجتماع ت�صدي حتت �شعار "الت�صدي
اليوم اي�ضا كما باالم�س"وذلك يف اخلام�س ع�رش
من ابريل اجلاري.
وذكر �سفري ارتريا يف دولة قطر ال�سيد  /على
ابراهيم احمد يف االجتماع �رشحا تف�صيليا بحمالت
الت�صدي التى قام بها ال�شعب االرتري ح�سب
مراحلها م�شريا اىل ان امل�ؤامرات التى حتاك
لت�شوية �صورة ارتريا يجب ت�صديها برفع الوعى
وعك�س ال�صورة احلقيقية للبالد.
واكد امل�شاركون من جهتهم عزمهم امل�شاركة يف
اجناح حمالت التنمية اجلارية بالبالد.

من جهة اخرى ويف اطار فعاليات اليوبيل
الف�ضي لعيد اال�ستقالل تنظم اجلالية االرترية
يف قطر ن�شاطات ريا�ضية افتتحت يف الثامن من
ابريل اجلاري وت�ستمر حتى الرابع و الع�رشين
من مايو القادم.
وقد القى �سعادة ال�سفري علي احمد ابراهيم
يف منا�سبة االفتتاح التي ح�رضها العديد من
حمبي الريا�ضة من خمتلف اجلاليات وع�شاق
الكرة وم�شجعي الفرق ،القى كلمة ا�شار فيها اىل
ا�ستغالل مثل هذه املنا�شط ملا لها من اثر ايجابي

يف تقوية الروابط االخوية وتعميق الوحدة
الوطنية بني ابناء اجلارية.
واكد على ا�ستعداد ال�سفارة لتقدمي املزيد من
الدعم والرعاية لل�شباب ا�سهاما منها يف تنمية
القدرات واملهارات التي يتمتعون بها ،معربا
عن اعجابه باملواهب ال�شبابية االرترية ،مقدما
�شكره للجنة املنظمة وكل من �ساهم يف تنظيم
الدورة.
هذا وي�شارك يف الدورة �ستة فرق متثل كل من
امبا�سويرا وعدولي�س والوداد وال�سالم والقا�ش
بركة وتقوربا.
كما عقد �سفري ارتريا باملانيا ال�سيد /يوهن�س
ولدو �سمنارا لالرتريني املقيمني يف املانيا.
ال�سيد /يوهن�س ولدو ركز حديثه حول اال�ضواع
الراهنة للبالد.
وقال ال�سفري /يوهن�س " ان ال�سالم واال�ستقرار
الذي تتمتع به ارتريا ،جاء عرب اعتمادها على
مقدراتها وامكاناتها الذاتية و�سيا�ستها احلرة ،
وقوة العالقة بني ال�شعب واحلكومة.
واكد امل�شاركون بدورهم على تعزيز تاطريهم
وترابطهم وتقوية م�ساهماتهم الجناح الربامج
الوطنية املو�ضوعة.

كما ت�شري املعلومات الواردة من هناك اىل
ان ال�سفارة االرترية باملانيا �شاركت يف معر�ض
برلني اخلم�سني الذي مت تنظيمه يف الفرتة من
الثامن وحتى الثالث ع�رش من مار�س اجلاري
بعر�ض يعرف بارتريا وثرواتها الطبيعية
ال�سياحية.
وقدمت البالد يف املعر�ض الذي ت�شارك فيه
ع�رشة االف م�ؤ�س�سة �سياحية ووكاالت للخطوط
اجلوية ح�رضت من  185دول� ،صور تعك�س ثروات
ارتريا ال�سياحية واالعمال اليدوية والقهوة
الرتاثية وغريها من مقومات اجلذب ال�سياحي يف
البالد.
واىل جانب االحتفاالت الكبرية التى جرت

مبنا�سبة اليوبيل الف�ضي لعيد اال�ستقالل قدم
مواطني هولندا القادمني يف زيارة اىل البالد
من مدن ام�سرتدام ،اوتريخت  ،روتردام ،زوللي
وامر�ستفورت مبلغ  5823والقادمني من مدن
�سيدين وبريزبن اال�سرتالية مبلغ  1580و1.115
دوالر ا�سرتايل على التوايل فيما قدم فرع االحتاد
الوطنى للمراة االرترية با�سرتاليا مبلغ 531
دوالر ا�سرتايل.
كما قدم االرتريني املقيمن يف مدن نيوزيلند
واوكالند وكري�ست ت�رشت�ش ونيلنغتون تربعوا
مبلغ  1430دوالر واكدوا مبادرهم برعاية 19
ا�رسة �شهيد.
وعلى �سياق مت�صل عقدت فروع االحتادات
الوطنية االرترية يف خم�سة ع�رش مدينة ايطالية
اجتماعها ن�صف ال�سنوى بالعا�صمة االيطالية
روما وذلك يف الفرتة من ال�ساد�س ع�رش وال�سابع
ع�رش من يوليو اجلاري.
ودعا �سفري ارتريا يف ايطاليا ال�سيد /ف�سهاظني
بطرو�س يف اجتماع االرتريني املقيمن يف اخلارج
ب�رضورة العمل ب�شكل من�سق لتو�ضيح ال�صورة

احلقيقية الرتريا وك�شف املعلومات امل�ضللة
التي تبث من اجل ت�شويهها والتعريف بالقيم
والعادات االرترية ال�سمحة.
ومن جهتهم اكد املجتمعون عزمهم بتقوية
ت�أطريهم ومواجهة جميع العدائيات التي توجه
�ضد ارتريا بالعمل امل�شرتك واملنظم .
على �صعيد اخر تربع فرع االحتاد الوطنى
للمر�أة االرترية فرع الدمام اجتماع باململكة
العربية ال�سعودية مببلغ  27الف و�ستمائة ريال
ل�صالح رعاية ع�رشة من ا�رس ال�شهداء ،جديرا
بالذكر ان الفرع ومنذ عام  2010قد قام بتويل
رعاية اكرث من  20ا�رسة �شهيد.
يف ال�سياق نف�سه عقدت اجلالية االرترية يف
املانيا مهرجانها الع�رشين حتت �شعار ربع قرن
من التنمية وال�صمود،وا�شتمل املهرجان على
العديد من الفقرات والعرو�ض الثقافية والرتاثية
اىل جانب املعار�ض وال�سمنارات.
اىل امل�سريات احلا�شدة التى نظمتها اجلاليات
بعيد االحتفال بيوم ال�شهداء الذي يوافق الع�رشين
من يونيو والتى ت�ضمنت تواقيع االف االرتريني
الراف�ضني لقرار مفو�ضية حقوق االن�سان الظامل
�ضد ارتريا.
فقد انطلقت م�سرية اجلاليات االرترية الراف�ضة
لتقرير منظمة حقوق االن�سان من و�سط �ساحة
مدينة جنيف لت�سري م�سافة كيلومرتين و�صوال
اىل مكاتب االمم املتحدة امام �ساحة جمل�س
حقوق االن�سان التابع لالمم املتحدة يف ال�ساحة
الرئي�سية بجنيف ،وت�ضم االف االرتريني الذين
قدموا من خمتلف الدول عرب الطائرات والقطارات
والبا�صات التى حتركت لثالث ايام متوالية لت�صل
اىل جنيف بع�ض البا�صات حتركت من اخر ال�سويد
لت�سري م�سافة ثالثة ايام للو�صول اىل جنيف،ومنذ
ال�ساد�سة �صباحا و�سط هطول امطار غزيرة بد�أت
احل�شود تتجمع من جميع االعمار كبار و�صغار
ن�ساء و�شيوخ يف هذه اللحظة التاريخية ليقفوا
موقف رجل واحد وليعلنوا رف�ضهم وا�ستنكارهم
لتقرير جلنة حقوق االن�سان التابعة لالمم
املتحدة املتعلقة بانتهاكات حلقوق االن�سان يف
ارتريا.
وتهدف امل�سرية اىل تذكري الدول االع�ضاء يف
جلنة حقوق االن�سان الذين �صوتوا �ضد ارتريا
بج�سامة اخلط�أ الذي ارتكبوه �ضدها وان ماجاء
يف التقرير لي�س �صحيحا بل هو كاذب ومفتعل
وم�سي�س ،اىل جانب ان هناك م�ساعي دبلوما�سية
جتري لالت�صال بالدول االع�ضاء يف جلنة حقوق
االن�سان وهم اربعني دولة حيث يوجد هناك وفد
عايل امل�ستوى ي�ضم �سعادة ال�سفري ت�سفانكيئل
قرهتوا واي�ضا �سعادة ال�سيد/مياين قرباب م�س�ؤول
ال�شو�ؤن ال�سيا�سية باجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة ف�ضال عن �سعادة ال�سفرية /هانا �سم�ؤون
و�سعادة ال�سفري/ف�سهاظني بيطرو�س ،وال�سفري/
ا�ستيفانو�س وغريهم يخو�ضون معركة دبلوما�سية
لك�سب اال�صوات وتغيري جمريات االمور بجنيف.
وكانت هناك مظاهرة مماثلة نظمت قبل �ست
�سنوات رف�ضا لقرار احلظر الذي فر�ض �ضد
ارتريا والذي اثبتت االيام كذبه واالدعاء بان
ارتريا تدخلت يف ال�صومال والذي بني على
اكاذيب ومعلومات مغلوطة وتلك املظاهرة التى
نظمت كان لها دور يف ك�شف احلقائق وك�شف تلك
االكاذيب التى ا�ستند عليها ذاك القرار اجلائر،
واليوم يقوم االرتريني باملثل يقولون تعالوا
اىل ارتريا وانظروا اىل الواقع بانف�سكم ،وكانوا
يريدون تو�صيلها وا�ستطاعوا قبل خم�س �سنوات.
ومن املعلوم ان هناك  220الف ارتري وقعوا
�ضد قرار احلظر الظامل املنايف للواقع االرتري من
جميع الدول االوروبية وامريكا ال�شمالية وكذلك
ال�رشق االو�سط ،وذلك عن طريق جلنة املبادرة
االرترية لتحقيق العدالة وهي التى قامت بتنظيم
حملة التوقيع وكذلك نظمت امل�سريات ال�سلمية
يف جنيف ،ولها فروع يف كل اجلاليات املوجودة
حول العامل�،سواء كان يف ال�سودان او ال�سعودية
وغريها وقد مت اال�شارة اىل وجود هذه التواقيع
مع جلنة جنيف وادراج ذلك �ضمن املذكرة كادلة
على ان االرتريني لهم راي اخر جتاه هذا التقرير
الكاذب.
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او ًال :ت�صفية ثروات املرياث
هذا املو�ضوع يثار بعد وفاة ال�شخ�ص
وله ارتباط بفتح ملف املرياث .ان
ت�صفية املرياث ي�شكل ف�صل هاما فى
قانون املرياث .ويعني ح�رص ثراوات او
ممتلكات ال�شخ�ص املتويف و�إتباع خطوات
من �ش�أنها نقل الرتكات او املرياث اىل من
يعنيهم من الورثة.
ان تركات املتويف البد من ت�صفيتها
وتق�سيمها باعتبارها تركات خا�صة
باملتويف وال ميكن ان تختلط مع ممتلكات
اخرى .وبناء على القانون املدين،
ي�شرتط ح�رص الرتكات واجراء عملية
تق�سيم املرياث بني الورثة بالت�ساوي.
عملية ت�صفية ثروات وممتلكات الوراثة
وفق القانون املدين تتم على النحو
التايل-:
• حتديد الورثة الذين يحق لهم
املرياث.
• ت�صفية نوعية وكمية ممتلكات
املرياث
• جمع االموال امل�ستحقة للمتويف ممن
كان عليهم ديون ،وت�سديد الديون التي
ا�ستدانها املتويف.
• اتاحة املجال لالطالع على و�صية
املتويف ومن هم م�ستحقي االهداء من
املتويف وكيفية تنفيذه ،واتخاذ اخلطوات
العملية لتطبيق ما ن�صت عليه الو�صية.
ان تركات املتويف يف مرحلة الت�صفية
ت�شكل �ضمانا لال�شخا�ص الدائنون له.
وي�سمح لهم القانون املطالبة بحقوقهم
ازاء ممتلكات وتركات املرياث .وي�سمح
لهم القانون اي�ضا ان يطالبوا بعدم
تق�سيم الرتكة بني الورثة قبل ت�سديد
اموال الديون امل�ستحقة لهم .ان حقوق
اال�شخا�ص الدائنون باملال للمتويف
تنح�رص فقط يف تركات الوراثة ،ولي�س
لهم احلق قانونا التعر�ض اىل املمتلكات
اخلا�صة بالورثة.
كذلك ان اال�شخا�ص الدائنني للورثة
ب�شكل خا�ص ،ال ي�سمح لهم القانون ان
يتعر�ضوا لرتكات املرياث اثناء الت�صفية
وقبل التق�سيم ،النه البد من ت�سديد ديون
املتويف حتى يعلم الورثة ما تبقى من
الرتكات وماهو ن�صيبهم منها.
فمثالً :اذا اقرت�ض احد الورثة �أموال
كثرية ،وتعذر عليه ت�سديد ديونه ،فى
هذه احلالة ال يحق لدائنيه ان يطالبوا
بت�سديد الدين من ن�صيبه من املرياث قبل
تق�سيم الرتكة .
ان عملية ت�صفية تركات املرياث تتم
طوعا من خالل �شخ�ص او اكرث من �شخ�ص،
ويطلق على ال�شخ�ص ا�سم "القائم بت�صفية
املرياث" ،ويتوىل هذه املهام مبوجب
التو�صية او وفقا للقانون ،او بتكليف من
املحكمة .ويقوم باملهام التالية-:
• الت�أكد من ان املتويف قد ترك و�صية او
مل يرتك ،ومن هم الورثة .ويحدد درجات
الورثة ح�سب القانون والو�صية.
• يدير ممتلكات املرياث.
• ي�سدد الديون امل�ستحقة على املتويف
• ويعمل على منح الهبة ح�سب و�صية
املتويف ملن تعنيه ،ويتخذ اخلطوات
الالزمة لتنفيذ و�صية املتويف.
�أ -خيارات الورثة ،وم�ستلمي الهبة مبوجب
الو�صية:
انطالق ًا مما ذكراعاله ،فان احدى
مهام "القائم بت�صفية املرياث" بعد
حدوث الوفاة ،تتعلق بتحديد واقرار
من هم م�ستحقي املرياث .ومن ثم ا�شعار
اال�شخا�ص املعنيني باملرياث .ففي حال
ان املتويف مل يرتك و�صية  ،يتطلب ا�شعار
الورثة بذلك .وحينها يكون املعني له
احلق خالل �شهرين من ا�شعاره ان يتخذ
�أحد اخليارات الثالث .
• قبول املرياث كامالً.
• قبول او رف�ض املرياث بعد معرفة
التفا�صيل وقائمة اجلرد باملوجودات
• رف�ض املرياث بالكامل
فهذه اخليارات التي تطرح امام
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القانون املدين االرتري
ت�صفية وتق�سيم ثروات املرياث
(احللقة الرابعة واالخرية)
الورثة ،عائدة لالرادة الذاتية لل�شخ�ص.
مبعنى �آخر �أن اخليار مرتوك الرادة
ال�شخ�ص نف�سه ولي�س خليار �شخ�ص
�آخر وفقا للقانون .فالدائنون للورثة ال
ي�سمح لهم القانون بالتدخل فى خيارات
ال�شخ�ص الوريث او معرفة قائمة اجلرد
باملوجودات .حيث �أن القانون املدين
ين�ص على اجراء يتعلق باختيار ال�شخ�ص
الوريث احد اخليارات الثالثة ،ومن ثم
تنفيذ ذلك باتباع اجراءات الت�سجيل يف
مكتب �سجل املحكمة او يف مركز �سجل
الو�صية.
القانون املدين ال ي�سمح قبول او رف�ض
ن�صف املرياث اي ان الوريث ال ميكنه ان
يقول" :انني قبلت بن�صف ما ن�ص عليه
املرياث وارف�ض الن�صف الآخر" .كما
ان القانون ي�شري اىل ان مامت قبوله من
املرياث ال ميكن رف�ضه فيما بعد.
اذا تنازل الوريث من حقه يف املرياث
ل�صالح �شخ�ص او اكرث بذكر اال�سماء،
او اعطى ن�صيبه هبة ل�شخ�ص �آخر ،فان
ذلك يعترب قبوال باملرياث .واذا تنازل
ل�صالح كل الورثة دون ا�ستثناء ،وذلك
دون ح�صوله على تعوي�ض منهم ،يعترب
هذا الوريث راف�ض للمرياث.
ان اجلهة املخولة "بت�صفية املرياث"
بعد وفاة املوروث ،عليها ان تقدم تقرير
بقائمة اجلرد باملوجودات املتعلقة
باملرياث ،خالل فرتة  60يوم ًا.
فالقانون املدين ي�سمح بان يطلب
امل�ستدعى للمرياث من اجلهة املخولة
بت�صفية املرياث ،تقرير ًا يحتوي قائمة
اجلرد باملوجودات املتعلقة باملرياث،
والتي ت�شمل الديون واملمتلكات ،حتى
يعلم ال�شخ�ص امل�ستدعى ان كان �سريث
ديون او تركات وثروات ،ومن ثم يقرر
القبول او الرف�ض للمرياث.
اذا رف�ض اي ًا من الورثة ن�صيبه من
املرياث ،يتم حتويل ن�صيبه اىل بقية
الورثة الذين قبلوا باملرياث .ويحق
لهم اي�ض ًا ان يرف�ضوا القبول بهذا
الن�صيب .وذلك خالل �شهر من ا�شعارهم
بقرار الرف�ض .وان من يرف�ض ن�صيبه من
الوراثة ،ال ميكن البناءه ان ينوبوا عنه
وي�شاركوا يف املرياث .علم ًا ان الرف�ض
للمرياث اذا كان بغر�ض اال�رضار بدائن
له دين  ،عندئذ على الدائن ان يتقدم
بال�شكوى خالل عامني من تاريخ رف�ض
املرياث ،ويطلب الغاء رف�ض املرياث
الذي اعلنه ال�شخ�ص الذي عليه الدين.
واذا ات�ضح ان الرف�ض كان بغر�ض اال�رضار
عمد ًا بالدائن ،حينها ميكن تعديل رف�ض
املرياث ،وذلك بخ�صم املبلغ امل�ستحق
للدائن.
فعلى �سبيل املثال – ان �شخ�صا ما
اقرت�ض من احد زمالئه مبلغ 200,000
(مائتي الف نقفة) ووقع على وثيقة دين
باملبلغ املذكور .وبعد فرتة مل ي�ستطع
ان ي�سدد دينه .يف حني ان هذا ال�شخ�ص
مع اربعة من اخوانه ،ورثوا من والديهم
مرياث ،ومت تق�سيمه بينهم ،و�صار من
ن�صيب كل منهم ما قيمته 300,000
(ثالثمائة الف نقفة) .وفكر هذا ال�شخ�ص
انه اذا ا�ستلم املبلغ املذكور �سيطالبه
الدائن ب�سداد الدين ،لذا ف�ضل ان يرف�ض
املرياث ليفيد اخوانه من املبلغ بدال من

