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

لوقو عن�سبا وع�صب� :سمنار حول مكافحة اجلرائم واملخالفات حقات:ال�شباب العامل بامل�ؤ�س�سات
احلكومية يعقد م�ؤمتره الثالث

نُ ظم �سمنار قانوين يف كل من
مديريتي لوقو عن�سبا وع�صب
للمواطنني والطالب حول
مكافحة اجلرائم واملخالفات.
ويف لقاء ال�رشطة واملواطنني
الذي نظم يف الفرتة من اخلام�س
وحتى التا�سع والع�رشين من
نوفمرب املن�رصم يف  10ادارات
وطالب املرحلة
�ضواحي
الثانوية دعا املالزم ولدي
قابر نائب قائد مركز ال�رشطة
يف مقركا الهمية تعزيز الوعي
القانوين للحد من ظواهر
اجلرائم واملخالفات التى
حتدث نادرا.
من جهته قدم م�س�ؤول مكافحة
اجلرائم يف املركز ال�سيد /ديل
تخلي تو�ضيحا مف�صال حول اجلرائم
ال�سائدة وانواعها  ،مذكِّ را ال�سكان
ملواجتها بوعي عال.
وعلى �صعيد �آخر او�ضح قائد �رشطة
املرور باقليم جنوب البحر االحمر
يف مدينة ع�صب الرائد ملآكي قربي
ماريام بان اجلرمية حمرمة دينيا
واجتماعيا ،داعيا الطالب الحرتام
قانون املرور اثناء حتركهم من واىل
خمتلف االماكن واملحالت.

التعليم يف م�صوع

دورة تاهيلية لـمعلمي
املرحلة املتو�سطة
اجرى مكتب التعليم يف م�صوع
يف الثاين من دي�سمرب اجلاري دورة
تاهيلية لـ  51من معلمي املرحلة
املتو�سطة ت�ساعد على ت�سيري اعمالهم
املهنية.
وكان الهدف من الدورة التي
ا�شتملت على �سبل التدري�س وادارة
الف�صول و�سبل تدري�س االقران وو�ضع
اخلطط و�سبل تنفيذها ومعايري و�سبل
حت�ضري االمتحانات وغريها من
املوا�ضيع ،الحداث تغيري يف قدرات
الطالب باكت�ساب معرفة �شاملة يف
العملية التعليمية ،ا�ضافة اىل تعزيز
الكفاءة املهنية وتبادل التجارب
فيما بينهم.
وذكر م�س�ؤول املدار�س يف املديرية
اال�ستاذ ا�سماعيل �صالح بان الدورة
هي موا�صلة للدورة التي قدمت
م�سبقا ملعلمي املدار�س االبتدائية،
م�شريا اىل ان املعلومات املكت�سبة
تلعب دورا كبريا يف حت�سني قدرات
وم�ستوى الطالب ا�ضافة اىل دورها
البارز يف م�ساعدة املعلمني يف
اعمالهم املهنية.
واو�ضح بان الدورة اي�ضا �ستقدم
ملعلمي املرحلة الثانوية.
وقال امل�شاركون بدورهم انهم
�سيعززون املعلومات املكت�سبة
من الدورة املقدمة نظريا على
ار�ض الواقع ،منا�شدين للدفع على
الربنامج ب�شكل وا�سع.
توجد يف مديرية م�صوع  26مدر�سة
بداية من ريا�ض االطفال وحتى
املرحلة الثانوية.

من جانبهم نا�شد امل�شاركون لتعزيز
ان�شطة ال�رشطة االهلية وادخال �سبل
�رسيعة ت�ساعد املواطنني على نقل

املعلومات لل�رشطة ،وكذلك ا�ضاءة
الطرق التي ال تتوفر فيها االنارة.

اكد ال�شباب العامل بامل�ؤ�س�سات احلكومية مبديرية حقات يف امل�ؤمتر الثالث
الذي عقدوه يف التا�سع والع�رشين من نوفمرب املن�رصم ،لعب دور رائد يف
برامج التنمية الوطنية والت�صدي بتن�سيق وتوحيد اع�ضائه.
قدم يف املنا�سبة تقرير مف�صل حول االن�شطة االجتماعية والإقت�صادية
وال�سيا�سية والتنموية التي �سريت خالل � 3سنوات م�ضت ،وقيم بانه مل ي�سري
كما ينبغي بالنظر لالهداف املن�شود ة.
وذكر م�س�ؤول االحتاد الوطني لل�شباب وطلبة ارتريا باقليم عن�سبا ال�شاب/
ازازي برخت�آب ،بان االحتاد ظل يبذل جهود ًا حثيثة لبناء وتن�شئة �شباب مت�سلح
باملعرفة املهنية والكفاءة ،،داعيا ال�شباب املوظفني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
لتبادل التجارب فيما بينهم والعمل ل�ضمان م�ستقبلهم م�ستفيدين من املوارد
والفر�ص املتوفرة.
من جهتها قالت مدير مديرية حقات ال�سيدة�/آمنة حاج عثمان" ،تنتظرنا مهام
الي�ستهان بها للعمل من اجل جمتمع متطور ومزدهر بتعزيز وعي تاطري ال�شباب
املوظفني  ،م�ؤكدة جاهزية ادارتها الجناح اخلطط التي ي�ضعها املوظف ال�شباب
يف املديرية ".ويف اخلتام انتخب امل�ؤمترون جلنة ادارية لفرتة عامني.

�صنعفي :دورة ت�أهيلية ملكافحة الآفات وامرا�ض النبات

نُ ظِّ َم ْت دورةٌ ت�أهيليةٌ يف مديرية
�صنعفي للنا�شطني يف تنمية
الب�ساتني تركزت حول مكافحة
افات وامرا�ض الطماطم.
وا�شار خبري مكافحة البذور
املحا�رض ال�سيد  /نرب قربي
إ�ستمرت
هيوت ،اىل ان الدورة التي �
ْ
لأكرث من  6ا�شهر نظريا وتطبيقيا،
ت�ساعد املزارعني على التعرف على

�سبل ومكافحة االفات واالمرا�ض،
خا�صة الآفات التي تعرف بـ توتا"
(اب�سلوتا).
وذكَّ ر ال�سيد /نرب ،املزراعني
للحفاظ على نظافة مزارعهم جيد ًا
بدل الرتكيز على االدوية ملكافحة
االفات ،وا�ستخدام نظافة املزارع
الدورة
اجلانبية و�إتباع نظم
الزراعية ،منوه ًا ب�أهمية الإ�ستفادة

ت�سني:خف�ض تعرفة خدمات املياه

�رصح �سكان مديرية ت�سني بانهم يح�صلون على خدمات مياه �رشب �صاحلة
وبتعرفة معقولة نتيجة التح�سينات التي جرت يف بداية العام .2018
واو�ضحوا يف ت�رصيحهم بان عملية حت�سني التعرفة التي اجراها مكتب
خدمات املياه تلعب دورا هاما يف حياتهم االقت�صادية.
وافاد ال�سيد /عثمان ح�سن م�س�ؤول خدمات توفري املياه يف املديرية ،بانه
ووفق التعرفة اجلديدة انخف�ض �سعر املرت املكعب من املياه لإ�ستخدامات
املنازل من  20نقفة اىل  11نقفة فيما انخف�ض للم�ؤ�س�سات من  25اىل  14نقفة،
و�سعر الربميل من ال�صهاريج انخف�ض من  20اىل  15نقفة ،ومن مراكز توزيع
املياه انخف�ض �سعر الربميل من  6اىل  4نقفات.
واو�ضح ال�سيد /عثمان �ضمان البنية التحتية املتوفرة يف املدينة  ،م�شريا
اىل ادخال اكرث من  4االف �صنبور مياه يف املنازل مما ادى ذلك اىل ح�صول �أغلب
املواطنني على مياه ال�رشب ال�صاحلة.

عدي قيح:

فرع الرعاية االجتماعية يوزع
م�ستلزمات درا�سية للطالب املحتاجني

من االدوية يف عملية النظافة
ار.
ومكافحة الآفات ك�أق�صى َخ َي ْ
من جهته قال م�س�ؤول الزراعة
يف مديرية �صنعفي ال�سيد/برقي
م�سقنا ،ب�أن عينات البذور التي
كان ي�ستخدمها املزراع تختلف
عن ال�سبل العلمية الأخرى،
منا�شدا الدار�سني لتنمية انتاجهم
املعلومات
من
وم�ستفيدين

املكت�سبة.
ويف الكلمة التي القاها مدير
مديرية �صنعفي ال�سيد  /ادري�س
علي �شكر ،او�ضح ب�أنه ينبغي
على املزارعني وفق املعلومات
ُ�س ُب ٍل
التي اكت�سبوها ،ادخالَ
علمية ،م�ستفيدين من موارد املياه
املتوفرة يف املديرية.
وا�شار الدار�سون اىل اهمية تقدمي
الدورة ب�شكل نظري وتطبيقي
 ،منا�شدين ا�ستمرارية مثل هذه
الدورات.

نقفة� :سمنار لطالب الثانوية حول
مكافحة اجلرائم واملخالفات

نظم يف مديرية نقفة �سمنار لطالب املراحل الثانوية حول مكافحة اجلرائم
واملخالفات ،وكان الهدف من ال�سمنار تعزيز معرفة ال�شباب القانونية وبناء
�شباب يت�صف بالأخالق الكرمية وال�صفات احلميدة وتقوية دور ال�شباب يف
مكافحة اجلرائم.
وقال م�س�ؤول مكافحة اجلرمية يف مركز ال�رشطة يف املديرية ال�سيد /قربي
مدهن ظهايي "ان ال�رشطة تعمل جاهدة للحد من اجلرائم واملخالفات بتعزيز
وعي الطالب وال�شباب ،لذا يجب تفاعل املجتمع واالباء وتعاونهم يف هذا
اجلانب.
ونا�شد الطالب وال�شباب متابعة ال�سمنارات ا�ضافة اىل بناء عالقة قوية مع
ال�رشطة مدركني بان عدم معرفة القانون لن تنجيهم امل�سائلة القانونية.
وزع مكتب العمل والرعاية االجتماعية يف مديرية عدي قيح يف ال�سابع
والع�رشين من نوفمرب املن�رصم م�ستلزمات درا�سية للطالب املحتاجني ملدة
عامني.
وذكر م�س�ؤول الفرع ال�سيد /قربئيل كح�ساي ،ان الدعم  ،موا�صلة للم�ساعدات
املقدمة للطالب املحتاجني �سنويا حتى ال يقاطعوا درا�ستهم نتيجة للحاجة،
حيث قدم هذا العام لـ  81طالبا حمتاجا.
وذكر الطالب الذين قدم لهم الدعم بان الدعم املقدم ي�شجعهم على موا�صلة
التعليم وان يكونوا طالب اكفاء ومناف�سني اقوياء ،منا�شدين بان يقدم تزامنا
مع بداية العام الدرا�سي.
وا�شار مرا�سل وكالة االنباء االرترية اىل تقدمي دعم مماثل يف مديريات �صنعفي
وماي مني وعدي خوال وماي عيني باالقليم اجلنوبي.

مباحثات حول دور قيم املجتمع ومكافحة اجلرائم يف مديريتي عدي خواال وعرزا
نظمت جل�سة مباحثات حول دور قيم املجتمع يف تر�شيد ال�شباب ومكافحة اجلرائم ف ميديريتي عدي خواال وعرزا.
ويف ال�سمنارات التي نظمها قائدا مركزي ال�رشطة يف املديريتني للطالب قدما تو�ضيحا مف�صال حول تر�سيخ قيم املجتمع والتزام الطالب بها ،والرتكيز على
درا�ستهم فقط ليكونو ناجحني يف حياتهم ومثاليني.
وقاال ان " خمالفة القانون يعر�ض للغرامات غري املطلوبة ،ويعرقل م�ستقبل املخالفني"و�شددا على تعزيز دور املعلمني واالباء لتن�شئة الطالب بكل املناحي
باملعرفة القانونية الوا�سعة واالخالق الكرمية اىل جانب تعليمهم االكادميي.
وا�ستعر�ض م�س�ؤوال مكافحة اجلرائم اهم ا�سباب حوادث املرور  ،منا�شيدن الطالب وال�شباب للتطلع اىل امل�ستقبل امل�رشق مبتعدين عن االعمال غري القانونية
والتي ت�ستدعي ال�شبهات.
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نهاية حقبة مريكل بعد حكم دام ً 18
عاما

الدميقراطي
«االحتاد
يجري
امل�سيحي» الأملاين اليوم اجلمعة،
ت�صويت ًا ُو�صف ب�أنه «تاريخي وي�شكل
نهاية حقبة يف البالد»� ،إذ �سيختار
احلزب زعيم ًا جديد ًا خلف ًا لأنغيال
مريكل بعد حكم دام  18عام ًا.
وقررت مريكل التخلي عن رئا�سة
احلزب يف �أكتوبر املا�ضي ،بعد
نتائج خميبة للآمال بالن�سبة لالحتاد
يف منطقتني باالنتخابات.
و�سيدور ال�رصاع من �أجل الزعامة بني
املر�شحني الرئي�سيني االثنني القادم،
هما الأمينة العامة للحزب� ،أنيغريت

كرامب كارينبوير (56
عام ًا) امللقبة بـ«مريكل
واملليونري
الثانية»،
فريدريخ مريت�س (63
عام ًا) الذي يدافع عن
توجه احلزب والبالد
عموم ًا �إىل اليمني .وقبل
يومني من الت�صويت،
ال تبدو الأمور حم�سومة
مل�صلحة �أي من املر�شحني
الرئي�سني ،ومن غري
املتوقع �أن يتمكن مر�شح ثالث من
حتقيق فوز مفاجئ يف ال�رصاع الذي
يتوقف على نتائجه م�ستقبل البالد
وما �إذا ب�إمكان مريكل ا�ستكمال
فرتتها الرابعة يف كر�سي امل�ست�شارة
الأملانية .و�أو�ضح اخلبري ال�سيا�سي
يف جامعة «كيمنيتز» ايكهارد ي�سي،
� ،أن اخليار الذي �سيقوم به 1001
مندوب يف �أكرب حزب �أملاين �أثناء
م�ؤمتر �سيعقد اجلمعة يف هامبورغ
�سيكون تاريخي ًا ،لأن الفائز برئا�سة
احلزب �سي�صبح بعد فرتة م�ست�شار ًا.
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بوتني يرف�ض «تغيري الو�ضع» يف فنزويال بالقوة

دان الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني �أي حماولة لتغيري الو�ضع
يف فنزويال ،با�ستخدام القوة
والإرهاب ،متهم ًا نظريه الأوكراين
«التفن يف
بيرتو بورو�شينكو بـ
نّ
�إثارة �أزمات وا�ستفزازات وحتميل
رو�سيا م�س�ؤوليتها».
والتقى بوتني الرئي�س الفنزويلي
نيكوال�س مادورو يف مو�سكو
�أم�س ،علم ًا ان الأخري يبحث
عن م�ساعدة مالية رو�سية لدعم
االقت�صاد املنهار لبلده .و�أعلن
الناطق با�سم الكرملني دميرتي

تطرق
بي�سكوف
ّ
اىل
املحادثات
«م�ساعدة �رضورية
حتتاجها ال�سلطات
الفنزويلية» ،الفت ًا
اىل �أن الو�ضع
يف
االقت�صادي
فنزويال «ال يزال
ولو
معقداً»
«الحظنا م�ؤ�رشات
حت�سن».
ّ
وقال بوتني �أثناء ا�ستقباله
مادورو« :ندين �أي خطوات حتمل
بو�ضوح طابع ًا �إرهابي ًا و�أي
حماوالت لتغيري الو�ضع بالقوة».
وا�شار اىل �أن الكرملني يدرك �أن
الو�ضع يف فنزويال ال يزال �صعباً،
م�شدد ًا على دعم مو�سكو جهود ًا
يبذلها مادورو للتو�صل �إىل تفاهم
داخل املجتمع ،وكذلك خطواته
لتطبيع العالقات مع املعار�ضة.
ولفت �إىل �أن مو�سكو وكراكا�س
متكّ نتا من جتاوز الديناميكية

ال�سلبية يف العالقات التجارية
بينهما.
اما مادورو فقال �إن فنزويال «وقفت
على قدميها» بف�ضل الدرو�س التي
ا�ستخل�صتها من اخلطوات العدائية
التي ا�ستهدفتها .و�أعلن �إيجاد
فر�صة لإطالق برنامج اقت�صادي
متكامل بني فنزويال ورو�سيا.
أقر بوتني ب�أنه
على �صعيد �آخرّ � ،
ال ي�ستجيب حماوالت بورو�شينكو
للتحدث معه عرب الهاتف ،قائالً:
أجتنب وال �أريد
«الأمر لي�س �أنني � ّ
التحدث معه ،بل يف �أين ال �أريد
امل�شاركة يف حملته االنتخابية.
�إنها خدعة ،وال �أرغب يف امل�شاركة
يتفن يف �إثارة
فيها .بورو�شينكو
نّ
�أزمات وا�ستفزازات وحتميل رو�سيا
م�س�ؤوليتها ،ثم �إظهار �أنه قادر
على ت�سوية امل�شكالت».
وت�صاعد التوتر بني مو�سكو
وكييف ،بعد احتجاز رو�سيا
ال�شهر املا�ضي � 3سفن حربية
�أوكرانية يف م�ضيق كريت�ش.

�إيران :املعار�ضة تك�شف عن مواقع نووية �سرية الإليزيه يخ�شى �أعمال عنف وا�سعة خالل تظاهرات ال�سرتات ال�صفراء
ك�شفت املعار�ضة الإيرانية عن عدد
من املواقع النووية وال�صاروخية
ال�رسية التي تثبت ا�ستمرار النظام
الإيراين يف برامج الت�سلح املحظورة
رغم ال�ضغط الدويل.
وقال القيادي يف املجل�س الوطني
للمقاومة الإيرانية ح�سني عابديني
ل�صحيفة �أك�سرب�س الإجنليزية �إنه
بالإ�ضافة �إىل خم�سة مواقع معروفة
لتخ�صيب اليورانيوم يف ناتانز و�أراك
وال�شكار �أباد و�شيان الفي�سان وفوردو،
ف�إن املعار�ضة ك�شفت �أربع مواقع
�أخرى "تعمل يف جوانب خمتلفة من
م�رشوع الأ�سلحة النووية".
وذكر عابديني �أن هذه املن�ش�آت
ال�رسية تقع يف بازوهي�ش�شكاديه،
ونوري  ،وحفت تري ،و�سانغاريان،
يف جنوبي �رشق العا�صمة طهران.
ويف تقرير بعنوان "بناء ال�صواريخ
البال�ستية الإيرانية" � ،أ�صدرت اللجنة
الوطنية اال�ست�شارية حلقوق الإن�سان
تفا�صيل عن موقعني �آخرين حمتملني
يف جمدة ونور.
وذكر التقرير الذي �أعدته املعار�ضة
�أن النظام يوا�صل طموحه باحل�صول
على الأ�سلحة النووية ،فيما تك�شف
املعلومات �أن اجلزء الأكرب من
الربنامج النووي كان ذا طبيعة

ع�سكرية �رسية.
وقال التقرير �إن �صياغة اتفاق
نووي جديد مع �إيران يقيد قدرتها على
تطوير �أ�سلحة نووية� ،سي�شكل حتديا
كبريا للمجتمع الدويل.
وحتمل تقارير جمل�س املقاومة
الإيرانية م�صداقية لدى املجتمع
الدويل ،حيث �سبق وك�شف عن مواقع
نووية �رسية �ساعدت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف �إدراجها �ضمن مناطق
التفتي�ش عام .2002
وقال عابديني":يف عام ، 2002
ك�شفنا عن تخ�صيب اليورانيوم �إىل
درجة معرتف بها بالإ�ضافة �إىل مفاعل
املاء الثقيل حيث كانوا يحاولون
�إنتاج البلوتونيوم كنواة رئي�سية
ل�سالح نووي".
ويف �شهر مايو  ،ان�سحب الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب من االتفاق
النووي و�أعاد فر�ض عقوبات �شديدة
على النظام الإيراين.

