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�ساوا:تخريج طالب املدار�س الفنية بالدفعة الـ 32للخدمة الوطنية

يوهن�س وقائد القيادة الغربية
العميد تخلي كفالي ،وغريهم من
كبار م�س�ؤويل احلكومة واجلبهة،
وكذلك كبار قادة مركز التدريب
للخدمة الوطنية ،قدم الدار�سون
عرو�ض تعك�س التدريب الذي تلقوه
نظريا وتطبيقيا.
والقى الفريق فليبو�س ولدي
يوهن�س كلمة او�ضح فيها اجلهود

املبذولة لبناء وطن مزدهر ومتح�رض
وتن�شئة �شباب اكفاء بكل املناحي،
وقال "ان الوطن اليبنيه جيل واحد،
وتعي�ش فيه االجيال االخرى يف
راحة وا�سرتاحة ،بل يجب على كل
جيل ان يبذل جهود حثيثة ويلعب
دوره يف بناء وتعمري الوطن  ،ومن
ثم يورثه للجيل االخر ،وهذا لي�س
عمل اختياري بل واجب طني.

تخرج يف اخلام�س من فرباير
اجلاري  1379من طالب �سبع مدار�س
فنية بينهم  635طالبة تلقو التدريب
الع�سكري والتثقيف ال�سيا�سي
لفرتة �ستة ا�شهريف الدفعة الثانية
والثالثني للخدمة الوطنية.
ويف مرا�سم التخريج التي جرت
يف �ساوا بح�ضور قائد هيئة االركان
بوزارةالدفاع الفريق فليبو�س ولدي

عربت االمهات احلوامل امل�ستفيدات من اخلدمات ال�صحية الالئي �أدلينا
ب�أرائهن لوكالة االنباء االرترية ايرينا ،بان م�ست�شفى عداقا حمو�س ظل يقدم
خدمات �صحية خا�صة للحوامل واالطفال.
وقالت االمهات الالئي و�ضعن حملهن يف امل�ستف�شى "�إ�ستطعنا و�ضع اطفال
متعافني ،و�ضمنا �صحتنا بف�ضل ال�سمنارات ال�صحية املقدمة لنا والعناية
التي ح�صلنا عليها قبل وبعد الوالدة "،و�أ�رشن اىل ان بدء اخلدمات اجلراحية
تعزز من اخلدمات التي يقدمها امل�ست�شفى.
واو�ضح املدير الطبي للم�ست�شفى الدكتور /كفلي ي�سو�س تدال ،بان متابعة
احلامل والنف�ساء باال�ضافة اىل متابعة �صحة االطفال دون خم�س �سنوات من
ان�شطتهم اليومية ،مفيد ًا بانهم بد�أوا خدمات اجلراحة منذ يوليو منذ عام 2018
ما �ساهم كثريا يف تقدمي خدمات فاعلة.
وتو�ضح م�ستندات امل�ست�شفى بانه قدم يف العام  2018خدمات �صحية قبل
وبعد الوالدة الكرث من � 8آالف من االمهات احلوامل.

�ستقوم الفرق الفنية االرترية
التي تتكون من فرقة �سربيت
الرتاثية والفنانني املخ�رضمني
وال�شباب وكذلك املو�سيقيني بزيارة
اىل اثيوبيا لتقدمي عرو�ض فنية
مو�سيقية احتفاال بال�سالم بني ارتريا

وقدم العقيد دب�ساي قدي قائد
مركز التدريب الوطني ب�ساوا
تقرير اًمقت�ضب ًا  ،ذكر فيه تخريج
الدار�سني يف اجواء تهب فيها
ن�سائم ال�سالم املب�رشة ،معربا عن
امله ليعك�س املتخرجني يف احلياة
العملية اجنازات مبهرة ،م�شيدا
باجلهود التي ابداها الطالب خا�صة
الطالبات.

قدم املتخرجون برامج فنية
تعك�س املنا�سبة ،ونظموا عر�ض
ر�سوم رملية ت�شبه �ساوا بطفل
نا�شئ ،م�ؤكدين بادائهم الق�سم على
تقدمي كل ما تطلبه البالد.
ويف اخلتام قدمت اجلوائز
على الفائزين يف جميع االن�شطة
الع�سكرية املنتظمة.

م�ست�شفى عداقا حمو�س يقدم الفرق الفنية االرترية تتوجه اىل اثيوبيا لتقدمي عرو�ض فنية
خدماته للحوامل واالطفال

واثيوبيا.
ووفق الربنامج املو�ضوع �ستقوم
الفرق بعر�ض مو�سيقي فني رائع
م�صحوبا بالرق�صات االرترية الرتاثية
يف ال�ساد�س ع�رش من فرباير اجلاري
يف مدينة بهردار ،ويف التا�سع ع�رش

من نف�س ال�شهر يف هوا�سا ،ويف
احلادي والع�رشين من فرباير يف
العا�صمة ادي�س ابابا.
و�سوف ي�شارك يف الربنامج
املو�سيقي العمالق ا�شهر الفنانني
الغنائيني واملو�سيقيني االثيوبيني.
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ماكرون يعلن يوما وطنيا
لإحياء "ذكرى الإبادة"

الفرن�سي
الرئي�س
�أعلن
�إميانويل ماكرون� ،أمام املجل�س
التن�سيقي للمنظمات ا لأرمنية
يف فرن�سا �أن بالده �ستعلن 24
�أبريل "يوما وطنيا لإحياء ذكرى
ا لإبادة ا لأرمنية".
وب�إعالنه هذا �أمام الع�شاء
التن�سيقي
للمجل�س
ال�سنوي
ا لأرمني يف فرن�سا ،يكون
ماكرون قد وفى بوعد كان �أطلقه
خالل حملته االنتخابية بو�ضع
ا لإبادة ا لأرمنية بني عامي 1915
و  ،1917التي اعرتفت بها فرن�سا
يف  2001فيما ترف�ض �أنقرة

االعرتاف بها ،على
الر�سمية
الروزنامة
ا لفر ن�سية .
و �أثارت ق�ضية ا لأرمن
خالفا بني تركيا وعدد
من الدول التي و�صفت
جمازر قتل ا لأرمن على
يد القوات العثمانية
خالل احلرب العاملية
ا لأوىل ب�أنها " �إبادة".
وي�ؤكد ا لأرمن �أن  1.5مليون
�أرمني قتلوا ب�شكل منظم قبيل
انهيار ال�سلطنة العثمانية فيما
�أقر عدد من امل�ؤرخني يف �أكرث
من ع�رشين دولة بينها فرن�سا
وايطاليا ورو�سيا بوقوع �إبادة.
وتقول تركيا �إن ه�ؤالء القتلى
�سقطوا خالل حرب �أهلية تزامنت
مع جماعة و �أدت �إىل مقتل ما
بني � 300ألف و � 500ألف �أرمني
ف�ضال عن عدد مماثل من ا لأتراك
حني كانت القوات العثمانية
ال�سيطرة
تتنازعان
ورو�سيا
على ا لأنا�ضول= .

املزارعون اال�سرتاليون يواجهون خطرالفي�ضانات
علنت
�أ
ا ل�سلطا ت
�أن
ا لأربعاء
املزارعني يف
�رشق
�شمال
�أ �سرت ا ليا
القوا
الذين
�صعو با ت
للحفاظ على
مو ا �شيهم
ب�سبب
اجلفاف العام
املا�ضي ،يواجهون اليوم
يف
تت�سبب
في�ضانات
نفو قها .
الزراعة
وزير
وقال
ديفيد ليتلرباود �إن اجلي�ش
ا لأ�سرتايل بات ي�ساهم يف
للحيوانات
علف
�إلقاء
العالقة ب�سبب الفي�ضانات
يف والية كوينزالند لعدم
نفوقها يف حني ال يزال
املربون عاجزين عن اخلروج
من مزارعهم .و �أعلن مايكل
غرين من جمموعة " �أغ فور�س"
للدفاع عن املزارعني " �أنها
الذين
للمنتجني
�رضبة
�أنفقوا �أمواال �ضخمة لإبقاء
حيواناتهم على قيد احلياة
خالل فرتة اجلفاف وا لآن
يواجهون الفي�ضانات".
و �أ�ضاف " �أن اخل�سائر ب�سبب
الفي�ضانات تقدر مباليني
الدوالرات".
وكان الداخل ا لأ�سرتايل
مبا فيه والية كوينزالند
�شهد جفافا لفرتة طويلة.
ومنت�صف يناير كان ت�أخر
املو�سمية
ا لأمطار
هطول
على ال�شمال اال�ستوائي �سبب
ارتياحا لكن �رسعان ما
حتولت ا لأمطار �إىل في�ضانات

غمرت املزارع وامل�ساكن.
وقال غرين "نفوق املوا�شي
�سيكون �أكرب لأنها كانت
�ضعيفة �أ�صال ب�سبب اجلفاف
�أو �أنها �ستنفق ب�سبب الربد
جراء الرياح العاتية".
ا لأر�صاد
خبري
و �أو�ضح
اجلوية فينور �أنان �أن �أمطارا
خفيفة ت�ساقطت على بع�ض
املناطق يف دي�سمرب قبل �أن
تهطل بغزارة".
املناطق
كانت
و �إن
ا�سرتاليا
يف
ال�شمالية
معتادة على ا لأمطار الغزيرة
خالل هذه الفرتة من العام
،لكنها كانت هذه ال�سنة �أكرث
غزارة .وغمرت الفي�ضانات
املنازل وقطعت الطرقات
وحولت ال�شوارع �إىل �أنهار.
وبد �أت بع�ض املناطق التي
�رضبتها الفي�ضانات ا لأربعاء
عمليات التنظيف يف حني
�ست�ؤثر ا لأمطار املو�سمية
على جنوب البالد .ومع
بداية العام �سجلت درجات
حرارة مرتفعة ب�شكل غري
معهود ،وكان �شهر يناير
ا لأكرث حرارة منذ ت�سجيل
البيانات عن حالة الطق�س
مطلع القرن املا�ضي.
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مو�سكو ً
ردا على وا�شنطن تقرر االن�سحاب من معاهدة القوى النووية

مل تت�أخر رو�سيا يف الرد على
ان�سحاب الواليات املتحدة من
معاهدة القوى النووية املتو�سطة
املدى قبل �أيام� ،إذ �أعلنت مو�سكو،
الأربعاء� ،إجراء مماثال ،مما يزيد
حدة التوتر بني البلدين.
وقال وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف� ،إن مو�سكو
�ستن�سحب من معاهدة القوى
النووية املتو�سطة املدى يف
غ�ضون �ستة �أ�شهر ،يف �إطار رد
متنا�سب على ان�سحاب الواليات
املتحدة منها.

وت�أتي ت�رصيحات
التي
الفروف،
وكالة
نقلتها
�إنرتفاك�س للأنباء،
بعد �أيام من �إعالن
الرئي�س الرو�سي
بوتن
فالدميري
مو�سكو
تعليق
العمل باملعاهدة
التي تعود �إىل فرتة
احلرب الباردة.
وجاءت اخلطوة الرو�سية بعد
�أن �أعلنت الواليات املتحدة �أنها
�ستن�سحب من املعاهدة خالل �ستة
�أ�شهر� ،إال �إذا �أوقفت مو�سكو ما
ت�صفه وا�شنطن بانتهاكات للمعاهدة
املوقعة عام .1987
وقال وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو ،اجلمعة املا�ضي،
تعليق التزام بالده معاهدة القوى
النووية املتو�سطة املدى ،مانحا
رو�سيا � 6أ�شهر قبل االن�سحاب
النهائي من املعاهدة.

و�أ�ضاف بومبيو" :ل�سنوات انتهكت
رو�سيا بنود نزع ال�صواريخ
النووية املتو�سطة والق�صرية
املدى" .وتابع" :حتدثنا مع
امل�س�ؤولني الرو�س على �أعلى
امل�ستويات احلكومية �أكرث من 30
مرة ،لكن مو�سكو ال تزال تنفي
خرقها للمعاهدة".
وتنفي مو�سكو ،من جهتها ،خرق
املعاهدة التي ورثتها عن االحتاد
ال�سوفيتي ،وتقول �إن وا�شنطن هي
التي تنتهكها عن طريق ن�رش نظام
�صاروخي يف رومانيا القريبة من
حدودها.
و�أعلن حلف �شمال الأطل�سي "الناتو"
ت�أييده الكامل لقرار وا�شنطن تعليق
التزاماتها مبعاهدة ال�صواريخ
النووية مع رو�سيا.
وقال احللف يف بيان" :تتخذ
الواليات املتحدة هذا الإجراء
ردا على تهديدات كبرية للأمن
الأوروبي الأطل�سي ،ناجمة عن قيام
رو�سيا �رسا بتجربة و�إنتاج ون�رش
�أنظمة �صواريخ كروز".

مناف�س نتنياهو يف االنتخابات يلمح للتخلي عن ال�ضفة والفل�سطينيون يرحبون

�أملح املناف�س الأبرز
الوزراء
لرئي�س
بنيامني
الإ�رسائيلي
نتنياهو يف انتخابات
�شهر �أبريل القادم �إىل
�أنه ي�ؤيد االن�سحاب من
ال�ضفة الغربية مثلما
فعلت �إ�رسائيل عندما
�أنهت �سيطرتها على
قطاع غزة عام .2005
و�أ�شار بني غانت�س
الرئي�س ال�سابق لهيئة �أركان
اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إىل �أنه ينبغي
على �إ�رسائيل �أن ال ت�سيطر على
الفل�سطينيني ،يف �إ�شارة اىل ا�ستمرار
احتاللها ال�ضفة الغربية.
وقال يف مقابلة مع �صحيفة “يديعوت
�أحرنوت” العربية تن�رشها يف نهاية
اال�سبوع“ :نحن ال نريد ال�سيطرة
على �أي �شخ�ص �آخر… ..علينا �أن
جند طريقة ال تدعونا �إىل ممار�سة
�سيطرتنا على �شعب �آخر”.

عما �إذا كان ي�ؤدي فك
ولدى �س�ؤاله ّ
االرتباط عن ال�ضفة الغربية على
غرار قطاع غزة� ،أجاب جانت�س“ :مت
فك االرتباط عن غزة بعد اعتبارات
�سيا�سية كثرية ،وجنحنا يف عدم
متزيق البالد على الرغم من �أنها كانت
خطوة م�ؤملة للم�ستوطنني… لذلك
علينا �أن نتعلم درو�س فك االرتباط
هناك ،ونطبقها يف �أماكن �أخرى”.
وفيما يتعلق مبناف�سه نتنياهو،
اعتربه غانت�س ب�أنه �شخ�ص “وطني”
م�ضي ًفا بقوله�”:أنا بالطبع ال �أكره

بيبي (نتنياهو) ،لكني �أعتقد ب�أن
الوقت قد حان لأن يتنحى بطريقة
م�رشفة”.
يف اجلهة الأخرى� ،أبدى نبيل �أبو
ردينة ،املتحدث با�سم الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س ،ترحي ًبا
حذرا ،الأربعاء ،بت�رصيحات �أدىل
ً
بها �أقرب مناف�س انتخابي لرئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،
التي �أبدى فيها انفتاحه على �إزالة
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية من ال�ضفة
الغربية املحتلة يف امل�ستقبل.
وقال نبيل �أبو ردينة� ،إن ت�رصيحات
اجلرنال ال�سابق بيني غانت�س عن
الت�سوية مع الفل�سطينيني م�شجعة،
خا�صة �إذا مت�سك بر�أيه يف حال
جناحه يف االنتخابات .وقال غانت�س
يف ت�رصيحاته ل�صحيفة “يديعوت
�أحرونوت” العربية� ،إنه يعار�ض
الهيمنة على �شعب �آخر ،و�أ�شار �إىل �أن
�إ�رسائيل قد تكرر �إزالة امل�ستوطنات
كما فعلت يف قطاع غزة عام .2005

بنغالد�ش حتتج لدى بورما �إثر و�صول مزيد من الالجئني من والية راخني

احتجت بنغالد�ش لدى بورما
�إثر تدفق جديد لالجئني فارين من
والية راخني بعد مواجهات بني
القوات ا لأمنية وجمموعة متمردة،
ح�سبما �أعلن م�س�ؤول ا لأربعاء.
اخلارجية
وزارة
وا�ستدعت
البنغالد�شية �سفري بورما يف �ساعة
مت�أخرة الثالثاء لالحتجاج على
و�صول الجئني من راخني ،التي
نفذ فيها اجلي�ش حملة ع�سكرية
�ضد امل�سلمني الروهينغا يف
اغ�سط�س � 2017أجربت �أكرث من
 700الف �شخ�ص على الفرار عرب
احلدود .والالجئون اجلدد هم من
بوذيي راخني ومن جمموعات قبلية
�أخرى ،وفق ما �أعلن م�س�ؤول كبري
يف وزارة اخلارجية ،ودون حتديد
العدد .وقال "العدد يتزايد.
البع�ض ينتظرون على احلدود
ورمبا دخلوا .طلبنا منهم (بورما)
اتخاذ اجراءات فاعلة وعاجلة
لوقف العنف".
وقال م�س�ؤول يف حر�س احلدود
البنغالد�شي �إن الالجئني دخلوا من
تلة نائية يف مقاطعة بندربان يف

جنوب �رشق البالد.
وت�أوي بنغالد�ش
 740الف الجئ
الروهينغا
من
الذين
امل�سلمني
بعد
و�صلوا
2017
اغ�سط�س
ي�ضافون �إىل 300
�ألفا كانوا قد فروا
يف وقت �سابق من
�أعمال العنف يف
راخني.
ويدور نزاع بني البوذيني الذين
ميثلون ا لأكرثية االتنية يف راخني،
واجلي�ش الذي �ساعدوه على طرد
الروهينغا قبل � 18شهرا فقط.
يف  4يناير قتل متمردو "جي�ش
اراكان" الذين يطالبون مبزيد
من احلكم الذاتي يف راخني13 ،
�شخ�صا يف هجمات على مراكز
لل�رشطة على احلدود.
ويقول اجلي�ش �إن  13م�سلحا
قتلوا يف هجمات انتقامية فيما
تقول االمم املتحدة �أن 5200
�شخ�ص على ا لأقل ا�ضطروا للنزوح

ب�سبب العنف.
ومن غري املمكن معرفة عدد
القتلى بالتحديد ب�سبب االجراءات
ا لأمنية املحيطة باملنطقة.
وجاء احتجاج بنغالد�ش بعد
�إعالن جنمة هوليود اجنيلينا
جويل الثالثاء �أن على بورما �أن
"تبدي ت�صميما حقيقيا" نحو انهاء
العنف الذي دفع بالروهينغا
للفرار �إىل بنغالد�ش.
وت�سعى االمم املتحدة الطالق
نداء دويل جلمع حواىل مليار دوالر
مل�ساعدة الروهينغا.
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الربملان الإماراتي يقر قانونا لتنظيم مزاولة مهنةالطب �إيطاليا تعزز تعاونها مع العراق للتدريب
وامل�شاركة ب�إعماره وحماية �آثاره