الدائن .وبعد ان علم الدائن بذلك ،تقدم
ب�شكوى اىل املحكمة ،واو�ضح ان ال�شخ�ص
الذي عليه الدين بلغ ن�صيبه من املرياث
) 300,000ثالثمائة الف نقفة( ورف�ض
املرياث حتى يفيد اخوانه بدال من ت�سديد
دينه البالغ ( 200,000مئتى الف نقفة).
ووفق ًا للقانون املدين طالب ان يقتطع
الدين من ن�صيب املرياث ،فالقانون
ي�سمح له بذلك ،وبالتايل يتم اقتطاع
مبلغ ( 200,000مئتى الف نقفة) من
ن�صيب مرياث ال�شخ�ص الذي عليه الدين
وي�سلم للدائن ،ويعاد مبلغ ) 100,000
مائة الف نقفة( اىل االخوة االربعة على
اعتبار ان اخيهم رف�ض املرياث ،وبالتايل
يتم تق�سيمه بينهم.
ب – ادارة ثروات املرياث:
ان ال�شخ�ص الذي ا�سندت اليه مهام
"ت�صفية املرياث" عليه ادارة ممتلكات
وثروات املرياث اىل حني انتقال املرياث
اىل من يعنيهم االمر .وان قانون املرياث
قد منح ال�صالحية ملن يقوم مبهام
"ت�صفية املرياث" والتي ت�شمل مايلي-:
• يقوم باالجراءات املطلوبة للحفاظ
على املرياث ،يف حال مطالبة ا�شخا�ص
اخرين بها
• الدفاع عن املرياث �ضد كل من يتقدم
بال�شكوى ويدعي االحقية ازائها.
• املطالبة مب�ستحقات املرياث
• ت�سليم االي�صاالت ملن �سددوا
ديونهم.
وعدا كل ماذكر اعاله من اجراءات
ادارية ،ي�ستطيع القيام بتحديد وحجز
ممتلكات املرياث ،واعداد قائمة
املحتويات وتقدير ا�سعارها ،وار�سال
تلك القائمة واال�سعار ملن يطالب بها،
وبيع املمتلكات املنقولة والتي قد
تتعر�ض للتلف اذا م�ضى عليها الوقت.
ويف حالة ال�رضورة فان ال�شخ�ص القائم
مبهام ت�صفية املرياث لديه �سلطات
القيام ببيع بع�ض املمتلكات املتنقلة
بغر�ض ت�سديد الديون امل�ستحقة على
ممتلكات املرياث .ولكن ال يحق له بيع
املمتلكات الثابتة اال مبوافقة جميع
الورثة او مبوافقة املحكمة.
ج – ت�سديد ديون املرياث:
ت�سديد ديون املرياث هى احدى مهام
اجلهة التي تتوىل "ت�صفية املرياث" .
ووفق القانون املدين يتم ت�سديد ديون
املرياث بالرتتيب التايل-:
 -1تكاليف اجراءات الدفن.
 -2تكاليف اجراءات ت�صفية ممتلكات
املرياث.
 -3الديون امل�ستحقة للمتويف.
 -4ديون من�رصفات االعا�شة (ديون
م�صاريف العي�ش) .
 -5االيفاء بالهبات اخلا�صة التي امر
بها املتويف.
ان ت�سديد تكاليف اجراءات ومرا�سيم
الدفن هى من اولويات ديون الوراثة.
�إن االجراء االداري الذي تقوم به اجلهة
التي تتوىل ت�صفية ممتلكات املرياث
– بعد ح�رص من�رصفات مرا�سيم الدفن،
هو اجراء ت�سديد ديون الوراثة .وي�شمل
هذا االجراء – ح�رص وحتديد وحجز
ممتلكات املرياث ،اعداد قائمة جرد
موجودات املرياث ،وتكاليف التدقيق
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يف احل�سابات ،وتكاليف حفظ و�صون
ممتلكات املرياث ،واملن�رصفات االدارية
التي تعود بالفائدة للمرياث .وتكلفة
تق�سيم ممتلكات املرياث ونقلها للورثة،
وكذا قيمة الر�سوم امل�ستحقة التي مت
ت�سديدها.
وي�أتي يف املرتبة الثالثة ت�سديد ما
ا�ستدانه املتويف من مال او مواد عينية
قبل وفاته .ف�إذا مل يكن هنالك من
يعرت�ض ،واذا كانت ممتلكات املرياث
كافية لت�سديد الديون فعلى اجلهة التي
تتوىل ت�صفية ممتلكات املرياث ت�سددها.
اما الديون التي مل يحني موعد ت�سديدها
وطالب ا�صحابها باعطاء ال�ضمان ي�صبح
باالمكان منحهم ال�ضمان.
اما املرتبة الربعة تتعلق بت�سديد
التزامات املتويف ازاء اال�شخا�ص الذين
كان يعيلهم  ،لذا يتطلب ت�سديد نفقات
غعا�شتهم  .كما ي�سمح القانون لزوجة
املتويف ،ووالديه ،وابنائه ،واحفاده
املطالبة بنفقات االعا�شة من املرياث.
ويف حال ان املتويف لي�س له من الورثة
بدء ًا من الدرجة االوىل وحتى الرابعة
وان ممتلكات املرياث �ست�ؤول اىل
احلكومة ،ف�إن من حق ا�ؤلئك الذين كانوا
يعي�شون مع املتويف او اال�شخا�ص الذين
كان يتوىل رعايتهم املطالبة بنفقات
االعا�شة� ،رشيطة الت�أكد انهم غري قادرين
على العمل.
ان قرينة املتويف باال�ضافة اىل ما ذكر
اعاله ب�ش�أن االعا�شة ،اذا كانت تعي�ش
معه قبل الوفاة وت�ستخدم اثاثات املنزل
امل�شرتك وهو جزء من ممتلكات املرياث،
لها احلق يف العي�ش يف املنزل وا�ستخدام
ادوات املنزل .واذا كان الزوجني يعي�شان
مع ًا يف منزل واحد ،وكان املنزل ملكا
للمتويف ،فان القانون ال ي�سمح لورثة
املتويف مطالبة زوجته باخلروج من
الدار .ا�ضافة اىل ذلك لو كان املنزل ملك ًا
للزوجني ،وبعد الوفاة طالب الورثة
باعطائهم ق�سمتهم من مرياث البيت ،وقد
يعر�ض ذلك حياة احد الزوجني الذي ال
زال على قيد احلياة للخطر ،بينما خياره
او خيارها البقاء يف املنزل ،فان هذا
القرين له حق العي�ش يف هذا املنزل.
�إجماال هذا يعني  ،ان هذا املنزل �سواء
كان ملك ًا فردي ًا للمتويف او ملك م�شرتكا
للزوجني ،فان من هو على قيد احلياة من
القرينني له حق العي�ش يف هذا املنزل
وا�ستخدام ما به من ادوات وفقا للقانون.
كما ان القانون يلزم الورثة ان يتعاونوا
على ت�أكيد حق العي�ش الحد القرينني يف
املنزل.
بعد القيام بكل ما ا�سلفنا ذكره يتم
االيفاء بالهبات اخلا�صة التى امر بها
املتويف ثم تق�سيم املرياث.
ثانيا :تق�سيم املرياث
يتم تق�سيم املرياث باتفاق الورثة.
وينبغي على كل الورثة احل�ضور
ب�صفة �شخ�صية او من ينوب عنهم اثناء
التق�سيم .واذا مل يتو�صل الورثة اىل
اتفاق ،يتم و�ضع حلول مر�ضية للجميع
تقدم للمحكمة  .فاملحكمة بامكانها
و�ضع ا�سلوب لتنفيذ تق�سيم املرياث،
واما القيام بتنفيذ التق�سيم مبا�رشة.
ان تق�سيم املرياث بني الورثة يبدء
باملواد العينية .وان الق�سمة املتفاوته
يتم ت�سويتها باملال .واذا تعذر تق�سيم
املمتلكات يتم بيعها علنا ثم تق�سم
القيمة بني الورثة.
واذا كان من بني الورثة من كان مدينا
باملال للمتويف ،يتم خ�صم الدين من
ن�صيبه من املرياث ويتم تق�سيمه بني
الورثة.
و�إثر تق�سيم ممتلكات املرياث بني
الورثة ،اذا تقدم بع�ض اال�شخا�ص
وادعوا انهم دائنون للمتويف باملال،
عليهم مطالبة اموال الدين من الورثة.
ويقوم الورثة بتق�سيم الدين بينهم
ح�سب ن�صيبهم من املرياث ،وي�سددون