رغم �إلغاء ال�رضيبة املقررة على
الوقود ب�شكل نهائي ،عربت الرئا�سة
الفرن�سية عن خماوفها من اندالع
�أعمال عنف وا�سعة خالل التظاهرات
التي تنظمها حركة ال�سرتات ال�صفراء
بعد غد ال�سبت .
وقال م�صدر يف ق�رص الإليزيه "لدينا
�أ�سباب تدعو للخوف من �أعمال عنف
وا�سعة" خالل التظاهرات التي ت�ستعد
"ال�سرتات ال�صفراء" لتنظيمها رغم
تنازالت احلكومة التي �ألغت م�ساء
مقرر ًا فر�ضها
الأربعاء �رضيبة كان
ّ
على الوقود طوال �سنة .2019
وكان قد �أعلن رئي�س الوزراء
الفرن�سي �إدوارد فيليب � ،إن احلكومة
قررت الرتاجع ب�صورة نهائية عن
زيادة ال�رضائب على الوقود ،بعدما
�أثارت اخلطة موجة احتجاج غري
م�سبوقة يف العا�صمة باري�س.

�سي.-130
من جهته �أعلن �سالح املارينز
يف بيان � ّأن الطائرتني �أقلعتا
من قاعدة �إيواكوين يف �إطار
مقررة م�سبق ًا
عملية تدريب
ّ
و� ّأن عمليات البحث والإنقاذ
جارية.

"ال�سرتات
انتفا�ضة
وتفجرت
ال�صفراء" يف  17نوفمرب املا�ضي،
يف حتد هائل �أمام ماكرون البالغ من
العمر  40عاما ،بينما يحاول �إنقاذ
�شعبيته التي هوت ب�سبب �إ�صالحات
اقت�صادية ينظر �إليها على �أنها
"منحازة للأغنياء".
وعاث املحتجون ف�سادا يف �أرقى
الأحياء الباري�سية ،و�أحرقوا ع�رشات
ال�سيارات ،ونهبوا متاجر ،وحطموا
نوافذ منازل فاخرة ومقاه ،يف �أ�سو�أ
ا�ضطرابات بالعا�صمة منذ عام .1968

بريطانيا :نواب يتهمون ماي مبحاولة «ت�ضليلهم»

ا�صطدام طائرتني �أمريكيتني يف اجلو قبالة اليابان

ا �صطد مت
طا ئر تا ن
تابعتان ل�سالح
م�شاة البحرية
ا لأ مري كية
( ا ملا ر ينز )
ببع�ضهما
البع�ض �أثناء
تزود
عملية
ّ
يف
بالوقود
قبالة
اجلو
ّ
�سو ا حل
اليابان ،كما �أعلن م�س�ؤول
يف البنتاغون لوكالة فران�س
بر�س اول ام�س الأربعاء.
وقال امل�س�ؤول � ّإن احلادث
وقع بني مقاتلة من طراز �أف-
 18وطائرة �صهريج من طراز

وكان فيليب قد �أعلن ،الثالثاء
املا�ضي ،تعليق خطة الزيادة يف
ال�رضائب ب�شكل م�ؤقت ملدة � 6أ�شهر،
و�أو�ضح �أنها "�ستخ�ضع لنقا�ش مو�سع
يف البالد".
و�أ�ضاف �أن ر�سوم الغاز والكهرباء
لن ترفع ،م�ؤكدا �أن هذا القرار ي�رسي
ب�شكل فوري لأجل �ضمان الأمان يف
ال�شارع.
و�أقر امل�س�ؤول الفرن�سي بالغالء يف
فرن�سا ،وقال �إن ال�رضائب التي تفر�ض
يف البالد "من الأعلى على م�ستوى
�أوروبا".
وقال فيليب �إن "من ت�سببوا
ب�أ�رضار خطرية يف الأمالك العامة
ومواقع �سياحية خالل االحتجاجات،
�سيحاكمون على قاموا به" ،م�شددا
على �أن فرن�سا "لن تت�ساهل مع هذه
املمار�سات".

�أكدت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ِ
تخف حقائق عن
ترييزا ماي �أنها مل
جمل�س العموم (الربملان) ،بعدما
اتهمها نواب مبحاولة «ت�ضليلهم» يف
�ش�أن اتفاق تو�صلت اليه مع االحتاد
الأوروبي حول خروج اململكة
املتحدة من التكتل (بريكزيت)،
�إذ رف�ضت ن�رش ر�أي قانوين ح�صلت
عليه حكومتها ،ميكن �أن يدعم حجج
راف�ضي االتفاق.
جاء ذلك بعد نك�سة «تاريخية»
يف الربملان ُمنيت بها ماي الثالثاء
املا�ضي ،ومع ا�ستمرار مناق�شة اتفاق
«الطالق» حتى الثلثاء املقبل ،موعد
الت�صويت النهائي على اخلطة .و�أعلن
وزير التجارة ليام فوك�س� ،أبرز
املقربني من من رئي�سة الوزراء� ،أن
ّ
«وقف بريكزيت» نهائي ًا بات احتما ًال
ممكن ًا جد ًا ،ودعا زمالءه النواب

�إىل الوقوف معها ،حمذر ًا
من �أن «الربملان قد ين�صب
وميرر قرارات
لها فخ ًا
ّ
جتعل الطالق مع بروك�سيل
�شبه م�ستحيل» ،من خالل
حماولته «�رسقة» االتفاق
من ال�شعب الربيطاين.
و�شددت ماي على �أنها «مل
ِ
تخف عن النواب احلقائق يف
�ش�أن اتفاق خروج بريطانيا
من االحتاد» ،يف ما يتعلّق
بالر�أي القانوين للمدعي العام
جيفري كوك�س.
وكان �إيان بالكفورد ،زعيم
التكتل الربملاين للحزب القومي
اال�سكتلندي ،اعترب �أن رئي�سة احلكومة
�أرادت «�إخفاء الوقائع» و«ت�ضليل»
جمل�س العموم ،عرب معار�ضة ن�رش
الن�ص احلريف للر�أي القانوين حول
م�ضمون اتفاق «بريكزيت» .وطالبها
بتو�ضيح �سبب وجود اتفاق ببقاء
�إرلندا ال�شمالية يف ال�سوق املوحدة
الأوروبية� ،ضمن �ضمانات يف �ش�أن
حدودها ،يف حني �أن ال اتفاق م�شابه ًا
بالن�سبة �إىل ا�سكتلندا.
ون�رشت احلكومة اول ام�س االربعاء
الن�ص الكامل لهذا الر�أي ،ويقول
فيه كوك�س �إنه للح�صول على اتفاق
جديد يحدد العالقات بني اململكة

املتحدة واالحتاد االوروبي «ميكن �أن
تُ رغم احلكومة على خو�ض مفاو�ضات
طويلة جد ًا» .وين ّبه �إىل �أن الإجراءات
اخلا�صة ب�إرلندا ال�شمالية التي
تق�ضي مبالءمة الإجراءات اخلا�صة
باملقاطعة مع ما هو موجود يف
االحتاد ،لتجنّب قيام حدود مادية
مع جمهورية �إرلندا ،ميكن «�أن
ت�ستمر اىل ما ال نهاية» يف انتظار
ّ
التو�صل اىل اتفاق جديد.
ّ
وهذه الإجراءات التي ي�شار
�إليها با�سم «�شبكة �أمان» ،تثري
ا�ستياء النواب امل�شككني بالتجربة
الأوروبية ،والذين يطالبون بقطيعة
وا�ضحة مع االحتاد .كذلك تثري ا�ستياء
«احلزب الوحدوي الدميوقراطي» يف
�إرلندا ال�شمالية ،املتحالف مع
حكومة ماي� ،إذ يرف�ض �أي معاملة
خا�صة لإيرلندا ال�شمالية ويرى فيها
م�س ًا بوحدة اململكة املتحدة .هذه
احلجج ت� ّؤجج معار�ضة نواب التفاق
وتهدد امل�صادقة عليه يف
اخلروج،
ّ
الربملان يف  11ال�شهر اجلاري.
ويف حال رف�ض الربملان املوافقة
على االتفاق ،يق�ضي القانون ب�أن
متثل احلكومة �أمامه جمدد ًا خالل
 21يوماً ،لتو�ضيح الطريقة التي
امل�ضي يف
تريد اعتمادها يف �ش�أن
ّ
«الطالق».
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

ويل عهد �أبو ظبي يلتقي وزيرة اخلارجية الهندية

�أمري الكويت يلتقي ال�سراج

فيما يوا�صل رئي�س املجل�س
الرئا�سي حلكومة الوفاق فائز ال�رساج
جولة عربية ،التقى خاللها اول ام�س
الأربعاء �أمري الكويت ،قالت تقارير
�إيطالية �إن امل�شري خليفة حفرت
�أجرى لقاءات يف روما .واجتمع �أمري
دولة الكويت �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح ،مع ال�رساج حيث مت االتفاق
على عودة ال�سفارة الكويتية للعمل
يف طرابل�س� ،إىل جانب امل�ساهمة
يف برنامج �إعادة الإعمار .يذكر �أن
ال�رساج كان زار الأردن واجتمع مع
امللك عبدالله الثاين ،وال ُيعرف ما
عمان �أم ال
�إذا كان اجتمع مع حفرت يف ّ
كما كانت تقارير توقعت ذلك .وذكر
املكتب الإعالمي لرئي�س املجل�س
الرئا�سي� ،أن ال�رساج اتفق مع ال�شيخ
�صباح الأحمد على �أن يتبنى مندوب
دولة الكويت يف جمل�س الأمن ر�ؤية

حكومة الوفاق ،والتن�سيق مع
البعثة الأممية لدى ليبيا يف
هذا ال�ش�أن .كما جرى االتفاق
على م�ساهمة �صندوق الكويت
للتنمية يف برامج الإعمار،
وم�شاريع اخلدمات يف ليبيا،
�إ�ضافة �إىل التوا�صل مع �صندوق
الإمناء العربي لي�ساهم بدوره يف
هذه الربامج.
وتزامنا� ،أفادت و�سائل �إعالم
�إيطالية ب�أن قائد اجلي�ش الوطني
الليبي امل�شري خليفة حفرت و�صل
روما لعقد اجتماعات �رسية مع
رئي�س الوزراء جوزيبي كونتي،
ودبلوما�سي �أمريكي م�س�ؤول عن
امللف الليبي .وقالت وكالة "�أكي"
الإيطالية ،نقال عن م�صادر �إعالمية،
�إن حفرت و�صل روما الليلة املا�ضية
بزيارة غري معلنة يعقد خاللها

العدد ()56

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

اجتماع ًا مع �سفري الواليات املتحدة
لدى تون�س ،دانيال روبن�شتاين،
وهو امل�س�ؤول عن امللف الليبي يف
الإدارة الأمريكية .ويف وقت الحق من
يوم اول ام�س الأربعاء اجتمع قائد
اجلي�ش الوطني الليبي مع رئي�س
الوزراء الإيطايل كونتي .وو�صفت
�صحيفة "�إل مي�ساجريو" اجتماعات
حفرت بـ"ال�رسية للغاية" ،م�شرية
�إىل �أن هذه الزيارة ت�أتي بعد 20
يوما من امل�ؤمتر الدويل ب�ش�أن ليبيا
يف بالريمو حيث "لعب حفرت دورا
قياديا".

التقى ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة االماراتية ،وزيرة
اخلارجية الهندية �سو�شما �سواراج يف
العا�صمة الإماراتية �أبو ظبي ،بح�سب
بيان ر�سمي.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء "عالقات
ال�صداقة املتميزة التي جتمع البلدين
�إ�ضافة �إىل �أوجه التعاون الثنائي
يف خمتلف املجاالت الدبلوما�سية

بدء اعمال لقاء جنيف حول ال�صحراء

تون�س :متديد حالة الطوارئ

�أعلنت الرئا�سة التون�سية ،اول
ام�س الأربعاء� ،أن حال الطوارئ
ال�سارية يف البالد منذ نهاية 2015
حني ا�ستهدف تفجري �إرهابي حافلة
للأمن مت متديدها �شهرا واحدا.
وذكرت الرئا�سة يف بيان �أن رئي�س
اجلمهورية الباجي قائد ال�سب�سي
"قرر �إعالن حالة الطوارئ يف كامل
تراب اجلمهورية التون�سية ملدة
�شهر ابتداء من  07دي�سمرب � 2018إىل
 05يناير ."2019
وي�أتي هذا التمديد اجلديد يف �سياق
�سيا�سي متوتر ب�سبب التجاذبات قبل
االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية
املقررة يف العام .2019
ومن دون �أن تو�ضح �أ�سباب
التمديد� ،أ�شارت الرئا�سة �إىل �أن
ال�سب�سي اتخذ القرار "بعد الت�شاور
مع رئي�س احلكومة ورئي�س جمل�س
نواب ال�شعب ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة

بالأمن القومي".
ويف  24نوفمرب  ،2015قتل 12
عن�رصا يف الأمن الرئا�سي و�أ�صيب 20
�آخرون يف هجوم انتحاري ا�ستهدف
حافلتهم بو�سط العا�صمة تون�س
وتبناه تنظيم داع�ش.
وفر�ضت الرئا�سة على الإثر حالة
الطوارئ لـ 30يوما ،ثم مددت العمل
با�ستمرار لفرتات تراوحت بني �شهر
و� 3أ�شهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن
الرئا�سي ثالث اعتداء دام يتبنّاه

تنظيم داع�ش يف تون�س يف .2015
وقبل ذلك تبنى التنظيم الإرهابي
قتل �رشطي تون�سي و� 21سائحا
�أجنبيا يف هجوم م�سلح ا�ستهدف
متحف باردو (و�سط العا�صمة) يف 18
مار�س .2015
كما تبنى التنظيم قتل � 38سائحا
�أجنبيا يف هجوم مماثل على فندق
يف والية �سو�سة (و�سط �رشق) يف 26
يونيو .2015
وتعطي حالة الطوارئ ال�سلطات
�صالحيات ا�ستثنائية وا�سعة مثل
حظر جتول الأفراد واملركبات
ومنع الإ�رضابات العمالية ،وفر�ض
الإقامة اجلربية وحظر االجتماعات،
وتفتي�ش املحالت ليال ونهارا ومراقبة
ال�صحافة واملن�شورات والبث الإذاعي
والعرو�ض ال�سينمائية وامل�رسحية،
وكل ذلك من دون وجوب احل�صول
على �إذن م�سبق من الق�ضاء.

اختتام �أول معر�ض لل�صناعات الع�سكرية يف م�صر

اختتمت وزارة الدفاع امل�رصية
اول �أم�س االربعاء معر�ضها
لل�صناعات
الأول
الدويل
الدفاعية والع�سكرية (�إيديك�س
 )2018الذي ا�ستمر � 3أيام،
مر�سخ ًا دور م�رص الإقليمي و�سط
م�شاركة دولية وا�سعة.
�إذ �أتاح املعر�ض فر�صة �أمام
الدول امل�شاركة واملنتجة
لنظم الت�سليح ،يف وقت التقى
رئي�س �أركان حرب القوات
امل�سلحة الفريق حممد فريد
عدد ًا من امل�س�ؤولني الع�سكريني
الأفارقة على هام�ش املعر�ض
لبحث تعزيز التعاون.
وحتدث الناطق با�سم القوات
امل�سلحة امل�رصية العقيد
�أركان حرب تامر الرفاعي
عن �إ�شادة امل�شاركني يف
املعر�ض بالتنظيم امل�رصي،

الفت ًا �إىل �أن امل�شاركة
املعر�ض
الوا�سعة
(� 376رشكة) ،ت�ؤكد
«دور م�رص الريادي يف
املنطقة» ،كما تعك�س
«ثقة املجتمع الدويل
وال�رشكات العاملية
بالدولة امل�رصية».
والتقى الفريق حممد
هام�ش
على
فريد
فعاليات املعر�ض،
ال من وزير الدفاع الكامريوين
ك ً
جوزيف بيتى ع�صوم ورئي�س
الأركان املايل الفريق مببا
مو�سى ورئي�س الأركان الرواندي
الفريق باتريك نيامفومبا
والوفود املرافقة ،ملناق�شة
عدد من امللفات يف �ضوء
عالقات ال�رشاكة والتعاون
بني القوات امل�سلحة ،وبحث
تطورات الأو�ضاع وانعكا�ساتها
على القارة الأفريقية
وهن�أ وزير الدفاع الكامريوين
املايل
الأركان
ورئي�س
ورئي�س الأركان الرواندي
م�رص بالنجاح يف تنظيم �أكرب
معار�ض ال�صناعات الدفاعية
ال�رشق
يف
والع�سكرية
الأو�سط و�أفريقيا ،معربني
عن �سعادتهم بامل�شاركة يف

املعر�ض .كما مت بحث دعم
التعاون الع�سكري والتدريبات
امل�شرتكة ،م�شيدين بدور م�رص
الرامي �إىل مواجهة حتديات يف
املنطقة على ر�أ�سها مكافحة
االرهاب.
والتقى فريد رئي�س هيئة
اخلدمة الوطنية واالحتياطية
الإماراتي اللواء الركن �أحمد
بن طحنون �آل نهيان ،لبحث
التعاون والتن�سيق.
وجال رئي�س �أركان حرب
القوات امل�سلحة على �أجنحة
املعر�ض ،والتقى وزير الدولة
للإنتاج احلربي الدكتور حممد
الع�صار �أم�س رئي�س �رشكة
راينميتال الإيطالية لل�صناعات
احلربية ،ملناق�شة امل�رشوعات
التي يتم التعاون فيها مع
�رشكات الإنتاج احلربي.
ال�رشكة
رئي�س
و�أعرب
عن فخره بتطور ال�صناعات
الدفاعية امل�رصية ،وبتنظيم
م�رص املعر�ض ال�ضخم .و�أو�ضح
�أن «راينميتال» لديها رغبة
يف تطوير التعاون مع وزارة
الإنتاج احلربي يف جماالت
الأنظمة الدفاعية بعدما مل�سته
من تطور يف �إمكانات الت�صنيع
لديها.

واالقت�صادية واال�ستثمارية" ،بح�سب
البيان .يقيم حواىل ثالثة ماليني
هندي يف دولة االمارات.

