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تطورا ملحوظا املواقد اخلالية من الدخان ت�شهد تو�سعاً
الدكتورة/ويني :طب الأ�سنان يف البالد ي�شهد ً
افادت وزارة الزراعة بان اكرث
من  160الف ا�رسة يف البالد
ت�ستخدم مواقد ادحنت اخلالية من
الدخان وقليلة ا�ستهالك احلطب،
يف اطار اجناح جهود حماية الرثوة
الغابية.
واو�ضحت م�س�ؤولة التدبري املنزيل
يف وزارة الزراعة ال�سيدة مربات
ابرها ،ان ا�ستخدام موقد ادحنت
يلعب دور ًا ال ي�ستهان به حلماية
اال�شجار واملوارد الطبيعية االخرى
واحلفاظ على �صحة االمهات.
وا�شارت اىل ان الرتكيز االن
اكرث لن�رش املوقد يف املناطق ذات
الكثافة ال�سكانية ،وتقوم وزارة
الزراعة بتنظيم الدورات التدريبية
ل�صيانته ب�سهولة ،وذكرت بان

ي�شهد طب اال�سنان تطورا ملحوظا
 ،مع تو�سع وتطور اخلدمات ال�صحية
يف البالد.
واو�ضحت طبيبة اال�سنان يف
م�ست�شفى اروتا املرجعي الدكتورة/
ويني �أبيد ،ان خدمات طب اال�سنان
منت�رشة يف جميع االقاليم  ،حيث
توجد �ست عيادات ا�سنان يف االقليم
االو�سط وعيادتني يف كل اقليم تقدم
كافة خدمات طب اال�سنان .

وذكرت بان مدر�سة اروتا للطب
العمومي وطب اال�سنان ت�سهم كثريا
يف الدعم بالكفاءات الالزمة  ،وقد
مت توظيف � 22شابا مهنيا حاليا يف
هذه العيادات.
وا�شارت اىل ان اخلدمات الطبية
التي تقدم بالتعاون مع االطباء
االجانب تعمل لتبادل اخلربات
ونقل التقانة احلديثة ،مو�ضحة بان
التعاون الذي جرى حتى الآن مع

االطباء االمريكيني واالملان ا�سهم يف
هذا املجال.
ودعت للدفع بحمالت التوعية
للعناية باال�سنان ،وحذرت اولياء
االمور من املواد التي تتلف ا�سنان
ابنائهم والعناية بها.
وا�شارت اىل اال�رضار التي ت�سببها
املواد ال�سكرية التي تباع بذريعة
تنظيف وبيا�ض وتقوية اال�سنان عامة
والعلك وما �شابهها ب�صفة خا�صة.

الإقليم الأو�سط :اختتام مناف�سات الطالب الثقافية
اختتمت يف االول من يونيو باالقليم
االو�سط املناف�سات الثقافية بني
الطالب .
ت�ضمنت املناف�سات م�سابقات
املعلومات العامة واحلوار واخلطابة
واالدب والر�سم ،والنحت واالبتكار
والت�صنيع مب�شاركة الطالب الفائزين
يف مديرياتهم.
ُ
وذكر يف منا�سبة االختتام ،ان الهدف
من املناف�سات التعرف على قدرات
الطالب وتنميتها وت�شجيع املبادرات.
على ال�صعيد نف�سه نظم ا�سبوع
ال�شباب يف مديرية �سلعا الذي ا�شتمل
على املناف�سات الريا�ضية والثقافية
والتعليمية.
وعلم ان اال�سبوع ال�شبابي الذي حوى

مناف�سات كرة القدم وال�سلة و�سباق
العدو وغريها هدف تن�شيط الريا�ضة
والتعرف على قدرات وهوايات الطالب

الثقافية والفنية.
قدمت يف ختام اال�سبوع اجلوائز
للطالب واملدار�س الفائزة.

تنظيم �أن�شطة نفري تنموية مب�شاركة �شعبية يف منطقة قزا المزا

يف اطار تنظيم ان�شطة نفريية
تنموية ناجحة مب�شاركة �شعبية
وا�سعة قام �سكان  7ادارات �ضواحي
واملوظفني والطالب يف مديرية
دباروا بت�سيري ان�شطة نفريية وا�سعة
يف حفظ املياه وحماية الرتبة.
واو�ضح مرا�سل وكالة االنباء
االرترية ايرينا بان االعمال النفريية
املنتظمة يف منطقة قزا المزا مب�شاركة
حوايل  5االف مواطن ا�شتملت على
بناء  10كيلومرتات من املدرجات

واحلواجز املائية.
وقال �سكان ادارات �ضواحي مرب
وقزا المزا وم�سالم وعدي قدا وعدي
ومتاجال
لوقو وعدي بزحن�س
امل�شاركني يف النفري ،ان العمل
املن�سق ادى اىل اجناز اعمال فعالة.
وت�شري معلومات مكاتب االدارات
ووزارة الزراعة اىل ت�سيري ان�شطة
تنموية يف  28ادارات �ضواحي ت�شمل
بناء املدرجات واحلواجز املائية
و�أعداد احلفر لغر�س ال�شتول و�صيانة

الطرق.
يف غ�ضون ذلك نظمت يف مديرية
مولقي ان�شطة نفريية متثلت يف حفظ
املياه وحماية الرتبة �شارك فيها
الطالب والعمال من ال�شباب.
ونا�شد امل�شاركون ا�ستمرارية
ان�شطة النفري املنتظمة مرتني يف
اال�سبوع منق�سمة على جمموعات
الزالت تلعب دورا كبريا يف ا�ستقرار
البيئة وتك�سب التجارب وتر�سخ
ثقافة العمل.

ا�ستخدام موقد ادحنت بلغ ن�سبة
% 95يف االقليم االو�سط ،ويجري
العمل على ن�رشه يف االقاليم
االخرى ،اىل جانب املواقد االخرى
امل�صنوعة من ال�صل�صال لتخفي�ض
ا�ستهالك احلطب.

اكتمال طريق عيالبرعد -لقو عن�سبا
اكتمل �شق طريق ك�ساد ود عايراي
الرتابي بطول �ستة كيلومرتات
الذي يربط مديرية عيالبرعد يف
اقليم عن�سبا مبديرية لقو عن�سبا
يف اقليم القا�ش -بركة  ،والذي
اجنزباجلهد ال�شعبي.
واو�ضح ال�سكان بانهم قامو
ب�شق الطريق بتوظيف طاقاتهم
واموالهم حلل امل�صاعب التي
واجهوها ل�سنوات طويلة.
وذكر ال�سكان بانهم كانو
ي�سافرون ملدةثالثة ايام للو�صول
اىل اقليم القا�ش -بركة مرورا
باالقليم االو�سط واقليم عن�سبا،
م�شريين اىل ان الطريق اجلديد
�سي�سهل الو�ضع ويفتح باب التطور
القليمي القا�ش -بركة وعن�سبا.
وقال رئي�س جمعية تنمية طريق
ك�ساد ود عياراي ال�سيد /عندظني
قرماظني ،ان تنفيذ الربنامج كان
حديث ال�سكان لع�رش �سنوات  ،وقد

بدات عملية بناء الطريق يف �شهر
ابريل عام  ، 2017واكتمل العمل
هذا العام بامل�شاركة ال�شعبية
القوية ودعم الآليات ليكون جاهزا
للخدمة.
من جانبه او�ضح املدير العام
لق�سم التنمية املعمارية يف اقليم
عن�سبا ال�سيد /تخ�ستي ا�سقدوم،
ان ادارة اقليم عن�سبا ار�سلت
املهند�سني ل�ضمان كفاءة الطريق،
م�ؤكدا بان �رشكة بدهو لالن�شاءات
�ستعمل يف الطريق لتنفيذ الربنامج
احلكومي امل�ستقبلي لت�سيري اعمال
البناء والبنى التحتية.
واو�ضح بان فتح طريق ك�ساد ود
عايراي يعترب حال هاما ل�سكان
مديريتي عيالبرعد ولقو عن�سبا
باعتبار ان �سكان لقو عن�سبا
ترتبط حياتهم املعي�شية باقليمي
عن�سبا والقا�ش -بركة.

�سمنار لطالب املرحلة
املتو�سطة والثانوية يف ظرونا

نظم �سمنار لطالب املرحلة املتو�سطة والثانوية يف مديرية ظرونا لرفع
معرفة ووعي ال�شباب القانونية ومكافحة اجلرائم واملخالفات.
وقال قائد مركز ال�رشطة يف املديرية نائب املقدم� /شاو�ش ولدي قابر" ان
عدم معرفة القانون او اجلهل به  ،اليعفي عن امل�ساءلة القانونية ،مو�ضح ًا
بان تعزيز معرفة املواطنني القانونية والتقيد بها يعترب من املهام التي
يجري العمل فيها بجدية ،منا�شدا الطالب اخذ احليطة واحلذر اثناء الذهاب
والعودة من املدار�س اىل املنزل.
داعيا االباء لتن�شئة ابنائهم باالخالق احلميدة وتعزيز تعاونهم مع ال�رشطة
واملدار�س لتوجيه الطالب ،من اجل درئ اجلرائم واملخالفات التي تظهر
نادرا يف املديرية.
ويف اخلتام او�ضح نائب املقدم �شاو�ش دور ال�رشطة االهلية املتمثل يف
ار�ساء ال�سلم واالمن.
بدورهم نا�شد امل�شاركون ا�ستمرارية مثل هذه ال�سمنارات ملا تلعبه من دور
بناء وفعال.

اخبار حملية وعاملية
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الأمم املتحدة ترحب باحتمال تنظيم
انتخابات يف ليبيا هذا العام

تبنى جمل�س الأمن الدويل اول
ام�س الأربعاء ن�صا ي�ؤيد �إعالن
باري�س ال�صادر يف مايو ب�ش�أن
ليبيا والذي ين�ص على تنظيم
انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية يف
هذا البلد قبل نهاية ال�سنة ،من
غري �أن يذكر تاريخ العا�رش من
دي�سمرب املحدد لالقرتاع.
وجاء يف الن�ص �أن "املجل�س
يرحب بالتزام (الأطراف الليبيني)
مثلما ورد يف �إعالن باري�س ،ب�أن
يعملوا ب�شكل بناء مع منظمة الأمم
املتحدة من �أجل تنظيم انتخابات
ت�رشيعية ورئا�سية ذات م�صداقية
و�سلمية واحرتام نتائجها".
كما �أثنى جمل�س الأمن "على
الديناميكية التي �أحدثها امل�ؤمتر
الدويل حول ليبيا الذي نظمه
الرئي�س �إميانويل ماكرون يف
باري�س يف  29مايو  2018برعاية
منظمة الأمم املتحدة" ،وفق ما جاء
يف البيان الذي و�ضعته فرن�سا.
وجمع م�ؤمتر باري�س الأطراف
الأربعة الرئي�سيني يف الأزمة الليبية،
رئي�س حكومة الوفاق الوطني فايز
ال�رساج ،ورئي�س جمل�س الدولة
خالد امل�رشي ومقرهما يف طرابل�س،
وغرمييهما يف �رشق ليبيا وهما

امل�شري خليفة حفرت ،ورئي�س جمل�س
النواب عقيلة �صالح ومقره طربق.
و�أعلن الأربعة التزامهم بتنظيم
انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية يف 10
دي�سمرب واحرتام نتائجها وتوحيد
امل�ؤ�س�سات ومنها البنك املركزي،
�سعيا لإخراج البالد من الفو�ضى
ال�سائدة منذ التدخل الغربي عام
 2011و�سقوط معمر القذايف.
غري �أن بع�ض الدول اعرت�ضت
خالل التفاو�ض حول ن�ص جمل�س
الأمن ،على ذكر تاريخ  10دي�سمرب
"ب�شكل �رصيح" ،بح�سب ما نقلت
م�صادر دبلوما�سية ،م�شددة على
وجوب و�ضع د�ستور وقانون انتخابي
وا�ضحني يوافق عليهما جميع
الأطراف الليبيون قبل حتديد تاريخ
لالنتخابات.

		
ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

بوتني يف النم�سا  :القيود «م�ؤذية للجميع

ا�ستهلّ الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني زيارته النم�سا اول ام�س
االربعاء ،بت�أكيد �أن العقوبات
الغربية املفرو�ضة على بالده،
التهامها بالتدخل يف النزاع
الأوكراين ،مل تنجح ،معترب ًا �أن
رفعها من م�صلحة مو�سكو والغرب.
وقال �إن القيود «م�ؤذية للجميع،
ّ
وملن ا�ستهدفتهم».
للذين فر�ضوها
و�أ�ضاف يف م�ؤمتر �صحايف مع
الرئي�س النم�سوي �ألك�سندر فان در
بيلن ،ان رو�سيا تغلّبت على كل
امل�صاعب املتعلقة بالعقوبات.
ون ّبه اىل �أ�رضار العقوبات والتدابري
احلمائية على جميع الأطراف
املعنيني ،معترب ًا �أن من م�صلحتهم
رفع العقوبات املفرو�ضة على
مو�سكو.
وزيارة النم�سا هي الأوىل لبوتني
�إىل دولة يف غرب �أوروبا ،منذ
توليه الرئا�سة لوالية رابعة،
وت�أتي ملنا�سبة مرور � 50سنة على
توقيع �رشكتَي الطاقة الرو�سيتَني
غازبروم و «�أو �إم يف» �أول عقد

قررت فرن�سا وكندا تعزيز العالقات
الع�سكرية بني البلدين عرب ت�شكيل
جمل�س دفاع م�شرتك يفرت�ض ان يلتئم
بحلول نهاية العام ،كما اعلن م�س�ؤول
كبري يف احلكومة الكندية لوكالة
فران�س بر�س اول ام�س االربعاء.
وقال امل�س�ؤول طالبا عدم ن�رش ا�سمه
ان "جمل�س الدفاع الوزاري امل�شرتك
�سيدعى لالنعقاد بحلول نهاية العام
 ،"2018م�شريا اىل ان هذه الهيئة من
�ش�أنها تعزيز التن�سيق بني اجلي�شني
الكندي والفرن�سي.
واتى قرار ت�شكيل هذا املجل�س
مبنا�سبة الزيارة التي يقوم بها اىل
اوتاوا الرئي�س الفرن�سي اميانويل
ماكرون الذي التقى رئي�س الوزراء
الكندي جا�سنت ترودو قبيل انعقاد

�إعـــالن
يعلن املدعى � /سليمان �أدم �سلمان من �سكان منطقة فامكو �أمام املحكمة
ت�سنى ال�رشعيه ب�أن �إبنه قد قتل بتاريخ 19/6/2015م ويقول �أنا و�أبنائه االتيه
�أ�سماءهم هم الورثة ال�رشعني
 /2كلتومه �أدري�س حممد والدته
� /1سلمان �أدم �سليمان والده
 /3فاطمة على �سليمان �أدم �أبنته � /4أدم على �سليمان �أدم ابنه
 /5عائ�شه على �سليمان �أدم ابيته
ويقول انه وه�ؤالء املذكورين �أعاله هم الورثة ال�رشعيني البنه املتوفى وال
يوجد غريهم و�أذا كان هناك معرت�ض فعليه التقدم �أمام املحكمة ال�رشعيه
بت�سنى يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ �صدور الإعالن يف اجلريدة .
حمكمة ت�سني ال�شرعية
************
املدعو /نا�رص يو�سف مبا �أن زوجتك املدعية �سعدية حممد ب�شري قد رفعت
�ضدك دعوى ق�ضائيه تطالب فيها الطالق حزاء غيابك عنها �ستة �شهور وذالك
ب�سبب ال�رضر الذى حلق بها من حيث الع�رشه الزوجية والك�سوة والنفقة
وعليه حتيطك علم ًا ب�أن حت�رض يف املحكمة يف موعد �أق�صاه �شهر من تاريخ
�صدورالإعالن ويف حاله عدم ح�ضورك فان املحكمة �ستنظر يف الق�ضية غيابي ًا.
حمكمة ت�سني ال�شرعية

لتزويد النم�سا بالغاز.
لكنها ت�أتي فيما ت�سعى
وا�شنطن �إىل ال�ضغط على
الأوروبيني،
حلفائها
لدعم قوات احللف
الأطل�سي يف مواجهة � ّأي
هجوم رو�سي حمتمل.
كما ي�شوب الزيارة توتر
يف العالقات بني االحتاد
الأوروبي ومو�سكو ،بعد
�ضمها القرم وم�شاركتها ع�سكري ًا يف
ّ
نزاعي �سورية و�رشق �أوكرانيا.
َ
�إ�ضافة �إىل اتهام لندن مو�سكو
بت�سميم اجلا�سو�س الرو�سي املزدوج
ال�سابق �سريغي �سكريبال وابنته
بغاز الأع�صاب ،ما �أدى �إىل تبادل
لطرد ديبلوما�سيني ،مل ت�شارك
فيه احلكومة االئتالفية النم�سوية
ت�ضم املحافظني واليمني
التي
ّ
املتطرف امل� ّؤيد لبوتني� .إذ �إن
حلزب «احلرية» النم�سوي اليميني
املتطرف ،بزعامة نائب امل�ست�شار
�شرتاخه،
كري�ستيان
هاينز-
عالقات مع نواب الغالبية احلاكمة

�ضمها
يف رو�سيا ،كما وافق على
ّ
�شبه جزيرة القرم ،وي� ّؤيد �إلغاء
العقوبات املفرو�ضة عليها.
وا�ستبق بوتني و�صوله �إىل
فيينا ،قائالً« :ال ن�سعى اىل تق�سيم
�أي �شيء �أو �أي �شخ�ص يف االحتاد»
الأوروبي .و�شدد يف حوار مع هيئة
الإذاعة النم�سوية «�أو �آر �إف» ،على
«اهتمام متزايد بوحدة االحتاد
وازدهاره ،لأنه �أهم �رشيك جتاري
واقت�صادي لنا» .ورف�ض التعليق
على «تكهنات» بتنظيم ا�ستفتاء يف
رو�سيا يبقيه يف احلكم ،بعد انتهاء
واليته احلالية ،قائالً« :مل ولن
�أنتهك د�ستور رو�سيا».