وافق الربملان الإماراتي
(املجل�س الوطني االحتادي)
على م�رشوع قانون احتادي
ب�ش�أن تنظيم مزاولة مهنة
الطب الب�رشي ،الذي ت�رسي
�أحكامه على كل من يزاول �أو
يطلب مزاولة املهنة داخل
الإمارات مبا فيها املناطق
احلرة ،وذلك بح�ضور عبد
الرحمن بن حممد العوي�س وزير
ال�صحة ووقاية املجتمع وزير
الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي.
وح�سب م�رشوع القانون ال
يجوز لأي �شخ�ص مزاولة املهنة
ما مل يكن مرخ�ص ًا له بذلك
من اجلهة ال�صحية ،وال يعفي
احل�صول على الرتخي�ص وفق
�أحكام هذا القانون من احل�صول
على الرتاخي�ص الأخرى التي
تقررها الت�رشيعات النافذة،
وعلى الطبيب �أن يزاول املهنة

يف حدود نطاق كل من الرتخي�ص
املمنوح له وترخي�ص املن�ش�أة
ال�صحية التي يعمل من خاللها.
ويعاقب باحلب�س والغرامة
التي ال تقل عن � 200ألف درهم
وال تزيد على مليوين درهم
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل �شخ�ص زاول املهنـة دون
احل�صول على ترخيـ�ص ومل
تتـوفر فيه ال�رشوط التي تخوله
حق احل�صـول عليه ،وكل من قدم
وثائق �أو بيانات غري �صحيحة �أو
جل�أ �إىل طرق غري م�رشوعة ترتب

عليها منحه ترخي�ص ًا دون
وجه حق ،وكل �شخ�ص غري
مرخ�ص له مبزاولة املهنة
ي�ستعمل ن�رشات �أو لوحات
�أو الفتات �أو �أية و�سيلة
�أخرى من و�سائل الن�رش �إذا
كان من �ش�أن ذلك �أن يحمل
اجلمهور على االعتقاد ب�أن
له احلق يف مزاولة املهنة،
وكل �شخ�ص غري مرخ�ص له
مبزاولة املهنة وجدت عنده �آالت
�أو معدات �أو مواد طبية بق�صد
مزاولة املهنة ،وي�ستتبع حكم
الإدانة يف اجلرمية املن�صو�ص
عليها القانون �إلغاء الرتخي�ص
ال�صادر ،و�شطب ا�سم املدان من
�سجل الأطباء اعتبار ًا من تاريخ
�صدور احلكم النهائي ،وللجهة
ال�صحية يف جميع الأحوال �إغالق
املن�ش�أة ال�صحية �إداري ًا �إذا كان
املخالف يعمل بها منفرد ًا.

قمرا لالت�صاالت الف�ضائية
ال�سعودية تطلق ً

العربية
اململكة
ت�سابق
ال�سعودية الزمن يف توظيف
مواردها الب�رشية وال�صناعية
واملادية للم�ساهمة يف فتح �آفاق
�سعودية جديدة يف الف�ضاء من
خالل كوادر �سعودية تعمل يف
م�شاريع الأقمار ال�صناعية ،وفق
ر�ؤية  2030التي �أطلقها ويل العهد
ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبد العزيز.
�أطلقت مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية ليلة الأربعاء عند
ال�ساعة الثانية ع�رشة من منت�صف
الليل القمر ال�سعودي لالت�صاالت
" "SGS-1الذي يعد القمر الأول
من نوعه لالت�صاالت ،وهو

مملوك ب�شكل
كامل للمملكة
ا لعر بية
ال�سعودية.
و ا طلق
القمر من مقر
قاعدة كورو
ب�إقليم غويانا
ا لفر ن�سية
�شمال �أمريكا
اجلنوبية.
حيث
القمر
يدعم
ال�سعودي ،الذي �سيتم ت�شغيله
والتحكم به من خالل حمطات
�أر�ضية يف اململكة ،البنية التحتية
لقطاع االت�صاالت .
القمر
ا�ستخدامات
وتكمن
" "SGS-1يف ت�أمني منظومة
الأمنية
للجهات
االت�صاالت
قدرات
وتعزيز
والع�سكرية،
اململكة يف التقنية الف�ضائية،
وتوفري قدرات عالية ومتقدمة
للنطاق العري�ض.
ويتميز " "SGS-1عن غريه
من الأقمار ال�صناعية ا�ستخدامه
تقنية الألواح ال�شم�سية املرنة،
وا�ستخدامه لأنظمة دفع هجينة

"كهربائية وكيميائية" �ساعدت
يف تقليل وزن القمر وزيادة عمره
االفرتا�ضي ،حيث يبلغ وزنه 6.5
�أطنان وعمره االفرتا�ضي �أكرث من
ع�رشين عاماً.
كما يوفر طاقة �أعلى ووزن ًا
�أقل عن غريه بن�سبة  ،30%كما
ميتاز القمر ال�سعودي لالت�صاالت
ا�ستخدامه تقنية متقدمة لالت�صاالت
الآمنة وتقنية القفز الرتددي
املقاوم للت�شوي�ش.
وح�سب ما �أو�ضحت اجلهات
املخت�صة ال�سعودية ب�أن نطاق
القمر ال�سعودي لالت�صاالت يغطي
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
بالإ�ضافة �إىل قارة �أوروبا.
حيث ي�ساعد القمر يف تقدمي
جمموعة من التطبيقات التى
ت�شمل ات�صاالت النقل التلفزيوين
والهاتف والإنرتنت واالت�صاالت
الع�سكرية الآمنة وتوفري االت�صاالت
للمناطق �شبه النائية واملناطق
املنكوبة.
ويعد هذا القمر ال�ساد�س ع�رش
الذي تطلقه اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث �أطلقت �سابق ًا
خم�سة ع�رش قمر ًا �صناعي ًا مب�شاركة
مع عدة دول.

حما�س :تلقينا دعوة م�صرية حل�ضور لقاء للف�صائل الفل�سطينية بالقاهرة
�أعلنت حركة حما�س اليوم
ا لأربعاء� ،أنها تلقت دعوة
ٍ
لقاء
م�رصية ر�سمية ،حل�ضور
الفل�سطينية
الف�صائل
يجمع
يف القاهرة ،لبحث �سبل �إعادة
الوحدة الوطنية الفل�سطينية.
املكتب
ع�ضو
عن
ونقل
ح�سام
للحركة
ال�سيا�سي
بدران ،قوله “تلقينا دعوة من
جمهورية م�رص العربية حل�ضور
ٍ
لقاء يف القاهرة يجمع ف�صائل
ري ا �إىل
العمل الوطني” .م�ش ً
�أن اللقاء �سيبحث “مواجهة
التحديات التي تواجه امل�رشوع
و�سبل
الفل�سطيني،
الوطني
�إعادة الوحدة الوطنية و �إنهاء
االنق�سام”.
و �أعرب بدران ،عن ترحيب

بـ”الدعوة
حركته
الفتًا
امل�رصية”،
“ترتقب
�أنها
�إىل
املتعلقة
الرتتيبات
با للقا ء ” .
عن
ي�صدر
ومل
م�رص �أو الف�صائل
الفل�سطينية وبخا�صة
حركة فتح ،تعليق
�صحفي ،حيال ما
�أعلنه بدران.
االنق�سام
وي�سود
الفل�سطيني بني فتح وحما�س منذ
عام  ،2007ومل تفلح العديد
من الو�ساطات واالتفاقيات يف
�إ نها ئه .
وكان �آخر اتفاق للم�صاحلة
حما�س
حركتي
بني
وقع
وفتح بالقاهرة يف الـ  12من

بحث العراق و �إيطاليا
تعزيز تعاونهما ا لأمني
والتجاري وتدريب القوات
العراقية ومواجهة ا لإرهاب
اليون�سكو
مع
والعمل
حلماية ا لآثار العراقية.
الرئي�س
ناق�ش
فقد
العراقي برهم �صالح خالل
اجتماعه يف بغداد االربعاء
مع رئي�س الوزراء ا لإيطايل
جوزيبي كونتي �سبل تطوير
العالقات الثنائية يف املجاالت
والتجارية
االقت�صادية
واال�ستثمارية اىل جانب مناق�شة
�آخر امل�ستجدات وا لأحداث على
ال�ساحتني ا لإقليمية والدولية.
و �أ�شار الرئي�س �إىل ان تطور
العالقات بني البلدين ي�سهم يف
تعزيز �آفاق التعاون امل�شرتك
مبا يخدم م�صلحة �شعبيهما
م�ؤكدا على حر�ص العراق
على اقامة عالقات فعالة
ومو�سعة مع �إيطاليا ودول
االحتاد ا لأوربي عامة .وا�شاد
بح�سب مكتبه يف بيان �صحايف
مب�شاركة �إيطاليا يف التحالف
الدويل �ضد ا لإرهاب وتقدميها
االمنية
للقوات
اال�سناد
العراقية وم�ساهمتها يف العديد
من امل�شاريع اخلدمية.
من جهته� ،أكد رئي�س الوزراء
االيطايل دعم بالده جلهود
حماربة ا لإرهاب ورغبتها اجلادة
يف تعزيز التعاون الثنائي
وم�شيد ًا بحالة اال�ستقرار التي
ت�شهدها البالد.
كما بحث رئي�س الوزراء
عبداملهدي
عادل
العراقي
مع نظريه ا لإيطايل جوزيبيه
كونتي �سبل تطوير عالقات
التعاون
وزيادة
بلديهما
بينهما يف املجاالت ال�سيا�سية
واالمنية واالقت�صادية والثقافية
وتفعيل �أعمال اللجنة العراقية
االيطالية امل�شرتكة �إىل جانب
مناق�شة جهود دعم ا لأمن
واال�ستقرار يف العراق.
�صحايف
م�ؤمتر
وخالل

م�شرتك مع كونتي ،عبرّ عبد
املهدي عن "اعتزاز العراق
بعالقات ال�صداقة والتعاون
مع ايطاليا وتقديره لوقوفها
معه يف مواجهة ا لإرهاب
ولدعمها امل�شاريع االقت�صادية
واحليوية واالن�سانية " ،كما
نقل عنه مكتبه االعالمي .
م�ضيفا بالقول �إن "ايطاليا
بلد �صناعي متقدم ونحن
نريد اال�ستفادة من اخلربات
االيطالية يف املجال ال�صناعي
واالقت�صادي" ..م�شريا اىل ان
"ال�رشكات االيطالية املعروفة
ب�سمعتها العاملية تعمل يف
العراق ومرحب بها ونتطلع اىل
زيادة ح�ضورها وم�ساهمتها يف
�إعمار العراق و �أمام البلدين
فر�ص كبرية للتعاون امل�شرتك
االقت�صادية
اجلوانب
يف
والتجارية والزراعية والثقافة
وغريها".
ومن جانبه ،قال كونتي �إن
" �إيطاليا كانت و�ستبقى دائما اىل
جانب العراق و�شعبه و�سنكون
معكم يف مرحلة اال�ستقرار
الظروف
وان
وا لإعمار،
ال�صعبة التي واجهت ال�شعب
العراقي ا�صبحت خلف ظهورنا
ب�شجاعة وت�ضحيات العراقيني
وتكاتف جميع اطيافه و�صوال
اىل حتقيق الهدف امل�شرتك وهو
عراق م�ستقر" ..م�ؤكدا "دعم
العراق يف املجاالت االقت�صادية
وال�صحية والتعليمية والعمل
مع اليون�سكو والبنك الدويل
للتنقيب وحماية ا لآثار �إىل
جانب برامج تدريب القوات
ا لأمنية العراقية".

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:

�أكتوبر  ،2017لكنه مل يطبق
ب�شكل كامل ،ب�سبب ن�شوب
خالفات كبرية حول ب�ضع
ق�ضايا ،منها :متكني احلكومة،
وملف موظفي غزة الذين عينتهم
حما�س يف �أثناء فرتة حكمها
للقطا ع

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

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

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

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح

عبدا

�سيدة ت�صنع مالب�سها من جلود الأ�سماك!
تعي�ش �سيدة �صينية يف �ساحل
بحر ال�صني ال�رشقي من قبيلة
تدعى "خت�شه" وتعي�ش هذه القبيلة
على �شواطئ هذا ال�ساحل منذ 2000
عام ،وا�شتهروا مبهاراتهم الكبرية
يف الأعمال اليدوية امل�صنوعة من
جلود الأ�سماك.
وحتى اليوم مازالت هذه
ال�سيدة تقوم ب�صناعة املالب�س من
جلود الأ�سماك امللونة ،وتزينها
بالأحجار املوجودة يف باطن
املحيط.

اليابان :ظهور �سمكة ت�شبه الأفعى
العمالقة ت�سبب حالة رعب

�صدفة تقود �إىل اكت�شاف
“نفق ال�صراف الآيل”
ت�سببت �سمكة عمالقة غريبة ال�شكل
يف حالة من اخلوف والرعب يف اليابان،
لأن ال�سمكة التي ت�شبه الأفعى �إىل حد كبري
تُ عترب نذير �ش�ؤم وكوارث وف ًقا للمعتقد
الياباين القدمي .متتاز ال�سمكة الغريبة
بطولها املبالغ فيه والذي ي�صل �إىل 13
قدم تقري ًبا ،ووجدها �أحد ال�صيادين على
ال�شاطئ ،وما ر�سخ ال�شعور باخلوف �أن
هذه ال�سمكة لي�ست الأوىل من نوعها ،فخالل
�آخر � 10أيام وجد ال�صيادون � 3أ�سماك عمالقة
وغريبة على ال�شاطئ.
وي�ؤكد الكثري من ال�صيادين �أن �أ�سماك

م�شابهة ظهرت على �شواطئ اليابان قبيل
عدد من الكوارث �آخرها كان زلزال مدمر عام
 2010وزلزال �آخر �أدى لوفاة � 19ألف �شخ�ص
يف اليابان ظهرت قبله � ً
أي�ضا �أ�سماك غريبة.
ووف ًقا للمعتقد الياباين ف�إله الكوارث
والبحار ُير�سل �أ�سماك غريبة وعمالقة
لإنذار النا�س على ال�شواطئ قبيل الكارثة.
يف حني ي�ؤكد علماء احلياة البحرية �أن
الأ�سماك الغريبة تعي�ش يف املحيطات وال
تظهر على ال�شاطئ �إال بعد �أن ت�ضعف بنيتها
اجل�سدية فت�صل �إىل ال�شاطئ ميته وال عالقة
لها بالكوارث الطبيعية � ً
إطالقا.

الأردن يعيد  1376قطعة �أثرية نادرة للعراق

�أعاد الأردن ال�سبت املا�ضي نحو 1376
أ�صلية �إىل العراق؛ منها 1200
قطعة �أثرية � ّ
قطعة كانت قد �سرُ ِ قَ ت من املتاحف واملواقع
الأثرية .وجاء ت�سليم القطع الأثرية خالل
توقيع اتفاقيات اقت�صادية م�شرتكة بني
البلدين بح�ضور رئي�س الوزراء الدكتور عمر
الرزاز ،ونظريه العراقي عادل عبداملهدي.
و�أثنى اجلانب العراقي على التعاون
الكبري الذي �أبدته اجلهات املعنية يف الأردن
يف احلفاظ على الآثار التاريخية العراقية
ذات الأهمية البالغة للثقافة واحل�ضارة
العراقية العريقة والتي تعر�ضت ملحاوالت
تهريبها �إىل خارج العراق ومت �ضبطها يف
املراكز احلدودية من خالل الأجهزة املعنية
يف الأردن.
يتوان الأردن عن �إعادة نحو 1376
ومل
َ
أ�صلية �إىل العراق؛ منها 1200
قطعة �أثرية � ّ
قطعة كانت قد �سرُ ِ قَ ت من املتاحف واملواقع

الأثرية يف �أرجاء العراق لتعود
أ�صلي
�إىل موطنها ومكانها ال
ّ
يف العراق مهد احل�ضارات
إن�سانية ،وذلك انطالق ًا من
ال
ّ
احل�ضاري يف احلفاظ
دوره
ّ
على الطابع
الفني والثقايفّ
ّ
العراقية.
للح�ضارات
ّ
واعترب اجلانب العراقي �أن
حفاظ الأردن على هذه الآثار
و�إعادتها �إىل ال�شعب العراقي
ما هو �إال داللة على حر�ص

لعبت ال�صدفة على ما يبدو دورا يف منع �رسقة
بنك عن طريق حفر نفق� ،إذا �أدت �أمطار هطلت
على والية فلوريدا �إىل ك�شف عمليات حفر حتت
�شارع بغية الو�صول �إىل امل�رصف الكائن مبدينة
ميامي.
و�أو�ضح مكتب التحقيقات الفيدرايل �أن النفق
الذي كان يجري العمل عليه ،قد بلغ طوله
حوايل  50مرتا وقطره �أقل من مرت ،وكان
يحتوي بداخلة مولد كهربائي و�سلم وكر�سي،
كما �أ�شار املحققون �إىل النفق كان يتجه نحو
ال�رصاف الآيل يف البنك بح�سب ما ذكرت �شبكة
“�سي �إن �إن” الإخبارية.
و�أ�شار املحققون �أن هناك �أكرث من �شخ�ص
عملوا على حفر النفق دون �أن يتمكنوا من
الو�صول �إىل امل�رصف ،كما �أ�شارت التحقيقات
�إىل �أن هذا النفق يعترب فريدا من نوعه باعتباره

�ضيق للغاية ،على عك�س الأنفاق التي ا�ستخدمت
�سابقا يف عمليات �رسقة م�شابهة.
والحقا عرثت ال�رشطة على رافعة و�سيارة
كانتا ت�ستخدمان يف نقل الأتربة وال�صخور
الناجمة عن عمليات احلفر التي يبدو �أن هطول
الأمطار الغزيرة يف الأيام الأخرية �أعاقها و�سبب
بع�ض االنهيارات داخل النفق.
وقد �سارعت ال�رشطة �إىل ن�رش �صور لل�سيارة
والرافعة واملولد الكهربائي على �أمل �أن يتعرف
بع�ض النا�س على �أ�صحابهم مما ي�سهل القب�ض
على ا�ؤلئك الل�صو�ص.