احت�ضن مقر مكتب الأمم املتحدة
يف جنيف اول ام�س االربعاء
اجلل�سة الأوىل للمائدة امل�ستديرة
حول نزاع ال�صحراء التي دعا
لها هور�ست كوهلر ،املمثل
ال�شخ�صي للأمني العام للأمم
املتحدة اىل ال�صحراء .اختار
كوهلر �أن تكون مغلقة ،وتهدف
�إىل �إعادة �إطالق املفاو�ضات
املبا�رشة بني �أطراف نزاع
ال�صحراء ،بعد توقف دام �ست
�سنوات .وبالإ�ضافة �إىل املغرب
وممثلي جبهة البولي�ساريو
 ،دعا كوهلر كال من اجلزائر
وموريتانيا للم�شاركة يف هذه
اجلل�سة ،التي تنعقد يف �إطار
جدول �أعمال يتكون من ثالث
نقاط هي  :الو�ضع الراهن
والإندماج الإقليمي  ،واملراحل
املقبلة للم�سل�سل ال�سيا�سي
لنزاع ال�صحراء.

جل�سة
ح�رض
وزراء
املفاو�ضات
املغرب
خارجية
واجلزائر وموريتانيا
بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن
جبهة البولي�ساريو.
الوفد
ويتكون
املغربي اىل اجتماع
نا�رص
من
جنيف
وزير
بوريطة،
اخلارجية والتعاون
الدويل ،وعمر هالل،
املمثل الدائم للمغرب
لدى الأمم املتحدة،
بالإ�ضافة �إىل منتخبني ميثلون
�سكان الأقاليم اجلنوبية وهم
حمدي ولد الر�شيد ،رئي�س جهة
العيون ال�ساقية احلمراء و نائب
عمدة مدينة العيون ،و�أحد �أعيان
قبيلة الرقيبات ال�صحراوية،
وينجا اخلطاط ،رئي�س جهة
الداخلة وادي الذهب وهو ع�ضو
�سابق يف جبهة البولي�ساريو
 ،عاد �إىل املغرب يف منت�صف
الت�سعينيات من القرن املا�ضي،
وفاطمة العديل ،وهي ع�ضو يف
جمل�س بلدية مدينة �سمارة.
ويعلق كوهلر الأمل على هذا
االجتماع لتعبيد الطريق نحو
جولة جديدة من املفاو�ضات
بهدف التو�صل �إىل حل توافقي
لنزاع ال�صحراء .وكانت اجلولة
ال�سابقة للمفاو�ضات ،والتي
�أطلقت يف  ،2007قد توقفت يف
. 2012

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

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

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

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()56

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

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

با�ستا من الديدان ..الكابو�س يتحول �إىل حقيقة
با�ستا الديدان ..مطبوخة من ديدان متت
تربيتها منزليان�سمع كثريا �أو نرى بني احلني
والآخر يف التلفزيون �أو ال�سينما� ،أ�شخا�صا
ي�أكلون احل�رشات ،الديدان خ�صو�صا ،باعتبارها
ح�رشات غري �ضارة وغذاء مفيدا حتتوي على
الكثري من الربوتني والقليل من الكولي�سرتول.
و�أكل احل�رشات ،الذي يتذمر منه النا�س
عموما� ،أمر �شائع يف دول �رشق وجنوب �رشقي
�آ�سيا ،مثل ال�صني وتايالند.
لكن الفكرة غري العادية �أ�صبحت الآن واقعا،
يف هونغ كونغ ،بف�ضل كاثرينا �أونغر� ،إذ �أ�صبح
بالإمكان تربية الديدان يف املنزل ،وا�ستخدامها
يف �إعداد طبق با�ستا "لذيذ ورائع" ،رمبا مع
�صل�صلة البندورة بالب�صل والفلفل ،بح�سب ما
ذكرت وكالة رويرتز.وتعمل �أونغر ،البالغة
من العمر  28عاما وم�ؤ�س�سة �رشكة متخ�ص�صة
يف تربية احل�رشات يف �أوعية منذ  ،2016على
�إنتاج منوذج مدمج من الأوعية لرتبية الديدان

يف املنازل �أو يف ف�صول الدرا�سة يف ح�ص�ص علم
الأحياء.وهذه الأوعية قد تكون مغرية لع�شاق
تناول احل�رشات والديدان� ،سواء بالتحمي�ص
�أو على �شكل وجبة با�ستا لذيذة ،فرتبيتها يف
املنزل ال يحتاج �إىل م�ساحة� ،إذ ميكن تربيتها
يف الأوعية مع قليل من الرتبة واملاء .وتعتقد
�أونغر� ،أنه ب�سبب الزيادة ال�سكانية الكبرية
خالل العقدين املقبلني� ،سي�ضطر النا�س
للبحث عن م�صادر بديلة للحوم ،وبنظرها ف�إن
احل�رشات هي البديل املتاح وال�سهل للحوم� ،إذ
ميكن تربيتها على الرتبة ومب�ساحة حمدودة
وبقليل من املاء.
وقال �صاحب مطعم "�شعب يونان" يف هونغ
كونغ ،يل ت�شينغ�" :إنها غنية بالربوتني وقليلة
الكولي�سرتول" ،م�ضيفا �أنه يعترب اجلنادب
املحم�صة والديدان مفيدة ل�صحته.
غري �أن الأخ�صائية يف التغذية ميلز براي�س،
تقول �إن �إنتاج بدائل الربوتني ،مثل احل�رشات،
يظل عري خا�ضع للت�رشيعات والقوانني ،ورمبا
يكون لهذا انعكا�سات �سلبية على �سالمة الطعام
وذائقة امل�ستهلك .ويقول رئي�س ق�سم العمليات
يف ليفني فارم ،كاليتون وونغ� ،إنه بخالف
اللحوم ،ت�ستطيع �أن تعد الديدان بطريقتني
خمتلفتني "لذيذة وحلوة" .ويف الأثناء كان
وونغ يعد وجبة الديدان املطبوخة بالطماطم
والفلفل والب�صل مع �صل�صلة البا�ستا.

مراهقان ي�سرقان طائرة ويحلقان بها على طريق �سريع

�رسق مراهقان طائرة �صغرية يف منطقة ريفية ب�رشق
والية يوتا الأمريكية ،وحلقا بها على ارتفاع منخف�ض
فوق طريق �رسيع ،ثم هبطا يف مطار حملي قبل القب�ض
عليهما.
وقال مكتب قائد �رشطة مقاطعة وينتاه يف بيان،
�إن املراهقني ويبلغان من العمر  14و 15عاما� ،رسقا
الطائرة �أحادية املحرك من مهبط طائرات خا�ص يف
بلدة جن�سن ال�صغرية يف �شمال �رشق يوتا ،وفق ما
نقلت رويرتز.وحلق املراهقان على ارتفاع منخف�ض
فوق الطريق ال�رسيع  ،40وقد �شوهدا فوق منطقة
جو�رش على بعد نحو  50كيلومرتا غربي املنطقة التي
�أقلعا منها .و�أ�ضاف املكتب� ،أنهما فكرا يف موا�صلة الطريان غربا �إىل منطقة �أكرث �سكانا يف يوتا،
لكن قررا العودة والهبوط يف مطار فرينال املحلي على بعد نحو  25كيلومرتا من منطقة الإقالع.
و�ألقت ال�رشطة القب�ض على املراهقني بالقرب من املطار ،و�أودعتهما يف مركز لل�شباب باملنطقة،
دون �أن يذكر بيان املكتب التهم املوجهة لهما.

طيار يتجاوز موقع هبوطه بـ 50كم بعد "غفوة"

الرحلة كانت واحدة من �سبع رحالت
جوية �سريت يف ذلك اليوم
جتاوز طيار عن مقر هبوطه بحوايل 50
كيلومرتا بعد �أن زعم �أنه نام �أثناء رحلة
م�ست�أجرة لطائرة ذات حمركني ،ميكنها �أن
حتمل  9ركاب.

وقال مكتب �سالمة النقل
الأ�سرتايل �إنه يحقق يف حالة
"ا�ستهتار الطيار" بعد رحلة
بتاريخ  8نوفمرب من ديفونبورت
يف ت�سمانيا �إىل جزيرة كينغ
املجاورة.
متابعة
بيانات
و�أظهرت
الرحالت اجلوية �أن رحلة
الـ� 6:21صباحا هبطت ب�سالم يف
مطار كينغ �آيالند بالقرب من بلدة كوري
على الرغم من جتاوزها هدفها بـ 46كم.
و�أظهرت البيانات الربيطانية �أن الرحلة
كانت واحدة من  7رحالت جوية �سريت يف
ذلك اليوم.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

�سائح يعي�ش جتربة "رعب" يف ال�سماء

ر�صد مقطع فيديوالربيطانية حلظة
مروعة ل�سقوط رجل من طائرة �رشاعية،
ن�سي قائدها �أن يربطه بها قبل الإقالع.
� ،إن الرجل كان يخترب جتربة التحليق
يف الطائرة ال�رشاعية لأول مرة ،لكنه
يبدو �أنه لن يعيدها �أبدا ب�سبب املوقف
املرعب الذي تعر�ض له.
فمبا�رشة بعد �إقالع الطائرة ،فقد
الأمريكي كري�س غورك�سكي ،الذي كان
يق�ضي عطلته يف �سوي�رسا ،توازنه لأنه مل
يكن مربوطا بحزام الأمان اخلا�ص بالطائرة ،فكاد �أن ي�سقط من علو �شاهق.
وجنح غورك�سكي يف البقاء متم�سكا بالطائرة لأكرث من دقيقتني ،بالرغم من �أن املهمة مل تكن
�سهلة .ون�رش ال�سائح الأمريكي الفيديو على الإنرتنت ،معلقا عليه بالقول "جتربة املوت" ،حيث
�أفاد ب�أنه كان يخو�ض التجربة لأول مرة من حافة جبلية علوها يناهز  1200مرتا.
وبعد اقرتابه من ال�سطح وتعب يديه من قوة الإم�ساك ،قفز �إىل الأر�ض دون �أن يعري �أي اهتمام
ل�سالمة ج�سده .وذكر كري�س �أنه �أجرى عملية جراحية على مع�صمه ،الذي �أ�صيب خالل القفزة ،م�شريا
�إىل �أن حالته على ما يرام.

خزنة م�ستعملة جتعل رجال من �أ�صحاب املاليني

ا�شرتى رجل �أمريكي خزنة نقود م�ستعملة
مببلغ زهيد يف مزاد علني ،لكن املفاج�أة
كانت �أنها ممتلئة عن �آخرها مباليني
الدوالرات
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
اجلمعة� ،أن رجل املزادات ال�شهري يف والية
كاليفورنيا ،دان دو�ستون ،ك�شف عن الأمر
خالل فيديو ن�رشه على ح�سابه الر�سمي يف
موقع "تويرت" ،الأ�سبوع املا�ضي.
":لدي ق�صة �أريد �أن �أخربك �إياها"،
م�ضيفة "زوجي ا�شرتى من �أحد مزاداتك
خزنة م�ستعملة مببلغ  500دوالر".
وتابعت �أن اخلزنة مل تكن فارغة ،بل كان
فيها  7.5مليون دوالر �أمريكي نقدا.
ومل يك�شف دو�ستون ،الذي يقدم �أي�ضا
برنامج تلفزيونيا خا�صا باملزادات ،هوية
م�شرتي اخلزنة املحظوظ �أو املر�أة التي
�أخربته بالق�صة ،ومل يذكر متى �أو �أين مت �رشاء

اخلزنة.
لكن الأمر مل ينته هنا� ،إذ �رسعان ما خاطب
حمامي ال�سيدة ،قائال �إنه ميثل املالكني
الأ�صليني للخزنة وما فيها من �أموال ،عار�ضا
دفع مبلغ � 600ألف دوالر عليها مقابل �إعادة بقية
املبلغ .وقال �إن املر�أة وزوجها رف�ضا العر�ض،
لكنهما قبال عر�ضا ثانيا مببلغ  1.2مليون دوالر
مقابل �إعادة  6.3مليون دوالر.

�إعــــالنات
ال�سيد /حمد ادم �صالح قدم عر�ض ًا قال فيه لقد تويف ابن عمى املرحوم /ال�شهيد احمد حممد
ادري�س بتاريخ 2018/09/22م كما توفيت زوجته ال�سيده املرحومه � /سعيدة على عمر بتاريخ
2015/12/25م وتركو وريثه وحيدة فقط املذكوره ادناه
ابنته القا�رص البالغة � 11سنه
خديجه احمد حممد �إدري�س
وعلى من يدعى ب�ألإرث او يعرت�ض ان يتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية قندع بتاريخ اخلمي�س
2018/12/27م .
حمكمة قندع ال�شرعية
**************
تقدمت اىل املحكمة ال�سيدة /جميلة خليفه ادري�س بتاريخ 2018 /11 /26م وقدمت عر�ض ًا قالت
فيه تويف زوجي املرحوم /عبده قرب حممود بتاريخ 2017 /9 /11م وترك من الورثة ال�رشعيني له
املذكورين �أدناه:
 /1جميلة خليفة �إدري�س زوجته
ومن الأبناء
 /2نورة عبده قرب � /3صابرين عبده قرب � /4صباح عبده قرب � /5إكرام عبده قرب � /6أفراح عبده قرب
 /7يا�سني عبده قرب � /8إبراهيم عبده قرب  /9نعمة عبده قرب  /10نورالدين عبده قرب � /11سعدي
عبده قرب
وعلى من يدعي حقه بالإرث �أو يعرت�ض �أن يتقدم �إىل املحكمة خالل �شهر من �صدور الإعالن
باجلريدة الر�سمية.
حمكمة كرن ال�شرعية
**************
تقدم املدعو /يو�سف �إدري�س �إ�سحاق �إىل املحكمة بعر�ض قال فيه لقد توفيت والدتي ال�سيدة� /أمنة
�صالح علي بتاريخ 2016 /12 /27م وتركة من الورثة ال�رشعيني الآتية �أ�سما�ؤهم.
 /1يو�سف �إدري�س � /2إبراهيم �إدري�س  /3زهرة �إدري�س  /4ثريا �إدري�س ،وعلى كل من يدعي حقه
بالإرث �أو يعرت�ض �أن يح�رض اىل ملحكمة خالل �شهر من �صدور الإعالن باجلريدة.
حمكمة كرن ال�شرعية
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االرتريون يف قطر يحتفلون باملهرجان ال�سنوي بحفاوة كبرية
نوفمرب املن�رصم وا�ستمر لـ 3
ايام  ،حيث ا�شتملت فعالياته
على قرية تراثية حتتوي على
املعدات التقليدية واعمال

نظم االرتريون يف قطر
مهرجانهم ال�سنوي العا�رش
بح�ضور عدد كبري من املواطنني
وال�ضيوف املدعوين واع�ضاء

ال�سلك الدبلوما�سي وغريهم
من ال�ضيوف.
وحفل املهرجان الذي افتتح
يف التا�سع والع�رشين من

احتفلت اجلالية االرترية
بالكويت بقرار رف�ض احلظر
اجلائر حتت �شعار ( بف�ضل
احتادنا انت�رصنا على احلظر غري
القانوين).
وقامت اجلالية بتقييم املهام
والن�شاطات التى قامت بها

خالل الفرتة املا�ضية من اجل
امل�ساهمة يف رفع احلظر عن
ارتريا ،م�ؤكدين عزمهم على
امل�ساهمة من اجل اجناح م�سرية
التنمية االقت�صادية للبالد،
وازالة التحديات وال�صعوبات
التى ميكن ان تواجه امل�سرية.

وعرو�ض مو�سيقية
يدوية
ا�ضافة اىل عرو�ض فوتوغرافية
تعك�س املوارد ال�سياحية وتاريخ

ارتريا.
وقال �سفري ارتريا يف قطر
ال�سيد  /علي ابراهيم ان
مهرجان االرتريني يف قطر يلعب
دورا كبريا يف تقوية االوا�رص
وتعزيز العالقات مع اجلاليات
االخرى ا�ضافة اىل ربط االرتريني
بثقافتهم ووطنهم ،وقال ان
مهرجان هذا العام يجري بعد
رفع احلظر اجلائر غري القانوين
بت�صدي و�صمود ال�شعب
االرتري القويني ،معربا عن
تهنئته احلارة بهذه املنا�سبة.
من جهته قال رئي�س اجلالية
االرترية يف قطر ال�سيد /وليد
يا�سني ان املهرجان يعك�س
جمال تعددنا ووحدتنا" م�شريا
اىل ان من ايجابيات املهرجان
انه يعد ج�رسا ً دبلوما�سيا
وثقافيا للتالقي مع ال�شعوب
واجلاليات االخرى.
وا�ضفت الفرقة الفنية التي
ذهبت من ارتريا على فعاليات
املهرجان روعة وجماالً.
ويف اخلتام وزعت ال�شهادات
التقديرية للجهات التي �سعت
الخراج املنا�سبة الوطنية
ال�سنوية بهذا ال�شكل.

اجلالية االرترية بالكويت حتتفل بقرار رفع احلظر

وذكر القائم باعمال ال�سفارة
ال�سيد /حمد يحي حايل يف
الكلمة التى القاها يف املنا�سبة
ان احلظر اجلائر الذي فر�ض على
ارتريا و�شعبها منذ  2009قد
رفع بف�ضل عزمية و�صمود
ال�شعب واحلكومة االرترية.