وزير خارجية �سنغافورة �إىل بيونغيانغ ع�شية القمة

فرن�سا وكندا تقرران ت�شكيل جمل�س دفاع م�شرتك

قمة جمموعة الدول ال�صناعية
ال�سبع التي ت�ست�ضيفها كيبيك
يومي اجلمعة وال�سبت.
واو�ضح امل�س�ؤول احلكومي
الكندي �أن الت�سمية الر�سمية
للهيئة التي تقرر ت�شكيلها هي
"جمل�س التعاون الفرن�سي-
الكندي يف جمال الدفاع"،
م�شريا اىل ان والدة هذا املجل�س
�ست�سمح جلي�شي البلدين ب�أن
يزيدا من عملياتهما امل�شرتكة.
وا�ضاف ان البلدين "يعتزمان" يف
نهاية املطاف تنفيذ عمليات حفظ
�سالم م�شرتكة برعاية االمم املتحدة.
كما اتفق ماكرون وترودو ،بح�سب
امل�صدر نف�سه ،على "عقد جمل�س وزراء
فرن�سي-كندي م�شرتك برئا�سة كل من
رئي�س اجلمهورية الفرن�سية ورئي�س
الوزراء الكندي" ،على ان يلتئم هذا
املجل�س مرة كل عامني "على االقل"
بهدف "تقييم هذا التعاون املعزز
وتنمية االن�شطة امل�شرتكة".
ي�شار اىل ان فرن�سا تعقد جمال�س
وزراء م�شرتكة مع كل من املانيا
وحكومة اقليم كيبيك.
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يتوجه وزير خارجية �سنغافورة
ّ
فيفيان باالكري�شنان �إىل بيونغيانغ،
يف زيارة ت�ستغرق يومني فيما
تت�سارع التح�ضريات للقمة التي
�ست�ست�ضيفها بالده الأ�سبوع املقبل،
وجتمع الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب بالزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ �أون.
وت�أتي زيارة باالكري�شنان بدعوة
من نظريه الكوري ال�شمايل ري يونغ
هو ،على �أن يلتقي الرئي�س الفخري
كيم يونغ نام.
يف مو�سكو ،اعترب الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني �أن القمة «قرار �شجاع
ونا�ضج جد ًا اتخذه ترامب ،ب�أن
تكون له ات�صاالت مبا�رشة مع كيم،
ونتوقّ ع جميع ًا نتيجة �إيجابية».
و�أ�ضاف �أن على الواليات املتحدة �أن
تقدم �ضمانات �أمنية �صارمة لتتخلّى
ّ
بيونغيانغ عن حماوالتها النووية،

بعد م�شاهدة احلروب يف
العراق وليبيا .و� ِأ�سف
لأن الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية مل
مناوراتهما
جتمدا
ّ
الع�سكرية.
ي�أتي ذلك فيما
تت�سارع التح�ضريات
الأمنية واللوج�ستية
التاريخية
للقمة
املرتقبة يف  12ال�شهر
اجلاري� ،إذ ك�شف
البيت الأبي�ض �أنها �ستُعقد يف فندق
كابيال يف جزيرة �سنتو�سا ال�سياحية
يف �سنغافورة .والفندق بعيد من
التجمعات ال�سكنية وميكن �ضمان
الأمن فيه يف �شكل �أ�سهل ،علم ًا �أن كل
غرفه ُح ِجزت خالل انعقاد القمة.
وقالت م�صادر مطلعة على
التح�ضريات للقمة� ،إن ديبلوما�سيني
�أمريكيني اختاروا هذه اجلزيرة
املرتبطة ب�سنغافورة بج�رس واحد،
ميكن ب�سهولة �إغالقه �أمام حركة
وت�ضم اجلزيرة منازل �أثرى
ال�سري.
ّ
�سكان �سنغافورة.
وحددت �سلطات �سنغافورة اجلزء
املحيط بفندق كابيال ،بو�صفه
منطقة �أمنية خا�صة ،مع اقرتاب
موعد القمة .و�أفادت مذكرة نُ �رشت
يف اجلريدة الر�سمية مبنع الأ�سلحة
والأنظمة ال�صوتية والالفتات يف

و�سي�سمح لل�رشطة
املنطقة اخلا�صة،
ُ
بتفتي�ش الأ�شخا�ص الذين يدخلونها.
�سيمنع ا�ستخدام الطائرات
كما
ُ
امل�سرية.
يف ال�سياق ذاته� ،أعلنت املنظمة
الدولية للطريان املدين و�إدارة
الأمريكية
االحتادية
الطريان
تقييد ا�ستخدام املجال اجلوي
و�سيطلب
ل�سنغافورة �أثناء القمة.
ُ
من كل الطائرات التي ت�صل �إىل مطار
ت�شانغي الدويل يف �سنغافورة،
تقليل �رسعتها على �أن تواجه قيود ًا
يف ما يتعلّق با�ستخدام املدرج ،لـ
«دواعي الأمن القومي».
�سيح�ض رئي�س الوزراء
اىل ذلك،
ّ
الياباين �شينزو �آبي ترامب� ،أثناء
لقائهما يف وا�شنطن ،على �أال ين�سى
املخاوف الأمنية لطوكيو ،يف �إطار
م�ساعيه للتو�صل �إىل اتفاق تاريخي
مع الزعيم الكوري ال�شمايل.
توجهه �إىل
وقال �آبي قبل
ّ
«�س�ألتقي
املتحدة:
الواليات
الرئي�س ترامب للتن�سيق من �أجل
تقدم يف ما يتعلّق بامللفني
�إحراز
ّ
النووي وال�صاروخي ،والأهم
ملف املخطوفني» ،يف �إ�شارة �إىل
اليابانيني الذين خطفهم عمالء
لبيونغيانغ قبل عقود .وتابع�« :أريد
�أن �أجعل القمة الأمريكية  -الكورية
ال�شمالية ناجحة».

بريطانيا:النواب العماليون «يع�صون» توجيهات كوربن حول «بريكزيت»

ف�شل زعيم حزب «العمال»
الربيطاين جريميي كوربن يف
توحيد �صفوف احلزب ،حول
طروحاته املتعلّقة بخروج اململكة
املتحدة من االحتاد الأوروبي
(بريكزيت)� ،إذ اعتربوا �أنها «لي�ست
كافية».
و�أكد النواب املعار�ضون لكوربن
امتناعهم عن التزام توجيهاته،
حني طرحها على الت�صويت يف
جمل�س العموم (الربملان) ،فيما
�أعلن االحتاد رف�ضه اقرتاح الـ
«�سيتي» (املركز املايل يف لندن)
«اعرتاف ًا متبادالً» بقواعد التعامالت
املالية ،معترب ًا �أنه ينتق�ص من حق
بروك�سيل يف الرقابة املفرو�ضة على
الدول غري الأع�ضاء يف التكتل.
وكان كوربن حاول �إقناع النواب
«العماليني» بقدرته على �إرغام
احلكومة على الأخذ باقرتاحه
القا�ضي باالتفاق مع االحتاد
على حرية الو�صول �إىل ال�سوق
امل�شرتكة «من دون عراقيل �إ�ضافية»

بعد «بريكزيت» ،بعدما ت�أكد من
ت�أييد نواب «حمافظني» له ،ما
�شجعه على عر�ضه �أمام الربملان،
ّ
ال ب�إرغام احلكومة على تبنّيه.
�أم ً
لكنه ا�صطدم برف�ض نواب عماليني
اقرتاحه ،يف م�ؤ�رش �إىل ا�ستمرار
انق�سام داخل احلزب.
وذكر م�صدر عمايل �أن حواىل
 65نائب ًا �أكدوا «ع�صيانهم �أوامر»
زعيمهم .وقالت النائب ت�شوكا
أ�شد املعار�ضني
�أوما ،وهي من � ّ
لـ «بريكزيت»« :الطريق الوحيد
لتحقيق م�صالح بريطانيا هي يف �أن
تبقى جزء ًا من املنطقة االقت�صادية
الأوروبية ،يف �أقل تقدير» .و�أ�ضافت
�أن اقرتاح كوربن «ال يختلف كثري ًا
عما تطرحه حكومة املحافظني،
ّ
ولن يو�صلنا �إىل ما نريد .فما
يريده معظم �أع�ضاء احلزب
وم� ّؤيدوه �أكرث من ذلك بكثري .نريد
�أن نكون جزء ًا من الإطار (القانوين)
حلماية العمال وامل�ستهلكني،
وهذا يف �أ�سا�س املنطقة االقت�صادية

الأوروبية» .وتابعت �أن «م�رشوع
املعدل الذي يحظى بت� ٍ
أييد
القانون
ّ
عابر للأحزاب يف الربملان،
أقره جمل�س
هو امل�رشوع الذي � ّ
اللوردات .وعلى قيادة احلزب
توجيه الأع�ضاء �إىل الت�صويت
مل�صلحته» .وقال النائب العمايل
كري�س ليزيل« :النواب املحافظون
م�ستعدون لالن�ضمام �إلينا� ،رشط
�أال يكون م�رشوع القانون با�سم
كوربن» .و�أ�ضاف �أن «جمل�س
اللوردات �أعطى الربملان فر�صة
ذهبية لتغيري �أهداف احلكومة من
املفاو�ضات مع بروك�سيل» ،معترب ًا
�أن «�إ�ضاعة هذه الفر�صة التاريخية
لن تُ غتفر ،و�ستثري ا�ستياء عام ًا
لدى احلركة العمالية» .وو�صف
أعدته قيادة
م�رشوع القانون الذي � ّ
احلزب بـ «ورقة توت» ل�سرت
تراجعها ،وزاد�« :أ�شعر ب�أن القيادة
ت�ؤدي لعبة برملانية ،بدل التقاط
هذه الفر�صة وتوظيفها مل�صلحة
الأجيال املقبلة».
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�أمري الكويت يجدد دعوته حلل �أزمة اليمن باملفاو�ضات الرزاز يدعو للحوار والنقابات ت�ستجيب ل�ضغط ال�شارع

جدد �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح دعوته
الأطراف اليمنية للجلو�س �إىل طاولة
املحادثات من �أجل التو�صل �إىل حل
�سيا�سي للأزمة.
وقال �أمري الكويت يف خطاب متلفز
اول ام�س الأربعاء مبنا�سبة الع�رش
الأواخر من �شهر رم�ضان الف�ضيل �إن
بالده تتابع ب�أمل التطورات اخلطرية
التي ت�شهدها الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،وجدد عزم بالده ال�سعي
حلث جمل�س الأمن واملجتمع الدويل
لتحمل امل�س�ؤولية �إزاء معاناة
الفل�سطينيني.
ويف ال�ش�أن الداخلي دعا �أمري
الت�رشيعية
ال�سلطتني
الكويت
والتنفيذية للتعاون وتكثيف اجلهود
لتعزيز م�سرية العمل الوطني
الوطنية،
والوحدة
امل�شرتك
والنهو�ض باقت�صاد البلد ،ومواجهة
التحديات املحيطة.
و�شدد على �رضورة الوقوف يف وجه
النعرات الطائفية والقبلية ،مطالبا
اجلميع ب�إدراك "ما يحدث حولنا
من متغريات ،و�أن ي�ست�شعر طبيعة

الظروف والأو�ضاع الراهنة واملخاطر
التي ل�سنا مبعزل عنها ،وا�ستخال�ص
العرب والعظات منها حفاظا على �أمن
وطننا و�سالمته".
و�أكد ال�شيخ �صباح �أن ثروة الوطن
هي �شبابه ،و�أنهم يحظون باهتمامه
�شخ�صيا ،وكذلك باهتمام احلكومة
وجمل�س الأمة ،ودعا ال�شباب
ال�ستغالل الفر�ص املواتية لتطوير
قدراتهم واال�ستفادة مما تقدمه الدولة
من امتيازات ،لإقامة �أعمال حرة
وم�شاريع ذات جدوى اقت�صادية،
تعود باخلري على اقت�صاد البالد.
وطالب �أمري الكويت بتح�صني ال�شباب
الكويتي من الأفكار ال�ضالة وال�سلوك
املنحرف ،ودعا �إىل "غر�س روح
الوالء والوفاء للوطن يف نفو�سهم".

بغداد :ع�شرات القتلى واجلرحى
بانفجار يف مدينة ال�صدر

�أعلن املتحدث با�سم وزارة
ال�صحة العراقية ارتفاع عدد القتلى
يف التفجري الذي وقع يف ح�سينية
مبدينة ال�صدر �رشقي بغداد م�ساء
اول ام�س الأربعاء �إىل ع�رشة� ،إ�ضافة
�إىل �أكرث من ت�سعني جريحا.
و�أو�ضح املتحدث با�سم وزارة
الداخلية �أن التفجري كان �إرهابيا،
و�أ�ضافت م�صادر �أمنية �أنه وقع
داخل ح�سينية تابعة لأحد الأحزاب
املتنفذة ،و�أنه كان ناجما عن انفجار
خمزن للعتاد داخل احل�سينية.
و�أظهرت لقطات من مكان التفجري
�سيارة مدمرة وبناية حلقت بها
�أ�رضار و�أ�شخا�ص يجه�شون بالبكاء
حزنا على ذويهم.
وقال متحدث با�سم وزارة الداخلية

يف بيان مقت�ضب �إن احلادث
وقع نتيجة انفجار م�ستودع
للذخرية ،و�إن قوات الأمن
فتحت حتقيقا يف الواقعة.
و�أو�ضح م�صدر بال�رشطة
�أن الذخرية كانت خمزنة يف
ح�سينية و�أن االنفجار وقع
�أثناء نقلها من احل�سينية
�إىل �سيارة كانت متوقفة على
مقربة من املكان.
من جهته� ،رصح م�صدر طبي
لوكالة الأنا�ضول ب�أن عددا من
اجلرحى �إ�صابتهم خطرية ،وهو
ما قد يزيد من احتمال ارتفاع عدد
القتلى يف ال�ساعات املقبلة.
ويف وقت �سابق ،قالت وزارة
الداخلية يف بيان بثه التلفزيون
الر�سمي �إن االنفجار اعتداء
"�إرهابي" على املدنيني ت�سبب يف
�سقوط "�شهداء" وم�صابني.
ي�شار �إىل �أن مدينة ال�صدر هي
معقل زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر الذي فازت كتلته ال�سيا�سية
يف االنتخابات الربملانية التي
�أجريت يف  12مايو املا�ضي.

تعهد رئي�س الوزراء الأردين
املكلف عمر الرزاز باحلوار مع
خمتلف الأطراف حلل �أزمة ال�رضائب
اجلديدة التي �أثارت احتجاجات
�شعبية منذ �أ�سبوع ،فيما تراجعت
النقابات املهنية يف الأردن عن
قرارها وقف الإجراءات الت�صعيدية
وعن مهلة الأ�سبوع للرزاز التي
�أعلنتها يف وقت �سابق للتعاطي مع
هذه الأزمة حتت �ضغط املحتجني
يف حميط جممع النقابات.
وقال الرزاز �إنه �سيعمل مع
الأطراف املعنية للو�صول اىل
نظام �رضيبي عادل ين�صف اجلميع
ويتجاوز مفهوم اجلباية لتحقيق
التنمية التي تنعك�س �آثارها على
�أبناء وبنات الوطن
وقبل ذلك قال رئي�س جمل�س
النقابات الأردنية علي العبو�س �إن
النقابات ما زالت تتم�سك ب�سحب
م�رشوع قانون �رضيبة الدخل من
الربملان .و�أ�ضاف �أن النقابات
املهنية متثل قطاعا كبريا من
املجتمع يف �شتى املجاالت
املختلفة وهي �رشيك �إ�سرتاتيجي
يف �صنع ال�سيا�سات الوطنية ولي�س
لأحد �أن ينتق�ص من حقها ،م�شريا
�إىل �أنها ت�ؤمن �إميان ًا قاطع ًا ب�أن
ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات وله
حرية التعبري عن ر�أيه.

و�شدد العبو�س على
�أن جميع القوانني
التي
والت�رشيعات
اجلهات
تفر�ضها
مرفو�ضة
اخلارجية
جملة وتف�صيالً ،والوطن
فوق اجلميع وحمايته
فر�ض عني على كل
مواطن وم�ؤ�س�سة.
وذكرت االنباء �إن قرار
الرتاجع جاء ب�ضغط من املحتجني
الذين احت�شدوا يف حميط النقابة.
ولفتت االنباء �إىل انق�سامات
داخل النقابات املهنية ،و�أن
البع�ض ي�ؤيد منح احلكومة فر�صة
للت�شاور واحلوار ،يف حني ي�ؤكد
الباقون على �رضورة البقاء يف
ال�شارع حتى تتم تلبية مطالبهم.
و�أ�ضافت �أن االختالف الأكرب يكمن
بني النقابات املهنية والعمالية،
م�شريا �إىل �أن ثالثني نقابة عمالية
علقت م�شاركتها يف الإ�رضاب العام
الذي �أعلنته النقابة املهنية يف
عموم اململكة.
و�أغلقت بع�ض ال�رشكات �أبوابها
يف عمان ونظم العاملون يف
امل�ست�شفيات احتجاجا ،كما
احت�شد مئات الرجال والن�ساء
خارج مقر جممع النقابات املهنية
و�إن كان ب�أعداد �أقل منها يف الأ�سبوع

املا�ضي.
وكان امللك عبد الله الثاين
قد كلف الثالثاء املا�ضي الوزير
ال�سابق عمر الرزاز بت�شكيل حكومة
جديدة خلفا حلكومة هاين امللقي
امل�ستقيلة على خلفية احتجاجات
�ضد ال�رضائب ،حمذرا من �أن البالد
�أمام مفرتق طرق.
وقال امللك عبد الله يف خطاب
التكليف �إن على احلكومة �أن
تقوم مبراجعة �شاملة للمنظومة
ال�رضيبية والعبء ال�رضيبي ،داعي ًا
�إىل �إطالق حوار �رسيع مع الربملان
ومب�شاركة الأحزاب والنقابات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
و�أكد �أن �أولوية احلكومة اجلديدة
يجب �أن تكون �إطالق طاقات
االقت�صاد الأردين وحتفيزه لي�ستعيد
�إمكانيته على النمو واملناف�سة
وتوفري فر�ص العمل.

