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وزارة التعليم تق ّيم براجمها وت�ضع خطة العمل للعام  2018عقد اجتماع ل�سفراء دول �شرق �إفريقيا يف بريتوريا

عقدت وزارة التعليم يف ال�ساد�س
وال�سابع من فرباير اجلاري اجتماعها
الدوري يف قاعة املكتب املركزي
للوزارة ،وذلك ملناق�شة الربامج
التي مت تنفيذها يف العام 2017
والتباحث حول خطة العمل للعام
.2018
و�ألقى الوزير �سمري ر�ؤ�سوم يف
املنا�سبة كلمة قال فيها "�أن ما مييز
هذا اللقاء  ،هو �أن مداوالته جتري يف
الوقت الذي تبذل فيه جهود جبارة
لتقييم اخلطة العملية للوزارة منذ
بداية العام  2013وحتى العام 2017
و�إعداد خطة خم�سية جديدة  "،منوها
�إىل �أنه يتوقع من كافة فروع الوزارة
امل�ساهمة وامل�شاركة الوا�سعة
والت�أطري املن�سق لإجراء تقييم
فعال وو�ضع خطة متقنة ،مع الأخذ

يف االعتبار دور املراقبة والتوجيه
يف عملية و�ضع اخلطة وتنفيذها يف
الربامج التعليمية ك�أمر مفهوم .
و قدم كل من ق�سم تعليم الكبار
والإعالم الرتبوي  ،والتعليم والت�أهيل
الفني واملهني ،والإدارة واملالية،
والتعليم العام ،وق�سم البحوث
والقدرات الب�رشية ،بالإ�ضافة اىل
فرعي املدار�س الداخلية والربامج
التعليمية للتكنولوجيا واملعلومات،
قدمت تقاريرها يف االجتماع.
و �أجرى امل�شاركون يف االجتماع
نقا�شات م�سهبة حول برامج تعليم
الكبار وامل�ستوى الذي بلغته،
واجلهود اجلارية لتح�سني جودة
التعليم املقدم والعنا�رص امل�ؤثرة
فيه ،والربامج اجلارية لتطوير
القدرات الب�رشية وتطوراتها،

بالإ�ضافة �إىل �أو�ضاع املدار�س
الداخلية ،منا�شدين بخلق �آلية ت�ؤكد
فعالية تطويرالقدرات الب�رشية
باتخاذ العرب والأمثلة من الوزارات
الأخرى ،وفتح مراكز لتقدمي دورات
ت�أهيلية للمعلمني يف الأقاليم،
و�إجراء تقييم مو�ضوعي ي�ساعد
على �إبراز التقييم العملي وم�ساهمة
الأع�ضاء.
ويف اخلتام طالبوا مبنح
امل�ستلزمات التعليمية االهتمام
الالزم ،والعمل بقوة لتو�ضيح وعك�س
�أن�شطة الوزارة جيد ًا.

تنظيم دورة لرفع
كفاءة املوظفني يف
مياه
ودورات
حمامات
ت�شييد
دما:
ماي
�إقليم القا�ش -بركة

�ضمن االن�شطة اجلارية ل�ضمان �صحة املواطنني با�صحاح البئية �شيد يف بلدة
ماي دما مبديرية عرزا مبنى جديد يحوي احلمامات ودورات املياه بكلفة بلغت
مليونني نقفة.
و�شيد املبنى الذي ي�ضم ع�رشين غرفة مبا ينا�سب الرجال واالناث وكذلك
املعاقني.
وذكر ال�سكان �أهيمة املبنى وبنيته التحتية يف �ضمان �صحة البلدة التي
متتلك ن�شاط جتاري متما�سك وفعال ،م�ؤكدين العمل على ا�ستمرارية اخلدمات
العالية.
هذا ويقطن بلدة ماي دمى التي تبعد �ستني كيلمومرتا من حا�رضة االقليم
اجلنوبي مدينة مندفرا � 17ألف مواطن يزاولون حرفتي الزراعة والتجارة.

ا�ست�شهاد املنا�ضل ت�سفاي قرماي

ا�ست�شهد املنا�ضل ت�سفاي قرماي
م�س�ؤول اخلدمات االجتماعية يف
مديرية عدي تكليزان �إثر مر�ض �أ َّ
مل
به يوم ام�س اخلمي�س الثامن من
قرباير اجلاري عن عمر ناهز الـ 61
عاما.
التحق املنا�ضل قرماي ب�صفوف
قوات التحرير ال�شعبية االرترية يف
عام  ،1975وعمل بتفان واخال�ص
منذ التحاقه كجندي وحتى م�ستوى
قائد كتيبة ،وبعد اال�ستقالل خدم
�شعبه ووطنه بتفان يف وزارة
احلكومات املحلية يف اقليمي
عن�سبا و�شمال البحر االحمر.
ال�شهيد ت�سفاي قرماي رب �أ�رسة
و�أب لأربعة من االبناء.
ً
وقد ورى جثمانه الرثى �أم�س عند ال�ساعة الرابعة ع�رصا يف مقابر ال�شهداء
بالعا�صمة ا�سمرة.
ادارة اقليم عن�سبا و�إذ تعرب عن بالغ حزنها با�ست�شهاد املنا�ضل ت�سفاي
قرماي تتقدم باحر تعازيها ال�رسته ورفاقه.