م�ؤكدا �رضورة م�شاركة اجلميع
من اجل اجناح برامج التنمية
االقت�صادية املو�ضوعة .
ويف ختام االحتفال قدمت
هدايا ملن لعبوا دورا كبريا يف
جلنة الت�صدي
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اجلرائم �ضد ال�سالمة ال�شخ�صية
�أن �ضمان حياة الإن�سان و�سالمة نف�سه
واحلفاظ على �أمنه وكرامته هى من
احلقوق التى حتافظ عليها كل القوانني
وتعمل على �صيانتها وكل الت�رشيعات
اجلنائية ملختلف الدول تحُ ّرم امل�سا�س
بهذه احلقوق  ،وتعاقب كل �شخ�ص
يحاول �إنتهاك هذه احلقوق و�إن �أنواع
اجلرائم املرتكبة �ضد �سالمة الأ�شخا�ص
والتى �سوف نتطرق اليها هى اجلرائم
التى تقع وت�ستهدف النيل من الإن�سان
ج�سدي ًا وتنعك�س �آثارها عليه مثل
الإعاقة اجل�سدية وغريها  ،وتعيق
ومتنع الإن�سان من ممار�سة حياته
الطبيعية كما كان احلال قبل الإ�صابة
وهذه اجلرائم
هــــى -:
 / 1الأذى اجل�سدى اجل�سيم
ق�سم قانون العقوبات الإرترى جرمية
الأذى اجل�سدى اجل�سيم اىل ق�سمني
همــــا -:
الق�سم الأول وهى جرمية الأذى
تعمد واملق�صود مع �سبق
اجل�سدى املُ ّ
والرت�صد.
الإ�رصار
ُ
والق�سم الثانى هو جرمية الأذى
اجل�سدى ال�شديد التى تقع نتيجة خط�أ
و�إهمال من قبل اجلاين دون �أن يكون
لديه الرغبة والإرادة فى �إرتكاب ذلك
الفعل .
وبناءا على هذا التق�سيم ف�إن �أي
�شخ�ص يرتكب � ،أو يكون �سبب ًا فى
�إرتكاب جرمية الأذى اجل�سدى ب�شكل
متعمد بحق �شخ�ص �آخر وذلك من خالل
ّ
�إ�ستخدام القوة املفرطة ف�إنه يخ�ضع
للعقوبة املقررة جلرمية الأذى اجل�سدى
اجل�سيم املن�صو�ص عليها فى قانون
العقوبات الإرترى وفق �أحكام املادة
 284التى تن�ص على ( ال�شخ�ص الذى
ي�سبب عمد ًا �أذى بدني ًا ل�شخ�ص �آخر � ،أو
ب�ستخدم القوة فى مواجهته � ،أو يحدث
اي �أثر على ج�سده يعاقب ح�سب �أمر
التدرج الوارد �ضمن امللحق رقم  5من
هذا القانون وال يجوز املحاكمة على
الأذى اجل�سدى � ،أو التهجم عمد ًا اال
بناء ًا على �شكوى مقدمة من قبل املجني
عليه فقط )
والنوع الثانى وهو الأذى اجل�سدى
ب�إهمال-:
وهذا النوع من اجلرائم ينعدم فيه
الق�صد اجلرمى �أي مل يكن اجلاين قا�صد ًا
�إرتكاب اجلرمية بل حتدث وتقع نتيجة
�إهمال اجلاين مما يت�سبب فى احلاق
�أذى ج�سدى بليغ بحق �شخ�ص �آخر وذلك
من خالل �إ�ستخدام القوة املفرطة مما
�أدى ذلك اىل �إ�صابة املجني عليه ب�أذى
ج�سدى بليغ مل يكن فى ح�سبان اجلاين
فى هذه احلالة ف�إن املتهم يعاقب
بثلث العقوبة املقررة جلرمية الأذى
اجل�سدى البليغ الواردة فى امللحق
رقم  5من هذا القانون  ،لكن �إذا وقعت
جرمية الأذى اجل�سدى البليغ من قبل

�شخ�ص خمت�ص �صاحب مهنة حمرتف
تقع عليه م�س�ؤولية احلفاظ على حياة
النا�س و�صحتهم ويقع عليه التزام
قانونى ب�رضورة ممار�سة عمله هذا
بحرفية تامة ،لكن رغم كل ذلك ونتيجة
لإهماله وعدم �إحرتامه لعمله املهنى
الذى ميار�سه يت�سبب فى احلاق �أذى
ج�سدى �شديد بحق �شخ�ص �آخر فى هذه
احلالة ف�إن العقوبة تكون م�شددة اىل
حد ما ويعاقب بن�صف العقوبة املقررة
جلرمية الأذى اجل�سدى اجل�سيم الواردة
�ضمن امللحق رقم  5من هذا القانون .
وال يجوز رفع الدعوى �ضد اجلاين
ومعاقبته �إال بناءا على �شكوى مقدمة
من قبل املجني عليه فقط وذلك وفق
�أحكام املادة  285من قانون العقوبات
الإرترى التى تن�ص على -:
 / 1ال�شخ�ص الذى ي�سبب ب�إهمال ،
�أذى بدني ًا ل�شخ�ص �آخر � ،أو ي�ستخدم
القوة فى مواجهته � ،أو يحدث �أي �أثر
على ج�سده  ،يعاقب بثلث العقوبة
املقررة ح�سب �أمر التدرج الوارد �ضمن
امللحق رقم  5من هذا القانون .
� / 2إذا �أُرتكبت اجلرمية بوا�سطة
�شخ�ص مهنى على عاتقه واجب املحافظة
على حياة � ،أو �صحة املجني عليه ف�إن
اجلاين يعاقب بن�صف العقوبة املقررة
ح�سب �أمر التدرج الوارد فى امللحق رقم
 5من هذا القانون .
 / 3ال يجوز حماكمة اجلاين على
جرمية الأذى اجل�سدى � ،أو التهجم
ب�إهمال اال بناء ًا على �شكوى مقدمة من
املجني عليه فقط .
 / 2تقدمي مادة �ضارة
�إن تناول بع�ض املواد الكيميائية
ال�ضارة ميكن �أن ت�ؤدى اىل الإ�رضار
ب�صحة الإن�سان وترتتب عليها �آثار
�سلبية خطرية جدا  ،قد ت�ؤدى فى بع�ض
احلاالت اىل الوفاة  ،وميكن �أن ت�ؤدى
�أي�ض ًا هذه املواد ال�ضارة اىل تعطيل �أو
ف�شل بع�ض �إجزاء ج�سم الإن�سان  ،و�إذا
ت�سبب اي �شخ�ص فى الإ�رضار ب�شخ�ص
�آخر من خالل تقدميه مادة كيميائية
�سامة �أو �ضارة ب�صحة الإن�سان وكان
الفاعل يعلم متام ًا مدى قدرة وت�أثري
املادة الكيميائية املقدمة للمجني
عليه على تعطيل �أجزاء من ج�سمه � ،أو
ف�شل البع�ض منها من القيام بوظائفه
املعتادة فى كل هذه احلاالت ف�إن
اجلاين يعترب مرتكب ًا جرمية تقدمي
مادة �سامة �ضارة ب�صحة الإن�سان معاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 6
ا�شهر وال تتجاوز � 12شهر ًا � ،أو الغرامة
املالية التى ترتاوح بني 001،20
حتى  000،50الف نقفة وذلك وفق
�أحكام املادة  286من قانون العقوبات
الإرترى التى تن�ص على ( ال�شخ�ص الذى
يقدم � ،أو يت�سبب فى يقدم لأي �شخ�ص ،
ّ
�أو يت�سببفى �أن يتناول اي �شخ�ص �سم ًا
قدم
�أو �أية مادة كيميائية �ضارة بعلم املُ ّ
قدرتها على تعطيل الوظائف اجل�سدية

لذلك ال�شخ�ص الآخر يعترب مرتكب ًا
جرمية تقدمي مادة �سامة املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 6
ا�شهر وال تتجاوز � 12شهر ًا مع الغرامة
املالية التى ترتاوح بني  001،20حتى
 000،50الف نقفة وت�سدد فى �شكل
�أق�ساط بفوا�صل زمنية تبلغ كل دفعية
منها  500،2الف نقفة)
� / 3سلب قدرة املجني عليه الإدراك
�أن ال�شخ�ص الطبيعى الذى يتمتع
ب�سلوك �سوى هو ذلك ال�شخ�ص الذى
يدرك تبعات كل الت�رصفات التى
يقوم بها ويتحمل م�س�ؤولية �أفعاله
وت�رصفاته اي كانت  ،لكن فى بع�ض
الأحيان ميكن لهذا الإن�سان الطبيعى �أن
يكون عر�ضة لفقدان قدرته على الإدراك
والتمييز �إذ يكون غري قادر على �إتخاذ
القرار �أو العمل ل�سلب حريته وذلك من
خالل قيام اجلاين بتنومي املجني عليه
ب�أي و�سيلة �سواء كانت مواد خمدرة ،
�أو كحولية  ،مما يجعل املجني عليه
عبارة عن �آلة مت ال�سيطرة عليها من قبل
اجلاين فى هذه احلالة يعترب اجلاين قد
�أرتكب جرمية �سلب �إرادة وقدرة املجني
عليه من خالل ممار�سة خمتلف �أنواع
ال�ضغوط والإكراه �ضده وهى جرمية
معاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة
ال تقل �شهر واحد وال تتجاوز  6ا�شهر
�،أو الغرامة املالية التى ترتاوح بني
 001،5حتى  000،20الف نقفة ت�سدد
فى �شكل �أق�ساط تبلغ قيمة كل ق�سط
 000،1نقفة  .ويجب التذكري هنا ب�أنه
اليجوز مقا�ضاة وحماكمة املتهم فى
جرمية �سلب القدرة والإرادة �إال بناء ًا
على �شكوى مقدمة من قبل املجني
عليهفقط وذلك وفق �أحكام املادة 287
من قانون العقوبات التى تن�ص على
 / 1ال�شخ�ص الذى ي�سلب �شخ�ص ًا �آخر
بدون �إرادته  ،قدرته على الإدراك �أو
حريته فى �إتخاذ القرار �أو الفعل �سواء
ب�إيحاء تنوميى �أو مبواد كحولية �أو
مبخدرات � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى يعترب
مرتكب ًا جرمية �سلب القدرة على الإدراك
اجلرمية الب�سيطة من الدرجة  2املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن
�شهر وال تتجاوز  6ا�شهر � ،أو الغرامة
املالية التى ترتاوح بني  001،5اىل
وت�سدد على دفعيات بفوا�صل
000،20
ّ
زمنية تبلغ كل دفعية منها 000،1
نقفة.
 / 2ال يجوز املحاكمة على جرمية
�سلب القدرة القدرة على الإدراك اال
بناء ًا على �شكوى مقدمة من قبل املجني
عليه.
 / 4تقييد حرية ال�شخ�ص على احلركة
فى بع�ض الأحيان يكون الإن�سان
لي�س حر ًا غري قادر على التمتع بحقه
الطبيعى والقانونى فى احلركة متى
واين ما اراد وذلك ب�سبب بع�ض العادات
والتقاليد املوروثة �أو لأي �سبب �آخر
ك�أن يختطف ب�إ�ستخدام القوة من قبل

�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرين � ،أو يخ�ضع
لعملية الغ�ش واخلداع �أوالتدلي�س
وذلك لتحقيق م�صالح �شخ�صية و�أهداف
غري م�رشوعة خمالفة لأحكام القانون
تقيد حرية
و�إن الو�سائل التى حتد �أو
ّ
ال�شخ�ص على احلركة تتمثل فى
الإختطاف وهى من اجلرائم ال�شائعة
وكذلك احلجز وال�سلب غري امل�رشوع .
جرمية ال�سلب والإختطاف
هذا النوع من اجلرائم يقع عادة
من قبل الرجال �ضد الن�ساء فالرجل
يتزوج بفتاة
الذى مل يكن مبقدوره �أن
ّ
بالطرق القانونية لأ�سباب عديدة متنع
�إمتام هذا الزواج يلج�أ اىل خطف الفتاة
والإختالء بها مدة من الزمن تكون
كافية لإقناع �أ�رستها ب�رضورة ال�سماح
لهم بالزواج ن وغالب ًا ما تكون عملية
اخلطف واحلجز هذه عن طريق �إ�ستخدام
القوة التى ت�ستطيع الفتاة مقاومتها
وبالتاىل ف�إن قيام �أي �شخ�ص بخطف
�شخ�ص �آخر �أو حجزه ب�إ�ستخدام القوة
بدون رغبته و�إرادته من خالل �إتباع
و�سائل الإكراه املادى �أو املعنوى
من خداع وغ�ش وتدلي�س وغريها من
فعله هذا
الو�سائل غري امل�رشوعة يعد
ُ
جناية يعاقب عليها القانون �إذا ما ثبت
�إدانة املتهم من قبل املحكمة حيث ينال
عقوبة ال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 3
�سنوات وال تتجاوز � 5سنوات لإقرافه
جرمية اخلطف واحلجز غري القانونى
وذلك وفق �أحكام املادة  288من قانون
العقوبات التى تن�ص على الآتــ-:
ال�شخ�ص الذى يخطف �أو ي�ستدرج
�شخ�ص ًا �آخر عن طريق القوة �أو اخلداع
دون ر�ضا ذلك ال�شخ�ص  ،بعترب مرتكب ًا
جرمية الإختطاف �أو الإ�ستدراج اجلرمية
اخلطرية من الدرجة  8املعاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 3
�سنوات وال تتجاوز � 5سنوات .
احلجز غري امل�رشوع
النوع الآخر من تقييد حرية ال�شخ�ص
فى احلركة يتمثل فى قيام اي �شخ�ص
ب�إلقاء القب�ض على �شخ�ص �آخر
ب�إ�ستخدام القوة و�إجباره على اخل�ضوع
لإرادته � ،أو يقوم بحب�س ذلك ال�شخ�ص
ويقيد
�،أو يقوم ب�إعتقاله �،أو يحد
ّ
حريته ب�أي �شكل من الأ�شكال دون �أن
ال قانون ًا من �أجل القيام
يكون خمو ً
بذلك ف�إنه يعترب مرتكب ًا جرمية احلجز
غري امل�رشوع املعاقب عليها بال�سجن
ملدة حمددة ال تقل عن �سنة واحدة وال
تتجاوز � 3سنوات وذلك وفق �أحكام
املادة  289من قانون العقوبات التى
تن�ص على الآتــى -:
ال�شخ�ص الذى يلقى القب�ض على � ،أو
أويقيد ،ب�أي �شكل
يحب�س � ،أو يعتقل�،
ّ
حرية �شخ�ص �آخر دون �سلطة �رشعية
يعترب مرتكب ًا جرمية احلجز غري
امل�رشوع اجلرمية اخلطرية من الدرجة
 9املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة
ال تقل عن �سنة واحدة وال تتجاوز 3
�سنوات .
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العدد ()56

املدير العام مل�ست�شفى عدي قيح

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

امل�ست�شفى يقدم كافة اخلدمات ال�صحية ب�شكل وا�سع ل�سكان املديرية و�ضواحيها
يعترب م�ست�شفى عدي قيح �إحدى �أكرب امل�ؤ�س�سات ال�صحية اال�ست�شارية التي تتواجد يف �إرتريا،
يقدم اخلدمات ال�صحية لكافة القرى واملناطق املجاورة ملديرية عدي قيح ،ويقدم هذا امل�ست�شفى
خدمات �سريعة وجيدة لكافة املر�ضى املرتددين وامل�ستلقني ب�أ�سرة امل�ست�شفى ،ويبلغ ال�سكان اىل 60
الف ن�سمة والذين ي�ستفيدون من خدمات هذا امل�شفى ،باال�ضافة اىل �أنه يقوم ب�إجراء العمليات
ال�صغرى لالطفال والكبار ،باال�ضافة اىل املواليد اجلدد الذين ينالون الرعاية ال�صحية ،وعالج
اال�سنان ،والعيون ،وغريها من اخلدمات ال�صحية التي يقدمها ،حيث يتواجد بامل�ست�شفى � 4أطباء،
وثالثه من االطباء الذين يحملون بكلريو�س يف التمري�ض ،باال�ضافة �إىل طبيب واحد خمت�ص
بحاالت احلمل والوالدة ،و طبيب العيون ،وطبيب واحد يقدم خدمات عالج االمرا�ض العقلية،
ا�ضف اىل ذلك تواجد  6من اخلبريات املخت�صات بال�صحة ال�شعبية واحلامالت دبلوم يف جمال احلمل
والوالدة ،باال�ضافة اىل �أنهن يحملن �شهادة التمري�ض ،باال�ضافة اىل تواجد عمال النظافة ،ومكتب
العمال ،واحلرا�سة ،ب�شكل �إجمايل يوجد بامل�شفى مايعادل  150من القدرات الب�شرية املختلفة،
ويوجد يف هذا امل�ست�شفى خدمات التحليالت ،واال�شعة ،وال�صيدلية ،وخالل اال�شهر الع�شرة املا�ضية
لهذا العام فقد تردد اىل هذا امل�ست�شفى مايعادل  27الف من ال�سكان وتلقى خدمات �صحية متكاملة،
باال�ضافة اىل ما يعادل  2000من املر�ضى �إ�ستلقوا ب�أ�سرة امل�ست�شفى وتلقوا عالجهم ،وتلقت 600
�إمر�أة خدمات الوالدة ب�شكل جيد ،منهن  25من االمهات �أجريت لهن العمليات اجلراحية بغر�ض
الوالدة ،وعدا ذلك ف�إن هذا امل�ست�شفى يقوم ب�إجراء العمليات اجلراحية للعيون بواقع يومني يف
اال�سبوع باال�ضافة اىل تقدمي خدمات عالج اال�سنان ،وم�ست�شفى عدي قيح وعدا ما يقدمه من
خدمات داخل امل�ست�شفى ،ف�إنه يقدم خدماته خارج امل�ست�شفى بالتوجه اىل القرى لك�شف الربك،
ويقوم مبتابعة احلوامل ،ولالطفال بتقدمي خدمات التطعيم �ضد االمر�ض املعدية ب�شكل �شهري
ومنظم ،ويقوم بكل هذه اخلدمات عرب م�ست�شفى واحد ،وعرب  5من املراكز ال�صحية ،وقد قمنا
ب�إجراء هذا احلوار مع املدير العام للم�ست�شفى الدكتور باهبلوم مكئيل ليطلعنا على كافة اخلدمات
املقدمة بامل�ست�شفى ننقلكم اىل م�ضابط احلوار معه -:
�إعداد /دانئيل قربي هيوت
ترجمة  /عربي حممد قيتا

الدكتور باهبلوم عرفنا عن خدماتكم التي
تقدمونها لل�سكان يف القرى واالرياف ذات
الكثافة ال�سكانية وتتم فيها متابعة احلوامل
واالطفال ،ومراقبة االمرا�ض املعدية؟
مبا �أنه يتم �إجراء التطعيم ب�شكل
منظم �شهري ًا او يف كل �شهرين
 ،وذلك من التطعيم لالطفال
ومتابعة احلوامل ،باال�ضافة اىل
متابعة مناطق الربك واملياه
والتي تتم متابعتها ب�شكل منظم،
وفيما يتعلق باالمرا�ض املعدية
واملظاهر ال�سلبية لل�صحة والتي
تظهر بني احلني الآخر ،ومبا
�أننا لدينا وكالء يف كل القرى
القرى،
ب�صحة
واملخت�صني
والذين لديهم عالقة من�سجمة مع
االداريني بالقرى ،فعندما يتم
نقل املعلومات يتم �إتخاذ االجراء
الالزم يف الوقت املحدد ،ونقوم
ب�إر�سال اخلرباء ملتابعة االو�ضاع
ب�شكل �رسيع حلل امل�شكلة الطارئة،
ونقوم بالتجهيز لكافة االمرا�ض

املعروفة والطارئة.
ماهي �شكاوى املر�ضى التي تواجهكم
ب�شكل متكرر يف م�ست�شفى عدي قيح ؟
اليوجد مر�ض معني من االمرا�ض
التي تظهر يف هذه املديرية ب�شكل
خا�ص ، ،اما االمرا�ض التي تظهر
فهي متواجدة يف �شتى �أنحاء البالد،
مثل القرحة ،وامرا�ض الق�سم
العلوي التنف�سية ،والتهابات
اال�سنان ،واغلب االمرا�ض املوجودة
هي املتواجدة باملرتفعات ب�صفة
عامة.
مبا �أن امل�ست�شفى يقدم خدمات العيون
يومني يف اال�سبوع ،كيف �ست�ستمرون
بذلك ،وهل تعتقد �أن ذلك كافي ًا للمر�ضى
باملديرية؟
خدمات العيون كانت يف البداية
خا�صة باملر�ضى فقط ،وبعدها
قمنا بجلب اخلرباء املخت�صني على
م�ستوى الوطن وذلك ملرة واحدة
يف العام ،ويتم �إجراء العمليات
اجلراحية ،ويف الآونه االخرية مت
جتهيز خبري العيون ،ومت جتهيز
العدة لذلك ،ونقوم خالل  3ا�شهر
ب�إجراء العمليات املنظمة حلاالت