بوتفليقة يلغي اقرتاحات �أويحيى لفر�ض ر�سوم

�ألغى الرئي�س اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،كل االقرتاحات
التي �أعدها الوزير الأول �أحمد �أويحيى
ودافع عنها ،والتي تخ�ص زيادات يف
كلفة اخلدمات مقابل وثائق الهوية
«البيومرتية» .بعدما ثارت حمالت
على مواقع التوا�صل االجتماعي �ضد
«�سيا�سات �أويحيى» طيلة �أ�سابيع،
ما و�ضع بوتفليقة يف مو�ضع مريح
لك�سب ت�أييد �شعبي جديد.
و�صادق جمل�س الوزراء ،على
م�رشوع قانون املالية التكميلي ل�سنة
 ،2018وقرر بوتفليقة امل�صادقة على

امل�رشوع من دون �أي
ر�سوم جديدة كان
وروج
اقرتحها �أويحيى ّ
لها ،وخا�ض معارك
�إعالمية �ضد خ�صوم
انتقدوها.
و�أفاد بيان ملجل�س
الوزراء �أن امل�ستجد
يف م�رشوع القانون
«يف �شقه املتعلق
يخ�ص
باملوازنة،
فقط �إ�ضافة 500
بليون دينار جزائري يف �شكل رخ�ص
برامج من دون ت�سجيل اعتمادات دفع
�إ�ضافية» .وجاء يف البيان« :خالل
مناق�شة م�رشوع القانون ويف ما
يخ�ص رفع احلقوق امل�ستحقة على
بع�ض الوثائق الإدارية ،قرر رئي�س
اجلمهورية �سحب كل زيادة مقرتحة
يف �شان الوثائق».
ونقل عن الرئي�س اجلزائري قوله:
«�إن كان على احلكومة اال�ستمرار
يف الت�سيري احلذر للموارد املالية
للبلد ف�إن هذا ينبغي �أال مينع �إحياء

امل�شاريع االجتماعية املجمدة خالل
ال�سنوات الأخرية ،وكذلك تعزيز
�شبكة البنى التحتية ،بخا�صة عندما
تكون مرتبطة مب�شاريع اقت�صادية ذات
مردود �أكيد».
وال يزال املوقع الإلكرتوين للوزارة
الأوىل ،ين�رش بيان ًا لرئي�س الوزراء،
يف�صل الزيادات ويدافع عنها بقوة،
ّ
وهي تتعلق بر�سوم يدفعها املواطنون
املقبلون على ا�ستخراج بطاقة هوية
�أو جتديدها ورخ�ص قيادة ال�سيارات
وجوازات ال�سفر.
و�ألغى بوتفليقة جمل�س ًا للوزراء قبل
ثالثة �أ�سابيع خم�ص�ص ًا لهذا امللف،
وتردد �آنذاك �أن بوتفليقة رف�ض
الزيادات التي اقرتحها �أويحيى،
لكن الأخري �سارع بعد ب�ضعة �أيام �إىل
ن�رش بيان يت�ضمن تفا�صيل ال�رضائب
املقرتحة ،وا�صف ًا من انتقدوها
بـ�أ�صحاب «الت�رسيبات املنظمة
التي �أدت �إىل تغذية الـم�ضاربة
والإدالء مبعلومات كاذبة �أحيان ًا يف
�ش�أن الت�سعريات اجلديدة ال�ست�صدار
الوثائق �إلكرتوني ًا».

CHINESE COURSE TO THE PUBLIC
CI-NHERI is planning to offer Level 1 Chinese language course to the
public in summer vocation. The schedule is as follows:

Class1: Tuesday & Thursday 9:00 AM – 11:00 AM
Class2: Saturday and Sunday 9:00 AM – 11:00 AM
The payment for the handout is 100 Nakfa. More information is available
for you on working days at Room 179 (CI office), University of Asmara.

The following is the details for the registration:
Date: Jun. 9-13, 2018
Time: 9:00 AM -11:00 AM, 2:30 PM -5:00 PM
Venue: Room 179 (CI office), University of Asmara
The duration of the course is from 16th, Jun. to 9th Sep. CI-NHERI is
expecting you to begin the Chinese journey with us together.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

�شوكوالتة "" من احلرب العاملية
الأوىل التزال �سليمة

عرث باحثون ،م�ؤخرا ،على علبة �شوكوالتة يعود عمرها �إىل 103
�أعوام ،و�أ�شياء �شخ�صية �أخرى جلندي بريطاين خدم يف فرن�سا خالل
احلرب العاملية الأوىل.
وبح�سب الأبناء املتداولة ،ف�إن علبة ال�شوكوالتة كانت �أر�سلت للجنود
الربيطانيني ،يف فرتة �أعياد امليالد.
ومل ي�أكل اجلندي ريت�شارد بوليمور �سوى قطعة �شوكوالتة واحدة
من �أ�صل ع�رشة يف العلبة ،كما مل تنق�ص من علبة �أخرى �سوى ثالث
�سجائر ،وال�سبب يف هذا �أن بوليمور مل يكن مدخنا وال ممن تعجبهم
ال�شوكوالتة.
ويقول خرباء �إن ال�شوكوالتة ت�ستطيع ال�صمود لوقت طويل دون �أن
ت�شكل خطرا على ال�صحة ،لكنها قد تفقد �شكلها ومذاقها الأ�صليني.
وغادر بوليمور اخلدمة الع�سكرية �سنة  1919ثم عاد �إىل بريطانيا حيث
جرت ترقيته �إىل رتبة رقيب.
ومن املرتقب �أن يجري عر�ض علب اجلندي الراحل يف مزاد علني
للأغرا�ض القدمية.

مقرتح للربملان الدمناركي ب�ش�أن ختان الذكور

قالت جمموعة دمناركية �إن مبادرة ملواطنني ،ت�سعى �إىل
جعل احلد الأدنى ل�سن ختان الذكور لأ�سباب غري طبية  18عاما
يف الدمنارك ،جنحت يف جمع � 50ألف توقيع مطلوبة لإر�سال
املقرتح �إىل الربملان ملناق�شته العام اجلاري.
وذكرت لينا نيهو�س ،من جمموعة "�إنتاكت دمنارك" للأ�سو�شيتد
بر�س ،ال�سبت �أن جماعتها املعنية ب�أحوال الأطفال تعتقد "�أننا
بحاجة �إىل احرتام حق ال�شخ�ص يف �أن يتخذ القرار بنف�سه" ب�ش�أن
اخلتان عندما يكون بالغا.
ويعد ختان الذكور �شائعا بني امل�سلمني واليهود.
و�أظهر ا�ستق�صاء �أجري م�ؤخرا بتفوي�ض من "قناة تي يف"2
الدمناركية �أن  % 83من امل�شاركني �أيدوا �أن يكون احلد الأدنى
ل�سن ختان الذكور ثمانية ع�رش عاما� .إال �أن املقرتح من غري
املرجح �أن يتم متريره ب�سبب عدم م�ساندة �أي من �أحزاب
الدمنارك له.

مو�سيقى
وهاتف ذكي..
تفا�صيل عملية
جراحية غريبة

�أجرى �أطباء يف م�س�شفى هندي
عملية جراحية تكللت بالنجاح
ملو�سيقي ،كان يعاين من ا�ضطراب
نادر �شل �أ�صابع �إحدى يديه.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،ال�سبت� ،أن املو�سيقي
البنغايل �إيبنا علي ( 31عاما) خ�ضع
لعملية جراحية يف مدينة بنغالور
الهندية يف مايو املا�ضي.
ون�رشت ال�صحيفة �صورا تظهر
علي وهو يعزف على الغيتار،
بينما كان الأطباء يجرون جراحة
يف دماغه ،وظهر يف �صور �أخرى
وهو ميرر �أ�صابعه على هاتف
ذكي.
وقبل عدة �سنوات بد�أ املو�سيقي
البنغايل يعاين من ا�ضطراب يف
�أ�صابع يده الي�رسى ،ومع مرور
الزمن تفاقم الو�ضع لدرجة �أنه
توقف عن العزف.
وملعاجلة الأمر ،اختار الأطباء
حرق �أجزاء معينة من الدماغ
م�س�ؤولة عن هذا ال�شلل ،وهو �إجراء
يتم نادرا يف بع�ض امل�ست�شفيات
الهندية ،وتطلب العالج حرق
بني � 3-4إن�شات داخل جمجمة
املري�ض.
وحتى تنجح هذه العمليات،
فهي حتتاج �إىل تخدير مو�ضعي
خا�ص ،لأن املري�ض يجب �أن
يكون م�ستيقظا متاما ،لكون
الأطباء يطلبون من املري�ض �أداء
بع�ض املهام ،وهو ما بدا يف حالة
�إيبنا.
وقال الأطباء �إنهم طلبوا من
املري�ض العزف ،حتى يت�أكدوا
من �أنه �أ�صبح قادرا على التحكم يف
�أ�صابع يده.
�شاران
اجلراح
و�رصح
�رسينيفا�سان ،الذي �أ�رشف على
العملية� ،أن املو�سيقى املري�ض
كان قادرا على العزف والتعامل
مع الهاتف الذكي.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

ممثل "البطل اخلارق"� ..أثبت �أنه بطل يف الواقع

�أ�صبح املمثل الربيطاين ،بندكت كومرببات�ش ،بطال يف العامل الواقعي
بعد �أن �أبعد �أربعة ل�صو�ص هاجموا دراجا يف العا�صمة لندن.
وذكرت �صحيفة "ذا �صن" �أن كومرببات�ش ( 41عاما) قفز من ال�سيارة
الأجرة التي كان ي�ستقلها ورك�ض مل�ساعدة الرجل الذي يعمل يف تو�صيل
الوجبات �إىل املنازل ل�صالح �رشكة "دليفروو" بعد �أن �أحاط به الل�صو�ص.
وقال مانويل ديا�س �سائق الأوبر الذي كان يقل كومرببات�ش ،لل�صحيفة
"الدراج كان حمظوظا فبنديكت بطل خارق ...كان �شجاعا وناكرا للذات.
لو مل يتدخل لكان الرجل تعر�ض لإ�صابة خطرية" .ووقعت حماولة
ال�رسقة يف مارليبون هاي �سرتيت وهو يقع بالقرب من منزل هوملز يف
الق�ص�ص اخليالية يف بيكر �سرتيت .وقالت �رشطة لندن يف بيان "�أحد
املهاجمني حاول انتزاع دراجة ال�ضحية ...تلقى لكمة يف الوجه و�رضبة
على الر�أ�س و�رضبة �أخرى بخوذته "م�ضيفة �أن الواقعة حدثت يف نوفمرب
من العام املا�ضي .و�أ�ضاف البيان "مل يرد بالغ عن �رسقة �شيء ومل يتطلب
الأمر نقل ال�ضحية لتلقي عالج يف امل�ست�شفى .كما مل يعتقل �أي فرد".
وقال ديا�س �إن املمثل رك�ض نحو املهاجمني وجذبهم بعيدا وهو ي�رصخ
"�أتركوه و�ش�أنه" قبل �أن يفروا.
وقال كومرببات�ش ،لل�صحيفة �إنه لي�س بطال .ونقلت عنه ال�صحيفة
قوله "فعلت ذلك لأن ..هذا ما علي �أن �أفعل".
ي�شتهر جنم هوليوود ،بتج�سيد �شخ�صية �شارلوك هوملز يف م�سل�سل
بريطاين وب�شخ�صية البطل اخلارق دكتور �سرتينج يف �أفالم مارفل
ال�سينمائية.

هبوط ا�ضطراري لطائرة على طريق �سيارات

�أظهر مقطع فيديو ن�رشته �صحيفة "�صن" الربيطانية هبوطا ا�ضطراريا
لطائرة �صغرية على طريق خم�ص�ص لل�سيارات يف والية كاليفورنيا
الأمريكية.
وكانت طائرة "�سي�سنا � "172أقلعت من مطار جون واين يف جنوب
كاليفورنيا عندما هبطت ا�ضطراريا يف هنتنغتون بيت�ش ،خارج لو�س
�أجنلو�س.
ويف لقطات فيديو ،التقطتها كامريا �إحدى ال�سيارات يف املوقع،
ظهرت الطائرة فج�أة على ارتفاع منخف�ض قريب من ال�سيارات ،مما دفع
ال�سائقني �إىل االبتعاد عنها.
وجنح الطيار يف �إيقاف الطائرة على الطريق قبل جمموعة من �إ�شارات
املرور ،دون الت�سبب ب�أي �إ�صابات �أو �أ�رضار.
ونقلت ال�صحيفة الربيطانية عن م�س�ؤول ب�إدارة الطريان الفيدرالية
قوله�" :إن الطيار هبط ا�ضطراريا ب�سبب توقف املحرك عن العمل".
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طالب املرحلة املتو�سطة بجدة يجل�سون
لأداء امتحانات ال�شهادة النهائية
م�أدبة افطار جدة

جل�س  104طالب وطالبة
من طالب املدر�سة العاملية
االريرتية لأداء امتحانات ال�شهادة
املتو�سطة النهائية وذلك يومي
االربعاءواخلمي�س املوافق  7 - 6يونيو
2018م ،تزامنا مع امتحانات طالب
ار�ض الوطن ،حيث �أن االمتحانات
مرتبطة مبا�رشة مع وزارة التعليم

االريرتية ،و�أن ا�سئلة االختبارات
ت�صل من الكنرتول العام لالختبارات
با�سمرا.
وقد قامت ادارة املدر�سة بقيادة
مديرها اال�ستاذ /نافع حجاي
بتهيئة كل الظروف من اجل �أن
ي�ؤدي الطالب االختبارات يف جو من
الطم�أنينة والراحة.

الطالب اثناء ت�أدية االمتحان

وقد قام قن�صل عام دولة اريرتيا
ال�سيد /عبد الرحمن عثمان يرافقه
القن�صل� /صالح حممود �سبي
بجولة يف مركز االختبارات اطمئن
خاللها على �سري االمتحانات
والتجهيزات التي اعدتها املدر�سة.
على �صعيد اخر
جريا على العادة ال�سنوية التي
د�أبت عليها اجلالية االريرتية مبدينة
جدة و�ضواحيها يف �شهر رم�ضان

� ,أقامت اجلالية م�أدبة افطار يوم
اخلمي�س 2018 /5 /31م ح�رضها
عدد كبري من اع�ضاء اجلالية.
وقد ح�رض م�أدبة االفطار قن�صل
اريرتيا باململكة العربية ال�سعودية
ال�سيد /عبد الرحمن عثمان
والقن�صل /امان ابراهيم و م�س�ؤول
�ش�ؤون اجلماهري القن�صل� /صالح
�سبي واع�ضاء القن�صلية و�أع�ضاء
املجل�س املركزي للجالية .

االرتريون يف ا�سرائيل وانغوال يحتفلون بعيد اال�ستقالل
احتفل االرتريون املقيمون يف

التي القاها ان اال�ستقالل نتاج

يف

ال�سابعة والع�رشين لال�ستقالل

االرتري ،وان حمايته وتعزيزه

وخاطب

كال من ا�رسائيل وانغوال بالذكرى

حتت �شعار الر�ؤى بالعمل.

ن�ضاالت وت�ضحيات ال�شعب
بالتنمية م�س�ؤولية وطنية.

وقد احتفل االرتريون املقيمون

واكد املحتفلون ا�ستعدادهم

املدن وتنظيم برامج ثقافية

اهمية كبرية ،وان االحتفاالت

يف ا�رسائيل بالقدوم من خمتلف
وتراثية وفعاليات وطنية .

واو�ضح القائم باعمال ال�سفارة

االرترية يف ا�رسائيل ال�سيد/

�سلمون كنفي يف الكلمة

ملنح الوحدة واالرتباط بالوطن
والتجمعات

الوطنية

ينظمونها تهدف اىل ذلك.

التي

كما احتفل االرتريون املقيمون

يف مدن لواندا وبنغيال ولوبانغو

انغوال

اال�ستقالل
�سفري

منطقة

االفريقي

بعيد
،

االحتفال

ارتريا

يف

اجلنوب

ال�سيد/

�صالح عمر قائال ان

احتفال االرتريني يف
خمتلف بالد املهجر
ا�ستقاللهم

بعيد

بتناغم يبعث على

واالعتزاز.

الفخر

وقدم رئي�س اجلالية
االرترية يف انغوال

ال�سيد /يعقوب �سلمون تو�ضيحا
حول

دور

التاطري

القوي

وطنيا

واجتاعيا ،وهن�أ ال�شعب واحلكومة

باملنا�سبة.

من جهة اخرى انعقد يف مدينة

ميالنو االيطالية التقييم ن�صف

ال�سنوي

لالحتاد

االرترية فرع اوروبا.

الوطني

للمراة

وقيم االجتماع الربامج املنفذة

ونتائجها ومميزات ونواق�ص العمل ،

وو�ضع الربامج امل�ستقبلية و�أو�ضحت

رئي�سة االحتاد الوطني للمر�أة االرترية

فرع اروبا نق�ستي ظقاي و�سكرترية

الفرع ملئتي تولدمدهن حل اخلالفات

وم�ساواة حقوق املراة والتحديات
الراهنة للدفع باملراة نحو املزيد من

التطور..
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ما يرد يف هذه ال�صفحة ال يعرب
بال�ضرورة عن ر�أي ال�صحيفة
بقدر ما يعرب عن ر�أي كاتبه
مرح البقاعي /كاتبة �سورية
عن �صحيفة احلياة
امتنع جمل�س ال�شيوخ الأمريكي،
لدى ت�صويت �أع�ضائه �أخري ًا على
قانون الإنفاق الع�سكري ،من ال�سماح
لرتكيا مبتابعة �صفقة �سالح قوامها
مائة طائرة مقاتلة من طراز «»F-35
تريد احل�صول عليها من الواليات
املتحدة� .إال �أن عدم مترير امل�رشوع
من قبل امل�رشعني الأمريكيني قد يدفع
�أنقرة �أن تتوجه �رشق ًا نحو رو�سيا
القتناء طائرات « »Su-57وهي �أحدث
املقاتالت احلربية الرو�سية (على
رغم امل�شكالت التكنولوجية التي
تعرتيها) ،وقد تكون بذلك ال�صفقة
التالية �إثر االتفاق مع الرو�س ل�رشاء
منظومة ال�صواريخ الدفاعية»S-
 .»400وطبق ًا لهذا ال�سيناريو تكون
رو�سيا قد قفزت من نافذة تركيا �إىل
دارة احللف الأطل�سي «الناتو» دومنا
ا�ستئذان �أو حتفّظ ،الأمر الذي قد
يتحول �إىل كابو�س حقيقي للدول
ّ
ال�رشيكة لرتكيا يف احللف .و�إذا حدث
�أن ا�شرتت تركيا املقاتالت الرو�سية
املذكورة ف�ستكون الزبون الأول يف
العامل لهذه الطائرات ،و�ست�ساهم
يف خلخلة التوازن الع�سكري يف
بيت الناتو الداخلي ،وتهجني �آلته
الع�سكرية ب�أخرى مناف�سة قادمة من
ال�رشق.
�أما امتناع �أمريكا عن بيع طائرات
في�صب يف النهج احلمائي
 F-35لرتكيا
ّ
نف�سه� ،إذ �أن و�صول تلك املقاتالت
�إىل تركيا جنب ًا �إىل جنب ومنظومة
ال�صواريخ الرو�سية � S-400سيكون
�أق�رص طريق ملو�سكو للك�شف عن �أ�رسار
التكنولوجيا الع�سكرية الغربية،
خ�صو�ص ًا املقاتلة الأمريكية ،F-35
وكذا اخلطط اللوج�ستية للدفاعات
اجلوية يف احللف الأطل�سي ،وبالتايل
�ستطور رو�سيا ما يتفوق على ال�سالح
اجلوي الأمريكي ويتحداه يف الأجواء،
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تركيا حني تتجه بال�سالح �شرق ًا