الدين .واذا مت تق�سيم ثروات املرياث
مبوجب و�صية املتويف ،فان الورثة
يتقا�سمون دين املتويف ح�سب ن�صيبهم
من املرياث مبوجب الو�صية وي�سددون
الدين ،مبعنى ان الورثة مطالبني
فقط بنف�س قيمة ن�صيبهم من ممتلكات
املرياث ،فاذا جتاوز دين املتويف قيمة
ممتلكات املرياث ،ف�إن الدائن ال يحق له
مطالبة الورثة بت�سديد فائ�ض الدين من
املمتلكات اخلا�صة للورثة.
الهبة
من حق االن�سان حيازة املمتلكات.
وميكن �إنتقال هذه املمتلكات من �شخ�ص
الخر مبوجب القانون او وفق ًا التفاق.
فعندما نقول نقل امللكية وفق القانون
فهذا يعني املرياث ،وعندما نقول ح�سب
االتفاق ،فهذا يعني وفق احكام قانون
االتفاق .مثل اتفاق البيع وال�رشاء او
اتفاق الهبة .والهبة هى عبارة عن تقدمي
�شخ�ص �شيئ ًا ميتلكه دون مقابل ل�شخ�ص
اخر بغر�ض ا�سعاده ،ويلتزم بذلك
كاتفاق.
ان الفرق بني الهبة والو�صية غالبا
يكون مو�ضع التبا�س .فالهبة تتم كاتفاق
او عهد بني من يهب وهو على قيد احلياة،
ومن ي�ستلم .بينما الو�صية ،هى الوثيقة
التي يو�صي بها املو�صي مبفرده ،ويتم
تنفيذها بعد وفاة املو�صي.
ان القانون املدين ين�ص على نوعني
من الهبة وكيفية تنفيذه عملي ًا ،وهما-:
• هبة املانح وهو على قيد احلياة
• هبة املانح بعد الوفاة
 -1هبة املانح وهو على قيد احلياة
هذا النوع من الهبة ،هو عهد يقطعه
املانح مع نف�سه على ت�سليم ال�شخ�ص
الهبة وهو على قيد احلياة .فمثال – اراد
املانح ان ي�سعد �شخ�صا ما مبنحه �سيارة
من ممتلكاته كهبة ،وتعهد بت�سليمه
ال�سيارة وهو على قيد احلياة ثم تراجع
عن عهده ،لذلك من حق هدا ال�شخ�ص ان
ي�شكوه اىل املحكمة.
فبموجب القانون املدين ،فان املانح
الذي حدد قدر الهبة وهو على قيد احلياة،
ان كان له ابناء واحفاد ،ال ي�سمح له
القانون ان يعطي هبة يزيد قيمة عن
ثلثي ممتلكاته .فاذا منح �صاحب الهبة
ما يزيد قيمته عن ثلثي ممتلكاته ،يحق
البنائه واحفاده ان يتقدموا بال�شكوى
اىل املحكمة خالل �سنتني من تاريخ منح
الهبة ويطالبوا بان تكون قيمة الهبة
�أقل من ثلثي املمتلكات .فعلى �سبيل
املثال – نفرت�ض ان مانح الهبة لديه
ثالثة ابناء ،ووميلك عقارا واحدا ومنح
احد ابنائه هذه العقار كهبة فان هذه
الهبة لي�ست بقانونية .الن مانح الهبة
خ�ص احد ابنائه بكل ممتلكاته حارما
�إبنيه االخرين منها  .وعليه ميكن البنيه
االخرين ان يتقدما بال�شكوى اىل املحكمة
ويطالبا بتقلي�ص الهبة اىل �أقل من ثلثي
املمتلكات .ويف مثال �آخر ،نفرت�ض ان
مانح الهبة مل يكن لديه ابناء ،ومنح ابن
اخته كل ثرواته كهبة  ،عندئذ ميكن لهذه
اخلطوة ان تكون قانونية .النه مبوجب
القانون املدين ،فان مانح الهبة اذا مل
يكن له ابناء واحفاد من حقه منح هبة
تفوق قيمتها ثلثى ممتلكاته.
وعلى النقي�ض من ذلك ،اذا مل يكن
هنالك اتفاق اخر ،ف�إن مانح الهبة اذا
�ساءت او�ضاعه املعي�شة و�آلت به الظرف
اىل الفقر واحلرمان ،فعلى م�ستلم الهبة
ان يتكفل برعايته وفقا للقانون املدنى.
 -2هبة املانح بعد الوفاة
هذا النوع من الهبة ،ي�شرتط فيه
املانح تنفيد هبتة بعد وفاته .فى هه
احلالة فان الهبة تخ�ضع الحكام قانون
الو�صية.
واذا مل يذكر مانح الهبة ال�رشط القائل
"ان متنح الهبة بعد وفاته" تعترب الهبة
قد نفذت بوجود املانح على قيد احلياة.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

منرب القراء

ال�سفري/عبده هيجي
عبدالرحمن
ال�سيد/
كتب
الرا�شد فى عموده اال�سبوعي فى
�صحيفة ال�رشق الأو�سط بتاريخ
مقاال حتت
2016/12/27
عنوان "ال�سد االثيوبي بني م�رص
وال�سعودية" يدعو فيه االعالميني
والكتاب امل�رصيني وال�سعوديني
على ٍ
حد �سواء اىل التهدئة ووقف
الرتا�شق بكلمات م�سيئة ال متت
اىل االعالم امل�س�ؤول ب�صلة.
وحاول ال�سيد /الرا�شد التدخل
بقلمه لإ�صالح ما فى البني بدعوة
الأطراف املرتا�شقة اىل الرتفع عن
التال�سن والقذف بكلمات نابية.
لكنه ومع دعوته للتهدئة �صب هو
الآخر الزيت على النار ،وو�سع
دائرة الرتا�شق من حيث يدري او
ال يدري ب�إقحام ال�صومال وارتريا
فى ال�سجال دون �سبب ،ودون �أي
مربر.
لقد تعر�ض ال�سيد/عبد الرحمن
الرا�شد اىل دولتني جارتني
لل�سعودية ،وعلى �شعبني �شقيقني
لها هما ال�صومال وارتريا� .أ�ساء
�إليهما فى و�ضح النهار وعلى
م�سمع اجلميع ملجرد �أنه �أراد
تربير العالقة ال�سعودية اجلديدة
مع �إثيوبيا .والأ�سوء من ذلك،
انه ومبجرد �أن ر�أى بلده ال�سعودية
ي�سعى لتوطيد عالقاته ب�إثيوبيا
لأ�سباب �أملتها عليه ظروفه
وم�صاحله اخلا�صة ،ركب هو
املوجة وحاول ال�سباحة عك�س
التيار ،فغرق و�أراد ان يغرقنا
معه فى متاهات ال حتمد عقباها.
فالن�سبة له "�إثيوبيا دولة مهمة
اقت�صاديا يف �أفريقيا ،وتعتمد عليها
ً
الواليات املتحدة يف معاجلة عدد
من ق�ضاياها الع�سكرية وال�سيا�سية
يف القارة ،حيث جنحت يف �إحتواء
ال�صومال بالقوة ،وقامت بت�أديب
�إريرتيا" .معنى ذلك �أن �أهمية
�إثيوبيا بالن�سبة له تكمن فى
كونها مهمة اقت�صاديا ،وكونها
تنفذ اال�سرتاتيجية االمريكية فى
املنطقة ،وكونها تخو�ض نزاع ًا
كبري ًا مع م�رص حول �سد النه�ضة،
و�أنها دولة �إ�ستطاعت �أن "حتتوى
ال�صومال" اى �أن حتتل ال�صومال،
"وتقوم بت�أديب ارتريا" اى �أن
حتارب ارتريا من منطلق التو�سع
والهيمنة فى املنطقة .ولهذا ح�سب
منطق عبدالرحمن الرا�شد كان على
ال�سعودية بناء عالقات متينة
ومتميزة مع اثيوبيا طاملا �أ�صبحت
قوة �إقت�صادية ،وقامت مبمالأة
ال�سيا�سة االمريكية فى �أفريقيا،
ووقفت فى وجه م�رص ،وعاثت
اخلراب والدمار فى ال�صومال،
وحاربت ارتريا ليل نهار .وبذات
منطق عبدالرحمن الرا�شد ،ميكننا
القول ان �إ�رسائيل اي�ضا دولة مهمة
�إقت�صاديا وقوية ع�سكريا ،و�أنها
حليفة لأمريكا ،وتعمل كل ما فى
و�سعها على تنفيذ اال�سرتاتيجية
االمريكية فى املنطقة ،واحتوت
بالقوة فل�سطني ،وقامت بت�أديب

العدد ()74

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

االعتذار عند اخلط�أ  ...هو من �شيم الكبار
لبنان ،لذلك على ال�سعودية �إقامة
عالقات متميزة وا�سرتاتيجية معها.
ما هكذا تورد الإبل يا عبدالرحمن يا
�إبن الرا�شد ،هذا منطق �أقل ما ميكن
القول عنه �أنه منطق مقلوب يت�سم
بال�سطحية وال�ضحالة املفرطة.
يبدو �أن منطق ال�سيد/عبدالرحمن
الرا�شد ينطلق من قناعات مع�شع�شة
ً
منا�سبة
فى قرارة نف�سه ،ومل يجد
للبوح بها �إال فى هذا املقال
اال�ستعرا�ضي .ويبدو �أي�ضا �أن لديه
معايري و�ضعها لنف�سه فيما يجب
ان تقوم عليه عالقات الدول ،و�أراد
عنوة ان يقحم بلده ال�سعودية فى
غنى عنها
هكذا معايري هى فى
ً
وخا�صة فى هذا الظرف احل�سا�س
واملعقد بالن�سبة لها واملنطقة
با�رسها  .ويبدو �أي�ضا ان لديه
ال�ضبابية فى الر�ؤية ،واالزدواجية
فى املعايري ،ويعتقد فى مكامن
ري وغني ،وعليه
نف�سه �أن بلده كب ٌ
بناء عالقات متميزة مع من يعتقد
كبار فى مناطقهم .ويبدو
هو �أنهم
ٌ
كذلك انه �سوف لن يرتدد ليقول
لنا يوما "�أن�رص القوي  ...ظاملا
او مظلوما" فان فى ذلك مك�سب ًا
وتفوقا على الآخر� .إن عالقة الدول
يا �أخي الكرمي ال تبنى على هكذا
مقايي�س ،وال تقوم على �إزدواجية
"حكْ ظهري
املعايري او على مبد�أ ُ
� ُأح ُك ظهركْ " حيث ان مثل هذه

العالقات ال تدوم ،وال تقوم لها
قائمة لأنها حمفوفة باملخاطر،
وت�ؤدي فى نهاية املطاف اىل
كارثة حمتومة .عالقات الدول
فى �أب�سط معانيها تقوم بغ�ض
النظر عن احلجم والقوة والغنى
على االحرتام املتبادل �أوال وقبل
كل �شئ ،ثم امل�صالح امل�شرتكة،
وتبادل املنافع ،واحلفاظ على �أمن
و�سالمة املنطقة املحيطة والعامل.
من حق �أي دولة �أن تبني عالقات
متميزة مع من تريد .لكن ال ي�صح ان
تكون هذه العالقات املتميزة على
ح�ساب الدول االخرى املجاورة
واملهمه مبواقعها وتاريخ �شعوبها
و�سيادتها الوطنية .وال ي�ستقيم
يا �إبن الرا�شد ان تدفع ببالدك
ال�سعودية اىل معاداة ال�صومال
إر�ضاء لإثيوبيا .وال ي�صح
وارتريا �
ً
ان تهلل وتكرب الثيوبيا وتبارك
لها �إحتاللها ال�صومال ،و�إعتد�آتها
امل�ستمرة على ارتريا ،تربيرا
ل�سعي بلدك ال�سعودية اىل �إقامة
عالقة متميزة مع اثيوبيا.
�إن حماولة تف�سريك لعالقة بالدك
اجلديدة مع �إثيوبيا بهذه الطريقة
ٍ
لبلد
وبهكذا �أ�سلوب ،هى �إ�ساء ٌة
كبريٍ وم�س�ؤول كال�سعودية الذي
يتمتع باالحرتام وبثقل �سيا�سي
�سواء كان على
و�إقت�صادي وديني
ً
ال�صعيد الأقليمي او الدويل .ما

تفوهت به يا �أخي الكرمي هو �إ�ساءة
�أي�ضا لل�سيا�سة اخلارجية ال�سعودية
القائمة على مبادئ �سامية يعرفها
القا�صي والداين� .أما ال�صومال
اركْ ت �إحتالله من قبل
الذي َب َ
�إثيوبيا هو بل ٌد جار لل�سعودية وهو
ٌ
وحمتل يعي�ش حالة من
منكوب
بل ٌد
ٌ
الت�رشذم والفو�ضى ب�سبب �إثيوبيا
التي تتغنى بها �أنت .كما �أن ارتريا
هى بل ٌد جار لل�سعودية ،وهى تقف
اىل جانب ال�سعودية يف حربها �ضد
ٍ
االرهاب ،ومثل ال�صومال تواجه
حتديات جمة ب�سبب �إحتالل �أر�ضها
من قبل �إثيوبيا وب�سبب نزعة
التغول والهيمنة املع�شع�شه فى
عقول حكام �إثيوبيا .ثم َم ْن قال لك
�أن �إثيوبيا �أدبت ارتريا .لو تقر�أ
التاريخ قراءة �صحيحة ودقيقة،
�ستجد �أن �شعبا ال يتعدى �سكانه
خم�سة ماليني ن�سمة وهو ال�شعب
االرتري حارب ولثالثون عاما
�إثيوبيا التى ي�صل �سكانها 90
مليون ن�سمة وانتزع حقه امل�رشوع
بجدارة واقتدار ،و�أحلق ب�أنظمتها
هزمية ماحقة ،ومازال يقارعها
فى نزعتها الهادفة اىل الهيمنة
والتو�سع .من حقك يا �أخى الكرمي
ان تتغنى مبن �شئت ،وت�شيد مبن
ت�شاء ،ولكن لي�س من حقك ان
تقحم بلدك ال�سعودية فى ترا�شقات
ونزاعات جديدة مع ال�صومال او

ارتريا او غريهما من البلدان هي
يف غنى عنها .يكفي لل�سعودية ما
لها من �أعباء وهموم ال يعلم ثقل
حجمها �إال الله والقائمون على
�سواء
�أمرها .ولي�س من احلكمة
ً
منك او من غريك تو�سيع دائرة
العداء عليها ،ولي�س من الفطنة
والعقالنية �إقحامها فى نزاعات
جديدة هى ال تريدها او ت�سعى
اىل جتنبها او معاجلتها �إن وجدت
بحكمتها املعهودة� .أما �أوطاننا
نحن فى ارتريا وال�صومال يا �أخي
ٍ
بكبرية او
الكرمي ،رمبا لي�ست
ٍ
غنية كال�سعودية ،لكنها كبريةُ
فى عيوننا وعزيزة علينا ،وغنية
بقيمها ومبادئها و�إعتدادها بكرامتها
وحبها للذات والآخر .نحن ال ن�سيئ
لأحد ،وال نقبل الإ�ساءة من �أحد.
كما �أننا ال نتبجح على �أحد وال
نط�أطئ ر�ؤو�سنا لأحد مهما كان.
وفى هذه ال�سانحة ال نريد �أن ن�سيئ
�إليك كما �أ�س�أت �إلينا ،وال نريد ان
ندخل معك فى �سجاالت عقيمة ال
معنى وال طائل من ورائها .لكننا،
وهذا حق م�رشوع ،نطلب منك
�أن تعتذر لبلدينا و�شعوبنا لأنك
جتن َّيت عليهما .واالعتذار يا �أخي
الكرمي لي�س عيب ًا  ،بل هو من �شيم
الكبار ومن يثقون حقا فى �أنف�سهم
ويحرتمون الذات والآخر.