نظمت يف �إقليم القا�ش -بركة دورة
ت�أهيلية خلم�سني من املوظفني القادمني
من  15م�ؤ�س�سة حكومية باالقليم هدفت
�إىل رفع قدراتهم وكفاءاتهم من �أجل تقدمي
خدمات �شعبية ن�شطة وفعالة.
وقد �أكد اال�ستاذ حيلآب هبتاي م�س�ؤول
التخطيط واالبحاث والت�أهيل يف مكتب
التعليم يف االقليم ب�أن الدورة التي
انتظمت نظريا وتطبيقيا كانت فعالة
بف�ضل اجلدية واالهتمام الزائد الذي
�أبداه الدار�سون  ،و�أن  92%من الدار�سني
اكملوا الدورة بكفاءة عالية.
كما اختتم املعلمون ال�شباب �أع�ضاء
حر�س احلدود الذين كانوا يدر�سون يف
داخلية " لآتروفا" يف مديرية فورتو
�ساوا �ضمن برنامج " عريوت" لعام واحد
بنجاح .ويف التقريرالذي قدمه مدير
داخلية لآتروفا اال�ستاذ من�صور عثمان
�أو�ضح ب�أن  105من ال�شباب املنخطرين
�ضمن برنامج تعليم الكبار لهذا العام
ا�ستطاعوا امتام تعليمهم بنجاح ،كما
انتقل  82باملائة من �أ�صل  105من الطالب
مبافيهم  29من الطالبات الالتي تلقني
تعليما نظاميا اىل املرحلة الأعلى .
ويف الكلمة اخلتامية التي �ألقاها
م�س�ؤول مكتب التعليم يف االقليم الأ�ستاذ
حممد علي ابراهيم �أكد فيها بان التعليم
والتدريب ال مييز العمر واجلن�س وال
يحدد الفرتة الزمنية  ،منوها على وجوب
ا�ستمرارية مثل هذه الربامج التعليمية.
يذكر ب�أن داخلية لآتروفا التي افتتحت
يف العام  2016ب�ضاحية فداداب مبديرية
فورتو �ساوا تقوم مبنح خدمات التعليم
للرحل واملقيمني بالتعاون مع وزارة
التعليم وقيادة حر�س احلدود.

عقد االجتماع الدوري الأول ل�سفراء دول �رشق �إفريقيا يف الأول من فرباير
اجلاري يف مدينة بريتوريا بجمهورية جنوب �إفريقيا.
هدف االجتماع تبادل الأفكار واملعلومات حول االو�ضاع االنية للدول االفريقية
خا�صة االو�ضاع االقليمية ،وكذلك ملناق�شة �سبل ت�رسيع االن�شطة اجلارية لتنفيذ
اجندة .2063
�شارك يف االجتماع الذي نظمته ال�سفارة االرترية �سفراء  14دولة من كل من
بروندي،جزر القمر ،كينيا ،مدغ�شقر،ماوري�شو�ش ،رواندا ،ال�صومال وجنوب
ال�سودان وال�سودان و�سي�شل�س وتنزانيا ويوغندا.

زراعة الب�ستنة يف �إمهميمي حتقق نتائج جيدة
�رصح ال�سكان مبنطقة �إمهميمي ب�أن تنمية الب�ساتني اجلارية يف منطقتهم ظلت
حتقق نتائج جيدة  ،مما �أدى اىل توفري متطلباتهم من اخل�رضوات والفواكه
وتوزيع الفائ�ض منها اىل باقي الأ�سواق املجاورة .وقد ذكر ال�سكان بانهم
كانوا ي�ستوردون اخل�رضوات والفواكه يف ال�سابق من اال�سواق االخرى نتيجة
لعدم تنمية الب�ساتني يف منطقتهم ،مما كان يت�سبب يف غالء اال�سعار ،لكن
ومع البدء ب�إمناء الب�ساتني يف منطقتهم اكتفوا ذاتيا �إ�ضافة اىل اكت�ساب خربات
تنموية ثرة.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول مكتب الزراعة يف مديرية قرورة ال�شاب �آدم �صالح توزيع
البذور املح�سنة وم�ضادات الآفات الزراعية ملنمي الب�ساتني البالغ م�ساحتها
 18هيكتار ًا جمانا.
وقد �أ�شاد منموا الب�ساتني باالر�شادات والدعم الذي يقدمه لهم فرع الزراعة يف
املديرية ،مطالبني بتقدمي م�ساعدات لهم من الآليات الثقيلة ال�ست�صالح بع�ض
املناطق املاحلة.
هذا وت�شري املعلومات الواردة اىل �أن الب�ساتني النامية يف �ضفاف وادي
�إمهميمي ،تنمي خمتلف �أنواع اخل�رضوات ،والطماطم والب�صل وال�شطة اخل�رضاء
والقرعة وامللوخية والباميا ومن الفواكه التمر والليمون واجلوافة والبطيخ.

مديرية حملمالو :نفري ل�صيانة
طريق دقي مراد – فرحني

نظم ال�سكان ب�ضاحية فرحني يف مديرية حملمالو ب�إقليم عن�سبا نفري ًا �أهلي ًا
ل�صيانة الطريق الرتابي الذي يربط بني فرحني ِ
ودقي مراد بطول  8كيلومرتات
 ،حيث �صار جاهز ًا لتقدمي خدمات املوا�صالت.
و �أو�ضح مرا�سل وكالة االنباء االرترية ايرنا ،ب�أن اختتام اعمال ال�صيانة
�أدى �إىل حل �إ�شكالية املوا�صالت يف مناطق دقي مراد وب�سجديرا وفرحني
ودنقرجبا.
كما �أ�شاد حاكم اقليم عن�سبا ال�سيد  /علي حممود باملبادرة التي اتخذها
ال�سكان �أثناء تفقده لأعمال ال�صيانة ،مذكَّ را ب�أهمية جمع املعلومات
االح�صائية الدقيقة التي ت�ساعد على اكتمال عملية جتميع القرى ،وكذلك الدفع
ب�أن�شطة حفظ املياه وحماية الرتبة.
و �أ�شار من�سقو النفري اىل �أن �أعمال ال�صيانة التي ا�ستغرقت ال�شهرين ون�صف
ال�شهر كلفت حوايل مليون نقفة ،م�شيدين بامل�شاركة الفعالة التي �أبداها
ال�سكان.
و �أو�ضح مدير �ضاحية فرحني ال�سيد � /سعيد حممد احمد ب�أن �ضاحيتهم تتوفر
فيها خدمات منتظمة للمياه ومدر�ستان ابتدائيتان ومركز لتعليم الكبار ،معربا
عن �أمنياته الكبرية الكمال اخلدمات املتبقية مع �شق الطريق.
هذا وتبعد �ضاحية فرحني التي تقع على اجلهة ال�رشقية من مدينة كرن بـ 18
كيلومرتا.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