وهذا ما لن ت�سمح به وا�شنطن البتة.
املد واجلزر بني
فما هي دواعي
ّ
وا�شنطن و�أنقرة التي �أو�صلت العالقة
بينهما يف بع�ض احلاالت �إىل حواف
خطرة لي�س �آخر �أ�سبابها دخول
القوات الرتكية مدينة عفرين وطرد
�أهلها منها؟!
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال بدقة ومن
م�صدر معتمد ،ال بد من العودة �إىل
التقرير الذي �صدر عن مركز البحوث
اخلا�ص بالكونغر�س الأمريكي ()CRS
يف �آذار (مار�س)  ،2018والذي ير�سم
خارطة العالقات الأمريكية الرتكية،
ويقدم التو�صيات واملالحظات لأع�ضاء
ّ
الكونغر�س يف هذا ال�ش�أن .جاء يف
التقرير ما مفاده �أن تاريخ العالقات
بني الواليات املتحدة وتركيا هو معقّ د
على الرغم من �أن تركيا حليف للناتو
منذ  ،1952فرتكيا هي جمهورية
د�ستورية تعددية� ،أغلبية �سكانها من
امل�سلمني ،متتد �أر�ضها على قارتني
وت�شغل حيز ًا جيو�سيا�سي ًا يف ال�رشق
الأو�سط ،وهي ذات اقت�صاد غني
ومتنوع .ويجتمع امل�رشعون و�صانعو
القرار الأمريكيون ،جمهوريون
ودميوقراطيون على حد �سواء ،على �أن
تلك املقومات التي تتمتع بها الدولة
الرتكية هامة وم�ؤثرة يف م�صالح

الواليات املتحدة بال�رشق الأو�سط،
�إال �أن ترتيب �أولويات العالقة بني
البلدين هو العقدة احلقيقية ،وهو
يخ�ضع لعوامل التناق�ض بني وا�شنطن
و�أنقرة يف الأدوار الإقليمية وم�صادر
التحديات ال�سيا�سية والع�سكرية
وتداخالت اجلغرافيا ال�سيا�سية،

حيث تتقارب امل�صالح تارة،
وتتباعد تارة �أخرى ،ما يخلق حالة
مت�صاعدة من النفور الدبلوما�سي
واالمتعا�ض ال�سيا�سي الذي ترتجمه
وا�شنطن بالطريقة وامل�ستوى الذي
تراه منا�سباً .وي�ضيف التقرير �أن
هناك عاملني حمددين لتعايل اجلدل
ال�سيا�سي بني العا�صمتني هما :الو�ضع
ال�سوري على احلدود الرتكية يف ظل
العمليات الع�سكرية الرتكية
�ضد قوات �سورية الدميوقراطية
الكردية التي تدعمها �أمريكا،
والتوغل الرتكي الأخري يف
عفرين ،وم�ستقبل منبج� .أما
العامل الثاين فيتعلق مبنظومة
حتدثت
ال�صواريخ  S-400التي
ُ
عنها �آنفاً ،والتي تقلق وا�شنطن
وحلفاءها ب�شدة .وي�ضاف �إىل
هذين العاملني الرئي�سني،
ودائم ًا وفق التقرير ،التحري�ض
ال�سيا�سي التي متار�سه القيادات
الرتكية �ضد الواليات املتحدة
وذلك من خالل جتيي�ش اخلطاب
املعادي لها على امل�ستوى
ال�شعبي الرتكي ،وال�رصاع على
احلدود ال�سورية والعراقية

الذي ت�صاعد بقوة منذ ،2011
وحتفظ وا�شنطن حيال �سيا�سة القب�ضة
احلديدية التي يحكم بها الرئي�س
رجب طيب �أردوغان ،ال �سيما بعد ف�شل
املحاولة االنقالبية �ضده يف .2016
ويف حم�أة ت�صاعد خماوف وا�شنطن
من التقارب الرو�سي -الرتكي الذي
ال متقدم ًا من التعاون
بد�أ ي�أخذ �شك ً
الع�سكري ،التقى وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو بنظريه الرتكي
مولود جاوي�ش �أوغلو ،لتعلن وزارة
اخلارجية الرتكية �إثر �ساعة كاملة
مو�سع يف مبنى اخلارجية
من اجتماع
ّ
الأمريكية ،عن �إطالق خارطة طريق
يف �ش�أن �أمن مدينة منبج وم�ستقبلها،
تت�ضمن خروج قوات �سورية
الدميوقراطية احلليفة لوا�شنطن من
املدينة ،وال�رشوع ب�إدارة مدنية
خمتلطة .وت�أتي هذه املبادرة يف
حماولة لر�أب ال�صدع بني البلدين،

فال وا�شنطن تريد لأنقرة �أن تُ دفع دفع ًا
باجتاه رو�سيا يف واقع غياب الدعم
الأمريكي والبدائل الغربية ،وال �أنقرة
 �ضمناً -ترغب باالنحراف عن م�سارهاوحتالفاتها مع دول احللف الأطل�سي
�رشق ًا واالرتباط ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا مع
مو�سكو ،ال �سيما �أن التاريخ الطويل
من النزاعات واحلروب املمتدة من
القرن ال�ساد�س ع�رش حتى الع�رشين
بني الإمرباطورية الرو�سية وال�سلطنة
االعثمانية ما زال حا�رض ًا بذاكرته
املظلمة ،حيث كانت رو�سيا هي
املنت�رصة با�ستمرار ،حتى و�صل
الأمر �أن طالب الزعيم ال�سوفياتي
جوزيف �ستالني ب� ٍ
أرا�ض من �أنقرة
بعد خ�سارتها احلرب يف العام ،194
ما دعا تركيا لاللتحاق بحلف �شمال
الأطل�سي فوراً.
ف�صل املقال يكمن يف عمق وفاعلية
التوازنات التي �سيحققها رجب طيب
�أردوغان وهو مقبل على انتخابات
م�صريية يف  24حزيران (يونيو)
اجلاري ،وقدرته على االن�سجام مع
مطالب الواليات املتحدة دون االرمتاء
الغيبي يف احل�ضن الرو�سي الذي مل
يكن يوم ًا ح�ضن ًا دافئ ًا لرتكيا.
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اجلرمية والعقاب يف القوانني العرفية
تت�ضمن النظم والقوانني العرفية االرترية
�سل�سلة من اجلرائم تقابلها حزمة من العقوبات
املوازية لها ،والتي ت�أخذ يف االعتبار –
اال�رضار التي حلقت بامل�رضور – مكان وقوع
اجلرمية – هوية امل�رضور – ا�سلوب تنفيذ
اجلرمية ب�شكل عام  ...وغريها من اجلوانب
التي ت�ضع اال�س�س ملعاقبة اجلاين .ونذكر هنا
باخت�صار بع�ض انواع اجلرائم التي تت�ضمنها
القوانني العرفية وهى كالتايل-:
( )1جرمية القتل:
يوىل املجتمع االرتري االهتمام الكبري
حلياة االن�سان ،وي�ضعها يف مرتبة عالية،
لذلك تعد جرمية القتل من اكرب اجلرائم التي
ت�ضمنتها القوانني العرفية االرترية ،وحددت
اي�ض ًا الظروف واملالب�سات التي احاطت بوقوع
جرمية القتل ،ومنها مثالً -:القتل املتعمد –
حادث ت�سبب يف الوفاة – القاتل املختل عقلي ًا
– القاتل و�سط ا�ضطرابات و�صدامات بني
جمموعة من الب�رش حيث ي�صعب حتديد الفاعل
املبا�رش  ...وغريها من اجلرائم التي ن�صت
عليها القوانني العرفية االرترية ،وباملقابل
ت�ضمنت احكام ًا للعقوبات املوازية لكل نوع
من انواع تلك اجلرائم اي�ضاً.
وبناء ًا عليه ف�إن جرمية القتل التي ترتكب
عمد ًا وعن �سبق ا�رصار توازيها ا�شد عقوبة
قانونية .وت�شري بع�ض مواد واحكام القوانني
العرفية ،بان تتوىل ال�سلطات التنفيذية او
احلكومة معاقبة املجرم مبا�رشة كدليل على
ان مقيا�س وحجم اجلرمية عظيم ال�ش�أن .بينما
تن�ص بع�ض احكام القوانني العرفية ،بتنفيذ
حكم االعدام �شنق ًا ملن ارتكب جرمية القتل
عمد ًا وعن �سبق ا�رصار .وتن�ص بع�ض احكام
القوانني العرفية اي�ضاً ،ان ي�سدد مرتكب
جرمية القتل العمد ،ق�سط ًا من الفدية التي
اقرها القانون ل�صالح ا�رسة ال�ضحية.
اما جرمية القتل غري العمد والتي ت�صادف
كثرياً ،ا�شارت اليها القواتنني العرفية ببع�ض
االحكام مع ذكر االمثلة املطابقة لها .فمث ً
ال –
ممار�سة ريا�ضة الرماية وا�صابة �شخ�ص ا�صابة
قاتلة – او ممار�سة ريا�ضة رمى الكرة وا�صابة
�شخ�ص مل يكن بينهما اي عداء م�سبق وا�صابه
بال�صدفة وارداه قتيالً .او ان �شخ�ص ًا كان يقطع
بف�أ�سه جزع �شجرة ،ف�إذا ب�زشية من الف�أ�س
ت�صيب �شخ�ص وت�ؤدي اىل وفاته .او ان فرع
ال�شجرة املقطوع يقع على �شخ�ص وي�ؤدي اىل
وفاته ،او ان عامل البناء واثناء مزاولة عمله
ببناء حائط للدار� ،سقطت منه حجرة وا�صابت
�شخ�ص ًا وادت اىل وفاته يف احلال .او ان �سارق ًا
ت�سلل اىل داخل منزل ،و�شاءت ال�صدف ان ر�آه
�صاحب املنزل الذي بادر ب�رضبه فلفظ انفا�سه
االخرية وفارق احلياة  ...وغريها من االمثلة
التي ت�ؤدي اىل القتل .ففي مثل هذه احلاالت
يتعر�ض اجلاين لدفع الفدية فقط لكونه ت�سبب
يف القتل غري املتعمد.
اما اذا ارتكبت اجلرمية يف حالة اال�ضطرابات
اجلماعية او املظاهرات التي ي�صعب معها
حتديد هوية القاتل ،ت�شري بع�ض احكام
القوانني العرفية ب�أن اول من بادر بال�رضب
يعترب هو القاتل ،بينما البقية الذين وا�صلوا
ال�رضب بعده يعتربون داعمني وم�ساندين
له ،ووفق ًا للقوانني العرفية ب�شكل عام ،ف�إن
الداعم وامل�ساند للمجرم الرتكاب اجلرمية،
ينال عقوبات م�ضاعفة ،ويدفع بال�سلطات
الق�ضائية بان توىل الق�ضية االهتمام االكرب.
( )2جرمية ال�رضب:
تت�ضمن القوانني العرفية احكام عدة تتعلق

بجرمية ال�رضب ،ومنها انواع جرمية ال�رضب،
وم�ستويات اال�رضار املرتتبة عليها ،وهوية
املت�رضر ،واالدوات التي ا�ستخدمها مرتكب
اجلرمية الحلاق ال�رضر ،وزمن ومكان وقوع
اجلرمية  ...وغريها من التفا�صيل املتعلقة
بحيثيات اجلرمية .وانطالق ًا من ذلك ،ت�شمل
احكام القانون املتعلقة بجرمية ال�رضب،
بدء ًا من احلركة التي ت�سبق ال�رضب دون
مالم�سة الطرف االخر ،ثم اللم�س واالم�ساك
به ،وال�صفع على اخلد ،وال�رضب املربح
الذي يرتك اثر ًا على اجل�سم ،او ال�رضب على
الر�أ�س واراقة الدم بدرجات متفاوتة والتي
ت�صل يف حالة من احلاالت اىل درجة فقدان
احد اطراف اجل�سد ... ،وغريها من انواع
ال�رضب ،وجميعها تندرج حتت هذا البند
من القانون .ووفق ًا الحكام قانون العقوبات
ينال مرتكب احدى تلك اجلرائم العقوبة التي
توازيها وي�ستحقها .فاجلرمية التي ترتكب
عمد ًا وعن �سبق اال�رصار ،تقابلها اق�صى
العقوبات اذا قورنت باجلرمية التي حدثت يف
ظروف الق�ضاء والقدر.
ان النظم والقوانني العرفية لل�شعب االرتري،
ال ت�سمح ب�أن ُيقدم �شخ�ص على �رضب �شخ�ص
�آخر اي ًا كانت هويته او مكانته االجتماعية،
وخ�صو�ص ًا رجل ال�سلطة والقا�ضي او رجل
الدين ،والكادر التنظيمي ،واملر�أة ب�شكل
عام ،وخ�صو�ص ًا املر�أة احلامل ،والوالدين،
او والدي الزوجة ،وال ت�سمح اي�ض ًا ان يتجر�أ
اي �شخ�ص بالتوجه اىل منزل �شخ�ص �آخر بق�صد
�رضبة  ...وغريها من احلاالت امل�شابهة التي
ال ي�سمح بها القانون ،وينال مرتكبها عقوبة
تزيد عن العقوبة املدونة يف النظم العادية
وذلك وفق ًا للقوانني العرفية التي تقر اي�ض ًا
عقوبة م�ضاعفة ملن ُيقدم على �رضب �شخ�ص
على حني غرة ،او �ساند احد املتخا�صمني
و�رضب االخر ،او من ي�رضب من اخللف دون
ان يراه غرميه ،او ان ي�رضب احدهم �شخ�ص ًا
جال�س ًا  ...وغريها من احلاالت التي تكون
عقوبتها م�ضاعفة.
وباملثل اي�ض ًا تت�ضاعف عقوبة اجلاين
بالنظر اىل نوع االدوات امل�ستخدمة يف ارتكاب
جرمية ال�رضب .ف�إذا اقدم �شخ�ص ًا ما على
جرمية ال�رضب بادوات مبتكرة �صنعت خ�صي�ص ًا
لال�رضار باالن�سان ،فعقوبته م�ضاعفة ،بينما
تختلف عن ذلك عقوبة ال�شخ�ص الذي ظل
يزاول مهنته وعمله ،وتعر�ض لال�ستفزاز
واقدم على جرمية ال�رضب بادوات عمله التي
كان مم�سك ًا بها اثناء احلادث .علم ًا ان العقوبة
تكون اخف ،يف حاالت ال�رضب العادي باليد،
او الركل بالقدم ،او دفع ال�شخ�ص وا�سقاطه
ار�ض ًا  ...وغريها من اال�ساليب املماثلة مع
االخذ يف االعتبار اال�رضار الناجمة عنها ،وما
يرتتب على ذلك من م�سا�س بحقوق امل�رضور.
فادوات اجلرمية ت�شكل مقيا�س ًا لدرجات وحجم
اجلرمية املرتكبة والتي تتفاوت ا�رضاراها
وعواقبها .فمث ً
ال – هنالك اختالف بني من
ي�رضب بال�سوط – او الع�صى – او يرمي
باحلجارة .وكذلك من ي�ستخدم الف�أ�س او ادوات
احلفر  ...وغريها من االدوات امل�شابهة عند
اقدامه على ارتكاب جرمية ال�رضب ،وتكون
عقوبتها اكرث �رصامة عن ال�رضب بالع�صى او
الرمي باحلجارة .اما اطالق الر�صا�ص او رمي
قنبلة يدوية ،او ت�سديد الرمح  ...وغريها من
اال�سلحة التي تختلف يف فعاليتها وخطورتها،
تتفاوت اي�ض ًا يف درجة عقوبتها ا�ستناد ًا اىل
حجم ال�رضر الذي حلق بامل�رضور ،ويواجه

مرتكبها اق�صى درجات العقوبة.
( )3االغت�صاب:
ت�شكل ظاهرة االغت�صاب من اجلرائم امل�شينة
وغري املقبولة يف املجتمع االرتري .فجرمية
االغت�صاب جرمية اخالقية ت�ؤثر �سلب ًا على
ا�ستقرار و�سالمة املجتمع ب�شكل عام ،وعلى
ال�ضحية وا�رستها ب�شكل خا�ص .وتت�ضمن احكام
القوانني العرفية االرترية اق�صى العقوبات
ازاء هذه اجلرمية .ف�إذا تقدمت ال�ضحية برفع
الدعوى �ضد املتهم ،وذكرت اقوالها للمعنني
ثم اق�سمت اليمني القانوين ،وثبت بعد امتام
االجراءات ان اجلاين ارتكب اجلرمية ،عندها
يواجه اق�صى العقوبة .وتعترب اي�ض ًا جرمية
الزنا ذات ال�سلوك املت�شابهة من اجلرائم التي
تلحق ال�رضر باال�رسة ،وبالتايل يتحمل مرتكب
اجلرمية عقوبات تختلف درجاتها باختالف
حجم اال�رضار الناجمة عنها وت�أثريها على
ال�ضحية وا�رستها.
( )4ال�رسقة:
يتحلى املجتمع االرتري ،ب�سمات وميزات
ح�ضارية ،ومنها عدم ا�ستحواذ مال الغري.
مبعنى ان جمتمعنا ال يقبل ان ي�ستوىل �شخ�ص ًا
ما ،على ممتلكات �شخ�ص �آخر دون احل�صول
على االذن منه ،او دون ان ي�سمح له ال�شخ�ص
املعني بذلك .فبغ�ض النظر عن القيمة املادية
للمتلكات ،ومكان حدوث اجلرمية يف اي منطقة
من املناطق االرترية ،ف�إن ال�شخ�ص الذي ينفذ
جرمية ال�رسقة ،ينال العقوبة امل�ستحقة ،مع
االخذ يف االعتبار الظروف واملالب�سات التي
ارتكبت يف ظلها اجلرمية.
ان املمتلكات التي تتعر�ض لل�رسقة ،مثل
املوا�شي من اغنام وخراف – او خلية النحل
مبا حتتويه – او االدوات املنزلية بانواعها
– او ادوات الزراعة او املح�صول الذي مت
جنيه  ...وغريها من املمتلكات .ويف مثل
هذه احلاالت تقر احكام القوانني العرفية،
ان يدفع ال�سارق الذي ا�ستوىل على مثل هذه
املمتلكات� ،ضعف قيمة امل�رسوقات .كما ان
من يقرت�ض ادوات احلراثة ومل يعيدها اىل
�صاحبها يف حينه وت�سبب يف تخلف مالكها
عن اداء مهامه املو�سمية ،او تعر�ضت االدوات
امل�ستعارة للتلف واخلراب ،ومل يتم �صيانتها
�رسيعاً ،ف�إن عقوبة ذلك توازي عقوبة جرمية
ال�رسقة .وباملثل اي�ضاً ،ان ال�شخ�ص الذي
يفتح باب منزل غريه دون اال�ستئذان من
�صاحبه ،او الذي يجد اموال مفقودة او ما�شية
تائهة ومل يبلغ عنها اجلهات املعنية وت�سرت
عليها يعامل ك�سارق .اما من يدخل منز ً
ال
بهدف ارتكاب جرمية ال�رسقة ،ويك�رس الباب
او ال�شباك او احلائط ،يلزمه القانون بعقوبة
دفع �ضعف قيمة املمتلكات امل�رسوقة ،اىل
جانب عقوبة ا�صالح ما اتلف يف املنزل.
واذا تعر�ض ال�سارق اثناء ت�سلله اىل دار او
مزرعة  ...وغريها لل�رضب املربح ،واحلق
به ال�رضر من قبل املالك او حرا�سه ،عندئذ ال
يحق لل�سارق طلب التعوي�ض عن ال�رضر الذي
حلق به.
فمث ً
ال – اذا ت�سلل �شخ�ص اىل داخل مزرعة
بهدف �رسقة انتاج الذرة ال�شامية ،وتعر�ض
لل�رضب من قبل حرا�س املزرعة ،يعترب ذلك
جزاءه وال يحق له طلب التعوي�ض عن ال�رضر
الذي حلق به .ولكن اذا و�صل االمر اىل القتل
يتعر�ض امل�س�ؤولون للم�س�ألة القانونية.
ال �شك ان املجتمع االرتري يعترب كلمة
ال�رسقة معيبة وم�سيئة وتنتق�ص من مكانة
ال�شخ�ص وا�رسته .فعندما يتقدم ال�شخ�ص

