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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()108

الثمن ( )2نقفة

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

جمل�س �شعبي �شمال البحر الأحمر يعقد �إجتماعه الدوري الـ  15التعليم يف لوقو عن�سبا
ي�شهد تطورا ن�سبيا

عقد جمل�س �شعبي �إقليم �شمال
البحر الأحمر �إجتماعه الدوري
اخلام�س ع�رش مبدينة م�صوع.
ويف كلمة له يف يف االجتماع
او�ضح رئي�س املجل�س ال�سيد/
�إبراهيم علي �شيخ ،ان ال�سالم
الذي ن�شهده حاليا هو نتاج �صمود
وت�صدي ال�شعب االرتري.
وقال ":لقد �آن �أوان العمل
كل
لتعوي�ض
امل�ضاعف
الفر�ص التي خ�رسناها ب�سبب

العدائيات،بالتنمية ال�شاملة.
و�أ�شار �إىل وجود تطور م�شهود
يف اخلدمات الإجتماعية بالإقليم،
ويتطلب بذل مزيد من اجلهود لرفع
الكفاءة وامل�شاركة يف التعليم
وبرامج املجتمع لإ�صحاح البيئة.
وناق�ش املجل�س تقارير
عمل البنى التحتية واخلدمات
الإجتماعية و�أو�ضاع الزراعة وحفظ
املياه وحماية الرتبة والت�شجري
،وتنمية املا�شية واحلياة الربية

وال�ش�ؤون الإدارية وغريها.
و�أو�ضح حاكم �إقليم �شمال البحر
الأحمر العميد /تخلي لب�سو ،يف
الإجتماع �أن �أن�شطة متنوعة تنفذ
للدفع بالتنمية الإقت�صادية ،داعيا
املواطنني لتقوية �أن�شطة حفظ
املياه وحماية الرتبة ،م�ؤكدا
على العمل حلل النواق�ص ح�سب
الأولويات.
و�أو�صى اع�ضاء املجل�س يف
ختام اجتماعه ،العمل لتطوير

ان�شطة الريا�ضة ،وبذل اجلهود
لتعليم الأطفال ممن مل يح�صلوا على
فر�ص التعليم حتى الآن  ،وتنفيذ
القانون ال�صادر من املجل�س ب�شان
رفع م�شاركة الإناث يف التعليم،
واملدار�س التي تدر�س بادنى من
طاقتها و�إجناز �إ�صحاح البيئة
يف عام  2019والدفع بالنتائج
الت�شجري
لربامج
االيجابية
واحلياة الربية والإهتمام الكبري
باملحميات.

او�ضح االجتماع الذي عقد لتقييم تطور
التعليم ن�صف �سنوي يف مبديرية لوقو
عن�سبا،ب�أن ن�سبة جناح الطالب هذا العام
يف املديرية ،ي�شري �إىل حتقيقها تطورا
بن�سبة  4%مقارنة بالعام املا�ضي.
ويف التقرير الذي قدمه م�س�ؤول مكتب
التعليم يف املديرية الأ�ستاذ /ظهايي
برهاين� ،أو�ضح وجود  10512طالب من
ال�صف االول وحتى احلادي ع�رش يف مائدة
التعليم باملديرية  ،وي�سجل جناح الطالب
تطورا ن�سبيا م�شجعا ،منا�شدا املدار�س
الكتمال الق�صور والنواق�ص.
من جهته ا�شاد م�س�ؤول التعليم يف اقليم
القا�ش -بركة ال�سيد /حممد علي ابراهيم،
بالتعاون الذي يبديه الآباء مع املعلمني،
داعيا للعمل اجلاد من �أجل توفري ريا�ض
االطفال ،وان تعزز جلنة االباء من متابعتها.
يجدر بال>كر انه توجد يف مديرية لوقو
عن�سبا  35م�ؤ�س�سة تعليمية من ريا�ض
االطفال وحتى املدار�س الثانوية،ويف
اجتماع مماثل عقد يف مديرية قلعلو باقليم
�شمال البحر االحمر او�ضح بان عدم االهتمام
وزواج القا�رصات وبعد املدار�س وغريها
من اال�شكاليات ظلت ت�ؤثر �سلبا على تدين
م�ساهمة الطالب وخا�صة الطالبات.
يذكر �أن مديرية قلعلو توجد بها 74
م�ؤ�س�سة تعليمية.

الإحتفال بيوم املر�أة يف عن�سبا والقا�ش-بركة �ضبط اثيوبيني ي�سوقون دوالرات مزيفة

�إحتفلت املر�أة يف �إقليمي عن�سبا
والقا�ش -بركة يف اخلام�س من
مار�س باليوم العاملي للمر�أة
حتت �شعار "ال�سالم نتاج �صمودنا
والتنمية ثمرة عملنا".
وقال حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد/
علي حممود ،يف الإحتفال الذي
جرى يف حلحل على م�ستوى الإقليم
وح�رضته رئي�سة االحتاد الوطني
للمراة ال�سيدة /تخ�أ ت�سفامكئيل،
�إن على املر�أة تقوية التاطري
والتنظيم للم�ساهمة يف تنمية
و�إعمار البالد ،موا�صلة مل�ساهمتها
يف حتقيق الإ�ستقالل والدفاع عن
ال�سيادة.

من جانبها �أ�شارت م�س�ؤولة
الإحتاد يف الإقليم ال�سيدة� /آمنة
ح�سن� ،إىل ا�ستثنائية احتفال هذه
ال�سنة ترابطا مع مناخ ال�سالم،
م�ؤكدة ب�أن الإحتاد يعمل ل�ضمان
ت�أهيل املر�أة وم�شاركتها يف كافة
املجاالت.
ويف �إقليم القا�ش -بركة احتفلت
املر�أة يف بلدة فورتو �ساوا ،حيث
خاطبت الإحتفال م�س�ؤولة �إحتاد
املر�أة يف الإقليم ال�سيدة /يحدقا
يوهن�س ،م�ؤكدة ب�أن املراحل
اجلديدة تتطلب من املراة احلفاظ
على اجنازاتها وتعزيز دورها
لإجناح الربامج امل�ستقبلية.

وحتتفل املر�أة الإرترية يف
خمتلف مناطق البالد على م�ستوى
الأقاليم واملديريات وادارات
ال�ضواحي بالثامن من مار�س اليوم
العاملي للمراة .يف غ�ضون ذلك
ا�شارت م�س�ؤولة االحتاد الوطني
للمراة يف مديرية اغردات ال�سيدة/
عافيت �صالح ،يف االجتماع الذي
عقدته للع�ضوات اىل ان ان�شطة
تقوية تنظيم ال�شباب حتقق نتائج
امل�شاركات
مر�ضية.وا�شادت
باالعمال التي يقوم بها االحتاد،
برنامج
ال�ستئناف
ونا�شدن
القرو�ض امل�صغرة وم�ساعداة
املراة املحتاجة والطالبات.

�سمنار �صحي للمر�أة يف كدو فال�سي

�ضبطت ال�رشطة يف اقليمي االو�سط والقا�ش -بركة ثالثة اثيوبيني دخلوا البالد
يف اخلام�س من مار�س عرب معرب احلمرا  ،وحاولو �رصف  4400دوالر امريكي
وتغيريها للنقفة  .وافاد مكتب العالقات العامة ب�رشطة ارتريا ،بان املتهمني
املدعوون ت�سفاي حقو�س و�س�سن هيلي وقي�شو ظقاي يقيمون يف �رشي اندا�سال�سي
باقليم جتراي،وقد �رصفوا مبلغ ثالثة �ألف دوالر مزور مت حتويلها اىل  55الف
نقفة يف ا�سمرا  ،ومت �ضبط املبلغ املتبقي البالغ  1400دوالر بحوزتهم
وقد دخلوا ارتريا ب�سيارة �أجرة من جتراي رقم لوحتها ادي�س ابابا . 66623
ودعت ال�رشطة ال�شعب لتوخي احليطة من االموال املزورة التي بد�أت تظهر
حاليا ،واال�رساع بابالغ ال�رشطة يف حال ال�شك يف العمالت.

�أفعبت :فتح مدار�س داعمة يف املناطق النائية

نظم �سمنار للمراة يف �ضاحية كدو فال�سي مبديرية مندفرا.وا�شتمل ال�سمنار الذي ا�ستمر خلم�سة �أيام على �أ�سباب
وت�أثري الأمرا�ض املعدية ورعاية الأمومة والطفولة وا�سلوب التغذية ونظافة البيئة والق�ضايا املرتبطة بها.
و�أو�ضحت املمر�ضة /حمرت حقو�ص ،من امل�رشفني على ال�سمنار �أن وعي املجتمع عامة واملر�أة خا�صة يعترب
�أ�سا�سا لرعاية الأمومة والطفولة.وا�شارت امل�شاركات اىل اكت�ساب الكثري من املعرفة يف ال�سمنار  ،ونا�شدن اجلهات
املخت�صة لتنظيم التوعية والت�أهيل التنويري لإكت�ساب مزيد من املعرفة.

اعلن مكتب التعليم يف مديرية افعبت عن وجود برنامج لفتح مدار�س داعمة يف
املناطق النائية باملديرية للدفع بالعملية التعليمية.واو�ضح م�س�ؤولو التعليم
يف االجتماعات التي عقدوها يف �ضواحي املديرية اهمية ار�ساء املدار�س يف
املناطق النائية ودور املعلمني واولياء االمور ل�ضمان كفاءة التعليم.وقال مدير
مكتب التعليم يف مديرية �أفعبت اال�ستاذ /حممد علي ادري�س� ،إن ق�ضية التعليم
م�س�ؤولية كافة افراد املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،م�شريا اىل ان حوايل 17
الف طفل بلغوا �سن التعليم ،ال يجل�سون يف مقاعد الدرا�سة ،ويتطلب فتح مدار�س
بالقرب منهم لتقدمي فر�ص التعليم لهم.واكد امل�شاركو ن يف االجتماعات على
العمل الجناح الربنامج املو�ضوع الي�صال خدمات التعليم للجميع.
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بوتني يعلن كبح مئات اجلوا�سي�س الأجانب

�أعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني اول �أم�س الأربعاء �أن �أجهزة
الأمن يف بالده �أوقفت ن�شاط مئات
من اجلوا�سي�س واملخربين العام
املا�ضي .وقال �أمام �ضباط من جهاز
الإ�ستخبارات الرو�سي �إن «�أجهزة
اال�ستخبارات الأجنبية ت�سعى �إىل

زيادة ن�شاطها يف الف�ضاء
الرو�سي ،و�إىل احل�صول
ب�أي طريقة على معلومات
�سيا�سية واقت�صادية وعلمية
وتكنولوجية» .وا�ستدرك:
«بف�ضل التنفيذ الناجح
لعمليات خا�صة ،مت وقف
ن�شاط  129جا�سو�س ًا و465
خمرب ًا» عام .2018
و�شدد على �رضورة
�أن يكون عمل جهاز
اال�ستخبارات الرو�سي «فاعالً،
خ�صو�ص ًا يف ما يتعلّق ب�إنتاج �أنظمة
الأ�سلحة الرو�سية».
وتُ تهم مو�سكو بالتدخل يف انتخابات
دول �أخرى ،وبت�سميم اجلا�سو�س
الرو�سي املزدوج ال�سابق �سريغي
�سكريبال وابنته يف بريطانيا.

حمادثات بني لندن واالحتاد
الأوروبي
قبل �أقل من �شهر على بريكزيت،
قرر �أن يجتمع مفاو�ضو اململكة
املتحدة واالحتاد الأوروبي
جمدد ًا يف بروك�سيل الثالثاء
املا�ضي ملحاولة التو�صل �إىل
ت�سوية كفيلة ب�إقناع الربملان
الربيطاين بالت�صويت على
اتفاق االنف�صال وجتنب �صدمة قطيعة
قا�سية.
ومن املقرر �أن يعقد هذا اللقاء
الذي ي�شكل بداية �أ�سبوع حا�سم
لرئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي عند ال�ساعة 16:00( 17:00
ت غ) .و�ستجمع هذه املحادثات
اجلديدة كبري مفاو�ضي االحتاد
الأوروبي مي�شال بارنييه والنائب
العام جوفري كوك�س امل�ست�شار
القانوين للحكومة الربيطانية،
ووزير بريكزيت �ستيفن باركلي.
وت�سعى ماي للح�صول على �ضمانات
جديدة حول اتفاق االن�سحاب على �أمل
�أال يرف�ضه الربملان الربيطاين بحلول
 12مار�س اجلاري.
ويف حال رف�ضه النواب من جديد،
�ستطلب منهم يف � 13آذار ما �إذا كانوا
يرغبون يف اخلروج من االحتاد بال

اتفاق .ويف حال رف�ضوا ذلك� ،ستقدم
لهم يف � 14آذار اقرتاح ًا ب�إرجاء
بريكزيت لفرتة «حمدودة» �إىل ما بعد
29مار�س.
لكن القادة الأوروبيني الذين
ي�ستبعدون �إعادة التفاو�ض حول
اتفاق االن�سحاب ،حذروا �أ�سا�س ًا من
�أن �أي ت�أجيل يجب �أن يكون مربر ًا
ب�شكل وا�ضح ليتم قبوله.
ومن دون �أي تنازل يتعلق
بامل�ضمون ،قال بارنييه يف مقابلة
ن�رشتها ال�سبت �صحف �أوروبية �إن
االحتاد الأوروبي م�ستعد لتقدمي
�ضمانات �إ�ضافية �إىل اململكة املتحدة
من �أجل ت�سهيل الت�صويت الربيطاين.
وتتعلق هذه ال�ضمانات بـ «�شبكة
الأمان» التي ت�شكل العقبة الرئي�سية
منذ رف�ض اتفاق االن�سحاب يف الربملان
الربيطاين يف يناير املا�ضي

امريكا�:أرقام املهاجرين ترتفع عرب احلدود رغم �إالجراءات
على الرغم من �إجراءات تقييد
الهجرة عرب احلدود التي اتخذتها
الإدارة الأمريكية ،ال �سيما على
احلدود مع املك�سيك ،فقد �سجل
عدد املهاجرين �شهريا ،من خالل
احلدود اجلنوبية الغربية للبالد،
رقما قيا�سيا جديدا.وذكرت �صحيفة
"نيويورك تاميز" ،الثالثاء املا�ضي،
�أن �أعداد العائالت املهاجرة التي
تعرب احلدود اجلنوبية الغربية
على �أ�سا�س �شهري ت�ضاعف مقارنة
مع العام املا�ضي ،مما ي�شري �إىل
�أن �سيا�سات �إدارة ترامب مل حتد من
الهجرة �إىل الواليات املتحدة.
فقد عرب �أكرث من � 76ألف مهاجر
احلدود من دون ت�رصيح يف فرباير
املا�ضي ،وهو �أعلى م�ستوى خالل 11
عاما ،وم�ؤ�رش على النتيجة العك�سية
احلالية
الأمريكية
للإجراءات
بخ�صو�ص املهاجرين وقال كيفن ك.
مكالينان ،مفو�ض اجلمارك وحماية
احلدود ،لل�صحفيني خالل �إعالنه
عن البيانات اجلديدة بخ�صو�ص
املهاجرين� ،إن "النظام جتاوز
القدرة على ا�ستيعاب كل هذه الأعداد.
لقد و�صلنا �إىل نقطة االنهيار".
ور�سم �ضابط من حر�س احلدود
الأمريكي �صورة قامتة ب�ش�أن مراكز

الإيواء التي مل تعد ت�ستوعب املزيد
من املهاجرين ،وكيف �أن اجلنود
واملوظفني عند احلدود يقاتلون
من �أجل تلبية احتياجات الآالف من
املهاجرين املنهكني .وعلى الرغم
من امتالء مراكز الإيواء على احلدود
مع املك�سيك عن �آخرها بعائالت
املهاجرين ،ف�إن �آخرين ال يزالون
يتدفقون على احلدود ،يف بع�ض
الأحيان باحلافالت ،مبعدل 2200
�شخ�ص يف اليوم .وا�ستغل الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب الأعداد
املتزايدة من املهاجرين لتربير
خطته لبناء جدار طوله �أكرث من 3
�آالف كيلومرت على احلدود الأمريكية
مع املك�سيك ،لكن معظم املحللني
ي�شككون يف جدواه مبنع الهجرة.
وحتتجز ال�سلطات الأمريكية حاليا
�أكرث من � 50ألف �شخ�ص من البالغني
يف مراكز تابعة للهجرة واجلمارك،
وهو �أعلى رقم للمحتجزين على
احلدود ت�سجله البالد حتى الآن على
الإطالق .وعلى الرغم من الزيادة
الكبرية يف عدد املهاجرين م�ؤخرا،
ف�إنها مل تقرتب من امل�ستويات
التاريخية التي و�صلت �إىل مليون
و� 64ألف مهاجر يف عام  ،2000يف
عهد الرئي�س بيل كلينتون.
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اليمن «:التحالف» ي�سجل ً 23
خرقا التفاق ال�سويد من امليلي�شيات

�أعلن حتالف دعم ال�رشعية يف
اليمن ت�سجيل  23خرق ًا التفاق
ال�سويد يف احلديدة من امليلي�شيات

احلوثية خالل
الـ � 24ساعة
املا�ضية ،الفت ًا
�إىل �أن �إجمايل
اخلروقات بلغت
 1959منذ بد �أ
تطبيق االتفاق.
�ش�أن
ويف
متكن
مت�صل،
مركز
م�رشوع
�سلمان
امللك
ثة
غا
للإ
و ا لأ عما ل
ا لإن�سانية لنزع ا لألغام يف اليمن
«م�سام» خالل ا لأ�سبوع الرابع من

�شهر فرباير  ،2019من انتزاع 22
لغم ًا م�ضاد ًا للأفراد و  581لغم ًا
م�ضاد ًا للدبابات و  654ذخرية
غري متفجرة و  17عبوة نا�سفة،
ليبلغ �إجمايل ما مت نزعه خالل
ا لأ�سبوع الرابع  1.274لغم ًا .
وبلغ �إجمايل ما نزع منذ بداية
امل�رشوع حتى ا لآن  46.130لغم ًا
زرعتها امللي�شيات احلوثية يف
ا لأرا�ضي واملدار�س والبيوت
وراح �ضحيتها عدد كبري من
ا لأطفال والن�ساء وكبار ال�سن
�سواء باملوت �أو ا لإ�صابات
اخلطرية �أو برت للأع�ضاء.

قطان� :إدانة التدخالت الإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية �ضرورة ُملحةّ

�أكد وزير الدولة ال�سعودي
ل�ش�ؤون الدول ا لأفريقية
�أحمد قطان� ،أن الق�ضية
على
تقف
الفل�سطينية
العمل
�أولويات
ر �أ�س
العربي امل�شرتك وحمور
اهتماماته ،م�شدد ًا على
موا�صلة اململكة العربية
ال�سعودية الدعم املادي
مل�ساعدة ال�شعب اليمني.
وقال قطان يف كلمته �أمام
اجتماع جمل�س اجلامعة العربية
على امل�ستوى الوزاري يف دورته
الـ 151التي بد �أت مبقر ا لأمانة
العامة للجامعة العربية اول ام�س
ا لأربعاء« :،ي�أتي اجتماعنا اليوم
مقرون ًا بتطلعات و �آمال �شعوبنا
العربية �إىل التقدم واالزدهار
الذي باتت تن�شده عام ًا بعد
�آخر ،موقنني ب�أن ذلك لن ي�أتي
�إال بالتعاون ال�صادق لتفعيل
منظومة العمل العربي امل�شرتك
و �إجراءاته
�آلياته
و �إ�صالح
وتطويرها لتواكب اجلهود التي
تبذلها الدول ا لأع�ضاء وا لأمانة
العامة جلامعة الدول العربية
يف خدمة �أمتنا العربية».
و �أ�ضاف� « :إن ال�سعودية يف
�إطار دعمها امل�ستمر للق�ضية

الفل�سطينية ودعمها ال�سيا�سي
الفل�سطينية
لل�سلطة
واملادي
احلرمني
خادم
بتوجيهات
قد مت لوكالة غوث
ال�رشيفني
ّ
لالجئني يف �أزمتها املالية دعم ًا
مالي ًا و�صل �إىل  160مليون دوالر
عام  2018مما يمُ كن الوكالة من
التغلب على �أزمة مالية تتعر�ض
لها».
و�شدد على �أن اململكة تقف مع
كل جهد مخُ ل�ص ي�سعى لإيجاد
حل �سيا�سي يحفظ وحدة �سورية
وم�ؤ�س�ساتها وفق ًا ملقررات جنيف
وقرار جمل�س ا لأمن رقم (،)2254
داعي ًا ا لأ�شقاء يف ليبيا �إىل احلر�ص
على بناء الدولة وم�ؤ�س�ساتها
واحلفاظ على مقدراتها وحت�صينها
من التدخل اخلارجي والت�صدي

للجماعات ا لإرهابية وبذل
اجلهود احلثيثة من �أجل �إنهاء
هذه ا لأزمة.
ولفت �إىل �أن اململكة حر�صت
وال زالت على اال�ستقرار
يف اليمن ،قائالً« :اململكة
ت�أ�سف ال�ستمرار االنقالب على
ال�سلطة ال�رشعية يف اليمن
من قبل امليلي�شيات احلوثية
االرهابية املدعومة من �إيران
والتي ت�سببت يف زيادة
معاناة ال�شعب اليمني».
و �أ�ضاف« :جندد يف هذا امل�ضمار
ت�أييدنا مل�ساعي مبعوث ا لأمني
العام للأمم املتحدة للو�صول �إىل
حل �سيا�سي ينهي هذه ا لأزمة وفق ًا
لقرار جمل�س ا لأمن رقم ()2216
واملبادرة اخلليجية وخمرجات
احلوار الوطني اليمني ،ونتائج
اجتماعات �ستوكهومل».
و �أكد الوزير ال�سعودي موا�صلة
اململكة الدعم املادي مل�ساعدة
ال�شعب اليمني «الذي جتاوز
منذ بداية ا لأزمة �أكرث من 13
بليون دوالر �آخرها تربع اململكة
مببلغ  500مليون دوالر لتمويل
خطة اال�ستجابة ا لإن�سانية التي
�أعلنتها ا لأمم املتحدة لدعم اليمن
لعام .»2019