�ضعف النظرعلى م�ستوى
امل�ست�شفى ،ويف هذه
الآونه ف�إن هذا الق�سم يقوم
بتقدمي اخلدمات للمر�ضى
املرتددين ويقدم العمليات
اجلراحية لبع�ض احلاالت،
وذلك بعدما كانت جترى
مرة واحدة يف العام،
وا�صبحت جترى الآن ب�شكل
دوري ومتوا�صل ،ومبا ان
اخلبري واحد ف�إنه يتلقى
الدورات املختلفة بال�سفر
اىل ا�سمرا ،ونقوم حينها
ب�إيقاف هذه اخلدمة،
ب�شكل م�ؤقت ،ويوا�صل
العمل بعد جميئه ،ويتم
�إجراء العمليات بواقع
 12عملية ب�شكل �أ�سبوعي،
وذلك يومي الثالثاء
واخلمي�س ،وقد �إجتمعت لدينا
العديد من امل�شاكل ،وقد �أجرينا
االعمال املكثفة خالل  3ا�شهر
املا�ضية ،وذلك بواقع من 13 – 12
–  14من العمليات املكثفة ،والتي
�ساهمت ب�شكل كبري يف التقليل من
امل�شكالت التي كانت تواجهنا،و يف
هذه الآونه ي�ستطيع املر�ضى الذين
يحتاجون اىل العمليات اجلراحية
ب�إمكانهم ان يجروا العمليات ب�شكل
مبا�رش بدون �أي ت�أخري.
هال و�ضحت لنا �سري العمل مبا مت �إجراءه
ل  600من الن�ساء الالتي تلقني خدمات
الوالدة؟
مت �إجراء متابعة االمومة
والطفولة ،ليتم �إعطاءه االولوية
العظمى على م�ستوى الوطن عرب
وزارة ال�صحة ،وذلك كما �أ�رشت
اليه من البداية الجراء التطعيم
ومتابعة احلوامل والذي يجري
عرب امل�ؤ�س�سات املتواجدة او عرب
التجوال ،وعند النظر للخدمات
املقدمة بامل�ست�شفى فهناك ق�سم
يقدم خدمات مادون � 5سنوات
للمر�ضى املرتددين ،ولدينا فيه
عنابر خا�صة لنوم االطفال ،واما
لالمهات ف�إن املتابعة متواجدة قبل
الوالدة ،واثناء الوالدة ،واما اذا
�إحتاجت احلالة الجراء العمليات

اجلراحية ،فيتم �إجراء العمليات
يف هذا امل�ست�شفى.
كيف تقييم لنا م�ستوى العمليات االخرى
التي يجريها هذا امل�ست�شفى لالمرا�ض
�سواء للعظام وحاالت احلروق
االخرى
ً
وعالج اال�سنان؟
يتم �إجراء العمليات ال�صغرى
فقط ،واليتم �إجراء العمليات
الكربى ،ونقوم بنقل حاالت
البولية،
بامل�سالك
التعرث
واحلاالت الطارئة ،اىل مدينة
�أ�سمرا ،واذا كانت العمليات خفيفة
نقوم ب�إجراءها يف هذا امل�ست�شفى،
وفيما يتعلق بحاالت الك�رس
للعظام اذا كانت �سهلة وجترى
باجلب�ص ،او تعالج باحلركة،
فلدينا مكان خم�ص�ص للعالج
الطبيعي ،ويتم �إجراءها وربطها
ببع�ضها البع�ض ،عالجها ب�شكل
جيد ،واذا كانت احلالة م�ستع�صيه
فيتم نقلها وار�سالها اىل امل�ست�شفى
حليبت الوطني اال�ست�شاري ،وفيما
يتعلق بحاالت احلروق اي�ضا نقوم
ب�إجراء احلاالت اخلفيفة والتي
ن�ستطيع �إجراءها هنا ،واذا كانت
احلالة �صعبة وحتتاج اىل اخلبري
نقوم ب�إر�سالها اىل امل�ست�شفيات
الوطنية اال�ست�شارية ،بالن�سبة اىل
�صحة اال�سنان لدينا خرباء لال�سنان
والذين تخرجوا بهذا املجال
مب�ستوى الدبلوم ،فنقوم على هذا
اال�سا�س مبا يتم �إجراءه بالتجوال
باملدار�س كما يتم �إجراءه للعيون
يف خمتلف القرى فيتم تقدمي
مثل هذه اخلدمات ،واخلدمات
املوجودة بامل�ست�شفى هي غ�سيل
اال�سنان ،وخلع ال�رضو�س.
كيف تقيم لنا جتهيز خدمات الطاقة
الكهربائية املتوفرة ملديرية عدي قيح وما
حتتاجه خدمات اال�شعة بامل�ست�شفى؟
يواجه هذا امل�ست�شفى كثافة
�سكانية عالية ملتلقى اخلدمات،
والقادمني من املنحدرات ال�رشقية
والغربية ،ولدينا مناطق التوجد
بجانبها اي مراكز �صحية ،لذلك
يقدم الينا الكثري من متلقى اخلدمة،
وغريها من املر�ضى املرتددين،
لذا ف�إن اخلدمات تواجه �إزدحاما
ً كبرياً ،وب�صفة عامة ف�إن �إجراء
اال�شعة التواجهنا اي م�شاكل ،اما
يف حاالت العمليات اجلراحية ف�إن
ت�أثري �إنقطاع التيارالكهربائي يكون
مبا�رش ًا علينا ،ولدينا مولدين
كهربائيني  ،وهما �صغريان وغري

كافيان ،وقد تعطل احدها ومت �إ�سله
لل�صيانة ،واما الثاين فال ي�ستطيع
�إ�ستيعاب الطاقة ،لذا �إذا �إنقطع
التيار الكهربائي نقوم ب�إر�سال
احلالة اىل �أ�سمرا ب�شكل �إ�ضطراري.
فيما يتعلق بتجهيز االدوية وغريها من
االدوات الطبية هل تواجهكم ق�صور يف ذلك
مب�ست�شفى عدي قيح؟
ب�صفة عامة يف �إبر التخدير"البنج
"لال�سنان ،وغريها من االدوية
التي تتوفر ًا حينا وتقل باالوقات
االخرى ،ف�إنها تكون غري كافية،
ففي بع�ض االحيان تكون متواجدة
ومتوفرة ،ويف بع�ض االوقات
تنعدم تلك التي كانت متوفرة،
واما توزيع هذه االدوية فهو على
م�ستوى الوطن ،ويتم كل  3ا�شهر
ملرة واحدة ،والتق�صريات التي
تظهر باالماكن االخرى نراها
متواجدة اي�ض ًا يف هذا املكان،
ومنها ب�شكل �أكرب نق�ص بعربات
اال�سعاف ،وميكن القول ب�أنه يف
هذا العام مل تكن لدينا اي خدمات
لال�سعاف ،وكما ذكرته من �إجراء
املتابعة ال�شهرية للحوامل او
التجوال للربك املائية ،فلم نقوم
بها باالونه االخرية ،وقد واجهتنا
بع�ض امل�شاكالت يف هذا العام
عندما نحتاج اىل �إر�سال املر�ضى
اىل مدينة ا�سمرا ،ب�سبب نق�ص
العالج ،وغريها من التق�صريات
باالدوات ،وقد قمنا باملحاولة حلل
هذه امل�شكالت �أحيان ًا بالتفاهم مع
ادارة مديرية �صنعفي ،ومل نتو�صل
اىل حلول كافية ،وذلك النهم لديهم
من جانبهم الق�صور وعدم توفر
االمكانية بذلك ،وهذا امل�ست�شفى مت
ت�شييده باملا�ضي ،وقد مت �إ�ضافة
بع�ض الوحدات ال�صحية بداخلة
من حني لآخر،ولكن يف هذه الآونه
التوجد اي م�ساحة لزيادة الوحدات
فيه ،لذا ف�إن �ضيق امل�ساحة الزالة
قائلة بامل�ست�شفى.
ماهي االمور التي تن�صحون ان يتم
حلها ب�أ�سرع وقت لتكون خدمات امل�ست�شفى
�أف�ضل؟
من �أهم االمور التي ميكن ذكرها
اال�سعاف ،والثاين عدم �إنتظام
التيار الكهربائي ،ثالث ًا ا�ستكمال
امل�ست�شفى اجلديد ،والت�رسيع
ب�إ�ستكمال امل�ؤ�س�سات ال�صحية
باملنحدرات الغربية وال�رشقية.
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�صحة

ال�صحة العاملية تن�شئ جلنة ملراجعة معايري التعديل الوراثي

قالت منظمة ال�صحة العاملية" �إن �أي
عملية تعديل وراثي "ال ميكن �أن جتري
من دون قواعد وا�ضحة" ،يف �إ�شارة
�إىل �إعالن عامل �صيني والدة طفلتني
معدلتني جينيا ،لأول مرة يف العامل.
وعلى خلفية ذلك �ستن�شئ املنظمة جلنة
خرباء لإعداد جمموعة درا�سات حول
التالعب الوراثي ت�ضم جامعيني وخرباء
يف املنظمة وم�س�ؤولني حكوميني يف
جمال ال�صحة.
قالت منظمة ال�صحة العاملية �إنها
�ستن�شئ جلنة خرباء لإعداد جمموعة
درا�سات حول التالعب الوراثي ،بعد
�إعالن عامل �صيني والدة طفلتني معدلتني
جينيا ،لأول مرة يف العامل.
ويف ت�رصيح لل�صحافيني يف جنيف،
قال املدير العام ملنظمة ال�صحة
العاملية تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س،
�إن �أي عملية تعديل وراثي "ال ميكن �أن
جتري من دون قواعد وا�ضحة" .م�ضيفا
"�ستجمع منظمة ال�صحة العاملية خرباء
و�ستعمل مع الدول الأع�ضاء ملناق�شة
املعايري والإجراءات التي ت�ضمن
مراعاة اجلوانب الأخالقية وال�سالمة
االجتماعية".
ويذكر �أن الباحث ال�صيني هو
جيانكوي �أثار �ضجة عاملية ب�إعالنه عرب
مقطع م�صور ن�رشه على موقع "يوتيوب"

والدة طفلتني تو�أمني �أجرى عليهما
وهما يف املرحلة اجلنينية تعديال
وراثيا جلعلهما مقاومتني ملر�ض نق�ص
املناعة املكت�سبة الإيدز.
و�أثار هذه الإعالن ا�ستياء يف العامل
العتبار التالعب باجلينات الب�رشية �أمرا
غري �أخالقي� ،أو للطريقة التي �أعلن بها
من دون مراعاة قواعد التثبت العلمية
والإجراءات املتبعة يف االكت�شافات
والتجارب اجلديدة .ومل تقل املنظمة
�إن �إعالنها عن ت�شكيل جمموعة باحثني
ي�أتي ردا على ما قام به الباحث
ال�صيني.
لذا"علينا �أن نكون حذرين جدا جدا،
ال ميكن الدخول يف عملية تعديل وراثي
من دون �أخذ العواقب غري املرغوب بها
يف عني االعتبار" .و�ست�ضم جمموعة
البحث جامعيني وخرباء يف املنظمة
وم�س�ؤولني حكوميني يف جمال ال�صحة.

البكترييا و عالقتها ب�سرعة التعايف من نزالت الربد

خل�صت درا�سة طبية حديثة �إىل نتيجة مفادها
�أن الأطفال الذين يولدون مبجموعة متنوعة من
البكترييا يف �أنوفهم يتعافون ب�رسعة من �أول
نزلة برد ي�صابون بها.
وي�أمل الأطباء �أن ت�ساعد هذه النتائج يف
مكافحة نزالت الربد.
وي�صاب املرء بنزالت الربد جراء الإ�صابة
بفريو�س ،لكن العلماء �أرادوا معرفة كيف تت�أثر
هذه النزالت بالبكترييا الطبيعية يف اجلهاز
التنف�سي .وت�شري الدرا�سة �إىل �أن الأطفال الذين
يتعر�ضون للكثري من نزالت الربد هم �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بالربو يف وقت الحق .وقال
الدكتور رونالد بي نيومان من م�ست�شفى الأطفال
اجلامعية يف بازل �إن "اجلهاز التنف�سي يعد
موطن ًا ملجموعة وا�سعة من البكترييا ،ونحن
بد�أنا نفهم ب�أن �أنواع وعدد البكترييا ميكن �أن
ي�ؤثر على �صحتنا التنف�سية".
"عامل م�شرتك" وارتكزت نتائج الدرا�سة على
نتائج م�سحات م�أخوذة من  167طفالً.
وجمعت هذه امل�سحات فور ظهور عالمات
الإ�صابة بنزالت الربد ثم بعد ثالثة �أ�سابيع.
وقام العلماء بتحليل امل�سحات واختبار وجود
فريو�سات اجلهاز التنف�سي من بينها نزالت
الربد و�أنواع و�أعداد البكترييا املختلفة .ودر�س
العلماء العوامل الأخرى التي ميكن �أن ت�ؤثر
على �صحة اجلهاز التنف�سي مبا يف ذلك الوقت
من العام وعمر الطفل عند الإ�صابة بنزلة الربد
الأوىل له و�إن كان له �أ�شقاء �أو يذهب لدور
احل�ضانة ،و�إن كان يتعر�ض بانتظام لدخان
ال�سجائر.

ون�رشت نتائج الدرا�سة يف "�إي �أر جي �أوبن
ري�سريت�ش" ،وتو�صلت �إىل �أن الأطفال الذين
لي�س لديهم تنوع �أقل وبكترييا �أكرث من عائلة
� Moraxellaceaeأو Streptococcaceae
يتعافون ب�شكل �أبط�أ.
وكانت درا�سات طبية �سابقة �أظهرت وجود
�صلة مماثلة بني البكترييا املوجودة يف هذه
املجموعات البكتريية وتطور �أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي يف مرحلة البلوغ.
واقرتح الباحثون تف�سريين حمتملني لل�صلة
بني البكترييا التي تعي�ش يف الأنف والعدوى
التنف�سية:
• وجود بكترييا ت�سبب االلتهابات وتفاقم
الأعرا�ض • .جمموعة متنوعة من البكترييا
توفر نوع ًا من احلماية �ضد عدوى اجلهاز
التنف�سي .وكانت هذه الدرا�سة جزء ًا من بحث
�أكرب �شملت جمموعة من الأطفال منذ الوالدة
لدرا�سة التفاعالت املعقدة للعوامل الوراثية
والبيئة وت�أثريها على �صحة الرئة .وعلى
املدى الطويل ،ميكن �أن ي�ساعد يف حتديد " ما
هي اجلراثيم ال�سليمة واذا كانت هناك فر�صة
للت�أثري عليها" با�ستخدام الربوبيوتيك على
�سبيل املثال ،على الرغم من �أن الدكتور نيومان
�شدد �أن مثل هذا اال�ستنتاج يعد جمرد تكهنات يف
هذه املرحلة.
ورحب الربوفي�سور توبيا�س ويليت ،رئي�س
اجلمعية الأوروبية للجهاز التنف�سي  -الذي
مل ي�شارك يف الدرا�سة -ب�إجراء املزيد من
الأبحاث.
وقال ويليت �إن " هناك عالقة بني عوار�ض
الأعرا�ض التنف�سية عند الر�ضع يف عامهم الأول
وبني تطورها و�أ�صابتهم بالربو لدى دخولهم
املدر�سة".
و�أ�ضاف " نحن ال نفهم االرتباط حتى الآن
ولكن البكترييا التي تعي�ش يف ال�شعب الهوائية
يكن �أن تلعب دور ًا"" ،م�شري ًا �إىل �رضورة �إجراء
املزيد من الأبحاث لفهم العالقة بني هذه
البكترييا والتهابات اجلهاز التنف�سي و�صحة
الرئة على املدى الطويل".
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�إعداد /هاجر حممد نور

بخاخ هرموين لعالج ال�شخري

" قال باحثون �إن رذاذ ًا ُير�ش على
الأنف ميكن �أن يوفر عالج ًا جديد ًا لتوقف
التنف�س �أثناء النوم الذي ُيعد �سبب ًا
رئي�سي ًا لل�شخري.
ويحوي الرذاذ هرمون اللبتني الذي
يعتقد العلماء انه ينظم عملة التنف�س.
واكت�شف الباحثون يف جامعة جونز
هوبكنز االمريكية بعد اختبارات على
فئران ان ر�شة واحدة من هرمون اللبتني
�أدت اىل تقليل �إ�ضطراب النوم ب�سبب
ال�شخري خالل الليل وهم يخططون الآن
الختبار البخاخ على ب�رش  ،كما �أفادت
�صحيفة الديلي ميل.
ويعاين من توقف التنف�س �أثناء النوم
ع�رشات املاليني يف �أنحاء العامل وهو
يحدث عندما ينهار �أو يت�سطح ن�سيج
احلنجرة ب�صورة متكررة �أثناء النوم لي�سد
املجرى الهوائي.
واىل جانب ا�ضطراب النوم فان هذا
احلالة �إذا تُ ركت دون عالج ميكن ان تزيد
خطر التعر�ض اىل م�شاكل �صحية طويلة
الأمد مثل مر�ض القلب .فعندما ين�سد
املجرى الهوائي تقل كمية الأوك�سجني يف
اجل�سم وير�سل الدماغ تعليمات اىل الأوعية
الدموية باالنقبا�ض لتح�سني تدفق الدم اىل
القلب والدماغ م�ؤدي ًا اىل ارتفاع �ضغط الدم
على الفور .و�إذا حدث هذا ب�إنتظام يبقى
�ضغط الدم مرتفع ًا يف النهار �أي�ض ًا وبذلك
زيادة خطر اجللطة �أو النوبة القلبية.
وي�شمل عالج احلالة ا�ستخدام جهاز
ل�ضغط املجرى الهوائي الإيجابي امل�ستمر
حيث يرتدي املري�ض قناع ًا لإي�صال هواء

م�ضغوط مينع انهيار الن�سيج وان�سداد
املجرى الهوائي .ولكن بع�ض الأ�شخا�ص
يجدون القناع غري عملي وي�أمل الباحثون
ب�أن يكون بخاخ هرمون اللبتني بديال
ناجع ًا.
واملعروف ان اللبتني �أحد "هرمونات
اجلوع" يف اجل�سم .ولكن العلماء اكت�شفوا
م�ؤخرا ان الهرمون يقوم بدور مهم يف
وظائف �أخرى بينها التنف�س .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة اجلديدة ان فئران االختبار
التي �أُعطيت هرمون اللبتني ا�ستن�شقت كمية
�أكرب من الهواء يف الليل و�سجلت درجة �أقل
من ا�ضطراب النوم ب�سبب ال�شخري .وكانت
م�ستويات الأوك�سجني يف جمموعة الفئران
التي �أُعطيت الهرمون �أعلى بن�سبة  40يف
املئة على م�ستوياته يف املجموعة التي مل
تُ عط الهرمون.
وقال العلماء الأمريكيون انهم يجرون
حت�ضريات لإختبار العالج اجلديد على ب�رش
و�إذا جنح االختيار ميكن ان يكون بخاخ
الأنف متاح ًا كعالج لل�شخري يف غ�ضون ثالث
اىل خم�س �سنوات.
�أعد التقرير بت�رصف عن "ميل اونالين"