رو�سيا  :جلنة االنتخابات تك�شف �أن بوتني الأفقر بني مر�شحي الرئا�سة مريكل تتو�صل التفاق مع اال�شرتاكيني لت�شكيل احلكومة
ك�شفت جلنة االنتخابات املركزية
الرو�سية ممتلكات كلٍ من بوتني
ومناف�س ْيه الليربايل ال�شعبوي
َ
فالدميري جريينوف�سكي ،واملر�شح
عن احلزب ال�شيوعي بافيل
بي �أن «دخل بوتني
غرودينني .وتَ نّ
بني  2011و 2016بلغ  38.5مليون
روبل (الدوالر نحو  56روب ًال)».
ومل يجد «�أبو الأمة» مكان ًا �ضمن
الئحة � 182ألف مليونري رو�سي من
�أ�صحاب الرثوات ،فمدخرات املر�شح
لكر�سي الرئا�سة حالي ًا ال تتجاوز
 13.8مليون روبل ،موزعة على 13
ح�ساب ًا م�رصفي ًا� ،إ�ضافة �إىل 230
�سهم ًا يف م�رصف «�سانت بطر�سبورغ».
وال تتعدى ممتلكات بوتني،
وفق التقرير ال�صادر عن اللجنة،
�شقة �سكنية يف م�سقط ر�أ�سه �سانت
بطر�سبورغ م�ساحتها  77مرت ًا مربع ًا،
�إ�ضافة �إىل كراج �صغري مب�ساحة 18
مرت ًا ،و�شقة لال�ستخدام ال�شخ�صي يف
مو�سكو م�ساحتها  157مرت ًا مربع ًا.
وك�شف التقرير �أن الرئي�س الذي �صعد

�إىل حكم رو�سيا عام  ،2000ميلك
ثالث �سيارات ،اثنتان منها قدميتان
من الطراز ال�سوفياتي «فولغا -غاز
 »21تعودان �إىل عام  1960و،1965
والثالثة من نوع «نيفا � ،»2009إ�ضافة
�إىل عربة مقطورة للمركبات اخلفيفة.
ال تكفي مدخرات الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني �إال ل�رشاء نحو 30
مرت ًا مربع ًا يف �شقة يف �شارع �أربات
و�سط مو�سكو ،فالرجل الأقوى يف
رو�سيا منذ عام  2000هو الأفقر بني
املر�شحني الثالثة ر�سمي ًا حتى الآن
خلو�ض غمار االنتخابات الرئا�سية يف
 18مار�س املقبل.

ت�ساقط الثلوح ي�ؤدي �إىل حالة من الفو�ضى يف فرن�سا

ت�سبب ت�ساقط الثلوج ليل
الثالثاء االربعاء املا�ضيني
بحالة من الفو�ضى يف باري�س
و�ضواحيها حيث علق مئات
اجلادات
على
اال�شخا�ص
ال�رسيعة او ام�ضوا ليلتهم يف
مراكز ا�ستقبال ،يف حني متكن
البع�ض من ممار�سة ريا�ضة
التزلج يف العا�صمة.
والغيت رحالت �صباح اول
ام�س االربعاء يف املطارات
الباري�سية حيث بلغت �سماكة الثلوج � 13سنتم يف ال�ساعة  04,00( 05,00ت غ)
كما ت�أثرت رحالت القطارات وبقيت االو�ضاع على الطرق معقدة وحركة احلافالت
�شبه معدومة يف املنطقة .اما املرتو فكان ي�سري ب�شكل طبيعي يف العا�صمة على
�ستة خطوط وت�أثر قليال على اخلطوط االخرى.
وطلبت وزارة الداخلية من ال�سائقني عدم قيادة �سياراتهم "ب�سبب هذا الطق�س
اال�ستثنائي" .وعلقت قناة "بي اف ام تي يف" بالقول ان باري�س "حتولت اىل
عا�صمة ا�سكندنافية" بعد ان غطتها طبقة من الثلوج �سماكتها � 12سنتم يف ق�سمها
اجلنوبي.
وغطت طبقة من الثلوج ار�صفة العا�صمة و�ضواحيها لكنها دون كمية الثلوج
التي تت�ساقط على رو�سيا او كندا .اال ان الثلوج فاج�أت الفرن�سيني غري املعتادين
على هذه الظاهرة وادى ذلك اىل اغالق برج ايفل منذ الثالثاء.
واثار ذلك جدال اذ ندد البع�ض بقلة ا�ستعداد االجهزة املخت�صة ب�سالمة الطرق.
وقال املتحدث با�سم احلكومة بنجامان غريفو الذاعة "ار تي ال"" ،يجب التوقف
عن ن�رش اكاذيب ومعلومات مغلوطة" واالقرار بانه "ي�صعب توقع كمية الثلوج
التي �ستت�ساقط".
وعلى طريق جنوب غرب العا�صمة علق حواىل الفي �شخ�ص طوال الليل بح�سب
ال�سلطات .وترك عدد منهم �سياراتهم ليال للجوء اىل قاعة ريا�ضية .وكانت اكرث
من � 900سيارة عالقة ظهر اول ام�س االربعاء على هذا الطريق.
وفتحت مراكز اال�ستقبال الكرث من � 600شخ�ص يف حني ا�ستقبل  700يف حمطات
القطارات و 230يف مطار اوريل.
و�سجلت حركة ال�سري ازدحاما يف املنطقة وامتدت طوابري ال�سيارات على 200
كلم قبيل ال�ساعة  07,00( 08,00ت غ) يف حني كانت  739كلم م�ساء الثالثاء
بح�سب موقع �سيتادان حلالة الطرقات.