تتمة ..احل�صاد ال�سنوي لالن�شطة ال�صحية بالبالد
2016 /10 / 6
ح�صلت ارتريا على جائزة التفوق يف جمال �إدارة
التطعيم  ،وذلك لتحقيقها �أف�ضل امل�ستويات و�إيفائها
املعايري املطلوبة من قبل منظمة ال�صحة العاملية.
قدمت اجلائزة املذكورة �إىل �إرتريا بالتعاون
والتن�سيق بني منظمة ال�صحة العاملية و�صندوق
الطفولة التابع للأمم املتحدة يف الور�شة التي
عقدت حول �سري عمل و�إدارة عمليات التطعيم يف
مدينة عنتيبي الأوغندية يف الأ�سبوع الأول من �شهر
�سبتمرب املا�ضي ،مب�شاركة  22دولة من دول اجلنوب
والقرن االفريقيني ،
�سلمت اجلائزة �إىل وزيرة ال�صحة �أمينة نور
ح�سني يف قاعة م�ست�شفى �أروتا املرجعي يف الرابع
من �أكتوبر .
وقال املدير العام لق�سم ال�صحة العامة يف وزارة
ال�صحة الدكتور عندبرهان ت�سفاظيون يف الكلمة
التي �ألقاها يف املنا�سبة " ب�أن برامج التطعيم تعترب
من الأن�شطة ال�صحية الناجحة يف البالد  ،حيث
يتوا�صل العمل بها منذ فرتة طويلة ،مو�ضحا ب�أن
هذه اجلائزة التي تقدم لإرتريا للمرة الثالثة
تعرب عن ذلك.و�أو�ضح م�س�ؤول الربنامج الوطني
للتطعيم ال�سيد  /تيدرو�س يحدقو اليرينا ،ب�أن
الأ�سلوب املميز للتطعيم ومراقبة جودة التطعيم
املقدم للأطفال ،و�إي�صال التطعيم للجميع بامل�ساواة

ومتابعة ا�ستمرارية التطعيم و�ضمان ا�ستدامته
يعترب من املعايري الأ�سا�سية ملنح اجلائزة  ،وهذا ما
ظلت �إرتريا تلتزم به.
وقال ب�أن االجنازات املتوا�صلة التي حتققها
ارتريا يف برامج التطعيم جاءت نتيجة للوعي
العايل الذي يتحلى به املواطنون وااللتزام القوي
من احلكومة ،م�شيدا مب�ؤ�س�سات احلكومة واجلبهة
والأفراد الذين �ساهموا يف ذلك بتفان .هذا وت�ؤكد
وثائق وزارة ال�صحة انه يقدم حوايل �أحد
ع�شر نوعا من التطعيم يف ارتريا،
وقد بلغت تغطية التطعيم حاليا
�أكرث من  95%نتيجة للجهود
املبذولة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن
�إرتريا ح�صلت على عدة
جوائز عاملية مقدرة يف
جمال ال�صحة من بينها جائزة
التغطية الوا�سعة للتطعيم يف
العام  ، 2009وجائزة ال�سيطرة التامة
على مر�ض احل�صبة يف العام 2012
وغريها من اجلوائز
-2016 11 – 26
خرجت مدر�سة م�ساعدي التمري�ض بقال�س
مبديرية حقات والتي ي�شرف عليها �ضابط ال�صحة
يف وزارة الدفاع �ستون ع�ضوا من منت�سبي الدفعة
والع�شرين
ال�ساد�سة
للخدمة الوطنية.
ويف مرا�سم التخريج
التي جرت يف التا�سع
ع�شر من نوفمرب �أو�ضح
مدير املدر�سة ال�سيد /
قرببرهان هبتي قرقي�س
ب�أن اخلريجني هم من
الطالب القادمني من
مدر�سة وار�ساي يك�ألو بعد
�إكمال ال�صف الثاين ع�شر،

وقد تلقي
ا خلر يجو ن
ا لد ر ا �سة
ا لنظر ية
و ا لتطبيقية
املكثفة ملدة
عا م

و ن�صف ،
و�إجتيازهم لالمتحانات املقدمة من وزارة ال�صحة.
وقد �أكدت ممثلة اخلريجني ب�أنهم �سيقومون
بالعمل بكل تفان و�إخال�ص  ،م�شيدة بالتعاون
والرعاية التي وجدوها حتى �إكمال تعليمهم
بنجاح.
من جانبه هن�أ مدير اخلدمات ال�صحية و�ضابط
ال�صحة بوزارة الدفاع العقيد /مياين ظقاي
اخلريجني ،وقال ب�أن ن�سبة املر�أة قد بلغت 50%
من عدد اخلريجني وهذا يعك�س مدى جناح اجلهود
املبذولة حل�صول جميع املواطنني على التعليم بقدر
من امل�ساواة.
هذا وتخرج مدر�سة قال�س مل�ساعدي التمري�ض
والتي بد�أت عملها يف العام  ،2013دفعة جديدة
من اخلريجني للمرة الثانية هذا العام ،حيث خ ّرجت
يف العام املا�ضي  80طالبا وطالبة.

12-2016 24قام مكتب ال�صحة يف الإقليم الأو�سط تقدمي
فيتامني (�أ ) للأطفال وتنظيم حمالت التوعية
للأمهات والهادفة �إىل ت�أكيد �أهمية حليب الأم
للطفل  ،وكذلك موا�صلة برامج التطعيم
املنتظمة ل�ضمان �صحة الأطفال.
و �أ�شار املكتب �إىل �أن الربنامج ا�ستمر من
احلادي والع�شرين وحتى اخلام�س والع�شرين
من دي�سمرب للأطفال من عمر ال�ستة �أ�شهر
وحتى اخلم�سة �أعوام ،حيث مت و�ضع الربنامج
ليغطي �أكرث من � 82ألف طفل.
وقد �أو�ضح من�سق برنامج التطعيم يف مكتب
ال�صحة بالإقليم الأو�سط ال�سيد  /قربو حروي يف
ت�صريح لوكالة الأنباء (ايرينا ) ب�أن تقدمي فيتامني
(�أ ) �سيتم �إجرا�ؤه يف  35من املراكز ال�صحية
الدائمة و 350من النقاط ال�صحية امل�ؤقتة ،داعيا
�أولياء الأمور �إىل التوجه �إىل �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية
لتطعيم �أبنائهم.
كما �أو�ضح ب�أن فيتامني (�أ ) مفيد ملكافحة مر�ض
العمى الليلي وتقوية املناعة عامة �ضد الأمرا�ض ،
كما �أدى ذلك �إىل تخفي�ض ن�سب الوفيات مبر�ض
احل�صبة �إىل الن�صف والإ�سهال بن�سبة .40%
هذا ويوجد فيتامني (�أ ) يف اخل�ضروات والفواكه
وامل�شتقات احليوانية  ،وهو عامل مهم لنمو اجل�سم ،
ومبا �أن الأطفال قد ال يح�صلون عليه جميعهم لذا
يتم تقدميه لهم كبديل عن طريق التطعيم .
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�إعداد /هاجر حممدنور

�أهم الإجنازات الطبية يف � 2016أحدث النجاحات الطبية… زراعة الرحم ملن ولدت بدونه �أو
ا�ضطرت لإ�ستئ�صاله

�أبرزها عالجات لل�سكري وال�سرطان واجللطات
قبل �أقل من � 10أيام لطي �صفحة العام  ،2016ن�ستعر�ض
يف ما يلي بع�ض �إجنازات القطاع الطبي ،والتي �أ�سعدت
قلوب املاليني بالعالجات املبتكرة ل�شتى الأمرا�ض من
ال�سكري اللتهاب الكبد و�صوال �إىل ال�رسطان.
و�شهد هذا العام ا�ستثمارات بع�رشات املليارات من
الدوالرات للأبحاث الطبية والعالجية ،واخلرب اجليد هو
�أن هذه املليارات �أثمرت ،وها هي تعد بحلول جذرية �إما
لعالج الأمرا�ض �أو مكافحتها حتى قبل ان تظهر.
� 1أول بنكريا�س ا�صطناعي  :MiniMed 670Gمت العمل عليه لعالج حاالت ال�سكري من النوعاالول .يقي�س البنكريا�س اال�صطناعي معدل ال�سكر يف
الدم كل  5دقائق عرب �أجهزة حت�س�س مزروعة حتت
اجللد لقيا�س معدالت االن�سولني ،وعندها ي�ضخ
الكمية املطلوبة من االن�سولني.
 2عالج جديد حلاالت التهاب الكبد الوبائي حتتعنوان  ،Epclusaوالذي يعالج جميع �أنواع التهابات
الكبد يف فرتة � 12أ�سبوع ًا.
عالج اجللطات
 3الدماغية :وذلك يف فرتة �ساعتني �إىل � 7ساعات من حدوث
اجللطة .وكانت �إيالف ن�رشت خرب تو�صل الأطباء �إىل العالج
الثوري الذي يق�ضي ب�إجراء عملية ق�سطرة ليتم حتريك
اجللطة �أو تفتيتها ما يرفع �إمكانية جناة امل�صاب كثريا
و�إنقاذه من ف�شل عمل اع�ضائه.
 4تعديل اجلينات :رغم �أن اجلدال حول هذه التقنية
يتخذ بعد التالعب باجلينات و"�صناعة" ب�رش
متفوقني عن غريهم� ،إال �أن هذا العالج �أثبت جناحه
يف ت�صحيح اخللل يف احلم�ض النووي والذي يت�سبب
ب�أمرا�ض ال تعد وال حت�صى .ومت ا�ستخدام التقنية
لإنقاذ طفلة بريطانية من مر�ض اللوكيما عرب
�إعطائها خاليا مناعية معدلة ملحاربة املر�ض.
 5لقاحات �ضد ال�رسطان :على طريقة اللقاحاتعد
ت�سا
ا لتي
على حماربة
ا جل�سم
الفريو�سات ال�ضارة ،ف�إن اللقاح �ضد مر�ض ال�رسطان يدرب
اجلهاز املناعي للق�ضاء على اخلاليا ال�رسطانية عند
ت�شكلها دون الإ�رضار باخلاليا ال�صحيحة .وت�سمح
�أمريكا حاليا بالتجارب فقط على امل�صابني مبراحل
متقدمة من ال�رسطان على �أن ي�صبح اللقاح حقيقة يف
ال�سنوات املقبلة.
 6اكت�شاف جهاز ك�شف احلمى الناجمة عنفايرو�سات قاتلة مثل الإيبوال :وهي طريقة فح�ص
متكن الأطباء واملمر�ضني من معرفة ما �إذا كانت
جد يد ة
نتيجة اللتهاب خطري ،وعندها يتم حظر املري�ض
ردة فعل طبيعية �أم
ا حلمى
ب�رسعة لتلقيه العالج ومنعه من ن�رش العدوى.

تعد زراعة الرحم �أحد �أحدث
النجاحات الطبية التي ميكن �أن
ت�ساعد الن�ساء حول العامل الالئي
ولدن بدون رحم �أو مت ا�ستئ�صاله.
من ميكن م�ساعدتهن بزراعة
الرحم؟
قالت �سارة بروكر من م�ؤ�س�سة
�أبحاث �صحة املر�أة يف جامعة
توبينجن يف �أملانيا �إن �أكرب جمموعة من املر�ضى املحتمل خ�ضوعهن لزراعة الرحم كانت
تعاين من حالة ت�سمى «متالزمة ماير روكيتان�سكي كو�سرت هاوزر».
تولد الن�ساء الالئي يعانني من هذه احلالة بدون مهبل �أو رحم ولكن لديهن باقي الأع�ضاء
اجلن�سية مثل البوي�ضات والثدي والبظر وال�شفرين .وكان ال�سبيل الوحيد له�ؤالء الن�ساء يف
ال�سابق للح�صول على �أطفال مرتبطني بهن بيولوجي ًا هو ت�أجري الأرحام.
وتو�ضح بروكر �أن واحدة تقريب ًا من كل خم�سة �آالف ر�ضيعة تولد بـ» متالزمة ماير
روكيتان�سكي كو�سرت هاوزر « .وحتى الآن توجد ثمانية �آالف امر�أة م�صابة بهذه احلالة.
وقالت بروكر �إن هذا املو�ضوع من املحرمات لدرجة �أن قلة من الن�ساء يك�شفن عنه .ولكن
زراعة الرحم لن ت�ساعد الن�ساء امل�صابات «مبتالزمة ماير روكيتان�سكي كو�سرت هاوزر»
فح�سب ،ولكن �أي�ض ًا الن�ساء الالئي مت ا�ستئ�صال �أرحامهن جراء �رسطان عنق الرحم �أو خالل
الوالدة.
وت�أتي �أكرث عمليات الزراعة الواعدة من الأقارب الأحياء مثل �أم �أو �شقيقة املري�ضة .وقالت
بروكر �إنه حتى الآن مل تكن �سوى عمليات التربع من الأحياء ناجحة� .أما ا�ستخدام رحم من
متربع متوفى مل تثبت جناح ًا حتى الآن.
�أي الأع�ضاء مالئمة للزراعة؟
الرحم من �أي عمر تقريب ًا ي�صلح للزراعة .وعلى عك�س املباي�ض ميكن �إعادة احليوية
للرحم بالهرمونات ،بح�سب بروكر .ولكن ال�رشط الوحيد هو �أن تكون املتربعة قد حملت
مرة واحدة على الأقل يف حياتها.
كما هو احلال يف كل عمليات زراعة الأع�ضاء ،من املهم �أو ًال الت�أكد من �أن ال يتم رف�ض
اجل�سم اجلديد و�أن ي�شفى بالكامل .وبعد عام ميكن للمري�ضة اخل�ضوع لعملية زرع اجلنني
�أي التلقيح اال�صطناعي.
وعملية التخ�صيب الطبيعية لي�ست ممكنة نظر ًا لأن الرحم يزرع بدون قناة فالوب حيث
تلتقي البوي�ضة واحليوان املنوي ب�شكل طبيعي .و�إذا كانت هذه اخلطوة ناجحة ف�سوف
تخ�ضع الأم جلراحة قي�رصية خالل الوالدة ملنع متزيق الرحم.

�أدوية ال�صداع الن�صفي قد حتقق جناحا مماثال لأدوية التهاب املفا�صل
قبل نحو عقدين من الزمن طرحت عدة
�أدوية لعالج التهاب املفا�صل يف تتابع
�رسيع لتفتح �سوقا �ضخمة لعالج املر�ض
وهو من �أمرا�ض املناعة الذاتية.
وحققت معظم هذه الأدوية التي ت�صنع
با�ستخدام خاليا حية مبيعات مذهلة.

مزاج الإن�سان مرتبط بجراثيم
تعي�ش يف �أمعائه
اكت�شف العلماء الربيطانيون والإ�سبان
�أدلة دامغة على �أن الأمعاء الدقيقة ميكن �أن
تتالعب مبزاج الإن�سان ،جاء ذلك يف مقال
ن�رشه موقع .PLoS One
و�أو�ضح اخلرباء �أن الأمعاء الدقيقة قد
تغري ن�سبة هرمون ال�سريوتونني يف اجل�سم.
وي�سمى هذا الهرمون غالبا ما بـ "هرمون
املزاج اجليد" لأن املزاج يتح�سن يف الواقع
عنما ينتجه ج�سم الإن�سان .
وقال الباحث خو�سيه مي�سونريو من
جامعة �رسق�سطة" :اكت�شفنا �أن م�ستقبالت
 TLR2يف اخلاليا املعوية تدل ال على
وجود ميكروبات يف الأمعاء فح�سب ،بل
وتتحكم يف نقل ال�سريوتونني".