فنزويال تطرد ال�سفري الأملاين

�أمرت احلكومة الفنزويلية،اول ام�س
الأربعاء ،بطرد ال�سفري الأملاين،
و�أمهلته � 48ساعة ملغادرة البالد،
ب�سبب دعم بالده لزعيم املعار�ضة
خوان غوايدو يف النزاع ال�سيا�سي مع
الرئي�س نيكوال�س مادورو .و�أ�صدر وزير
اخلارجية الفنزويلي خورخي �أريازا
بيانا قال فيه "�إن ال�سفري الأملاين
دانيال كرييرن تدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية لفنزويال ،وحتالف مع

قطاعات متطرفة من املعار�ضة".
وقالت اخلارجية الفنزويلية �إن
�أمام ال�سفري دانييل مارتن كريرن 48
�ساعة ملغادرة البالد بعد "تدخله
يف ال�ش�ؤون الداخلية الفنزويلية"
عقب توجهه ملطار كراكا�س الدويل
ال�ستقبال غوايدو لدى عودته
�إىل فنزويال من جولة يف �أمريكا
الالتينية االثنني املا�ضي .وكان
زعيم املعار�ضة غوايدو ( 35عاما)

مر�شح رئا�سة املفو�ضية الأوروبية يتعهد ب�إنهاء
حمادثات ان�ضمام تركيا لالحتاد

�أكد مانفريد فيرب �أبرز مر�شحي حزب ال�شعب الأوروبي لالنتخابات الأوروبية القادمة
ب�أن ”تركيا ال ميكنها االن�ضمام لالحتاد الأوروبي“ ،متعه ًدا ب�إنهاء ”حمادثات االن�ضمام
�إذا فاز مبن�صب رئي�س املفو�ضية الأوروبية“ .وقال فيرب ،مر�شح حزب ال�شعب الأوروبي
لرئا�سة املفو�ضية الأوروبية بعد انتخابات الربملان الأوروبي املقررة يف مايو،
للمحافظني الأملان يف بافاريا ”الكل يريد عالقات طيبة مع تركيا والكل يريد العمل
عن قرب معها“ .و�أ�ضاف و�سط ت�صفيق احل�ضور ”لكن �إذا ت�سنت يل رئا�سة املفو�ضية
ف�إنني �س�أوجه تعليمات للمكاتب يف بروك�سل؛ لإنهاء املحادثات مع تركيا ب�ش�أن
ان�ضمامها لالحتاد الأوروبي“ ،م�ؤك ًدا �أن ”تركيا ال ميكنها االن�ضمام لالحتاد الأوروبي،
وا�ضحا“ .وتقول تركيا �إن االن�ضمام لالحتاد الأوروبي يظل واح ًدا من �أهدافها
ليكن ذلك
ً
اال�سرتاتيجية الرئي�سية ،رغم تعرث حمادثات االن�ضمام منذ �سنوات بعدما بد�أت ر�سم ًيا
يف  .2004وكان الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان قال يف �أكتوبر �إنه ”�سيدر�س طرح
م�ساعي االن�ضمام لالحتاد الأوروبي املتعرثة منذ فرتة طويلة لال�ستفتاء“ ،فيما ي�شري
�إىل ا�ستيائه من عملية يقول �إنها تعطلت ب�سبب التحامل على امل�سلمني.

حتدى حظرا لل�سفر وخرج من البالد يف
 23فرباير ،بعد �أن اعرتفت �أكرث من 50
دولة به رئي�سا انتقاليا للبالد .وعاد
غوايدو �إىل بالده االثنني املا�ضي ودعا
�إىل تظاهرات جديدة �ضد مادورو ،رغم
التهديدات باعتقاله.
وجاء يف بيان حكومي �أن كريرن
"ذهب �إىل مطار مايكويتيا الدويل
لي�شهد و�صول النائب خوان غوايدو".
ونقلت وكالة "فران�س بر�س" عن البيان
�إنه "من غري املقبول" �أن يت�رصف
�سفري "على نحو يتفق متاما مع �أجندة
م�ؤامرة فئات متطرفة من املعار�ضة
الفنزويلية" .من جانبها ،نددت وزارة
اخلارجية الأملانية بقرار فنزويال طرد
ال�سفري االملاين يف كراكا�س ،معتربا
�أنه"يفاقم الو�ضع".
و�أ�شار وزير اخلارجية الأملاين
هايكو ما�س يف بيان �إىل "�أنه قرار غري
مفهوم ،يفاقم الو�ضع وال ي�ساهم يف
التهدئة".
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حزب جزائري ي�سحب نوابه من الربملان احتجاجا على العهدة اخلام�سة

�أعلن حزب جبهة القوى اال�شرتاكية
املعار�ض �سحب نوابه من الربملان
بغرفتيه ،وهما املجل�س ال�شعبي
الوطني وجمل�س الأمة.
وقال احلزب يف بيان �إن قرار
االن�سحاب جاء "من �أجل الن�ضال
�إىل جانب ال�شعب يف امليدان" ،وفق
تعبري البيان.
وعرب حزب جبهة القوى اال�شرتاكية
عن ارتياحه للطابع ال�سلمي للحراك
ال�شعبي اجلزائري الراف�ض ملا
اعتربها "م�سخرة انتخابية �إ�ضافية".
ويف هذا ال�سياق �أكدت ال�سلطات
اجلزائرية الأربعاء �أن الظروف مواتية
لإجراء االنتخابات الرئا�سية يوم 18
�أبريل املقبل ،وذلك رغم االحتجاجات
التي �أثارها تر�شح الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة لعهدة خام�سة يف حني بد�أت
تظهر ت�صدعات يف مع�سكره.
�أما رئي�س �أركان اجلي�ش اجلزائري
الفريق �أحمد قايد �صالح الذي ي�شغل
كذلك من�صب نائب وزير الدفاع ،ف�أكد

�أن قوات اجلي�ش والأمن تلتزم توفري
"كل الظروف الآمنة ،مبا يكفل متكني
�شعبنا من ممار�سة حقه و�أداء واجبه
االنتخابي يف كنف الأمن وال�سكينة
واال�ستقرار" ،م�شريا �إىل "الت�ضامن
والأخوة" بني اجلي�ش وال�شعب.
وندد قايد �صالح يف كلمة �ألقاها
خالل زيارة �إىل الأكادميية الع�سكرية
ب�أطراف مل يذكرها قال �إنه "يزعجها
�أن ترى اجلزائر �آمنة وم�ستقرة ،بل
يريدون �أن يعودوا بها �إىل �سنوات الأمل
و�سنوات اجلمر التي عاي�ش خاللها
ال�شعب اجلزائري كل �أ�شكال املعاناة،
وقدم خاللها ثمنا غاليا" ،يف �إ�شارة
�إىل ما يعرف يف اجلزائر بالع�رشية

ال�سوداء ،ويق�صد بها الفرتة بني
عامي  1992و ،2002التي �شهدت
فيها البالد هجمات و�أعمال عنف
وتفجريات �أودت بحياة الآالف.
ال�صحف
�أ�شارت
والأربعاء
اجلزائرية �إىل خلو هذا اخلطاب من
�أي �إ�شارة وا�ضحة �إىل املظاهرات
�أو تهديد وا�ضح بحق املتظاهرين،
وكذلك �إىل تر�شح الرئي�س بوتفليقة
لعهدة جديدة.
وبينما مل تعلن حتى الآن عودة
بوتفليقة �إىل اجلزائر �إذ يعالج يف
م�ست�شفى ب�سوي�رسا منذ �أكرث من ع�رشة
�أيام ر�سميا ويجري "فحو�صات طبية
دورية" ،مار�ست نقابة الأطباء الأربعاء
�ضغوطا على املجل�س الد�ستوري
الذي يتوىل درا�سة ملفات الرت�شح
لالنتخابات .و�أفادت اجلمعية ب�أن
ال�شهادات الطبية للمر�شحني للرئا�سة
ينبغي �أن تعد من قبل �أطباء من �أع�ضاء
اجلمعية ،وفق القانون االنتخابي

تون�س حتدد مواعيد االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية

قالت الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات
يف تون�س �إن البالد �ستجري انتخابات
برملانية ورئا�سية يف �أكتوبر ونوفمرب
على التوايل هذا العام.
وقال رئي�س الهيئة نبيل بفون -يف
م�ؤمتر �صحفي اول ام�س الأربعاء� -إن
االنتخابات الربملانية �ستجري يف
ال�ساد�س من �أكتوبر/ت�رشين الأول،
على �أن جتري االنتخابات للتون�سيني
باخلارج يف الرابع واخلام�س

وال�ساد�س من ال�شهر نف�سه.
ومن املتوقع �أن يكون
التناف�س قويا بني حزب
النه�ضة الإ�سالمي وحزب "حتيا
تون�س" اجلديد بزعامة رئي�س
الوزراء يو�سف ال�شاهد،
�إ�ضافة �إىل حزب نداء تون�س
الذي يرت�أ�سه حافظ قايد
ال�سب�سي جنل رئي�س البالد،
وكذلك اجلبهة ال�شعبية وحزب
التيار الدميقراطي .ووفق
الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات ،ف�إن
الدورة الأوىل لالنتخابات الرئا�سية
�ستكون يف العا�رش من نوفمرب ،بينما
جتري الدورة الثانية يف غ�ضون
�أ�سبوعني من تاريخ الأوىل.
كما تنظم انتخابات الرئا�سة
للتون�سيني خارج البالد يف الثامن
والتا�سع والعا�رش من ال�شهر ذاته.
و�أو�ضح بفّون �أنه يف حال مل يفز
�أي من املر�شحني بالدورة الأوىل

لالنتخابات الرئا�سية بالأغلبية
املطلقة� ،سيجري تنظيم دورة ثانية.
و�أكد �أن الهيئة �ست�شدد الرقابة على
متويل احلمالت "و�إن ثبت وجود
متويالت م�شبوهة فلن نت�سامح
ب�إ�سقاط قوائم يف (االنتخابات)
الت�رشيعية �أو حذف �أ�سماء يف (تلك)
الرئا�سية" .و�ستعمل الهيئة -وفق
رئي�س هيئة االنتخابات -على �إقناع
�أكرب عدد ممكن من التون�سيني
للت�سجيل لهذه االنتخابات ،علما ب�أن
 5.7ماليني منهم م�سجلون من جمموع
 8.9ماليني يحق لهم امل�شاركة.
و�ستن�رش الهيئة نحو ثالثة �آالف
مندوب مكلفني بالت�سجيل يف كامل
املناطق بالفرتة املمتدة بني 10
�أبريل و 22مايو .وهذه االنتخابات
�ستكون الثالثة من نوعها برعاية
هيئة انتخابات م�ستقلة ،منذ ثورة
 14يناير  ،2011وقد �أجنزت تون�س
د�ستورا جديدا بداية .2014

وزراء خارجية م�صر وتون�س واجلزائر يجمعون على اهمية توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الليبية

�أعرب وزراء خارجية م�رص وتون�س
واجلزائر عن تطلع بلدانهم لإجناز
توقيع اتفاق توحيد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الليبية ا�ستناد ًا �إىل
م�شاورات القاهرة.
وعرب وزراء اخلارجية ،يف بيان
م�شرتك �صدر بعد اجتماعهم يف
القاهرة ،عن قلقهم �إزاء حالة عدم
ا�ستقرار الأو�ضاع الأمنية يف ليبيا،
م�ؤكدين �أهمية االلتزام بتنفيذ خطة
الرتتيبات الأمنية لت�أمني العا�صمة
طرابل�س التي تبذلها البعثة الأممية
و�أقرها رئي�س حكومة الوفاق الليبية،
مرحبني بتعزيز دور العنا�رص
النظامية يف ت�أمني طرابل�س وباقي
ربوع ليبيا.
و�شدد الوزراء الثالثة على �أهمية
موا�صلة التعاون ال�سيا�سي والتن�سيق

الأمني يف �إطار جهود مكافحة
الإرهاب وجتفيف منابعه
وا�ستئ�صاله ،م�ؤكدين دعمهم
لكل اجلهود الوطنية الليبية
ملكافحة الإرهاب واجلرمية
املنظمة وع�صابات الهجرة غري
ال�رشعية.
و�أكد وزراء خارجية م�رص
وتون�س واجلزائر دعمهم خلطة
املبعوث الأممي �إىل ليبيا
غ�سان �سالمة لتطبيق خطة العمل من
�أجل ليبيا التي تتناول معاجلة كافة
جوانب الأزمة حتى التو�صل لت�سوية
�شاملة ت�ستند �إىل التوافق بني كافة
الأطراف ،م�شددين على �أهمية موا�صلة
التعاون ال�سيا�سي والتن�سيق الأمني
فى �إطار جهود مكافحة االرهاب
واجلرمية املنظمة وع�صابات الهجرة

قال الأمني العام للجامعة
العربية� ،أحمد �أبو الغيطّ � ،إن
ح�ضور �سوريا يف القمة العربية
املقبلة مل يطرح ر�سم ًيا يف اجتماع
وزراء اخلارجية العرب.
جاء ذلك خالل كلمته مب�ؤمتر
�صحفي ،يف ختام �أعمال الدورة
الـ  151ملجل�س اجلامعة العربية
على م�ستوى وزراء اخلارجية،
لبحث ق�ضايا بينها جدول �أعمال
قمة تون�س املرتقبة ،نهاية
مار�س اجلاري ،وفق وكالة الأنباء

الر�سمية مب�رص.
و�أو�ضح �أبو الغيط � ّأن ”ح�ضور
�سوريا قمة تون�س مو�ضوع مل
يطرح على ا لإطالق� ،سواء يف �شكل
وثيقة �أو م�ستند ،يف اجتماع وزراء
اخلارجية العرب“.
وتابع” :كل ما طرح ب�ش�أن
�سوريا هو يف �إطار م�ساعدة ال�شعب
ال�سوري ،وهناك قرار مت اعتماده
من جانب وزراء اخلارجية يف هذا
الإطار“ ،دون تفا�صيل �أكرث.
و�أ�شار �أبو الغيط �إىل االتفاق

غري ال�رشعية .ورحب الوزراء
بخطوات الإ�صالح االقت�صادي من جانب
حكومة الوفاق يف ليبيا و�أهمية بذل
املزيد من اجلهود لتوحيد امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية واملالية من �أجل توفري
اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني
وحت�سني الأو�ضاع املعي�شية لل�شعب
الليبي.

ً
�أبو الغيط :ح�ضور �سوريا قمة تون�س مل يطرح �إطالقا يف ”الوزاري العربي“

على عقد القمة العربية االقت�صادية
كل � 4سنوات ،بالتزامن مع القمة
ال�سيا�سية العادية� ،سواء قبلها
بيوم� ،أو اليوم التايل ،يف الدولة
التي ت�ست�ضيف القمة العادية
�سنويا.
ً
نوفمرب  ،2011قررت
ويف
اجلامعة العربية جتميد مقعد
�سوريا ،على خلفية االو�ضاع
االمنية وعمليات االرهاب التي
عانت منها .
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لبنان :الرئي�س عون ي�ؤكد على اال�ستمرار
يف مكافحة الف�ساد
قال الرئي�س اللبناين مي�شال عون
�إن "عملية مكافحة الف�ساد م�ستمرة
بقوة ولن يوقفها �شيء" ،و�إن
"اللحظة مواتية اليوم لالنطالقة
الفعلية للمعركة" يف البالد ،م�ؤكدا
يف اليومني املا�ضيني �أن معركة
الف�ساد "�سرنبحها لأن كل اللبنانيني
يدعموننا فيها" ،و�أن "ال ح�صانة
لأحد مهما عال �ش�أنه".
حديث الرئي�س عون ب�ش�أن حماربة
الف�ساد و�إجراء �إ�صالحات يف بنية
الدولة من �أبرز برامج واليته الرئا�سية
التي بد�أت يف �أكتوبر  ،2016ويلتقي
يف م�رشوعه -كل ح�سب وجهة نظره-
حزب الله وتيار امل�ستقبل وقوى
�سيا�سية �أخرى تطمح �إىل ك�سب هذه
املعركة.
ويرى الكاتب ال�سيا�سي في�صل
عبد ال�ساتر �أن حزب الله جنّد يف
هذه املعركة كل قواه الربملانية
والوزارية والإدارية والإعالمية
"لتحقيق الن�رص" ،على غرار معاركه
الع�سكرية ال�سابقة.
و�أ�سند احلزب �إىل نائبه يف
الربملان ح�سن ف�ضل الله �إدارة معركة

تقدم النائب
حماربة الف�ساد� ،إذ
ّ
ببالغ �إىل املدعي العام املايل ت�ضمن
م�ستندات ووثائق قال عنها ف�ضل
الله �إنها �ستدخل الكثريين ال�سجن،
ومن ذلك اتهام غري مبا�رش وجهه
النائب لرئي�س احلكومة ال�سابق ف�ؤاد
ال�سنيورة بارتكاب خمالفات مالية
�أثناء توليه املن�صب بني عامي 2005
و.2009
ويرى تيار امل�ستقبل بزعامة رئي�س
الوزراء �سعد احلريري �أن دخول
حزب الله بقوة على خط معركة
حماربة الف�ساد ينطوي على ا�ستهداف
للحريري وال�سنيورة .ويقول قيادي
يف التيار طلب عدم ذكر ا�سمه �إن
حلزب الله "نوايا �سيا�سية وت�صفية
ح�ساب قدمي مع الرئي�س ال�سنيورة،
ملا كان للأخري من مواجهات �صلبة
مع احلزب منذ العام ."2005

تراجع �سباق الت�سلح بني املغرب واجلزائر

�أفادت �صحيفة "امل�ساء" �أن ا�شتداد
حدة �سباق الت�سلح يف مناطق
�أخرى من العامل وتراجعها على
م�ستوى �شمال �إفريقيا ،خا�صة بني
املغرب واجلزائر� ،أدى �إىل تراجع
اجلي�ش املغربي �إىل الرتبة ال�ستني
عامليا يف ت�صنيف لأقوى اجليو�ش
بالعامل ،م�سجال تراجعا ب�ست
درجات عن �آخر ت�صنيف.
كما �أظهر التقرير تراجع اجلي�ش
اجلزائري بدوره يف التن�صيف الذي
ر�صد القدرات الب�رشية و�صفقات
الت�سلح وقوة ال�سالح ونوعيته.
و�أبرز تقرير الت�صنيف العاملي
�أن املغرب تراجع من الرتبة  55يف
ت�صنيف العام املا�ضي �إىل الرتبة
 60يف العام اجلاري� ،ضمن 136
جي�شا �شملها الت�صنيف ،م�سجال
تراجعا كبريا ،رغم حفاظه على
رتبته يف ت�صنيف اجليو�ش العربية
بعدما حل �ساد�سا.
وذكرت ال�صحيفة ذاتها �أن

الت�صنيف كان قد �أ�شار يف تقارير
�سابقة �إىل �أن اجلي�ش املغربي ميزج
"بني املعدات اتلقليدية واحلديثة،
�إىل جانب توفره على م�ؤهالت
ب�رشية �ضخمة".
وتهيمن الواليات املتحدة على
قائمة موردي ال�سالح للمغرب،
�إذ حتتكر ن�سبة  54يف املائة من
م�شرتيات ال�سالح املغربية ،تليها
فرن�سا ،احلليف التقليدي للمملكة
 ،بن�سبة  44يف املائة ،فيما ت�أتي
�إيطاليا يف الرتبة الثالثة بن�سبة
 1.4يف املائة.
وح�سب التقرير دائما ،فقد
احتل اجلي�ش اجلزائري الرتبة
 27عامليا ،م�سجال تراجعا عن
ت�صنيف العام املا�ضي ،وتبعا
لذلك فقد اجلي�ش اجلزائري
ثالث نقط مقارنة بت�صنيف العام
املا�ضي ،فيما حافظ على رتبته
يف الت�صنيف العربي كثالث �أقوى
اجليو�ش العربية.