رو�سيا تبد�أ بطرد عمال كوريا ال�شمالية

�أعلن ال�سفري الرو�سي لدى كوريا ال�شمالية ،اول ام�س الأربعاء� ،أن رو�سيا
بد�أت طرد الكوريني ال�شماليني العاملني على �أرا�ضيها تنفيذا للعقوبات التي
فر�ضها جمل�س الأمن الدويل يف نهاية دي�سمرب .ونقلت وكالة الأنباء الرو�سية
"ريا نوفو�ستي" عن ال�سفري �ألك�سندر مات�سيغورا �أن "حظر العمال الكوريني
ال�شماليني �سيوجه �رضبة لالقت�صاد الرو�سي لكننا نحرتم قرار الأمم املتحدة
بحذافريه" .و�أ�ضاف ال�سفري الرو�سي �أن "العديد من حكام املناطق بد�أوا
برتحيل" ه�ؤالء العمال .وردا على �س�ؤال لوكالة "فران�س بر�س" ،قال املكتب
ال�صحايف لوزارة اخلارجية الرو�سية �إن "رو�سيا حتركت طبقا لبنود قرار الأمم
املتحدة" الذي يق�ضي ب�إعادة كل العمال املهاجرين الكوريني ال�شماليني
�إىل بلدهم خالل مهلة � 24شهرا .و�رصح ال�سفري الرو�سي �أن "مواطني كوريا
ال�شمالية املوجودين على �أرا�ضينا �سيوا�صلون ممار�سة ن�شاطات مهنية حتى
انتهاء املهلة املحددة" .و�أو�ضح �أن مو�سكو متنح كل �سنة بني � 12ألفا و� 15ألف
ت�أ�شرية �إىل مواطنني كوريني �شماليني 90 ،يف املئة منها لزيارات ق�صرية.
و�أ�ضاف حوايل � 35ألف كوري �شمايل يعملون يف رو�سيا خ�صو�صا يف قطاعات
البناء والزراعة وال�صناعة ال�سمكية .وتابع مات�سيغورا �أن رواتبهم �أقل مبقدار
الن�صف تقريبا عن الأجور التي يتقا�ضاها الرو�س وت�سمح لهم "ب�إعالة  13فردا
من عائالتهم" ،م�شريا �إىل �أن ن�صف الراتب الذي يح�صل عليه �أي كوري �شمايل
يعود �إىل حكومته .وكان جمل�س الأمن الدويل �شدد يف  22دي�سمرب العقوبات
على بيونغ يانغ يف قرار �أمريكي تبناه بالإجماع وي�ستهدف النفط والعاملني
الكوريني ال�شماليني يف اخلارج الذين يفرت�ض �أن يعادوا �إىل بلدهم بحلول
نهاية .2019

امل�سيحي
التحالف
تو�صل
الدميقراطي بزعامة امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل واحلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي بزعامة
مارتن �شولتز �إىل اتفاق جديد
لت�شكيل حكومة جديدة بعد مفاو�ضات
ماراثونية.
وقال مفاو�ضون بارزون من
احلزب اال�شرتاكي عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إنهم تو�صلوا
اليوم الأربعاء �إىل اتفاق مع حزب
مريكل على ت�شكيل ائتالف حكومي،
مما يقرب �أملانيا خطوة من ت�شكيل
حكومة جديدة .ومبوجب االتفاق،
�سيحتفظ اال�شرتاكيون بحقيبة
اخلارجية والعدل والأ�رسة بالإ�ضافة
�إىل وزارتي املالية والعمل ،يف حني
ح�صل احلزب امل�سيحي البافاري
�رشيك حزب مريكل الأ�صغر على حقيبة
الداخلية مع تو�سيع اخت�صا�صاتها
بالإ�ضافة �إىل وزارة املوا�صالت.
ومن �ش�أن االتفاق بني حزبي

مريكل و�شولتز
�أن يبدد الكثري
من عدم اليقني
�أ�ضعف
الذي
�أملانيا
دور
ال�ش�ؤون
يف
الدولية ،و�أثار
ال�شكوك ب�ش�أن
ا�ستمرار مريكل
يف من�صبها.
لكن االتفاق
�إليه
امل�شار
يتطلب موافقة
�أع�ضاء احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
البالغ عددهم � 464ألف ع�ضو يف
اقرتاع بريدي ،وذلك قبل �أن يتمكن
احلزب من امل�ضي يف االتفاق مع
مريكل ،و�ستنظر املحكمة الد�ستورية
العليا يف مدى م�رشوعية هذا االقرتاع
من عدمه .وتعد هذه املفاو�ضات
الأطول يف تاريخ �أملانيا االحتادية
ما بعد الوحدة� ،إذ ا�ستغرقت 136

يوما ،يف حني ا�ستمرت املفاو�ضات
لت�شكيل احلكومة بعد انتخابات
 2013مدة  66يوما ،وكانت �أق�رص
جولة مفاو�ضات عام  1998مبجموع
 23يوما .وي�أتي االتفاق بني
التحالف امل�سيحي الدميقراطي
واحلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
بعد نحو �أربعة �أ�شهر ون�صف من
�إجراء االنتخابات الت�رشيعية يف 24
�سبتمرب .2017

االحتاد الأوروبي  :عقوباته لإجبار لندن على احرتام القواعد امل�شرتكة

ك�شف االحتاد الأوروبي اول ام�س
االربعاء ،تر�سانته من العقوبات
الجبار لندن على احرتام القواعد
امل�شرتكة للتكتل خالل الفرتة
االنتقالية بعد انف�صالها عنه ،ما

�أثار غ�ضب الربيطانيني
امل�شككني يف جدوى
االوروبية
الوحدة
وامل�ؤيدين لـ«بريكزيت».
وقال النائب املحافظ
برنارد جينكني " ان
«هذه التهديدات الغبية
تك�شف �إىل �أي درجة
ي�شعر االحتاد االوروبي
باخلوف» .من جهته ر�أى
جاكوب رئي�س موغ �أحد
�أبرز اخل�صوم ال�سيا�سيني لرئي�سة
الوزراء الربيطانية «�سيكون امر ًا من
ال�صعب جد ًا لترييزا ماي قبوله».
لكن ناطقة با�سم وزارة «بريكزيت»

الربيطانية قال« :انه م�رشوع يعك�س
مواقف الدول الـ.»27
ويحدد م�رشوع الن�ص القواعد
املفرو�ضة على اململكة املتحدة
للفرتة االنتقالية بعد خروج بريطانيا
من االحتاد يف  29مار�س .2019
وهو ين�ص على امكان فر�ض عقوبات
وخ�صو�ص ًا «�آلية ت�سمح لالحتاد
االوروبي بتعليق بع�ض امتيازات
بريطانيا الناجمة عن م�شاركتها يف
ال�سوق الواحدة».
و�أ�ضيفت هذه الفقرة ب�شكل مالحظة
ملنا�سبة ا�ستئناف املفاو�ضات يف
بروك�سيل �أم�س.