جتمد �شعر هذه املر�أة من �شدة الربد

ن�رشت امر�أة �أمريكية من والية �أيوا مقطع
فيديو لنف�سها ،وقد جتمد �شعرها املبلل
الطويل ،وانت�صب فوق ر�أ�سها ،ب�سبب انخفا�ض
درجات احلرارة.
وقد �شاركت تايلور �سكالون مقطع الفيديو

على �صفحتها على “تويرت” وظهرت
وهي تدخل بيتها ،وت�ضحك من منظر
�شعرها.
وكانت املنطقة الغرب �أو�سطية من
الواليات املتحدة قد تعر�ضت لدوامة
قطبية ،ت�سببت بتوقف خدمات
الربيد يف خم�س واليات و�إلغاء �أكرث
من  2600رحلة هذا الأ�سبوع.
وقد حقق مقطع الفيديو ع�رشات
الآالف من امل�شاركات والتعليقات.
وكانت درجات احلرارة قد انخف�ضت دون 46
درجة حتت ال�صفر يف الأ�سبوع املا�ضي ،وعرث
على طالب يدعى جريالد بيلز ميت ًا خارج قاعة
�أكادميية بجامعة �أيوا يف ال�ساعة الثالثة �صباح ًا
يوم الأربعاء املا�ضي.

قانون مينح العازبات �إجازة للبحث عن �شريك حياة !.
يف الوقت الذي ي�ستعد فيه ماليني املوظفني
ال�صينيني لق�ضاء �إجازة ال�سنة القمرية اجلديدة
مع �أ�رسهم ،هناك فئة حمظوظة من املوظفات
�سيح�صلن على ثمانية �أيام عطلة �إ�ضافية �إن
توفرت فيهم ال�رشوط التالية� :أن تكون �أنثى،
عزباء ،ويف منت�صف الثالثينات من عمرها.

الأردن واهتمامه باملوروث الفني والثقايف
لل�شعب العراقي

والقرار الغريب من نوعه ،جاء بهدف منح
املوظفات فر�صة للعثور على الزوج املنا�سب،
يف حماولة ملعاجلة النظرة الدونية التي ينظر
بها املجتمع ال�صيني للمر�أة التي ت�صل �إىل ذلك
العمر دون زواج.

وم�ؤخر ًا ،ازداد عدد الفتيات غري
املتزوجات يف ال�صني ،خا�صة من بغلن

الثالثنني من العمر ،وذلك ب�سبب الرتكيز
على وظائفهن �أو من قررن البقاء عازبات،
وهو ما دفع احلكومة ال�صينية لل�شعور
بالقلق �إزاء �شيخوخة مواطنيها ،يف بلد
ي�صل عدد �سكانه �إىل  1.4مليار ن�سمة.
وكان عدد معدالت الوالدة يف ال�صني
ا�ستمرت باالنخفا�ض رغم �إيقاف �سيا�سة
�إجناب الطفل الواحد عام  ،2015كما
انخف�ض معدل الزواج ،وبلغت الوالدات عام
 2018نحو  15مليون والدة فقط ،بانخفا�ض
�أكرث من مليونني مقارنة بال�سنة ال�سابقة.

5

عقد ال�سفري االرتري يف
ايطاليا �سمنارا لالرتريني
يف
املقيمني يف ميالنو
ال�سابع والع�رشين من يناير
اجلاري تركزت حول االو�ضاع
الراهنة يف البالد وتطور عملية
ال�سالم التى ت�شهدها البالد
واملنطقة.
وقال الدكتور /ف�سهاظيون
بيطرو�س ان " ن�سائم العهد
اجلديد املب�رشة نتاج ت�صدي
و�صمود ال�شعب االرتري
القوي "،منوها اىل �رضورة
اال�ستمرار يف التجمع وتقوية
الوحدة الوطنية للحفاظ على
املنجزات التي حتققت ببذل
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�سفري ارتريا يف ايطاليا يعقد �سمنارا لالرتريني املقيمني يف ميالنو

الت�ضحيات اجل�سام.
وا�شار اىل حت�سن العالقات
مع دول القرن االفريقي،

و�سوف يبد�أ يف القريب العاجل
على تنفيذها ،كما يجري
و�ضع برامج تخدم امل�صالح

امل�شرتكة .واكد امل�شاركون
يف االراء التي قدموها يف
االجتماع بان اجلهود االرترية

تر�سي دعائم ال�سالم وت�ؤثر
ايجابا لي�س يف ارتريا وح�سب
امنا يف املنطقة با�رسها.

�سفريارتريا بجنوب ال�سودان يلتقي بنائب �شباب اجلبهة ال�شعبية بهولندا
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية بجنوب ال�سودان يعقدون م�ؤمترهم ال�سنوي

اقام �شباب اجلبهة ال�شعبية فرع هولندا م�ؤمترهم ال�سنوي يف
ال�ساد�س والع�رشين وال�سابع والع�رشين من يناير املن�رصم.
و قيم امل�ؤمتر االن�شطة التي �أجنزت خالل العام املا�ضي ب�شكل
عام من �أجل الوقوف على االيجابيات وايجاد احللول املنا�سبة الوجه
الق�صور ،وو�ضع برامج عمل للعام القادم.

القائم باعمال ال�سفارة االرترية يف
الكويت يلتقي مب�ساعد وزير اخلارجية
الكويتي يف ال�ش�ؤون االفريقية
التقى �سفري ارتريا يف
جنوب ال�سودان ال�سيد/
يوهن�س تخلي ميكائيل يف
التا�سع والع�رشين من يناير
بنائب وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
بجنوب ال�سودان دينغ داو
دينغ ماليك.
وبحث الطرفان يف اللقاء
حول تعزيز العالقات الثنائية
وكذلك يف تقوية الربامج
والتطورات حتققت عقب زيارة
الرئي�س �سالفاكري ميارديت
اىل ارتريا.
وا�شاد ال�سيد /دينغ ماليك

بالدعم الذي قدمه ال�شعب
االرتري وحكومته جلنوب
ال�سودان قبل وبعد اال�ستقالل
 ،داعيا اىل ا�ستمرارية الدعم
يف الوقت الذي تبذل فيه
جهود الر�ساء ال�سالم يف
جنوب ال�سودان.
يف غ�ضون ذلك عقد
ال�سفري /يوهن�س تخلي
ميكائيل يف ال�سابع والع�رشين
من يناير اجتماعا لتقييم
اعمال ا�صحاب ال�صهاريج
يف جوبا خا�صة ما يعزز على
تن�سيقهم ووحدتهم.

ونا�شد ال�سفري /يوهن�س
يف االجتماع الذي �شارك
فيه اكرث من  400مواطن
ا�صحاب ال�صهاريج للعمل
بالتقيد بقوانني تلك الدولة،
واالن�ضواء حتت جمعية
ال�صهاريج،
ا�صحاب
وا�ستخدام ا�سلوب قانوين
البالغ اجلهات املعنية يف حني
ظهرت ا�شكاليات ،م�ؤكدا
بان ال�سفارة �ستحل جميع
م�شاكلهم بالتفاهم مع
اجلهات املعنية.

اجرى القائم باعمال
ال�سفارة االرترية يف
الكويت ال�سيد /
حمد يحيى حايل
لقاءا مع م�ساعد
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
لل�ش�ؤون االفريقية
/حامد
ال�سيد
�سليمان امل�شعل تركز
حول تعزيز العالقات
الثنائية.
ويف اللقاء الذي
عقد يف الثالثني من
يناير بوزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية الكويتية او�ضح ال�سيد /حمد ان الكويت هي الدولة
التي كانت والزالت تقدم دعمها لل�شعب االرتري منذ فرتة
الكفاح امل�سلح ،م�شريا اىل انه �سيعمل على تعزيز هذه
العالقة االزلية.
كما اكد ال�سيد /حامد امل�شعل جاهزية بالده فى تعزيز هذه
العالقة االخوية بني الكويت وارتريا.
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جرمية �إ�ستالم املال امل�سروق
�أن ال�شخ�ص الذى ي�ستلم �أموال
م�رسوقة من قبل ال�سارق �أو �أي �شخ�ص
وكان يعلم متام ًا �أنها �أموال م�رسوقة
وذلك بق�صد حتقيق م�صلحة �شخ�صية ،
�أو قام ب�إخفاء تلك ا لأموال امل�رسوقة
�أو قام بت�سليمها مبختلف الطرق اىل
�شخ�ص ثالث بغر�ض الربح  ،ومن
ا لأ�شياء املعتادة واملالوفة هو
�رشاء املال امل�رسوق و �أن ال�شخ�ص
الذى ي�ستلم �أو يخفى � ،أو ب�شرتى
ما ًال م�رسوق ًا ف�إنه ي�شجع بطريقة غري
مبا�رشة جرائم ال�رسقة .
جر م
وبناء ًا على هذه ا لأ�سباب فقد
ّ
قانون العقوبات ا لإرترى �إ�ستالم �أي
مال م�رسوق و �أعترب ال�شخ�ص الذى
يقوم بذلك قد �أرتكب جرمية جنائية
معاقب عليها جنائي ًا .
�أن ال�شخ�ص الذى ُج ّر م لأنه �أ�ستلم
مال م�رسوق ًا ي�شرتط فى هذه احلالة �أن
يكون علم ًا ي�أن هذه ا لأموال م�رسوقة ،
وكان قا�صد ًا ذلك الفعل �أو قام ب�إخفاء
�أوب�رشاء �أوحاز عليه ب�أية طريقة
�أخرى �أو قام بتحويل حيازة هذا املال
اىل �شخ�ص �آخر فى كل هذهاحلاالت ف�إن
التهمة التى توجه اىل هذا ال�شخ�ص
هى �إ�ستالم مال م�رسوق  ،و �أذا وجد
�شخ�ص �آخر وقام بت�سهيل عملية
�إنتقال هذه املوال �سواء كانت عن
طريق ال�رشاء �أو الهبة وقام بتحويل
ملكيتها اىل �شخ�ص �آخر هذا ال�شخ�ص
يعترب �رشيك ًا فى جرمية �إ�ستالم املال
امل�رسوق وينطبق ذات الو�صف اجلرمى
فى كل اموال م�رسوقة خارج �إرتريا �إذا
قام ال�شخ�ص ب�إ�ستالم � ،أو ب�إخفاء ،
�أو ب�رشاء هذه ا لأموال � ،أوقام بتحويل
ملكيتها اىل �شخ�ص �آخر �أو ي�شرتك فى
حتويل حيازة تلك ا لأموال امل�رسوقة
اىل �شخ�ص �آخر يعترب �أي�ض ًا قد �إرتكب
جرمية �إ�ستالم مال م�رسوق  ،وهناك
حاالت تكون فيها جرمية �إ�ستالم املال
امل�رسوق م�شددة مثل قيام اجلاين بتلك
اجلرمية ب�إعتباره ع�ضوا فى ع�صابة
�إجرامية �أو معروف عنه ب�شكل دائم
ب�أنه يقوم ب�إ�ستالم ا لأموال امل�رسوقة
� ،أو قام ب�إ�ستالم هذا املال وهو يعلم
علم اليقني �أن م�صدره هو عمليات
التهب وقطع الطريق� ،أو عن طريق
�أعمال القر�صنة � ،أو �أنه مال م�رسوق
من القوات امل�سلحة � ،أو �أية م�ؤ�س�سة
حكومية خدمية � ،أو يدير ب�شكل خفى
�إ�ستالم ا لأموال امل�رسوقة حتت غطاء
املهنة �أو العمل القانونى املرخ�ص له
مزاولته � ،أو �سوء �إ�ستخدام املهنة كل
هذه ا لأفعال ت�ؤدى اىل ت�شديد العقوبة
بحق اجلانى فى جرمية �إ�ستالم املال
امل�رسوق وذلك وفق �أحكام املادة 332
من قانون العقوبات ا لإرترى التى
تن�ص على -:
�أ /ال�شخ�ص الذى ي�ستلم � ،أويخفى
� ،أو ي�شرتى � ،أو يحوز ب�أية طريقة
�أخرى عن ق�صد ماال م�رسوقا  ،عامل ًا
يحو ل حيازة هذا
�أنه م�رسوق � ،أو
ّ

املال اىل �شخ�ص �آخر � ،أو ب�شرتك فى
رص ف فيه � ،أو فى �ضمان حيازته ،
الت� ّ
ب�أي �شكل  ،بوا�سطة �أي �شخ�ص  ،يعترب
مرتكب ًا جرمية �إ�ستالم املال امل�رسوق
املعاقب عليها ح�سب �أمر التدرج ا لآتى
للمبالغ مو�ضوع هذه اجلرمية مبوجب
هذه املادة -:
 /1ما ال يزيد عن  100نقفة � ،أو �أية
فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل هذا
املبلغ  ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
الب�سيطة من الطبقة  2وهى ال�سجن
ملدة حمددة ال تقل عن �شهر واحد وال
تتجاوز � 6أ�شهر � ،أو الغرامة املالية
التى ترتاوح بني  5.001ـ  20.000نقفة
وت�سدد على دفعيات بفوا�صل زمنية
تبلغ كل دفعية منها 1.000نقفة
 /2ما بني  101ـ 2.000نقفة � ،أو
�أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ توقع عليه عقوبة اجلرمية
البي�سطة اخلطرية من الطبقة (  )1وهى
ال�سجن ملدة حمددة ال تقال عن � 6أ�شهر
وال تتجاوز � 12شهر ًا � ،أو الغرامة
املالية التى ترتاوح بني 20.001ـ
50.000نقفة وت�سدد على دفعيات
بفوا�صل زمنية تبلغ كل دفعية منها
2 . 0 0 5نقفة
 /3ما بني  2.001ـ 10.000نقفة � ،أو
�أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ توقع عليه عقوبة اجلرمية
اخلطرية من الطبقة  9املعاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن �سنة
واحدة وال تتجاوز � 3سنوات
 /4ما بني  10.001ـ 100.000نقفة ،
�أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ  ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
اخلطرية من الطبقة  8وهى ال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 3سنوات وال تتجاوز
� 5سنوات
 /5ما بني  100.001ـ 1.000.000
نقفة � ،أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة
مبا يعادل هذا املبلغ  ،توقع عليه
عقوبة اجلرمية اخلطرية من الطبقة 7
وهى ال�سجن ملحدة حمددة ال تقل عن 5
�سنوات وال تتجاوز � 7سنوات
ـ
1.000.001
بني
ما
/6
5.000.000نقفة � ،أو �أية فائدة �أخرى
حم�سوبة مبا يعادل هذا املبلغ ،
توقع عليه عقوبة اجلرمية اخلطرية
من الطبقة  6وهى ال�سجن ملدة حمددة
ال تقل عن � 7سنوات وال تتجاوز 10
�سنو ا ت
5.000.000نقفة
 /7ما يزيد عن
� ،أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا
يعادل هذا املبلغ  ،توقع عليه عقوبة
اجلرمية اخلطرية من الطبقة  5وهى
ال�سجن ملدة حمددة ال تقل � 10سنوات
وال تتجاوز � 13سنة  /2يكون املال
ماال م�رسوقا �إذا -:
�أ /مت ا لإ�ستيالء �أو احل�صول عليه فى
�سياق �أية �رسقة � ،أو نهب � ،أو �إحتيال
� ،أو �أية جرمية �أخرى حتت هذا الف�صل
�أوالف�صل التاىل � ،أو

ب /مت ا لإ�ستيالء �أو احل�صول عليه
خارج دولة �إرتريا فى �سياق جرمية
خارج �إخت�صا�صها الذى كانت مبوجه
�ست�شكل جرمية �رسقة � ،أو نهب � ،أو
�إحتيال � ،أو �أية جرمية حتت هذا الف�صل
�أو الف�صل التاىل
 /3ال يجوز �إدانة �شخ�ص على جرائم
ال�رسقة وا لإحتيال و �إ�ستالم املال
امل�رسوق بالن�سبة لنف�س املال � ،إذا
كان ال�شخ�ص يحتفظ بهذا املال على
�سبيل احليازة �أواحلرا�سة .
املادة  333جرمية �إ�ستالم املال
امل�رسوق امل�شددة
ال�شخ�ص الذى ي�ستلم ماال م�رسوق ًا
ح�سب التو�صيف الوارد �ضمن املادة
 332وهو -:
رص ف كع�ضوا فى جماعة
ا /يت� ّ
رص ف كمعتاد �إ�ستالم مال
بت�
ب/
ّ
م�رس و ق
ج /ي�ستلم هذا املال عامل ًا ب�أنه
مت ا لإ�ستيالءعليه كغنيمة � ،أونهب
� ،أو قر�صنة � ،أو �إبتزاز � ،أو �أخذ من
القوات امل�سلحة � ،أو �أي جهاز خدمة
عامة �أو
د /يدير ،خفية  ،ا لأفعال املتعلقة
ب�إ�ستالم املال امل�رسوق من خالل
ّ
مرخ�ص
ممار�سة خاطئة ملهنة �أوعمل
�أوم�أذون به
يعترب مرتكب ًا جرمية �إ�ستالم املال
امل�رسوق امل�شددة املعاقب عليها ح�سب
التد ّر ج ا لآتى للمبالغ مو�ضوع هذه
�أمر
ّ
اجلرمية مبوجب هذه املادة
 /1ما اليزيد عن  100.000نقفة �أو �أية
فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل هذا
املبلغ  ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
اخلطرية من الطبقة  8وهى ال�سجن
ملدة حمددة ال تقل عن � 3سنوات وال
تتجاوز � 5سنوات
 /2ما بني  100.001ـ 1.000.000نقفة
�أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ  ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
اخلطرية من الطبقة  7وهى ال�سجن
ملدة حمددة ال تقل عن � 5سنوات وال
تتجاوز � 7سنوات
1.000.001ـ
بني
ما
/3
5.000.000نقفة � ،أو �أية فائدة �أخرى
حم�سوبة مبا يعادل هذا املبلغ ،
توقع عليه عقوبة اجلرمية اخلطرية
من الطبقة  6وهى ال�سجن ملدة حمددة
ال تقل عن � 7سنوات وال تتجاوز 10
�سنو ا ت
 /4ما يزيد عن  5.000.000نقفة
� ،أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ  ،توقع عليه عقوبةاجلرمية
اخلطرية من الطبقة  5وهى ال�سجن
ملدةحمددة ال تقل عن � 10سنوات وال
تتجاوز � 13سنة .
جرمية �سرقة اخلدمات
تت�شابة هذه اجلرمية مع جرمية
ال�رسقة لكونهما متثالن �أخذ مال الغري
دون ر�ضاه  ،لكن ما مييز جرمية �رسقة