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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يوم املر�أة :تنبيه لتعزيز احلقوق وامل�ساواة بني اجلن�سني

لقد كانت املر�أة وال زالت ن�صف
املجتمع �أينما كانت و�أينما وجدت،
ون�ضالها مر مبراحل التي مرت بها
املجتمعات(جمتمع م�شاعي -جمتمع
العبودية والإقطاع وبني الر�أ�سمالية
والإ�شرتاكية) يف كل هذه املراحل
نا�ضلت املر�أة من اجل �إكت�ساب
حقوقها وامل�ساواة مع �أخيها الرجل.
وبعد ن�ضال د�ؤوب و�إعالن يوم املر�أة
العاملي حتققت بع�ض الإجنازات يف
الدول املتقدمة ،خالف ًا ملا هو من
�سلبيات يف دول العامل الثالث تعيق
مبادئ امل�ساواة ،وفتح املجال
حتى ت�ساهم املر�أة يف بناء الدولة
املتقدمة .وال ميكن بناء دولة
متقدمة مبعزل عن م�شاركة املر�أة،
و�إقرارالرجل بذلك.
�إن هذه املطالب لكونها م�رشوعة
�أقرتها املنظمات الإقليمية والدولية
�،إدراك ًا منها �أن �أي جمتمع ال ميكن
�أن ينه�ض ويتقدم مامل حترتم
حقوق الإن�سان عامة .وقد ورد يف
ميثاق الأمم املتحدة الفقرة الثالثة
من املادة الأول التي تن�ص على "
تعزيز و�إحرتام حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية للنا�س جميع ًا
،والت�شجيع على ذلك �إطالق ًا بال
متييز ب�سبب اجلن�س او اللغة او
الدين والها تفريق بني الرجال
والن�ساء" كما وردت هذه احلقوق
يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
،ويف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية
،بالإ�ضافة �إىل ما �أوردته بع�ض
الدول يف د�ساتريها �إميان ًا منها
بهذه املبادئ.
ومن املعلوم �أن الديانات
ال�سماوية عامة حاولت مبا لها
من مفاهيم �إيجابية ،ان تعالج
الأمرا�ض الإجتماعية لوجود قواعد
و�أحكام يف ن�صو�صها ،تعلي قيمة
املر�أة ودورها يف املجتمع ،ولكن
وللأ�سف ال�شديد مت �إ�ستغالل الدين
لأغرا�ض �سيا�سية وللم�صالح
ال�شخ�صية حتى ن�سبت �إليه مفاهيم
بعيدة كل البعد عما يدعو اليه ،
وذلك لكرثة الإجتهادات والفتاوى
املتناق�ضة ،والتي ر�سخت يف
بع�ض الأذهان ب�أن املر�أة �ضعيفة
عقل ،و�ضعيفة البنية اجل�سدية
وال ت�ساوي وجتاري الرجل يف
كل امل�ستويات واملجاالت ،التي
يتطلب فيها القوة الع�ضلية ،وهذا
خالف ًا للحقائق العلمية والثابتة.
ويف ع�رصنا احلا�رض نالت املر�أة
حقوقها يف بع�ض الدول الأوروبية
وت�ساوت مع الرجل يف احلقوق
والواجبات ،بينما الزالت تعاين
�سلبيات العادات يف دول العامل
الثالث .وما و�صلت �إليه الدول
الغربية مل يكن من الأمور ال�سهلة
بقدر ما كان نتيجة ن�ضال مرير قام
به اجلميع رجا ًال ون�ساء ًا ،لبناء
جمتمع احل�ضارة والتقدم .فاملر�أة
يف هذه املجتمعات مت�ساوية يف
كل املجاالت �سيا�سي ًا و�إقت�صادي ًا
و�إجتماعي ًا..الخ ومن العوامل
الأ�سا�سية التي �ساعدت على تطور
هذه املجتمعات ،العلم واملعرفة،
وهذا متاح للجميع ودون �إ�ستثناء.
ومبا �أن �إرتريا من الدول النامية
ف�إن ن�ضال املر�أة الإرترية اي�ض ًا مر
مبراحل عديدة تقت�رص بالإ�شارة �إىل
مرحلتني ،الأوىل يف عهد الإ�ستعمار
واملرحلة الثانية بعد التحرير

و�إقامة �سلطة وطنية.
املرحلة االوىل
مرت �إرتريا حتت الإ�ستعمار
املتعاقب (الإ�ستعمار الرتكي،
امل�رصي ،الإيطايل ،الإنتداب
الربيطاين ،الإ�ستعمار الأثيوبي)
ل�سنوات عديدة ،وعانت املر�أة
الإرترية من �سيطرة �إزدواجية
(�سيطرة الإ�ستعمار الذي قيد
حرية ال�شعب الإرتري  ،و�سيطرة
ا لعادات والتقاليد البالية التي
م�صادرة حقوق املر�أة
�إ�ستهدفت
)وجدير بالذكر ان ن�شري �إىل بع�ض
ال�سلبيات التي وردت يف �أعراف
بع�ض القوميات الإرترية وهي على
النحو التايل-:
 /1ال يحق للمر�أة ان تختار �رشيك
حياتها �إال مبوافقة ويل �أمرها الأب
�أو غريه من الأقارب ،فهو يت�رصف
ح�سب رغبته و�إرادته.
 /2عدم الت�رصف يف املمتلكات
اخلا�صة بها �إال بعد موافقة ويل
الأمر .
 /3حرمانها من حق مرياث
العقار ،وهذا ورد يف فتح "حماري"
للمن�صع يف البند رقم ()25الرتكة
والوارثة-:
يحق املرياث للذكر فقط
-1
دون الإناث وفق ًا لنظام املرياث.
�	-2إذا تويف رجل ومل يخلف
�أوالد ًا ،ومل يكن له �أبن او �أخ ف�إن
الرتكة يرثها الأقارب ،ب�رشط

ان يكونوا ذكور ًا ،خا�صة �إذا كان
املرياث حول الأرا�ضي الزراعية.
وت�شرتط بع�ض الأعراف القانونية
مع هذا العرف يف تطبيقه وهو عرف
�أدكمي ملقا و�أدقنا تقلبا ،ولقو طوى
حتى ي�سمح للمر�أة مرياث العقار.
 /4عندما �أفتتحت املدار�س يف عهد
اال�ستعمارااليطايل ،مل تتاح الفر�ص
للمراة بقدر مااتيحت للرجل.
وبالرغم من هذه ال�صعوبات
،اثبتت املر�أة جدارتها ومل
ت�ست�سلم ،فقاومت ونا�ضلت جنب ًا
�إىل جنب مع �أخيها الرجل ،يف
�سبيل حترير �إرتريا وحتريرها من
التقاليد والعادات البالية .ومنذ
�إنطالق الثورة الإرترية مل تتخلف
املر�أة عن الن�ضال ،و �شاركت يف
كل املجاالت  .. ،حتملت م�س�ؤولية
الأ"طفال وتربيتهم بد ًال عن الزوج �أو
الأخ الذي حمل ال�سالح ،وقامت بجمع
الإ�شرتاكات ال�شهرية والتربعات يف
املدن ،وتوفري الإحتياجات ونقل
الر�سائل املتبادلة ما بني الريف
واملدن للمقاتلني ،و�إعداد الطعام
للمقاتلني ،والقيام باخلدمات
الطبية ورعاية اجلرحى ،والقيام
بالتعبئة ال�سيا�سية وتنظيم اخلالية
ال�رسية .و على �رضب املثال �،أذكر

الالئي نا�ضلن بكل �إخال�ص وتفاين،
فمن هن من �أ�ست�شهدت ،ومن هن من
ال زلن على قيد احلياة �أطال الله
يف اعمارهن  ،و�أذكر يف هذا املقال
�إذا ما �أ�سعفتني الذاكرة و�أطلب
املعذرة لعدم ذكر كل املنا�ضالت
،وهن خديجة حممد �إدري�س قدوف
وفاطمة حمموداي ،و�أبرهت برهاين
،وزينب حممد مو�سى و�أمتى ظني
هداد ،وحليمة عتيل ،ون�رسيت
،وبخيتة
�سعد
كرار،و�ستنا
عبدالله،وزهرة جابر ،و�أمنة ملكني
،وخديجة حامد جلاج وحرقو ت�سفا
لعول .كما �شاركت املر�أة يف الأعمال
الفدائية وحمل ال�سالح ومنهن �سعدية
ت�سفو ،ورمانة �صالح علي ،ورحمة
�صالح ،وجمعة عمر ،وقنت عامة
وبرختي قوال برجوى� ،إىل �أن �إزداد
عدد امل�شاركات يف كل املجاالت
،حتى تقلدت املر�أة م�ستوى القيادة
ال�سيا�سية والع�سكرية ،يف ما
�أتاحته اجلبهة ال�شعبية لتحرير
�إرتريا.
املرحلة الثانية-:
بعد التحرير و�إعالن احلكومة
الوطنية� ،أقامت ال�سلطة امل�ؤ�س�سات
الإقت�صادية وال�سيا�سية والإجتماعية
،و�أتاحت الفر�ص لكي ت�شارك
املر�أة يف كل املجاالت ح�سب
كفاءتها .وت�أمينا للم�ساواة وحقوق
الإن�سان �،أ�صدرت الدولة املرا�سيم
الت�رشيعية ،والقوانني املدنية
و ا جلنا ئية
و ا لتجا ر ية
 ،و هذ ه
القوانني ال
متييز فيها
 ،با لإ �ضا فة
عدم
�إىل
تز و يج
ا لقا �رص ا ت
 ،و عد م
الإجبار على
الزواج دون
�سنة
18
 ،وان من
حقها �إختيار �رشيك حياتها .ومبا
�أن العالقة الزوجية �أ�سا�س تكوين
املجتمع فعلى الطرفني عقد الإتفاق
وين�ص على ذلك القانون املدين
الإرتري املادة (-:)558
الفقرة ( )1يجوز للزوجني
قبل الزواج الإتفاق مبوجب عقد
الزواج على الأثار املالية التي
ترتتب عليه.
الفقرة ( )2ويجوز لهما �أن
يحددا يف العقد احلقوق والإلتزامات
املتبادلة يف امل�سائل املت�صلة
ون�ص
ال�شخ�صية.
بعالقتهما
�أي�ض ًا يف املادة ( )574الفقرة()1
اموال الزوجني يف يوم زواجهما
�أو يك�سبانها بعد الزواج عن
طريق الأرث �أو الهبة من �أموالهما
ال�شخ�صية، .مامل يتفقا على خالف
ذلك يف عقد الزواج وفق ما هو
من�صو�ص عليه يف املادة (.)558
هذه املود القانونية حتمي حقوق
املر�أة وتعزز العالقة بني الزوجني
،وال تتعار�ض مع قانون الأحوال
ال�شخ�صية يف ال�رشيعة الإ�سالمية
�،إذا طلبت املر�أة عند عقد الزواج �أن
يكون بينهما ال�رشاكة يف املمتلكات
التي يح�صلون عليها بعد عقد
الزواج .ويف حالة الطالق او الوفاة

من حقها الن�صف ،ومن
الأمور الهامة التي يجب
�أن ندركها �،أن النه�ضة
وتقدم املجتمع يتوقف
على العلم واملعرفة
،لذلك علينا ان ندفع
�أبناءنا اىل التعليم
بنات و�أوالد ،ودون
الفرز بينهما ،و�إنتهاز
املتاحة
الفر�ص
فالدولة
للجميع..
الإرترية �أتاحت الفر�ص
للجميع �،إال ان بع�ض
الأ�رس متنع البنات
من موا�صلة التعليم
يف �ساوا ،و�إجبارهن
على الزواج ،وهذا من
�آثار العادات البالية
،واجلهل الذي �سيطر
عليهم ،لإعتقادهم �أن
املر�أة ال تخرج من
البيت �إال يف حاالت
ثالثة وهي -:يوم
زواجها وزيارة �أهلها ويوم وفاتها
،ومع العلم �أن الله �سبحانه وتعاىل
قال يف القر�أن الكرمي يف �سورة الفلق
"�إقر�أ ب�إ�سم ربك الذي خلق* خلق
الإن�سان علق* �إقر�أ وربك الأكرم*
الذي علم بالقلم* علم الإن�سان مامل
يعلم؟" وقال الر�سول �صلى الله
عليه و�سلم "تعلموا العلم ولو يف
�أر�ض ال�صني" وهذا خماطبة الإن�سان
ودفعه �إىل التعليم ،وال متييز بني
الرجل واملر�أة .كما اتاح الإ�سالم

�أن تعمل املر�أة يف كافة املجاالت
لتك�سب قوتها وتعيل �أ�رستها ،كما
ورد يف القر�آن "يا�أيها الإن�سان �إنك
كادح �إىل ربك كدحا" وقال �أي�ض ًا
"وقل �أعملوا ف�سريى الله �أعمالكم"
ويف �إحدى الروايات حلديث
الر�سول "قد �أذن الله لكن ان تخرجن
حلوجتكن"لذلك ال مينع الدين ان
متار�س املر�أة �أعمالها اليومي.

حممد �إدري�س حمداي

�إعالن للجال�سني لإمتحان
ال�شهادة الثانوية 2019
يعلن مركز االمتحانات مبعهد البحوث والتعليم العايل  ،ان
اجللو�س لالمتحان لل�شهادة الثانوية (ماتريك) لهذا العام �سيكون
يف الفرتة ( 23 - 18من مار�س .2019
مراكز االمتحان
 الطالب النظاميون مبدر�سة وار�ساي يكالو ب�ساوا. طالب املدار�س الفنية واملهنية بـ (االقاليم – كل يفمدر�سته).
 طالب املدار�س الفنية واملهنية ،ومعهد الرتبية باالقليماالو�سط مركزهم بار�ض املعار�ض باالك�سبو با�سمرا .
الدار�سون بالفرتة امل�سائية ومن يجل�سون للمرة الثانية
اي�ض ًا بار�ض املعار�ض االك�سبو .
معلومات ا�ضافية
 ميكن احل�صول على بطاقة االمتحان( )Admission Cardمن املدر�سة التي �سجلوا بها � ،إذ الي�سمح باجللو�س لالمتحان
دون ابراز البطاقة.
 على الطالب ب�أ�سمرا احل�ضور ال�ساعة الثامنة �صباح ًا ()8.00يوم  15مار�س اىل االك�سبو لتنويرهم ( )Orientationمبعلومات
تتعلق باالمتحان .
 على الطالب باالقاليم احل�ضور اىل املراكز املحددة باالقاليمال�ساعة التا�سعة ( � )9.00صباح ًا يوم  17مار�س.2019
 ميكن احل�صول على املزيد من التفا�صيل من املدار�س التيمت الت�سجيل بها .
 كل من مل يتابع االر�شادات ويح�رض ملركز االمتحاناملحدد له يف الزمن املحدد له يتحمل م�سئوليته  ،وان مركز
التقييم واالمتحان ال يتحمل اي م�سئولية عن اي تاخري.
مركز االمتحانات
مبعهد البحوث والتعليم العايل
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احتفلت اجلالية االرترية يف
مدينة الريا�ض باململكة العربية
ال�سعودية بالثامن من مار�س يوم
املر�أة العاملي وذلك يف يوم
اخلمي�س املوافق 28/02/2019
يف قاعة نقفة ب�سفارة دولة �إرتريا
حتت �شعار ال�سالم نتيجة �صمودنا
والتنمية ثمرة عملنا  ،ح�رضه جمع
غفري من املواطنني واملواطنات .
وقد �ألقت رئي�سة فرع احتاد املر�أة
االرترية ال�سيدة � /إلي�سا كداين ،كلمة
بهذه املنا�سبة رحبت فيها باحل�ضور
معددة م�آثر الن�ساء االرتريات
ون�ضاالتهن والتحديات التي مررن
بها وم�شاركتهن بجانب اخوتهن
الرجال يف حرب التحرير منوهة ب�أن
دورهن بعد التحرير ال يقل �أهمية
عما قبله ،واملتمثلة يف الت�صدي
وال�صمود وامل�ساواة التي مل تكن
يف الن�ضال فقط بل منا�ضلتهن اي�ضاً
يف حتقيق ذاتهن ،وي�ؤكد ذلك
ن�ضالها من اجل احل�صول على فر�ص
لتطوير ال�شابات يف جميع مناحي
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احلياة ،و�شكرت يف ختام كلمتها
كل من �ساهم يف �إجناح املنا�سبة
وتلبية الدعوة .
تلى ذلك كلمة لرئي�س اجلالية
االرترية بالريا�ض ال�سيد/عبدالرحمن
حممد �إمام ،عدد فيها دور املراة
وت�ضحياتها قبل اال�ستقالل وبعده،
وم�شاركتها يف التنمية والتطوير
ويف جميع املحافل  ،وان االحتفال
بهذا اليوم ما هو �إال تذكري ب�أهميتها
وماكانتها يف املجتمع  .كما عدد
دورها و�أ�سهاماتها يف اجلالية
بالريا�ض و�ضواحيها ومب�شاركتها
وم�ساندتها لالن�شطة التي تقام عن
طريق احتاد املر �أة .
ثم حتدثت القائم ب�أعمال ال�سفري
ال�سيدة  /ويني قرزقهري ،وهن�أت
يف كلمتها فيها املر�أة الإرترية يف
الداخل واملهجر بيوم املر�أة مو�ضحة
�أن هذا اليوم هو منا�سبة للوقوف
على �إجازات املر�أة االرترية وتقييمه
وما هو مطلوب منها م�ستقب ًال ،
و�أو�ضحت �أن هذه املنا�سبة خ�ص�صت
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اجلالية االرترية مبدينة الريا�ض حتتفل بيوم املر�أة

عامليا لتذكر التحديات التي
وجهتها من �أجل حريتها ونيل حقها
يف العدالة وامل�ساواة ،وهو الهدف
الذي تقول �أننا ،نا�ضلنا من اجله
و�سننا�ضل ونت�صدى لكل من يقف
عائقا دون حتقيق هذا الهدف
،م�ؤكدة �أن اجلبهة ال�شعبية قد
هي�أت الأر�ضية لذلك بان جعلت
برامج التنمية والتطوير متاحة
مل�شاركة اجلن�سني على حد �سواء
وذكرت يف كلمتها� :أن احتفالنا

بيوم املر�أة العاملي يف هذه ال�سنة
له طعم خا�ص حيث �أنه جاء والبالد
تعي�ش فرحة الإجنازات املتمثلة يف
�إبرام اتفاق ال�سالم مع �أثيوبيا
ودحر احلظر اجلائر الذي كان
مفرو�ضا على �إرتريا ظلما وجورا وهذه
الإجنازات مل تكن لتتحقق لوال
�صمود احلكومة االرترية وال�شعب
االرتري يف الداخل واخلارج ،وعلى
املر�أة االرترية ان ت�شعر بالفخر
واالعتزاز النها جزء من هذا الإجناز.

وهذا وقد تخلل احلفل برامج
وفقرات متنوعة منها م�سابقات
املعلومات العامة وعر�ض للقوميات
االرترية وكذلك عر�ض الك�شافة
قدمه براعم �شباب اجلبهة ال�شعبية
للدمقراطية والعدالة YPFDJ
�إىل جانب الق�صائد ال�شعرية وغريها
من الأن�شطة.
كما تخلل املنا�سبة حفال غنائيا
�أحيته فرقة الريا�ض املو�سيقية.

املر�أة االرترية بجدة حتتفل بالثامن من مار�س 2019
حتت �شعار (ال�سالم نتيجة �صمودنا .
والتنميه ثمرة عملنا ) احتفل فرع االحتاد
الوطني للمر�أة االرترية بجدة باليوم العاملي
للمر�أة بـ (الثامن من مار�س) وذلك بح�ضور
قن�صل عام دولة ارتريا ال�سيد /عبدالرحمن
عثمان ،ورئي�س جلنة االحتفاالت ال�سيد/
حممد ادري�س افندي ،ورئي�س اجلالية
ال�سيد� /أحمد ح�سن عدواليـ ورئي�سة فرع
احتاد املر�أة بجدة ال�سيدة /نوره احلاج
علي ،و�ضيفة احلفل ال�سيدة� /سعدية
ابراهيم ،رئي�سة فرع احتاد املر�أة ب�شمال
البحر الأحمر ،وع�ضوات احتاد املر�أة وجمع
غفري من املواطنني واملواطنات  ,وبد�أ
احلفل بال�سالم الوطني ومن ثم قدمت
جمموعة من طالبات املدر�سة العاملية
االرترية عر�ض ع�سكري نال ر�ضى احلا�رضين
وبعد ذلك قام ال�سيد /عبدالرحمن عثمان
وال�ضيوف بافتتاح عر�ض امل�شغوالت

اليدوية الحتاد املر�أة الذي تت�ضمن
باال�ضافة اىل امل�شغوالت اليدوية
مناذج لبع�ض عرائ�س القوميات االرترية
وجل�سة للقهوة االرترية ومعر�ض ال�سيدة
جميلة همد لل�صور وامل�شغوالت الوطنية
وبعد �أن اخذ اجلميع اماكنهم القت
رئي�سة فرع احتاد املر�أة بجدة كلمة
بهذه املنا�سبة هذا ن�صها-:
(�ضيوفنا الكرام  ...يوم الثامن من
مار�س من كل عام هو اليوم العاملي
للمر�أة حتتفل به كل املجتمعات
تقديرا وتكرميا للمر�أة  ,واعرتافا منها
بدورها ومكانتها العظيمة .وبهذه املنا�سبة
ي�سعدنا �أن نهنئ املر�أة االرتريه يف
الدخل واخلارج..
نحتفل هذا العام بالثامن من مار�س يوم
املر�أة العاملي على م�ستوى الوطن حتت
�شعار (ال�سالم حم�صلة �صمودنا  .والتنمية

ثمرة عملنا ) وميتاز احتفال املر�أة هذا العام
بنكهة مميزة بعد �إحباط كل امل�ؤامرات
التي حيكت من اجل �إركاع ال�شعب االرتري
بال�صمود والتحدي وبعد حروب دامت
ع�رشون عاما  .وننتقل االن اىل مرحلة
جديدة من مراحل ال�سالم والتعاون .
وكما هو معروف م�شاركة
املر�أة يف مرحلة التحرير
ومرحلة البناء والتعمري
كانت م�شاركتها فعالة
ومربحة  ,و�صلت اىل
مرحلة تتقلد فيه زمام
امل�س�ؤولية يف م�سرية
والتغيري
امل�ساواة
االجتماعي .
احل�ضور الكرمي
ما �أجنزته املر�أة
االرتريه طوال مرحلة
والت�صدي
الن�ضال
ووقوفها �أمام كل
العقبات التي مر بها
وطننا  ,فكل هذه
تتحدث
االجنازات