فنزويال حتدد � 22أبريل موعدا النتخابات الرئا�سة بعد انهيار املحادثات مع املعار�ضة

حددت فنزويال يوم
� 22أبريل القادم موعدا
انتخابات
لإجراء
الرئا�سة بالبالد بعد
حمادثات
انهيار
الو�ساطة بني احلكومة
وائتالف
الي�سارية
املعار�ضة مما ميهد
الطريق �أمام �إعادة
الرئي�س
انتخاب
نيكوال�س مادورو.
كان احلزب اال�شرتاكي
احلاكم يف فنزويال قال يف ال�سابق
�إن االنتخابات �ستجرى قبل نهاية
�أبريل و�إن مادورو �سيناف�س فيها رغم
الرتاجع الكبري يف �شعبيته والأزمة
االقت�صادية الطاحنة التي تواجه
الدولة املنتجة للنفط .وطالبت
املعار�ضة خالل حمادثات جرت

يف الأ�سابيع املا�ضية يف جمهورية
الدومنيكان ب�إجراء االنتخابات يف
يونيو لإعطائها الوقت الختيار مر�شح
لها بعد منع �أكرب زعيمني باملعار�ضة
من الرت�شح .لكن املحادثات تعرثت
اول ام�س الأربعاء .وقالت املعار�ضة
�إن احلكومة مل تتزحزح عن موقفها
ب�ش�أن ق�ضايا ت�شمل الإفراج عن ن�شطاء

املعار�ضة املعتقلني �أو �إر�سال
م�ساعدات �إن�سانية للفنزويليني
اجلوعى واملر�ضى .يف الوقت
نف�سه اتهمت احلكومة زعماء
املعار�ضة بتلقي �أوامر من وا�شنطن
لإجها�ض املحادثات.
ويتوىل مادورو ( 55عاما)
الرئا�سة منذ عام  .2013وظهر
مادورو ،الذي كان يف ال�سابق
�سائق حافلة وزعيما نقابيا،
�أمام ح�شد من م�ؤيديه ردد �شعار
حملته ”الكل مع مادورو“ .وقال
مادورو يف خطاب تلفزيوين ”الن�رص
حليفنا“ .وخالل اخلطاب ،قام
مادورو بالرق�ص ومعانقة �أن�صاره.
وبعد دقائق من الكلمة �أعلنت اللجنة
االنتخابية املوالية للحكومة عرب
�شا�شات التلفزيون احلكومي �أن
االنتخابات �ستجرى يف � 22أبريل.

�أمريكا :اتفاق مبجل�س ال�شيوخ على موازنتي  2018و2019
�أعلن زعيما الغالبية اجلمهورية
واملعار�ضة الدميوقراطية يف
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ،اول ام�س
الأربعاء ،التو�صل �إىل اتفاق حول
املوازنة لعامني ،يف ت�سوية يتوقع
�أن ت�ؤدي �إىل جتنب خماطر الأزمات
يف عامي  2018و ،2019وذلك
اعتبارا من هذا الأ�سبوع.
ونقلت فران�س بر�س عن اجلمهوري
ميت�ش ماكونيل قوله "�إين م�رسور
للإعالن ب�أن مفاو�ضاتنا يف

ا ملجل�سني ،
وبني احلزبني
حول موازنة
ا لد فا ع
و ا لأ و لو يا ت
الأخرى �أف�ضت
اتفاق
�إىل
من
مهم".
جانبه� ،أعلن
ا لد ميو قر ا طي
ت�شاك �شومر "بعد م�أزق ت�رشيعي

دام لأ�شهر ي�شكل هذا االتفاق حول
املوازنة تقدما حقيقيا".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

مباحثات �إماراتية� -أردنية ب�ش�أن القد�س وم�ستجدات املنطقة حترير جنود �أطفال يف جنوب ال�سودان
�أجرى ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية،
وال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س دولة الإمارات رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،مباحثات
يف �أبوظبي ،اول ام�س الأربعاء،

مع العاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين ب�ش�أن العالقات بني البلدين
وامل�ستجدات يف املنطقة.
وتناولت املباحثات التطورات
املرتبطة بالق�ضية الفل�سطينية
ومو�ضوع القد�س ،حيث �أكد
العاهل الأردين �رضورة ك�رس
اجلمود يف عملية ال�سالم ،و�إعادة
�إطالق مفاو�ضات جادة وفاعلة بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ا�ستنادا
�إىل حل الدولتني وقرارات ال�رشعية
الدولية ومبادرة ال�سالم العربية،
ومبا يف�ضي �إىل �إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�رشقية.
ويف الإطار ذاته� ،شدد ملك الأردن

وال�شيخ حممد بن زايد على �أهمية
احلفاظ على الو�ضع القانوين
والتاريخي القائم يف املدينة
املقد�سة ،التي تعترب مفتاح حتقيق
ال�سالم يف املنطقة.
وتطرقت املباحثات �إىل ما ت�شهده
املنطقة من �أزمات ،حيث جرى
الت�أكيد على �رضورة تكثيف اجلهود
العربية املبذولة للتو�صل �إىل حلول
�سيا�سية لها تعيد الأمن واال�ستقرار
ل�شعوبها.
كما مت ا�ستعرا�ض اجلهود الإقليمية
والدولية يف احلرب على الإرهاب،
�ضمن ا�سرتاتيجية �شمولية ،ملا
ي�شكله من تهديد لأمن وا�ستقرار
املنطقة والعامل.