والدة �أول طفلة بعد زراعة رحم من امر�أة متوفية

ولدت طفلة ب�صحة جيدة
بعد عملية زرع رحم من �سيدة
متوفية.
ومت نقل الرحم يف عملية
ا�ستغرقت � 10ساعات  -ثم �أعطيت
عالج ًا للعقم -يف مدينة �ساوو
باولو يف الربازيل يف . 2016
وكانت الأم ( 32عاما) ولدت من
دون رحم.
ويف ال�سابق ،قام الأطباء بزرع 39
رحم ًا من متربعات �أحياء ،وكان �أغلب
احلاالت من �أمهات تربعن لبناتهن
مما متخ�ض عنه والدة  11طفال� ،إال �أن
عملية زرع رحم من امر�أة متوفاة ف�شل
 10مرات يف ال�سابق �أو �أدى �إىل ح�صول
�إجها�ض.
لكن يف هذه احلالة ،كان الرحم
املتربع به من �أم لثالثة �أطفال يف
منت�صف الأربعينات توفيت جراء
�إ�صابتها بنزيف يف املخ.
ومت نقل الرحم �إىل �إمر�أة تعاين من
متالزمة ماير-روكيتان�سكي -كو�سرت-
هاوزر التي تركتها من دون رحم ،غري
�أن املبي�ضني كانا على ما يرام.
و�أعطيت الأم �أدوية لإ�ضعاف اجلهاز
املناعي لديها ملنع رف�ض ج�سمها
لعملية زرع الرحم.
وبعد حوايل �سبعة �أ�شهر من عملية
زرع الرحم ،بد�أت الدورة ال�شهرية

لدى الأم ،ثم زرع الأطباء البوي�ضات
امللقحة لتولد بعدها طفلة وزنها 2.5
كلغ بعملية قي�رصية يف  15دي�سمرب
.2017
وقال الدكتور داين �إيززنربغ من
م�ست�شفى دا�س كلينكا�س يف �ساو باولو
�إن "عمليات نقل الرحم الأوىل كانت تتم
من متربعات �أحياء مما كان يعتربعالمة
فارقة حينها� ،أتاح والدة �أطفال من
ن�ساء يعانني من العقم بعد ح�صولهن
على متربعات منا�سبات".
و�أ�ضاف داين �أن "احل�صول على
متربعة على قيد احلياة يعترب �أمر ًا
نادراً ،وغالب ًا ما تكون املتربعات من
�أفراد الأ�رسة �أو الأ�صدقاء املقربات".
وقال الدكتور �رسدجان �سا�سو من
�أمربيال كوليدج لندن �إن "النتائج مثرية
للغاية" ،م�ضيف ًا �أنها �ستف�سح املجال
للح�صول على متربعات من جهات �أكرب
وبتكاليف �أقل كما �ستجنب املخاطر
اجلراحية للمانحات الأحياء".
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�شبابيات

ال�شابة /نيات هبتي �آب
خريجة املختربات الطبية :ا�ستفدت من كل الفر�ص التي اتيحت يل
ال�شابة نيات هبتي �آب هيلي
خريجة خمتربات طبية  ،تعمل
مب�شفى كرن  ،تعد مثال يحتذى
لل�شباب  ،يف تعاملها مع زمالئها
 ،ولها رغبة كبرية يف اال�ستزادة
من التح�صيل العلمي .
ولدت ال�شابة نيات مباي
متناي با�سمرا عام  ،1995در�ست
املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة
مبدر�سة عوت  ،والثانوية
مبدر�سة دبرظيون بالقدي�سة
مرمي ،والتحقت بالدفعة 26لأداء
اخلدمة الوطنية ب�ساوى ،
وجل�ست لإمتحان ال�شهادة الثانوية
الوطنية وحققت جناح مكنها من
الدرا�سة مبعهد علوم التقانة
مباي نفحي  ،وبعد درا�سة عامة
ملدة �سنة  ،ثم در�ست بكلية
العلوم ال�صحية  ،تخ�ص�ص علوم
املختربات الطبية ملدة اربع
�سنوات  .وتخرجت يف تخ�ص�صها
يف يوليو  2018بدرجة ال�رشف .
ومع نهاية  2017عملت مب�شفى
كرن املرجعي تعمل يف معمل
املختربات الطبية .
للمزيد من القاء ال�ضوء على
م�سريتها التعليمية اجرى معها
يونا�س ابراهام اللقاء ادناه فاىل
متابعة احلوار-:
لنبد�أ باخللفية التعليمية
•
؟
كان لوالدي الدور
•
الكبري والهام يف اهتمامهم
بي قبل الدخول اىل املدر�سة
ومتابعتهم امل�ستمرة يل بعد
دخويل للمدر�سة  ،وت�شجيعهم
يل على اهمية ا�ستذكار الدرو�س
 .وكذلك م�ساعدتي يف كيفية
القراءة والكتابة ب�شكل �صحيح
 ،ما اثر ذلك على من حيث
االهتمام باملذاكرة ومتابعة
درو�سي بانتظام فيما بعد .
* وكيف كان م�ستواك
•
الدرا�سي ؟
نتيجة
حقيقة
•
لدورالوالدين وت�شجيعهم ،كنت
من الطالب الن�شطني جد ًا وابتداء

من ال�صف االول وحتى انهاء
املرحلة الثانوية كان م�ستواي
�ضمن الع�رشة االوائل  .وهذا
�شجعني على املواظبة على عادة
القاراءة .
*ماهي الكتب التي كنت
•
تقرئينها؟
كانت بداياتي مع قراءة
•
كتب تتنا�سب و�سني وفهمي ،
ثم بعد ذلك �رصت اقراء كل ما
ي�ساعدين يف املجال االكادميي
ويو�سع مداركي .
*وكيف كانت م�شاركاتك
•
وم�ساهماتك يف املناف�سات يف
االن�شطة املدر�سية؟
نعم  ،كنت ا�شارك يف
فيما
امل�سابقات واملناف�سات
يتعلق باخلطابة واملناق�شات
ال�صف
واحلوارات ابتداء من
ال�ساد�س  ،وكنت دائم ًا افوز فيها
 .وحتى و�شاركت يف املناف�سات
على م�ستوى الوطن ونلت فيها
اجلوائز.
وكيف كانت املناف�سات
•
؟
كانت املناف�سات تتم باللغة
االجنليزية  ،وكانت تتعلق
مبوا�ضيع خمتلفة  .ومثلت مدر�سة
دبرظيون يف اخلطابة التي نظمها
االحتاد الوطني للمر�أة حول دور
وا�سهام املراة يف الن�ضال  ،حيث
احرزت ميدالية بنتيجتها  .وكنت
ا�شارك با�ستمرار يف املناف�سات
التي بد�أتها من ال�صف ال�ساد�س
وحتى ال�صف احلادي ع�رش .
عن كيفية
حد\ثينا
•
تنظيمك للوقت؟
من املهم جد ًا  ،ان احدثكم
عن كيفية ا�ستغاليل للوقت  ،حيث
ميكنني القول انني مل اندم على
اي وقت اقول انه �ضاع �سدى
ودون ا�ستغالله يف �شيئ مفيد .
حيث انني يف نهاية اليوم احا�سب
نف�سي  ،ماذا اجنزت وماذا حققت
؟ .لأنني تعودت ان احقق كل
يوم معرفة ب�شيئ جديد  ،او امل
مبعرفة ما  .لي�س ذلك فقط يف
جمال درا�ستي وتخ�ص�صي بل يف

كل املجاالت التي ارى انها
تفيدين .
وكيف كانت درا�ستك يف
•
�ساوى؟
وا�صلت درا�ستي يف �ساوى
بارتياح وبروح جديدة  ،فقد
�ساعدين النظام الذي اتبعته
يف املرحلة ال�سابقة  ،من حيث
والدرا�سة وا�ستذكار
املواظبة
الدرو�س  .ومع الدرا�سة مبفردي
كنت ا�ستذكر الدرو�س يف اطار
اجلماعة ما كان له الدور االكرب
يف حتقيق النتيجة يف امتحان
ال�شهادة .
*وهل هنالك ما اكت�سبتيه من
درا�ستك يف �ساوى؟
يف احلقيقة � ،ساوى لي�ست
موقع للتعليم االكادميي  ،بل
�ساعدتني كثري ًا على التعرف
على احلياة االجتماعية  ،والتكيف
معها .فقد تعرفت على الكثري من
اال�صدقاء الذي جمعتهم �ساوى
من خمتلف االقاليم والقوميات
 ،وت�رشفت ب�صداقتهم  ،والذين
حتى اليوم انا على توا�صل معهم
.فقد اكت�سبت الكثري من التجارب
وتعرفت على الكثري من اال�شياء
التي مل اكن اعرفها من قبل .
ويف ال�سابق مل اعرف ال�سفر
 ،وبف�ضل �ساوى انا االن تعرفت
على الكثري من املواقع يف ارتريا
 ،وقد زرت اغلب املناطق  *.ثم
ماذا بعد �ساوى؟
بعد النجاح يف امتحان
ال�شهادة الثانوية التحقت مبعهد
االلتقانة  ،حيث در�ست ملدة
�سنة درا�سة عامة( ) Fresh man
ثم يف عام  2014انت�سبت اىل كلية
العلوم الطبية با�سمرا  ،تخ�ص�ص
خمتربات طبية .
وكيف وجدت الدرا�سة
•
فيه؟
كانت الدرا�سة �شاقة و�صعبة
وفوق ما توقعته ،حيث تطلبت
املذاكرة واملتابعة امل�ستمرة
ملدة ارعة اعوام متتالية ،وبها
كل اللوازم واملعدات احلديثة
التي حتتاجها الدرا�سة والتي
ت�ساعد على تقدم البالد يف هذا
املجال  ،وهو جمال مهم جد ًا .
عن
ال
*هال حدثتينا قلي ً
جمالدرا�سة املختربات الطبية ؟
هو جمال درا�سته وا�سع ،لكنه
باالجمال يدر�س ويحلل عينات
من اجل�سم  ،لتحديد ما يعانية
من امرا�ض من خلوها  ،وما نعمل
به االن يف املختربات ي�شكل 10
 %فقط مما در�سناه ،ام الن�سبة
الباقية فتحتاج اىل اجهزة اكرث
ح�سا�سية ودقة للعمل بها  .منها
ال علم االدوية احليوية( medical
مث ً
 )bio -technologyتدر�س فيها
حتليل ال DNAودرا�سته للتعرف
على االمرا�ض وكيفية معاجلتها
وهو جمال وا�سع  .كما اننا در�سنا

خمتلف
الدرو�س ،
وكله يحويه
جمال درا�سة
ا ملخترب ا ت
لطبية
ا
وقد
،
اوردت ذلك
للتدليل على
ا ملجا ال ت
لتي
ا
يدر�سها هذا
التخ�ص�ص .
* و كيف
جتدين هذا
ا لتخ�ص�ص
و مما ر �سته
كمهنة ؟
انه جمال
يحتاج اىل
الكثري من
ا ال هتما م
واجلدية يف
التعامل ،
بحكم انك
مل
تتعا
مبا�رشة مع
ا ال ن�سا ن
و ذ لك
حل�سا �سيته
 .وبالن�سبة
يل احببت
كثري ًا العمل
فيه  ،لذلك اطمح يف ان اتعمق
يف درا�سته اكرث واقوم بدرا�سة اكرث
تخ�ص�ص ًا يف هذا املجال املهم
والوا�سع جد ًا .
تخرجت
انت
طبع ًا
•
يف هذا املجال بدرجة ال�رشف
حدثينا عن ذلك؟
مبا انني كنت مهتمة كثري ًا
بدرا�ستي وكنت ادر�س املراجع
وكل ما ي�ساعدين على االملام
اكرث بكل ما يتعلق به  ،كنت
احرز با�ستمرار الدرجات العالية
 ،لذلك مل اتفاج�أ بالنتيجة،
فقد جاءت وفق ما توقعت .
حدثينا عن بدايتك مع
•
العمل ؟
االنتقال من جمال الدرا�سة
اىل مبا�رشة مادر�سته اىل العمل
وتطبيقه  ،ا�ستدعى لدي �شعور
خا�ص ومميز  ،وجعلني اتعرف
ان املجال العملي له مميزاته
وما يجعل املرء ي�ستمتع به ،
ولذلك عندما مت توزيعي عام
 2017يف م�شفى كرن املرجعي
للأقليم عن�سبا  ،قبلت التوجيه
بكل �رسور وكانت �سعادتي
كبرية يف ذلك ،ولأنني وجدت
العمل فيه مريح احببت العمل
به .
*ماهي اجلهود التي تقومني بها
لتو�سيع معرفتك ومداركك؟

اقر�أ كثري ًا كما ا�سلفت لك ،
باال�ضافة اىل جمع بع�ض االفالم
ومتابعة بع�ض املواقع التي
ارى انها ت�ساعدين يف حت�صيل
املزيد يف جمال عملي كمناق�شة
بع�ض من هم يف جمال عملي
وتخ�ص�صي وتبادل املعلومات
واخلربات معهم .
*ماهي هواياتك التي متار�سينها
يف وقت فراغك؟
احب زيارة املواقع الهامة
 ،ويل ميول كتابات ادبية ،
رغم انني مل اتابع االمر ب�شكل
جدي .
*ماهي براجمك امل�ستقبلية ؟
طالب العلم دامي ًا يطمح
لالف�ضل  ،ويرغب يف حتقيق
املزيد  ،ومبا انني كذلك اطمح
يف او اوا�صل درا�ستي وتخ�ص�صي
لتحقيق املزيد من التخ�ص�ص يف
هذا املجال .
اخرية تودين
كلمة
•
قولها؟
يف البدء اتقدم بوافر ال�شكر
والتقدير لوالدي اال�ستاذ /هبت�آب
هيلي وامي ال�سيدة /هد�أت زرئ
واختي حيبان  ،والذين كانو
يل ع�ضد ًا و�سند ًا اثناء الدرا�سة
وحتى االن  .كما اتقدم بال�شكر
والزمالء لتعاونهم
للأ�صدقاء
معي واقول لهم وا�صلوا دعمكم
يل ف�أنا ممتنة لكل ما قدمتوه يل
من دعم وم�ساندة .
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()56

�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

يف �إطار الدوري الإيطايل للدرجة :A

�ضمن اجلولة اخلام�سة ع�رشة من دوري الربمييريليغ املمتاز:

مان�ش�سرت يونايتد و�آر�سنال� ..إثارة بفعل �أخطاء �ساذجة �شروخ اجلدار اخللفي تقلق �إنرت ميالن قبل موقعة يوفنتو�س
ارتقت قمة مان�ش�سرت يونايتد و�آر�سنال مل�ستويات
الإثارة املتوقعة ،ليتعادل الفريقان � 2-2ضمن اجلولة 15
من الدوري الإجنليزي ،لكن يجب االعرتاف ب�أن املباراة
ورغم �سخونتها ،احتوت على جمموعة كبرية من الأخطاء
التكتيكية ،التي �صبت يف �صالح الغزارة التهديفية.وتقدم
�آر�سنال مرتني ،لكنه كان يفقد تقدمه هذا بعد حلظات،
ورغم �أنه كان الطرف الأف�ضل ن�سبيا من حيث اال�ستحواذ
على الكرة وعدد الفر�ص املهدرة ،قدم مان�ش�سرت يونايتد
هو الآخر مباراة جيدة ،بالنظر �إىل الأ�سماء التي �شاركت
يف املباراة ،مقابل جلو�س عدد من الالعبني امل�ؤثرين على
مقاعد البدالء ،ب�أمر من املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
الالفت يف �أداء الفريقني ،كان اعتمادهما على طريقة اللعب
ذاتها ،بيد �أن �آر�سنال كان الأكرث ح�ضورا يف و�سط امللعب،
ب�سبب تنوع خياراته ،عك�س يونايتد الذي ما زال يعاين منذ
بداية املو�سم ،من انخفا�ض م�ستوى العبي الو�سط ،االمر
الذي ي�ؤثر كثريا على م�ستوى الفاعلية الهجومية .واعتمد
الفريق ال�ضيف على طريقة اللعب  ،3-4-2-1فتواجد الثالثي الدفاعي روب هولدينج و�سوكراتي�س بابا�ستاثوبولو�س و�شكودران
مو�ستايف يف اخلط اخللفي ،مقابل �إ�سناد �أدوار هجومية �أكرث منها دفاعية للظهريين �سياد كوال�سينات�ش وهكتور بيلريين .ووقف ماتيو
جوندوزي كالعب ارتكاز �إىل جانب العب الو�سط املحوري لوكا�س توريرا ،ولعب بيري �إميرييك �أوبامياجن دور ر�أ�س احلربة ب�إ�سناد
من �أليك�س �أيوبي و�أرون رامزي .يف البداية يتوجب الإ�شارة �إىل حمدودية قدرة املدرب �أوناي �إميري على �إجراء تعديالت تكتيكية
خالل املباراة ،ب�سبب ا�ضطراره للقيام بتبديلني مبكرين بعد �إ�صابة هولدينج ورامزي ،ليدخل مكانهما �ستيفان ليت�شت�شتايرن وهرنيك
خميرتيان .لكن الدفاع ت�رضر كثريا من خروج هولدينج الذي بدوره � ّأكد �أنه م�صدر الراحة واالطمئنان يف دفاع الفريق ،رغم �أنه ميتلك
خربات متوا�ضعة مقارنة ب�سوكراتي�س ومو�ستايف ،والهدف الثاين الذي دخل مرمى اجلانرز ،جاء من �سوء تفاهم غريب بعد مترير
خاطئ للوراء من قبل كوال�سينات�ش .زادت الفاعلية الهجومية لآر�سنال بعد دخول خميرتيان والكازيت ،ذلك لأنه مل يكن هناك �أي
ح�ضور للجناحني قبل التبديلني ،ويبدو �أوبامياجن على وجه اخل�صو�ص متفهما مل�شاركته يف خط الهجوم من قبل الكازيت ،الأمر
الذي يحتم عليه التحرك �أكرث على اجلناح الأي�رس .يف اجلهة املقابلة ،جل�أ مان�ش�سرت يونايتد �إىل طريقة اللعب ذاتها ،مع م�شاركة
عدد من الالعبني الذي مل ت�سنح لهم الفر�صة كثريا منذ بداية املو�سم ،فلعب �إريك بايلي �إىل جانب كري�س �سمولينج وماركو�س
روخو يف عمق اخلط اخللفي ،ووقف كل من ماتيو دارميان وديوجو دالوت على الطرفني .وقام ال�رصبي نيمانيا ماتيت�ش بدور
العب االرتكاز ب�إ�سناد من الإ�سباين �أندير هرييرا ،دون وجود العب حمرك للثالثي الهجومي املكون من جي�سي لينجارد وماركو�س
را�شفورد و�أنتوين مار�سيال .ومل يكن يونايتد حمظوظا يف دخول هدفني مرماه من هفوتني �ساذجتني للحار�س دافيد دي خيا واملدافع
روخو ،ومل ينجح الالعبون البدالء روميلو لوكاكو ومروان فياليني وبول بوجبا يف ترك ت�أثري على �أر�ض امللعب يف الدقائق
الـ 20الأخرية التي هبط فيها �أداء الفريق رغم حاجته املا�سة للفوز ،ما ي�شري �إىل �أن مورينيو كان مقتنعا بنقطة من هذه املوقعة.