و�أ�ضاف الباحث �إن
املعلومات التي ح�صل
عليها هي جمرد خطوة
�أوىل على طريق درا�سة
ت�أثري الأمعاء على احلالة النف�سية للإن�سان،
و�إن الباحثني على ثقة بوجود عالقة بني
الأمعاء والدماغ� ،إذ �أن ال�سريوتونني ال
ي�سيطر على ردود الفعل العاطفية فح�سب،
بل وي�ضبط عمل الأوعية وبع�ض الأنظمة
الأخرى يف ج�سم الإن�سان.
ويف هذا ال�سياق ا�ستطاع العلماء �إثبات �أن
ن�شاط اجلراثيم يف الأمعاء ي�ؤثر على ن�سبة
تركيز ال�سريوتونني .فات�ضح �أن ن�سبة
ال�سريوتونني تتوقف على م�ستقبل .TLR2

وتو�صل العلماء من خالل ر�صد عمل
م�ستقبالت � TLR2إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
تلك امل�ستقبالت تت�سبب بفرز كمية كبرية
من جزيئيات الإ�شارة التي تعي�ش عادة يف
الدماغ ولي�س يف الأمعاء ،والتي تغري ن�سبة
تركيز ال�سريوتونني يف ج�سم الإن�سان،
وبالتايل ت�ؤثر على مزاجه.
ويقول العلماء �إن درا�سة �آلية االت�صال
بني الدماغ والأمعاء ت�ساعدهم يف و�ضع �سبل
فعالة لعالج خمتلف الأمرا�ض النف�سية،
و�ضمنها الك�آبة مر�ض هنتنغتون.

نواح كثرية ف�إن
و من
�سوق الأدوية
التي تهدف
عالج
�إىل
ا ل�صد ا ع
لن�صفي
ا
تخو�ض مرحلة
مماثلة.
و تت�سا بق
كربى
�رشكات
�أ ر بع
بينها �أجمني بالإ�ضافة �إىل �رشكة �ألدر
للم�ستح�رضات احليوية لطرح �أدويتها
البيولوجية يف ال�سوق.
ومن املتوقع �أن تكون �أجمني �أول
من يقدم طلبا لت�سويق �أدويتها العام
املقبل.
وقال ت�شارلز دانكن وهو حملل مب�ؤ�س�سة
بيرب جافراي لرويرتز "ميكن ت�صنيف
ال�صداع الن�صفي اليوم ب�أنه �شبيه بالتهاب
املفا�صل يف املا�ضي من حيث �أنه مر�ض
�شائع لكنه ال يعالج ب�شكل كاف".
ويخ�ضع مر�ضى ال�صداع الن�صفي
حاليا لعالج مبجموعة من الأدوية
تت�ضمن م�ضادات االكتئاب وال�ضغط
وحتى البوتوك�س لكنها مل حتقق جناحا
يذكر.
ويعاين نحو  40مليونا �أي واحد من
بني كل ثمانية �أمريكيني من ال�صداع
الن�صفي
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�شبابيات
مناق�شات
�شبابية

ال�شابة� /ساليم ت�سفاماريام ،مركز الوثائق
وامل�ستندات � -أ�سمرا

كما هو معلوم طرحت وتطرح �أهمية
م�شاركة الإناث يف بناء املجتمعات
والأوطان منذ زمن بعيد ،ب�إعتبار
�أنهن ن�صف املجتمع ،وال ميكن
للمجتمع �أن يتطور �أو ينه�ض بن�صف
قدراته يف ينه�ض بن�صف قدراته يف
غياب الن�صف الأخر.
ويذكر التاريخ �أن الن�شاطات
الأوىل يف الزراعة يف تاريخ
الب�رشية بد�أتها ا لأنثى.
ف�إذا كان الأمر كذلك وبالإنطالق
من ذلك البد من الت�أكيد على ان
م�شاركة ال�شابات يف بناء الوطن
تعد من الأولويات وا لأ�سا�سيات.
لأنه بدون م�شاركتهن ال ميكن للوطن
�أن ينه�ض ويتطور كما ينبغي.
فكما ال ن�ستطيع الت�صفيق بيد
الواحدة ،ف�إنه من امل�ستحيل �أن
يبني الوطن بالذكور دون م�شاركة
الإناث ،و�إذا ما �أدرنا �أن تنطلق
الأوطان نحو �آفاق الرقي والتطور
يجب �أن تتيح املجال امل�شاركات
الإناث يف كل الربامج والأن�شطة التي
تدفع بتطور الوطن ومنائه ،و�أن ال
يكون هنالك حدود لن�شاطاتهن
و�إ�سهاماتهن.
نالحظ كثري ًا �أن بع�ض الفتيات،
وعندما ينهني فرتة اخلدمة
الوطنية ي�سارعن من �أجل العمل
على حتديد ن�شاطهن وتركيزهن
على الأمور املنزلية .فكيف ل�شابة
در�ست املراحل التعليمية العالية،
تق�رص ن�شاطاها على �أمور منزلية،
وهي مل تخترب �إمكاناتها بعد ،ومل
تطلق مواهبها عرب �إ�سهاماتها يف
�أن�شطة وبرامج التنمية الوطنية.
ب�إعتبار �أنها ميكنها �إجناز مهامها
وم�شاركتها يف الربامج الوطنية،
ويف نف�س الوقت ت�ستطيع �إجناز
الأعمال املنزلية .لأنها ب�إقت�صار
ن�شاطها على الأعمال املنزلية �إمنا
تهمل وت�سقط مهام وواجبات �أخرى
كان عليها �أن تقوم بها.
ف�إذا ما �أردن �أن ي�ساهمن
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دور الإناث وم�شاركتهن يف بناء الوطن

ب�إمكاناتهن يف بناء الوطن
ونه�ضته ،ف�إن ذلك ي�ستلزم وعي
املجتمع وفهمه لدورهن الهام
يف تقدم الوطن .لأن املجتمعات
تتطور وتقدم بوعي املجتمع ،وذلك
بالتخل�ص من العادات والتقاليد
والثقافات املتخلفة التي تعيق
م�ساهمة الإناث يف بناء الوطن،
وتطوره وتعيق م�سرية تطوره.
ف�إذا ما �أردنا م�شاركة الإناث ب�شكل
فعال ،البد من �إطالق كل طاقاتهن
وت�شجيعهن وذلك ي�أتي نتيجة وعي
املجتمع بدورهن الهام ،والإميان
ب�أنه بدون �إ�سهامهن وم�شاركتهن
ال ت�ستمر م�سرية بناء الوطن،
وهي م�س�ؤولية كل مواطن وفرد يف
املجتمع.
ويف اخلتام �أقول علينا نحن
الإناث �أن نبادر يف الإ�سهام يف بناء
الوطن وتقدمه دون الإنتظار من
الآخرين �أن ي�سمحوا لنا �أو يدعونا
للم�شاركة يف الإنتاجية.
الأ�ستاذ ميكئيلي �ألباجو /داخلية مدر�سة
قونيا املتو�سطة والثانوية:

عندما تقول ال�شابات �أو الفتيات،
ف�إننا نعني من لهن روح املبادرة
والعمل ب�إعتبارهن جزء هام وفاعل
يف املجتمع.
خا�صة و�أن اجلميع يف بالدنا
يعلم الدور الهام ،والفاعل للأنثى
الإرترية يف الكفاح امل�سلح وحتقيق
الإ�ستقالل الوطني .فقد �أبرزن
بطوالت وت�ضحيات كبرية �أثناء فرتة
�أو مرحلة الكفاح امل�سلح ،وحققن
معجزات مل تكن الأنثى �أن حتققها
يف الأوقات العادية ،بل تفوقن على
الذكور من رفاقهن املنا�ضلني يف
بع�ض املواقع والهام.
واليوم توا�صل الفتيات من اجليل
احلايل ،املهمة وب�شكل �أكرب عرب
م�شاركتهن يف برامج �إعادة �إعمار
الوطن وبرامج التنمية وحملة
الإعمار ال�شامل بيد والت�صدي بيد
�أخرى ل كل ما يهدد �سيادة الوطن
وكرامته .وكما نالحظ ف�إن دورهن
وم�ساهمتهن يف كل املجاالت
وميادين التنمية هام و�أ�سا�سي .وبال

�شك ف�إن �إ�سهامهن �أكرب و قد ت�سلحن
بالعلم وال معرفة .و قد �إكت�سنب
خربات ومهارات كبرية ما كان
له الأثر الأكرب يف الدفع بربامج
التنيمة وكل الربامج وامل�رشوعات
الوطنية ،و دون �إ�سهامهن ال ميكن
للوطن �أن يتطور.
ال�شابة قنت ت�سفاي /فرع املر�أة
بالأو�سط-:

لقد �أكدت ال�شابة الإرترية
�إمكاناتها
و�أبرزت
قدراتها،
وتفوقها ،من خالل م�شاركتها
و�أداءها يف مر حلة الكفاح امل�سلح،
حيث ل عبت دور ًا م�شهود ًا له ومقدر ًا
والذي �أو�ضح و�أبرز مدى وعيها
الوطني.
وهذا ما يجعل الفتاة الإرترية
تعتز بذلك الدور وما لعبته من
تاريخ يف الن�ضال.
هذا التاريخ يجعلنا نحن الفتيات
الالئي ولدن بعد التحرير ،لي�س
فقط الإعتزاز والتباهي به ،بل البد
من خلق وتهيئة الظروف ملوا�صلة
تلك البطوالت والت�ضحيات باملزيد
من العمل والإجناز والت�صدي لكل
امل�ؤامرات والد�سائ�س الإقت�صادية
منها وال�سيا�سية وامل�ضي قدم ًا نحو
�آفاق تطوير الوطن ومنائه ،و�إن
نكون م�ستعدين للمزيد من الغطاء
والإجناز لكل ما ي�ؤدي �إىل الرقي
بالوطن ورفعته .والأن تعمل الفتاة
الإرترية على تطور ثقافة الإعتماد
على الذات باملزيد من ا لإنخراط
يف التخ�ص�صات الفنية واملهنية.
كما �أن ن�سب م�شاركتهن يف جماالت
التعليم العايل �أخذت حتقق
قفزات وتقدم نوعي مكنهن ذلك من
املناف�سة يف الكثري من املجاالت
العلمية الدقيقة ،وقد �أثبتت ذلك
علمي ًا.
وما حتققه الفتاة الإرترية من
�إنت�صارات يف ميادين الريا�ضة
لهو �أحد وجوه ا مل�شاركة يف تقدم
الوطن وبناءه ،حيث نتابع كلنا
ما حققته الفتاة الإرترية من فوز
يف �ألعاب القوى ورفع �أ�سمائهن
و�إ�سم الوطن عالي ًا .ونالحظ يف
كل الأندية والوماقع الريا�ضية
وقد ن�شطن فيم جاالت التدريب على
كمال الأج�سام واملراكز ال�صحية
كمدربات ومر�شدات.

كل ذلك وغريه مما مل نتظرق
�إليه يعك�س دور الفتاة الإرترية
الكبري يف بناء الوطن وم�شاركتها
يف احلفاظ على ثقافة املجتمع،
وهو بال �شك دور كبري ومقدر ،وال
ميكن الإ�ستهانة به.
ال�شاب /فانئيل مكنن /م�ؤ�س�سة البحر
الأحمر التجارية:

�أن ما مت �إتباعه من نهج امل�ساواة
بني اجلن�سني وعدم التمييز �ضد
املر�أة وكذلك ما �إتبع من �أ�ساليب
متتع املر�أة بالأمومة ،يعترب
�أحد الأمثلة الإيجابية التي ت�ؤخذ
كنماذج يحتذى بها ،والذي �أخذ
تطور ب�إ�ستمرار.
وحتى ما �أدته الفتاة الإرترية
من دور بطويل يندر �أن يوجد مثي ً
ال
له ،يعد �أحد �أوجه الوعي الذي ميز
جمتمعنا الإرترية.
كما �أن دور املر�أة يف بناء الوطن
والذي بد�أ منذ مرحلة الثورة
والن�ضال وتوا�صل فيما يعد،
كان ك بري ًا .فقد �أكدن عرب تلك
امل�سرية ب�أنهن ينجزن بنف�س الروح
والإمكانات والقدرات التي متيز بها
املنا�ضلون من الذكور بل ومتكن من
�إبراز �إمكاناتهن الكبرية وعطاءهن
دون حدود.
والآن و�إ�ستمرار ًا على نف�س النهج
وبنف�س الروح تقوم ال�شابة الإرترية
ب�أعمال و�إبداعات بنف�س الوترية
التي يقوم بها زمالئهن الذكور ،وقد
�أكدن من خالل ما يقمن به من �أعمال
توا�صل امل�س�ؤولية التي �أجنزتها
�أمهاتهن و�أخواتهن املنا�ضالت،
بالإ�سهام �أكرث يف �أعمار الوطن
وبنائه يف يف كل املجاالت .والأن
تعترب م�س�ؤولياتهن �أكرب عن ذي
قبل فم�س�ؤولية التعمري و�إعادة
بناء الوطن تعترب م�ضاعفة ،الأمر
الذي يفر�ض عليهن اليوم م�ضاعفة
جهودهن باملزيد من التعليم ،ويف
كل املجاالت للإ�سهام ب�شكل �أكرب
و�أف�ضل من �أجل نرى وطن ًا قوي ًا
مهاب ًا ومزدهر ًا.
وذلك باحلفاظ على الإرث
الن�ضايل والقيم الوطنية والعمل
على تطويرها ومبا يحفظ الأنثى
والفتاة الإرترية دورها ،وذلك
عرب املزيد من ال تنظيم والت�أطري
لل�شابة الإرترية وحتى تكون
مل�شاهمتهن وم�شاركتهن الإيجابية

دور ًا وا�ضح ًا وعلم ًا بارز ًا ف�إن
ذلك ي�ستدعي توفري كل الظروف
الإمكانات لت�شجيعهن على املزيد
من العمل والإجناز وهي م�س�ؤولية
اجلميع.
ال�شاب /فلمون تولدي ق�سم الإيرادات
الداخلية مبديرية �صنعفي:

�أو ًال �أحب �أن �أعرب عن �شكري
وتقديري ملنحي هذه الفر�صة
لأديل بر�أي يف هذا املو�ضوع الهام
واحليوي.
كما هو معلوم ف�إن دور ال�شابات
والفتيات يف تطور الوطن هام
و�أ�سا�سي و�أنا وجدت وعرب متابعتي
ب�أن الفتاة الإرترية �إمكانات
وقدرات هائلة يف حملة الت�صدي
للعدوان اخلارجي� ،أو الإ�سهام يف
برامج التنمية .حيث ن�شطن يف كل
الأعمال والأن�شطة عرب �إ�سهامهن يف
كل الربامج التي ت�سهتدف تنمية
املجتمع.
ففي عامل اليوم الذي ت�سري فيه
التطورات ب�رسعة عالية ،والذي
بال �شك تواجههن فيه الكثري من
التحديات ،ف�إنهن قد �إنطلقن يف
قربامج بناء الوطن �إنطالق ًا من
فهمهن �إن كل التحديات وال�صعوبات
م�ؤقتة وميكن التغلب عليها.
الفتاة الإرترية اليوم وقد
�إعتزت مبا �أجنزته ا ملنا�ضالت
يف ال�سابق ،عملن على تطوير
ذلك الدور يوا�صلن مهالمهن يف
الدفاع عن الوطن و�سيادته ،وكذلك
الإنخراط يف برامج التنمية بكل روح
عالية .وه�ؤالء الفتيات وقد متيزن
بالروح الإرترية والطبيعة الإرترية
للمجتمع ،ف�إن تلك الروح تدفعهن
�إىل املزيد من الإبداع والعمل ،مبا
ميكنهن من فتح �آفاق �أرحب و�أو�سع
يف بناء وتطوير الوطن ورفعته.
ويتوقع منهن �أدوار �أكرب ب�إكت�شاف
�إمكاناتهن وقدراتهن الكبرية والغري
مكت�شفة لل�سمو بالوطن نح و �آالق
�أكرب من الرقي والتطور.
و�أخري ًا على الفتاة الإرترية العمل
على احلفاظ على ال قيم والثقافة
احلميدة
الإررتية
والتقاليم
وحماربة العادات ال�ضارة وهي
�أوىل م�ش�ؤولياتها و�أحدى مهامها
الأ�سا�سية التي عليها �أن تنجزها.