جنوب افريقيا:زوما ي�ستعد لتقدمي ا�ستقالة م�شروطة

يعتزم رئي�س جنوب �أفريقيا
جاكوب زوما تقدمي ا�ستقالته مبجرد
و�ضع اللم�سات الأخرية على قائمة
من ال�رشوط امل�سبقة ،يف اتفاق مع
نائبه وزعيم حزب امل�ؤمتر الوطني
الأفريقي �سرييل رامافو�سا.
وقالت خدمة تاميز اليف الإخبارية
على الإنرتنت �إن الأمني العام للحزب
�إي�س ماجا�شول -الذي ح�رض اللقاء-
مل ي�ؤكد ما �إذا كان زوما وافق على
اال�ستقالة.
كما نقلت عن م�س�ؤولني �آخرين

باحلزب قولهم �إنه جرى التو�صل
التفاق �سيت�ضمن رحيل زوما بطريقة
حتفظ كرامته.
ويف دي�سمرب ،ق�ضت املحكمة
الد�ستورية ب�أن الربملان �أخفق يف
حما�سبة الرئي�س يف ف�ضيحة تتعلق
بتجديد منزله ب�أموال الدولة،
وطالبت باتخاذ �إجراءات تف�ضي
لعزله من من�صبه.
و�أثناء قراءته لن�ص احلكم،
قال القا�ضي كري�س جافتا "نرى
�أن الربملان مل يحمل الرئي�س

امل�س�ؤولية ..يجب عليه �أن ي�ضع
�آلية ميكن ا�ستخدامها لعزل الرئي�س
من من�صبه".
ويعترب هذا احلكم �أحدث انتكا�سة
ق�ضائية لزوما الذي تالحقه
الف�ضائح ،ويواجه مطالب بالتنحي
عن من�صبه قبل االنتخابات العامة
التي �ستجرى عام .2019

غينيا :مقتل � 5أطفال يف حريق �أثناء �صدامات

�أعلن وزير �إدارة الأرا�ضي الغيني
بورميا كوندي �أن خم�سة �أطفال
لقوا حتفهم الأحد املا�ضي يف
حريق متعمد �أُ�رضم خالل �صدامات
يف و�سط غينيا بعد االنتخابات
املحلية التي �أجريت الأحد
املا�ضي.
وقال كوندي يف ت�رصيحات
خالل ن�رشة الأخبار م�ساء الثالثاء
املا�ضي ،انه مت خالل ال�صدامات
�إحراق منازل يف كالينكو يف �إدارة
دينغرياي ولقي «خم�سة �أطفال
ر�ضع حتفهم يف احلريق» ،من دون
�أن يذكر �أي تفا�صيل عن �أعمارهم �أو
هوياتهم.
وكانت �صدامات �أ�سفرت عن �سقوط
قتيل �أول من �أم�س يف كينديا (غرب)
�إذ حاولت قوات الأمن �إبعاد نا�شطي

املعار�ضة الذين طوقوا مركز ًا لفرز
الأ�صوات يف املدينة ،بح�سب ما
قال الدرك و�شهود عيان.
وذكر الوزير الغيني ب�أعمال
العنف هذه وعرب عن �أ�سفه لأن
«مر�شحني يعلنون قبل �صدور
النتيجة فوزهم يف االنتخابات
متجاهلني االتفاقات ال�سيا�سية
بني الغينيني».من جهة �أخرى،
قال ممثل الأمني العام للأمم

املتحدة يف غرب �أفريقيا حممد ابن
�سمبا�ض يف بيان انه «يتابع عن
كثب االنتخابات البلدية يف غينيا
وي�أ�سف لأعمال العنف الأخرية
التي �أدت �إىل خ�سائر يف الأرواح».
وحتدث م�س�ؤولون من املعار�ضة
وال�سلطة عن عمليات تزوير يف
�أول انتخابات حملية جترى منذ
انتهاء حكم االنظمة اال�ستبدادية
التي قادت البالد لأكرث من خم�سني
عاماً .ويفرت�ض �أن تعلن نتائج هذه
االنتخابات قبل نهاية الأ�سبوع.
و�شهدت عمليات االقرتاع االخرى
التي �أجريت يف غينيا ،من
االنتخابات الرئا�سية يف 2010
و� 2015إىل االنتخابات الت�رشيعية
يف � 2013أعمال عنف واتهامات
بالتزوير.

تيلر�سون :جولة و�شيكة ملنطقة ال�شرق االو�سط

�صعدت الديبلوما�سية الأمريكية
ّ
حتركها يف ال�رشق الأو�سط� ،إذ
ّ
ي�ستعد وزير اخلارجية ريك�س
تيلر�سون جلولة مكوكية ت�شمل
الكويت والأردن وتركيا وم�رص
ولبنان ،يف وقت يتوجه م�ست�شار
الأمن القومي هربرت ماكما�سرت �إىل
�أنقرة نهاية الأ�سبوع اجلاري للبحث
يف العملية الع�سكرية الرتكية يف
عفرين ال�سورية.
و�أكدت م�صادر ديبلوما�سية غربية
لـ «احلياة» �أن تيلر�سون يغادر
وا�شنطن مطلع الأ�سبوع املقبل يف
جولة حمورها م�ؤمتر �إعادة �إعمار
العراق الذي ت�ست�ضيفه الكويت،
ويعرج خاللها على عوا�صم �إقليمية.
ُ
وك�شف م�س�ؤولون �أتراك �أن تيلر�سون
�سي�صل �إىل �أنقرة الثالثاء املقبل،
فيما يزورها ماكما�سرت يف عطلة
الأ�سبوع .و�سرتكز زيارة امل�س�ؤولَ ينْ
الأمريكيينْ تركيا على عملية عفرين
والتوتر القائم بني البلدين،
و�سط قلق �إدارة دونالد ترامب من
انعكا�سات �سلبية للعملية ،التي
تقرتب من �أ�سبوعها الثالث ،على
احلرب �ضد تنظيم «داع�ش» يف