�ضمن الدوري الإ�سباين لكرة القدم:

فالن�سيا يتطلع لتكرار "عادته" �أمام �إ�شبيلية على مي�ستايا

يتواجه فالن�سيا و�إ�شبيلية ،يوم غد ال�سبت على
ملعب مي�ستايا ،الذي حقق اخلفافي�ش على �أر�ضه 5
انت�صارات ،وتعادل واحد �أمام �ضيفه الأندل�سي ،خالل
املوا�سم ال�ستة املا�ضية� ،ضمن الدوري الإ�سباين لكرة
القدم .ويعود تاريخ �آخر مرة متكن فيها �إ�شبيلية من
اخلروج من مي�ستايا فائزً ا ،ملو�سم "،"2011-2012
بنتيجة ( ،)2-1بينما حقق فالن�سيا �أكرب فوز على
�ضيفه الأندل�سي ،املو�سم املا�ضي ،حني �أكرم �ضيافته
برباعية بي�ضاء .ويف املباريات التالية ،التي جمعت
بني الفريقني على ملعب فالن�سيا منذ ذلك احلني ،كان
الفوز حليف �أ�صحاب الأر�ض  5مرات ،مقابل تعادل واحد
( )0-0يف مو�سم " ."2016-2017وي�ست�ضيف فالن�سيا
�إ�شبيلية ،ال�سبت املقبل يف �إطار اجلولة الـ 15من الليجا.

ي�ستعد نادي يوفنتو�س ال�ست�ضافة نظريه �إنرت ميالن ،اليوم اجلمعة ،يف �إطار
مناف�سات الأ�سبوع اخلام�س ع�رش من الدوري الإيطايل .وذكرت �صحيفة "توتو
�سبورت"� ،أن اخلط الدفاعي لإنرت ميالن ،يدق جر�س �إنذار للنرياتزوري قبل
انطالق مباراته �أمام يوفنتو�س ،خا�صة بعدما عانى يف املباريات الأخرية.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن �إنرت ميالن تلقى � 7أهداف ،يف مبارياته الثالث الأخرية
خارج �أر�ضه ،بينما كان النادي قد ا�ستقبل � 6أهداف فقط حتى اجلولة
الـ 12من بطولة الدوري .و�أ�شارت �إىل �أن الإح�صائيات الدفاعية للفريق يف
املباريات الأخرية لي�ست �إيجابية بالن�سبة للنرياتزوري ،خا�صة و�أنه �سيحل
�ضي ًفا على يوفنتو�س (مت�صدر الرتتيب) مبلعب الأليانز �ستاديوم .وكان �إنرت
قد تلقى � 4أهداف �أمام �أتاالنتا ،وهدفني �أمام روما يف الكالت�شيو ،فيما
ً
هدفا �أمام توتنهام هوت�سبري بدوري �أبطال �أوروبا ،وهو ما يعني
ا�ستقبل
�أن الإنرت مطالب برتميم �رشوخ اجلدار اخللفي قبل ال�صدام مع يوفنتو�س.

قبل بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة:

هل ي�شارك فيدرر يف البطولة التي مل يحقق بها �أي انت�صار؟

ي� ُأمل مدير بطولة
�أوكالند ،كارل بودج،
يف �أن ُي�شارك روجر
فيدرر يف البطولة
من جديد للمرة
الأوىل ،منذ عام
ودع
 ،2000عندما َّ
النجم ال�سوي�رسي،
من الدور الأول
�أمام
باخل�سارة
خوان
الإ�سباين
كارلو�س فرييرو.
بودج،
وحاول
ال�سنوات
يف
املا�ضية� ،إقناع فيدرر بامل�شاركة يف البطولة� ،إال � َّأن النجم ال�سوي�رسي،
ال يف�ضل امل�شاركة يف البطوالت بالأ�سبوع الأول من املو�سم ،قبل
بطولة �أ�سرتاليا املفتوحة .وعن هذا الأمر ،قال بودج يف ت�رصيحات
نقلها موقع "" :"tennisworldusaنحن البطولة التي �سبق و�أن �شارك
كثريا يف
فيدرر بها ،ومل ي�سبق و�أن حقق �أي انت�صار بها ،ونرعب
ً
تغيري هذا الواقع قبل اعتزاله" .و�أ�ضاف بودج" :كل البطوالت حتب �أن
ي�شارك بها النجم ال�سوي�رسي وبكل ت�أكيد نحب هذا الأمر بدورنا".

نتائج مباريات الدوري الإجنليزي املمتاز
								

		

	�إيفرتون

			
		
			

(الأربعاء  05دي�سمرب)

 1 : 1نيوكا�سل يونايتد 				

فولهام

 1 : 1لي�سرت �سيتي

					
 1 : 2ت�شيل�سي

برينلي

 3 : 1ليفربول

وولفرهامبتون

					
توتنهام هوت�سبري � 1 : 3ساوثهامتون

مان�ش�سرت يونايتد �	2 : 2آر�سنال
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

بعد �سحب �رشف اال�ست�ضافة من الكامريون

العدد ()56

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

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

بعد غيابه منذ �شهر مايو املا�ضي ب�سبب الإ�صابة

ك�أ�س �أمم �إفريقيا :الغمو�ض يلف ا�ست�ضافة الن�سخ الثالث املقبلة كو�سييلني يقرتب من العودة �إىل �صفوف �آر�سنال
بعد �سحب
ا�ست�ضافة �أمم
�إفريقيا 2019
من الكامريون
�أحاط الغمو�ض
بن�سخ 2019
و 2 0 2 1
و 2 0 2 3
با نتظا ر
قرارات االحتاد
الإفريقي.
هل ت�ست�ضيف الكامريون
بطولة ك�أ�س الأمم الإفريقية عام 2021
بدالً من كوت ديفوار ،وتنظم الأخرية
ن�سخة  2023بدالً من غينيا؟ �س�ؤال بات
يرتدد منذ �إعالن االحتاد القاري لكرة
القدم الأ�سبوع املا�ضي �سحب ا�ست�ضافة
ن�سخة  2019من الكامريون ،وت�رصيحات
لرئي�سه �أحمد �أحمد طرحت عالمات
ا�ستفهام حول الن�سخ الثالث املقبلة.
يف العام  ،2014وخالل عهد رئي�سه
ال�سابق الكامريوين عي�سى حياتو� ،أقر
االحتاد الإفريقي الدول امل�ضيفة للن�سخ
الثالث :الكامريون  ،2019كوت ديفوار
 ،2021وغينيا  .2023لكن االحتاد
الإفريقي �أعلن اجلمعة �سحب التنظيم
من الكامريون على خلفية البطء يف �إجناز
حت�ضرياتها والأو�ضاع الأمنية ،قبل نحو
�سبعة �أ�شهر من املوعد املقرر لإقامة
البطولة القارية.
و�أعاد االحتاد فتح باب الرت�شيح
لال�ست�ضافة ،معربا ً عن �أمله يف ت�سمية
بلد م�ضيف جديد بحلول نهاية العام
احلايل ،علما ً �أن �أي دولة مل تعلن ر�سميا ً
نيتها التقدم بطلب تنظيم البطولة التي
ي�شارك فيها  24منتخبا ً بدالً من .16
وبعدما �أثار قرار �سحب تنظيم البطولة
من الكامريون انتقادات حادة من
�سلطات البالد� ،أثارت ت�رصيحات الحقة
لرئي�س االحتاد القاري حفيظة االحتادات
الوطنية املعنية بتنظيم الن�سخ املقبلة
من البطولة.
الكامريون :تعوي�ض يف 2021؟
يقول رئي�س جلنة التوا�صل يف اللجنة
الكامريونية املنظمة للبطولة فيليك�س
زوغو� ،إن بالده "لن تر�ضى" ب�سحب
التنظيم ،وا�صفا ً القرار بـ"املهزلة".
وكانت وزارة الإعالم الكامريونية
قد انتقدت االحتاد الإفريقي ب�شكل

غداة
حاد
�إعالنه �سحب
لتنظيم
ا
منها ،معتربة
القرار
�أن
"غري عادل"،
و متعهد ة
كل
ب�إجناز
الأ عما ل
ا ملقر ر ة
لال �ست�ضا فة
املوعد
يف
املحدد لذلك.
�إال �أن �أحمد ،ويف ت�رصيحات الحقة �أدىل
بها للقناة الإفريقية "ميديا تي يف"،
بدا وك�أنه يحاول �إر�ضاء الكامريون،
بقوله "لن�ؤخر كل بطوالت �أمم �إفريقيا
(لناحية امل�ضيفني) لإعطاء فر�صة
�إ�ضافية للكامريون ،مزيد من الوقت،
كي تتمكن من �إجناز �أعمال البنى التحتية
املطلوبة".
و�أ�ضاف "يف � 2021سيكونون
م�ستعدين :ننظم بطولة �أمم �إفريقيا يف
الكامريون .ويف  2023ننظم البطولة
يف كوت ديفوار .هذا كان القرار الذي
اتخذته اللجنة التنفيذية لالحتاد
الإفريقي لكرة القدم" يف اجتماعها الذي
عقد يف العا�صمة الغانية �أكرا يف 30
نوفمرب.
مل تك�شف الكامريون بعد ما �إذا كانت
�ست�ست�أنف قرار �سحب التنظيم �أمام
حمكمة التحكيم الريا�ضية (كا�س)،
ولكن بدا �إعالنها عن نيتها �إجناز الأعمال
يف الوقت املنا�سب ،مبثابة �إثبات �أنها
قادرة على تنظيم البطولة املقررة بني
 15يونيو و 13يوليو املقبلني.
كوت ديفوار  2023على ح�ساب
غينيا؟
ورداً على �س�ؤال عن احتمال جلوء
الكامريون ملحكمة التحكيم ،قال
امللغا�شي �أحمد "اعتقد �أننا �أخط�أنا
مبنحهم (الكامريون) ا�ست�ضافة .2021
�سيكون هذا اخلط�أ حمط ا�ستهداف من
"كا�س" �إذ ال قواعد جتيز لنا القيام
بذلك" ،م�ضيفا ً "�سنذهب (�إىل املحكمة)
�إذا كان هذا خيار الكامريون".
لكن يف حال ر�ضيت الكامريون
بتنظيم ن�سخة � ، 2021سي�سبب ذلك
م�شكلة مع كوت ديفوار التي �ستنتظر

يف الدوري الأمريكي للمحرتفني

عامني لتنظيم بطولة وعدت بها.
وبح�سب �أحمد ،فكوت ديوفار "غري
جاهزة" ال�ست�ضافة ن�سخة  ،2021يف
موقف لقي انتقادات �أي�ضا ً من االحتاد
املحلي للعبة.
وجاء يف بيان لالحتاد الإثنني "�أي من
ال�سلطات الر�سمية �أو الكروية يف البالد
مل يتم التوا�صل معها من قبل االحتاد
الإفريقي" بهذا ال�ش�أن.
�أما غينيا التي من املقرر �أن ت�ست�ضيف
ن�سخة  ،2023فلم ي� ِأت �أحمد على ذكرها
حتى يف ت�رصيحاته املثرية للجدل.
من ي�ست�ضيف ن�سخة 2019؟
يف خ�ضم هذه املتاهة ،يبدو ال�س�ؤال
الأكرث �إحلاحا ً :من ي�ست�ضيف 2019؟
التقارير ال�صحافية ترجح بلداً من
اثنني :املغرب �أو جنوب �إفريقيا.
تبدو اململكة املغربية قادرة لوج�ستيا
على اال�ست�ضافة على م�ستوى البنى
التحتية التي تتمتع بها واملن�ش�آت
الريا�ضية والفندقية املتوافرة .كما
ا�ست�ضاف املغرب مطلع هذا العام
بطولة الأمم الإفريقية للمحليني ("�شان"
 ،)2018وتقدم برت�شيحه ال�ست�ضافة
نهائيات ك�أ�س العامل .2026
وقال ع�ضو جلنة البنى التحتية يف
االحتاد املغربي عبد امللك �أبرون لوكالة
فران�س بر�س "�إذا تر�شح املغرب الحت�ضان
ك�أ�س �إفريقيا ف�سيكون املر�شح الأوفر
حظا ً لتنظيم و�إجناح هذه التظاهرة  ،حتى
لو كانت �ستنطلق غداً".
ويف حني �أ�شارت تقارير �صحافية اىل �أن
م�رص قد تتقدم برت�شيحها ،نفى املتحدث
با�سم االحتاد املحلي �أحمد جماهد الثالثاء
"وجود �أي نية" لذلك ،م�ؤكداً �أن بالده
�ستكون "داعمة لأي دولة عربية تطلب
التنظيم".
�أما جنوب �أفريقيا ،الدولة الإفريقية
الوحيدة التي نظمت ك�أ�س العامل (عام
 ،)2010ف�أكدت �أن مو�ضوع اال�ست�ضافة
قد طرح عليها.
و�أعلن االحتاد املحلي �إن االحتاد
الإفريقي طلب منه "النظر بجدية يف
تنظيم "كان ،"2019معترباً �أن "الرت�شح
ال�ست�ضافة ن�سخة  )...( 2019مهم
بالن�سبة �إىل جنوب �إفريقيا التي تظل
العبا ً رئي�سيا ً يف القارة والعامل".
وكانت جنوب �إفريقيا حلت دولة
م�ضيفة لن�سخة  2013بدالً من ليبيا بعد
ان�سحاب الأخرية من اال�ست�ضافة ب�سبب
الو�ضع ال�سيا�سي والأمني� .أما املغرب،
فكان من املقرر �أن ي�ست�ضيف ن�سخة
� ،2015إال �أنه اعتذر عن ذلك ملخاوف من
انت�شار فريو�س �إيبوال.

كوري يت�ألق جمددا وو�ستربوك ثالث �أف�ضل العب يف ال"تريبل دابل"

ت�ألق �صانع العاب غولدن �ستايت ووريز
بطل املو�سمني املا�ضيني� ،ستيفن
كوري ،جمددا وقاد فريقه اىل فوز �رصيح
على م�ضيفه كليفالند كافاليريز 129-
 105بت�سجيله  42نقطة ،فيما بات جنم
�أوكالهوما �سيتي ثاندر را�سل و�ستربوك
�أف�ضل ثالث العب يف تاريخ الدوري يف
ال"تريبل دابل".
يف املباراة الأوىل� ،أثبت كوري �أن
الإ�صابة �ألتي ابعدته عن امل�شاركة يف
 11مباراة� ،أ�صبحت من املا�ضي يف ثالث
مباراة يخو�ضها بعد عودته بعد �أن �أمطر
�سلة غرميه يف املوا�سم الأربعة الأخرية بـ
 42نقطة.
وتخلف ووريز يف ال�شوط الأول بفارق
 6نقاط (الربع الأول  31-25والثاين
 ،)27-39لكنه تفوق ب�شكل وا�ضح يف

الثاين (الربع الثالث  37-22والأخري
(.)34-19
ويف املباراة الثانية ،تغلب �أوكالهوما
على م�ضيفه بروكلني نت�س 114-112
بف�ضل بول جورج �صاحب  47نقطة (مع
 15متابعة)  25منها يف الربع الأخري
ال�سيما الرمية الثالثية التي �أتت بنقاط
الفوز قبل ثالث ثوان من �صافرة النهاية.
يف املقابل ،رفع و�ستربوك ر�صيده
اىل  108تريبل دابل (اكرث من  10يف
ثالثة عنا�رص من الإح�صاءات الأ�سا�سية)
بت�سجيله  21نقطة و 15متابعة و17
متريرة حا�سمة ،و�أ�صبح ثالث �أف�ضل العب
على هذا ال�صعيد.
ورفع اوكالهوما بهذا الفوز الرابع
تواليا ر�صيده اىل  16انت�صارا يف 23
مباراة ،وارتقى اىل املركز الثاين يف

ترتيب املنطقة الغربية م�ستفيدا من
خ�سارة لو�س �أجنلي�س كليربز �أمام م�ضيفه
ممفي�س غريزليز .86-96
وقاد ليربون جيم�س فريقه ليكرز اىل
فوز �رصيح على �ضيفه �سان انتونيو �سبريز
 121-113بت�سجيله  42نقطة منها  20يف
الربع الأخري.
وحقق تورنتو رابتورز ،مت�صدر املنطقة
ال�رشقية ،الذي مني الإثنني بهزميته
اخلام�سة هذا املو�سم على يد مت�صدر
املنطقة الغربية دنفر ناغت�س ،فوزه الـ
 21على ح�ساب �ضيفه فيالدلفيا �سفنتي
�سيك�رسز .113-102
بدوره عزز دنفر �صدارته للمنطقة
الغربية بالفوز الـ ( 17مقابل  7هزائم)
عندما هزم م�ضيفه اورالندو ماجيك بعد
التمديد .124-118

ي�ستعد املدافع الفرن�سي املخ�رضم
لوران كو�سييلني للعودة �إىل فريقه
�آر�سنال الإنكليزي بعد غيابه منذ �شهر
مايو املا�ضي ب�سبب الإ�صابة ،بح�سب ما
�أكد فريقه اللندين.
وكتب �آر�سنال يف بيان "تابع لوران
كو�سييلني �إعادة ت�أهيله الثالثاء
بخو�ضه مباراة مع فريق حتت  21عاما.
�سيتم تقييم لوران قبل مباراة ال�سبت
�ضد هادر�سفيلد" يف الدوري الإنكليزي
لكرة القدم.
و�أو�ضح النادي �أن الالعب ال يعاين �أية

�إ�صابة جديدة برغم خروجه وهو يعرج
من املباراة �ضد بورت�سموث ،م�ضيفا
"لعب لوران  85دقيقة وخرج من دون
تعقيدات" م�شريا �إىل �شد ع�ضلي لالعب
الدويل ال�سابق.
وتعر�ض الالعب البالغ  33عاما
لإ�صابة قوية بقطع يف وتر �أخيل يف
مايو املا�ضي وغاب عن تتويج بالده يف
مونديال رو�سيا  .2018وكان الالعب
عاد �إىل املالعب الأ�سبوع املا�ضي عندما
خا�ض  45دقيقة مع فريق �آر�سنال حتت
 23عاما.

�سيحط الرحال يف املان �سيتي

اي�سكو يختار الرحيل عن قلعة النادي امللكي!
بعد ابتعاده عن ت�شكيلة املدرب
�سانتياغو �سوالري ،تناقل اجلميع فكرة
مغادرة اي�سكو لقلعة ريال مدريد.
ك�شفت و�سائل �إعالمية ا�سبانية ب�أن جنم
املنتخب الإ�سباين اي�سكو قرر الرحيل عن
ريال مدريد خا�صة و�أن الالعب يعاين من
عدم ا�رشاكه �أ�سا�سي يف ت�شكيلة املدرب
الأرجنتيني اجلديد �سانتياغو �سوالري.