اخلدمات عن �رسقة ا لأموال �أواملواد
ب�أن املال الذى �رسق �أو الفائدة التى
حتققت عن طريق اخلداع �أوالتهديد �أو
عن طريق كمبيالة �سداد مزورة ،ب�أن
ي�سمح لنف�سه �أو ل�شخ�ص ثالث جتنّب
�سداد قيمة خدمات يعلم هذا ال�شخ�ص
تقد م فقط مبقابل .
ب�أنها
ّ
ولفهم هذا ا لأمر يجب علينا �أن نعرف
املق�صود بجرمية �رسقة اخلدمات
العقوبات
قانون
ت�ضمن
وقد
العديد من امل�ؤ�س�سات اخلدمية مثل
النقل واملوا�صالت  ،الربيد والربق
والهاتف  ،الهيئة العامة للكهرباء
 ،خدمات الطاقة مثل م�ؤ�س�سة الغاز
الكهرباء � ،أواي م�ؤ�س�سة �أخرى خدمات
املياه  ،خدمات الفنادق ،املطاعم
،دور ال�سينما  ،دور العر�ض التى يتم
الدخول اليها
بعد دفع ر�سوم وغريها من امل�ؤ�س�سات
اخلدمية مثال -:
�إذا �صعد �أحد ا لأ�شخا�ص اىل ب�ص نقل
عام داخل املدينة وقبل �أن يدفع قيمة
تذكرة ال�صعود و�صل الة املحطة التى
يريدها ونزل من الب�ص فى هذه احلالة
ف�إن هذا ال�شخ�ص ميكن �أن توجه اليه
تهمة�رسقة خدمة ومثال �آخر  -:م�شابة
تعر ف �أحد ا لأ�شخا�ص على
للأول �إذا
ّ
الرقم ال�رسى خلط ال�شبكة العنكبوتية
( ا لأنرتنت )جلاره الذى ي�ستفيد من هذه
اخلدمة ودخل اىل ال�شبكة و �إ�ستفاد منها
دون علم جاره بذلك فى هذه احلالة
ميكن �أوتوجه اليه �أي�ض ًا تهمة جرمية
�رسقة خدمة  ،وتختلف جرمية �رسقة
اخلدمات عن جرائم ال�رسقة اخرى
لأنها ال تقع على �شيئ مادى ملمو�س
مثل �رسقة الكهرباء دون احل�صول
على موافقة اجلهة املخت�صة وذلك
بعد �سحب اخلط كل هذه ا لأفعالتعد
جرمية �رسقة خدمة وفق �أحكاماملادة
 334من قانون العقوبات التى تن�ص
على ا لآتى -:
�أ /يقوم قا�صد ًا عن طريق اخلداع �أو
التهديد � ،أو ‘ن طريق ق�سيمة �سداد
زائفة � ،أو ما �شابه ذلك من و�سائل ،
ب�أنيهيئ لنف�سه �أول�شخ�ص ثالث جتنّب
تقد م فقط
�سداد قيمة خدمات يعلم �أنها
ّ
مبقابل � ،أو
ب /يعهد اليه تنظيم �إدارة خدمات
�آخرين لي�س لديه حق فيها  ،ويقوم
عاملا بتحويل تلك اخلدمات مل�صلحته
ال�شخ�صية �أو مل�صلحة �شخ�ص ثالث
لي�س لديه هو ا لآخر حق فى تلك
اخلدمات .
ً
يعترب مرتكبا جرمية �رسقة اخلدمات
اجلرمية الب�سيطة من الطبقة ( )1
املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة ال
تقل عن � 6أ�شهر وال تتجاوز � 12شهر ًا
� ،أو الغرامة املالية التى ترتاوح
بني 20.001ـ 50.000نقفة وت�سدد غلى
دفعيات بفوا�صل زمنية تبلغ كل دفعية
منها 2.500نقفة.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

بع�ض الفوائد التي يتم احل�صول عليها من الكلية

�إعداد /عبدالقادر �أحمد
ترجمة /عربي حممد قيتا
 / 1هنك خطوة مت حتقيقها مبجال
البحوث العلمية يف ارتريا ،وقد
�أجريت تلك التجربة التي �أجريت
يف االحياء والتي تعرف با�سم "
 " invivostudyللمرة الآوىل يف
�إرتريا نوعي ًا ،وذلك يف كلية علوم
ال�صحة ب�أ�سمرا ،وهذه التجربة التي
�أجريت عرب طالب علوم ال�صيدلة،
والذين �أجروها يف نبات يعرف با�سم
" �سمعزا " واملتواجد يف �رشق �إفريقيا
ب�صفة عامة ويف �إرتريا ب�شكل خا�ص،
والذي ي�ساهم ب�شكل كبري يف مكافحة
فريو�س " بري�سيتامول " وامل�ؤدي
اىل اال�صابة بالوباء الكبدي ،وذلك
مبحاولة التعرف على الدور الذي
ي�ستطيع �أن يلعبه ،وللقيام بذلك
او ًال البد من التعرف على �أنواع تلك
النباتات ب�شكل علمي والقيام بفح�صها
وجتهيزها لتلك االغرا�ض جيد ًا ،وبعد
ذلك يتم غ�سلها ب�شكل جيد ،وتن�شيفها
وطحنها على مراحل ،بعد ذلك ف�إنه
يتم جتهيز الق�سم اال�سا�سي لتلك
النبته "  ،" active ingredientواذا
كانت هذه النبته �سوف يتم فح�صها
والتعرف على دورها ب�شكل �أكرب ،ف�إنه
يحتاج اىل بذل جهود مقدرة وكبرية،
وه�ؤالء ال�شباب الذين التتجاوز
�أعمارهم الع�رشينات وقد كانت لهم
�أهداف ي�سعون للو�صول اليها ،وقد
قاموا بتجهيز ما يتطلبه من التجارب
والفحو�صات وذلك لعدد من االرانب
ي�صل اىل  ،30والذي تطلب منهم
الرعاية الكبرية والتخ�ص�ص يف هذا
املجال بجودة وقدرات عالية ،وقد
�إ�ستغرق ذلك منهم  10ايام  ،وقد كان
ذلك ب�أ�سلوب عاىل من النظام ،وقد
�أعطت هذه النبته النتائج امل�شجعة،
والتي �إمتازت اوال ً يف كونها و�سيلة
للوقاية ،ويف حني مت �أخذها ف�إنها
ت�ساعد على حت�سني اال�رضار التي تقع
على الكبد من اخلاليا ال�ضارة ،والذي
مت �إكت�شافه عرب التجربة ،و�إ�ضافة
اىل ذلك ومبا �أجرى من درا�سات
وبحوث ف�إنه هناك نبات يعرف با�سم
" " gaseteseya stemberenaوالتي
�إذا قمنا بتناولها مبدي ًا للوقاية عن
اجل�سم ف�إنها تكون �أكرث فاعلية وذلك
بح�سب ما �أظهرته البحوث ،وفوق ذلك
ف�إن كل من " alkaloids " " tannins
" " " terpenoids " " saponins
وهي مواد كيميائية لها ن�شاطات
خمتلفة والتي �أظهرتها الفحو�صات
املجهرية ،وتلك الدرا�سات التي
يتم �إجراءها يف احليوانات ب�صفة
عامة ف�إنه البد من تكثيف م�شاركتها
يف الطب ال�شعبي االرتري ،وذلك
كما ي�شري اليه الطالب �أبيل ف�سهايي
والذي يدر�س بالعام اخلام�س،
والطالبة �أبيقايل ابرهام ،والطالب

مرهاوي �سيوم ،ويوهانا تخلوا،
والذين �أ�شاروا اىل �أنه ميكن الوقاية
عن الكبد من االوبئة وذلك عرب جتهيز
الدواء اخلا�ص به ،وميكن �أن يتم
�إنتاجه يف امل�ستقبل.
� /2إ�ستخراج الوقود من الطحالب:
هناك �أ�سباب خمتلفة �أدت اىل التغيريات
اجلوية العاملية ،يرجع اىل ما
تتعر�ض له البيئة من تلوث والتي
يتفق عليها كافة اخلرباء لعاملنا
املعا�رص ،ويتحدث ه�ؤالء اخلرباء
يف ق�ضية التلوث البيئي ويح�رصونها
يف �أمرين هامني االول يرتكز يف ما
يتم رميه من املواد الكيمائية على
حمروقات الوقود ،والتي �أ�صبحت
متزايدة بالفرتة االخرية ،والثاين هو
الق�سم الذي اليتم تعوي�ضه للهند�سة
الكيمائية ،وه�ؤالء ال�شباب الذي
تناهز �أعمارهم الع�رشينات دخلوا
اىل هذا العامل ب�أفكار جديدة ،وذلك
ب�إ�ستخراج الوقود من الطحالب ،وهذه
املجموعة املكونه من �سبعة �أفراد
وهم كل من برخت ،بنيام ،روبيل،
لوام  ،ال�سا� ،سامئيل� ،إرميا�س،
وعندما �إقرتبوا على االنتهاء من
درا�ستهم قاموا بتجهيز هذا امل�رشوع
لال�ستفادة منه ب�شكل اكرب ،والبد من
االنتباه من ذلك ،ويف عملية �إختيار
ا�صناف هذه الطحالب ومبا حتويه من
�شحوم ف�إنها ترتكز على ذلك ،وعلى
ذلك اال�سا�س ف�إن ف�صيلة النباتات
املعروفة ب�أ�سم " " schizochytrium
والتي حتتوى على ال�شحوم البالغة

من ال�رضوري �إجراء قمة خا�صة بهذا
ال�ش�أن يف باري�س ،ومن االف�ضل بهذا
املو�ضوع ال�سعي اليجاد احللول،
ولكن واليجاد تلك احللول ف�إنها
تطرح ال�س�ؤال كيف ومن الذي �سيقوم
بذلك؟ وكيف لنا �أن نقوم بتخفي�ض
�إحتياجاتنا لتلك الطاقة ب�شكل
م�ضاعف ،فهناك �شباب يدعون بالقول
لدينا �إجابات لهذه اال�سئلة ،وه�ؤالء
الطالب ال�سبعة ي�سعون لتخفي�ض ذلك
الطلب املتزايد للطاقة وذلك من �أجل
معاجلة اال�رضار الناجته عن التلوث
البيئي ،والذين اختاروا �أن يخو�ضوا
يف علوم االحياء التي مل يتم التنقيب
عنها كم�صدر للطاقة ،وملاذا �إختاروا
�إ�ستخراج الوقود من هذه الطحالب
ف�أجابوا عن ذلك بالقول :
� 1أن الطحالب وفوق كافةالنباتات االخرى تنبت يف �أوقات
حمددة ولها فوائد �إيجابية .
� 2إن ف�صيلة الطحالب متتلكخ�صائ�ص التوجد يف غريها من
واملنا�سبة
االخرى
النباتات
امل�ستخدمة
االحياء
ملنتجات
النتاج الوقود،والتي تعرف ب�أ�سم "
. " triacylglycerides
 3وو�صف ال�شباب ب�أن هذهالطحالب تتميز عن غريها من
النباتات يف �أنها من ال�سهل زراعتها
والت�شغل م�ساحات زراعية وا�سعة،
وبالرغم من �أنه ميكن �إ�ستخراج
الوقود من �أي نوع من �أنواع الطحالب

من  ،% -75 50وجدت �أنها �أف�ضل
االنواع ،و�أ�ضافوا ب�أنه بعملية انتاج
الوقود والتي يتم احل�صول عليها من
هذه الطحالب لتكون م�صدر ًا للطاقة
لتكون هناك مواد �صلبه �إ�ضافيه يتم
�إ�ستعمالها والتي �أ�صبحت تزداد
�إ�ستخداماتها ،وهم يعربوا ب�أن
�إ�ستعماالتهم �سوف تتو�سع ،وهذان
ال�سببان هما ما ي�شكالن التلوث
البيئي والعاملي ،باال�ضافة اىل
امل�صانع ال�ضخمه ،واالليات التي
تعمل عرب الطاقة ،وهم ين�صحون
ب�أن تكون م�صادرالطاقة خالية من
التلوث ،وهذا املو�ضوع �سيطر على
عقول كافة �شعوب العامل ،وقد �أ�صبح

ون�ستخل�ص بعد ذلك �أف�ضلها ف�إنها
العملية التي ت�أتي بعدها هي
عملية احلراثة ،وهذه العملية ميكن
�إجراءها يف منطقتني ،وهي ب�إجراءها
يف امل�ستنقعات املفتوحة واملغلقة.
وقد و�صف ه�ؤالء ال�شباب ب�أنهم
�إ�ستخدموا امل�ستنقعات املغلقة،
واخلطوة التي تلى ذلك تكون
ب�إمت�صا�ص الوقود ،وبالرغم من
ذلك ف�إن هذا الوقود الطبيعي
الميكن �إ�ستخدامه ب�شكل مبا�رش،
ف�إذا كان هدفنا هو ذلك االمر فكيف
ميكن حل هذه امل�س�ألة؟ وقامت
هذه املجموعة بالتغلب على هذه
امل�شكلة ب�إ�ستعمال طريقة تعرف
ب�أ�سم "  " transestirificationوذلك
كما و�صفوه مبجمل حديثهم ،وهذه
العملية ت�شمل على �إ�ضاعة ال�شحوم
املتواجدة يف هذه الطحالب عرب
التبخري وغريها من اال�ساليب
االخرى ،وذلك بدون اال�رضار للبيئة،
وميكن �إ�ستخدام هذا الوقود للعربات
وغريها من االن�شطة االخرى النافعة،
وو�صفوه ب�أنه ي�ضيف وي�ساهم يف
حماية البيئة ومفيد �إقت�صادي ًا،
وو�صفوه اي�ض ًا بالقول " �صديق
للبيئة "\ .
 /3ح�صلوا على دواء  ...من �أين ؟ من
تربة بالدهم :يف جمال ال�صحة ب�صفة
عامة ويف علوم االدوية ب�شكل خا�ص،
ف�إنه مت ت�سجيل احل�صيلة الهامة من
ذلك ،ويف القرن التا�سع ع�رش ف�إن
الباحث و العامل الفرن�سي يف علوم
الكيماويات " لوي�س بو�سجر " والذي

�إكت�شف ب�أن البن�سلني يعالج �أمرا�ض
متعددة ،ومن ذلك احلني ف�إنهم بد�أوا
احل�صول على االدوية النافعة ملختلف
االمرا�ض والتي يتم �إ�ستخراجها
من االحياء الدقيقة ،وبالرغم من
ذلك ف�إن قوانني البيئة وما يقوم
به االفراد من اال�ستعماالت اخلاطئة
لالدوية،وما ينجم عن ذلك من
التعر�ض ملختلف االمرا�ض ،ف�إن هذه
االحياء عندما يتم �أخذها مع االدوية
ف�إنها تفيدنا يف زيادة ن�سبة التحمل
باجل�سم ،وهذه الظواهر عند النظر
اليها مع دخول االمرا�ض اجلديدة،
ف�إنها تزيد من حاجه احل�صول على
االدوية ،والعالجات اجلديدة والتي
تزداد من حني لآخر ب�شكل م�ضاعف،

وقد �أدرك ذلك طالب العام اخلام�س
مبجال علوم االدوية يف كلية ال�صحة
ب�أ�سمرا ،وهم كل من �إ�سيا�س زهايي،
وموائل تولدي مكئيل ،و�سمهر
من�أب،و�سمئون �أبرهام  ،والذين
�أخذوا هذا االمر كجزء من درا�ساتهم
التعليمية وما ي�ستطيع �أن تعاجله
تلك االحياء الدقيقة والتي ح�صلوا
عليها من الرتبة ،ولتفعيل ذلك قاموا
ب�أخذ عينات من الرتبة وادخلوها اىل
املخترب الجراء ما يلزم من التحليالت
وكانت تلك العينات م�أخوذة من ثالثة
مناطق ،وهي من فوربيا ،وفيالجو،
وق�شت ،وقد ح�صلوا بعد ذلك على 10
�أ�صناف من االحياء الدقيقة واحتفظوا
بها ،وبعد �إجراء التجارب امل�ضادة
�ضد هذه االحياء ف�إن واحد منها �أظهر
نتائج �إيجابية والتي �شملت على �أربع
�أنواع من مادة  f 4وهي " " E.coli
" candida albicans " " S.aureus
 ، " " " S. typhiا�ضافة اىل ذلك
ف�إن ه�ؤالء ال�شباب ومبا �أ�سموه من
مادة  f 4والذي تتواجد فيه هذه
االحياء الدقيقة وتوجد فيها املواد
املفيدة والتي �أجروا فيها االختيارات
اال�ضافية ف�إنهم ح�صلوا على املواد
املفيدة وهي "  " catalaseو" citrate
" و" . " acetoin
 /4ميكن �إ�ستخدام الغبار كو�سيلة
للوقاية من االمرا�ض � :إكت�شف
الباحثون املتواجدون يف منطقة
تعرف ب�أ�سم فيف ب�أن العي�ش يف
املناطق الزراعية يحمي من اال�صابة
ب�أمرا�ض الربو واحل�سا�سية وامل�شاكل

الناجمة عنها ،وتعترب هذه خطوة
كبرية بعملية التطعيم �ضد �أمرا�ض
الربو ،و�سيتم ر�صده ب�سجالت
التاريخ ،وكان من قبل يقال �أنه ميكن
�رشب حليب البقر بدون غليه والذي
ي�ساهم يف احلماية من احل�سا�سية،
وهذه البحوث العلمية التي �أجريت
من قبل جلنه مكون من  14ع�ضو ًا،
الذين ح�صلوا على االدلة العلمية
املر�صودة.
واالطفال الذين يعي�شون بالقرب
من املناطق الزراعية ف�إنهم
يكونوا يف منئ عن �أمرا�ض الربو
واحل�سا�سية ،والذي مت �إكت�شافه منذ
�سنوات طويلة ،وبالرغم من ذلك ف�إن
الباحثني مل يتمكنوا من �أ�سباب ذلك
حتى الفرتة القريبة ،ولت�أكد من ذلك
فقد �أجروا التجارب يف الفئران ،وتلك
املناطق الزراعية املختلطه باالتربة
وعرب هذه التجربة والتحليالت التي
�أجريت لهذه الفئران التي �أبرزت
ب�أنها خالية من االمرا�ض الناجمة عن
تلك االتربة ،وبعد ذلك فقد �أجريت
هذه التجارب يف اال�شخا�ص امل�صابني
مبر�ض الربو امل�صحوبة من الغ�ضب
 ،فكانت نتيجة هذه التجارب قد
�أظهرت ب�أن ه�ؤالء املر�ضى امل�صابني
بهذا املر�ض لديهم نق�ص يف بروتني
يعرف ب�أ�سم "  " A20ولقد و�ضحت
ب�أنه يف فرتة هطول االتربة والهواء
وعرب دخول اجلراثيم اىل اجل�سد التي
ت�ؤدي اىل اال�صابة باملر�ض وامل�ؤدية
اىل �صعوبة التنف�س مب�ستوى كبري،
والتجربة التي �أجريت ل  2000من
االطفال القاطنني باملناطق الزراعية،
ف�إن �أغلبهم كانوا خالني من االمرا�ض
اجلرثومية امل�ؤدية المرا�ض الربو،
وه�ؤالء الباحثني يقومون يف هذه
الفرتة بالتمييز للمواد امل�ساعدة
على الوقاية من هذه االمرا�ض ب�شكل
كبري ،واذا متكنوا من ذلك  ،بالعثور
على الدواء �سيتم تطوير هذا الدواء
اجلديد للحماية من مر�ض الربو،
ويرجع الباحثني اىل �أ�سباب اال�صابة
باملر�ض اىل �أن تلك اجلراثيم حتمل
يف داخل �أج�سامها ال�سموم والتي
يظنوا �أنها هي امل�ؤدية لذلك ،وهناك
احتماالت يف �أن تكون هناك �أ�سباب
�أخرى من املواد اال�ضافية املتواجدة
فيها.
كيف �إ�ستطاع ه�ؤالء الباحثني من
التعرف على ان االتربة املوجودة
باملناطق الزراعية تخفف من �أمرا�ض
الربو ،ف�إجابوا قائلني �إن ذلك يعترب
خطوة كبرية مت حتقيقها مبجال
وعملية التطعيم للربو ،باال�ضافة
اىل ذلك مت التعرف �أنها �أدوية
جديدة للح�سا�سية ،وبالرغم من
ذلك وللو�صول اىل الغاية النهائية
وعر�ضها اىل ال�شعب ،ف�إننا على
�إميان را�سخ ب�أنها حتتاج اىل �إجراء
البحوث والدرا�سات وذلك كما �أ�شار
اليه الباحثني  .امل�صدر �صحيفة
م�أزر.
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�صحة