10

اجلمعة 2017 /1 /6

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()74

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

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

ديلي �آيل يعيد احلياة اىل الدوري االنكليزي
اعاد توتنهام احلياة اىل الدوري
االنكليزي املمتاز لكرة القدم "
الربميري ليغ " بعدما فرمل جاره اللندين
ت�شل�سي املت�صدر وو�ضع حدا مل�سل�سل
انت�صاراته املتتالية عند  13مباراة
بالفوز عليه بهدفني نظيفني على
"وايت هارت الين" يف ختام املرحلة
الع�رشين.ويدين توتنهام بفوزه اخلام�س
على التوايل واالول على ت�شل�سي يف
مواجهاتهما اخلم�س االخرية اىل املت�ألق
ديلي �آيل الذي �سجل الهدفني ،وحرم
فريق املدرب االيطايل انتونيو كونتي

من االنفراد بالرقم القيا�سي من حيث
عدد االنت�صارات املتتالية خالل مو�سم
واحد.
و�سيكتفي ت�شل�سي بت�شارك الرقم
القيا�سي ( 13انت�صارا متتاليا) مع
جاره االخر ار�سنال الذي حققه خالل
مو�سم  ،2001-2002علما بان
فريق "املدفعجية" ا�ضاف فوزا اخر
يف م�ستهل املو�سم التايل لي�صبح
اي�ضا �صاحب الرقم القيا�سي بعدد
االنت�صارات املتتالية املمتدة من
مو�سم الخر.

ريال مدريد يقدم ليوفنتو�س موراتا و77
مليون جنيه للح�صول على ديباال

ك�شفت تقارير اعالمية �أن �إدارة نادي ريال مدريد الإ�سباين تقدمت بعر�ض
مايل �ضخم لنادي يوفنتو�س الإيطايل من اجل �إقناعه بالتنازل عن مهاجمه
املت�ألق الأرجنتيني باولو ديباال خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية احلالية.
و�أكدت �صحيفة " ذا �صن " الربيطانية �أن العر�ض امللكي ،قد بلغت قيمته
املالية  77مليون جنيه ا�سرتليني ،ف�ضالً عن �إعادة املهاجم الإ�سباين �ألفارو
موراتا اىل نادي يوفنتو�س ،لي�صل اجمايل �سعر املهاجم الأرجنتيني �إىل اكرث
من  100مليون باوند ا�سرتليني ،على اعتبار �أن ريال مدريد ا�ستعاد موراتا من
النادي الإيطايل لقاء اكرث من  25مليون جنيه يف ال�صيف املن�رصم.
ووفقًا للتقرير ،ف�إن �إدارة نادي يوفنتو�س ال تعار�ض فكرة انتقال باولو
ديباال �إىل "الأبي�ض امللكي" غري انها ال تريد �أن يكون املقابل هو املهاجم �ألفارو
موراتا يف ظل وجود االرجنتيني غونزالو هيغوايني ،حيث ترغب ادارة ال�سيدة
العجور التعاقد مع العب و�سط من الطراز الرفيع ،مما جعلها ت�ستف�رس من النادي
املدريدي عن امكانية انتقال الأملاين توين كرو�س �أو الكرواتي لوكا مودريت�ش
اىل �صفوف" البيانكونريي" يف �صفقة تبادلية مع ريال مدريد.

وهذه الهزمية االوىل لت�شل�سي يف
الدوري منذ ان �سقط امام ار�سنال
بالذات (بثالثية نظيفة من االهداف)
يف  24ا�سبتمرب املا�ضي،اال انها مل
تكن مكلفة كثريا على �صعيد الرتتيب
النه يتقدم بفارق  5نقاط عن ليفربول
�صاحب مركز الو�صافة.يف املقابل،
حافظ توتنهام على �سجله املميز
يف معقله امام جاره اللدود حيث مل
يخ�رس امامه منذ  20اكتوبر .2012
ورفع توتنهام ر�صيده اىل  42نقطة
يف املركز الثالث بفارق االهداف امام

مان�ش�سرت �سيتي.ومن
امل�ؤكد ان املباراة
الـ 150لبوكيتينو
يف الدوري املمتاز
�ستبقى عالقة يف
ذهنه طويال بعد
هذا الفوز امل�ستحق
لفريقه الذي خ�رس
ذهابا امام رجال
كونتي بهدف مقابل
هدفني  1-2يف نوفمرب
من العام املا�ضي.
كونتي يتوقع ان يقاتل توتنهام
على اللقب حتى النهاية
توقع مدرب نادي ت�شل�سي االنكليزي
انطونيو كونتي ان يقاتل توتنهام
على لقب الدوري االنكليزي املمتاز
حتى النهاية ،وذلك بعدما هزم فريقه
بثنائية من االهداف فى خواتيم مرحلة
الع�رشين من الربميري ليغ االجنليزى.
واعرب كونتي عن ا�سفه لتوقف �سل�سلة
االنت�صارات.وقال يف ت�رصيحات بعد
املباراة "من امل�ؤ�سف ان تتوقف هذه
ال�سل�سلة ،لكن توتنهام فريق جيد،
فريق قوي حقا واعتقد انه �سيكون من
الفرق التي �ستقاتل على اللقب حتى
النهاية".
واقرتب توتنهام العام املا�ضي من
احراز لقبه االول منذ مو�سم 1960-
 ،1961اال انه تعادل مع ت�شل�سي ايجابيا
بهدفني مقاب هدفني يف املرحلة 36
 ،ما اتاح للي�سرت �سيتي احراز اللقب
االول يف تاريخه واقر كونتي بان
ت�شل�سي كان يعلم "قبل املباراة بان

اخل�سارة قد
حت�صل ،اال اين
ر�أيت ( )...مباراة متوازنة .لقد �سجلوا
هدفا يف نهاية ال�شوط االول ثم ا�ضافوا
الثاين عندما كنا يف اف�ضل حاالتنا".
من جهته،اعترب مدرب توتنهام
االرجنتيني ماوريت�سيو بوكيتينو ان
فريقه اظهر الروحية الالزمة للفوز
بالدوري.ا�ضاف "اعتقد ان ما ح�صل
يف نهاية املو�سم املا�ضي كان �صعبا
علينا بع�ض ال�شيء،ولي�س من ال�سهل
تف�سري عجزنا يف النهاية عن الفوز
باللقب او رفع الك�أ�س".
ويف ما يتعلق بحظوظ تونتنهام يف
املناف�سة على اللقب ،قال بوكيتينو
"اعتقد انه (الفوز) كان مهما لتقلي�ص
الفارق .االن،التناف�س على ا�شده بني
الفرق االربعة االوىل.الفارق ال يزال
مل�صلحة ت�شل�سي ب�شكل مريح ،لكني
اعتقد ان النتيجة كانت مثالية بالن�سبة
لنا من اجل ال�صعود اىل املركز الثالث
واالقرتاب (من ال�صدارة)".

رودريغيز ي�ضع ريال على م�شارف ربع نهائي ك�أ�س ا�سبانيا

و�ضع ريال مدريد قدما يف الدور ربع
النهائي مل�سابقة ك�أ�س ا�سبانيا بفوزه
الكبري على �ضيفه القوي ا�شبيلية بثالثة
اهداف على ملعب "�سانتياغو برنابيو" يف
ذهاب ثمن النهائي.
ويدين ريال بهذا الفوز املريح على
ا�شبيلية الذي يحتل املركز الثالث يف
الدوري بفارق  4نقاط فقط عن النادي
امللكي املت�صدر ،اىل الكولومبي خامي�س
رودريغيز الذي عو�ض غياب النجم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو بت�سجيله
هدفني من اهداف فريقه الثالث فى
املواجهة.وخا�ض ريال اللقاء بغياب
رونالدو من اجل اراحته على ما يبدو،
واملدافعني القائد �سريخيو رامو�س
والربتغايل االخر بيبي ب�سبب اال�صابة.

وا�ستهل ريال اللقاء ب�شكل مثايل اذ
افتتح الت�سجيل منذ الدقيقة  11عرب
خامي�س رودريغيز،ووجه ريال ال�رضبة
القا�ضية ال�شبيلية قبل نهاية ال�شوط
االول بت�سجيله هدفني اخرين عرب فاران
بكرة ر�أ�سية اثر ركلة ركنية للنادي امللكي
( ،)29ثم ا�ضاف خامي�س رودريغيز هدفه
ال�شخ�صي الثاين وهدف فريقه الثالث من
ركلة جزاء (.)44
ويجدد الفريقان املوعد يف  12ال�شهر
احلايل حني ي�سافر ريال اىل االندل�س
خلو�ض لقاء االياب و�سيبقى هناك النه
�سيلتقي ا�شبيلية بعدها بثالثة ايام فقط
وهذه املرة يف املرحلة الثامنة ع�رشة من
الدوري الذي يعاود ن�شاطه يف عطلة نهاية
اال�سبوع احلايل حيث يلتقي رجال زيدان

مع غرناطة على ار�ضهم.
وقطع ريال �سو�سييداد �شوطا هاما نحو
بلوغ الدور ربع النهائي من م�سابقة ك�أ�س
ا�سبانيا بفوزه على �ضيفه فياريال بثالثة
اهداف مقابل هدف على ملعب "انويتا" يف
ذهاب ثمن النهائي.
وبهذا الفوز ،فك �سو�سييداد عقدته
امام "الغوا�صة ال�صفراء" النه االول له يف
املواجهات الع�رش االخرية بينهما ،وحتديدا
منذ ان تغلب عليه يف معقله بهدف يف
 16يناير  2014يف اياب الدور ذاته من
امل�سابقة (تعادل الفريقان ذهابا بدون
اهداف.
ويدين �سو�سييداد بفوزه االول بني
جماهريه على فياريال اىل الربازيلي وليان
جوزيه ( )17واملك�سيكي كارلو�س فيال
( )33وميكل اويارت�سابال ( )72الذين
و�ضعوه يف املقدمة بثالثية نظيفة.وابقى
مانو تيغويرو�س على حظوظ فياريال
بالت�أهل اىل ربع النهائي بتقلي�صه الفارق
يف الدقيقة .77
كما قطع قرطبة �شوطا هاما نحو تخطي
الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة يف تاريخه
وحرمان مناف�سه الكوركون من جتاوز هذا
الدور للمرة االوىل ،وذلك بعدما عاد من
ملعب االخري بالتعادل ال�سلبى .وبغ�ض
النظر عن نتيجة مباراة االياب املقررة
االربعاء املقبل� ،ضمنت الدرجة الثانية
مقعدا لها يف دور ربع النهائي الن هذين
الفريقني ميثالنها و�شاءت ال�صدف ان
ت�ضعهما القرعة يف مواجهة بع�ضهما
البع�ض.
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رمبا ي�صبح �أكرب الالعبني �سنا يف تاريخ البطولة

ع�صام احل�ضري قد يحطم رقما قيا�سيا يف ك�أ�س الأمم االفريقية

�أُدرج ا�سم حار�س املرمى امل�رصي
املخ�رضم ع�صام احل�رضي يف الت�شكيلة
النهائية ملنتخب بلده الذي يخو�ض
نهائيات ك�أ�س الأمم االفريقية لكرة
القدم يف الغابون.
ويتم احل�رضي خالل ال�شهر اجلاري
 43عاما ،وقد ي�صبح �أكرب الالعبني �سنا
يف تاريخ البطولة ،متفوقا على الرقم
القيا�سي املُ�س ّجل با�سم زميله املهاجم
ال�سابق يف املنتخب ح�سام ح�سن الذي
�شارك يف بطولة عام  2006وعمره 39
عاما.
و�أق�صى مدرب املنتخب امل�رصي
هيكتور كوبر �أربعة العبني من القائمة
الأولية.
ومت ا�ستبعاد املدافع حمادة طلبة
والعب و�سط امللعب �أحمد جمعة من
فريق امل�رصي ،وحممد �إبراهيم العب
و�سط الزمالك ،وحممد عواد حار�س مرمى
الإ�سماعيلي.
ويف ال�شهر املا�ضي ،ف ّجر كوبر مفاج�أة
با�ستبعاد با�سم مر�سي مهاجم الزمالك
الذي ظل ثابتا يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
ملنتخب م�رص يف ت�صفيات ك�أ�س العامل يف
�أكتوبر ونوفمرب.

وال ت�ضم الت�شكيلة اجلديدة �سوى �أربعة
العبني من الفريق الذي �شارك يف �آخر ظهور
مل�رص يف نهائيات ك�أ�س الأمم االفريقية
يف عام  ،2010حني فازوا باللقب للمرة
الثالثة على التوايل .وه�ؤالء الأربعة هم
احل�رضي و�أحمد املحمدي وحممد عبد ال�شايف
و�أحمد فتحي.
و�أخفقت م�رص يف الت�أهل �إىل الن�سخ
الثالث املا�ضية من بطولة ك�أ�س الأمم

اىل جانب اوبامياجن ومانيه واخرين

االفريقية.
ويف البطولة احلالية ،يلعب املنتخب
امل�رصي يف �إطار املجموعة الرابعة التي
ت�ضم غانا و�أوغندا ومايل.
وي�ستهل املنتخب امل�رصي م�شواره يف
البطولة مبواجهة منتخب مايل يف مدينة
بورت جنتيل يوم  17يناير.
و ُتقام البطولة يف الفرتة بني  14يناير
و 5فرباير.