ب�شكوى او دعوى اىل املحكمة ،ويدعى ان
�شخ�ص ًا ما قد �رسق ماله او ممتلكاته فان
االمر يتطلب احليطة واحلذر ،الن ادعاء من
هذا القبيل اذا مل ت�سنده االدلة والوقائع
وامل�ستم�سكات ،يعترب ادعاء ًا باطالً ،وحينها
يعامل املدعى كال�سارق.
( )5اتالف املمتلكات:
بديهي ان م�أوى االن�سان اي دار �سكنه له
حرمته وقيمته العالية واملقدرة .فاذا اقدم
�شخ�ص �سولت له نف�سه ،با�رضام النار على
دار �سكن �شخ�ص ًا �آخر ،واتلف كل ما به من
ممتلكات منزلية .عندها يتم اختيار جلنة
م�صاحلة حملية ،تتوىل تقدير حجم اخل�سائر
الناجمة عن احلريق ،وت�ضيف اليها قيمة
العقوبات التي يتحملها اجلاين .اما اذا كان
حادث احلريق لي�س فع ً
ال متعمداً ،وامنا حدث
مبح�ض ال�صدفة والق�ضاء والقدر ،عندها يتم
تعوي�ض قيمة املنزل واالدوات التي كانت
بداخله ،ا�ضافة اىل عقوبة تكون قيمتها اقل عن
تلك التي يدفعها من يرتكب اجلرمية عمداً.
وباملثل اي�ض ًا – تت�ضمن احكام ومواد النظم
والقوانني العرفية للمجتمع االرتري خمتلف
انواع العقوبات التي تتعلق مث ً
ال با�رضام
النار يف احل�صاد او احل�شائ�ش او الكالء التي
ميتلكها �شخ�ص �آخر ،او قتل ما�شية او ك�رس
او ا�صابة احد اطرافها  ...الخ ،والتي حتدث
يف خمتلف املواقع واملناطق االرترية ،هنا
ي�ؤخذ يف االعتبار الدافع من وراء اجلرائم ،اي
ان كانت قد متت عن �سبق ا�رصار ،او كانت
جمرد حدث يعزى لل�صدفة والق�ضاء والقدر.
فكل االحداث ح�سب حجم ا�رضارها وتفاوت
درجاتها – جندها م�شمولة يف �صياغ احكام
ومواد القوانني العرفية.
( )6االنتقا�ص من مكانة االن�سان
وكربيائه:
ان القوانني العرفية للمجتمع االرتري
لها �سمات ومميزات من �ش�أنها �صون القيم
االن�سانية واحلفاظ على كرامة ومكانة
االن�سان .فمن عادات وتقاليد ال�شعب االرتري
وال�سلوك املقبولة لدى عامة ال�شعب ،نذكر
من بينها – احرتام رجال الدين – واالباء –
واملعلمني – وكبار القوم  ...وغريها من
ال�سلوك احل�سنة ،واطالق كلمات التقدير
والثناء عند الرتحيب بهم .وخالف ًا لذلك ال
ير�ضى وال يقبل افراد جمتمعنا االرتري ان
توجه اليهم ال�شتائم ،التي تقلل من �ش�أنهم
او التعر�ض لالهانة بكلمات لفظية حتط من
قدرهم او مت�س كرامتهم  ...الخ .فالقوانني
العرفية االرترية تت�ضمن يف هذا امل�ضمار،
احكام وعقوبات لتقومي ال�سلوك ،والن�أي
عن االلفاظ التي تنتق�ص من مكانة االن�سان،
والعقوبات التي توازي ذلك.
اما االلفاظ وال�شتائم التي مت�س الكرامة
وتقلل من �ش�أن الهوية واالنتماء القبلي
واال�رسي  ...وغريه ،فتقابلها عقوبات
�صارمة وال يتوقف االمر عند ذلك بل يتعداه
لدرجة ان يتقدم امل�سيئ باالعتذار علنا ملا
بدر منه .علم ًا ان اال�ساءة وال�شتيمة واالحتقار
املتعلق باملهنة او العقيدة  ...وغريها،
تقابلها عقوبة م�ضاعفة.
وكذلك ا�ستخدام ا�ساليب غري مبا�رشة والتفوه
بعبارات التقليل من �ش�أن ال�شخ�ص ،او انتقا�ص
مكانة رجال الدين او امل�س�ؤولني يف ال�ش�ؤون
االجتماعية  ...وغريها من النعوت ،ترتتب
عليها عقوبات وفق ًا للقوانني العرفية.
يتابع...
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ال�شباب معر�ض لل�صمم ال�ستماعه القلق ي�ضعف عظام ال�سيدات
اىل املو�سيقى ال�صاخبة

حذرت طبيبة خمت�صة بال�سمعيات من ان جيال كامال مهدد بال�صمم لأن الأ�شخا�ص دون �سن
الثالثني يفرطون يف اال�ستماع اىل املو�سيقى على هواتفهم الذكية.
وقالت الدكتورة رو�سبني �سايد رئي�سة الأطباء املخت�صة ب�سمعيات الأطفال يف م�ست�شفى
ميدل�سيك�س املركزي جنوب �رشق انكلرتا ان املو�سيقى العالية التي ُت�ضخ يف الآذان ميكن ان
ت�صل قوتها اىل امل�ستوى نف�سه من وحدات الدي�سيبل الذي تبلغه حمركات طائرة ركاب عمالقة
عند االقالع.
ُ
و�أ�شارت �سايد اىل �أرقام تبني ان عدد الأ�شخا�ص دون �سن الثالثني الذين �أ�صيبوا بتلف دائم يف
حا�سة ال�سمع ارتفع يف عموم بريطانيا خالل العقد املا�ضي.
وامل�ستوى املتعارف عليه لال�ستماع اىل �ضو�ضاء فرتات طويلة من الوقت دون �إحلاق �رضر
بال�سمع هو  85دي�سيبل يف حني ان �صوت اقالع طائرة الركاب الكبرية ت�صل قوته اىل 110
دي�سيبل.
وقالت �سايد انه لي�س من ال�صعب ان نتخيل ما يفعله التعر�ض فرتة طويلة اىل هذا امل�ستوى
من ال�ضو�ضاء م�شرية اىل ان حاالت فقدان ال�سمع التي يعاجلها فريقها تكون عادة عند من تزيد
اعمارهم على � 50سنة �أو قبل � 20سنة ولي�س بني ال�شباب كما هي احلال اليوم .و�أكدت انها م�شكلة
عاملية.
و�أ�ضافت انها حالة م�أ�ساوية لأن امل�صابني يراجعون الطبيب بعد وقوع التلف وفوات الأوان.
ويقدر ان ن�سبة كبرية ممن يالقون �صعوبة يف ال�سمع يعود �سبب م�شكلتهم
ويكون فقدان ال�سمع دائم ًا ُ
اىل ال�ضو�ضاء.
وتوجد  15الف َ�شعرة يف الأذن الداخلية التي تتلقى ال�صوت يف �شكل ذبذبات .وتقوم هذه
اخلاليا ال�شعرية احل�سا�سة ال�صغرى بدور حا�سم يف التقاط املوجات ال�صوتية لكنها ه�شة ورقيقة
للغاية .و�إذا ت�رضرت فان التلف ميكن �أن ي�سبب فقدان ال�سمع.
وكانت منظمة ال�صحة العاملية حذرت يف عام  2015من ان زهاء ن�صف ال�شباب يف �سن  12اىل
� 35سنة يعر�ضون �أنف�سهم اىل م�ستويات خطرية من ال�ضو�ضاء ال�صوتية.
واقرتحت �سايد طبع حتذيرات على علب املنتجات ال�سمعية للتقليل من ال�رضر الذي تلحقه
ال�سماعات الر�أ�سية.
كما ان التعر�ض اىل �ضو�ضاء عالية هو ال�سبب ال�شائع ملر�ض طنني الأذن حيث ي�سمع امل�صاب
ا�صوات ًا لي�س �سببها م�صدر خارجي .وتبني الأرقام ان ن�سبة كبرية من ال�شباب يف الفئة العمرية
 18اىل ُ 24ي�صابون بطنني ورنني يف الأذن ب�سبب اال�ستماع اىل مو�سيقى عالية.
ومن عوامل اخلطر الأخرى م�ستوى ال�ضو�ضاء يف النوادي الليلية واملراق�ص حيث ميكن ان تزيد
�شدة ال�صوت على  100دي�سيبل .وال ميكن اال�ستماع يف حدود �آمنة �إال ملدة  15دقيقة يف مثل هذه
الظروف .ولكن كثري ًا من ال�شباب ال يدركون ان اال�ستماع اىل املو�سيقى العالية ميكن �أن ي�ؤدي
اىل تلف دائم يف الأذن.
يف اخلتام نقول ل�شبابنا اليوم احذروا االدمان على اال�ستماع للمو�سيقى بال�سماعات
خا�صة اال�صوات العالية.

ن�صيحة لل�سيدات للوقاية من ال�سرطان

ك�شفت درا�سة حديثة �إمكانية جتنب � 500سيدة
للإ�صابة بال�رسطان يف كل �أ�سبوع� ،إذ ميكن
جتنب �أكرث من � 26ألف حالة �إ�صابة بال�رسطان
يف ال�سنة بابتعاد الن�ساء عن  4عادات �سيئة
تزيد من خطر ال�رسطان بقدر كبري.
وقالت مديرة ق�سم الوقاية يف مركز �أبحاث
ال�رسطان يف اململكة املتحدة ،التي �أجرت
الدرا�سة الدكتورة �ألي�سون كوك�س� ،إن “نتائج
اخلطوات اليومية التي ميكن اتخاذها للم�ساعدة
يف التقليل من خطر الإ�صابة بال�رسطان ،تظهر

ب�شكل �إيجابي ومبا�رش”.
وبح�سب �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية،
ف�إن هناك  4عادات �سيئة م�سببة لل�رسطان،
تتمثل مبا يلي:
�رشب الكحول
ت�شري الأبحاث ال�سابقة �إىل �أن الكحول يرتبط
بـ� 7أنواع خمتلفة من ال�رسطان ،وي�سبب  % 3من
�سنويا يف اململكة املتحدة.
احلاالت
ً
ويحتوي الكحول على مادة “الأ�سيتالديهيد
الكيميائي” ،التي تُ دمر احلم�ض النووي ومتنع

تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن القلق والتوتر
يزيدان من خطر �إ�صابة املر�أة ب�ضعف وه�شا�شة
العظام ،وفق ًا ملا ن�رشته �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية.
�إن ال�سبب الرئي�سي وراء �إ�صابة الن�ساء
به�شا�شة العظام ،بن�سب �أكرب بكثري مبقارنة
بالرجال ،هو هبوط اال�سرتوجني بعد انقطاع
الطمث ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل انخفا�ض كتلة
العظام.
�إن هذه العملية حتمية ،وتبلغ �أق�صى درجات
حدتها يف الغالب لأ�سباب وراثية .لكن درا�سة �إيطالية جديدة تو�صلت �إىل وجود عالقة بني م�ستويات
القلق لدى الن�ساء وقوة عظامهن .وت�ؤثر اال�ضطرابات ب�سبب القلق وترقق العظام ب�شكل غري متنا�سب
على الن�ساء يف جميع �أنحاء العامل ،مع �إ�صابة  33%من الن�ساء مبا �سبق الإ�شارة �إليه �أعاله.
ولكن حتى لو مل يتم التعامل معها كحالة طبية ،ف�إن امل�ستويات ال�شائعة من القلق والإجهاد
ميكن �أن يكون لها ت�أثريات قابلة للقيا�س و�ضارة باجل�سم.
يقوم اجل�سم ب�إفراز هرمون الكورتيزول ،حتت ال�ضغط وحاالت التوتر .وي�ساعد هذا الهورمون
�أج�سامنا جزئي ًا على التما�شي مع اال�ستجابة لدافع "القتال �أو الهرب" ،كما يحقق التوازن بني
احتفاظنا بال�سوائل ،و�ضغط الدم ،مع كبح جماح عمليات اجل�سم احليوية الأقل �أثر ًا ،مثل عملية
االندفاع وراء الرغبة اجلن�سية.
ولكن يقع اللوم �أي�ض ًا على الكورتيزول يف ارتفاع ال�سكر يف الدم ،وكذلك �ضغط الدم ،وانخفا�ض
الرغبة اجلن�سية ،وحب ال�شباب .ف�ض ً
ال عن �أنه يزيد من خماطر ال�سمنة لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون
من الإجهاد املزمن .عالوة على ذلك ،ميكن اعتبار الت�أثريات ال�سلبية لهرمونات الإجهاد على و�ضع
العظام هو مبثابة م�ؤثر ي�ؤدي �إىل زيادة خطر الك�رس".
فعندما متر املر�أة ب�سن انقطاع الطمث ،يحدث يف ج�سمها عدد من التغريات الدرامية ،ب�سبب
هرمون اال�سرتوجني .ومن املعلوم �أن عظام املر�أة تن�ضج ب�شكل تام يف حوايل �سن الثالثني .غري �أنه
بعد انقطاع الطمث ،تبد�أ العظام يف االنهيار ب�رسعة �أكرب من �أية خاليا عظمية جديدة يتم �إنتاجها
باجل�سم .ومبجرد �أن يكون هناك نق�ص يف هرمون اال�سرتوجني ،الذي يدافع عن العظام ،تتزايد
�رسعة و�سهولة انك�سار العظام .كما وجد الباحثون �أن الن�ساء اللواتي لديهن م�ستويات عالية ن�سبي ًا
من التوتر والقلق كن �أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة بك�سور عظمية بن�سبة  4%خالل فرتة � 10سنوات.
وكانت ك�سور الورك �أكرث �شيوع ًا بن�سبة  3%يف املجموعة التي تعاين من القلق ،والالتي كن ميلن
ب�شكل عام �إىل احل�صول على درجات كثافة �أقل للعظام.
وتعاين الن�ساء اللواتي يعانني من القلق �أي�ض ًا من م�ستويات �أقل من فيتامني  .Dوبدون فيتامني
 ،Dيكافح اجل�سم لتك�سري الكال�سيوم ،ومن ثم حتى يف حالة النظام الغذائي عايل الكال�سيوم ،ف�إن
ذلك ي�ساعد على تقوية العظام.
ونظر ًا للعالقة املحتملة بني القلق وانقطاع الطمث وفقدان العظم ،ف�إن الن�ساء اللواتي يعانني من
الإجهاد يجب �أن يحاولن ال�سيطرة على �أن�شطة يف حياتهن� ،أي ي�سيطرن على عاداتهن.

تقنية جديدة ال�ستعادة مينا الأ�سنان

ك�شف جمموعة من العلماء الربيطانيني
�إمكانية �إعادة �إنتاج مينا الأ�سنان يف امل�ستقبل،
ما مينع ح�سا�سية و�آالم الأ�سنان وخ�سارة
ال�رضو�س.
وبح�سب �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية،
طورت جامعة “كوين ماري” يف لندن ،طريقة
جديدة لنمو املواد املعدنية التي ميكنها جتديد
ترميمه ،كما يزيد الكحول من م�ستويات بع�ض
الهرمونات ،مثل هرمون الأ�سرتوجني املرتبط
ب�رسطان الثدي.
نق�ص الألياف
ُيعتقد �أن الألياف حتمي من ال�رسطان عن
طريق تعزيز الأجهزة اله�ضمية وتقليل املدة
التي ي�ستغرقها اجل�سم يف معاجلة الأطعمة،
حيث غال ًبا ما حتتوي النفايات على مواد
م�سببة لل�رسطان ولذلك يجب �إزالتها يف �أ�رسع
وقت ممكن.
وتقوم البكترييا التي حتلل الألياف ب�إطالق
مادة مرتبطة بتثبيط الأورام يف القولون
وامل�ستقيم.