الكائنات الدقيقة يف �أالمعاء وت�أثريها على ال�صحة

ي�ؤثر ما نتناوله من �أغذية وم�رشوبات كثريا
على بيئة الأمعاء .وقد تو�صلت �أبحاث �إىل وجود
�صلة بني نظام التغذية املنت�رش يف الغرب -
الذي تكرث فيه الدهون والربوتينات احليوانية
وتقل الألياف  -وزيادة �إفراز مركبات م�رسطنة
وم�سببة لاللتهابات.
بينما وجد العلماء ارتباطا بني النظام الغذائي
الغني بالألياف والذي تقل فيه اللحوم احلمراء
 وزيادة الأحما�ض الدهنية ق�صرية ال�سل�سلة،وهو ما يجعل اجل�سم �أكرث فاعلية يف مقاومة
االلتهابات ،ويحفز جهاز املناعة ب�شكل عام.
وي�أمل العلماء يف �أن تت�أكد النتائج املتوافرة
ب�إجراء بحوث �أو�سع نطاقا؛ منها م�رشوع �أمريكي
لدرا�سة بيئة الأمعاء يبا�رش حاليا جمع ومقارنة
بيانات �آالف الأ�شخا�ص بالواليات املتحدة.
ويقول دانيال ماكدونالد ،املدير العلمي
للم�رشوع� ،إن البحث حتى الآن يرجح تنوع
البيئة الدقيقة ب�شكل �أكرث لدى الأ�شخا�ص الذين
يكرثون من تناول الأغذية النباتية ،كما يرجح
اختالف بيئات �أمعائهم "ب�شكل وا�ضح" عن
غريهم.وي�ضيف قائال" :ال ميكننا القول بعد � ْإن
كان �أحد الأمرين �صحيا والآخر غري ذلك ،بل
نظن �أن َمن يكرثون تناول الفاكهة واخل�رض
تتمتع �أمعا�ؤهم ببيئة ميكروبية �صحية للغاية"،
ومع ذلك ي�ضيف �أنه من غري الوا�ضح كيف �أو ما
�إذا كان التحول عن نظام غذائي غني بالنبات
لآخر تقل فيه الأطعمة ال�صحية ي�ؤثر يف بيئة
تلك امليكروبات.
�شاع يف ال�سنوات الأخرية احلديث كثريا عن
فوائد ما يعرف بالبكترييا املفيدة واخلمائر
ك�إ�ضافات غذائية ف�ضال عن "حمفزات" البكترييا
النافعة .ورغم ا�ستخدامها املتزايد يف عالج
�أمرا�ض التهاب القولون مثل داء كرون وتقرح
الأمعاء ،ف�إن مراجعات عدة �أ�شارت �إىل احلاجة
ملزيد من البحث ملعرفة �أي اخلمائر �أف�ضل
وجرعتها املطلوبة.
وم�ؤخرا وجد خرباء املناعة ،عدم ا�ستجابة
البع�ض لتلك املحفزات ،و�إن كانت درا�سته
حمدودة وتتطلب بحثا �أكرث للتثبت منها.
و�أعطى � 25شخ�صا �صحيحا �أحد ع�رش نوعا
من املحفزات واخلمائر �أو العقاقري الوهمية
وا�ستخدم مناظري لفح�ص بكترييا الأمعاء
ووظائف الأمعاء لديهم قبل �إعطائهم اجلرعة
وبعد ثالثة �أ�سابيع منها.
وخل�ص الباحث �إىل �أن "النا�س ينق�سمون
�إىل ق�سمني  -ق�سم ا�ستفادت بيئتهم امليكروبية
باملحفزات املعطاة فن�شطت البكترييا النافعة
ريا يف البيئة الدقيقة
داخل �أمعائهم حمدثة تغي ً
ككل ،وق�سم �آخر مل جتد البكترييا النافعة
واخلمائر م�ستقرا يف �أمعائهم ومل تعد بفائدة
تُ ذكر".ومتكن الباحثون من التكهن ب�أي الأ�شخا�ص
ينتمي لق�سم �أو للآخر بفح�ص خ�صائ�ص بيئاتهم
الدقيقة .ويقولون �إن نتائجه ت�شري �إىل احلاجة
لإعطاء املحفزات واخلمائر بح�سب ما ينا�سب
مهما يف
كل فرد.تلعب الكائنات الدقيقة دورا
ً
�صحة و�أداء املعدة والأمعاء التي حتتويها،
وت�شري �إىل دالئل القرتان �أمرا�ض مثل القولون
الع�صبي بتغري بيئة تلك الكائنات.كذلك تلعب
بيئة الأمعاء دورا �أعم يف �صحة املرء ،ويتحدد
ذلك غالبا يف ال�سنوات القالئل الأوىل من عمر
ال�شخ�ص .تبد�أ بيئة الكائنات الدقيقة داخلنا
يف النمو مع امليالد ،حيث ت�ستقر الكائنات
الدقيقة (امليكروبات) يف �أمعاء الإن�سان وتن�شط
ب�شكل وا�سع داخلها.وتقول لينزي هول الباحثة
امل�س�ؤولة عن البيئات الدقيقة مبعهد كوادرم
للعلوم احليوية �إن الأطفال املولودين طبيعيا
تكون بكترييا الأمعاء لديهم �أكرث مقارنة
باملولودين قي�رصيا ،وذلك الحتكاكهم مبهبل
الأم ومن ثم بالبكترييا املهبلية واملعوية
لديها.وت�ضيف" :يفتقر املولودون قي�رصيا لهذا
التطعيم الأويل وبع�ض امليكروبات التي يحتكون
بها تكون من الب�رشة ومن البيئة املحيطة".
وتتابع" :ي�ؤثر ذلك يف تكون املناعة لدى
الر�ضع ،وقد �أ�شارت درا�سات م�ؤخرا �إىل احتمال
ت�أثر املرء �سلبا باالختالفات التي قد تطر�أ على
البيئة امليكروبية لأمعائه يف املهد".
و�أردفت�" :أ�شارت درا�سات عديدة �إىل �آثار طويلة
املدى للوالدة القي�رصية على ال�صحة .وترجح
دالئل قوية زيادة احتمال الإ�صابة باحل�سا�سية
والت�أثر �أكرث فيما بعد بالتغريات التي قد
يتعر�ض لها اجل�سم ومنها تناول امل�ضادات

احليوية .ومع ذلك ال ميكن اجلزم بت�أثري ذلك
على اجلهاز املناعي حتديدا".
كذلك ينعك�س �أ�سلوب الر�ضاعة على البيئة
الدقيقة للأمعاء؛ فالبكترييا من طائفة
البايفيدوبكترييوم املرتبطة بال�صحة كثريا ما
توجد يف �أمعاء الأطفال الذين ير�ضعون طبيعيا.
وتقول هول" :نعرف �أن البايفيدوبكترييوم
قادرة على ه�ضم مكونات موجودة يف لنب الأم،
وهي املكونات غري املوجودة عادة يف اللنب
ال�صناعي ،ولذلك ال تتوافر تلك البكترييا لدى
الأطفال الذين ير�ضعون �صناعيا" .ويخطو
العلماء خطوات نحو معرفة كيفية اال�ستفادة
بالأمعاء لعالج الأمرا�ض .ومن العالجات
احلديثة نقل الكائنات الدقيقة للغائط بنقل
ميكروبات �شخ�ص �سليم �إىل �شخ�ص مري�ض،
وي�ستخدم ذلك يف عالج البكترييا املعوية من
ُ
نوع كلو�سرتيديوم ديفي�سيل املقاومة للم�ضادات
احليوية والتي ت�صيب الأمعاء حمدثة �إ�سهاال.
ورغم عدم معرفة الكيفية التي يتجاوب بها
اجل�سمُ ،يعتقد �أن نقل ميكروبات �صحيحة يجعل
البيئة الدقيقة للمتلقي �أكرث تنوعا وبالتايل
�أقدر على مكافحة املر�ض.
ويلزم لذلك حتديد ما ي�شكل بيئة معوية
�صحيحة .تقول فيونا بريرا م�س�ؤولة التطوير
واال�سرتاتيجيات بق�سم اجلراحة والأورام
بالكلية امللكية بلندن وامل�رشفة على البحوث
املتعلقة بالبيئة املعوية والطعام" :الأمر
يتعلق باخللفية العرقية والبيئية والتاريخ
املر�ضي" .امل�ضادات احليوية بات معروفا �أن
امل�ضادات احليوية قد تخل بالبيئة امليكروبية
للأمعاء ،حيث هناك بكترييا حميدة بل ومفيدة
جنبا �إىل جنب مع بكترييا حتُ دث �أمرا�ضا �إن
واتتها الفر�صة.
هناك عالقة تبادلية قوية بني املخ والأمعاء،
وال غنى للواحد عن الآخر وقد وجدت درا�سات
�أن املخ ال ينمو منوا طبيعيا يف غياب البيئة
امليكروبية للأمعاء ،و�إن مل يعرف بعد �أي
بكترييا بعينها ت�ؤثر ت�أثريا حا�سما يف منو
املخ .وتو�ضح البحوث ارتباطا بني الأمعاء
واملخ يتعلق باملزاج وال�صحة العقلية ،وتقول
كاترينا جون�سون الباحثة يف العالقة بني املخ
وبيئة الأمعاء بجامعة �أوك�سفورد" :عند �أخذ
بكترييا معوية من �شخ�ص م�صاب باالكتئاب
وزرعها يف �أمعاء الفئران ،ف�إن الأخرية بدت
عليها �أعرا�ض االكتئاب �سلوكيا ووظيفيا".
وميكن مليكروبات الأمعاء �إنتاج �أغلب الناقالت
الع�صبية املوجودة يف مخ الإن�سان مبا فيها
دورا �أ�سا�سيا يف
ال�سريوتونني الذي يلعب
ً
الت�أثري على املزاج .وي�أمل العلماء يف �أن
يتمكنوا قريبا من َف ْهم كيفية تطويع امليكروبات
لإنتاج الناقالت الع�صبية لعالج اال�ضطرابات
النف�سية والع�صبية املرتبطة ببيئاتنا الدقيقة،
ومنها مر�ض باركين�سون وداء الت�صلب املتعدد.
ال�سلوك كما بد�أ يتك�شف للعلماء �أثر البيئة
الدقيقة للأمعاء على ال�سلوك .وت�شري درا�سات،
�أجري �أغلبها على احليوان� ،إىل �أن ميكروبات
بعينها بالأمعاء قد ت�ؤثر يف كيمياء املخ
وتنعك�س على ال�سلوك لتجعل احليوان يت�رصف
ب�شكل اجتماعي �أكرث.
مل ي�صل العلم بعد لتحديد ما ميكن و�صفه
بالبيئة الدقيقة املثالية ،ولكن هناك �إجماعا
متناميا على �أن العوامل البيئية كالغذاء
وامل�ضادات احليوية ت�ؤثر يف تلك البيئة �أكرث
من الوراثة ،و�أنه كلما تنوعت البيئة الدقيقة
داخلنا كان ذلك �أف�ضل.
وانه"بينما ميكننا تعديل بيئتنا الدقيقة
عرب ما نتناول من طعام ،يبدو �أن الكائنات
الدقيقة تعاود حالها بعد برهة من الزمن ،ومع
ذلك ُين�صح بالإكثار من تناول الألياف لتنويع
بيئتنا املعوية الرتباط ذلك بال�صحة" .ولكن
رغم حت�سن ال�صحة مازالت البحوث مبدئية
وحمدودة وحلني اكت�شاف املزيد ،تظل ن�صيحة
�أغلب العلماء هي الإكثار من تناول اخل�رض.
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�إعداد /هاجر حممد نور

�أعرا�ض �إنفلونزا اخلنازيروكيف حتمي نف�سك منها..

ُهناك �أمرا�ض تكون بالغة اخلطورة ،لأن
درجة القدرة على التعامل معها ال تتنا�سب بعد
مع حجم قدرة املر�ض على االنت�شار والتحول
�إىل وباء ،ومن هذه الأمرا�ض مر�ض �إنفلونزا
اخلنازير.
أنواع �أخرى من
تُ عترب �إنفلونزا اخلنازير و� ٌ
الإنفلونزا التي تنتقل من احليوانات �إىل الب�رش
من الأمرا�ض اخلطرية ،ل ّأن الب�رش مل تُ تح لهم
الفر�صة لبناء املناعة �ضدها بعد ،فبح�سب
قول خرباء الإنفلونزا يف كلية الطب بجامعة
هارفارد ،ف�إن فريو�س �إنفلونزا اخلنازير ُم ٍ
عد
للغاية ،وال يوجد حتى الآن لقاح لل�ساللة
اجلديدة من �إنفلونزا اخلنازير التي تظهر الآن.
ما هو مر�ض �إنفلونزا اخلنازير؟
ً
مبا�رشة
ُي�شري م�صطلح �إنفلونزا اخلنازير
�إىل الإنفلونزا يف اخلنازير ،وتنتقل فريو�سات
الإنفلونزا يف بع�ض الأحيان من اخلنازير �إىل
ً
خا�صة �إىل ُمزارعي اخلنازير والأطباء
الب�رش،
ومبجرد انتقال الفريو�س �إىل الإن�سان
البيطرينيُ ،
فيمكنه �أن ينقل ب�سهولة العدوى للآخرين.
ُ
يف ربيع عام  2009بعد ب�ضعة �أ�شهر من الإبالغ
عن �أوىل حاالت الإ�صابة ب�إنفلونزا اخلنازير،
ازدادت ُمعدالت الإ�صابة بدرجة كبرية يف معظم
�أنحاء العامل ،لذلك �أعلنت ُمنظمة ال�صحة
العاملية �أن عدوى �إنفلونزا اخلنازير وباء
عاملي.
�أحدث ظهور ملر�ض �إنفلونزا اخلنازير كان يف
اململكة املغربية ،وقد �سجلت الفرتة ما بني 7
و 13يناير  2019ذروة الإ�صابة مبر�ض �إنفلونزا
اخلنازير يف املغرب ،والذي �أ�سفر عن وفاة 5
�أ�شخا�ص.
كيف تنت�شر فريو�سات الإنفلونزا؟
تنت�رش فريو�سات الإنفلونزا يف قطرات رطبة
تن�ش�أ عندما يقوم ال�شخ�ص ُ
امل�صاب بالعط�س،
وحتدث العدوى عن طريق تنف�س هذه القطرات
التي حتتوي على جزيئات من الفريو�س ،يمُ كن
لفريو�سات الإنفلونزا �أن تعي�ش ل�ساعات على
�أ�سطح مثل مقاب�ض الأبوابُ ،ي�صبح ال�سطح
ُملوث ًا ،و�إذا مل�س هذا ال�سطح �شخ�ص �سليم ثم
مل�س عينيه �أو �أنفه �أو فمه ف�إنه ينقل الفريو�س
لنف�سه.
�أعرا�ض �أنفلونزا اخلنازير
تت�شابه �أعرا�ض وعالمات �إنفلونزا اخلنازير
عند الب�رش مع �أعرا�ض وعالمات �سالالت الإنفلونزا
الأخرى ،ويمُ كن ر�صدها فيما يلي :احلُ مى،
الكحة والعط�س ،التهاب احللق� ،سيالن الأنف
وان�سدادها ،العيون احلمراء الدامعة� ،آالم عامة
باجل�سم ،ال�صداع ،الإرهاق وعدم القدرة على
بذل اجلهد ،الإ�سهال ،القيء.
عند ظهور الأعرا�ض ينبغي زيارة الطبيب
ً
خا�صة �إذا كنت تعرف �أن �إنفلونزا اخلنازير
مبجتمعك.
موجودة ُ
كيف حتمي نف�سك من �إنفلونزا اخلنازير؟
يمُ كنك حماية نف�سك من فريو�س �إنفلونزا
اخلنازير القاتل من خالل فهم كيفية انت�شاره،
ومنع و�صوله �إىل جهازك التنف�سي ،من خالل
اتباع  5خطوات �أ�سا�سية:
/1عليك �أن تغ�سل يديك با�ستمرار بال�صابون،
ُم�ستخدم ًا ماء جاري ًا دافئ ًا والكثري من رغوة
ال�صابون ،افرك يديك بقوة ملدة � 15إىل 20
ثانية على الأقل ،ثم قم ب�شطفهما ،ال�صنابري
الأوتوماتيكية هي الأف�ضل؛ لأن فريو�س �إنفلونزا
اخلنازير يمُ كن �أن يعي�ش على الأ�سطح لعدة
فيمكنك ا�ستخدام
�ساعات� ،إذا مل يتوافر هذاُ ،
منديل نظيف لإغالق ال�صنبور ثم قم برمي
املنديل.
فيمكنك
�إذا مل يتوافر املاء اجلاري وال�صابون ُ
ا�ستخدام غ�سول اليد الذي يدخل الكحول يف
ت�صنيعه.
 /2ال تلم�س �أنفك �أو عينيك �أو فمك �إال �إذا كنت
قد غ�سلت يديك جيد ًا ،فلم�س وجهك ُيعد و�سيلة
�سهلة لنقل الفريو�سات ،و�إعطاء اجلراثيم فر�صة
�سهلة للدخول �إىل ج�سمك.
�أعرا�ض �إنفلونزا اخلنازير
 /3جتنب االت�صال الوثيق مع �أي �شخ�ص
ُيعاين من ال�سعال �أو العط�س �أو �أي من �أعرا�ض
الإنفلونزا الأخرى املعروفة ،ففي حاالت
انت�شار مر�ض �إنفلونزا اخلنازير ي�ستبدل البع�ض