جنوم عرب يزينون الت�شكيلة املثالية لأفريقيا يف 2016
�أعلن االحتاد الأفريقي لكرة القدم
"الكاف" عن الت�شكيلة املثالية ،لأف�ضل
العبا يف العام املا�ضي .2016
ً 18
وت�ضم القائمة العبني يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية ،هم اجلزائري ريا�ض حمرز جنم
لي�سرت �سيتي ،و�أف�ضل العب يف الدوري
الإجنليزي املو�سم املا�ضي� ،إ�ضافة �إىل
التون�سي �أمين عبد النور �صخرة دفاع
فالن�سيا.
وتتكون الت�شكيلة الأ�سا�سية من الأوغندي

ديني�س �أونياجنو حار�س مرمى �صن داونز،
و�أمين عبد النور ،والإيفواري �سريجي �أورييه
مدافع باري�س �سان جريمان ،ومواطنه �إيريك
بيلي العب مان�ش�سرت يونايتد ،والكونغويل
جوي�س لومالي�سا ظهري �أي�رس فيتا كلوب.
ويف خط الو�سط ثنائي �صن داونز خاما
بيليات وكيجن دوللي ،مع الزامبي رينفورد
كاالبا جناح تي بي مازميبي الكونغويل،
ويف خط الهجوم ريا�ض حمرز مع اجلابوين
بيري �إميريك �أوبامياجن مهاجم بورو�سيا

رايل دكار :املرحلة الثالثة من ن�صيب الفرن�سي بيرتهان�سل

فاز الفرن�سي بيرتهان�سل حامل اللقب
باملرحلة الثالثة من رايل دكار فيما احتفظ
�سيب�ستيان لوب ب�صدارة الرتتيب العام.
حقق الفرن�سي �ستيفان بيرتهان�سل حامل
اللقب فوزه االول يف فئة ال�سيارات خالل
ن�سخة  2017من رايل دكار ال�صحراوي،
وذلك بعدما �أنهى املرحلة الثالثة التي
امتدت لـ 780كلم كم�سافة �إجمالية (364
كلم مرحلة خم�ص�صة لل�رسعة) بني �سان
ميغيل دي توكومان و�سان �سلفادور دي
خوخوي يف �شمال الأرجنتني.
وكان اليوم الثالث مميزا لفريق بيجو الن
بيرتهان�سل ،البالغ  51عاما والباحث عن
لقبه الثالث ع�رش يف هذا الرايل (توج حتى
االن ب�ستة القاب يف ال�سيارات ومثلها
يف فئة الدراجات) ،تقدم على زميليه
اال�سباين كارلو�س �ساين�س بطل 2010
ومواطنه �سيبا�ستيان لوب الذي احتفظ
ب�صدارة الرتتيب العام.
وقطع بريتهان�سل الذي يفوز للمرة الـ36
ب�إحدى مراحل هذا الرايل (يف ال�سيارات
فقط) ،م�سافة املرحلة بزمن 4,18,17
�ساعة ،متقدما ً بفارق  1,54دقيقة على
�ساين�س و 3,8دقيقة على لوب� ،أ�سطورة
الراليات ( 9القاب يف دبليو ار �سي) الذي
يخو�ض مغامرته الثانية يف دكار (حل
تا�سعا يف .)2016
وجاء ال�سعودي يزيد الراجحي (ميني) يف

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

يف غياب جنمه ال�شهري جريفينهو

كوت ديفوار تت�سلح بقائمة النجوم يف �أمم �أفريقيا

�أعلن الفرن�سي مي�شيل دو�ساييه املدير
الفني للمنتخب الإيفواري م�ساء الأربعاء
القائمة النهائية لفريقه يف بطولة ك�أ�س
الأمم الأفريقية املقرر �إقامتها باجلابون
من  14يناير احلايل �إىل اخلام�س من
فرباير املقبل.
وكان عثمان فيريا العب �أ�ضنه الرتكي
هو الالعب الوحيد امل�ستبعد من القائمة
املبدئية التي �أعلنها دو�سايه يوم الأربعاء
من الأ�سبوع املا�ضي قبل �سفر الفريق �إىل
مع�سكره الإماراتي.
و�ضمت القائمة الالعب ويلفريد زاها جنم
كري�ستال باال�س الإجنليزي والذي يبد�أ
م�سريته الدولية مع منتخب الأفيال وهو
يف الرابعة والع�رشين من عمره.
وكان زاها اختار يف نوفمرب املا�ضي
اللعب ملنتخب كوت ديفوار بلده الأ�صلي
بدال من اللعب ملنتخب �إجنلرتا.
وينتظر �أن يكون زاها �أف�ضل تعوي�ض
للفريق عن غياب النجم ال�شهري جريفينهو
ب�سبب الإ�صابة يف الركبة علما ب�أن جوفري
�سريي داي هو من �سيحمل �شارة قائد
الفريق يف غياب جريفينهو.
كما �ضمت القائمة من النجوم الكبار
كال من و�سريج �أورييه و�سالومون كالو
وماك�س �أالن جارديل.
وانتظم العبو املنتخب الإيفواري حامل
اللقب الأفريقي يف مع�سكر تدريبي ب�أبو
ظبي بداية من يوم االثنني املا�ضي على
�أن تتخلل املع�سكر مباراتان وديتان مع

املنتخبني ال�سويدي والأوغندي يف الثامن
و 11على الرتتيب من يناير احلايل.
و�ضمت القائمة التي �أعلنها دو�ساييه
 23العبا هم  :حلرا�سة املرمى � :سيلفان
جبوهو (مازميبي الكونغويل) -وبادرا
�ساجناري (تاندا) و�سايوبا ماند (�ستابيك
النورويجي) .
وللدفاع  :مامادو باكايوكو (تروند
البلجيكي) و�إيريك بيلي (مان�ش�س�رس
يونايتد الإجنليزي) و�سريج �أورييه
(باري�س �سان جريمان الفرن�سي) و�سيمون
ديلي (�سالفيا براغ الت�شيكي) وويلفريد
كانون (�أدو دن هاج الهولندي) و�أداما
تراوري (بازل ال�سوي�رسي) والمني كوين
(�سندرالند الإجنليزي) .
وللو�سط  :فيكتورين �أجنبان (غرناطة
الأ�سباين) وفرانك كي�سي (�أتاالنتا
الإيطايل) و�شيخ دوكوري (ميتز
الفرن�سي) وياو �سريج جنو�سان (نان�سي
الفرن�سي) وجان مي�شيل �سريي (ني�س
الفرن�سي) وجوفري �سريي داي (بازل
ال�سوي�رسي) .
وللهجوم � :سالومون كالو (هريتا برلني
الأملاين) وويلفريد زاها (كري�ستال
باال�س الإجنليزي) وويلفريد بوين (�ستوك
�سيتي الإجنليزي) وماك�س جراديل
(بورمنوث الإجنليزي) وكودجا جوناثان
(�أ�ستون فيال الإجنليزي) وجيوفاين �سيو
(رين الفرن�سي) وبيبي نيكوال�س (�آجنيه
الفرن�سي).

دورمتوند ،و�ساديو ماين مهاجم ليفربول.
وت�ضم الت�شكيلة االحتياطية ،التون�سي
�أمين املثلوثي حار�س مرمى النجم
ال�ساحلي ،حممد �صالح جنم منتخب
م�رص وروما الإيطايل ،ال�سنغايل كاليدو
كوليبايل مدافع نابويل ،واجلزائري �إ�سالم
�سليماين مهاجم لي�سرت �سيتي ،والثنائي
النيجريي كليت�شي �إيهينات�شو مهاجم
مان�ش�سرت �سيتي ،و�أليك�س �أيوبي مهاجم
�آر�سنال.

بعد مرحلة مثرية� ..آمال العطية تتبدد يف رايل دكار
املركز ال�سابع بفارق �أكرث من  13دقيقة
عن بيرتهان�سل ،والإماراتي خالد القا�سمي
(بيجو) يف املركز الثالث ع�رش بفارق �أكرث من
 31دقيقة عن البطل الفرن�سي ،فيما ت�أخر
�سائق تويوتا القطري نا�رص العطية ،بطل
 2011و ،2015كثريا بعدما توقف لأكرث
من �ساعة بعد تعر�ض �أحد �إطارات �سيارته
ل�رضر.
وكان العطية فاز باملرحلة االوىل وحل ثانيا
يف الثانية خلف لوب ودخل �إىل املرحلة
الثالثة متخلفا ً بفارق  28ثانية فقط عن
الأخري.
ومل يكن و�ضع �سائقي تويوتا الأخرين
اجلنوب �أفريقي جينييل دي فيليريز (بطل
 )2005والإ�سباين ناين روما (بطل )2004
�أف�ضل بكثري من زميلهما العطية �إذ عانى
كل منهما من م�شاكل تقنية وحل الأول يف
املركز الثامن ع�رش بفارق �أكرث من  36دقيقة
عن بيرتهان�سل والثاين يف املركز الثامن
بفارق �أكرث من  13دقيقة.
ويت�صدر لوب الرتتيب العام بفارق  42ثانية
فقط عن �ساين�س ،فيما يحتل بيرتهان�سل
املركز الثالث بفارق  4,18دقيقة عن
مواطنه ،وي�أتي �سائق دبليو ار �سي ال�سابق
الفنلندي ميكو هريفونن يف املركز الرابع،
اي يف نف�س الرتتيب الذي �أنهى به مرحلة
الأربعاء� ،أمام روما والراجحي.
ويف فئة الدراجات ،انتزع اال�سباين خوان

العدد ()74

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

باريدا بورت (هوندا) ال�صدارة بعد فوزه
بهذه املرحلة.
وقطع الدراج اال�سباين ،البالغ من العمر 33
عاما والذي يخو�ض غمار هذا الرايل للعام
ال�سابع على التوايل ،م�سافة املرحلة بزمن
� 04,22,41ساعة ،متقدما بفارق 13,29
دقيقة على الربيطاين �سام �سندرالند
(كاي تي ام) ،فيما حل الفرن�سي بيار
الك�سندر رينيه (هو�سكفارنا) ثالثا بفارق
 16,30دقيقة.
واكتفى حامل اللقب والفائز باملرحلة
ال�سابقة اال�سرتايل توبي براي�س (كاي تي
ام) باملركز الثامن بفارق  22,51دقيقة
عن باريدا بورت ،ما ت�سبب بتنازله عن
�صدارة الرتتيب العام مل�صلحة الدراج
اال�سباين الذي يفوز باملرحلة الـ 15يف
تاريخ م�شاركاته يف هذا الرايل (ان�سحب
عام  2011وحل يف املركز  11يف 2012
و 17يف  2013و 7يف  2014و 17يف 2015
وان�سحب يف .)2016
وتراجع براي�س �إىل املركز اخلام�س يف
الرتتيب العام بفارق �أكرث من  17دقيقة
عن باريدا بورت الذي يتقدم بفارق 11,20
دقيقة على �سندرالند الثاين ،و14,42
دقيقة على الربتغايل باولو غون�سالفي�ش
(هوندا) الثالث الذي حل خام�سا يف املرحلة
الثالثة بعد ان جاء ثالثا يف الأوىل وثانيا ً يف
الثانية.

احلرية ت�رضب بورو�سيا دورمتوند ب�سبب هدافه

�أوباميانغ يتلقى عر�ضا "�سخيا" من فريق �صيني

قالت �صحيفة "الغازيتا ديلو �سبورت"
الإيطالية� ،أن نادي �شنغهاي �سيبغ
ال�صيني قدم عر�ضا قيا�سيا ل�ضم الغابوين
بيار اميرييك اوباميانغ.
وذكرت ال�صحيفة املتخ�ص�صة� ،أن النادي
ال�صيني ي�سعى �إىل �ضم �أوباميانغ ،البالغ
من العمر  27عاما ،مقابل �صفقة قيمتها
 150مليون يورو ،وراتب �سنوي بقيمة 41
مليون يورو يف املو�سم الواحد.
و�أحرز �أوباميانغ  22هدفا لدورمتوند يف
 21مباراة ،يف املو�سم احلايل،
و�سي�شارك مع بالده يف ك�أ�س
الأمم الإفريقية املقبلة
على �أر�ضه خالل ال�شهر
احلايل ،بح�سب ما نقلت
"رويرتز".
�سوق
وعرفت
ال�صينية
االنتقاالت
فورة غري م�سبوقة يف
الأيام املا�ضية ،بعد
انتقال النجوم الربازيلي
واالرجنتيني
�أو�سكار
كارلو�س تيفيز والبلجيكي
اك�سل فيت�سل مقابل مبالغ
�ضخمة.

يعترب �أوبامياجن �أكرث العبي بورو�سيا
دورمتوند م�شاركة يف املباريات وهو
�ضمانته لت�سجيل الأهداف ،لكنه �سيغيب
املدرب
ب�سبب بطولة �أمم �أفريقيا ،وعلى
َ
توخيل الآن �إيجاد البديل امل�ؤقت ملاكينة
الأهداف.
ويرتبع �أوبامياجن على عر�ش الهدافني يف
مرحلة الذهاب للدوري الأملاين يف املو�سم
احلايل ،فبعد مرور  16جولة بلغ ر�صيده 16
هدفا ،متفوقا بذلك على مهاجم كولن
�أنطوين مودي�ست ( 13هدفا)
ليفاندوف�سكي،
وروبرت
قنا�ص بايرن ميونيخ الذي
�سجل  12هدفا.
وي�سجل �أوبامياجن (27
عاما) مع فريقه هدفا
كل  121دقيقة ،وهذه
ن�سبة مل يتخطاه فيها
خالل تاريخ البوند�سليجا
�سوى ماريو جوميز مهاجم
وبايرن
�شتوجتارت
وفولف�سبورج
ال�سابق
حاليا وجريد مولر �أ�سطورة
بايرن ال�سابق.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()74

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�صدى
احلروف

�سمحة العافية

كم مرةً حاول اعداءنا الت�أريخيني
ان يلقوننا يف غيابة اجلب وي�ضحكوا
على �شواربنا ويتخل�صوا منا لالبد بو�سائل �صامته وب�إرادة مع
بزوغ �شم�س ا�ستقاللنا والتي دفعنا يف �سبيلها �أغلى مامنلك من
ت�ضحيات جاءونا بالفتات ان�سانية ومنظمات خريية واغاثية
و�أحيان ًا جاءونا ب�رشكات ا�ستثمارية وا�سهم وبور�صات وم�ضاربات
و�صفقات لكنها ارادة الله واميان ال�شعب وفطنة قيادته وقفت
�أمام هذا الطوفان الكا�سح من الت�آمرات .لقد اجتهت اريرتيا بكل
طاقاتها نحو ق�ضايا �إن�سانية ملحة ترفع من قدر هذا الوطن
واعالء �ش�أنه وحماية عافيته (االجتماعية وال�سيا�سية )...مل
تلتفت اريرتيا اىل الرثاء ال�رسيع بل كر�ست جهودها اىل (التنمية
االجتماعية )وار�ساء االر�ضية لبناء الأرياف البعيدة والتي كانت
حمرومة وم�ستهدفة يف عهود اال�ستعمار �أعوام كئيبة وحلظات
مرت على �شعوب االر�ض ودموع االطفال ت�سيل على اخلدود
قا�سية ٌ
و�رصخات االمهات الثكاىل متلأ �شا�شات التلفاز وت�صم الآذان �إنه
غياب (العافية) وا�ستفحال وباء احلروب و�رسطان امل�صالح
واخطبوط االبتزاز الذي يلتف باالج�ساد امليتة واكوام القتلى
ليمت�ص من حتت �أج�سادهم رحيق دماءهم ثروات (البرتول
واملا�س والذهب) انها ح�ضارة االبتزاز وفل�سفه (االمت�صا�ص )
التي تع�شع�ش يف نافوخ (العم �سام) مت�ضي اعوام وت�أتي �أعوام،
لكن ال�سالم والرفاه والعدل �سينت�رص حتم ًا عندما تعي ال�شعوب
ق�ضاياها وم�صريها ومن ِن ٍعم جتٌ ر وراءها نقٌم ًا نقول (�سمحه
العافية).