الأن�سجة ال�صلبة ،مثل مينا وعظام الأ�سنان.
ويك�سو املينا اجلزء اخلارجي للأ�سنان
ويعترب من �أ�صعب و�أقوى الأن�سجة يف اجل�سم
لقدرتها على حتمل قوى الع�ض ،والتعر�ض
للأطعمة وامل�رشوبات احلم�ضية ،ودرجات
احلرارة العالية.
وعلى عك�س الأن�سجة الأخرى ،ال ميكن �إعادة
جتدد املينا بعد خ�سارتها ،وهو ما ي�سفر عنه
�آالم الأ�سنان و�سقوطها.
أ�سلوبا جدي ًدا،
و�أظهرت الدرا�سة �أن تقنية �أو �
ً
ميكنه �إنتاج مواد ذات دقة ملحوظة ،ت�ؤدي نف�س
مهمة مينا الأ�سنان ،الفتةً �إىل �إمكانية ا�ستخدام
تلك املواد يف عدد من الوظائف مثل عالج ت�سو�س
الأ�سنان وح�سا�سياتها املفرطة.
وتعترب البنية الهيكلية حا�سمة و�رضورية
للخ�صائ�ص الفيزيائية املتميزة ،التي تظهر
بها مينا الأ�سنان الطبيعية.
تناول اللحوم املعاجلة
ت�سبب بع�ض املواد الكيميائية التي تنتجها
عملية معاجلة اللحوم ال�رسطان ،وعلى �سبيل
املثال ،عندما حتلل املعدة مادة كيميائية يف
اللحم الأحمر ،تعرف با�سم” ،”haemتت�شكل
مواد كيميائية تتلف خاليا بطانة الأمعاء ،ما
قد ي�ؤدي �إىل �رسطان القولون.
الك�سل ميكن ملمار�سة الريا�ضة �أن تقلل
من كمية هرمون الأ�سرتوجني والأن�سولني يف
الدم ،وهي هرمونات يرتبط ارتفاعها ب�رسطان
الثدي والرحم ،كما �أن الن�شاط يقلل من التهاب
الأمعاء وي�رسع عملية الإخراج ،ما يقلل من خطر
الإ�صابة باملر�ض.
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�شبابيات

مناذج
�شبابية

ولد ال�شاب امانئيل ولداب عام 1974م
با�سمرا ادارة اخريا  ،وعندما غريت ا�سرته
حمل اقامتها من ا�سمرا اىل م�صوع  ،انتقل معها
اىل م�صوع .
در�س مرحلة الرو�ضة مباريام طوالوت ،
واملرحلة االبتدائية مبدر�سة �شيخ االمني ووا�صل
د\را�سته يف املرحلتني االعدادية والثانوية
مبدر�سة ل�ؤول مكنن ،والتحق بالدفعة الثالثة
للخدمة الوطنية ب�ساوى  ،وبعد اكمل واجبه
الوطني مت ت�سريحه عام  1997لي�ؤ�س�س لعمل
خا�ص به .
ويف عام  1998وعندما تعر�ض الوطن لغزو
نظام الوياين التحق بقوات الدفاع للذود عن
الوطن .
وبعد احلملة الثالثة من غزو الوياين ،
وجد فر�صة لإرواء تعط�شه ملوا�صلة الدرا�سة
فجل�س لثالث مرات لالمتحان ال�شهادة الثانوية
(املاتريك) ويف املرة الثالثة حقق جناح
للدرا�سة لدرجة ال�شهادة ( ( certificateومبا
ان الدرجة التي احرزها مل تقنعه � ،إ�ستمر يف
خدمته يف اطار قوات الدفاع ،لكن اداراته
�سمحت له باال�ستمرار يف درا�سة ال�صف الثاين
ع�شر نظامي مع منت�سبي الدفعة  21للخدمة
مبدر�سة وار�ساي يكالو ،وجل�س لإمتحان ال�شهادة
الثانوية وحقق جناح بدرجة دبلوم مكنه من
االلتحاق بكلية التجارة و االقت�صاد ،ثم وا�صل
درا�سته حتى تخرج بدرجة بكالريو�س  ،ثم مت
ابتعاثه اىل ال�صني حيث در�س املاج�ستري .
وملزيد من القاء ال�ضوء على هذه امل�سرية
مت اجراء احلوار التايل معه  ،فاىل م�ضابط
احلوار-:

ال�سيد /امانئيل رغم انك جل�ست لإمتحان
ال�شهادة الثانوية واحرزت درجة ال�شهادة مل
تلتحق بالدرا�سة ما الذي منعك من ذلك ؟
حقيقة ايقنت انني يف املرة
الرابعة �س�أحرز درجات اكرب متكنني
من درا�سة البكالريو�س  ،لذلك تركت
فر�صة االلتحاق بالدرا�سة وف�ضلت
املوا�صلة يف اطار قوات الدفاع .
كان يف تلك الفرتة تعطى فر�ص لالفراد
للجلو�س لإمتحان ال�شهادة الثانوية ولكن يف
وقتك توقفت تلك الفر�صة ماذا كان �شعورك
حني علمت بذلك.
مل ا�شعر ب�شئ ،بل تقبلت االمر
 ،والغريب انني يف تلك الفرتة مت
حتويلي من بارنتو اىل ا�سمرا ،
ورغم ان الكثريين يفرحون للتغري
اىل ا�سمرا � ،إال انني مل اتقبله ،
بحكم انني كنت ارى املجال هناك
اكرب للمذاكرة .
كيف؟
لأن ذلك ي�شكل عبئ بالن�سبة
ان�شغايل
يل م�شكلة من حيث
عن املذاكرة  .خا�صة من حيث
ت�أثري الزمالء ومن هم يف �سني ،
باال�ضافة اىل املنا�سبات االجتماعية
واملجامالت حل�ضور املنا�سبات
املختلفة  ،وهذا بالت�أكيد الميكنني
من الرتكيز على الدرا�سة واملذاكرة
واال�ستعداد لالمتحان  ،لذلك وجدت
من يتبادل معي املوقع واخرتت
االنتقال اىل �ساوى ..
بانتقالك اىل �ساوى وجدت فر�صة الدرا�سة
مع الدفعة  21ملنت�سبي اخلدمة مبدر�سة
وار�ساي يكالو�،صف لنا �شعورك وقد وجدت
هذه الفر�صة؟
يف احلقيقة كانت بالن�سبة يل
فر�صة عظيمة  ،وقد �رسرت جد ًا
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حل�صويل على هذه الفر�صة وتلك
امل�صادفة العظيمة.
ماذا در�ست يف كلية التجارة واالقت�صاد ؟
در�ست الريا�ضيات يف كلية التجارة
واالقت�صاد لدرجة الدبلوم  ،ومبا انني
احرزت درجات مكنتني من موا�صلة
الدرا�سة لدرجة البكالريو�س ،
حيث در�ست االدارة العامة وتخرجت
فيها .
وملاذا مل تكمل درا�سة الريا�ضيات لدرجة
البكالريو�س مادمت قد احرزت درجات جيدة
بها؟
بطبعي اميل اىل جمع الكثري من
املواهب  ،ومل يكن لدي ميل يف
العمل بتخ�ص�ص الريا�ضيات  ،خا�صة
انني حمب للتعامل مع كل ما يتعلق
باالت�صال باجلماهري  ،لذلك اخرتت
جمال االدارة العامة.
بعد التخرج اين عملت وب�أي �صفة؟
عندما اكملت درا�سة الدبلوم عملت
كمحا�سب  ،وعندما اكملت درا�سة
البكالريو�س عملت كم�سجل بالكلية
بحلحلي.
ومتى وجدت فر�صة درا�سة املاج�ستري؟
كان ذلك عام .2016
وكيف وجدت الدرا�سة يف ال�صني؟
كانت الدرا�سو يف ال�صني فر�صة
جيدة وقد ا�ستفدت منها كثري ًا  ،حيث
درا�ست املاج�ستري يف جمال االدارة
العامة بجامعة بكني بالعا�صمة.
وب�إلقاء ال�ضوء على هذه اجلامعة
 ،فانها ت�أ�س�ست عام  ،1897وهي من
اكرب اجلامعات يف ال�صني  ،حيث
در�ست ب ( institution of south-
 )south co-operationوحقيقة
اكت�سبت جتارب جيدة ومهمة من
ال�صينيني .
هال ذكرت لنا بع�ض من هذه التجارب؟
منها كيفية االدارة الكف�ؤة ،واجليدة
للوقت  ،وحب العمل واحرتام الزمن
 ،ف�إذا قال لك ال�صينيون نلتقي
ال�ساعة  ،11.11فانهم يتواجدون يف
ذلك الوقت بالتمام  ،ومن الغريب ان
ال�صينيني يدخرون  50%من دخلهم .
وهم يجيدون االدخار .
وهل وجدت فر�صة زيارة عدة اماكن يف
ال�صني؟
نعم  ،قمت بزيارة كل من مدن
�شنزو� ،شانغهاي  ،كوجو ،هاجنو،
وهان� ،شي�شو ،وكينان التي ولد
بها الزعيم مات�سي تونغ  ،وقد قمت
بزيارة للمدن الكبرية يف ال�صني .
كانت فر�صة بالن�سبة يل لالطالع

على التطور الذي حققته ال�صني .
من اي الدول كان معك يف
الدرا�سة يف ال�صني؟
اغلبنا كان من الدول
النامية  ،من �رشق افريقيا
 ،كنا من ارتريا  ،وجنوب
ال�سودان واثيوبيا  ،.و�آخرين
من بع�ض الدول االفريقية،
ومن ا�سيا الو�سطى اي�ض ًا،
ومن اوروبا ال�رشقية .
م�ستوى واداء
كيف تقيم
االرتريني باملقارنة مع الطالب من
الدول االخرى كمثال يف اجلامعة
التي ذكرتها؟
حقيقة الطالب االرتريون
م�ستواهم واداءهم ي�ستحق
اال�شادة  ،كما انهم جمتهدون
ويركزون على جمال الدرا�سة
 ،وخمتلفون عن غريهم من
الطالب من الدول االخرى
الذين يق�ضون بع�ض اوقاتهم
يف النوادي الليلية  ،وذلك يظهر
ويربز دور االرتريني اكرب عند ختام
العام الدرا�سي ويف التقييم ملجرى
العام الدرا�سي ول�سلوك الطالب
واداءهم .
و�صلتك هذا العام ر�سالة تهنئة من الرئي�س
ال�صيني �شي جي بنغ  ،حدثنا عنها ؟
نعم ،و�صلتني ر�سالة تهنئةمن
فخامة الرئي�س ال�صيني �شج جي بنغ
 ،بال�سفارة ال�صينية بح�ضور معايل
وزير التعليم ال�سيد� /سمري ر�ؤ�سوم،
ومفو�ض مفو�ضية التعليم العايل

الدكتور /هيلي حمظون و�سعادة
�سفري ال�صني ال�سفري يانغ واع�ضاء
ال�سفارة ال�صينية  ،وحول كيف مت
اختياري وما ا�سباب ر�سالة الرئي�س
 ،وان كان االمر يعود للمن�سقني
يف اجلامعة التي كنت ادر�س بها
،ولكن كان ذلك لكوين كتبت ر�سالة
للرئي�س �شي بنغ تلأكيد ًا خلطابه
يف اجلمعية العامة لالمم املتحدة ،
التي ذكر فيها ان ال�صني تعمل على
دعم وم�ساعدتها للدول النامية يف
جمال التعليم  ،باال�ضافة اىل متيزي
بال�سلوك واالخالق احلميدة واداء
واجبي يف وقته وزمانه املحدد ،
رمبا كل تلك العوامل �ساعدت يف
ذلك .
حدثنا عن و�ضعك االجتماعي ؟
تزوجت عام  ،2016من زميلة
تخرجت من كلية التجارة واالقت�صاد
 ،هي ال�سيدة /زبيب مو�سي.
تخ�ص�صك يف جمال االدارة العامة اىل ايل
مدى افادك يف حياتك اليومية ؟
يف املنزل نق�سم االدارة اىل ق�سمني
وهما االدارة االكرب وادارة امل�سائل
اال�صغر  ،من جانبي انا م�سئول عن
ادارة امل�سائل االكرب  ،اما زوجتي
ال�سيدة /زبيب فهي م�س�ؤولة عن
ادارة امل�سائل اال�صغر  ،لكن هذا
اليعني انها الت�شارك يف ادارة
امل�سائل االكرب  ،فالفر�ص بالن�سبة
لنا مت�ساوية  ،فلي�س هنالك من
ينفرد بتخاذ القراريف املنزل  .ومبا
اننا كالنا در�سنا االدارة  ،لذلك

مهرجان ال�شباب الثامن

�أعلن االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة بان مهرجان ال�شباب
الثامن �سوف ينظم يف الفرتة
من الثالث ع�رش وحتى اخلام�س
ع�رش من يوليو القادم يف �ساوا
حتت �شعار" ال�شباب :قوة دفع
التنمية امل�ستدامة".
و�أو�ضحت املعلومات الواردة
ب�أن املهرجان الذي يجري
بالتزامن مع تخريج الدفعة
احلادية والثالثني للخدمة
ابداعات
ي�شمل
الوطنية
وابتكارات ال�شباب ،والدور
الذي لعبه االحتاد يف ت�أطري
وبناء ال�شباب خالل اربعني
عاما م�ضت  ،باال�ضافة اىل دور
ال�شباب يف عملية نيل احلرية
وحماية ال�سيادة الوطنية
واعمار البالد ،واالن�شطة
النفريية ،والربامج الثقافية
والريا�ضية ،وعقد ال�سمنارات وعرو�ض االبتكارات واالخرتاع ،والربامج
االخرى التي تركز على ال�شباب.
كما ي�شتمل املهرجان على توزيع جائزة �سويرا التي متنح لل�شباب املميزين
واملتفوقني الذين ابدعو ولعبوا دور ًا كبري ًا ،يف خمتلف جماالت االبتكار
واالبداع ،باال�ضافة اىل ذلك متنح لل�شباب االرتريني املقيمني يف اخلارج الذين
حققوا نتائج عالية يف اكمال املرحلة الثانوية للتعليم االكادميي.
وي�شارك يف الربنامج الوطني الكبري الذي ينظم كل �سنتني بالتن�سيق بني
االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة ومركز تدريب قوات الدفاع الوطني� 20 ،ألف
�شاب من داخل البالد و 1500من ال�شباب القادمني من اخلارج.
واو�ضح من�سق جلان مهرجان ال�شباب الثامن ال�سيد /روبيل كبدي لوكالة
االنباء االرترية ايرينا ،ان املهرجان يعمل على تعزيز االرتباط بثقافتنا وقيمنا
وتاريخنا وهو منا�سبة ت�ساعد يف توثيق وتوريث تلك املكت�سبات ،م�شريا اىل ان
املهرجان ال�شبابي يجمع ال�شباب ذوي خلفيات متعددة يف �ساحة واحدة ويخلق
فر�ص ًا لتبادل االفكار والتجارب فيما بينهم.
كما ي�شجع ال�شباب للعب دور كبري يف عملية اعمارالبالد بتفان وروح عالية
 ،م�شددا بان املهرجان يركز على حتقيق اهداف م�ضاعفة وعي ال�شباب العام
ويعزز قوة ت�صديهم.

التواجهنا م�شكلة ادارة يف منزلنا.
قبل اخلروج عن مو�ضوع االدارة اعود بك
اىل تاريخ زواجكم؟
فهمت ما تقول من حيث االتفاق
بيننا على كيفية الزواج  ،فكالنا
خططنا مع ًا للزواج  ،واقمنا
املنا�سبة يف فندق وب�شكل خمت�رص
وعدد حمدود من املدعوين ومبيزانية
حمددة.
هال حدثتنا عن اهم �سمات االدارة
العامة؟
اهم ما يجب ان تت�ضمنه االدارة
العامة هو ال�ضمري  ،و النجاح
يكمن يف االدارة يف االهتمام بق�ضايا
النا�س .فال�ضمري وحتكيمه اهم مما
تعمل به وفق ما يقدم لك باالوراق
وامل�ستندات  ،ومهما كانت درجة
تعليمك ما مل تقرن العمل بتحكيم
ال�ضمري ف�إن عملك الي�ساوي �شيئ.،
فتحكيم ال�ضمري مهم جد ًا  ،خا�صة
بالن�سبة حلكومة و�شعب فقري حتمل
تكاليف تعليمك  ،عليك ان ترد له
ال�ضمري بتحكيم ال�ضمري ولي�س
بالتعايل عليه  ،ومامل تلتزم بذلك
ف�إنك الحمالة فا�شل يف اداء واجبك
 ،.وب�إخت�صار �شديد علينا ان نقول
لنف�سنا كما قال الزعيم ابراهام
لنكولن " االهم انا ماذا قدمت لوطني
ولي�س ماذا قدم يل وطني ".
ً
ال�سيد /امانئيل هل حدثت نف�سك يوما عن
�سر جناحك؟
اقول ان �سبب و�رس جناحي هو
قوات الدفاع  ،فقد ا�ستطعت ان اتقدم
يف جماالت التعليم نتيجة لدعمهم
وت�شجيعهم .فقد �شجعوين واعانوين
يف ان اح�سم امري واتخذ القرار
ال�صائب  ،ولذلك انا دائم التقدير
واحلب اخلال�ص لقوات الدفاع ،
وبهذه املنا�سبة اتقدم بخال�ص �شكري
وتقديري لكل من املقدم /ملآكي
قربتاتيو�س (قبل) ،و ال�شهيد الرقيب
اول /عندوم ولدميكائيل والعقيد /
ولدو قربي�سو�س على ما قدموه يل
من دعم مادي ومعنوي وت�شجيعهم
يل على اال�ستمرار يف موا�صلة
التعليم  .ويف اخلتام اقول ان ما
و�صلت اليه وما حققته من تعليم
واعمل به من م�سئوليات نتيجة ذلك
 ،مل يكن ملعجزات حتققت  ،بقدر
ما كان نتيجة مثابرة وارادة على
�رضورة حتقيق الطموح وذلك ببذل
اجلهود وم�ضاعفة العمل .
كيف تلخ�ص م�سرية امانئيل يف كلمات
موجزة؟
اقول تنقلت يف حياتي بني
واحلياة املدنية ،
الع�سكرية
وختمت م�سريتي التعليمية باحراز
املاج�ستري  ،هذا باخت�صار .
مباذا حتلم وتطمح ؟
من الطبيعي  ،انتكون يل طموحات
واحالم ارغب يف حتقيقها كان�سان
 .اما يف جمال العمل فاطمح ان
امتكن من احراز درجة الدكتوراه يف
جمال االدارة العامة .
كلمة تود قولها؟
االن�سان من الطبيعي ان تواجهه
م�شكالت  ،لكن النجاح والتغلب
عليها يكمن يف االبالغ عنها يف
وقته ،لأنه يف االمور واالو�ضاع
العادية الكل ي�شارك  ،ومبا اننا
ك�شباب حملة امانة هذا الوطن
علينا ان نعد نف�سنا لتحمل هذه
االمانة والعمل من اجل ذلك الكثري
وبذل اجلهد االكرب.
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نبذة عن تاريخ بطوالت ك�أ�س العامل  :اجلزء الثالث

ك�أ�س العامل لكرة القدم هي �أهم م�سابقة لريا�ضة كرة القدم تقام حتت �إ�رشاف االحتاد الدويل لكرة القدم .وتقام بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم كل
�أربع �سنوات منذ عام 1930م ،ما عدا بطولتي عام  1942و 1946اللتني �ألغيتا ب�سبب احلرب العاملية الثانية .ي�شارك يف النظام احلايل للبطولة  32منتخبا
وطنيا ،منذ  ،1998مق�سمني على ثماين جمموعات ،يتناف�سون للظفر بلقب البطولة ل�شهر كامل على مالعب البلد امل�ست�ضيف .تت�أهل هذه املنتخبات
�إىل البطولة عن طريق نظام للت�صفيات يقام على مدى ثالث �سنوات .وقد �شهدت الن�سخ الع�رشون ال�سابقة من بطوالت ك�أ�س العامل فوز ثمانية
منتخبات خمتلفة باللقب .كما ي�سجل للمنتخب الربازيلي ح�ضوره يف كل البطوالت ،فهو مل يغب �أبداً عن �أي بطولة ك�أ�س عامل حتى الآن وهو الأكرث تتويجا
بالك�أ�س حيث فاز بها خم�س مرات �أعوام ،1958 :و ،1962و ،1970و 1994و .2002يليه املنتخب الإيطايل الذي �أحرزها �أربع مرات يف �أعوام،1934 :
و ،1938و 1982و ،2006مع املنتخب الأملاين الذي �أحرزها اربع مرات �أي�ضا ً �أعوام ،1974 ،1954 :و ،1990و .2014فاز كل من املنتخب الأرجنتيني
واملنتخب الأوروغوياين باللقب مرتني ،بينما فازت منتخبات �إجنلرتا و�إ�سبانيا وفرن�سا بلقب البطولة مرة واحدة� .أ�ستطاع منتخبني فقط �إحراز لقب
البطولة مرتني متتاليتني ،حيث كان املنتخب الإيطايل �أول منتخب يحرز البطولة مرتني متتاليتني يف ن�سختي عام  1934و ،1938ثم الربازيل بطل
�أعوام . 1962 ،1958 :بطولة ك�أ�س العامل من �أكرث الأحداث الريا�ضية م�شاهدة على م�ستوى العامل ،ففي نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  ،2006الذي
�أقيم يف �أملانيا ،قدر عدد من تابع املباراة النهائية ب  715مليون �شخ�ص .حامل اللقب احلايل هو منتخب �أملانيا لكرة القدم ،والذي فاز بالن�سخة الأخرية
يف  ،2014و التي �أقيمت يف الربازيل .و�سوف تبد�أ البطولة املقبلة يف  15يونيو عام  2018يف رو�سيا .وخالل فرتة بطولة ك�أ�س العامل يف ن�سختها احلادية
والع�رشين لعام 2018م� ،سوف ن�ستعر�ض معكم �أعزائنا القراء تاريخ هذه البطولة الكروية الأغلى يف تاريخ الب�رشية مع �إطاللة على �أبرز هدافيها و�أبطالها.