ُ
باملعانقة عند ال�سالم والتحية ،على
التقبيل
�أ�سا�س �أنه من غري ُ
املرجح �أن تنتقل قطرات من
الأنف �أو الفم والتي حتتوي على الفريو�س عبرّ
ُ
املعانقة.
لكن الأف�ضل هو جتنب االت�صال الوثيق متام ًا
ً
خا�صة �إذا كان ال�شخ�ص تظهر عليه �أعرا�ض
الإنفلونزا ،ومن الأف�ضل �أي�ض ًا عدم ُ
امل�صافحة
باليد ،وا�ستبدال ذلك بالتلويح �أو هزّ الر�أ�س
على �سبيل التحية� ،أو االبت�سام للرتحيب ،وعند
للم�صافحة باليد ،يجب فرك اليدين
اال�ضطرار ُ
ُ
باملطهر بعدها.
 /4عليك كذلك محُ اولة جتنب ال�سفر للأماكن
املعروف �إ�صابتها مبر�ض �إنفلونزا اخلنازير.
� /5إذا كان من املعروف �أن �إنفلونزا اخلنازير
قد و�صلت �إىل مجُ تمعك ،فعليك جتنب التجمعات
الكبرية وجتنب ا�ستخدام و�سائل النقل العام،
وامل�صافحة.
بخالف هذه اخلطوات الأ�سا�سية جد ًا التي
يجب اتباعها حلماية نف�سك من مر�ض �إنفلونزا
اخلنازير ،فهناك العديد من الأ�شياء الأخرى
التي يجب �أن تفعلها وتلك التي يجب �أن تبتعد
عنها ،مثل:
ً
مبطهر اليد� :إذا كنت والبد ُمتواجد ًا
ا
دوم
احتفظ
ُ
ُ
واملزدحمة ،وتعرف �أن
يف الأماكن العامة
مجُ تمعك قد و�صل �إليه مر�ض �إنفلونزا اخلنازير،
فعليك با�ستمرار ا�ستخدام ُمطهر اليد ،بعد مل�س
الأ�شياء التي قام بلم�سها الآخرون قبلك ،مثل
مقاب�ض الأبواب �أو مقاعد املوا�صالت العامة �أو
ا�ستخدام دورات املياه العامة ،فعليك فرك يديك
مبطهرات اليد با�ستمرار.
ُ
احتفظ بقلم خا�ص بك� :إذا كنت تُ نهي بع�ض
ُ
املعامالت يف البنوك �أو الهيئات العامة ،فعليك
�أن ت�ستخدم فقط قلمك اخلا�ص ،لأن القلم العام
الذي ا�ستخدمه �آخرون قبلك� ،أو القلم الذي
ُيعطيك �إياه املوظف ُرمبا يكون و�صل الفريو�س
�إليه.
ال ت�ستخدم �أي�ض ًا الهاتف �أو جهاز الكمبيوتر
اخلا�ص ب�شخ�ص �آخر؛ لأن اجلراثيم تعي�ش
ل�ساعات ،وال تُ عري ُمتعلقاتك لأحد ،و�إذا
ا�ضطررت لفعل هذا فعليك م�سحها بالكحول لقتل
الفريو�سات قبل �إعادة ا�ستخدامها.
يمُ كنك العط�س يف مرفقك :ثني ذراعك
والعط�س يف مرفقك مينعك من نقل الفريو�سات
�سي�ساعدك على عدم �إعادة عدوى
�إىل كف ّيك ،هذا ُ
نف�سك ،وعلى عدم �إ�صابة الآخرين ،قد يكون
القيام بهذا �صعب ًا يف البدء وغريب ،لكنك
�ستعتاد هذا ،و�سي�صبح الأمر مقبو ًال اجتماعي ًا
بعد ن�رش الوعي باملر�ض وطرق احلماية منه.
يمُ كنك �أي�ض ًا ا�ستخدام املناديل الورقية عند
العط�س ،و�إلقاء املنديل فور ًا يف �سلة القمامة.
ارتداء الأقنعة اجلراحية :تعتمد فاعلية
القناع اجلراحي على جودته ،يمُ كن الرتداء قناع
جراحي �أن ُ
يقلل من خطر الإ�صابة بالقطرات التي
تعي�ش بها الفريو�سات ،كما �أنه مينعك من مل�س
�أنفك وفمك ،يختلف اخلرباء حول ما �إذا كانت
الأقنعة اجلراحية ،التي يرتديها عامة النا�س،
تُ قلل من خطر الإ�صابة ب�إنفلونزا اخلنازير �أم
ال.
لكن على �أي حال من ُ
امل�ستح�سن ا�ستخدامها
�إذا كنت ُم�صاب ًا بالإنفلونزا وحتتاج �إىل ا�ستخدام
و�سائل النقل العام.
احل�صول على ثماين �ساعات من النوم،
ومداومة ممُ ار�سة التمرينات الريا�ضية من �ش�أنه
ُ
ويقلل ُفر�ص
�أن يقوي جهاز املناعة لديكُ ،
�إ�صابتك بفريو�س �إنفلونزا اخلنازير.
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الكاتب �/سلمون حدثنا عن
•
بدايات م�سل�سل "جريوم" ؟
انها ق�صة ،حدثت يف احد االزمان
لفئة حمددة من املعمرين  ،ومتت
معاجلتها حتى تطورت لت�صبح
م�سل�سل يعر�ض على حلقات  ،بعد
ان مت البا�سها الثوب الوطني
العام  ،وقد خرجت ب�صورتها
النهائية التي عر�ضت بها  ،بعد
عدد من امل�ساهمات وامل�شاركات
حيث بذل فيها جهد كبري لكي
تظهر بال�صورة التي قدمت بها
.
من الذي حدثك عن �سر هذه
•
الق�صة او باالحرى كيف ح�صلت عليها
؟
كل ان�سان وليد بيئته وجمتمعه
،واملجتمع الذي ن�ش�أت فيه تعود
على تناقل الق�ص�ص واحلكايات
وتوريثها لالجيال القادمة ،
وهي ق�صة �سمعتها منذ ال�صغر
 ،لكنها ظلت عالقة يف ذهني ،
وعندما بد�أت بكتابتها ا�ستعنت
ال�سن كوالدتي
ببع�ض كبار
ال�سيدة /ا�سقدي�ش عندبرهان ،
ولدميكئيل ،
وال�سيد/قلآب
وال�سيد/زكاريا�س ق�شي امانئيل
و�آخرين لت�أخذ رونقها .
ومتى بد�أت يف كتابتها؟
•
كان ذلك يف ال�ساد�س من
نوفمرب  ،2013بد�أتها على �شاطئ
البحر يف ع�صب �صغري  ،واجنزتها
عام 2015لتقدم كم�سل�سل  ،لذلك
ات�صلت يف الثاين من اكتوبر
 2015ب" تخلي اوديوفيجوال"
واتفقت مع "رفتا برودك�شن "لإنتاج
االفالم لبدء العمل وامل�سل�سالت ،
لكن مل نتوفق.
وكيف جاءت فكرة تطوير
•
العمل اىل م�سل�سل ؟
الف�ضل يف تطويرها وحتويل
العمل اىل م�سل�سل يعود لل�سيد/
تخليت �سلمون .فقد مثل تخليت
يف فلم "مرقنا" عام  .2012ويف
عيد اال�ستقالل عام  2015اداردراما
مو�سيقية بعنوان " �إتا �سدرا"
وكانت من ت�أليفي كما ذكرت

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

�شبابيات
�شبابية ناجحة

الكاتب� /سلمون فانئيل كاتب
امل�سل�سل الدرامي " جريوم " الذي
عر�ض العام املا�ضي على حلقات
يف التلفزيون وقبلها �أجنز املو�سيقى
الدرامية " ظحاينا ،و�أحمالمبل
ايتمحلو و�سيفي وكوميديا " "تع�سا" ،
ودراما اذاعية بعنوان "بايتونا" و"لغز
ابوي حدرا لربنامج االطفال يف
التلفزيون  ،ودراما اندا دقيات وافالم
من اخلمي�س اىل اخلمي�س  ،وق�صة
زنقبابا التي ا�صدرها يف كتاب  .كما
�صادر البومات �شعرية اهمها متل�سي وينا
ولقا�س وقد حوت  60ق�صيدة وحلن ،
كما �شارك الكثريين من الفنانني يف
و�ضع الق�صائد واالحلان.
لقاءنا اليوم يرتكز حول امل�سل�سل
جريوم الذي عر�ض على حلقات يف
التلفزيون  ،فاىل م�ضابط احلوار -:
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اعاله ،ولكن بف�ضل معاجلاته
للعمل متكنا من اجنازه ب�شكل
جيد  ،بل من خالله تعرفت
على امكانياتي املتوا�ضعة ب�شكل
اف�ضل واعمق ،االمر الذي �ساعدين
وبف�ضل ت�شجيعه يل على ان اف�صل
العمل الذي كان اليتجاوزالإثنتي
ع�رشة �صفحة وت�صويره ليقدم
كم�سل�سل تلفزيوين على حلقات ،
والتي قدمناها اىل ق�سم ال�شئون
الثقافية التابع للجبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة  .وطلب مني
ان اخل�ص الإثنتي ع�رشة �صفحة
اىل �صفحتني ون�صف تقريب ًا (
.)synopsisوبعد فرتة ات�صلت
بال�سيد /اول �سعيد وعر�ضت
عليه العمل وطلبت م�شورته ،
وكان دعمه يل كبري جد ًا  ،ف�أخذ
العمل ودر�سه بجدية ،بل كان له
يف اجراء الكثري
الدور االكرب
من التعديالت  ،وتغيري العنوان
من "جريوم قوقح " اىل "جريوم"
فقط لتنا�سب م�سل�سل يعك�س
االعمال البطولية  ،وقد كان ،
وبهذه املنا�سبة اتقدم له بجزيل
�شكري وامتناين .
*هذا العمل �أي فرتة زمنية يعك�س او
يتناول؟
حقيقة ميكن تقدير ذلك لأكرث
من مئتي عام .

•وكيف جاء اختياركم ملواقع التمثيل؟
املناطق التي مت اختيارها
كمواقع للتمثيل  ،هي مناطق
ن�ش�أت فيها  ،وكنت اتخيل تلك
املواقع يف كتابتي للعمل .وهي
مواقع اكد عليها ال�سيد /م�سقون
زر�آي ( ودفرداي) الذي ادار اعمال
امل�سل�سل.
كيف مت اختيار املمثلني ؟
•
كما ا�سلفت  ،بالن�سبة للممثلني
�سلمون
 ،قام ال�سيد/تخليت
مبهمة العمل بدء ًا منه كممثل
واختيار البقية اي�ض ًا  ،مع تقبله
لآرائي ومقرتحاتي والعمل بها ،
و�أ�شكره كثري ًا على ذلك .
بالن�سبة للممثلني اين وكيف
•
كانوا يتدربون على العمل ؟
•
بد�ؤوه با�سمرا  ،ومبا ان
الوقت كان ي�ضيقنا  ،ما ا�ضطرنا
اىل اجناز العمل يف وقت وجيز
،وكنا اكرث االوقات ن�ؤدي العمل
يف مواقع التمثيل .
•انت كنت اي�ض ًا �ضمن فريق
املمثلني؟
يف احلقيقة اعترب نف�سي مل
املك بعد املهارات واالداء كممثل
حمرتف  ،لكن مبا ان ال�سيد/
تخليت �سلمون طلب مني ان
ا�ؤدي دور ابومنيت  ،ا�ستجبت
لطلبه وقمت باداء الدور ،

الفنان�/سلمون فانئيل

لي�س هنالك انبل من ان تخدم �شعبك بكل ما متلك

وقال مبت�سماً" التقييم مرتوك
للم�شاهدين ان كنت قد اجدت
الدور ام ال".
•حدثنا عن اختيارات االزياء و املالب�س
وغريه من م�ستلزمات العمل ؟
قام بهذه املهمة من هم خمت�صون
بهذا املجال  ،وقد كان اداءهم
رائع ًا  ،وقد �ساعدنا اكرث كون
ان العمل كان يتم امام �سكان
املنطقة  ،وذلك باال�ستفادة من
مالحظاتهم والعمل ب�آرائهم ،
ولذلك اقول ان ذلك �ساعدهم
كثري ًا على ح�سن االختيار لكل
اللوازم واالداء .
•هل ميكن القول ان الت�صوير عك�س
فع ًال امل�سل�سل كما اردت ؟
كا من يقوم بالت�صوير "ازمرا
فتوي" ،رغم انها اول جتربة
بالن�سبة له  ،وم�ساحة الت�صوير
كانت كبرية � ،إال ان االداء كان
جيد اً.
•وماذا عن دور من ادار امل�سل�سل؟
لقد قام ال�سيد /م�سقون زر�آي
" ودي فرداي " ،بدور كبري ،
خا�صة يف جانب الدراما وقد
بذل جهد ًا كبري ًا  ،يف ان ي�ستويف
امل�سل�سل  /الفلم كل ال�رشوط
املطلوبة  ،لدرجة انني االن
ا�ستطيع ان اقول  ،انه نتيجة
ملا بذل من اجلهد املذمور  ،ان
امل�سل�سل اليوم يعك�س حقيقة
الثقافة االرترية وميثل خري
متثيل للحياة اليومية يف بالدنا
 ،لدرجة انه ميكن ان ير�شح
للم�شاركات العاملية  *.وكيف
تق ّيم اداء املمثلني ؟
الا�ستطيع ان اق ّيم اداء املمثلني
يف م�سل�سل" جريوم " بامكانياتي
املتوا�ضعة  ،ولكن وقبل ان امر
على املو�ضوع  ،ف�إنني ارى من
القول ان البذرة
ال�رضورة
القليلة يف زمن اخلريف اجليد
تنتج اال�ضعاف  ،لذلك اقول انهم
ابدعوا يف ادائهم والب�سوا العمل
والإتقان  ،وبف�ضل
احليوية
جهدهم الرائع وجدت ال�صيت ،
ووجدت االعرتاف بانني كاتب
ذلك العمل .
•ما هو الزمن الذي ا�ستغرقه العمل يف
امل�سل�سل حتى يقدم على �صورته النهائية
؟
ا�ستغرق
الزمني
بالتقدير
العمل �شهرين  ،لكن االهم واالكرب
انني الا�ستطيع تقديركمية الوفاء
واالخال�ص والتفاين يف العمل
حتى يتم تقدميه وفق �صورته
النهائية .
•اثناء التدريبات والت�صوير للم�سل�سل

�إن كانت هنالك بع�ض املالحظات او
بع�ض التي تتذكرها وت�ستحق الذكر ؟
كما تعلمون  ،احلياة الريفية
الب�سيطة  ،ومبا ان امل�سل�سل مت
ت�صويره يف الريف من املهم
ذكر ان املمثلني وخالل ال�شهرين
فرتة الت�صوير  ،ولعدم متكني من
�إيجاد منزل منا�سب لهم  ،مل
يتذمروا او يحتجوا  ،بل كانوا
ينامون فيما تي�رس  ،كما ينام
اهل القرى .
•ما الذي دفعك لعمل امل�سل�سل/
الفلم ؟
الف�ضل يعود يف اجناز م�سل�سل
جريوم اىل ال�سيد /الفنان املمثل
تخليت �سلمون  ،الذي �ساعدين
على اكت�شاف موهبتي وا�ستغاللها
ب�شكل جيد  ،وقد كان حري�ص ًا
منذ بداية العمل وحتى اجنازه
ب�أن يتحلى العمل بكل ميزات
االفالم وامل�سل�سالت وفق الر�ؤى
والتوجه الوطني  ،وي�ستويف
كل ال�رشوط الفنية  ،االمر الذي
مكنني ب�أن اقدم هذا االجناز
ب�صورته احلالية.

•

ك ّتاب ت�أثرت بهم؟

او ً
ال من املعلوم ان لكل كاتب
ا�سلوبه اخلا�ص  ،فعند كتابة
االعمال االدبية ،هنالك قاعدة
عامة  ،وهي انه البد للكتاب
احلديثني من التعلم ممن �سبقوهم
من املحرتفني  ،وانطالق ًا من هذا
املبد�أ  ،ورغم انني اطلعت على
اعمال الكثريين من امل�ؤلفني
ومن اداروا االعمال الفنية � ،إ ّال
ان بع�ضهم ممن ركزوا اكرث على
العادات والتقاليد كان ت�أثريهم
علي كبري � ،أذكر منهم ال�شهيد
ّ
� /إ�سيا�س ظقاي  ،وال�سيد /افرمي
كح�ساي " ودخدا" وال�سيد /مكنن
كيداين " �شاباي" الذين اقدرهم
كثري ًا .
*وكيف تق ّيم مالحظات املتابعني
لأعمالك ؟
اال�سا�سي وان�شغايل
اهتمامي
يف جمال االعمال الفنية  ،وكما
تعلم فان �شعبنا يحر�ص كثري ًا
على عاداته وتقاليده وقيمه ،
وال ي�ضن ب�أي معلومة للت�صحيح
 ،لذلك حتى االن مل ي�صادفني

نقد ثبط من معنوياتي بقدر ما
اجد الت�شجيع امل�ستمر والدعم
امل�ستمر يل بت�شجيعي باال�ستمرار
يف انتاج املزيد من االعمال .
ماهي الر�سالة التي اردتها
•
من هذا العمل؟
املتطور
الزمن
هذا
يف
والذي ي�سري ب�رسعة  ،بالطبع
هنالك ت�أثري لبع�ض ال�شعوب
واملجتمعات ،ولذلك البد من
العمل على احلفاظ على قيمنا
اردته
ما
وثقافتنا  ،وهذا
لالجيال القادمة ان تتعرف
على تلك القيم احلميدة وكيفية
املحافظة عليها وتطويرها مبا
ي�ؤمن ا�ستمراريتها .
*ماهي براجمك امل�ستقبلية ؟
�إذا ما تقبل اجلمهور هذا
العمل واثنى عليه  ،لذلك وعم ً
ال
مببد�أ خدمة ال�شعب والثقافة ،
�س�أعمل على اال�ستمرار يف اجناز
الكثري من االعمال املتميزة
واجليدة والتي تقنع اجلمهور .
كلمة اخرية تود قولها ؟
•

اتقدم بخال�ص �شكري وتقديري
لكل من �ساهم يف اجناز م�سل�سل
"جريوم " حتى يظهر ب�صورته
املمثلني ،
 ،من
االخرية
واملتعاونني معي من امل�ؤ�س�سات
احلكومية  ،وال�شعبية وادارة
�ضاحية ميدمنتا  ،وعنا�رص
الفرقة الع�سكرية  ، 16خا�صة
قائد الفرقة العقيد /كربوم " ودي
�سحول" واملقدم /عقباي كا�سا "
ودي كا�سا" .و"م�ؤ�س�سة االزياء
ال�شعبية افريكالنا" الذين قدموا
يل الزي ال�شعبي لإجناز العمل
وهم ال�سيد� /سلمون مربهتو بني
وال�صيديق ينوا�س مياين "قدو�س"
والعاملني معه ،وكذلك ا�شكر
امباتكال ال�سيد /ادري�س
مدير
علي درما�س وا�شكر كذلك ال�سيد/
ت�سفا�سال�سي املقيمة
�سنايت
،
مبدينة قال�سقو بربيطانيا
والكاتب /قيتئوم ا�سفاو ،واي�ض ًا
للمتابعني
مو�صول
ال�شكر
الذي ق�ضوا اوقاتهم يف متابعة
امل�سل�س وقدموا يل اقرتاحاتهم
ومالحظاتهم.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()92

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

�إعداد
جعفر حممود
alhadisasport@zena.gov.er

رحيل �ستيفانو �ستورارو

�سيتي حامل اللقب ال�صدارة بفوزه الثمني

مان�ش�سرت �سيتي يتخطى �إيفرتون وينتزع ال�صدارة يوفنتو�س يعلن رحيل العبه

�أعلن نادي يوفنتو�س ،رحيل �ستيفانو
�ستورارو ،العب و�سط الفريق� ،إىل
�صفوف جنوى ،يف �صفقة انتقال دائمة.
وكان �ستورارو قد رحل عن يوفنتو�س يف
ال�صيف املا�ضي� ،إىل �سبورتنج ل�شبونة
الربتغايل ،معارا ،قبل �أن ينتقل �إىل
جنوى يف املريكاتو ال�شتوي الأخري.
وقال يوفنتو�س عرب موقعه الر�سمي،
�إن �ستورارو ان�ضم �إىل جنوى ب�صفة
دائمة ،بعد ا�ستيفاء ال�رشوط التعاقدية
الواردة يف االتفاق ،م�شريا �إىل �أنه مت تفعيل بند ال�رشاء .و�أ�ضاف البيانكونريي
�أن جنوى من املقرر �أن يدفع مبلغ  16.5مليون يورو ،على � 4سنوات مالية.