�إ�صطباحة

جمال بحالياي

ا�ستخراج مق�ص من �أح�شاء �شخ�ص ن�سيه الأطباء

ا�ستخرج االطباء من رجل فيتنامي زوج ًا من
الطبية ظلت داخل معدته لنحو  20عام ًا
يحتمل ان يكون الأطباء قد ن�سوه داخل
بطن املري�ض �إثر عملية جراحية
�أجراها عام  ،1998ح�سبما ذكر
م�س�ؤولون بالقطاع ال�صحي يف
هانوي .
واو�ضحت الدكتورة يف توك �أونه
التي ت�شغل من�صب نائب مدير م�ست�شفى
مت
احلديد وال�صلب مبقاطعة ثاي جنوين حيث
م�ستقر ة ” .
�إجراء العملية اجلراحية�“ ،أ�صبحت حالة املري�ض
وقالت الطبيبة “ومع ذلك ل�ست مت�أكدة من �أن املري�ض ميكنه مغادرة امل�ست�شفى،
حيث �أن ذلك يتوقف على تطور حالته ال�صحية خالل الأيام املقبلة” ،مو�ضحة �أن
املري�ض �أجرى اجلراحة يوم االثنني.
واكد لوجن جنوك خوي وهو طبيب وم�س�ؤول بالقطاع ال�صحي� ،أن زوج املق�صات
ظلت داخل بطن املري�ض ملدة  18عاما ون�صف العام ،ولكنه مل يلحظ على الإطالق
وجود �أي �شيء غري عادي .وكان املري�ض ويدعى ما فان نهات ( 54عاما) قد دخل
امل�ست�شفى ال�شهر املا�ضي لتلقي العالج بعد �إ�صابته يف حادث �سيارة .ومل يتعر�ض
نهات لإ�صابة خطرية يف احلادث ،غري �أن الفحو�صات العديدة التي �أجريت له
باملوجات فوق ال�صوتية ،ك�شفت عن وجود املق�صات التي ا�ستقرت بالقرب من
القولون.
وابانت التقارير �إىل احتمال �أن يكون الأطباء قد ن�سوا املق�صات ،التي اعرتاها
ال�صد�أ حالي ًا ،داخل بطن املري�ض �أثناء العملية اجلراحية التي �أجراها يف
يونيو .1998واو�ضحت �صحيفة “توي تري” �إن وزارة ال�صحة طلبت �إجراء حتقيق
حول املو�ضوع.
ا ملق�صا ت
حيث

ق�صة وعربة

ما اغرب ق�ص�ص الأثرياء حول العامل …
 )1عكف مليونري �أمريكي غريب الأطوار
يدعى "�سالفاتور كرييتو" على التغوط
�أمام املتاجر واملطاعم لي ًال ،وقد ُك�شف بعد
�أن قام �أحد �أ�صحاب املطاعم برتكيب
كامريا مراقبة �سرية �صورت املليونري الغريب
الأطوار وهو يقوم بت�صرفه املقزز والغريب.
 )2يف عام  1980قرر املليونري الأمريكي
"روبرت غراهام كالرك" افتتاح بنك
حيوانات منوية ،لكنه معد ال�ستقبال
احليوانات املنوية للحا�صلني على جائزة
نوبل فقط حتى ي�ساهم يف تكوين جيل
عبقري من هذه العينات .وقد واجهت
"غراهام" بع�ض ال�صعوبات للح�صول على
عينات من احليوانات املنوية من
�أ�صحاب نوبل لهذا انتقل �إىل الريا�ضيني
و�أ�صحاب معدالت الذكاء املرتفعة،
البنك �أغلق بعد وفاة املليونري �صاحب
امل�شروع الغريب عام .1999
 )3مدر�سة اللغة ال�صينية "�إيلني غريف"
هي �أول �شخ�صية ت�صبح مليونرية بف�ضل
لعبة �إلكرتونية يف الإنرتنت ،فقد متكنت
"غريف" من بناء العديد من العقارات يف
لعبة  Second Lifeوهي لعبة ثالثية
الأبعاد حتاكي احلياة الواقعية" .غريف" تقوم
ببيع هذه املباين �إىل امل�شرتكني الآخرين
مقابل عملة اللعبة التي ات�ضح �أنها ميكن
�أن حتول �إىل دوالرات ،وقد اكت�سبت الكثري
من الأموال ب�سبب تفانيها يف هذه اللعبة
التي جعلتها �أول مليونرية بف�ضل ح�ساب يف
لعبة �إلكرتونية.
 )4ن�ش�أ "كارل رابيدير" فقري ًا ،لهذا اعتقد
ب�أن املال هو الذي يجلب ال�سعادة ،ولكنه بعد
�أن �أ�صبح مليونري ًا اكت�شف �أن املال ال ي�سبب
�أي �سعادة بل هو مينع وجودها،
لهذا قرر �أن يرتك عقاراته الفخمة ويبيعها
ثم يتربع بكل ثروته ليعود فقري ًا مرة �أخرى.
 )5من ال�سهل �أن تعرف �أن هناك �شخ�ص ًا
�آخر �أغنى منك ولكنك �ستجد �صعوبة �إذا
عرفت �أن هناك حيوان ًا ميتلك �أموا ًال �أكرث
منك ،هذا الأمر حقيقي ،فالكلب "جانرث"
من ف�صيلة الكلب الراعي الأملاين يبلغ حجم
ثروته  372مليون دوالر
وقد ورث هذه الأموال من كونتي�سة �أملانية
تركت له ولوالده من قبله ثروة �ضخمة،
هذا الكلب ا�شرتى من قبل فيال من الفنانة
"مادونا".

�سجناء يهربون عن طريق املرحا�ض
يف واقعة غريبة ت�شبه اخليال،
ا�ستطاع � 6سجناء �أمريكيون �أن ي�شقوا
طريقهم �إىل احلرية ،عرب مرحا�ض
ال�سجن.
وقالت �شبكة "�سكاي نيوز"
الإخبارية �إن بع�ض النزالء يف �سجن
بوالية تين�سي جل�ؤوا �إىل حيلة مل
جتل ببال احلرا�س� ،إذ الحظوا �صد�أ
امل�سامري التي تثبت �أحد املراحي�ض
يف احلائط ،وقرروا الهرب عن
طريقه.

وتعاون
على
ال�سجناء
اقتالع املرحا�ض
من مو�ضعه ،ومن
ثم �شقوا طريقهم
َّ
�إىل احلرية �صباح يوم الكري�سما�س.
و�أعلنت �إدارة ال�سجن �أنها طاردت
ال�سجناء الهاربني ،ومتكنت من
�إلقاء القب�ض على � 5أفراد منهم ،فيما
ا�ستطاع ال�ساد�س الفرار بحريته.
و�ساعدت ال�سجناء على الهرب

�أعمال �صيانة �سابقة يف ال�سجن ،وهي
التي قامت بتو�سيع فتحة احلائط
خلف املراحي�ض.
وي�أتي هذا احلادث ك�أغرب الوقائع
واحلوادث التي �شهدها الكري�سما�س
هذا العام.

عيد ميالد فتاة مك�سيكية يتحول
�إىل احتفال �شعبي ب�سبب والدها!

يعترب املك�سيكيون بلوغ �سن اخلام�س ع�رش من �أهم التحوالت يف حياة
�أي مواطن مك�سيكي لذلك تقام ملن يبلغ هذا ال�سن حفل كبري ،ولكن مهما
كانت فخامة هذه االحتفاالت لن
ت�صل �إىل ما فعله والد روبي يف
عيد مولدها.
فقد قام والدها بالإعالن عن
موعد حفل ميالد ابنته وقدم
دعوة عامة �إىل كل �أ�صدقائه على
خمتلف مواقع التوا�صل االجتماعي
ودعاهم حل�ضور احلفل وطلب منهم
�أن يدعوا �أ�صدقائهم ،وبالفعل
ح�رض احلفل �أالف الأ�شخا�ص من
كل �أنحاء العامل ،مما دفع خطوط
الطريان املك�سيكية بتقدمي خ�صم
 30%على �أ�سعار تذاكر الرحالت
التي تذهب �إىل املدينة التي �سيقام بها احلفل.

برجك اليوم!..

برج احلمل � /أنت �شخ�ص رائع ومبدع خا�صة
يف جمال عملك ،فحاول �أن يكون لديك وقت كافة
للتفرغ وكذلك لتنمية مواهبك .يجب �أن تخ�ص�ص
جزءا من وقتك هذا امل�ساء حتى لو كان قليال.
جتتمع اليوم مع ال�شريك فى لقاء رومان�سي ،لذا
يجب �أن حتاول ا�ستغالل كل الفر�ص املتاحة لك لكى ت�ساعد فى التعبري عن �شعورك جتاهه.
برج الثور  /حتقق اليوم جناحا كبريا يف �إمتام كافة املهام املطلوبة منك منذ فرتة طويلة ،ف�إجنازها
مينحك ال�شعور بالراحة ،ورمبا تفكر ب�شكل جدي فى م�صدر دخل �آخر فاحر�ص على �إيجاد فر�صة
منا�سبة� .صحيا :ابتعد عن الأوهام وال تنتظر �أحالم اليقظة حتى ال ت�شتت �أفكارك وي�ضيع وقتك
وت�صاب بامللل ،كن واقعيا.
برج اجلوزاء  /اليوم هو الأن�سب لتحقيق حلمك القدمي ،لذا يجب عليك و�ضع اخلطط حتى
ت�ستطيع العمل من خاللها ،فقدرتك على التفاعل مع من حولك �ستكون �سببا فى ح�صولك على ما
تريد حتقيقه ب�سهولة .يجب �أن تتخل�ص من التدخني لتتفادى التعر�ض لأي �أزمات �صحية مفاجئة.
برج ال�سرطان  /ت�ستمع اليوم �إىل �أخبار �سارة فى العمل ،وت�ستمتع اليوم باجللو�س مع �أحد
املخت�صني فى جمال عملك ومن املفرت�ض �أن تكت�سب منه الكثريمن اخلربات ،لذا ال ترتدد حتى
تتمكن من �إجناز مهامك وحتقيقها .يجب توا�صل ممار�سة ريا�ضتك املف�ضلة حتى ولو كل �أ�سبوع.
برج الأ�سد  /تفكر الآن فى البدء بحل امل�شاكل الغذائية حتى حتافظ على حالتك ال�صحية
ب�شكل عام .ال تدع الك�سل يحرمك منها فاحر�ص على اتخاذ القرار والبدء من الآن .انتبه اليوم
فقراراتك �ستكون �سريعة ومن املمكن �أن تندم عليها الحقا ،لذا حتتاج وقتا طويال للتفكري فى كل
خطوة جديدة ،فلو كانت لديك اخليارات عليك �أن تختار من بينها.
برج العذراء  /الوقت الذى مير عليك مع ال�شريك ال ميكن تعوي�ضه ،فال ترتك عملك ي�شغلك
عنه �أكرث من ذلك ،حتى ال ت�صاب حياتكما بامل�شاكل والفتور .مهمتك اليوم لي�ست �سهلة يف العمل،
لذا حاول �أن تتجنب ح�سد الزمالء ،ولكن ال تدع الغرور ي�سيطر عليك حتى ال تفقد كل ما ح�صلت
عليه فى عملك.
برج امليزان  /اليوم عواطفك �ستكون متدفقة للغاية و�سيكون من ال�صعب على �أي �شخ�ص �أن يتنب�أ
بردك على الأخبار ال�صادمة ،مبا فيهم �أنت .حاول �أال تنغم�س فى هذا التدفق و�أال ت�ضع املزيد من
ال�ضغوط على نف�سك و�أن تتحلى بالهدوء.
برج العقرب  /ت�شعر بحما�س كاف لتحفيز روحك لبدء ف�صل جديد من ق�صة حبك .حتتاج لأن
تكون جريئا فى ت�صرفاتك وكالمك خا�صة �إذا كنت ترغب فى جذب انتباه �شخ�ص حتبه .ال حتاول
�أن تورط نف�سك فى امل�سائل املثرية للجدل و�إال �سيحدث لك املزيد من التوتر النف�سى.
برج القو�س � /سيتم منحك املزيد من ال�صالحيات اليوم يف العمل ،خا�صة بعد �إجنازاتك التي
حققتها يف ال�شركة الفرتة املا�ضية .كن حذرا من حقد الزمالء وال تعطيهم الفر�صة للتنفيذ
خططهم.
برج اجلدى  /ال�شعور باالكتئاب قد يجتاحك اليوم ،لذا حاول �أن تفعل �أ�شياء حتبها مثل قراءة
كتاب جيد �أو اخلروج من املنزل �أو الدرد�شة مع �صديق قدمي كي تخرج من االكتئاب الذى �سينعك�س
على لياقتك العامة ويجعل �أكرث ً
ميال للك�سل والنوم.
برج الدلو  /لديك دوافع قوية لإجراء بع�ض التغيريات فى �أ�سلوب حياتك يف الوقت احلايل .ال
ت�ستهن بقيمتك مهما بدا لك �أن الآخرين ال يدركونها ،يكفى �أن اجلميع ي�سرع �إليك للح�صول على
�إجابات و�أنت لديك الإجابات.
برج احلوت  /اليوم حاول �أن تكون �أكرث هدوءا حتى ت�ستطيع جتاوز اال�ضطرابات التى ي�شهدها
حميط العمل بدون احتياج م�ساعدة �أحد من الزمالء .حتتاج لل�شريك بجانبك هذه الفرتة ،فال
تتكرب �أن ت�شعره بذلك ومتنح له الوقت الكايف لكي ي�ساعدك.
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