عن نف�سها  .ويف هذه املرحلة
اجلديدة ينبغي للمر�أة ان تقوي
قدراتها يف التعليم واملهن
وت�ستفيد من الفر�ص املتاحة
لها .
واي�ضا اثبتت املر�أة دورها يف
املجتمع وا�صبحت مربحة بدال
ما كانت عليه من امر�أة م�ستهلكة
فقط  ,وان حياة ال�شابات بد�أت
تتغري لالح�سن  ,ومن اهم
اجنازاتها بروزها يف اجلانب
التعليمي حيث ارتفعت ن�سبة
م�شاركتها يف الكليات او�صلتها ملناف�سة
�شقيقها الرجل  ,و�إن م�شاركة ال�شابات يف
خمتلف املهن وخا�صة املهن التي كانت
حكرا على الرجال �أبدعت فيها و�أ�صبحت
م�ساوية للرجل  .وما اثبتته املر�أة يف
املا�ضي هو الذى �أتاح لها االن كل الفر�ص
يف التقدم والتطور وارتباطها الوثيق بكل
منظمات املجتمع الوطني  .وهذه املرحلة
اجلديدة تتطلب كفاءة عالية يف التعليم
واكت�ساب املهن لرفع م�ستوى املر�أة التي
هي ن�صف املجتمع  .ويف اخلتام نحن
كاحتاد املر�أة جندد عهدنا وندعو كافة
الفتيات والن�ساء لالنخراط يف العمل لزيادة
دخلهن وحت�سني و�ضعهم االقت�صادي.
املجد واخللود ل�شهدائنا االبرار ..عا�ش
الثامن من مار�س اليوم العاملي للمر�أة
والن�رص للجماهري)
وبعد ذلك انطلق احلفل الفني والثقايف
بدخول ع�ضوات احتاد املر�أة وهن يحملن
االعالم االرترية واغ�صان اال�شجار اخل�رضاء
رمز ال�سالم ومن اجلهة االخرى دخلن
�شابات يحملن اي�ضا االعالم يف منظر رائع
وبهيج تفاعل معه احل�ضور كثريا  ..وقد

تخلل احلفل جمموعة من الق�صائد ال�شعرية
القاها ال�شعراء تخليدا لدور املر�أة االرترية
ومت اي�ضا توزيع الك�ؤو�س وامليداليات
على الفرق امل�شاركة يف دورة كرة ال�سلة
التي اقامها فرع احتاد املر�أة مب�شاركة فرع
احلركة ال�شبابية واملدر�سة العاملية ..
و�سطرت كبار االمهات لوحة جميلة عندما
�شاركن يف قطع تورته احلفل مب�شاركة
ع�ضوات احتاد املر�أة يف مقدمتهن رئي�سة
االحتاد نورا احلاج علي و�ضيفة احلفل
�سعدية ابراهيم  ..وقد ق�ضى اجلميع
وقتا ممتعا مع االغاين الوطنية االرترية
..
من جهة اخرى احتفلت ع�ضوات االحتاد
الوطني للمراة االرترية يف وا�شنطن واوهايو
االمريكية باليوم العاملي للمراة.
والقيت يف املنا�سبة كلمة االحتاد
الوطني للمراة االرترية ،وكلمات ت�ضامنية
لالحتادات ال�صديقة.
ويف مدينة لندن احتفلت االرتريات
القادمات من مدننوتنغهام وبريمينغهام
و�شيفلد ونيوكا�سل وكوفنرتي ومان�ش�سرت
وليفربول وبري�ستول وميدل�سربو ودبلن
وليد�س بربيطانيا العظمى باليوم العاملي
للمراة.
وا�شار �سفري ارتريا يف بريطانيا العظمى
وايرلندا ال�شمالية ال�سيد ا�ستيفانو�س هبتي
ماريام يف املنا�سبة دور املراة االرترية يف
كافة كراحل الن�ضال وبناء الوطن.
ويف االحتفال الذي نظمه االرتريون
يف مدن ميلربن وبريز اال�سرتالية مبنا�سبة
الثامن من مار�س  ،قال قن�صل ارتريا العام
ال�سيد حماري تخ�ستي ان دور املراة كان
بارزا لدخول مرحلة ال�سالم الراهنة.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()108

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

زورة
مل
ا
املحا�سبة
جرمية
ُ
ّ

يق�صد بهذه اجلرمية وهى �أحدى جرائم
الإحتيال والغ�ش قيام ال�شخ�ص ب�إتالف
�سندات ووثائق تتعلق باجلوانب املحا�سبية
�أو املالية  ،مثل القيام بعمليات الك�شط
�أوالتزوير �أو �إخفاء بع�ض تلك ال�سندات عن
�أيدى جيهات الإخت�صا�ص القائمة على �إجراءات
املحا�سبة وذلك بهدف حتقيق مكا�سب مالية
�شخ�صية و�إنزال اخل�سارة بالطرف الآخر فى
عملية املحا�سبة �،،أو يقوم هذا ال�شخ�ص
بتقدمي وثائق و�سندات مزورة مطلوب تقدميها
من قبله للجهة القائمة ب�إجراءات املحا�سبة
قدم اليهم
 ،وكان اجلاين يعلم متام ًا �أنه ُي ّ
�سندات ووثائق مزورة وذلك بغر�ض ت�ضليلهم
عند التدقيق فى تلك ال�سندات والوثائق فى
هذه احلالة ف�إن ال�شخ�ص الذى �أقدم على
�إقرتاف مثل هذه اجلرمية توجه اليه تهمة
�إرتكاب جرمية املحا�سبة املزورة الكاذبة
اجلرمية الب�سيطة من الدرجة ( )1املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن  6ا�شهر
وال تتجاوز � 12شهرا �أو الغرامة املالية التى
ترتاوح بني 20.000ـ 50.000نقفة تدفع فى
�شكل �أق�ساط تبلغ قيمة كل ق�سط منها 2.500
نقفة
املادة  -: 352جرمية املحا�سبة املزورة
ال�شخ�ص الذى يقوم  ،قا�صد�أً احل�صول على
مكا�سب �أوت�سبيب خ�سارة -:
�أ /ب�إتالف �،أو طم�س �،أو �إخفاء �،أو تزييف
اي �سند ُمعد �أو مطلوب لأجل �أية حما�سبة ،
�أو
ب /عند تقدمي �أية معلومات لأي غر�ض ،
يقوم �أوي�ستخدم �أي م�ستند ُمعد �أو مطلوب
لأجل �أية حما�سبة  ،بينما هذا ال�سند ح�سب
علم اجلاين م�ضلل �أو ميكن �أن يكون م�ضلال
 ،زائف ًا  ،ختدع ًا .يعترب مرتكب ًا جرمية
املحا�سبة الزائفة  ،اجلرمية الب�سيطة من
الطبقة ( )1املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 6أ�شهر وال تتجاوز � 12شهرا
�أو الغرامة املالية التى ترتاوح بني 20.001
ت�سدد على دفعيات بفوا�صل
ـ 50.000تقفة
ّ
زمنية تبلغ كل دفعية منها 2.500نقفة
جرمية الإحتيال اخلا�صة بالت�أمني
الت�أمني هو عقد يربم بني طرفني الطرف
قدم
الأول هو امل�ؤ�س�سة �أو ال�شخ�ص الذى ٌي ّ
خدمة الت�أمني مقابل مبلغ ماىل ب�سيط يقوم
الطرف الثانى فى العقد بدفعه وهو امل�ستفيد
من هذه اخلدمة وهذا العقد يعرف بعقد الت�أمني
 ،وترتتب عليه التزامات قانونية متبادلة
بني اجلانبني تتمثل فى قيام امل�ؤ�س�سة بدفع
التعوي�ض القانونى فى حال وقوع احلادث
الذى ي�ؤدى اىل احلاق الأ�رضار املادية
بالطرف الآخراي تقوم امل�ؤ�س�سة بجرب ال�رضر
تعر�ض له العميل وذلك وفق �رشوط عقد
الذى
ّ
الت�أمني املربم بني الطرفني ن وتتم عملية
املحدد فى نهاية كل �سنة
دفع ق�سط الت�أمني
ّ
وبداية ال�سنة اجلديدة  ،وذلك بغر�ض تفادى
الأ�رضار امل�ستقبلية التى ميكن �أن تقع وت�سبب
�رضر ًا �شخ�صي ًا للعميل �أو�أمواله وممتلكاته
بحيث ي�ساعد مبلغ الت�أمني الذى يدفع من
قبل امل�ؤ�س�سة اىل �إعادة التوازن فى املقدرة
تعو�ض عنه اخل�سارة
املالية للعميل لأنها
ّ
تعر�ض
الذى
احلادث
اء
جر
التى
ّ
تعر�ض لها ّ
ّ
له �أو ممتلكاته .
هذه هى القاعدة العامة فى كل عقود الت�أمني
املتعارف عليها قانون ًا ولكن لي�س كل النا�س
على قدرواحد فهناك �أنا�س �ضعاف النفو�س
ُجبلت تفو�سهم على القيام بعمليات التحايل
والإحتيال والغ�ش يقوم بذلك وهو يعرف
�أنه خمالف لأحكام القانون و�إنه ميكن �أن
يخ�ضع للم�ساءلة اجلنائية �إذا ما ك�شف �أمر ه
للجيهات املخت�صة رغم كل هذا يقوم بلإحتيال
والغ�ش والكذب على م�ؤ�س�سة الت�أمني عامة
كانت ام خا�صة لأن هدفه الأ�سا�سي هو حتقيق
�أي م�صلحة �شخ�صية له �أو ل�شخ�ص ثالث وفق
املبد�أ القائل �أن الغاية تربر الو�سيلة فمثل
هذا ال�شخ�ص ي�ستخدم كافة الو�سائل غري

القانونية من �أجل الو�صول اىل الهدف غري
امل�رشوع وهوالإثراء بال �سبب وذلك من خالل
قيامه بالت�سبب فى وقوع احلادث امل�شمول
بعقد الت�أمني :ك�أن يقوم ب�إ�شعال احلريق
فى امل�ستودع الذى توجد فيه تلك املمتلكات
�،أو بالت�سبب فى حادث �سري كانت ال�سبب
تعمد عدم
فيه �سيارة ذلك ال�شخ�ص والذى
ّ
�إجراء ال�صيانة الدورية ال�رضورية ل�سيارته
تلك �أو غريها من الأ�سباب �،أو قام ب�إخفاء
معامل الواقعة التى ت�سببت فى احلاق الأذى
وال�رضر �أو �أنه �أدىل مبعلومات كاذبة جلهة
�سلبب �أو �أيجاب ًا
التحقيق وذلك بهدف الت�أثري
ً
على �سداد مبلغ الت�أمني املن�صو�ص عليه فى
منت عقد الت�أمني �سواء كان التعوي�ض املقابل
نقد ًا كان �أم عين ًا  ،فى هذه احلالة ف�إن هذا
ال�شخ�ص يعترب مرتكب ًا جرمية الإحتيال فى
الت�أمني  ،وهى جرمية خطرية من الدرجة 8
املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل 3
�سنوات وال تتجاوز � 5سنوات .
�إذا ما ثبت للمحكمة �إدانة املتهم ب�صورة
قطعية ال لب�س فيها .
املادة  -: 355الإحتيال فى الت�أمني
ال�شخ�ص الذى يخدع �رشكة ت�أمني عامة �أو
أوي�سهل لنف�سه
خا�صة  ،قا�صدا ً �أن يحقق � ،
ّ
�أول�شخ�ص ثالث �إثراء دون �سبب وذلك
�أ /بالت�سبب فى ال�رضر املغطى بالت�أمني
�،أو
ب /ب�إخفاء � ،أوالإدعاء كذب ًا �أوالت�أكيد على
واقعة من �أي نوع لأجل �أن ي�ؤثر على �سداد مبلغ
الت�أمني املن�صو�ص عليه فى العقد  ،عين ًا �أو
نقد ًا �،أو خالل �أمد حمدد �أومل�ستفيد معينّ .
يعترب مرتكب ًا جرمية الإحتيال فى الت�أمني ،
اجلرمية اخلطرية من الطبقة  8املعاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن � 3سنوات وال
تتجاوز � 5سنوات .
جرمية الإحتيال على الدائنني
هناك مثل �شعبى متعارف عليه فى
املرتفعات الإرترية وم�ضمون هذا املثل �أن
ال�شخ�ص البخيل الذى ال يعني اي �شخ�ص
حمتاج مير ب�ضائقة مالية قر�ض ًا كان �أو�سلفة
رغم مقدرته املاليةعلى فعل ذلك ف�إنه يعترب
مثله مثل الإن�سات الذى قتل �شخ�ص �آخر ،
وال�شخ�ص الذى يغرت�ض ومل يقوم برد مبلغ
الغر�ض �أو ال�سلفة مثله مثل قاطع الطريق ،
وتختلف طبائع النا�س و�أخالقياتهم و�أحوالهم
املعي�شية من ي�رس وع�رس ومن الطبيعى �أن
يكون هناك تعاون بني النا�س عند احلاجة اىل
ذلك  ،ولكن ب�رشط رد اجلميل لل�شخ�ص الدائن
تكرم و�أعطاك مبلغ من املال حتى تتمكن
الذى ّ
من جتاوز ال�ضائقة املالية التى كنت متر بها
و�أن ال�شيئ الب�سيط الذى ميكن �أن تقوم به
هو رد ذات املبلغ مع تقدمي ال�شكر والتقدير
لل�شخ�ص الدائن  ،ولكن لي�س كل النا�س على
طبع واحد منهم اخليرّ ومنهم ال�رشير  ،وجند
فى كثري من املنا�سبات �أ�شخا�ص ًا ي�شتكون
من �آخرين �إ�ستلفوا منهم مبلغ من املال ومل
يقوموا برده اليهم وال حياة ملن تنادى ،
وذلك من خالل تقدمي �إعذار واهية بق�صد عدم
�سداد الدين املرتتب فى ذمته من قبل الدائن
ب�شكل كامل �أوجزئى وذلك من خالل قيامة
بتحويل ملكية �أمواله اىل �شخ�ص �آخر مقابل
�سعر غري حقيقى بهدف الإ�رضار بذلك الدائن
�،أو يقوم ب�إتالف تلك املمتلكات �أوحتويلها
اىل �شخ�ص �آخر دون مقابل �أو الإدعاءو�إختالق
ديون ال وجود لها على �أر�ض الواقع �إال فى
خميلة املدين بهدف التهرب من �سداد دينه
ن �أو الإدعاء ب�إبرام عقود بيع و�رشاء �أحدثت
�أو ت�سببت له فى وقوع خ�سائر مادية كبرية
وتقدمي العديد والكثري من العذار والأ�سباب
التهرب والإحتيال على الدائنني فى
بغر�ض
ّ
جميع هذه الأحوال ف�إن مثل هذا ال�شخ�ص
املدين يعترب مرتكب ًا جرمية �إنكار وجحد
حقوق الدائن بالإحتيال واخلداع اجلرمية
الب�سيطة من الدرجة ( )1املعاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن � 6أ�شهر ةال

تتجاوز � 12شهر ًا � ،أو الغرامة املالية التى
ترتاوح بيت 20.001ـ 50.000تقفة تدفع فى
�شكل �أق�ساط تبلغ قيمة كل ق�سط منها 2.500
نقفة .

املادة  356جرمية الإحتيال على الدائنني
املدين الذى يتقاع�س  ،ق�صد ًا عن الوفاء
بدينه  ،كلي ًا �أو جزئي ًا عن طريق الإ�رضار ب
� ،أو �إتالف �،أو حتويل �أي ًا من �أمالكه بال قيمة
�أو مقابل قيمة خمف�ضة جوهري ًا � ،أو �إخفاء
�أو �إنتحال �أب من �أمالكه بدون �ضمانة �إ�ضافية
م�ساوية و�صاحلة للت�سويق � ،أو �إختال ديون
�أو عقود زائفة  ،يعترب مرتكب ًا جرمية جحد
حقوق الدائنني بالإحتيال اجلرمية الب�سيطة
من الطبقة ( )1املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 6أ�شهر وال تتجاوز � 12شهر ًا
�أو الغرامة التى ترتاوح بني 20.001ـ 50.000
وت�سدد على دفعيات بفوا�صل زمنية تبلغ
تقفة
ّ
قيمة كل دفعية منها  20.500نقفة .
جرمية �سوء �إدارة من�ش�أة خا�صة
هذه اجلرمية مت�شابه مع جرمية خيانة
الأمانة من حيث امل�ضمون ذلك �أن جرمية
�سوء �إدارة املن�ش�أة تكون عندما يكون �صاحب
املن�ش�أة �أو املتجر �أو �أية م�صلحة عندما يكون
غري قادر على القيام ب�إدارة �ش�ؤونها على
الوجه الأكمل ن�سبة لعامل بعد امل�سافة بني
�سكن �صاحب املن�ش�أة ومكان تلك املن�ش�أة �أو
ب�سبب املر�ض �،أو تقّم العمر ولأ�سباب �أخرى
عديدة مما ي�ضطره اىل �إحالة عملية �إدارة هذه
املن�ش�أة اىل �شخ�ص �آخر وذلك مبوجب عقد
يربم بني الطرفني يلتزم مبوجه الوكيل القيام
بكل الإلتزامات املرتتبة عليه مبوجب هذا
العقد جتاه الطرف الآخر ،و�إدارة امل�ؤ�س�سة
�أو املن�ش�أة على الوجه ال�صحيح والقانونى ،
مثال �إذا كان هناك طفل قا�رص وقامت املحكمة
بتن�صيب و�صى عليه يتوىل �إدارة ال�ش�ؤون
املالية له مثل قبول الهبات والو�صايا
واملرياث وكل ما له م�صلحة للطفل والقيام
بالإ�رشاف والإدارة على �أكمل وجه دون �أي
ومتعمد ي�رض مب�صلحة الطرف
تق�صري مق�صود
ّ
الآخر ويحقق م�صالح غري م�رشوعة للوكيل
على ح�ساب ُ
املوكل وفى حال عجز الوكيل عن
القيام ب�أعمال الإدارة بح�سن نية وبالطريقة
ّ
وف�ضل بد ًال من ذلك الغ�ش
ال�صحيحة ،
والإحتيال واخلداع بهدف الإثراء بال �سبب
،فى هذه احلالة يعترب مرتكب ًا جرمية �سوء
�إدارة امل�صالح اخلا�صة  ،اجلرمية الب�سيطة
من الدرجة ( )1املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 6أ�شهر وال تتجاوز � 12شهر ًا
�أو الغرامة املالية التى ترتاوح بني 20.001
ـ 50.000نقفة تدفع فى �شكل �أق�ساط تبلغ
قيمة كل ق�سط منها 2.500نقفة  .املادة 357
جرمية �سوء �إدارة امل�صالح اخلا�صة
 /1ال�شخ�ص الذى يكون ملزم ًا  ،مبوجب
قانون �أوعقد  ،بحرا�سة حقوق �شخ�ص �آخر
فى ممتلكاته  ،ويت�سبب ق�صد ًا فى الإ�رضار بها
عن طريق �سوء �إ�ستخدام مقدراته � ،أو الف�شل
فى �أداء واجباته  ،يعترب مرتكب ًا جرمية �سوء
�إدارة امل�صالح اخلا�صة  ،اجلرمية الب�سيطة
من الطبقة ( )1املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 6أ�شهر وال تتجاوز � 12شهر ًا
�أو الغرامة املالية التى ترتاوح بني 20.000ـ
وت�سدد على دفعيات بفوا�صل
50.000نقفة
ّ
زمنية تبلغ قيمة كل دفعية منها 2.500نقفة.
الإحتيال على �أ�شخا�ص دون الثامنة ع�رش �أو
عاجزين قانون ًا عن �إدارة �ش�ؤون �أنف�سهم
�أن احلقوق والواجبات التى ن�ص عليها
فى القانون توجب على الأ�شخا�ص املطالبة
بحقوقهم تلك ب�شكل قانونى والقيام بتنفيذ
االلتزامات والواجبات امل�ستحقة عليهم
ق�سم القانون الأ�شخا�ص
ب�أكمل وجه  ،وقد ّ
اىل ق�سمني
الق�سم الأول الأ�ش�شخا�ص الطبيعيني كاملى
الأهلية القانونية والق�سم الثانى ال�شخا�ص
ناق�صى الأهلية القانونية لعدد من الأ�سباب