انتزع مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب ال�صدارة
من ليفربول بفوزه الثمني على م�ضيفه �إيفرتون
�2صفر �أول �أم�س الأربعاء على ملعب "غودي�سونبارك" يف ليفربول يف مباراة مقدمة من املرحلة
ال�سابعة والع�رشين من الدوري الإنكليزي
لكرة القدم .ويدين مان�ش�سرت �سيتي بفوزه �إىل
قطب دفاعه الفرن�سي �أميرييك البورت والبديل
الربازيلي غابريال جيزو�س اللذين �سجال الهدفني
يف الدقيقتني الثانية من الوقت بدل ال�ضائع من
ال�شوط الأول ،وال�سابعة الأخرية من الوقت بدل
ال�ضائع من الثاين .وهو الفوز الثاين تواليا
ملان�ش�سرت �سيتي والـ 20هذا املو�سم فرفع ر�صيده
�إىل  62نقطة وانتزع ال�صدارة بفارق الأهداف من
ليفربول الذي لعب مباراة �أقل .وا�ستعد العبو
املدرب الإ�سباين جو�سيب غوارديوال جيدا للقمة املرتقبة الأحد املقبل �ضد �ضيفهم ت�شل�سي يف املرحلة ال�ساد�سة والع�رشين،
علما ب�أن الفريقني �سيلتقيان يف  24فرباير احلايل يف املباراة النهائية مل�سابقة ك�أ�س الرابطة وهي املباراة التي كانت
�سببا يف تقدمي مباراة اليوم �ضد �إيفرتون �ضمن املرحلة ال�سابعة والع�رشين .ويلعب ليفربول ال�سبت مع �ضيفه بورمنوث
ال�سبت يف املرحلة ال�ساد�سة والع�رشين ،قبل �أن يحل �ضيفا على مان�ش�سرت يونايتد يف املرحلة ال�سابعة والع�رشين يف
 24احلايل .ومني �إيفرتون بخ�سارته الثانية تواليا والـ 11هذا املو�سم فتجمد ر�صيده عند  33نقطة يف املركز التا�سع.
وكان مان�ش�سرت �سيتي الطرف الأف�ضل �أغلب فرتات املباراة خ�صو�صا يف ال�شوط الأول حيث انتظر الوقت بدل ال�ضائع من
ال�شوطني لت�سجيل هديف الفوز .ويف الوقت الذي كانت فيه املباراة تلفظ �أنفا�سها الأخرية جنح جيزو�س ،بديل �أغويرو،
يف ت�سجيل الهدف الثاين عندما تلقى كرة من الدويل البلجيكي كيفن دي بروين ،بديل دافيد �سيلفا ،داخل املنطقة
فلعبها �ساقطة ارتطمت باحلار�س جوردان بيكفورد وتهي�أت �أمامه جمددا ليتابعها بر�أ�سه داخل املرمى اخلايل (.)90+7

يف دور الن�صفالنهائي لك�أ�س �أ�سبانيا

ريال مدريد يعود بتعادل ثمني من كامب نو

انتزع ريال مدريد تعادال ثمينا من
م�ضيفه وغرميه التقليدي بر�شلونة
حامل اللقب  1-1يف الكال�سيكو
الأول يف الدور ن�صف النهائي �أول
�أم�س الأربعاء على ملعب كامب نو
يف بر�شلونة يف ذهاب الدور ن�صف
النهائي مل�سابقة ك�أ�س �إ�سبانيا يف
كرة القدم .وكان ريال مدريد البادئ
بالت�سجيل عرب جناحه لوكا�س
فا�سكيث يف الدقيقة ال�ساد�سة ،و�أدرك
الربازيلي مالكومل التعادل يف الدقيقة
 .58و�سيكون احل�سم يف مباراة
الإياب يف  27فرباير احلايل على
ملعب �سانتياغو برنابيو يف مدريد،
علما ب�أنها �سيخو�ضان كال�سيكو ثالث
هذا العام بعدها بثالثة �أيام �ضمن
املرحلة ال�ساد�سة والع�رشين من
الدوري املحلي يف  2مار�س املقبل،
والرابع هذا املو�سم بعد الأول يف
ذهاب الدوري يف املرحلة العا�رشة
على ملعب كامب نو عندما فاز الفريق
الكاتالوين  .5-1وتقام مباراة ذهاب
ن�صف النهائي الثانية اخلمي�س وجتمع
ريال بيتي�س و�ضيفه فالن�سيا .و�أبقى
مدربا الفريقني �إرن�ستو فالفريدي
والأرجنتيني �سانتياغو �سوالري على
جنميهما الأرجنتيني ليونيل مي�سي
والويلزي غاريث بايل على مقاعد
البدالء ،الأول ب�سبب �إ�صابة كان

تعر �ض
لها ال�سبت
ا ملا �ضي
يف
ا ملبا ر ا ة
�ضد
فا لن�سيا
يف الدوري
ا ملحلي ،
و ا لثا ين
لعو د ته
م�ؤخرا من
ا لإ �صا بة .
و قد م
ا لفر يقا ن
عر�ضا رائعا فر�ض كل منهما �سيطرته
يف كل �شوط وترجمه �إىل هدف ،بيد

�أن النادي امللكي كان الأكرث فر�صا يف
ال�شوط الأول وكان ب�إمكانه ت�سجيل
�أكرث من هدف لو ا�ستغل مهاجمه
الواعد الربازيلي فيني�سيو�س جونيور
( 18عاما) الفر�ص الكثرية التي
�سنحت �أمامه والتي �أهدرها ب�سبب
الرعونة ( 13و )18والت�رسع  23و32
و . 33وجنح ريال مدريد يف افتتاح
الت�سجيل عندما ا�ستغل بنزمية كرة
عر�ضية لفيني�سيو�س فتالعب باملدافع
جوردي �ألبا ومررها لفا�سكيث الذي
تابعها بي�رساه �أمام الفرن�سي كليمان
النغليه و�أ�سكنها على ميني احلار�س
تري �شتيغن  .6وهو الهدف الأول
لفا�سكيث يف مرمى بر�شلونة .وكلل
مالكومل جمهوداته بت�سجيله الهدف
الأول يف مرمى النادي امللكي.

فاولر ُيحلل مهارات حممد �صالح

زفرييف ين�سحب من بطولة
روتردام للتن�س

�أعلنت بطولة روتردام ان�سحاب الأملاين
�ألك�سندر زفرييف من امل�شاركة يف ن�سخة
هذا العام ،التي تنطلق يوم  11فرباير/
�شباط اجلاري ،ب�سبب معاناته من �إ�صابة
يف الكاحل .و�شارك زفرييف للمرة الأوىل
يف بطولة روتردام عام  ،2015وخا�ض
مناف�ساتها  4مرات من قبل يف م�سريته،
�إال �أن امل�صنف الثالث عامل ًيا مل ي�سبق
له و�أن قدم نتائج جيدة بالبطولة،
حيث كان �أف�ضل ما و�صل �إليه هو حمطة
ربع النهائي يف ن�سخة  2016وودع من الدور الثاين يف ن�سخة العام املا�ضي
�أمام الإيطايل �أندري�س �سيبي ،وذلك ح�سبما نقل موقع "."tennisworldusa
و�ساعد زفرييف منتخب بالده الأ�سبوع املا�ضي يف التغلب على املجر والت�أهل
�إىل نهائيات ك�أ�س ديفيز ،حيث حقق االنت�صار يف مباراتني .ومع ان�سحاب
زفرييف ،ال تزال هناك كوكبة بارزة من الالعبني �أعلنوا م�شاركتهم يف البطولة
من كي ني�شيكوري ومارين �سيليت�ش وكارين خا�شانوف و�ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س
وميلو�س راوني�ش و�ستان فافرينكا �إ�ضافة �إىل توما�س بريديت�ش ونيك كرييو�س.

�أذربيجان ت�ؤمن بقاء
فورموال -1حتى 2023

وافق منظمو �سباق اجلائزة الكربى يف �أذربيجان ،على توقيع عقد يق�ضي
با�ستمرار امل�شاركة يف ا�ست�ضافة مناف�سات بطولة العامل ل�سباقات �سيارات
فورموال ،-1حتى عام  .2023وقال �أزاد رحيموف وزير الريا�ضة يف �أذربيجان،
يف بيان ر�سمي" :هذه االتفاقية اجلديدة �ستتيح الفر�صة �أمام �سباقنا لتعزيز
�إيراداته التجارية ،عرب زيادة الأن�شطة التفاعلية للجماهري وكذلك نهج جديد
لعقود الرعاية" .وبد�أت �أذربيجان يف ا�ست�ضافة �أحد �سباقات بطولة العامل على
م�ضمار باكو ،اعتبار ًا من عام  ،2016حيث كان يقام حتت م�سمى �سباق اجلائزة
الكربى الأوروبي ،قبل �أن يتغري �إىل �سباق اجلائزة الكربى ب�أذربيجان بعدها بعام
واحد .وحاز ال�سباق على �شعبية واهتمام كبريين من قبل اجلماهري ،نظر ًا لأحداثه
املثرية وك�رسه الهيمنة املعتادة لفرق مر�سيد�س وفرياري وريد بول ،حيث
كان لفريقي فور�س �إنديا وويليامز ،تواجدا على املن�صة �ضمن �أ�صحاب املراكز
الثالثة الأوىل .و�سعى منظمو ال�سباق يف �أذربيجان �إىل تقلي�ص تكاليف �إقامة
ال�سباق ب�شكل تدريجي يف كل عام ،يف �إطار العقد احلايل الذي كان من املفرت�ض
�أن ينتهي يف . 2020وقال ت�شي�س كاري ،الرئي�س التنفيذي ل�سباقات فورموال:-1
"�سعداء للغاية بتجديد التعاقد الذي يبقي �سباق اجلائزة الكربى يف �أذربيجان
�ضمن مناف�سات بطولة العامل ل�سباقات �سيارات فورموال -1لعدة �أعوام مقبلة".
ويقام �سباق �أذربيجان هذا املو�سم يف � 28أبريل املقبل ،علما ب�أن بطولة العامل
تفتتح ب�سباق اجلائزة الكربى الأ�سرتايل املقرر يف ملبورن يف  17مار�س املقبل.

يرى روبي فاولر ،جنم ليفربول
ال�سابق� ،أن امل�رصي حممد �صالح متكن
من تطويع مهاراته وذكائه يف حتقيق
االنتقال ال�سل�س من مركز اجلناح للمهاجم
ال�رصيح.
وقال فاولر يف ت�رصيحات �صحفية �أبرزها
موقع الريدز الر�سمي�“ :أرقامه رائعة،
حينما تراه يلعب ،تكون واثقا ً من قدرته
على التهديف �إذا ا�ستمر يف احل�صول على
الفر�ص ،لقد �أحرز  50هدفا ً يف الدوري،
و�أعتقد �أنه �أ�رسع من �أي �شخ�ص يف تاريخ
ليفربول ،هذا
�أمر ال ي�صدق”.
و�أ�ضاف“ :كرة
القدم تغريت،
�سنوات
قبل
يعتمد
أمر
ل
ا
كان
الدوري االجنليزي املمتاز (االربعاء  06فرباير)
اللعب
على
بالعب رقم 9
وخلفه رقم ،10
			
مان�ش�سرت �سيتي �	0 : 2إيفرتن 22:44
لكن الآن تلعب مبهاجم �رصيح وخلفه
ثالثة يقدمون الكثري من الدعم� ،صالح
�أثبت قدرته على خلق م�ساحة لنف�سه
ولزمالئه”.
واختتم بالقول“ :حممد �صالح لي�س
�أنانيا ً �أو طماعا ً ،ولكن �أعتقد �أنه �أ�سلوب
لعبه تغري وبات �أكرث تركيزاً ورغبة يف
ت�سجيل الأهداف ،هو يف الطريق ليكون
هدافا ً عظيما ً� ،أعتقد �أن املهاجم يف
بع�ض الأحيان يكون يف حاجة للقليل من
الأنانية”.

جدول مباريات الدوريات الأوروبية

						

		
الدوري الإ�سباين( -:االربعاء  06فرباير)
بر�شلونة 1 : 1

ريال مدريد 23:02
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

تت�سع دائرة البطولة ملختلف املنا�شط الريا�ضية

بطولة ريا�ضية الهبة مب�صوع على �شرف ذكرى عملية فنقل التاريخية

على �رشف الذكرى الـ  29لعملية فنقل
التاريخية ،ينظم فرع التوجيه والإر�شاد
املعنوي بوزارة الدفاع االرترية بل�ؤل�ؤة
البحراالحمر مدينة م�صوع مناف�سات
ريا�ضية خمتلفة.
و�أقيمت يوم اخلمي�س  7فرباير ،
مناف�سات ال�سباحة يف كال اجلن�سني
�إحت�ضنها م�سبح فندق دهلك.

ويف النتائج امل�سجلة  ،حققت ال�سباحة
يور�ساليم موجليتا املركز االول يف �سباق
 100مرت �سيدات  ،متبوعة ب�أخربت تخلي
برهان من فريق ن�رسي وعزيزة ح�سن من
فريق خمتي �صاحبتي املركزين الثاين
والثالث تباعا.
ويف �سباق مرت �سيدات �أي�ضا � ،ألت
ال�صدارة واملركز االول مل�صلحة

نادي �إجنليزي كبري يتقدم الالئحة
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ليديا مت�سقن من فريق بنيفر على
ح�ساب هيلني يوهن�س من فريق حرينا
وفيفني تخلي من فريق ن�رسي اللتان
حلتا باملركزين الثاين والثالث على
الرتتيب.
�أما يف �سباق ال�سيدات مل�سافة 300
مرت فحازت ال�سباحة كر�ستينا تادال
على املركز االول  ،تاركة املركز الثاين

ل�سباحة فريق حرينا م�أزا تخلي واملركز
الثالث ل�سباحة فريق بنيفر فيفني
ف�صوم.
ويف �سباق الفرق  ،تقا�سم فريقا
بنيفر وحرينا املركز االول بعد ان جمعا
 14نقطة لكل منهما  ،ليتوجا بك�أ�س
البطولة.

وتقام مناف�سات ال�سباحة لل�سيدات
هذا العام للمرة الثانية على التوايل ،
وكان لقب الفرق يف العام املا�ضي من
م�صلحة فريق بنيفر.
يف مناف�سات فئة الرجال �سباحة � ،إنتزع
ال�سباح فقري مياين من فريق خمتي لقب
�سباق  200مرت  ،على ح�ساب �أبرهام دبرو
من فريق �سنطق �صاحب املركز الثاين ،

�أما املركز الثالث فكان من ن�صيب
يوهن�س تخلي ع�ضو فريق ن�رسي.
هذا ويف �سباق  400مرت  ،دانت
ال�صدارة مل�صلحة ال�سباح جنم بني من
فريق ن�رسي  ،فيما جاء مت�سقن يوهن�س
من فريق خمتي باملركز الثاين وفلمون
فا�سيل من فريق حرينا باملركز الثالث.
وفاز ال�سباح �سلمون ايوب من فريق
ن�رسي بلقب �سباق  800مرت  ،يف حني
ذهب املركزين الثاين والثالث لكل من
روبيل برخت من فريق بنيفر ومرهاوي
ظقاي من فريق خمتي على التوايل.
وعلى �صعيد الفرق  ،تربع فريق ن�رسي
على ال�صدارة م�ستفيدا من ر�صيد نقاطي
بلغ  18نقطة ،ليتوج بلقب البطولة للمرة
الثامنة على التوايل يف تاريخه.
ويف �سياق مت�صل � ،أقيمت يوم
االربعاء ( 6فرباير ) مناف�سات بطولة كرة
ال�شاطئية بفندق جرج�سوم بيت�ش.
ويف املواجهات التي دارت يف بطولة
ال�سيدات ،فاز فريق حرنيا على عمرببب
ب�شوطني نظيفني وال�شعلة على بنيفر
ون�رسي على خمتي بنف�س النتيجة �أي�ضا.
اما يف مناف�سات الرجال  ،فتفوق فريق
�سنطق على �ساوا وعمرببب على حارينا
وال�شعلة على بنيفر بنتيجة واحدة هي
�شوطني دون رد  ،اما لقاء لقاء خمتي
ون�رسي فانتهي مل�صلحة االوىل ب�شوطني
لو�شط واحد .
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات
البطولة يف االيام القليلة املقبلة.