�سورية ،ومن عدم
الأهداف
و�ضوح
ا للو جي�ستية
للعملية .و�سيح�رض
�إىل
ماكما�سرت
جانب وزير الدفاع
الأمريكي جيم�س
م�ؤمتر
ماتي�س
للأمن
ميونيخ
يف �أملانيا نهاية
املقبل
الأ�سبوع
بعد زيارة تركيا.
�أما تيلر�سون،
ف�أكدت وزارة اخلارجية الأمريكية
�أنه �سي�شارك يف م�ؤمتر الكويت
الذي ينطلق الإثنني القادم وينتهي
الأربعاء ،من دون ك�شف املحطات
املتبقية جلولته� .إال �أن م�صادر
ديبلوما�سية غربية قالت من
املتوقع �أن يزور القاهرة وعمان
وبريوت يف اجلولة نف�سها ،م�شرية
�إىل �أن تواريخ الزيارة و�إجراءاتها
ما زالت قيد الإعداد .و�ستكون
زيارة بريوت الأوىل لوزير يف �إدارة
ترامب ،علم ًا �أن جون كريي كان
�آخر وزير خارجية يزور لبنان عام

الأمم
�أعلنت
املتحدة� ،أن �أكرث
من  300من الأطفال
�أُطــلق
اجلنــود
�رساحــهم يف منــطقة
يامبـيو يف دولة
جنوب ال�سودان التي
متزقها احلرب� ،ضمن
�إطار برنامج لإعادة
دجمهم يف املجتمع.
وبني الأطفال الـ 311الذين �أطلقت �رساحهم جمموعات م�سلحة 87 ،فتاة وفق
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان.
وقال ديفيد �شرير املوفد اخلا�ص للأمني العام لالمم املتحدة ،رئي�س
ي�سجل فيها هذا العدد الكبري من ال�شابات يف
البعثة� ،إن «هذه �أول مرة
ّ
عمليات �إطالق �رساح كهذه يف جنوب ال�سودان» .و�أو�ضح يف بيان� ،أن ال�شابات
«تعر�ضن ملعاناة منها االنتهاكات اجلن�سية .من املهم �أن يح�صلن على الدعم
لالن�ضمام �إىل جمتمعاتهن ،و�أن يتم ا�ستقبالهن من جانب عائالتهن و�أ�صدقائهن
من دون �أي �شعور بالعار» .ويهدف برنامج الدمج يف يامبيو الواقعة يف جنوب
البالد� ،إىل م�ساعدة � 700شخ�ص على العودة اىل احلياة الطبيعية .و�أعلنت الأمم
املتحدة �أن  563من ه�ؤالء الأطفال كانوا �ضمن قوة موالية للرئي�س �سلفاكري
بينما الـ 137الباقون كانوا مع املتمردين.
وت�سعى قوة حفظ ال�سالم الدولية التي تعمل �إىل جانب منظمة الأمم املتحدة
للطفولة (يوني�سف)� ،إىل �إطالق �رساح �أطفال جنود فـي �أماكن �أخرى ،خـ�صو�ص ًا
يف �رشق البالد و�شمالها .وقال �شرير« :ال يجوز �أن يحمل الأطفال البنادق
ويقتلون بع�ضهم بع�ضاً .يجب �أن ي�شاركوا يف اللعب والتعلم واللهو مع
�أ�صدقاء ،و�أن يحميهم ويدللهم الكبار حولهم».

بوتن وعبا�س يبحثان بديال عن "رباعية
ال�شرق الأو�سط"

يبحث الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتن ،االثنني املقبل،
مع الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س �آليه و�ساطة جديدة
حمتملة لتحل مكان رباعية
ال�رشق الأو�سط .وفقا لوكالة �إنرت فاك�س الرو�سية.
وقال عبد احلفيظ نوفل وهو دبلوما�سي فل�سطيني يف مو�سكو لإنرت فاك�س �إن
املحادثات �ستجرى عندما يجتمع الزعيمان يف مدينة �سوت�شي بجنوب رو�سيا
يوم  12فرباير.
ونقلت "رويرتز" عن الوكالة الرو�سية �إن بوتن وعبا�س �سيناق�شان خالل
حمادثات �سوت�شي� ،آلية و�ساطة جديدة تكون بديلة عن الآلية القائمة
واملعروفة با�سم "رباعية ال�رشق الأو�سط".
وكان ال�سكرتري ال�صحفي للرئي�س الرو�سي ،دميرتي بي�سكوف ،قد �أعلن
مطلع فرباير اجلاري� ،أن الرئي�س بوتن �سيعقد لقاء يف  12فرباير ،مع نظريه
الفل�سطيني حممود عبا�س يف مدينة �سوت�شي الرو�سية.
ي�شار �إىل �أن "رباعية ال�رشق الأو�سط" �أن�شئت يف مدريد عام  ،2002نتيجة
ت�صاعد ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي بعد اندالع انتفا�ضة الأق�صى ،وت�ضم
الواليات املتحدة ورو�سيا والأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي .
ويف عام  2007عني توين بلري مبعوث ًا دولي ًا للجنة الرباعية الدولية
اخلا�صة بال�سالم يف ال�رشق الأو�سط.

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

.2014
ويف القاهرة وعمانُ ،يتوقع �أن
يتابع تيلر�سون املحادثات التي
�أجراها نائب الرئي�س مايك بن�س
يف �ش�أن التعاون امل�شرتك ملكافحة
الإرهاب ،و�أي�ض ًا فر�ص خطة �أمريكية
لل�سالم .وكان جمل�س النواب
الأمريكي وافق الأ�سبوع اجلاري على
زيادة التعاون الأمني والدفاعي
بني الأردن والواليات املتحدة.
و�سريافق تيلر�سون �إىل الكويت كبار
امل�س�ؤولني الأمريكيني� ،أبرزهم
املبعوث يف احلرب �ضد تنظيم
«داع�ش» برت ماكغورك.