�سواء كان ذلك ل�صغر العمر �أو الإ�صابة
مبر�ض ج�سدى �أو عقلى �أو ل�سبب احلجر
القانونى على ت�رصفات الأ�شخا�ص �،إما لغفلة
�أو ل�سفه �أو غريه من الت�رصفات الطائ�شة غري
امل�س�ؤولة  ،والأ�شخا�ص الطبيعني كاملى
الأهلية هم الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للقيام بكل
الواجبات املرتتبة عليهم والتمتع بحقوقهم
القانونية ب�شكل كامل والأ�شخا�ص ناق�صى
الأهلية هم من الناحية العملية هم �أ�شخا�ص
غري قادرين على القيام بالواجبات القانونية
املرتتبة عليهم والتمتع باحلقوق التى كفلها
لهم القانون وبالتاىل البد من وجود �شخ�ص
ثان معني وم�ساعد لهم يتوىل القيام بهذه
املهام نيابة عنهم ويحفظ م�صالهم على الوجه
القانونى ورعاية م�صاحلهم املالية والإ�رشاف
عليهمورعايتهم مبوجب القانون وبقرار �صادر
من املحكمة  ،ومن �أهم واجبات الو�صى �أو
الوكيل هى احلفاظ على �أموال وممتلكات ذلك
ال�شخ�ص ناق�ص الأهلية والقيام بذلك على
�أكمل وجه دون �أي تق�صري �أو �سوء نية ،ولكن
رغم كل ههد الن�صو�ص القانونية الوا�ضحة
التى متنع الإحتيال والتحايل والغ�ش والكذب
فهناك �أ�شخا�ص مت يتم تن�صيبهم �أو�صياء
قانونيني على ه�ؤالء الأ�شخا�ص غري الطبيعني
مل يلتزموا بواجباتهم القانونية املرتتبة فى
ذمتهم ويقومون باعمال �إدارية �سيئة م�رضة
بحق ُ
امل�صى له مثل �إعطاء الأف�ضلية لأنف�سهم
فى �أي عمل جتارى � ،أو �إ�ستغالل حالة
ال�شخ�ص العاجز �سواء كان هذا العجز يعود
ل�صغر ال�سن �أو الغفلة �أو ل�سفه �أو طي�شان
رصف مما يحول دون القيام
و�سوء تقدير وت� ّ
بغدارة �ش�ؤون �أمواله اخلا�صة بنف�سه .
�أو يهدف الو�صى �أو الوكيل احل�صول على
وعد بتحقيق منفعة خا�صة له �أو تقدمي �ضمان
مل�صلحته �أو مل�صلحة �شخ�ص ثالث مبالغ
مالية �أو قرو�ض � ،أو �إعرتافات بوجود ديون
وهمية ال �أ�سا�س لها من ال�صحة بهدف حتقيق
حتمل امل�س�ؤولية
الربح من �أجل �أن يتجنّب
ّ
الإ�ضافية بغر�ض الإ�رضار مب�صالح ال�شخ�ص
القا�رص �أو العاجزقانون ًا ‘ن �إدارة �ش�ؤون
تف�سه .
وفى جميع هذه الأحوال ف�إن هذا ال�شخ�ص
يعترب مرتكب ًا جرمية �إ�ستغالل ظروف
�أ�شخا�ص قا�رصين دون الثامنة ع�رش من العمر
�أو عاجزين قانون ًا من �إدارة �ش�ؤون �أنف�سهم
وهى اجلرمية اخلطرية من الدرجة  9املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن �سنة
واحدة وال تتجاوز � 3سنوات .
 /2ال يجوز حماكمة ال�شخ�ص الذى �إرتكب
جرمية حتت هذه املادة �إال بناء ًا على �شكوى
مقدمة من قبل املجنى عليه فقط .
املادة � 358إ�ستغالل ظروف �أ�شخا�ص دون
الثامنة ع�رش �أو عاجزين قانون ًا عن �إدارة
�ش�ؤون �أنف�سهم
 /1ال�شخ�ص الذى يرتكب جرمية �سوء الإدارة
ح�سب التو�صيف الوارد �ضمن املادة � 357أعاله
 ،ب�أن يجعل انف�سه �أف�ضلية بغ�ستغالل ظروف
�شخ�ص دون الثامنة ع�رش  ،طائ�ش  ،يفقر
اىل اخلربة � ،أو مفرط فى الثقة بالنف�س ،
�أو �شخ�ص عاجز قانون ًا عن�إدارة �ش�ؤون تف�سه
وذلك
�أ /بغر�ض �أن يح�صل على منحة� ،أو وعد
�،أو �ضمانة مل�صلحته ال�شخ�صية �أومل�صلحة
�شخ�ص ثالث  ،مببالغ مالية � ،أو�سلفيات
�،أو �إقرارات مبديونيات � ،أوفوائد �أخرى على
ملكيات �،أو
ب /عموم ًا ليح�صل على � ،أو يتجنّب تكليف ًا
 ،بغر�ض الإ�رضار مب�صالح �شخ�ص دون
الثامنة ع�رش �أو �شخ�ص عاجز قانون ًا عن �إدارة
�ش�ؤون تف�سه .
يعترب مرتكب ًا جرمية �إ�ستغالل ظروف
�أ�شخا�ص دون الثامنة ع�رش �أو عاجزين قانون ًا
‘ن �إدارة �ش�ؤون �أنف�سهم اجلرمية اخلطرية من
الطبقة  9املعاقب عليها بال�سجت ملدة حمددة
ال تقل عن �سنة واحدة وال تتجاوز � 3سنوات .
 /2ال جتوز حماكمة ال�شخ�ص الذى يرتكب
جرمية حتت هذه املادة �إال بناء ًا على �شكوى
مقدمة ال�ضحية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�شابة روتا نقا�ش يف حوار لها مع ال�صحيفة

لدينا �شعب يحمل همة عالية نحو العمل ملزيد من النماء والتقدم
تدعى روتا نقا�ش� ،شابة من �أ�صول �إرترية ،من مواليد مدينة �أ�سمرا ،و�أكملت ب�أ�سمرا درا�ستها من ال�صف الأول وحتى
الثامن� ،إنتقلت بعدها اىل الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث �أكملت تعليمها املتو�سط والثانوي ،ووا�صلت تعليمها العايل
بالكليات املتواجدة هناك .تخ�ص�صت روتا نقا�ش ،يف جمال علوم الأدوية الطبية ،وتخرجت بدرجة البكالوريو�س .بعد ذلك
عملت مبهنة التدري�س ملدة �سنتني ،ثم يف خمتلف املواقع ملدة  12عاما .لكن بعد مرور مدة بد�أت ُتعجب باملجال الإداري،
لذلك قامت للتح�ضري بدرجة املاج�ستري يف جمال القيادة واالدارة .وبعد �أن عملت يف هذا املجال ملدة � 6سنوات ،عادت �إىل
�إرتريا و�إن�ضمت اىل م�ؤ�س�سات التعليم العايل للتدري�س عرب تنظيم دورات يف جمال القيادة والإدارة ،وذلك يف الفرتة من
2014 – 2010م ،وعملت بعد ذلك كمديرة مب�ؤ�س�سة بي�شة للتعدين بق�سم الدورات .وتطوير القدرات الب�شرية ،وفيما
يلي نقدم لكم خال�صة ما جرى معها من حوار-:

�إعداد � /أمار�ش زقاي
ترجمة /عربي حممد قيتا
بعد ح�صولك على درجة البكالوريو�س يف املجال
ال�صحي ،ماهو ال�سبب الذي دفعك للإهتمام باملجال
الإداري؟
كان هديف من ذلك متكني �أبناء وطنى بعد
تخرجهم من الكليات �أن يتمكنوا من �إجادة
عملهم ،يف املواقع التي يتم توجيههم فيها
لأداء علم ما ،وعلى ذلك ا لأ�سا�س فقد قمت
بزيارة  20بلد ًا بهدف التعرف على مميزات
اجلودة مبجال القيادة واالدارة ،و�ألإطالع
على اخلربات والتجارب العملية لتلك الدول
والتي ت�ساعد على تطوير القدرات الب�رشية
متكنت
ب�شكل �أو�سع .ويف هذه ال�سانحة فقد
ُ
من التعرف على �أن االدارة هي �أهم جمال
علمي ،بل اي�ضا هي �أ�سا�س لكافة
املجاالت والتخ�ص�صات الأخرى ،وذلك
بح�سب ر�ؤيتي وحتليلي.
خو�ضك يف املجال الإداري عملت كمعلمه،
قبل
ِ
ماهو املجال الذي در�ست فيه ،وكيف دخلت اىل
جمال التدري�س؟
يف �أمريكا وبعد جتاوزك مرحلة
التخريج ف�إن فر�ص العمل باملجال
الذي تخ�ص�صت فيه على االغلب تكون
�ضيقة جد ًا ،واذا ظهرت االعالنات
بالوظائف ال�شاغرة ف�إنك تقوم بالتقدم
لتلك الوظيفة والبد�أ فيها على الفور،
ولكي ت�صبح معلم فالبد �أن تكون حام ًال
ل�شهادة البكالوريو�س ،وتظل ملدة
عامني حتت املتابعة كمعلم ،ليتم
التاكد من م�ستوى �إجادتك للعمل،
ومن ثم يتم تعيينك كمعلم .وقد در�ست
املواد املختلفة منها الفيزيولوجيا
والهيكل العظمي للج�سم ،واللغة االجنليزية
والريا�ضيات والعلوم والريا�ضة.
من االمور التي جتعل مهنة التدري�س �صعبة،
هو �أن الطالب يقدمون من خمتلف الدول،
ولديهم �ضعف يف اللغة الإجنليزية ،فعلى
�سبيل املثال كانت جن�سيات اولئك الطالب
من  33دولة كنت �أدر�سهم باجلامعات ،وعلى
هذا ا لأ�سا�س ف�إنني عندما قدمت اىل �إرتريا
والتحقت بكلية ماي نفحي ،در�ست هناك
الطالب الذين يحملون خمتلف الطبائع ومن
خمتلف االقاليم ،ومبا اين كان لدي ا�سا�سا
قويا ،وامتلك خربات وجتارب خمتلفة ف�إن
ذلك �ساعدين كثري ًا يف �إعداد وجتهيز الطالب
مب�ستوى عاىل من اجلودة والآداء ،ومل
تواجهنى �أي �صعوبات ،وقد �أديت عملي على
قدر كبري من النجاح ،ما منحني اح�سا�سا
بال�سعادة واالمتنان.
ماهي �أوجه ال�شبه بني الإدارة والتدري�س؟

التدري�س يعنى االدارة ،والتدري�س هو
جزء من �أجزاء االدارة ،واجللو�س �أمام املعلم
والقيام بتدري�س االخرين ،ي�ساعدك يف تدريب
نف�سك على املهارات وكيف تدير تف�سك ،وتقوم
بدري�س الآخرين وتقوم ب�إكت�ساب اخلربات
والتجارب من ذلك ،لذا ف�إن خمتلف املجاالت
والعلوم حتتاج اىل االدارة ال�سليمة ،و
االداريني الأكفاء ،لذا ميكن القول ب�أن هناك
عالقة وطيدة بني التدري�س واالدارة والقيادة.
ب�شكل عام اذا مل تتمكن من �إدارة ذلك الق�سم
او املجال الذي تعمل به فمن ال�صعب �آداء
مهنة التدري�س بال�شكل املطلوب ،وهذا يعنى
انك ل�ست موجود ًا.
كيف كنت تن�سقني بني التعليم وبني الأن�شطة
ا لأخرى؟
كنت �أ�شارك يف ان�شطة اجلاليات الإرترية

وكنت �أرعى بع�ض الربامج املعدة ،وكنت
�أقوم بال�سفر اىل الوطن ب�شكل متوا�صل،
حيث �أ�شارك يف خمتلف االن�شطة التي يتم
ت�أطريها والتي تركز يف تقدمي الدورات
املختلفة لل�شباب بالتعاون مع خمتلف
اجلمعيات الوطنية ،وعندما ح�صلت على
درجة املاج�ستري مت تعينى كنائبة للمدير،
ويف ظل قيامي بذلك العمل طر�أ علي عمل �آخر
وهو ال�ش�أن الوطنى وت�أطري �شباب اجلبهة
ال�شعبية ،ويف ظل هذه املهام التي عملت
بها ا�ستطعت من �إكت�ساب خمتلف اخلربات
والتجارب املختلفة يف ملجال الإداري.
ماهو الأمر الذي دعاك للإهتمام �أكرث بالأن�شطة
الوطنية؟
�إن والدتي كانت مبثابة املحرك الأ�سا�سي
بالن�سبة يل ،فهي التي مهدتنى لكي �أظل �أعمل
من �أجل وطني ب�شكل �أ�سا�سي ،كما �أن والداي
كليهما يهتمان كثريا بال�ش�أن الوطنى ،ومبا

�أنهما كانا �أع�ضاء يف " املنظمات اجلماهريية
" يقوالن يل ماذا �صنعت من �أجل وطنك،
فكانا ي�شجعانني على �آداء واجبى باجلالية
االرترية .ب�شكل خمت�رص ف�إن اجلاليات
الأرترية يف املهجر تعترب �أكرب مكان
للتعليم ،حيث تتعرف على االمور املتعلقة
بعاداتك ولغتك و�ش�ؤون وطنك ،وتتعلم ثقافة
التعاون فيها.
مبا �أنك عملت بق�سم تطوير القدرات الب�شرية فكيف
الحظت �أوجه ال�شبه واالختالف بني خمتلف الدول التي
�سافرت اليها؟
يف �إرتريا هناك الكثري من الأفراد
الدار�سني ،وهذه هي امليزة اجليدة ،ف�أكرث
من  % 80من ال�شعب الإرتري اكمل حمو
ا لأمية ،وتوجد باملجتمع عادات م�شبعة
باالحرتام والتقدير لالن�سان ،فهو �شعب
ي�سعى للتمهيد للم�ستقبل ،ولديه رغبة
عارمة للعمل ،كما انه ميتلك نظرة وهمة
عالية من اجل النماء والتقدم نحو االمام.
فقد �شاهدت على �سبيل املثال اليابانيني،
و�شعب كوريا ،وهناك �أوجه �شبه كبرية
لل�شعبني مع ال�شعب ا لإرتري ،حيث تتبع تلك
ال�شعوب اللوائح ،والنظم ال�صادرة ب�شكل
جيد .وال �شك �أن االمور الهامة التي يهتم بها
امل�ستثمرون هي :متهيد االر�ضية املنا�سبة
لإ�رشاك ال�شعب يف جماالت العمل املختلفة،

والتحلي با لأخالق ال�سمحة ،واتباع النظم
واللوائح املرعية .وال�شعب االرتري يعرف
بالوفاء وحب العمل .باال�ضافة اىل �أنه
�شعب م�ضياف ،وهذا ما ميهد �أر�ضية منا�سبة
للم�ستثمرين .ولكن ا لإختالف يتمثل يف نق�ص
املهنيني املتمر�سني .واذا متكنا من توفري
ذلك ف�ستكون فر�ص العمل كبرية.
ماهي االمور الأخرى امل�ساعدة على �إجادة العمل ؟
او ًال ينبغي على املهني �أن يعرف ومييز
عمالءه ب�شكل جيد ،فاملهني عندما ي�ؤدي
عمله ب�شكل جيد ،ويتمكن من �إمتالك مهنته
ب�شكل وثيق ،ما ي�سهل عليه العمل .كما �أن
املهنة التي المتلكها جيد ًا تخلق لك م�صاعب،
وبالتايل يتعطل العمل .ويف الدول الإفريقية
ا لأخرى ف�إن املهن ي�شغلها الأجانب ،لأنهم
وحدهم من ي�ستطيعون مزاولتها ،وهذه
نظرة مرت�سخة يف خميلتهم� ،إال �أن الإرتريني
لديهم ميزة ح�سنة ،وهي جتربة كافة املهن،
ولديهم رغبة عالية يف امتالكها ،وبالرغم
من ذلك ولكي اليتم اال�رضار بالعمل ف�إنه يتم
تقدمي الدورات واالهتمام باملهنة والبد من
توفر الرغبة بتلبية االوامر.
هل �إجراء التجارب ب�شكل عام جيد ،ومتى تكون
خربة العمل كافية يف نظرك ؟
يف اليابان على �سبيل املثال يعملون حتى
وفاتهم ،ولدي �إميان ب�أنه الينبغى �أن ي�ستمر
حتى ذلك احلني ،ولكن البد �أن تبذل ق�صار
جهدك بكل وفاء وتنظيم ،واليوجد هناك عمل
للبي�ض او ال�سود ،وكافة اعمال التدري�س
تعتمد على اخلربة والتجارب ،ويف �أمريكا
واوروبا لكي يعمل االفراد االعمال االيجابية
ويف هذا يقولون " البد من العمل يف الوقت
واملكان الذي ينا�سبك " وهم بذلك يدخلون
�أمناط جديدة للعمل ،وهذا يعنى االعتماد
على االدوات املواكبة للتكنولوجيا لتتم
االدارة ب�شكل منظم ،وهم بذلك ي�ستطيعون
العمل يف منازلهم عرب �أجهزة الكمبيوتر.
ف�إذا كان ال�صباح عليهم ال�ساعة الثالثة

لي ًال ،ف�إنهم يقومون بالليل لي�ؤدوا العمل،
واليتطلب منهم �أن يح�رضوا اىل املكتب
ال�ساعة الثامنة �صباح ًا ،لأن الأهم هو �آداء
العمل بال�شكل الأمثل.
من هي الدول التي جذبتك يف تعامالتها االدارية
�ضمن الدول التي قمت بزيارتها؟
�أحب �أن �أذكر على �سبيل املثال اليابان
وزامبيا .فلليابان �إدارة غاية يف اجلمال
والروعة ،فمنها الإن�ضباط بالوقت
والنظافة ،وتوفري العوامل امل�ساعدة
 ،باال�ضافة اىل النظر اىل امل�ؤ�س�سات
وك�أنها من �أمالكك ،وغريها من االمور التي
جتذبك عند النظر اليها .لأن تواجد هذه
ال�صفات يف املوظفني ،ف�إن هذه امل�ؤ�س�سة
�ستكون بالت�أكيد ناجحة ،وعندما
تت�رصف ب�أمالك امل�ؤ�س�سة ك�أنها �أمالكك،
ف�إن ذلك يعترب �أحد ا لأمور امل�ساعدة على
زيادة الإنتاجية ،وقد �شاهدت يف �إرتريا
مبنطقة بي�شا نف�س هذه ال�صفات ،و�إعتبار
�أمالك امل�ؤ�س�سة من االمالك اخلا�صة يعترب
�أحد �أ�سا�سيات االدارة ،وهذا ي�ساعد على
تواجد املوظفني ومتابعتهم ،و�شعورهم
بامل�س�ؤولية ،وعملهم بكل وفاء وتفاين.
عملت باقليم القا�ش بركة ملدة طويلة ،فماذا الحظت
هناك ب�شكل فريد؟
مبا �أنني عملت بالكثري من الدول ،ولكني
�شعرت ب�شئ فريد يف �إرتريا ،ففي �إرتريا
هناك الكثري من املواطنني العاملني من �أجل
تطوير الوطن ،وه�ؤالء يعملون بهدف �إر�ساء
الأ�س�س لالجيال القادمة ،ويقولون يل "
ت�شجعي يا ابنتى ف�إن ال�ضيق �سوف يزول "،
كما تالحظ يف �إقليم القا�ش بركة االختالف
يف املعي�شة والتفكري ،و�أ�ستطعت هناك �أن
�أتعرف و �أعمل مع ت�سع قوميات ،وهذا �شئ
يبعث اىل ال�سعادة ،لدينا جمتمع يقول اذا
متكنا من ال�صرب على العمل ف�سنم�ضي نحو
التقدم .وقد الحظت تغيريا كبريا ،ويف الدول
االخرى خا�صة الدول املتطورة عندما يعملون
�شئا �صغريا يتحدثون قدر املحيطات� .أما يف
�إرتريا مي�ضى الوقت بالعمل واليوجد وقت
للحديث ،وهذا �شئ عجيب .وعندما كنت
�أعمل مب�ؤ�س�سة بي�شا مع االرتريني املثابرين
على العمل ،كنت �أم�ضي �أوقات �سعيدة معهم،
ومن جانبي �أ�صف ما حظيت به بالفر�صة
الذهبية.
يف اخلتام ماهو العمل الذي ترغبني �آداءه بكل
�إخال�ص ،وما هو العمل الذي تتمنني العمل فيه �أكرث؟
�أمتنى �أن �أعمل يف م�ؤ�س�سة مبجال القيادة
والإدارة ،و�أنا �أحرتم التدري�س املتزن
واحبه ،وعربه تتمكن من تتبادل التجارب مع
اخلرباء ،وتقوم بتجهيز البحوث والدرا�سات،
وتعمل على نقل االفكار والتجارب مع الطالب
يف كل م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وهذا من
اال�شياء املتميزة يف ارتريا ،واذا �أ�صبحت
تقوم بعمل معني من رغبتك اخلا�صة ف�إن ذلك
وحده ي�شعرك باالكتفاء .فعلى �سبيل املثال
اذا كنت م�س�ؤوال او عامال مثاليا ف�إن الكل
�سيحرتمك ،واليوجد �شئ �أكرب من ذلك ،ومبا
�أنك ت�ستطيع الت�أثري على الآخرين ،ف�إن ذلك
يدل على انك منتج.
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�صحة

الب�صل والثوم للوقاية من تطور مر�ض ال�سكري

�أ�صدرت خبريتا التغذية الدكتورة،
�سارة بروير ،وجوليت كيلو ،كتابا
جديدا يكر�س للفوائد ال�صحية للب�صل
والثوم.
ووفقا لكتاب "تناولوا طعاما �أف�ضل،
تعي�شون �أطول" ،ف�إن املواد املوجودة
يف الب�صل والثوم ت�ساعد يف حت�سني
م�ؤ�رش م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وهذا
يحمي اجل�سم من تطور مر�ض ال�سكري.
وقد �أثبتت نتائج التجارب التي �أجريت
على الفئران املخربية هذا الأمر.
وجاء يف الكتاب�" :أثبتت درا�سة علمية
�أن خال�صة  400و 600ملليغرام من الب�صل لكل
كيلوغرام من الوزن ،خف�ضت م�ستوى ال�سكر
عند الفئران املخربية بن�سبة  35و50%على
التوايل".
وت�شري اخلبريتان �إىل احتواء الب�صل والثوم
والكراث على الكربيت ،الذي ي�ساعد على تطبيع
م�ستوى ال�سكر يف الدم .وقد �أظهرت نتائج

جتربة �أجريت على متطوعني� ،أن تناول 100
غرام من الب�صل ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار م�ستوى ال�سكر
يف الدم.
�أما بالن�سبة للثوم ،ف�إن تناوله ب�صورة دورية
منتظمة يحفز عمل البنكريا�س ما يزيد من �إفراز
الإن�سولني� .إ�ضافة �إىل هذا ،يحتوي الثوم على
م�ضادات �أك�سدة ت�ساعد على تطبيع جميع عمليات
التجدد اجلارية يف اجل�سم.