ك�أ�س العامل 1954
�أقيمت ك�أ�س العامل لكرة القدم  1954يف �سوي�رسا،
فتم الإعالن عن البلد امل�ست�ضيف يف نف�س اليوم الذي
�أعلن فيه عن اختيار الربازيل ال�ست�ضافة ك�أ�س العامل
لكرة القدم  ،1950حيث كانت �سوي�رسا هي الدولة
الوحيدة التي �أعلنت عن ا�ستعدادها الحت�ضان البطولة.
�شهدت البطولة �أعلى معدل ت�سجيل للأهداف يف تاريخ
نهائيات ك�أ�س العامل عندما بلغ املعدل  5.38هدف لكل
مباراة .ويف هذه ال�سنة مت تغيري نظام البطولة بحيث
ق�سم الفرق ال�ستة ع�رش املت�أهلة على �أربعة جمموعات،
ُت َّ
يت�أهل �أ�صحابها �إىل املركزين الأول والثاين للدور
املقبل� .أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم 1954
على ملعب ملعب وانكدورف مبدينة برين ال�سوي�رسية،
جيلمار ،وبيليه ،وجيلما �سانتو�س يف املبارة النهائية
ح�رض النهائي ما يقارب � 64ألف متفرج .جمعت املباراة
النهائية منتخبني �أملانيا الغربية وهنغاريا ،يف لقاء توقع فيه اجلميع �أن الفوز �سيكون من ن�صيب املنتخب الهنغاري نظرا ً
مل�ستواه املمتاز حينها ،لكن منتخب �أملانيا الغربية حقق املفاج�أة ،وفاز بينتيجة  ،3-2حمققا ً اللقب الأول له يف بطوالت
ك�أ�س العامل .وعقب فوز �أملانيا الغربية باللقب� ،أطلق الأملان عرب �إحدى و�سائل الإعالم على تلك املباراة لقب املعجزة يف برين
(بالأملانية )Das Wunder von Bern :بالإ�شارة �إىل العا�صمة ال�سوي�رسية برين التي فاز بها املنتخب الأملاين الغربي.
ك�أ�س العامل 1958
�أقيمت بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم 1958
يف ال�سويد ،وتعترب هذه هي املرة الوحيدة التي
يقام فيها ك�أ�س العامل على �أرا�ضي �أوروبية
ويفوز بها منتخب من خارج القارة العجوز.
�أبدت كل من الأرجنتني وت�شيلي واملك�سيك
وال�سويد ا�ستعدادهم ال�ست�ضافة مناف�سات
ك�أ�س العامل ،و مت الإعالن عن ا�ست�ضافة ال�سويد
ملناف�سات البطولة يف  23يونيو من عام ،1950
مبدينة ريو دي جانريو الربازيلية يف بداية
بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم  .1950حظيت
البطولة للمرة الأوىل يف بطوالت ك�أ�س العامل
بتغطية تلفزيونية عاملية ،على الرغم من ذلك
ملك ال�سويد ي�صافح كل من نيل�س ليدهومل
مل تتمكن دول �رشق �أوروبا من متابعتها ب�سبب
و غونار غرين و �أجني �سيمون�سون
عدم جاهزيتها ال�ستقبال البث املبا�رش .الفريد
يف تلك الن�سخة �أن منتخبات ويلز و�أيرلندا ال�شمالية و�إجنلرتا وا�سكتلندا قد �شاركت بالبطولة ،وهي املرة الأوىل و الوحيدة
التي ت�شهد م�شاركة جميع ممثلي الكرة الربيطانية� .أي�ضا ً ،ت�أثر �إجنلرتا بفقدان بع�ض العبيه يف كارثة ميونخ اجلوية يف
فرباير من ذلك العام .احت�ضن ملعب را�سوندا الوقع يف بلدية �سولنا ال�سويدية ،والذي ي�سع امللعب جللو�س � 35ألف
متفرج ،نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  1958و الذي �أقيم يف  29يونيو  ،1958بني �صاحب ال�ضيافة منتخب ال�سويد
بقيادة نيل�س ليدهومل و غونار غرين و منتخب الربازيل بقيادة فافا مع غارين�شيا و ماريو زاغالو و بيليه .و ا�ستطاع منتخب
الربازيل قلب ت�أخره بهدف نظيف �إىل فوز عري�ض قوامه  ،5-2يف لقاء �شهد بداية الالعب العاملي امللقب باجلوهرة
ال�سوداء بيليه يف عمر ال يتجاوز ال�سابعة ع�رشة ،لتح�صل الربازيل على اللقب العاملي الأول لها يف بطوالت ك�أ�س العامل.
ك�أ�س العامل 1962
�أقيم ك�أ�س العامل لكرة القدم  1962يف ت�شيلي بعدما �أجرب االحتاد الدويل لكرة القدم على اختيار دولة التينية ،ب�سبب اقامة البطلتني
ال�سابقتني �أعوام  1954و  1958يف دول �أوروبية ،خوفا ً من مقاطعة منتخبات �أمريكا اجلنوبية مثلما حدث يف ك�أ�س العامل لكرة القدم
 .1938فا�ستطاعت ت�شيلي التغلب على الأرجنتني و الفوز با�ست�ضافة البطولة ،بعدما كانت الأرجنتني مر�شحة و بقوة ال�ست�ضافة .و
يعود ال�سبب يف فوز ت�شيلي ب�رشف ا�ست�ضافة مناف�سات ك�أ�س العامل �إىل رئي�س التحادالت�شيلي لكرة القدم كارلو�س ديتبورن ،الذي

�ألقى خطابا ً يف حفل
تقدمي ملف بالده
ا�ستطاع من خالله
اجبار االحتاد الدويل
لكرة القدم ىل اختيار
ت�شيلي ،عندما ختم
خطابه قائالً "لي�س
لدينا �شيء ولذلك
يجب �أن يكون لدينا
ك�أ�س العامل" .وقبل
ال�رشطة تقوم ب�إخراج العب ااملنتخب
البطولة ب�سنتني و
حتديداً يف عام  ،1960الإيطاليي جورجو فرييني بعدما طرد من اللقاء،
يف لقاء معركة �سانتياغو.
�رضب ت�شيلي زلزال قوي
ُع َ
رف با�سم زلزال فالديفيا ( 1960هو �أقوى زلزال على �إطالق �سجل على �سطح
الأر�ض ،و�صنف  9،5على مقيا�س درجة العزم) ،مما �أدى �إىل تدمري كبري يف البنية
التحتية ،فتم لعب البطولة يف  4مالعب بدالً من  ،10ب�سبب الدمار الوا�سع االنت�شار
الذي �أحدثه الزالزال .هذا الأمر الذي دفع بال�صحافة الإيطالية ملهاجمة ت�شيلي و
الت�شكيك مبقدرتها على ا�ست�ضافة هذه البطولة ب�سبب فقرها وجهلها وج�شع جتارها
وتخلف �شعبها .ت�سبب تلك الكلمات ب�إثارة التوتر بني الفريقني ،الأمر الذي �أدى
لن�شوب حرب بدنية بني اجلانبني عرفت با�سم معركة �سانتياغو .معركة �سانتياغو
هي مباراة لكرة القدم بني امل�ضيف ت�شيلي و�إيطاليا يف  2يونيو  1962يف العا�صمة
الت�شيلية �سانتياغو .و تعترب من �أكرث املباريات عنفا ً يف تاريخ ك�أ�س العامل لكرة القدم.
ف�شهدت طرد العبني من املنتخب الإيطايل ،مع تغا�ضي احلكم �آنذاك الإجنليزي عن
طرد العبني من منتخب ت�شيلي ،الأمر الذي �أدى �إىل فو�ضى عارمة بني الفريقني و
�صلت �إىل ال�شجار و الب�صق ،مما دفع ال�رشطة للتدخل �أكرث من ثالث مرات .و انتهى
بفوز املنتخب الت�شيلي بنتيجة  .2-0ا�ستطاع املنتخب الربازيلي الت�أهل للمباراة
النهائية على الرغم من �إ�صابة بيليه ،فتقم�ص غارين�شيا دور زميله و قاد الربازيل
للمباراة النهائية� .أقيم نهائي ك�أ�س العامل لكرة القدم  1962على ملعب ت�شيلي
الوطني يف العا�صمة �سانتياغو بني منتخب الربازيل و منتخب الت�شيكو�سلوفاكيا ،و
ا�ستطاع منتخب الربازيل الفوز باللقب للمرة الثانية يف تاريخه بعدما فاز بثالثة �أهداف
مقابل هدف.تقدمت الربازيل
بطلب ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل
لكرة القدم على �أر�ضها ب�رشط
�أن تقام عام ( 1950كان مقرراً
�أن تقام عام  ،)1949وكان
عر�ض الربازيل م�شابها ً ب�شكل
كبري لعر�ضها ال�ست�ضافة
البطولة عام  1942بالإ�ضافة �إىل
�أملانيا� .أقيم نهائي ك�أ�س العامل
لكرة القدم  1950على ملعب
ماراكانا ،و بح�ضور � 200ألف
متفرج ،كان وال زال رقما ً قيا�سيا ً
ك�أكرث النهائيات ح�ضوراً.
وا�ستطاع منتخب الأوروغواي
التغلب على �صاحب الأر�ض و
اجلمهور منتخب الربازيل،
متثال لالعب بليني �أمام مدخل ملعب
ماراكانا ،قائد املنتخب الربازيل الفائز بك�أ�س و يفوز باللقب الثاين له
يف بطوالت ك�أ�س العامل.
العامل  1958و .1962
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()161

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

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

من خالل متيز جنوم الفريق يف ال�رصاع على االقم�صة ال�رشفية

مب�شاركة ثنائي من املحرتفني االرتريني

الإت�صاالت يح�سم �أوىل املعارك بطواف االقليم االو�سط للدراجات الهوائية كفياتكوف�سكي ي�ستعيد �صدارة �سباق دوفيني الفرن�سي

جرت �أم�س اخلمي�س املرحلة االوىل
من طواف االقليم االو�سط للدراجات
الهوائية يف م�ضمار ا�سمرا – ماي �رسوا
مل�سافة ( 160كيلومرت).
املرحلة االوىل التي �إنطلقت يف ال�صباح
الباكر من منفذ قودايف الربي دخلت يف
فرتاتها االوىل مرحلة ج�س النب�ض بني
الفرق واملر�شحني االوائل خ�صو�صا مع
�إدخال �إحتاد االقليم االو�سط للدراجات
الهوائية نظام جديد يف حتديد املراكز
االمامية � ،إ�ضافة اىل تد�شينه فريقني
خا�ص بالدراجني الفرديني حتت م�سمى
"طمرت" و"حدنت" وبع�ضوية الدراج
العاملي خم�سب دب�ساي ع�ضو فريق
دامين�شن داتا اجلنوب افريقي والذي
يتعافى من �إ�صابة بليغة �أبعدته طويال
عن ال�سباقات.
�ضواحي عدي حوا�شا كان الفرز االول
ل�سل�سلة املحاوالت االنفرادية املتتالية ،
قبل �أن يقام �سباق �أ�سد العقبة االول يف
عقبة �أفلبا بعد ( 29كيلومرت) من البداية
 ،ليح�سمها قائد فريق ا�سبيكو �أرون
دبرظني بفوزه باملركز االول على ح�ساب
هانيبال ت�سفاي زميله ال�سابق يف الفريق
واملن�ضم حاليا اىل كتيبة االت�صاالت.
ويف الكيلومرت ( )57وحتديدا يف
�ضواحي �سقنيتي  ،نظم �سباق النقاط
الن�صفي ( ، )intermediateلت�ؤول
�صدارته للدراج النا�شئ يعقوب دب�ساي

من فريق االت�صاالت على ح�ساب داويت
مياين الثاين وت�سفو برهاين الثالث يف
الرتتيب  ،بينما تقا�سم ت�سفاي حمرت�أب
و�سامئيل تخالي على املركزين الرابع
واخلام�س تواليا
وبدت درجات املناف�سات بني الدراجني
�أ�صحاب االهداف العالية ترتفع وت�أخذ
منحى �أخر مع توفر �سباقات �أ�سد العقبة يف
هذه املرحلة � ،إذ كانت املناف�سة التالية
يف مرتفع ماي �رسوى ( 92كيلومرت) .
وذهب املركز االول يف هذا ال�رصاع
مل�صلحة الدراج الفردي هبتي قرقي�ش
�أمانئيل املن�ضم م�ؤقتا ً خالل هذه البطولة
�ضمن فريق حدنت  ،على ح�ساب اليك�س
مكئيل الثاين.
�إثر ذلك توجهت بو�صلة املناف�سة اىل
�سباق النقاط الن�صفي(  ( iintermed
 )ateالثاين والذي اقيم داخل مدينة
دقمحري بعد �إنق�ضاء ( 115كيلومرت).
و�أمتطى الدراج املت�ألق حاليا مع فريق
ا�سبيكو بنيام قرماي على الريادة واملركز
االول متفوقا على يعقوب قرماي دراج
فريق االت�صاالت �صاحب املركز الثاين .
�أما املركز الثالث فذهب مل�صلحة
دراج �أ�سبيكو االخر هينوك مل�ؤبرهان
على ح�ساب �سرياك ت�سفوم من فريق
االت�صاالت الفائز باملركز الرابع ،
وت�سف�أمل مكئيل اخلام�س.
ويف �أخر مناف�سات �سباق العقبة الذي

جرى مبعربا  ،تفوق دراج ا�سبيكو بنيام
قرماي ليفوز باملركز االول � ،أمام مريون
قرب�إي�سو�س ثاين.
ودخلت الكوكبة الكبرية اىل االمتار
االخرية من ال�سباق يف جمموعات وفرادى ،
حيث دانت الغلبة لنجوم فريق االت�صاالت
بعدما فاز الدراج دانئيل هبتي مكائيل
باملركز االول بتحققه توقيت زمني
ناهز (� 4ساعات و 18دقيقة و 14ثانية ،
وبعدل �رسعة و�سطي بلغ ( 37كيلومرت يف
ال�ساعة الواحدة).
تاركا املركز الثاين لزميله يف الفريق
�سرياك ت�سفوم ليحقق �أبناء املدرب
ال�شاب �أخليلو هيلي ثنائية م�ستحقة.
وذهب املركز الثالث دراج ا�سبيكو
يوهان�س ولدرفائيل
املركز الرابع  -:داويت مياين
املركز اخلام�س -:هينوك مل�ؤبرهان
املركز ال�ساد�س -:زمنف�س �سلمون
املركز ال�سابع -:بنيام قرماي
املركز الثامن -:يعقوب دب�ساي.
وعلى �ضوء هذه النتائج  ،يتزعم دراج
فريق االت�صاالت دانئيل هبتي مكائيل
�صدارة الرتتيب وبحوزته القمي�ص
اال�صفر .
�أما القمي�ص االخ�رض اخلا�ص بالر�صيد
النقاطي في�أتي دراج االت�صاالت يعقوب
دب�ساي يف قائمة الالئحة .
يف حني �إرتدى دراج فريق حدنت
هبتي قرقي�ش �أمانئيل القمي�ص االبي�ض
املرقط باالحمر بعد جمعه نقاط �أعلى يف
�رصاع �أ�سد العقبة.
�أما يف ترتيب الفرق  ،يت�صدر فريق
االت�صاالت املركز االول مع ر�صيد زمني
بلغ (� 12س و 56دق و16ثا)  ،متفوقا
على فريق ا�سبيكو الثاين مت�أخرا بفارق
 32ثانية  ،يف حني ي�أتي فريق �سمبل
باملركز الثالث.
هذا و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة
االو�سطية اليوم جلمعة من خالل �سباق
املرحلة الثانية الذي ميتد مل�سافة (150
كيلومرت) يف م�ضمار �أم�رسا – مندفرا –
�سيدي�ش  ،على �أن تختتم البطولة يوم
االحد القادم.