قطر بطلة �آ�سيا تتقدم  38مركزاً يف ت�صنيف الفيفا

تقرير يف�صح عن "�ضحايا" مونديال رو�سيا بلجيكا حتتفظ بعر�ش العامل ..وقطر حتقق قفزة وا�سعة يف الت�صنيف ال�شهري اجلديد

ذكر تقرير �أن ليفربول مت�صدر الدوري
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم عانى من 12
�إ�صابة متفرقة لالعبيه الذين �شاركوا يف
ك�أ�س العامل املا�ضية مقابل  27ملناف�سه
على اللقب مان�ش�سرت �سيتي.
و�أو�ضح تقرير �رشكة "جيه�.إل.تي
�سبي�شالتي" للت�أمني �أن �إ�صابات ما
بعد ك�أ�س العامل زادت بن�سبة  44باملئة
لالعبي الدوري املمتاز و�أن �سيتي هو
الأكرث ت�رضرا� ،إذ ميلك  16العبا دوليا يف
 8منتخبات.
وفقد �سيتي العبه كيفن دي بروين،
الذي �شارك مبعدل  36مباراة يف الدوري يف
�آخر مو�سمني ،يف �أغ�سط�س ب�سبب الإ�صابة
ومل ي�شارك الالعب البلجيكي يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية �سوى  4مرات يف الدوري.
ويف وقت �سابق هذا املو�سم ،قال
مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،بيب غوارديوال:
"عندما تطلب الكثري من الالعبني على
مدار � 11شهرا ثم يعودون للعب فهذه
الإ�صابة ميكن �أن حتدث".
و�أ�ضاف�" :أنا واثق من �أن ك�أ�س العامل
ميكن �أن ي�ؤثر على ذلك .عندما تلعب
بحيوية ال يحدث ذلك".
وغاب العبو �سيتي ،الذين تعر�ضوا
لإ�صابات مبجموع  617يوما عن التدريبات
واملباريات بتكلفة �أكرث من  17مليون
جنيه �إ�سرتليني ( 22.03مليون دوالر)

مقابل  128يوما لليفربول بتكلفة 9.3
مليون.
ونال توتنهام هوت�سبري� ،صاحب املركز
الثالث يف الدوري ،ن�صيبه من الإ�صابات،
�إذ يبتعد ثنائي �إجنلرتا هاري كني وديلي
�آيل حاليا.
وعانت �أول � 6أندية يف الرتتيب من 201
�إ�صابة متفرقة و�أ�شار دنكان فريزر مدير
ق�سم الريا�ضة يف جيه�.إل.تي �سبي�شالتي
�إىل �إن تطبيق العطلة ال�شتوية بدء من
املو�سم املقبل جاء مت�أخرا.
وقال فريزر" :عدم وجود عطلة �شتوية
بالإ�ضافة �إىل الإرهاق من امل�شاركة يف
ك�أ�س العامل ت�سببا يف �أغلب الإ�صابات التي
كلفت الدوري املمتاز الكثري".
وتابع" :لي�س غريبا �أن تكون معاناة �أول
� 6أندية يف الرتتيب هي الأكرب لأن العديد
من الالعبني امل�شاركني يف ك�أ�س العامل
يلعبون يف �أندية متقدمة يف الرتتيب".
و�أ�ضاف" :حقيقة عدم ابتعاد هذه
الأندية عن قمة الرتتيب �أو اخلروج من
امل�سابقات الأوروبية دليل على قوة
ت�شكيالت هذه الفرق".
و�أو�ضحت �رشكة الت�أمني �أن الإ�صابات،
التي كلفت جميع �أندية الدوري املمتاز
�أكرث من  130مليون جنيه �إ�سرتليني حتى
 22يناير ،يف طريقها للتفوق على تكلفة
املو�سم املا�ضي والتي و�صلت �إىل جمموع
 213مليونا.

�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا"،
�أم�س اخلمي�س ،ت�صنيفه ال�شهري للمنتخبات،
عامليا،
حيث حافظت بلجيكا على ال�صدارة
ً
مبجموع  1727نقطة ،بفارق نقطة واحدة
عن فرن�سا ،بطلة مونديال .2018
وظل ترتيب املنتخبات الـ 20الأوائل
عامليا دون تغيري ،مقارن ًة بالت�صنيف
ً
ال�سابق.
وحقق املنتخب القطري قفزة كبرية،
يف الت�صنيف العاملي ،بعد تتويجه بك�أ�س
�آ�سيا  ،2019حيث ارتقى من املركز الـ93
�إىل الـ ،55بينما تراجع املنتخب امل�رصي
مرك ًزا واح ًدا ،لي�صبح ترتيبه الـ.57و�أ�شار

االحتاد الدويل عرب موقعه االلكرتوين
اىل �أن "الأبطال اجلدد لآ�سيا" تقدموا اىل
املركز " 55ليحتلوا �أف�ضل مركز لهم منذ
عام  ،1993على خلفية جناحهم املذهل
يف الإمارات".وفازت قطر ب�إ�رشاف املدرب
الإ�سباين فليك�س �سان�شيز ،على املنتخب
الياباين املتوج باللقب القاري �أربع مرات،
بنتيجة  3/1يف املباراة النهائية للبطولة
القارية التي �أقيمت يف الأول فرباير يف
�أبوظبي .وتقدمت اليابان بدورها  23مركزا
يف الت�صنيف لت�صل اىل املرتبة .27
وكانت املنتخبات الآ�سيوية الأكرث
حراكا يف الت�صنيف اجلديد بح�سب �أدائها

يف البطولة القارية .وحافظت �إيران على
�صدارتها للمنتخبات الآ�سيوية ،وتقدمت
�سبعة مراكز اىل املرتبة  22عامليا ،بينما
�صعدت كوريا اجلنوبية  15مركزا وباتت يف
املرتبة  38عامليا والثالثة �آ�سيويا.
�أما �أ�سرتاليا بطلة �آ�سيا  2015والتي
خرجت يف ن�سخة العام احلايل من الدور ربع
النهائي �أمام الإمارات ،فخ�رست مركزا واحدا
لت�صبح  42عامليا.
وتقدم املنتخب الأردين  12مركزا
لي�صبح يف املرتبة  97بعد بلوغه ثمن
نهائي ك�أ�س �آ�سيا قبل اخلروج بركالت
الرتجيح �أمام فيتنام.

من �أجل الدفاع عن اللقب الذي توج به ال�صيف املا�ضي

الربيطاين توما�س يغيب عن طواف جريو للرتكيز على طواف فرن�سا

�أكد الدراج الربيطاين جريانت توما�س
الأربعاء �أنه لن ي�شارك يف طواف �إيطاليا
(جريو) للدراجات الهوائية هذا العام حتى
يكون "يف �أف�ضل الظروف" يف طواف فرن�سا
من �أجل الدفاع عن اللقب الذي توج به
ال�صيف املا�ضي.
وقال الدراج الذي كان ا�ضطر �إىل
االن�سحاب من طواف جريو عام 2017

ب�سبب الإ�صابة ،يف ت�رصيح لهيئة الإذاعة
الربيطانية "بي بي �سي"" ،رمبا �أ�شارك
العام املقبل ،لكن هذا العام ،الرتكيز
�سيكون على طواف فرن�سا".
وكان توما�س ( 32عاما ً) الذي ا�ستهل
مو�سمه الأربعاء يف طواف فالن�سيا
(�إ�سبانيا) ،قد �أعلن يف/يناير املا�ضي �أن
طواف فرن�سا هو �أولويته يف .2019
وكان دراج فريق �سكاي قد قال وقتها

"الهدف الرئي�سي بالن�سبة يل هو امل�شاركة
جمدداً يف طواف فرن�سا من �أجل حتقيق
�أف�ضل نتيجة ممكنة".

جانب من تتويجات منتخبنا الوطني
يف طواف دي ال�سبري
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�إعداد/عادل �صالح
�صدى
احلروف

فنقل  ..من ظهر دبابة �إىل
جناح حمامة !!!....

بعد معركة (نادو) يف الـعام � 1988صارت الثورة الإرترية
تزحف �صعدا و�صعود �إىل القمة� ،إىل اللحظة احلا�سمة حلظة
امليالد والإنبعاث من ركام احلرب وا�شالء ال�شهداء ،و�إرادة
الزاحفني و�إعتناق �شم�س احلرية و�إ�شعاعات الأمل ،بعد (
نادو) �أربكت الإ�سرتاتيجية الع�سكرية والتكتيك الإرتري الذي
ولدته وولدته �أكادميية (الن�ضال) التحرري ،واملرا�س الطويل
على الكفاح وال�صمود .هذا التكتيك الطليعي ال�صاعد اربك كل
النظريات الع�سكرية �رشقيها وغربها مبا فيها كوبا وال�سوفيت
وكل الهة احلروب وا�صنام الإ�ستعمار ،التي �سجد لها نظام
الدرق ،ومت�سح لها يف �أقدامها حتى حتميه من القب�ضة الإرترية
الفوالذية ،والتي ج�سدها ميدانيا وثوريا مقاتلو جي�شنا
ال�شعبي� .إن عبور �سقالت قطان يف مطلع الت�سعينات وتتويج
(فنقل) اللحظة والعملية واملعركة كان �آخر امل�سمار الذي دقته
الثورة الإرترية يف نع�ش الإمربيالية والإ�شرتاكية املزعومة
التي تبناها الإحتاد ال�سوفيتي وقتها .وفتحت �آفاقا للتحدي
وال�صمود والتحرر لي�س على نطاق ارتريا وحدها فح�سب ،بل
على نطاق املنطقة ب�أ�رسها وبعد عقدين ونيف من معركة فنقل
ترفرف حمامات ال�سالم املحلقة من ظهر دباباتنا يف كل ربوع
املنطقة وعهد �إرتري م�رشق تنعم فيه ارتريا وكل دول اجلوار
يف �سالم ورفاه وا�ستقرار!!!...

طرفة

جاء رجل �إىل اجلاحظ  ,وقال� -:أريدك �أن تكتب �إىل �صاحبك
فالن كتابا تو�صيه فيه �أن ي�ساعدين يف �أمر احتاجه منه .فكتب
اجلاحظ ر�سالة �إىل �صاحبه ،وختمها �أعطاها للرجل  ,حمل
الرجل الر�سالة  ,وملا خرج من بيت اجلاحظ ف�ضها وقر�أها ف�إذا
فيها� -:أر�سل �إليك هذا الكتاب مع �شخ�ص ال �أعرفه ف�إذا �ساعدته
لن �أ�شكرك  ،و�إذا مل ت�ساعده لن �ألومك ،فغ�ضب الرجل وعاد �إىل
اجلاحظ حانقا ،فقال اجلاحظ -:ك�أنك ف�ض�ضت الر�سالة وقر�أت
ما فيها قال الرجل  -:نعم .فقال اجلاحظ  -:ال تغ�ضب  ,ما
جاء يف الر�سالة �إمنا هو عالمة يل �إذا �أردت العناية ب�شخ�ص.
قال الرجل -:قطع الله يديك ورجليك ولعنك .فقال اجلاحظ-:
ماهذا؟
قال الرجل -:هذه عالمة يل اذا �أردت �أن �أ�شكر �شخ�ص ًا !!
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 الثامن من فرباير عام 1587م� -:إعدام ملكة ا�سكتلندا ماري�ستيوارت باملق�صلة بعد  19عامًا ق�ضتها يف ال�سجن ب�سبب ا�شرتاكها يف
خمطط اغتيال امللكة �إليزابيث الأوىل
 يف الثامن من فرباير عام 1904م -:بداية احلرب الرو�سيةاليابانية وذلك بعد رف�ض رو�سيا اخلطة اليابانية لتق�سيم من�شوريا
وكوريا
 يف الثامن من فرباير عام 1985م� -:إطالق القمر ال�صناعي العربيعرب �سات �إىل ال�سماء.
 يف الثامن من فرباير عام 2015م -:فيلم �صبا يفوز بثالث جوائزمبا فيها جائزة البافتا لأف�ضل فيلم يف حفل توزيع جوائز الأفالم
الربيطان َّية الثامن وال�ستني.
 يف الثامن من فرباير عام 2017م -:انتخاب حممد عبد اهلل حممدرئي�سا لل�صومال بعد تغلبه على الرئي�س املنتهية واليته ح�سن �شيخ
ً
حممود.

اقوال ماثورة

م�سافر ينقذ ثعلبا علق بعلبة حليب !!...

قام م�سافر ت�شيلي
مب�ساعدة ثعلب �صحراوي
كان يعاين من علبة
حليب �ضيقة علقت يف
ر�أ�سها ،ذلك بعد �أن
حاول الثعلب التخل�ص
منها مررا وتكررا ،لكن
دون جدوى.

حكم وامثال
 ال ّت�صرف �أثناء الغ�ضبكالإبحار خالل العا�صفة.
�شر الأ�صحاب.
 اجلهل ّ احلق �سيف قاطع.الزم ّ
وذل دائم.
 الكذب عا ٌرٌ
حي و�إن ُن ِقل �إىل
 املُح�سن ّمنازل الأموات.
 املنت�صر الي�شعر بالتعب. ال َه ّم ن�صف الهرم. الوحدة خري من جلي�سال�سوء.
 املباين حتكي ه ّمة الباين. متوت اال�شجار وهي واقفة. جال�س الفقراء تزداد �شكر ًا. جودة الكالم يف االخت�صار. حالوة ّالظفر متحو مرارة
ال�صرب.
ّ
 خري الوعظ ما ردع. خري لك �أن تكون مغف ًال من
�أن ت�ستغفل غريك.
 قليل احلق يدفع كثريالباطل.
ّ
ال�شيء تعرف عند
 قيمةاحلاجة �إليه.
 ّكل �إناء مبا فيه ين�ضح.
 ّكل وعاء ي�ضيق مبا ُج ِعل فيه
�إلاّ العلم ف�إ ّنه ي ّت�سع.
 كالم الرجل ميزان عقله.ٌ
مقال.
مقام
 لكلٍ
 من �أ ّدب ولده �صغري ًا ُ�س َّر بهكبري ًا.
 من �أعانك على ّال�شر ظلمك.
 من �أعطى وقت احلاجة كانتعطيته ُم�ضاعفة.
 من �أُوتي احلكمة فقد �أُوتيخري ًا كثري ًا.
 من قال ما ال ينبغي �سمع ما الي�شتهي.
 من مل يع َّلمه �أبواه علم ِ ّتهدنياه.
 من ّهز بيت جاره �سقط بيته.
 لي�س الفخر �أن تقهر قوي ًا ،بلالفخر �أن تن�صف �ضعيف ًا.
 ي�سخر من اجلروح ،كل من اليعرف الأمل.
 ل�سان العاقل وراء قلبه ،وقلبالأحمق وراء ل�سانه.

قزم يحلم ببطولة كمال الأج�سام

متكن ريا�ضي قزم من �إجادة كمال
الأج�سام ،حيث ي�ستعد الالعب يل
لي�ستون لدخول �أول م�سابقة له من
جمال كمال الأج�سام خالل �شهر �إبريل
القادم ،وبد�أ الأمر مبمار�سة عادية
للريا�ضة ثم حتول �إىل هو�س.
فمنذ � 12شهر يذهب يل �إىل قاعة

الريا�ضة  6مرات �أ�سبوع ًيا،
وعلى الرغم من تعر�ضه
لل�سخرية ب�سبب حجمه الق�صري
�إال �أنه قرر �إكمال امل�سرية
واملناف�سة يف �إحدى م�سابقات
كمال الأج�سام .يبلغ طول
"يل"  1.2مرت وبد�أ التدريبات
للم�شاركة يف جتارب �أداء
برنامج The Titan Games
الذي يقدمه دواين جون�سون
ذا روك �إال �أن ف�شله يف
جتارب الأداء منحه �سبب �آخر لإكمال
التدريبات .ويقول يل �أنه ي�شعر �أنه
قزم يف كل مكان يذهب �إليه با�ستثناء
�صالة الألعاب الريا�ضية حيث يكن
له اجلميع االحرتام والود لذلك هو
يف�ضل التواجد بها طوال الوقت.

قنبلة و�سط �شحنة بطاطا!!!...

عرثت ال�رشطة يف هونغ
كونغ على قنبلة يدوية �أملانية
ال�صنع ،من خملفات احلرب
العاملية الأوىل ،يف �شحنة
بطاطا فرن�سية� ،أر�سلت �إىل
م�صنع لإنتاج الرقائق .وذكرت
ال�رشطة �أن "القنبلة عر�ضها 3
بو�صات (� 8سم) ،وكانت مغطاة
بالطني ،وبو�ضع غري م�ستقر� ،إذ
كان �صمام الأمان م�سحوبا فيها،
لكنها مل تنفجر" .وبح�سب �صحيفة "تلغراف" الربيطانية ،اكت�شفت القنبلة يف
م�صنع "كالبى" لرقائق البطاطا يف مقاطعة �ساي كونغ ال�رشقية ،ال�سبت ،حيث
�أبطل خرباء مفعولها بنزع فتيلها .وقال مفت�ش ال�رشطة ونغ هو هون �إن "جميع
املعلومات ترجح �أن القنبلة كانت �ضمن �شحنة من البطاطا م�صدرها فرن�سا".
وبثت �رشطة هونغ كونغ على ح�سابها يف "تويرت" ،مقطعا م�صورا يظهر عملية
�إبطال مفعول القنبلة عرب ا�ستخدام تقنية �إطالق املياه بال�ضغط العايل .ويعتقد
�أن القنبلة ا�ستخرجت من باطن الأر�ض عن طريق اخلط�أ مع حم�صول البطاطا،
الذي ُجمع من �أحد احلقول الزراعية يف فرن�سا ،قبل ت�صديره .ونقلت ال�صحيفة
عن دايف ماكري ،امل�ؤرخ الع�سكري يف جامعة هونغ كونغ ،قوله" :من املحتمل
�أن تكون القنبلة قد تركت هناك �أو �سقطت من اجلنود �أثناء احلرب" .لكن هذه هي
املرة الأوىل التي يعرث فيها على قنبلة يف �شحنة بطاطا.

ت�صنيف جديد لأف�ضل الفنادق ال�صغرية املخ�ص�صة لل�سياح

ن�رش موقع " "Hostelworldنتائج
ت�صنيف جديد لأف�ضل الفنادق ال�صغرية
التي ميكن لل�سياح زيارتها حول
العامل .وقام امل�س�ؤولون عن جائزة
" "Hoscarالعاملية للت�صنيفات

ال�سياحية با�ستطالعات ر�أي �شملت
�أكرث من  1.2مليون �سائح من ب�ضع
دول ،و�س�ألوهم عن �آرائهم حول
خمتلف الفنادق ال�صغرية التي �أقاموا
فيها �أثناء رحالتهم ،فحل يف املرتبة
الأوىل هذا العام فندق " "Pragueيف
براغ الت�شيكية� .أما املرتبة الثانية
فاحتلها فندق "Soul Kitchen
 "Hostelيف بطر�سبورغ الرو�سية،
والذي يعد واحدا من �أ�شهر الفنادق
ال�صغرية يف رو�سيا و�أوروبا ،والذي
حاز �سابقا على جائزة "،"Hoscar
وتاله " "Hostel One Miruيف براغ.
�أما �أف�ضل نزل للفتيات اللواتي يف�ضلن
ال�سفر لوحدهن فجاء ""We Love F
يف ل�شبونة عا�صمة الربتغال.
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