خاليا جذعية لعالج الإيدز

طبي
تقرير
�أفاد
ن�رشته دورية "نيت�رش"
العلمية �أن فحو�صا
�أجريت ملري�ض بريطاين
م�صاب بفريو�س نق�ص
املناعة امل�سبب ملر�ض
الإيدز ،ر�صدت "اختفاء"
�أعرا�ض املر�ض بعد زرع
خاليا جذعية له ،يف
ثاين حالة من نوعها
على م�ستوى العامل.
و بد�أ املري�ض يتعافى
من فريو�س نق�ص املناعة
امل�سبب ملر�ض الإيدز
تدريجيا على مدار 18
�شهرا ،ومل يعد يخ�ضع لتناول �أدوية مكافحة
املر�ض.
وقال خرباء �إن الطريقة امل�ستخدمة لي�ست
عملية يف عالج معظم احلاالت املر�ضية
امل�صابة بالفريو�س ،لكنها قد ت�ساعد يوما
ما يف التو�صل لعالج.
وكان املري�ض ،الذي مل ُيك�شف عن ا�سمه،
قد ُ�شخ�صت �إ�صابته بالفريو�س عام  ،2003كما
ُ�شخ�صت �إ�صابته ب�رسطان الغدد الليمفاوية
املعروف با�سم "ملفوما هودجكني" املتقدم
عام .2012
وخ�ضع املري�ض لعالج كيمياوي ملكافحة
ال�رسطان ف�ضال عن زرع خاليا جذعية من
متربع لديه مقاومة لفريو�س نق�ص املناعة،
الأمر الذي �أدى �إىل تراجع �أعرا�ض الإ�صابة
بال�رسطان والفريو�س معا.
�شارك يف الدرا�سة الطبية باحثون من جامعة
"كوليدج لندن" و"�إمربيال كوليدج لندن" و
جامعتي "كمربيدج" و "�أك�سفورد".
تعد هذه املرة الثانية التي يخ�ضع فيها
مري�ض بالفريو�س لعالج باتباع نف�س الطريقة
التي �أف�ضت �إىل تراجع �أعرا�ض الإ�صابة
بفريو�س نق�ص املناعة.
كان املري�ض الآخر ،من برلني يف �أملانيا،
قد خ�ضع لعملية زرع نخاع من متربع لديه
مناعة طبيعية للفريو�س قبل ع�رش �سنوات.
تعد �ساللة فريو�س نق�ص املناعة "�إت�ش �آي
يف "-1الأكرث جتاوبا مل�ستقبالت "�سي �سي �آر
 "5لإدخال اخلاليا اجلذعية.
بيد �أن عددا قليال للغاية من الأ�شخا�ص
الذين لديهم مقاومة لفريو�س نق�ص املناعة
تكون لديهم ن�سختني متحورتني مل�ستقبل
"�سي �سي �آر ."5
ويعني ذلك �أن الفريو�س ال ي�ستطيع اخرتاق
خاليا اجل�سم التي ي�صيبها يف العادة.
لكن م�ستودع خاليا حاملة لفريو�س نق�ص
املناعة قد يظل يف اجل�سم ،يف حالة خمول،

لعدة �سنوات.
وقال باحثون بريطانيون �إنه بالإمكان
ا�ستخدام عالج جيني ي�ستهدف م�ستقبل "�سي
�سي �آر  "5يف املر�ضى امل�صابني بفريو�س
نق�ص املناعة.
وقال غراهام كوك� ،أ�ستاذ باحث باملعهد
الوطني لبحوث ال�صحة وقاريء يف الأمرا�ض
املعدية من جامعة �إمربيال كوليدج لندن� ،إن
نتائج الدرا�سة "م�شجعة".
و�أ�ضاف �" :إذا ا�ستطعنا فهم �سبب فعالية
العمل يف بع�ض املر�ضى دون الآخرين على
نحو �أف�ضل� ،سنقرتب من حتقيق الهدف
املن�شود لعالج فريو�س نق�ص املناعة".
وقال" :يف الوقت الراهن ال تزال تلك
الطريقة تنطوي على خماطر كبرية فيما يتعلق
بتطبيقها على بع�ض احلاالت املر�ضية".
"�أهمية حمتملة"
وقال �أندرو فريدمان ،وهو طبيب ا�ست�شاري
�رشيف يف جامعة كارديف� ،إن النتائج "مثرية
ولها �أهمية حمتملة".
و�أ�ضاف �أنه يلزم �إجراء متابعة �أطول للحالة
املر�ضية بغية الت�أكد من عدم ظهور الفريو�س
يف وقت الحق.
وقال" :على الرغم من �أن هذه الطريقة
العالجية لي�ست عملية على نحو وا�ضح
لعالج ماليني احلاالت امل�صابة بفريو�س نق�ص
املناعة يف �شتى �أرجاء العامل� ،إال �أن مثل
هذه النتائج قد ت�ساعد يف تطوير عالج نهائي
للمر�ض".
و�أ�ضاف �أنه يف ذات الوقت يلزم �أن يكون
الرتكيز على ت�شخي�ص فريو�س نق�ص املناعة
مبكرا ،وبدء املر�ضى يف تلقي العالجات
امل�ضادة للفريو�س طوال احلياة.
وقال �إن ذلك قد مينع انتقال الفريو�س �إىل
�آخرين ،ويجعل متو�سط عمر املري�ض الذي
يحمل الفريو�س �أقرب من الطبيعي.

العدد ()108

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

�إعداد /هاجر حممد نور

مادة غذائية فعالة �ضد ال�سرطان

اكت�شف علماء جامعة تافت�س
ا لأمريكية �أن تناول الطماطم ي�ساعد
يف خف�ض خطر ا لإ�صابة مبر�ض الكبد
الدهني وال�رسطان وااللتهابات.
ويفيد موقع " ،"MedicalXpress
ب�أن هذه اخل�صائ�ص الطبية تعود �إىل
احتواء الطماطم على مركب ليكوبني
�أحمر اللون.
هذا
�إىل
الباحثون
وتو�صل
اال�ستنتاج بعد جتارب �أجروها على
الفئران املخربية ،ت�ضمنت حقن
الفئران ال�صغرية مبادة ت�سبب
�رسطان الكبد .بعد ذلك ،خ�ضعت
هذه الفئران حلمية غري �صحية غنية
بالدهون .ويف نف�س الوقت ،تناولت
بع�ض هذه الفئران ع�صري الطماطم

الغني بالليكوبني.
وات�ضح للباحثني �أن الليكوبني
يرفع م�ستوى �أنواع البكترييا
املفيدة يف ا لأمعاء .وهذا بدوره
مينع منو بع�ض �أنواع البكترييا
امل�سببة لاللتهابات .كما انخف�ض
خطر ا لإ�صابة مبر�ض الكبد الدهني
وال�رسطان.
و �أ�شار الباحثون �إىل �أن فعالية
م�سحوق الطماطم كانت �أعلى من
ا�ستخدام مركب الليكوبني لوحده.
ووفقا للأطباء ،يعود هذا �إىل احتواء
الطماطم على مواد مفيدة �أخرى مثل
فيتاميني "  "Еو"  "Сوعنا�رص معدنية
ومركبات الفينول و �ألياف غذائية،
�إ�ضافة �إىل الليكوبني الذي يحدد
لون بع�ض الفواكه واخل�رضوات.

مواد منزلية ت�سبب عقم الرجال
ك�شف علماء من جامعة
نوتنغهام الربيطانية �أن
املواد الكيميائية املوجودة
يف املواد املنزلية واملواد
عقم
ت�سبب
الغذائية،
الرجال والكالب املنزلية.
موقع
ويفيد
ب�أن
" "MedicalXpress
الباحثني اختربوا ت�أثري
امللدنات (  )DEHPوثنائي
الفينيل متعدد الكلور 153
يف عينات ال�سائل املنوي
من
وكالب
ملتطوعني
�سالالت معروفة .وتوجد
املالب�س
يف
امللدنات
وال�سجاد والدمى وا لأ�سالك
ثنائي
�أما
وا لأر�ضيات.
املمنوع
153
الفينيل
ا�ستخدامه ،فال يزال يكت�شف
يف الو�سط املحيط واملواد
ا لغذ ا ئية .
وات�ضح للباحثني �أن هذه املواد
الت�أثري
نف�س
لها
الكيميائية
اجلن�سية
اخلاليا
يف
ال�سلبي
للإن�سان واحليوان .وهذا ما �أكدته
نتائج الدرا�سات اخلا�صة بتقييم
ت�أثري املواد امللوثة يف وظائف

للكالب.
املنوية
احليوانات
وقد افرت�ض الباحثون �أن املواد
املوجودة يف م�سارات اجلهاز
التنا�سلي للرجل ،تخف�ض من
حركة احليوانات املنوية وت�سبب
�أ�رضارا يف احلم�ض النووي ،ت�ؤدي
�إىل العقم.
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�شبابيات
�شبابية ناجحة

مبنا�سبة يوم املر�أة من املفيد ان يتم
تناول مو�ضوع املر�أة والتعليم  ،فاملر�أة
املتعلمة وهي بال �شك ام ت�ستطيع ان
تقدم الكثري لأ�سرتها ووطنها  ،وقد
طرح املو�ضوع للعديد من ال�شباب
وكانت �آرائهم على النحو التايل -:

ال�شابة يوهانا �سيوم -:
رغم ان �شعار " التعليم حق
للجميع " �شعار عاملي  ،قد طرح

منذع�رشات ال�سنني� ،إال انه مت
العمل به لتعليم االناث ب�شكل
فعال من الت�سعينيات .
يالحظ يف العديد من املناطق
يف العامل �إهمال املر�أة واحلط
من �ش�أنها  ،والتقليل من دورها
متخلفة
لإعتقادات
نتيجة
ومفاهيم مغلوطة  ،والزالت تلك
املفاهيم تربز يف بع�ض االحيان
 .حيث انه �إذا ما تعلمت املر�أة
وعملت على احداث تغيري نحو
االف�ضل يف حياتها وحميطها
ف�إن >لك يزعج البع�ض .
ال�شك ان تعليم املر�أة وما
حتدثه من تغيري  ،لهو مو�ضوع
هام و�س�ؤال كبري ،من املهم
طرحه ،و البد من االجابة عليه
 ،والرتيكز عليه يف النقا�ش .
وللتدليل على اهمية >لك
 ،ف�إنه باملقارنة بني االم
املتعلمة وماتقوم به من دور
ورعاية لأ�رستها واالم التي
مل حت�صل على فر�صة تعليم
وماتقوم به من دور يف اطار
ا�رستها  ،ف�إننا نالحظ الفارق
الكبري بينهما .
فاالم املتعلمة تربي ابناء
متعلمني  ،ونا�ضجني ويفهمون
احلياة ووي�ستوعوبون دورهم
فيها  ،بينما االم االمية يكون
دورها �ضعيف ًا واقل بكثري من
االم املتعلمة !!..
فاالم املتعلمة متتلك مهنة
تعتمد عليها ولها منها دخل
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وعائد ت�ستغله يف ت�سيري حياتها
وتنظيم او�ضاعها اال�رسية
واملعي�شية  ،وت�أمني م�ستلزمات
ابنائها وبيتها وزوجها .
و�إذا ما نظرنا لأبد من
ذلك واعمق  ،ف�إن دور املر�أة
املتعلمة يف جمتمعنا كبري
من حيث حماربتها للعادات
ال�ضارة واملتخلفة التي تعيق
م�سرية املجتمع ،وذلك بتحمل
م�سئوليتها  ،يف القيام
بالتوعية و�سط الن�ساء من اجل
حماربة العادات ال�ضارة كختان
االناث وزواج القا�رصات وغريه
من املفاهيم ال�ضارة واملتخلفة
كالعنف اال�رسي وكيفية وقاية
الذات من االمرا�ض املعدية
 ،ولها ا�سهاماتها من اجل
العمل والو�صول باملجتمع اىل
ما ن�صبو اليه من الرفاهية
واالزدهار .
ومبا ان ا�سهامات االنثى
اال�رسة
اطار
يف
كبرية
واملجتمع  ،وحتى ن�ضمن
ا�سهاماتهن ب�شكل اف�ضل واكرب
علينا جميع ًا احلر�ص على
تعليم بناتنا واتاحة فر�صة
ابراز الذات من اجل خدمة
نف�سها وخدمة جمتمعها .
واقول يف اخلتام ونحن االناث
علينا العمل وبكل قوة من اجل
التعليم والت�شجيع والتناف�س
من اجل جتميل احلياة لنتمكن
من خدمة جمتمعنا ب�شكل اف�ضل
واح�سن .
ال�شاب/برخت هبتظيون-:
عندما نذكر اهمية التعليم
يتبادر للذهن عدة معاين ومفاهيم

 ،ت�رسيع وتطوير التعلم ،
املعرفة  ،تطوير ال>ات  ،متتني
وتر�سيخ االميان واالعتقاد  ،و
وت�ستهدف التعرف على العادات
والقيم والعمل على املحافظة
عليها .

املر�أة والتعليم

فبالتعليم يتم نقل املعرفة
والقيم بطرق مبا�رشة وغري
مبا�رشة  ،عرب االمثال واحلكم
والق�ص�ص وتقدمي العرب .
فالتعليم املبا�رش او الر�سمي
 ،كما هو معلوم يتم باملدار�س
الدرا�سية
املراحل
وعرب
املختلفة من التعليم ما قبل
النظامي اىل املراحل اجلامعية
وما فوقها  ،اما التعليم غري
نكت�سبه
املبا�رش فهو الذي
يف حياتنا اليومية من حميطنا
�سواء كان عرب الق�ص�ص واحلكم
وما نكت�سبه عرب
واالمثال
املالحظه واال�ستماع .
كلنا يعلم ان االنثى هي
م�صباح املنزل ونوره .
فاالنثى حتى يف احليوان
�إذ�أ قارنا الثور والبقرة ،
فهي تنتج الكثري من االلبان
وم�شتقاتها التي تتوزع بني
تغذية اال�رسة وتقوية اقت�صادها
ببيع الناجت  ،بالتايل لي�س
هنالك مقارنة بني دورها ودور
الثور  ،وكذلك احلال يف الب�رش
 ،ف�إ>ا ما حر�صنا على تعليم
البنت كما الولد ف�إنه بال�شك
�سيكون دور البنت وا�سهامها
كبري .
فكما هو معلوم لكل ذيلب
الفارق الكبري بني النور
والظالم  ،فاالنثى هي نور
املنزل وم�صباحه  ،واال�رسة
التي بناتها متعلمات هي ا�رسة
ت�ضيئ ما حولها وبالتايل ت�ؤثر
وعرب
ايجاب ًا يف جمتمعها
املجتمع يف الوطن الذي يزدهر
با�سهاماتها .
ولذلك اقول بالنتيجة انه
ملعرفة وقيا�س كل دولة
مدى تطورها ميكن اي يقا�س
مبدى اهتمامها بتعليم االنثى
وت�أهيلها .
ف�إذا قلنا كم ن�سبة االناث
الالئي اكملن درا�ستهن اجلامعية
 ،ال�شك ان االجابات لن تكون
متنا�سقة  ،ففي ال�سابق كانت
اعدادهن قليلة وتعد باال�صابع
وذلك ناجت عن تلك املفاهيم
التي كانت �سائدة يف ذلك
الزمن  ،اما اليوم ويف القرن
ال ، 21ف�إنه على م�ستوى الوطن
او القارة وعلى امل�ستوى
العاملي وبف�ضل تقدم املفاهيم
 ،نالحظ اهتمام كبري بتعليم
االنثى وت�أهيلها  .ويف بالدنا
فقد متكنت املر�أة وبن�ضاالتها
من التحرر من مفاهيم االبوية
 ،ومتكنت من تغيري النظرة
الدونية جتاهها  ،ومتكنت
من حتقيق درجة كبرية من

االحرتام والتقدير لها ولدورها
 ،ومت ادخال قوانني وانظمة
ال�ضارة
العادات
حتارب
ومنع زواج القا�رصات الذي
كان يعيق الفتاة ومينعها
من موا�صلة التعليم .وان االم
املتعلمة ينعك�س تعليمها يف
تربية ابنائها الذين هم بال �شك
نا�ضجون وواعون  ،وذلك بحكم
معرفتها لأهمية العلم  ،ولذلك
ت�سعى دوم ًا لدفع ابنائها على
التعليم  ،لكي ي�صبح �أبنائها
اف�ضل حا ًال منها .
فاالم هي اول ما يتعرف
عليها الطفل ويردد لغتها او ًال
 ،فاالم املتعلمة حتر�ص على
�صحتها و�صحة ا�رستها  ،بل
وتلعب دور ًا كبري ًا يف تنظيم
اال�رسة ورعايتها  ،لذلك علينا
جميع ًا ودون فرز ان نحر�ص
على تعليم االنثى وت�شجيعها
بكل االمكانات.
ال�شابة ل�ؤوال يوهن�س-:
ال�شابة املتعلمة متحررة

من املفاهيم االبوية  ،والنظرة
املجتمعية املتخلفة  ،وتتبع
اال�سلوب والنظام العلمي يف
حياتها .فمث ً
ال االم املتعلمة �إذا
ما مر�ض طفلها تبادر بالذهاب
به اىل امل�ست�شفى والطبيب
 ،والتقبل الركون اىل الطب
ال�شعبي  ،وبالتايل ت�ضمن
مواطن معافى طف ً
ال كان او
زوج ًا وبالتايل �ضمان جمتمع
معافى .
وانا يف ر�أيي ا�صف املر�أة
املتعلمة  ،بامل�ؤ�س�سة املتكاملة
التي تعتمد على نف�سها وتدير
نف�سها بكل اقتدار وجدارة .
لأن الطفلة التي ح�صلت على
فر�ص تعليم جيد ف�إنها بال �شك
غد ًا �ستكون ام � ،ستنجب اطفال
ا�صحاء وجنباء يفيدون الوطن
اكرث .
ف�إذا ما اردنا �ضمان وت�سل�سل
التطور علينا العمل بكل ما

منلك من اجل تعليم االناث
وتوعيتهن  ،ويف اخلتام اقول
تعليم االنثى يعني تعليم
اال�رسة  ،وتعليم اال�رسة يعني
تعليم املجتمع  ،وعلينا العمل
مع ًا من اجل تعليم االنثى .
املهند�س فلمون تخلي -:
عموم ًا يف هذا الزمن الذي
نعي�شه ال ميكن ا�ستثناء االنثى
من التعليم  ،فبالنظر اىل
امللفات يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
 ،جند ان اعلى الدرجات يف
خمتلف مرافق التعليم ت�سجلها
الطالبات  .ولكن هل بنف�س
املقدار يجدن فر�ص التعليم ،
وهذا �س�ؤال مطروح بحاجة اىل
اجابة؟  .لكن عموم ًا التعليم
بالن�سبة يل يعني  ،املعرفة ،
الكفاءة ،التقدير واحرتام القيم

و االمكانات التي ت�ستطيع عربها
من تغيري العادات نحو االف�ضل
وغريه .ل>لك اقول منطلق ًا من
ذلك انه البد للعامل اليوم من
ا�صطفاف التعليم مع احلاجات
اال�سا�سية للإن�سان كاملاء
وامل�سكن،
والهواء والغذاء
فاغفال التعليم يعني االعاقة
بكل م�سمياتها واعرا�ضها  ،ف�إذا
ما حرمت االنثى من التعليم
ك�أنك عر�ضتها لالعاقة ،
وت�سببت يف جعلها عبئ ثقيل
على املجتمع .
لذلك البد من تعليم االنثى
 ،وتعليمها اليقت�رص على فك
احلروف بل البد من موا�صلة
تعليمها لبلوغ اعلى الدرجات
 .بحيث تعمل على تطوير
جمتمعها ووطنها  ،حينها ميكن
ان نقول انها تعلمت وت�أهلت .
ف�إذا ما رغبنا يف تطوير بالدنا
وازدهارها ف�إن ذلك يت�أتى عرب
تعليم االنثى  ،حتى نتمكن من
انتاج وتفعيل مقولة وراء كل
عظيم امر�أة  ،ومبا اننا اتفقنا
على ان الأنثى م�صباح املنزل
ونور البيت البد من تعليمها
وتطويرها لن�ضمن وطن ًا متطور ًا
لإن�سان متحرر.