لوران بالن يقرتب من تدريب ت�شيل�سي

الغمو�ض ب�ش�أن ابراموفيت�ش وكونتي ي�ضع ت�شل�سي على الطريق للمجهول

يف الوقت الذي بد�أ مناف�سوه تعزيز
�صفوفهم ا�ستعدادا للمو�سم املقبل
من الدوري الإنكليزي لكرة القدم ،يبدو
ت�شل�سي يف موقف ال يح�سد عليه يف
ظل الغمو�ض املحيط مب�ستقبل مدربه
الإيطايل انطونيو كونتي وحتى مالكه
الرثي الرو�سي رومان ابراموفيت�ش.
ب�إنهائه الدوري املمتاز يف املركز
اخلام�س بعد عام فقط على تتويجه
باللقب ،بدا م�ستقبل كونتي مع الفريق
اللندين حم�سوما لناحية رحليه على رغم
الفوز بلقب م�سابقة الك�أ�س على ح�ساب
مان�ش�سرت يونايتد (�/1صفر).
لكن بعد مرور ا�سبوعني على ما
اعترب اللقاء الأخري للمدرب الإيطايل مع
الـ"بلوز" ،مل تتخذ ادارة النادي اللندين �أي
قرار حتى الآن وكل احلديث اجلاري حاليا
عن التعاقد مع املدرب ال�سابق لباري�س
�سان جرمان واملنتخب الفرن�سي لوران
بالن �أو الإيطايل الآخر ماوريت�سيو �ساري
الذي ا�ستبدل بكارلو ان�شيلوتي يف نابويل،
ال يتجاوز حد التخمينات.
ويعتقد �أن الت�أخري يف ح�سم م�ستقبل
كونتي يف "�ستامفورد بريدج" ناجت عن
الو�ضع املعقد ملالك النادي ابراموفيت�ش
الذي ينتظر جتديد ت�أ�شريته الربيطانية
لبدء العمل على حت�ضري الفريق الذي

ميلكه منذ .2003
وجل�أ امللياردير الرو�سي ،اىل ا�رسائيل
للح�صول على جن�سيتها بح�سب ال�سفري
اال�رسائيلي يف مو�سكو ،لأن جواز الدولة
العربية يتيح له دخول بريطانيا من دون
ت�أ�شرية لفرتات ق�صرية.
وبح�سب التقارير ال�صحافية ،انتهت
مدة �صالحية الت�أ�شرية الربيطانية
البراموفيت�ش ،وطالت مدة تقدمي طلب
لت�أ�شرية جديدة �أكرث من املعتاد.
وما يثري القلق بالن�سبة لو�ضع
ابراموفيت�ش يف ت�شل�سي� ،أن النادي
اللندين �أعلن الأ�سبوع املا�ضي تعليق
م�رشوع حتديث وزيادة �سعة مدرجاته اىل
� 60ألف مقعد ،مربرا ذلك بـ"مناخ غري
موات لال�ستثمار".
نق�ص املوارد وعدم التحكم مبا ينفق
على الت�شكيلة ،و�ضع كونتي يف مواجهة
االدارة �أكرث من مرة كونه مل يكن را�ضيا
على ن�شاط الفريق يف �سوقي االنتقاالت
للمو�سم املا�ضي.
وتخفي�ض التكاليف هو �أ�سا�س حالة
عدم اليقني التي جتتاح ت�شل�سي يف
الوقت احلايل ،مع تردد االدارة يف دفع
مبلغ  9ماليني جنيه ا�سرتليني ( 10ماليني
يورو) املتوجب عليها عن العام الأخري يف
عقد كونتي ،من �أجل التخلي عن املدرب

ال�سابق ليوفنتو�س واملنتخب الإيطايل.
وال�سبب ذاته يحول دون التعاقد
مع �ساري لأنه ،رغم التعاقد مع مدرب
ت�شل�سي ال�سابق ان�شيلوتي ،ما زال املدرب
البالغ  59عاما مرتبطا بالعقد الذي يجمعه
بنابويل حتى  ،2020ولن يتحرر منه �إال يف
حال دفع النادي الراغب به البند اجلزائي
البالغ  8ماليني يورو.
وهذا العائق جعل من بالن املر�شح
الأوفر حظا خلالفة كونتي يف حال رحيل
الأخري عن النادي اللندين.وقالت �صحيفة
"ليكيب" الريا�ضية الفرن�سية االربعاء
�أن بالن يت�صدر ال�سباق اىل "�ستامفورد
بريدج" بعد اجتماعه مب�ساعدة ابراموفيت�ش
ومديرة ت�شل�سي مارينا غرانوف�سكايا.
وبغ�ض النظر عن هوية املدرب الذي
�سي�رشف على الفريق املو�سم املقبل ،ف�إن
مهمة اعادة الـ"بلوز" اىل دوري الأبطال
تعترب �شاقة ،فكيف احلال �إن كان يريد
حماولة جتريد مان�ش�سرت �سيتي من لقب
الدوري املمتاز .ولن يكون الفريق
الوحيد الذي �سيحاول هذا الأمر ،بل
بد�أ يونايتد منذ الآن التفكري باملو�سم
املقبل ب�ضم الربازيلي فريد من �شاختار
دانييت�سك والربتغايل ديوغو دالوت من
بورتو ،بينما عزز ليفربول و�سطه ب�ضم
الربازيلي فابينيو.

ا�ستعاد البولندي ميخاو كفياتكوف�سكي،
�صدارة الرتتيب العام يف �سباق دوفني
للدراجات ،الذي يقام ا�ستعدادا ل�سباق
فرن�سا ،بعد فوز فريقه �سكاي باملرحلة
الثالثة ،وهي �سباق الفرق �ضد ال�ساعة،
بفارق  37ثانية عن البطل ال�سابق بي�.إم.
�سي.
وتفوق �سكاي يف نهاية املرحلة ،التي
امتدت  181كيلومرتا ،م�سجال � 27ساعة
و 12دقيقة وت�سع ثوان ،وبفارق  56ثانية
عن فريق بي�.إم�.سي.
ويت�صدر كفياتكوف�سكي ،الذي بد�أ
املرحلة مت�أخرا بثانيتني عن داريل �إميبي،
بعد ا�صطدام �أم�س الثالثاء ،الرتتيب
العام ،م�سجال ت�سع �ساعات و 28دقيقة
و 21ثانية ،وتفوق بثالث ثوان على زميله
الإيطايل ،جياين مو�سكون.
امل�شاركة االرترية يف هذا الطواف تت�ألف
من الثنائي �أمانئيل قرب�إذقابهري ودانئيل

تخلي هيمانوت رفقة فريقي دامين�شن داتا
اجلنوب افريقي وكوفيدي�س الفرن�سي.
ويتواجد �أمانئيل قرب�إذقابهري باملركز
( )36يف ترتيب االزمنة بعد نهاية املرحلة
الثالثة  ،مت�أخرا بفارق دقيقتني و16
ثانية عن ال�صدارة.
�أما دانئيل تخلي هيمانوت الذي توج
يف ن�سخ �سابقة بلقب �أ�سد العقبة يف هذا
امل�ضمار  ،يتواجد باملركز (.)113
وعلى �صعيد الدراجني ال�شباب يقبع
�أمانئيل الذي فاز قبل �أ�شهر قليلة بلقب
بطولة افريقيا مع منتخبنا الوطني يف
االرا�ضي الرواندية باملركز العا�رش ،وبفارق
دقيقتني و 13ثانية عن االول االيطايل
جياين مو�سكون.
وبرتتيب الفرق  ،ي�أتي فريق دامين�شن داتا
باملركز الع�رشين من �أ�صل  22فريقا م�شاركا
بالطواف.وينطلق �سباق فرن�سا ،يف ال�سابع من
يوليو ،وي�ستمر حتى  29من نف�س ال�شهر.

يف �آخر مباريات الفراعنة الودية قبل انطالق ك�أ�س العامل

بلجيكا تق�سو على م�صر قبل املونديال الرو�سي

خ�رس املنتخب امل�رصي � 0-3أمام
املنتخب البلجيكي ،يف �آخر مباريات
الفراعنة الودية قبل انطالق ك�أ�س العامل.
و�سجل �أهداف بلجيكا روميلو لوكاكو يف
الدقيقة  ،27و�إيدين هازارد يف الدقيقة
 38ومروان فياليني يف الدقيقة .90
ويلعب املنتخب امل�رصي يف املجموعة
الأوىل بك�أ�س العامل مع رو�سيا والأوروغواي
وال�سعودية ،بينما تلعب بلجيكا يف جمموعة
ت�ضم بنما وتون�س و�إجنلرتا.
ووا�صل منتخب م�رص �أداءه الهزيل
يف �آخر جتربة ودية قبل افتتاح م�شواره
باملونديال يوم  15يونيو اجلاري �أمام
�أوروجواي ،بينما قدم منتخب بلجيكا
عر�ضا ً مميزاً يف ال�شوط الأول واطم�أن على
بدالءه يف ال�شوط الثاين برباعة.
هذا وانت�رص منتخب جمهورية الت�شيك

على نيجرييا �/1صفر يوم الأربعاء فيما
فاز الرنويج على بنما بذات النتيجة
ا�ستعداداً لنهائيات ك�أ�س العامل رو�سيا
.FIFA 2018
ويف املباراة التي جمعت الت�شيك
بنيجرييا يف رودولف هاربيغ بدري�سدن
الأملانية� ،سجل الالعب توما�س كاال�س
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .25
وتلعب نيجرييا يف املجموعة الرابعة
رفقة منتخبات الأرجنتني و�أي�سلندا
وكرواتيا.
ويف املباراة الثانية� ،سجل الالعب
جو�شوا كينغ هدف فوز الرنويج على بنما
يف الدقيقة الرابعة.
ويلعب منتخب بنما رفقة منتخبات
تون�س وانكلرتا وبلجيكا يف املجموعة
ال�سابعة.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()161

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

 /1رو�سيا لديها م�ساحة
�أكرب من كوكب بلوتو
 /2يقابل كل �شخ�ص على
وجه الأر�ض حوايل 1.6
مليون منلة.
 /3ولد جون تايلر ،الرئي�س
العا�رش للواليات املتحدة ،يف عام
 1790ولديه حفيد على قيد احلياة
الآن.
 /4الفراولة لي�ست من �أنواع الفواكه
التوتية التي تنتج من زهرة واحدة.

اجمل معانى
ا�سماء 2018
دانية:القريبة
املحببة للقلوب
�إيرانية
بوران:كلمة
مبعنى �شدة ال�ضوء ويقال
الأر�ض اجلدباء التي لي�س فيها
زرع
لينا:النخلة ال�صغرية
داين �:إ�سم غزال ويقال �إ�سم نهر
�أجماد  :جمع جمد ومعناه رفعه
ال�ش�أن
لوجني :الف�ضة ال�سائلةاو معناه
بريق الذهب واالملا�س
جيالن  :م�أخوذ من جيل :
اي �صنف من النا�س

عجائب و غرائب
حول العامل

 /5هناك ما يكفي من املياه
يف بحرية �سوبرييور لتغطية
كل من �أمريكا ال�شمالية
واجلنوبية.

بيع ري�شة من طائر نادر بحوايل �ستة �أالف دوالر
بيعت ري�شة واحدة من طائر منقر�ض يف نيوزيلندا مببلغ قيا�سي عاملي يبلغ
 8400دوالر نيوزيلندي "  5880دوالر" .و�أفادت �صحيفة "دومينيون بو�ست"
النيوزيلندية
�أن ري�شة يف
طائر
ذيل
"الهويا" ،
طائر
وهو
�أ�سود اللون
�شوهد �أخر
مرة عام 1907
بيعت ب�أكرث من �ضعف ما بيعت به ري�شة ن�رس بقيمة  2800دوالر يف الواليات
املتحدة قبل عدة �سنوات .وازدادت حدة املزايدة ل�رشاء الري�شة يف �صالة مزاد
ويب يف �أوكالند نهاية
الأ�سبوع املا�ضي .وقالت هوكيميت هارود الباحثة يف متحف " تي بابا" الوطني
يف نيوزيلندا لل�صحيفة �إن زعماء قبائل املاوري وهم من ال�سكان الأ�صليني يف
نيوزيلندا كانوا ي�ستخدمون ري�ش طائر الهويا لأغرا�ض الزينة

يعي�ش بر�صا�صة يف الر�أ�س منذ � 82سنة

ق�ضي رو�سي معظم حياته
دون �أي م�شاكل بر�صا�صة
يف ر�أ�سه ح�سب �صحيفة”نيو
اجنالند جورنا اوف ميد�سني”
الطبية  .ونقلت ال�صحيفة ،
التي مل تذكر ا�سم الرو�سى
قوله �إن �أخاه �أ�صابه بر�صا�صة
يف ر�أ�سه يف �أثناء اللعب دون
ق�صد .و �شفي الرو�سي البالغ
من العمر  85عاما دون عالج
بالرغم من �أنه بقي فرتة طويله
فاقد الوعي.
و �أ�صبح املواطني الرو�سي فيما بعد مهند�سا بل و ح�صل علي جوائز ح�سب
مايا �سافاورا و مارت ي�سكو�شوف من مركز �أبحاث القلب يف مو�سكو .وكثريا
ما �أثارت �أخبار عن حاالت م�شابهة اهتماما �إعالميا وا�سعا.
ففي �صيف � 2010أجريت عملية جراحية لرجل من مدينه هرينا (�أملانيا
) لإزالة ر�صا�صة عيار 22مللم والتي عا�ش بها الرجل فرته طويلة دون �أن
يعلم بذلك .ويف ال�سياق ذاته ذكر رو�سي يبلغ من العمر  86عاما �أنه م�صاب
بر�صا�صة يف الر�أ�س منذ احلرب العاملية الثانية و �أبلغ �أن امل�صابني مبثل
هذه اال�صابات ال يبقون طويال على قيد احلياة.

 /1عند الهنود احلمر عندما تلد
املر�أة ف�إنها ال ترقد يف فرا�شها
مدة النفا�س كعادة الن�ساء ،ولكن
زوجها يرقد يف الفرا�ش هذه املدة
بد ًال عنها ،وذلك حتي يخدع الأرواح
ال�رشيرة ويبعدهم عن زوجته فال
ت�صيبها ب�أي �سوء .
 /2يف عقد الثالثنيات من القرن
احلايل قامت �سنغافورة بتوظيف
جمموعة من القرود ر�سمياً ،حيث
الحظ م�سئويل ال�رشكة �أن القرود لها
قدرة فائقة علي قطف ثمار جوز الهند
من اال�شجار العالية التي ي�صعب
ت�سلقها وحتتاج �إيل جهد ووقت كبري
 /3ا كت�شف العلماء �أنه يف حالة
اختفاء النحل �أو انقرا�ضه من الأر�ض،
ف�سوف تختفي احلياة بالكامل علي
الكرة الأر�ضية يف ظرف � 4سنوات
فقط.
ُ /4يعترب الت�شوي�ش الذي تراه
على �شا�شة التلفزيون يف حني عدم
التقاط قناة معينة هو نتيجة الأ�شعة
الراديوية التي خلّفها االنفجار
الكوين العظيم قدمي ًا .
� /5أغلي منزل يف العامل يوجد
يف الهند ،ويبلغ ثمنة مليار دوالر
�أمريكي وميلكه رجل �أعمال هندي
�شهري
� /6أكرث العرو�ض غرابة حول
العامل هو ما قام به �أحد املحالت
الأوكرانية ال�شهرية التي تعمل يف
جمال بيع الهواتف النقالة ،حيث
يقدم لكل من يغري ا�سمه يف جواز
ال�سفر �إيل ” �أيفون ” ولقبه �إيل ”
�سبعة ” �سيح�صل علي هاتف �أيفون 7
ب�أقل من دوالر �أمريكي.

احللزونية
 .1قائد احلزب التقدمي االرتري يف
االربعينيات
 .2مدينة باالقليم اجلنوبي
 .3منتخب لعب املباراة النهائية
�ضد منتخب
يف
املانيا
لن�سخة
ا
االخرية لك�أ�س
العامل
 .4فيل�سوف
و
ايطايل
�صاحب كتاب
"االمري"
عن�رص
.5
كيميائي هام

فيلة متار�س كرة القدم مع فريق بالهند
رغم ان لعبة كرة
القدم حتتاج اىل العب
او العبه ميتلكون كل
قواعد البنيان اجل�سدى
الر�شيق اال ان الفيلة
"مايا" مل تهتم بذلك
حيث تعد كرة القدم
هى الهواية املف�ضلة
بالن�سبة لها حيث انها
ت�شارك فى ممار�سة تلك اللعبة مع فريق بالهند.
وذكرت �صحيفة "ذى �صن" الربيطانية ان الفيلة ا�سمها مايا وتبلغ من العمر
 40عاما وتع�شق كرة القدم حتى اطلقوا عليها اثقل العبه فى العامل ومتار�سها
مع فريقها فى امللج�أ الذى تتواجد به بالقرب من منطقة اجرا الهندية ويقول
عامل من م�ؤ�س�سة حماية احلياة الربية فى الهند ان مايا �صوبت كرة قوية جدا
جعلته يدخل مع الكرة فى ال�شباك.

قهوة عجيبة بنها من براز القطط

بد�أ مقهى يف العا�صمة الربيطانية لندن بتقدمي قدح قهوة م�صنوع من
خملفات القطط .ب�سعر باهظ الثمن رمبا يدفع ع�شاق القهوة �إىل نبذها.
فبواقع  60جنيها �إ�سرتلينيا،
وي�صنع مقهى «دي�سرتكت» ،وهو مقهى ومطعم فاخر ،افتتح م�ؤخرا
يف �شارع بيكاديلي ال�شهري و�سط العا�صمة الربيطانية لندن ،قهوة غري
تقليديه ت�سمى «لواك» .هذه القهوة العجيبة ت�ؤخذ حبات بنها من براز
حيوان �سنور الزباد �أو (كوبي لواك) وهو حيوان �صغري احلجم ي�شبه
القطط ولكنه من ف�صيلة تدعى «بارادوك�سور» يعي�ش ويربى يف بع�ض
دول �آ�سيا وخ�صو�صا يف �إندوني�سيا ،والفلبني ،وماليزيا ،وجنوب
ال�صني.
واملعروف �أن هذا احليوان الذي يعي�ش على ال�شجر يلتهم ثمار القهوة
النا�ضجة� ،إال �أن معدته ته�ضم ق�رشتها فقط فتخرج احلبة مع ف�ضالته
كما هي .حينئذ يعزل املزارعون هذه احلبوب يدويا ثم يغ�سلونها
ويحم�صونها ب�شكل ب�سيط لتفادي حتطم مركباتها املعقدة والتي ت�ضيف
نكهة خا�صة للنب .ويزعم املقهى ب�أن �أحما�ض معدة هذا النوع من القطط
هو �رس مذاقها اللذيذ الذي �أزال املرارة املوجودة عادة يف القهوة� ،إذ
تختلط ع�صارة معدته مع حبات النب م�ضيفا طعما ورائحة خمتلفة.
ومييل لون حبات القهوة �إىل لون القرفة املحمر �أما �رشابها فهو معدوم
ال�سكريات ونكهته قويه بالن�سبة للذين يتذوقونه لأول مرة.
لتوليد الطاقة النووية
 .6مبدئ
 .7مفرد الوان
 .8غري تام
 .9ا�شتهر القائد الع�سكري الذي
ا�س�س الدولة االيوبية
ب__

�إعداد /حافظ حممد الآمني

 .10ير�صد
� .11سفينة حربية
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