وك�شفت "  "El Chiringuitoب�أن
اي�سكو �سيحط الرحال يف مان�ش�سرت �سيتي
خا�صة و�أن الفريق الإنكليزي واملدرب
الإ�سباين بيب غوارديوال يبحثان منذ
طويلة عن الفوز بتوقيع الالعب.
ويذكر �أن اي�سكو ( 26عاما ً) مرتبط
بعقد مع ريال مدريد �إىل غاية عام
.2022

مقابل  20مليون جنيه �إ�سرتليني

جوهرة جالطة �سراي جتذب عمالقة �أوروبا
يراقب مان�ش�سرت يونايتد جنم
جالطة �رساي ،حيث يرغب النادي
الإجنليزي يف تعزيز دفاعاته ،خالل
الفرتة املقبلة.
وقالت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية،
�إن مان�ش�سرت يونايتد يراقب الالعب
الرتكي ال�شاب جلالطة �رساي� ،أوزان
عاما.
كاباك� ،صاحب الـً 18
و�أ�ضافت �أن النادي الرتكي يريد 20
مليون �إ�سرتليني ،على الأقل ،مقابل بيع
اهتماما
الالعب ،خا�صة �أنه كان هناك
ً
�سابقًا به ،من جانب �آر�سنال.

لكن ال�صحيفة لفتت �إىل وجود �رشط
جزائي ،يف عقد كاباك ،يتيح انتقاله لأي
ٍ
ناد من خارج تركيا ،مقابل  7ماليني
�إ�سرتليني فقط.
وت�شري الأنباء �إىل �أن عد ًدا من ك�شافة
الأندية الأوروبية الكربى ،قد راقبوه
ؤخرا ،مثل روما و�إنرت ميالن.
م� ً
ومن جانبه ،يحاول جالطة �رساي جتديد
عقد الالعب ،يف �أقرب وقت ممكن،
مع رفع �رشطه اجلزائي �إىل  30مليون
�إ�سرتليني ،و�سط االهتمام الأوروبي
الكبري به.

يف ظاهرة حتدث منذ � 8سنوات

دفاع الربميريليج ينهار ب�أكمله للمرة الأوىل
انتهت �أول �أم�س االربعاء مباريات
اجلولة الـ 15من الدوري الإجنليزي
إيجابيا
املمتاز ،والتي �شهدت تعادلاً �
ً
بنتيجة  2-2بني مان�ش�سرت يونايتد
و�آر�سنال.
ووفقًا ل�شبكة "�أوبتا" للإح�صائيات،
ف�إن اجلولة الـ 15بالدوري الإجنليزي
رقما مل يتحقق منذ � 8سنوات
�شهدت ً
وحتدي ًدا يف نوفمرب عام  ،2010وهو
ت�سجيل كل الفرق لهدف على الأقل
خالل نف�س الأ�سبوع.

وبذلك مل يحافظ �أي فريق على
نظافة �شباكه بالربميريليج يف اجلولة
الـ.15
وحافظ مان�ش�سرت �سيتي على
�صدارته جلدول الرتتيب بر�صيد 41
نقطة ،وبفارق نقطتني عن ليفربول
الثاين �صاحب الـ 39نقطة ،بينما
ارتقى توتنهام للمركز الثالث بر�صيد
 33نقطة ،متفوقً ا بنقطتني على
ت�شيل�سي و�آر�سنال �صاحبي املركزين
الرابع واخلام�س بـ 31نقطة.
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�إعداد/عادل �صالح

يف �سطور
تونكو عبد الرحمن
(1990 – 1903م)

تونكو عبدالرحمن فوترا الهاج ابن املرحوم
�سيا�سي ماليزي ُولد
�سلطان عبداحلميد حاليم ،هو
ّ
مبدينة �ألور �سرت بوالية قدح دار الأمان ماليزيا.
�شغل من�صب �أول رئي�س وزراء الحتاد مااليا من � 1955إىل  ، 1957قبل �أن
ي�صبح �أول رئي�س وزراء يف ماليزيا بعد اال�ستقالل يف  .1957وظل رئي�س
الوزراء بعد ت�شكيل ماليزيا يف عام  ، 1963عندما ان�ضمت �صباح و�ساراواك
و�سنغافورة �إىل االحتاد حتى ا�ستقالته عام .1970
التحق باملدر�سة الوطنية يف بلدته �ألور �ستار ،ثم باملدر�سة الإجنليزية
مباليزيا ،ثم بجامعة كامربيدج يف بريطانيا عام  1342هـ1923 ،م حيث
ح�صل على �شهادة البكالوريو�س يف القانون والتاريخ .ويف عام 1368هـ،
1948م ،ح�صل على درجة بكالوريو�س يف القانون من بريطانيا .ويف عام
1387هـ1967 ،م ح�صل على درجة االمتياز يف القانون من كلية �إينز �شامبل،
كما ح�صل على العديد من درجات الدكتوراه الفخرية.
وا�ستمر يف هذا املن�صب
رئي�سا جلامعة املاليو،
ُع ِنّي عام 1380هـ1960 ،م
ً
ّ
حتى عام 1390هـ1970 ،م.
عاما من � 1957إىل 1970م.
13
ملدة
ماليزيا
وزراء
و�شغل من�صب رئي�س
ً
ُدعي لي�صبح رئي�س ًا لفرع املنظمة الوطنية املاليوية يف قدح ،وهي منظمة
د�ستوري مرير للح�صول على
�أ�س�سها الداتو عون بن جعفر .قاد احلزب يف كفاح
ّ
اال�ستقالل عن بريطانيا .مت �إعالن اال�ستقالل يف احلادي والع�رشين من �أغ�سط�س
عام 1957م .كان �أول �أمني عام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.وقد تر�أ�س االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم ملدة  18عاما من � 1958إىل 1976م.ومببادرة منه ،مت يف
إقليمي للدعوة الإ�سالمية ملنطقة جنوب �رشقي
كواال المبور �إن�شاء املجل�س ال
ّ
�آ�سيا واملحيط الهندي بالتعاون مع رابطة العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة عام
1980م.

 االمانة هي ال�ضوء و�سطحكم و�أمثال
عتمة احلياة.
 االمانة قالب �صغري اليحتفظ فيها اال االمني. الدموع �أغلي من الإبت�سامة لأن الإبت�سامةت�ستطيع �أن تهديها لأي �شخ�ص �أما الدموع ف�إنها ال
ت�سيل �إال لأغلي �شخ�ص.
 ابت�سم فرزقك مق�سوم وقدرك حم�سوم و�أحوالالدنيا ال ت�ستحق الهموم لأنها ال تدوم.
 ابت�سامة االمل اقوى من جميع العقبات. ابت�سم تبت�سم لك احلياة. الإبت�سامة هي اللغة الوحيده التي يفهمها جميعال�شعوب دون ترجمة.
 ابت�سم فالب�سمة مفتاح ال�سعادة.عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
يف ال�سابع من دي�سمرب عام 1877م -:توما�س �إدي�سون يخرتع
الفونوغراف ،وهي �آلة قادرة على ت�سجيل و�إعادة بث الأ�صوات
امل�سجلة.
 يف ال�سابع من دي�سمرب عام 1912م -:اكت�شاف متثال امللكة الفرعونيةنفرتيتي زوجة الفرعون �إخناتون يف منطقة تل العمارنة باملنيا يف جنوب
م�صر.
 يف ال�سابع من دي�سمرب عام 1919م -:و�صول «جلنة ملرن» �إىل م�صروالتي تهدف �إىل التحقيق ب�أ�سباب اندالع الثورة والتي عرفت با�سم ثورة
.1919
 يف ال�سابع من دي�سمرب عام 1941م -:قوات البحرية الإمرباطوريةاليابانية تقوم بهجوم على القاعدة الع�سكرية الأمريكية يف بريل هاربر
يف جزيرة �أواهو يف جزر هاواي ،و�أدى الهجوم �إىل تدمري كامل الأ�سطول
الأمريكي.
 يف ال�سابع من دي�سمرب عام 1976م� -:أمني عام الأمم املتحدة كورتفالدهامي يفوز بفرتة ثانية لتويل الأمانة العامة لهيئة الأمم املتحدة.

اقوال ماثورة

من نوادر الأذكياء

 غ�ضب امل�أمون على طاهر بن عبد اهلل،طاهر �أن يق�صده ،فورد كتابٌ له من
ف�أراد
ٌ
�صديق له لي�س فيه �إال ال�سالم ،ويف حا�شيته:
ٍ
"يا مو�سى" ،فجعل يت�أ َّمله وال يعلم معنى
ٌ
فطنة ،فقالت� :إنه
ذلك ،وكانت له جارية
ون ِب َك ِل َي ْق ُت ُل َ
و�سى ِ�إ َّن المْ َلأَ َي ْ�أتمَ ُِر َ
وك
يقول :يَا ُم َ
[الق�ص�ص .]20:فتثبط عن ق�صد امل�أمون.
 قال �أبو بكر بن ع َّيا�ش" :كان بالكوفةٌ
رجل قد �ضاق معا�شه ،ف�سافر وك�سب ثالثمائة
ً
درهم ،فا�شرتى بها ناقةً
فارهة وكانت زعرةً،
ف�أ�ضجرته واغتاظ منها ،فحلف بالطالق
ثم ندم،
ليبيع َّنها يوم يدخل الكوفة بدرهمَّ ،
َ
ّ
ف�أخرب زوجته باحلال ،فعمدت �إىل �سنور
ناد عليها
فع َّلقتها يف عنق ال َّناقة ،وقالتِ :
م َْن ي�شرتي هذا ال�سنور بثالثمائة درهم
أفرق بينهما ،ففعل،
وال َّناقة بدرهم ،وال � ِ ّ
أح�سنك!! لوال هذا
أعرابي فقال :ما �
فجاء �
ِ
ٌّ
البتيارك الذي يف عنقك
حرب �أن يتز َّوج امر� ًأة،
 �أراد �شعيب بن ٍُ
ُ
�سيء اخلل ِق ،فقالت� :أ�سو�أ
فقال لها�" :إين ِ ّ
�سيء
ُخ ُل ًقا منك م َْن يحوجك �إىل �أن تكون ِ ّ
اخللق
ُ
حدث من
لغالم
 قال الأ�صمعي" -:وقلتٍ
ٍ
�أوالد العرب� -:أَي َُ�س ُّرك �أن يكون لك مائة
�ألف درهم و�أنك � ٌ
أحمق؟ قال -:ال واهلل،
ُ
علي حمقي
يجني
أن
�
قلت -:لمِ َ ؟ قال� -:أخاف
َّ
ً
علي حمقي.
جناية تذهب مايل ،وتبقي َّ
احلزامي-:
 قال �إبراهيم بن املنذرُّ
رجل
أعرابي من �أهل البادية على
"قدم �
ٍ
ُّ
من �أهل احل�ضر ،ف�أنزله ،وكان عنده دجاجٌ
ري ،وله امر�أة وابنان وبنتان ،قال-:
كث ٌ
ً
ُ
دجاجة ،وقدميها
فقلت المر�أتي -:ا�شوي
�إلينا؛ نتغدى بها ،وجل�سنا جميعًا ودفعنا
�إليه الدجاجة ،فقلنا -:اق�سمها بيننا ،نريد
بذلك �أن ن�ضحك منه ،قال -:ال �أُ ْح ِ�سن
ُ
ق�سمت بينكم،
الق�سمة ،ف�إن ر�ضيتم بق�سمتي
قلنا -:نر�ضى ،ف�أخذ ر�أ�س الدجاجة فقطعه،
فناولنيه ،وقال -:الر�أ�س للرئي�س ،ثم قطع
اجلناحني ،وقال -:اجلناحان لالبنني ،ثم
قطع ال�ساقني ،وقال -:ال�ساقان لالبنتني،
ثم قطع َّ
الز ِم َّكى ،وقال -:العجز للعجوز،
ثم قالَّ -:
والز ْور للزائر ،فل َّما كان من الغد،
ُ
قلت المر�أتي -:ا�شوي خم�س
دجاجات ،فل َّما
ٍ
ح�ضر الغداء ،قلنا -:اق�سم بيننا ،قال-:
وترا ،قال� -:أنت
وترا؟ قلناً -:
�شفعًا �أو ً
ٌ
ٌ
بدجاجة،
رمى
ثم
،
ثالثة
ودجاجة
وامر�أتك
ٍ
ٌ
ٌ
وقال -:وابناك ودجاجة ثالثة ،ورمى �إليهما
ٌ
ٌ
ثالثة،
ودجاجة
بدجاجة ،وقال -:وابنتاك
ٍ
ٌ
ثالثة ،ف�أخذ
ثم قال -:و�أنا ودجاجتان
الدجاجتني ،فر�آنا ننظر �إىل دجاجتيه،
فقال :لع َّلكم كرهتم ق�سمتي الوتر ،قلنا-:
اق�سمها �شفعًا ،فقب�ضهن �إليه ،ثم قال� -:أنت
ودجاجة � ٌ
ٌ
أربعة ،ورمى �إلينا دجاجة،
وابناك
ٌ
ثم قال -:والعجوز وابنتاها ودجاجة �أربعة،
ٌ
ورمى � َّ
دجاجة ،ثم قال -:و�أنا وثالث
إليهن
ٌ
دجاجات ،ثم رفع
ثالث
و�ضم
،
أربعة
دجاجات �
َّ
ٍ
ر�أ�سه �إىل ال�سماء ،وقال -:احلمد هلل �أنت
ف َّه ْم َت ِنيهَا.
 يحكى عن الر�شيد �أنه كان يف داره حزمةخيزران ،فقال لوزيره الف�ضل بن الربيع -:ما
هذه؟ فقال -:عروق الرماح يا �أمري امل�ؤمنني،
ومل ي ُِر ْد �أن يقول اخليزران ،ملوافقته ا�سم �أُ ِ ّم
الر�شيد.

وفاة "عميدة يوتيوب"

هندية
طاهية
توفيت
�شهرية ،كانت �أكرب �صاحبة
قناة �سنا يف موقع "يوتيوب"،
تن�رش بها مقاطع فيديو تعر�ض
�أطباقا من املطبخ املحلي.
وح�سبما نقلت �صحيفة "مرتو"
الربيطانية ،ف�إن ما�ستا ناما،
التي تتحدر من منطقة �أندرا
براد�ش جنوب �رشقي الهند ،فارقت
احلياة عن عمر � 107أعوام.
و�أن�ش�أ الك�سمان حفيد امل�سنة
الراحلة قناة جلدته على "يوتيوب"
عام  ،2016وحر�صت منذ ذلك
احلني على الظهور يف مقاطع �شهرية
وهي تطهو و�سط الهواء الطلق على
احلطب.
وتقدم قناة "يوتيوب" التي جذبت
 1.2مليون م�شرتك ،و�صفات الطبخ
يف �أجواء ب�سيطة� ،إذ كانت الراحلة،
على �سبيل املثال ،تق�رش اخل�رضاوات

با�ستخدام الأظافر.
وقال حفيد الراحلة� ،إن الغر�ض
من �إن�شاء القناة يف البداية كان جمرد
الت�سلية ،لكن بعد االنت�شار الوا�سع
لها حتولت القناة �إىل من�صة حلفظ
تراثي الطهي اخلا�ص ب�أهل الأرياف
يف الهند.
و�شاركت عائلة ما�ستا نب�أ الوفاة
�إىل جانب �صورة التابوت الذي �شيعت
فيه ،و�أعرب متابعون عن حزنهم
لرحيل جنمة املطبخ الب�سيط و"عميدة
يوتيوب" عن احلياة.

برملاين يقرتح تبني قانون مينع
حما�سبة القطط!

دعا النائب يف جمل�س الدوما
فيتايل
الرو�سي)،
(الربملان
ميلونوف ،النواب �إىل تبني قانون
يفر�ض حظرا على حما�سبة القطط.
وجاء اقرتاح النائب بعد �أن �أ�صدرت
نوفوكوزنيت�سك
مدينة
حمكمة
الرو�سية حكما بتغرمي مواطن فتح
قطه الأليف حنفية املاء ،ما �أ�سفر عن
غمر متجر لألعاب الأطفال باملاء.
ويرى ميلونوف� ،أن احليوانات ال

تتخذ خطوات �سيئة ق�صدا،
�إذ تتعلق ت�رصفاتها قبل كل
�شيء ب�سوء معاملتها من
قبل الب�رش وعدم االعتناء
بها.
وقال النائب مو�ضحا:
"لدي �أربع قطط ،و�أعرف
�أن القطط تف�ضل النظام
وال�سالم واملحبة يف
املنزل .و�إذا توفرت هذه العوامل،
كان �سلوكها جيدا".و�أ�ضاف النائب �أن
"القطط تبد�أ بالت�رصف ب�سوء �إذا �شهدت
�شجارا �أو نزاعا يف العائلة" .وقال:
"ال يجوز اتهام القط ،لأن الإن�سان
ي�ستفزه دوما ليتخطى الأخالق ويخرق
قوانني .ولكي ال يحدث ذلك� ،أعطه
الأكل والعب معه وم�شطه .وبعد ذلك
�ستجده حزمة من النعومة والطيبة".

يطالب بحذف  20عا ًما من عمره!!..

تقدم رجل ُم�سن بطلب �إىل
عاما من
املحكمة خل�صم 20
ً
عمره ،بغر�ض �إيجاد فر�ص
جديدة يف احلياة ،بح�سب ما
يقول ،ولكن �صدمتة املحكمة
برف�ض دعوته.
ويف التفا�صيل ،كان �إميل
راتلباند ،البالغ من العمر 69
عاما ،قد تقدم بطلب يف بداية
ً
ال�شهر املا�ضي ،ملحكمة مدينة
«�آرمن» وذلك من �أجل �إجراء
تعديل على تاريخ امليالد
عاما فقط،
لي�صبح عمره 49
ً
وذلك كي يح�صل على فر�صة جيدة للعمل واحلب.
ونقلت �سكاي نيوز عن �إمييل من خالل بيان له� ،أن عمره الر�سمي ال يعك�س ب�أي
�شكل حالته العاطفية ،ويت�سبب له يف الكثري من امل�شكالت �سواء على امل�ستوى
العاطفى �أو املهنى ،فهو ال يتمكن من العثور على �رشيك حياة ،وحاول يف ذلك
اال�ستناد �إىل ما مت اعتماده يف بلدان �آخرى ،مثل تغيري اال�سم �أو اجلن�س.
ومن جانبها ،قالت املحكمة يف حيثياتها« :هناك التزامات وواجبات معتمدة
على ال�سن احلقيقي لل�شخ�ص مثل احلق يف الت�صويت وااللتحاق باملدر�سة ..و�إذا
ما مت قبول طلب ال�سيد راتلباند ،ف�إن هذه ال�رشوط املتعلقة بالعمر �ست�صبح
دون معنى.
وتابعت املحكمة يف حيثياتها قائلة" -:من حق ال�سيد راتلباند �أن يعي�ش
وي�شعر ب�أنه �أ�صغر بـ  20عاما ويت�رصف بناء على ذلك ،ولكن تعديل العمر
ب�شكل ر�سمي ،يعني اختفاء � 20سنة من �سجالت امليالد والوفاة والزواج ،ما قد
يت�ضمن م�شكالت ق�ضائية واجتماعية".
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