10

اجلمعة 2019 / 3 /8

حرمان �آر�سنال من العبه �أمام مان�ش�سرت يونايتد

قرر االحتاد الإجنليزي ،حرمان �آر�سنال من جنمه يف موقعة مان�ش�سرت يونايتد،
الأحد املقبل ،يف �إطار اجلولة الثالثني من عمر الربميريليج .ووف ًقا ل�صحيفة
"�صن" ،ف�إن االحتاد الإجنليزي رف�ض ا�ستئناف �آر�سنال ب�ش�أن رفع العقوبة عن
لوكا�س توريرا ملدة  3مباريات .وكان توريرا قد ح�صل على بطاقة حمراء بعد
طرده يف مباراة توتنهام يف اجلولة املا�ضية بالربميريليج� ،إثر تدخل قوي
على داين روز العب ال�سبريز .وبهذه العقوبة ،ف�إن �آر�سنال �سيفقد توريرا يف
مباريات مان�ش�سرت يونايتد و�إيفرتون ونيوكا�سل بالدوري الإجنليزي املمتاز.
ويدخل �آر�سنال يف �رصاع مع مان�ش�سرت يونايتد ،حيث �أن اجلانرز ميلك  57نقطة
أخرا بنقطة وحيدة عن ال�شياطني احلمر رابع الرتتيب.
باملركز اخلام�س ،مت� ً

فالن�سيا يك�سر م�سل�سل التعادالت على ح�ساب بيلباو

و�ضع فالن�سيا حدا
مل�سل�سل نزيف النقاط
يف الليجا ،بعد �أن
حقق فوزا ثمينا على
ح�ساب �ضيفه �أتلتيك
بيلباو بهدفني دون
رد ،الأحد املا�ضي،
على ملعب (امل�ستايا)
�ضمن اجلولة الـ26
من الدوري الإ�سباين.
وبعد �شوط �أول �سلبي
بني الفريقني ،افتتح
"اخلفافي�ش" �سجل
التهديف يف الدقيقة
 49عن طريق املهاجم
الدويل الإ�سباين رودريجو
مورينو .ثم قتل املهاجم
الفرن�سي كيفني جامريو اللقاء
متاما بالهدف الثاين قبل النهاية
بدقيقة .وي�أتي هذا االنت�صار
املهم بعد �أيام من ت�أهل فالن�سيا
لنهائي ك�أ�س امللك بعد غياب دام
 11عاما ،عقب فوزه يف �إجمايل
مواجهتي ن�صف النهائي على
ريال بيتي�س ( ،)3-2لي�رضب
موعدا مع حامل لقب امل�سابقة
خالل �أربعة �أعوام ،بر�شلونة،

زيدان يدر�س العودة لريال مدريد

ك�شف تقرير �إعالمي ،عن تفكري
املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان،
يف العودة من جديد لتدريب ريال
مدريد الإ�سباين .وذكرت �صحيفة

الذي �أطاح بالغرمي التقليدي
ريال مدريد.وو�ضع فالن�سيا بهذا
االنت�صار حدا مل�سل�سل تعادالته
يف الليجا على مدار اجلوالت
الأربع املا�ضية .ورفع االنت�صار
ر�صيد الفريق للنقطة  36يرتقي
بها للمركز ال�سابع .من جانبه،
توقفت انت�صارات "�أ�سود البا�سك"
يف اجلولتني املا�ضيتني ،لي�سقط
الفريق يف فخ اخل�سارة ال�سابعة
هذا املو�سم ويتجمد ر�صيده
عند  33نقطة يف املركز الـ.11
موندو ديبورتيفو ،نقلاً عن برنامج
"� ،"Jugonesأن �إدارة ريال مدريد
توا�صلت مع زيدان ،من �أجل العودة
من جديد لقيادة الفريق امللكي قبل
مواجهة الأحد املقبل �ضد بلد الوليد
يف �إطار الليجا .و�أ�ضافت ال�صحيفة
"زيدان طلب من �إدارة ريال مدريد،
مهلة للتفكري على الأقل حتى يونيو
ُ
املقبل ،لتقييم العر�ض وامل�رشوع
امللكي" .وكان زين الدين زيدان قد
ا�ستقال من من�صبه ال�صيف املا�ضي،
بعدما قاد ريال مدريد حل�صد لقب
دوري �أبطال �أوروبا يف �آخر 3
موا�سم .وودع ريال مدريد ،دوري
�أبطال �أوروبا عقب اخل�سارة �أمام
�أياك�س ( ،)1-4كما خرج الأ�سبوع
املا�ضي من ك�أ�س ملك �إ�سبانيا على
يد الغرمي التقليدي بر�شلونة،
وابتعد عن املناف�سة يف الليجا.

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

كابو�س الرميونتادا يطيح
ب�سان جرمان يف ربع النهائي

تذوق باري�س �سان جرمان الفرن�سي
جمددا من الك�أ�س املرة للرميونتادا
وودع من ثمن نهائي دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم ،بعد خ�سارته �أمام
�ضيفه مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
 1-3مب�ساعدة من تقنية "يف ايه �آر"،
وقلب بورتو الربتغايل تخلفه �أمام
روما الإيطايل وحجز مقعده يف ربع
النهائي بعد التمديد م�ستفيدا من
التقنية ذاتها.وان�ضم يونايتد وبورتو
اىل �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي الذي
�صدم ريال مدريد الإ�سباين حامل
اللقب يف �آخر  3موا�سم ،وتوتنهام
الإنكليزي املت�أهل على ح�ساب
بورو�سيا دورمتوند الأملاين.وبات
يونايتد اول فريق يت�أهل بعد خ�سارته
بهدفني على �أر�ضه يف ذهاب دور
اق�صائي من امل�سابقة القارية ،برغم
اال�صابات الكثرية التي حلقت ب�صفوفه.

�أجويرو ي�ستهدف
انتزاع مكانة �شرير

ي�ستهدف النجم الأرجنتيني �سريجيو
�أجويرو ،مهاجم مان�ش�سرت �سيتي،
لإ�ضافة �إجنازا جديدا �إىل �سجله املميز
مع ال�سيتزينز ،عندما يواجه واتفورد
على ملعب "االحتاد" يف اجلولة  30من
الدوري الإجنليزي ،م�ساء الأحد املقبل.
وذكرت �صحيفة "مان�ش�سرت �إيفننج نيوز"
الإجنليزية �أن �أجويرو ميتلك فر�صة لزيادة
�سجله التهديفي على ملعب "االحتاد" لين�ضم
لقائمة العظماء يف الربميريليج ،ك�أكرث
الالعبني ت�سجيال على ملعب فريقهم يف
الدوري الإجنليزي .ميتلك �أجويرو حاليا
 96هدفا مع مان�ش�سرت �سيتي على ملعب
االحتاد ،منذ ان�ضمامه لل�سيتيزينز يف
 2011قادما من �أتلتيكو مدريد الإ�سباين،
وهو على بُعد هدفني من �أجل تخطي رقم
�آالن �شرير �صاحب الـ 97هدفا مع نيوكا�سل
على ملعب "�سانت جيم�س بارك" .ويت�صدر
هذه القائمة تيريي هرني مع �آر�سنال
بر�صيد  114هدفا ،على ملعب "هايربي"
ثم واين روين مع مان�ش�سرت يونايتد بر�صيد
 101هدف .و�إذا جنح �أجويرو يف ت�سجيل
هدفني �سينتزع املركز الثالث يف هذه
القائمة املميزة ،كما �أنه قادر على حجز
مركز الو�صافة �أي�ضا من "اجلولدن بوي".
�أجويرو ميتلك �سجال مميزا مع مان�ش�سرت
�سيتي �أمام واتفورد ،حيث �سجل � 10أهداف
يف  6مباريات �أمام الفريق الأ�صفر يف كل
البطوالت ،منها هاتريك يف ك�أ�س االحتاد
الإجنليزي يف عام  .2014جدير بالذكر
�أن �أجويرو ،الذي يحتل �صدارة هدايف
الدوري الإجنليزي ،جنح يف معادلة
رقم �شرير ك�أكرث العبي الربميريليج
ت�سجيال للهاتريك بر�صيد  11مرة.
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يوفنتو�س يزف خربا �سارا جلماهريه

طم�أن نادي يوفنتو�س الإيطايل
جماهريه ب�ش�أن احلالة ال�صحية جنم
خط الو�سط الدويل الأملاين �سامي
خ�ضرية ،الذي يعاين من عدم انتظام
يف دقات القلب .و�أكد مت�صدر الدوري
الإيطايل يف بيان �أن �سامي خ�ضرية
بد�أ اختبارات القلب املخطط لها وبد�أ
برناجما �شخ�ص ًيا للتدريبات.
�أي�ضا
ً
و�أ�ضاف البيان" :يف الوقت احلايل
�أكد الت�شخي�ص �أن خ�ضرية �سيعود
ملمار�سة ن�شاطه مع الفريق ب�شكل
كامل بعد اكتمال �شهر من يوم خ�ضوعه
للجراحة" .وكان نادي يوفنتو�س قد
�أكد ال�شهر املا�ضي �أن خ�ضرية خ�ضع
لعملية جراحية ناجحة يف القلب
بعدما مت ت�شخي�ص معاناته من عدم
انتظام يف دقات القلب ،و�سيغيب عن
�صفوفه لفرتة �شهر تقريبا .وقال بطل
�إيطاليا يف بيانه ال�سابق "�سيبقى �سامي
خ�ضرية يف تورينو الجراء فحو�ص
طبية ،ومن املمكن �أن يخ�ضع لدرا�سة
كهروفيزيولوجية ولعالج نهائي من
ا�ضطرابات دقات القلب مت ت�شخي�صها".
وتت�سبب هذه احلالة بعدم انتظام دقات
القلب وترفع من وتريتها ،وميكن
�أن ت�ؤدي اىل م�ضاعفات ت�شمل الدوار
وال�ضيق يف التنف�س والتعب.وتالحق
لعنة اال�صابات خ�ضرية هذا املو�سم

اذ مل يخ�ض �سوى  15مباراة ،ت�سع
منها يف الدوري الإيطايل .كما ابتعد
عن املالعب لفرتة خم�سة �أ�سابيع
يف �سبتمرب املا�ضي ب�سبب �إ�صابة يف
الفخذ ،قبل �أن ي�صاب جمددا يف الكاحل
بعد عودته يف نوفمرب املا�ضي .و�سبق
لل�سوي�رسي �ستيفان لي�شت�شتايرن
العب �أر�سنال الإنكليزي حاليا� ،أن
عاىل من حالة �صحية مماثلة حلالة
خ�ضرية ،يف �أواخر العام  2015عندما
كان يدافع عن �صفوف يوفنتو�س،
ما �أبعده عن املالعب لنحو �شهر.

املخ�ضرم فان بري�سي ي�صل �إىل �سقف الـ  200هدف
يف الدوريات الأوروبية

رفع املهاجم الهولندي املخ�رضم روبن فان بري�سي ر�صيده �إىل 200
هدف يف كافة الدوريات الأوروبية ،بعدما خا�ض  479مباراة خالل م�شواره
االحرتايف .وكان فان بري�سي قد انطلقت م�سريته الكروية بالدوري الهولندي
ثم انتقل �إىل الدوري الإنكليزي ومنه �إىل الدوري الرتكي قبل ان يعود جمدد ًا
�إىل املالعب الهولندية  .وجاء بلوغ فان بري�سي ( 35عاماً) لهذا ال�سقف
التهديفي بعدما ب�صم على ثالثية (هاتريك) ل�صالح نادي فاينورد روتردام
امام نادي �إمين يف اجلولة الرابعة والع�رشين من بطولة الدوري الهولندي
يوم الأحد املا�ضي .و�سجل فان بري�سي  144هدف ًا يف الدوري الإنكليزي منها
 96هدف ًا ل�صالح �أر�سنال و  48هدف ًا ل�صالح مان�ش�سرت يونايتد  ،بينما �سجل
 25هدف ًا يف الدوري الرتكي مع نادي فرنبخ�شة  ،فيما �أحرز  31هدف ًا يف
الدوري الهولندي ل�صالح نادي فاينورد روتردام  ،وجاءت على مرحلتني
 ،على اعتبار انه ارتدى قمي�صه يف بداية م�سريته الكروية قبل ان يغادر
النادي ويعود �إليه جمدد ًا بعد نهاية جتاربه الأوروبية .وميتلك املهاجم
الهولندي املخ�رضم العديد من اجلوائز و الإجنازات التي حققها يف م�شواره
الكروي بف�ضل �أهدافه العديدة  ،حيث توج بجائزة "احلذاء الذهبي" يف
الدوري الإنكليزي لعامني على التوايل مع ناديني خمتلفني ،بعدما حقق
الأوىل مع �أر�سنال بر�صيد  30هدفا يف عام  ، 2012بينما ح�صد الثانية مع
مان�ش�سرت يونايتد بر�صيد  26هدف ًا يف عام  ، 2013كما انه يعترب الهداف
التاريخي ملنتخب بالده بر�صيد  50هدفاً .ي�شار اىل �أن فان بري�سي �سجل
ا�رسع هدفني يف الدوري الإنكليزي  ،حيث �أحرز هدف ًا ل�صالح �أر�سنال بعد
مرور  28ثانية  ،فيما �سجل هدف ًا ل�صالح مان�ش�سرت يونايتد بعد  32ثانية .

نتائج دوري ابطال �أوروبا االربعاء 2019 - 03 - 06
23:00
23:00

مان�ش�سرت يونايتد – �إجنلرتا  3 : 1باري�س �سان جريمان  -فرن�سا
بورتو  -الربتغال  3 : 1روما � -إيطاليا
****************************

اليوم اجلمعة  2019 - 03 - 08الدوري الإ�سباين الدرجة الأوىل
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

ح�صد تتويجات هائلة من خالل مرهاوي قدو�س ويعقوب دب�ساي

العدد ()108

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

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

و�سط تكهنات ب�ش�أن م�ستقبله مع النادي اللندين

تتويجات منتخبنا الوطني يف رواندا تدفعه للتقدم بالت�صنيف القاري الإيطايل �ساري يخطط للمو�سم املقبل مع ت�شيل�سي

�أيام قليلة بعيد ح�صدهم االخ�رض
والياب�س بطواف رواندا الدويل للدراجات
الهوائية وخروجهم ب�ألقاب متعددة ،
كوفئ جنوم منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية بتقدمهم يف الت�صنيف الفردي
للدراجني اخلا�ص باالحتاد الدويل
للدراجات الهوائية (.)UCI
وكان يف مقدمة الدراجني امل�سجلني
طفرة يف الرتتيب الفردي للدراجني
االفارقة هو الفائز بلقب طواف رواندا
الدويل مرهاوي قدو�س الذي �إرتقى
�سبعة مراكز دفعة واحدة ليتواجد مبركز
الو�صافة بعد �أن و�صل ر�صيده �إىل (329
نقطة).

ويرتبع الدراج اجلنوب افريقي داريل
�إمبيي ع�ضو فريق ميت�شالن �سكوت
العاملي على ال�صدارة ولديه (1239
نقطة).وي�أتي مواطنه ريان جيبونز
باملركز الثالث.
وعاد املركز الرابع من ن�صيب االرتري
�سرياك ت�سفوم مع ر�صيد قدره (278
نقطة)  ،يف حني تبعه باملركز اخلام�س
اجلزائري يو�سف رقيقي.
وعلى غرار مرهاوي قدو�س � ،إ�ستغل
ال�شاب يعقوب دب�ساي ت�ألقه الالفت
يف �إ�ستحقاق رواندا الذي يحظى بدرجة
( )2.1يف ت�صنيف الطوافات العاملية ،
ليحقق قفزة يف مركزه بحلوله باملركز

للت�أكد من �أنها كاملة و�صحيحة

ال�ساد�س بر�صيد قدره  201نقطة.
وذهب املركز الثامن للدراج املحرتف
يف فريق دامين�شن داتا �أمانئيل
قرب�إذقابهري.
وعلى �صعيد املنتخبات الوطنية للكبار
 ،حل منتخب جنوب افريقيا باملركز االول
ويف جعبته ( 2066نقطة)  ،اما منتخبنا
الوطني فتاله باملركز الثاين بعد ان
�إ�ستقر عند  1418نقطة  ،اما املركز
الثالث فكان من ن�صيب منتخب اجلزائر
�صاحب ( 866نقطة)  ،يليه منتخب
رواندا باملركز الرابع واملغرب باملركز
اخلام�س.
وعلى �صعيد ترتيب املنتخبات
الوطنية اخلا�ص باالوملبياد � ،إنتزع
منتخبنا الوطني املركز التا�سع وهو االول
على �صعيد قارة افريقيا بعد ان بلغ
ر�صيده النقاطي  1115نقطة.
ويتقدم الالئحة منتخب ا�سبانيا
�صاحب ر�صيد نقاطي بلغ  2502نقطة
 ،تبعه منتخب ا�سرتاليا باملركز الثاين
وجاء املركز الثالث من م�صلحة منتخب
ايطاليا.
ملنتخبنا الوطني وجنومه  ،حيث توج
الدراج االرتري مرهاوي قدو�س بلقب
الن�سخة احلادية ع�رش و�إحتفظ بالقمي�ص
اال�صفر  ،و�أ�ضاف على ذلك القمي�ص
اخلا�ص بلقب �أف�ضل دراج �أفريقي ،
فيما �سطع الدراج ال�شاب يعقوب دب�ساي
بلقبني هما �أف�ضل دراج �شاب و�أ�سد
العقبة يف حني حاز منتخبنا الوطني على
الريادة واملركز االول يف ترتيب الفرق.

يف ريال مدريد

الوكالة العاملية ملكافحة املن�شطات حتلل بيانات معمل مو�سكو �صالح وكلوب بقائمة �إنقاذ "جبارة"

قالت الوكالة العاملية ملكافحة
املن�شطات� ،إنها �أنهت مرحلة �صعبة من
حتميل بيانات معمل مو�سكو ،و�ستبد�أ يف
حتليلها ،للت�أكد من �أنها كاملة و�صحيحة.
وكان احل�صول على تلك البيانات
وحتميلها والت�أكد من م�صداقيتها،
مهمة حددتها الوكالة العاملية من �أجل
ا�ستحداث نطاق افرتا�ضي ملعمل مو�سكو
بالكامل.
وقال جونرت ياجنر ،مدير قطاع
التحقيقات واملعلومات يف الوكالة
العاملية ملكافحة املن�شطات ،يف بيان "�إنها
مهمة �شاقة ت�ضمنت حتميل ما يزيد على
مليون ون�صف مليون ملف لكننا �سنوا�صل
العمل لتحقيق تقدم ملمو�س .ما قمنا به
يتمثل �أ�سا�سا يف عملية كاملة لإعادة �إن�شاء
معمل مو�سكو ولكن على نطاق افرتا�ضي
ما ي�سمح لنا بربط البيانات املختلفة حتى
ن�ضمن �أن املعلومات التي ح�صلنا عليها
كاملة ودقيقة ومل يتم التالعب بها".
وعملية احل�صول على البيانات والتحقق
منها هي العقبة الأخرية للوفاء بال�رشوط
املفرو�ضة قبل رفع احلظر عن الوكالة
الرو�سية ملكافحة املن�شطات.
واتخذت الوكالة العاملية ملكافحة
مثريا للجدل يف �سبتمرب
قرارا
ً
املن�شطاتً ،
 ،2018برفع الإيقاف عن الوكالة الرو�سية
ب�رشط ال�سماح ملفت�شني بالو�صول �إىل
بيانات مو�سكو ،التي حجبت عن الوكالة

الدولية لفرتة طويلة.
ومت �إيقاف الوكالة الرو�سية ملكافحة
املن�شطات يف  ،2015بعد �صدور تقرير
الوكالة العاملية الذي �أثبت وجود نظام
ممنهج برعاية الدولة لتناول املن�شطات.
و�أثبت تقرير �آخر �صدر يف العام
التايل ،وجود �أكرث من �ألف حالة من�شطات
يف العديد من الريا�ضات خا�صة يف
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية ،التي
ا�ست�ضافتها رو�سيا يف مدينة �سوت�شي،
يف .2014
وتعترب البيانات التي مت احل�صول
عليها من معمل مو�سكو �أ�سا�سية من �أجل
توجيه اتهامات متما�سكة �ضد ريا�ضيني
جل�أوا للغ�ش ،وا�ستبعاد ريا�ضيني �آخرين
م�شتبه يف تعاطيهم من�شطات على نطاق
وا�سع ،على �أ�سا�س التحقيقات ال�سابقة
التي �أجرتها الوكالة العاملية ،التي قادها
ريت�شارد باوند وريت�شارد مكالرين.
ومن املتوقع �أن ت�ستغرق العملية ما
بني �شهرين �إىل � 3أ�شهر.
وقال ياجنر "رغم التحدي الكبري �إال
�أننا نثق يف قدرتنا على معرفة �إن كان
هناك حلقة مفقودة �أم ال .مبجرد �أن ن�شعر
بالر�ضا من �أن البيانات �صحيحة �سنكون يف
و�ضع ميكننا من امل�ضي قدما �إىل املرحلة
التالية وتقدمي الدعم لالحتادات الريا�ضية
وغريها من وكاالت مكافحة املن�شطات
لإدانة الريا�ضيني الذين جل�أوا للغ�ش".

عا�شت جماهري ريال مدريد الإ�سباين
ليلة حزينة ،بتعر�ض "امللكي" �إىل هزمية
مذلة ،الثالثاء� ،أمام �أياك�س �أم�سرتدام
الهولندي  ،1-4ومغادرته دوري �أبطال
�أوروبا من بوابة دور الـ 16مل�سابقته
املف�ضلة ،ورمبا ي�ؤدي ذلك اخلروج �إىل
"زلزال" يف �سانتياغو برنابيو يطال العديد
من الر�ؤو�س يف الفريق.
وودع ريال مدريد دوري �أبطال �أوروبا
بخ�سارته  3-5يف جمموعة املواجهتني
�أمام �أياك�س الهولندي ،لي�سدل ال�ستار
مبكرا على بطولته املف�ضلة ،وهو حامل
لقبها  3مرات متتالية.
وتوقعت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية �أن
ي�ؤدي ال�سقوط �أمام �أياك�س �إىل الإطاحة
باملدرب الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري،
وا�ستقطاب جنوم جدد بغية تعوي�ض
الفراغ الذي تركه رحيل كري�ستاينو
رونالدو ،على ر�أ�سهم النجم امل�رصي حممد
�صالح� ،أو نيمار � ،أو هاري كني.
قائمة
ال�صحيفة
وا�ستعر�ضت
باملر�شحني لقيادة املرينغي املو�سم
املقبل ،بعد وجود توجه قوي لدى �إدارة
النادي للإطاحة بالأرجنتيني �سانتياغو
�سوالري ،الذي خ�رس بطولة الك�أ�س
والت�شامينزليغ.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن �أبرز املر�شحني
خلالفة �سوالري هم على الرتتيب:
الربتغايل جوزيه مورينيو (بال عمل
حاليا) ،الأملاين يورغن كلوب (ليفربول)،
الأرجنتيني ماوريت�سيو بوت�شيتينو
(توتنهام) ،الإيطايل ماك�سيمليانو �أليغري
(يوفنتو�س) ،ومواطنه �أنطونيو كونتي
أخريا الأملاين يواكيم لوف
(ال يعمل) ،و� ً
املدير الفني للمنتخب الأملاين.
كما عر�ضت قائمة بالنجوم املر�شحني
لالن�ضمام �إىل ريال مدريد خالل "املريكاتو
ال�صيفي"� ،ضمت حممد �صالح العب
ليفربول و�إيدن هازارد جنم ت�شل�سي،
وكيليان مبامبي ونيمار من �سان جرمان،
وهاري كني من توتنهام.

قال الإيطايل ماوريت�سيو �ساري مدرب
ت�شيل�سي يوم الأربعاء �إنه ال ي�شعر بالقلق
من تكهنات ب�ش�أن م�ستقبله يف النادي
املناف�س بالدوري االجنليزي املمتاز لكرة
القدم ويخطط بالفعل للمو�سم املقبل.
ويتعر�ض �ساري النتقادات يف ت�شيل�سي
بعد �أن تراجع ترتيب الفريق للمركز
ال�ساد�س وخرج من ك�أ�س االحتاد �أمام
مان�ش�سرت يونايتد ثم خ�رس نهائي ك�أ�س
رابطة الأندية �أمام مان�ش�سرت �سيتي ال�شهر
املا�ضي.
وقال �ساري لل�صحفيني قبل مواجهة
�ضيفه دينامو كييف يف دور ال�ستة ع�رش
بالدوري الأوروبي على ملعب �ستامفورد
بريدج يوم اخلمي�س ”(التكهنات) لي�ست
م�شكلة كبرية .امل�شكلة احلقيقية هي
النتائج .ما عدا ذلك لي�س مهما حاليا.
”الثقة مل تفارقني .لكنني �أريد �أن
�أركز فقط على الأداء والنتائج� .أريد
الفوز من �أجل الفريق والنادي ولي�س من
�أجل م�ستقبلي .فلي�س هذا هو املهم“.

ويعني الفوز بلقب الدوري الأوروبي
�أن يح�صل ت�شيل�سي على بطاقة ت�أهل
تلقائية لدور املجموعات بدوري �أبطال
�أوروبا املو�سم املقبل لكن �ساري ي�أمل
يف الت�أهل مبا�رشة عن طريق �إنهاء املو�سم
�ضمن املربع الذهبي.
وتتبقى للفريق اللندين الذي ميلك 56
نقطة مباراة م�ؤجلة عن مناف�سيه مان�ش�سرت
يونايتد (الرابع بر�صيد  58نقطة)
و�أر�سنال (اخلام�س بر�صيد  57نقطة).
وقال �ساري ”�أعتقد �أن ب�إمكان ت�شيل�سي
الت�أهل لدوري الأبطال عرب بوابة الدوري
املمتاز� .سنقاتل من �أجل هذا الهدف.
”ت�شيل�سي يت�أخر بفارق نقطتني فقط
يف الوقت احلايل ولنا مباراة م�ؤجلة.
و�أ�ضاف ”الدوري الأوروبي بطولة مهمة
جدا� .إنها البطولة الثانية على ال�صعيد
القاري .ولهذا فهي مهمة للغاية .كما �أنها
م�ؤهلة لدوري الأبطال املو�سم املقبل.
لهذا ال�سبب نحن ن�سعى للتتويج بهذه
البطولة“.

ت�ألقوا يف دوريات �أوروبية �أخرى

جنوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإجنليزي املمتاز

يعترب الدوري االجنليزي من �أقوى
امل�سابقات على م�ستوى العامل ،لذا يكافح
الالعبون دائ ًما فى اال�ستمرار على نف�س
الوترية وتقدمي م�ستويات قوية ،ومن امل�ؤكد
�أن هناك �آخرين مل يحظوا بفر�صة كافية ومل
يحالفهم احلظ يف �إثبات �أنف�سهم ،وملع جنمهم
يف دوريات �أخرى بعد مغادرة �إجنلرتا.
ون�ستعر�ض يف التقرير التايل ت�شكيلة
الالعبني الذين جنحوا يف �إثبات مواهبهم بعد
الرحيل عن الدوري الإجنليزى.
بيرت جالوت�شي -اليبزيج:
حار�س املرمي املجرى �صاحب الـ 28عا ًما
لعب ل�صالح نادي ليفربول الإجنليزي بني
عامى  ،2007-2013بالرغم من �أنه مل ينجح
يف الظهور ب�شكل جيد واملناف�سة مع ليفربول
ولكن عند ان�ضمامه �إىل نادي اليبزيج �أ�صبح
�أف�ضل حرا�س املرمي يف الدوري الأملاين.
فدريكو فازيو -نادي روما:
املدافع ال�سابق لفريق توتنهام البالغ
من العمر  31عا ًما ،انتقل ايل نادي روما عام
 2016وجنح الأرجنتيني البالغ من العمر 31
عاما مع فريقه روما.
جريوم بواتينج – نادي بايرن ميونخ:
ان�ضم املدافع الأملاين �إىل مان�ش�سرت
�سيتي عام  2010ويف عام  2011ان�ضم ايل
نادي بايرن ميونخ وح�صل على �أف�ضل مدافع
يف الدوري الأملاين يف �آخر عاميني و�شارك
يف ك�أ�س العامل  2014والتي فازت بها
املاكينات.
فيليبي لوي�س� -أتلتيكو مدريد:
لعب الربازيلي يف ت�شيل�سي عام ،2014
وانتقل يف عام � 2015إىل اتليتكو مدريد
والآن �أ�صبح من �أف�ضل العبني اجلبهة الي�رسى
يف العامل.
�سو�سو -ميالن:
الالعب الإ�سباين يف مركز خط الو�سط ،لعب
ل�صالح ليفربول وانتقل يف عام � 2015إيل �إيه
�سي ميالن و�أ�صبح من �أف�ضل العبي الفريق.

باولينيو -جواجنزو �إيفرجراند:
انده�ش اجلميع عندما وقع العب خط
الو�سط الربازيلي لفريق بر�شلونة يف املو�سم
ال�سابق وقد �ساهم مع الفريق يف الفوز
بالدوري اال�سباين وكان قاد ًما من جواجنزو
�إيفرجراند يف الدوري ال�صيني وكان الالعب
قد لعب ل�صالح فريق توتنهام قبل ان�ضمامه
�إيل بر�شلونة.
لوي�س �ألبريتو -الت�سيو:
الالعب اال�سباين لعب ل�صالح ليفربول من
عام � 2013إيل  2016و�سطع جنمه مع نادي
الت�سيو يف �آخر عامني وجنح يف خطف �أنظار
�أكرب الأندية الأوروبية مثل بر�شلونة و�أتليتكو
مدريد.
ياجو �أ�سبا�س� -سيلتا فيجو:
غادر الالعب فريقه ال�سابق ليفربول
وانتقل �إىل �سلتا فيجو و�أ�صبح �أدا�ؤه رائ ًعا
يف املوا�سم الأخرية و�أ�صبح واحد من �أف�ضل
حاليا.
املهاجمني يف العامل ً
فلوران توفان -مار�سيليا:
لعب الفرن�سي �صاحب الـ 26عا ًما،
واحلا�صل علي ك�أ�س العامل مع منتخب بالده،
ل�صالح نيوكا�سل عام  ،2015ثم انتقل �إىل
فريق مار�سيليا وح�صل توفان يف العاميني
ال�سابقيني علي جائزة �أف�ضل العب يف
الفريق.
�سريجي جنابري -بايرن ميونيخ:
الأملاين ال�شاب الذي لعب ل�صالح نادي
�أر�سنال ورحل عام  ،2017ثم انتقل ايل بايرن
ميونخ وجنح بع�ض ان�ضمامه للفريق فى
تقدمي م�ستوى جيد وميلك القدرة علي �أن
ي�صبح من �أف�ضل العبى يف العامل.
�أندري كراماريت�ش -هوفنهامي:
املهاجم الكرواتي ال�سابق لفريق لي�سرت
�سيتي ،مل ي�ستطع �أن يظهر ب�شكل جيد
مع فريقة ال�سابق ولكن بعد انتقاله �إىل
هوفنهامي جنح فى �أن ي�صبح من �أف�ضل
املدافعني فى الدوري الأملاين.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()108

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

�إعداد/عادل �صالح
يف �سطور

اقوال ماثورة

ليلى خالد
(1944م -
).................
�شخ�صية فل�سطينية منا�ضلة
 ،اتخذت اال�سم احلركي �شادية �أبو غزالة تيمن ًا ب�أول
منا�ضلة فل�سطينية ت�سقط �شهيدة بعد حرب .1967
ولدت ليلى خالد يف مدينة حيفا عام 1944م حيث كانت
ال تزال حتت االنتداب الربيطاين و�أثناء حرب  48قام غالبية �سكان العرب مبا فيهم عائلة ليلى
باللجوء �إىل خميمات يف لبنان .ويف  15من عمرها ان�ضمت مع �أخيها �إىل حركة القوميني العرب
امل�ؤ�س�سة من طرف جورج حب�ش.التي �أ�صبحت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف �سنة .1968
وهي ع�ضوة يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،وتعترب �أول امر�أة تقوم بخطف طائرة،ويف
�أغ�سط�س من عام 1969م حيث قامت بخطف طائرة �شركة العال الإ�سرائيلية وحتويل م�سارها
�إىل �سورية بهدف �إطالق �سراح املعتقلني يف فل�سطني ،ولفت �أنظار العامل �إىل الق�ضية الفل�سطينية.
وبعد فرتة قامت بخطف طائرة  TWAالأمريكية التي هبطت يف لندن و�ألقي القب�ض عليها
و�أفرج عنها بعد ذلك وتعي�ش الآن يف الأردن مع زوجها ووولديها وهي حاليا ع�ضو يف املجل�س
الوطني الفل�سطيني.
ويف بداية عام 1969م ان�ضمت �إىل مع�سكرات تدريب تابعة للجبهة ال�شعبية يف الأردن .يف يوم
� 29أغ�سط�س من عام 1969م قامت ليلى مب�ساعدة �سليم العي�ساوي بخطف طائرة ركاب �أمريكية
للرحلة رقم  840التي ت�صل خط لو�س اجنل�س/تل ابيب .حيث قاما بال�صعود �إىل الطائرة لدى
توقفها يف روما وبعد مرور ن�صف �ساعة من �صعودهم للطائرة قاما بتغيري م�سار الرحلة �إىل دم�شق
يف �سوريا حيث قاما ب�إخراج الركاب الـ 116ثم فجرا الطائرة.
وبعد ذلك حاولت ليلى خالد خطف طائرة �أخرى يف يوم  6من �سبتمرب عام 1970م ،حيث
توجهت �إىل فرانكفورت مع املنا�ضل النيكاراغوي باتريك �أرغويلو والذي كان يحمل ا�سم ًا م�ستعار ًا
(رينيه) ،ا�ستقلت ليلى خالد ورفيقها طائرة «العال» الإ�سرائيلية كجزء من عملية مركبة خلطف
ثالث طائرات ،واحدة يف زيوريخ و�أخرى يف �أمريكا .انتهت العملية بكارثة ،تخلف رفيقان لليلى
عن احل�ضور ،قتل �أرغوليو ب�إطالق ر�صا�ص حرا�س الطائرة خالل هبوط الطائرة �إ�ضطرار ًا يف
مطار هيرثو يف لندن  ،فيما �سقطت هي �أ�سرية لدى �سكوتالنديارد� .أطلق �سراحها يف عملية تبادل
بعد حوايل �شهر �إثر خطف رفاقها لطائرة ".بان امرييكان" يف ال�سنة التالية قامت اجلبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني بالتخلي عن �أ�سلوب خطف الطائرات وا�ستخدام و�سائل �أخرى للمقاومة.
ليلى خالد ت�شغل من�صب القيادة يف املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية� ،أم لطفلني واليوم تعي�ش
مع زوجها يف العا�صمة الأردنية عمان.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية-:
 يف الثامن من مار�س عام 1979م -:تا�سي�س االحتاد الوطني للمر�أة االرتريةويف هذا ال�سياق حتتفل احتاد املر�أة االرترية يف عام 2019م مبرور  40عاما
من ت�أ�سي�سها حتت �شعار (ال�سالم نتاج �صمودنا والتنمية ثمار جهودنا).
االحداث اخلارجية-:
 يف الثامن من مار�س عام 1618م -:يوهان�س كيبلر يكت�شف القانون الثالثحلركة الكواكب ما يعرف بقوانني كبلر.
 يف الثامن من مار�س عام 1655م -:جون كا�سور ي�صبح �أول الرقيق املعرتفبهم قانوني ًا يف م�ستعمرات �إجنلرتا يف �أمريكا ال�شمالية.
 -يف الثامن من مار�س عام 1844م -:امللك �أو�سكار �أنا يعتلي عر�ش ال�سويدوالرنويج.
 يف الثامن من مار�س عام 1911م -:بدء ا�ستعمال الب�صمات للمرة الأوىل� ً
أداة للك�شف عن اجلرائم وكان ذلك يف نيويورك.
 يف الثامن من مار�س عام 1920م -:امل�ؤمتر ال�سوري العام املنعقد يف دم�شقمب�شاركة ممثلني عن كافة املناطق ال�سورية يعلن قيام "اململكة العربية
ال�سورية" على �أرا�ضي �سوريا الطبيعية وتن�صيب الأمري في�صل ابن ال�شريف
ح�سني بن علي ً
ملكا عليها.
 يف الثامن من مار�س عام 1930م -:مهامتا غاندي يبد�أ الع�صيان املدينوذلك لإجبار اململكة املتحدة على منح اال�ستقالل للهند.
 يف الثامن من مار�س عام 1957م -:م�صر تعيد فتح قناة ال�سوي�س وذلكبعد �إكمال �إن�سحاب القوات الإ�سرائيلية من �سيناء وقطاع غزة.
 يف الثامن من مار�س عام 1974م -:تد�شني مطار �شارل ديغول يف باري�س. يف الثامن من مار�س عام 1977م -:اجلمعية العامة للأمم املتحدة تختارهذا التاريخ للإحتفال باليوم الدويل للمر�أة.
 يف الثامن من مار�س عام 2014م -:اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777والتي �أقلعت من كواالملبور متجهة �إىل بكني وكانت حتمل على متنها
� 239شخ�ص من �ضمنهم طاقم الطائرة.

من اقوال العظماء

 احلب �شعور يح�س به كثريونوي�ستمتع به قليلون(.جورج جان
ناثان)
ُ
للحياة هو الإح�سا�س؛
 الهدف ال�ساميِ
ال�شعور ب�أننا نحيا  ،ولو ب�أمل(.جورج
غوردون بايرون)
قو�س قزح و�سط عوا�صف احلياة
 كن َ ،كن
�ضياء امل�ساء الذي تنق�شع الغيومُ
َ
َ
ب�شعاع ي�ست�شرف
ب�إبت�سام ِته  ،و ُيلو َِّن الغد
ٍ
امل�ستقبل(.جورج غوردون بايرون)
 ُهناك م�أ�ساتان يف احلياة  ،الأوىلتخ�سر ما يتمناه قلبُك  ،والأخرى
هي �أن
َ
َ
حت�صل عليه(.جورج برنارد
هي �أن
ُ
�شو)
 لو �أنني �أ�ستطيع القراءة ب�إ�ستمراردائم ًا  ،فلن �أكون يف حاجة �إىل رفقة �أي
�شخ�ص(.جورج غوردون بايرون)
قاعدة ْ � ،أ�سعد
 � ّأ�سـ�س حيَاتك على ِنف�سك ق ْبل ِّ
كل َ�شيء(.جورج برنارد
َ
�شو)
 مل يكن البقاء علي قيد احلياةهدفا للمرء بل البقاء �إن�سانا(.جورج
�أورويل)
 قبل �أن تبد�أ بال�شيء  ،عليك �أنتفكر كيف تنهيه(.جورج برنارد �شو)
 الدنيا �أربعة �أ�شياء :املال ،والكالم،واملنام ،والطعام؛ فاملال يُطغي ،والكالم
يُلهي ،واملنام يُن�سي ،والطعام يُ�سقي.
(معروف الكرخي)
 الإجناز قيد ،فهو يجرب املرء علىحتقيق �إجناز �أكرب�(.ألبري كامو)
 �إن العظماء الذين عرفناهم يفحياتنا هم ا�شخا�ص عرفوا الهزمية
 ,عرفوا املعاناة  ,عرفوا امل�صاعب ,
وعرفوا اخل�سارة  ,لكن يف نف�س الوقت
عرفوا الطريقة التي يتعاملون فيها مع
كل ذلك(.اليزابيث كوبلر رو�س)
 لو �أردت امل�ساعدة يف فعل �شيء ما ,فاطلب امل�ساعدة من �شخ�ص م�شغول ,
فكلما عملت اكرث كلما زادت مقدرتك
على عمل املزيد(.لو�سيل بال)
 �إن ابتغيت �أن ت�ستطلع قلوب غريكومل تطلعهم على ما يف قلبك ,فقد
�أخط�أت ال�سبيل( .جان جاك رو�سو)
 علمتني الريا�ضيات �أن لكل جمهولقيمة  ,فال حتتقر �أحد ًا ال تعرفه.
(�إبراهيم �أ�صالن)
 �إذا مل جتد �أي طريق �إىل النجاح ،فا�صنع �أنت الطريق(.جاك كانفيلد)
 كنت �أفكر و�أنا �أرى ال�شاطئ ي�ضيقيف مكان ويت�سع يف مكان �آخر� ،ش�أن
احلياة تعطي بيد وت�أخذ باليد الأخرى.
(الطيب �صالح

�سيارة تتحول �إىل خلية نحل يف حلظات!
فوجئ رجل من
"زيجونغ"
مدينة
ال�صينية بكمية هائلة
من النحل هاجمت
�سيارته خالل تنقله يف
�أحد �شوارع املدينة.
وي�ؤكد �شهود عيان �أن
النحل كان متجمعا
ب�أعداد كبرية على
�أحد �أ�سالك الكهرباء،
وحني مرور ال�سيارة،
بد�أ مبهاجمتها فج�أة ليغطي جزءا
كبريا منها يف م�شهد ملفت للنظر.
وتبعا لقناة " "UPIعلى
الإنرتنت ،ف�إن احلادثة مل ت�سفر عن
�أي �إ�صابات ،وا�ستدعي �أخ�صائيون
قاموا بجمع النحل يف �صناديق

خا�صة ،ونقلوه �إىل مكان �آمن.ويف
حادثة م�شابهة ،هاجم �رسب من
النحل رجال كان مي�شي مع كلبيه يف
تك�سا�س عام  ،2016لكن احلادثة
ت�سببت حينها بوفاة الكلبني ونقل
الرجل �إىل امل�ست�شفى بعد �أن تلقى
�أكرث من  50ل�سعة.

علق على �شجرة ت�سلقها لطلب
ال�صفح من زوجته

ت�سلق �أحد �سكان حي مارينو يف
العا�صمة الرو�سية مو�سكو� ،شجرة
بجانب املبنى الذي يقيم فيه ،لطلب
ال�صفح من زوجته التي منعته من

دخول املنزل ،كما ذكرت قناة REN
 TVالتلفزيونية .ووفقا للقناة،
قرر الرجل التحدث مع زوجته من
خالل النافذة بعد رف�ضها عودته
�إىل املنزل ،ومتكن من ت�سلق �شجرة
على ارتفاع  5طوابق ،لكنه ف�شل من
النزول من هذا االرتفاع .و�إىل مكان
احلادث ،ا�ستدعى املارة فريق �إنقاذ
�ساعد الرجل من النزول عن ال�شجرة،
ومت حتويله �إىل �أحد مراكز ال�رشطة،
حيث ُ�سمح له بق�ضاء الليل.ومل تذكر
القناة ما �إذا كان الرجل متكن من
م�صاحلة زوجته .

اكت�شاف املئات من ال�سالحف احلية يف
حقائب �سفر بالفلبني

عرث موظفو اجلمارك يف مطار
"مانيال" الدويل يف الفلبني على
� 1529سلحفاة ملفوفة ب�رشيط
ال�صق وحم�شوة يف  4حقائب.
واكتُ �شفت ال�سالحف ال�صغرية
احلية داخل الأمتعة (غري
املطالب بها من قبل �أحد) ،حيث
�سافرت من هونغ كونغ ،يوم
الأحد  3مار�س .وذكرت التقارير
�أن قيمة املحتويات بلغت 4.5
مليون بيزو (� 85ألف دوالر) ،يف
ال�سوق ال�سوداء.
وتك�شف ال�صور وجود املئات
من ال�سالحف ال�صغرية امللفوفة
ب�رشيط ال�صق ،حيث ُو�ضعت يف
�صناديق معب�أة داخل احلقائب.
وتعتقد ال�سلطات �أنه رمبا مت �إبالغ
راكب فلبيني عن عقوبة التجارة
غري امل�رشوعة للأحياء الربية،
لذا قرر عدم املطالبة باحلقائب
الأربع لدى و�صوله.
وفيما بعد�ُ ،سلمت الزواحف �إىل
وحدة مراقبة حركة احلياة الربية
التابعة لوزارة البيئة واملوارد
الطبيعية ،وفقا ملكتب اجلمارك
(.)Bureau of Customsوت�صل

عقوبة تهريب الأحياء الربية غري
امل�رشوعة يف الفلبني� ،إىل ال�سجن
عامني تقريبا ،بالإ�ضافة �إىل غرامة
تبلغ نحو � 200ألف بيزو.
ويف العام املا�ضي ،قال م�س�ؤولو
اجلمارك �إنهم �سلموا �أكرث من 560
نوعا من احليوانات الربية والأنواع
املهددة باالنقرا�ض لل�سلطات.
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