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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�إعــــــــــالنات

تعلن املدعية� /ستل �أبرهي يوهن�س من �سكان منطقة ت�سني �أمام حمكمة
ت�سني ال�رشعية ب�أنها �أرملة املرحوم /دا�ؤود �سعري عبده ولهما �أوالدهم-:
 /1فاطمة دا�ؤود
 /2رقية دا�ؤود
� /3أ�سيا دا�ؤود
� /4صالح دا�ؤود
 /5عمارة دا�ؤود
 /6نعمات دا�ؤود
وتقول �أنها وه�ؤالء املذكورين �أعاله هم الورثة ال�رشعيني لزوجها املتويف
وال يوجد غريهم و�إذا كان هناك معرت�ض فعليه التقدم �أمام املحكمة ال�رشعية
بت�سني يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ الإعالن يف اجلريدة.
حمكمة ت�سني ال�شرعية
**********************
قدمت ال�سيدة /جواهر �سليمان حممد عر�ض ًا قالت فيه لقد غاب عني زوجي
ال�سيد /حممد �سليمان حممد �إبتداء من تاريخ الزواج 2016 /8 /16م مب�ضى
�سنة وخم�سة �أ�شهر وقد تركني بدون نفقة �أو وكيل ينفق وت�رضر من الع�رشة
الزوجية وال�سكن وال �أعرف له عنوان ومل �آذن له ،وعليه �أطالب ف�سخ عقد
النكاح ال�رشعي ل�رضر الغياب.
املحكمة ال�رشعية تطلب ح�ضور ال�سيد /حممد �سليمان حممد �أو من ينوب
عنك للمحكمة يف اجلل�سة املحدد تاريخها الثالثاء 2018 /03 /01م و�إال �سوف
تتخذ املحكمة القرار يف غيابك.
حمكمة قندع ال�شرعية
**********************
�إىل املدعو ال�سيد /عبدالوهاب نور عبدالرحمن مبا �أن زوجتك ال�سيدة� /ست
النور طعوم �آدم قد رفعت دعوى �ضدك يف هذه املحكمة تدعي فيها ب�أنك غبت
عنها مدة تزيد عن �أربعة �سنوات ف�إن هذه املحكمة ت�أمرك باملثول �أمامها
يف اجلل�سة املقررة يوم 2018 /2 /22م بنف�سك �أو من ينوب عنك للرد على
الدعوى ويف حالة عدم ح�ضورك يف اجلل�سة املذكورة ف�إن املحكمة �ستنظر يف
الق�ضية بغيابك.
حمكمة مندفرا ال�شرعية
**********************
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ال�سيد /رم�ضان عبدالله حممد�شفا ،مبا �أن زوجتك ال�سيدة� /سعيدة �سعيد
�صالح ،قد رفعت دعوى �ضدك حتت امللف رقم  50/2018ب�سبب �إختفائك عنها
مدة �سبعة �سنوات تارك ًا �إياها املدة املذكورة دون حقوق زوجية من النفقة
والع�رشة الزوجية وغريها .وعليه يطلب ح�ضورك �أمام املحكمة ال�رشعية يف
تاريخ 2018 /4 /22م يف مدة ال تتجاوز عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا
الإعالن يف ال�صحيفة .ويف حالة عدم ح�ضورك �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف
املدة املذكورة ف�إن املحكمة ال�رشعية �سوف تنظر يف الق�ضية بغيابك ح�سب
الدعوة املرفوعة �ضدك.
حمكمة عدي قيح ال�شرعية
**********************
�إىل املدعو /حممود مو�سى حممدنور مبا �أن زوجتك ال�سيدة /رايت حممد
زرئي قابر قد رفعت دعوى �ضدك يف حمكمة كرن ال�رشعية ت�شكو فيها من النفقة
مع �أطفالها الأربعة و�أي�ض ًا الع�رشة الزوجية لذا نعلنك احل�ضور �إىل املحكمة
بنف�سك �أو من ينوب عنك يف اجلل�سة التي �ستعقد يف يوم 2018 /3 /5م ويف
حالة عدم ح�ضورك �أو من ينوب عنك �ستنظر املحكمة يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
�إىل املدعو� /إدري�س �صالح حمد مبا �أن زوجتك ال�سيدة /خديجة حممدنور
عثمان تدعي �أنك تركتها منذ � 3سنوات مع �أطفالها دون نفقة وع�رشة زوجية لذا
نعلنك للح�ضور �إىل املحكمة بنف�سك �أو من ينوب عنك يف اجلل�سة التي �ستعقد
خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن ويف حالة عدم ح�ضورك بنف�سك �أو من ينوب
عنك �ستنظر املحكمة يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
طلب �إعالن جريدة ب�إ�سم ال�شهيد� /أمني حممد عثمان الذي تويف يوم /1 /12
2018م يف منطقة بدا ونو�ضح عدد �أ�رسته:
�إ�سم زوجته الأوىل خديجة حممد علي وتوفيت 7/5/2017م وتركت ثالث �أوالد
ومنهم الكبرية فاطمة �آمني حممد عثمان عمرها � 18سنة والثانية �ستي �أمني
حممد عثمان عمرها � 13سنة والثالث علي �أمني حممد عثمان عمره � 11سنة
وزوجته الثانية فاطمة حممد عثمان ولها بنت ر�ضيع �إ�سمها حواء �آمني حممد
عثمان وعمرها �سنة واحدة
وهذا �إ�سم ال�شهيد بالكامل وعدد ورثائه
ومن كان لديه اي اعرتا�ض يتقدم للمحكمة ال�رشعية بقلعلو يوم /2 /30
2018م.
حمكمة قلعلو ال�شرعية
**********************

CHINESE CLASSES TO THE PUBLIC
Confucius Institute at National Commission of Higher Education (CI-NCHE) is planning to offer more
Chinese courses for the public. The schedule is as follows:
4:00pm-6:00pm
10:00am-12:00am
4:00pm-6:00pm
10:00am-12:00am
10:00am-12:00am

Schedule for Chinese Language Courses of CI-NCHE
Tues. & Thur.
)6:00pm-8:00pm Level 2(Class3
Sat.& Sun.
Sat. & Sun.
)8:00am-10:00am Level 3 (Class1
Sat. & Sun.
Sat. & Sun.
)4:00pm-6:00pm Level 3(Class 2
Sat.& Sun.
Tues. & Thur.
6:00pm-8:00pm Level 5
Sat.& Sun.
Sat.& Sun.
8:00am-10:00am Level 6
Sat.& Sun.

)Level 1 (Class1
)Level 1(Class2
)Level 1 (Class3
)Level 2(Class1
)Level 2(Class2

The tuition fee for all the courses is out of charge but 100NKF should be paid for your handout.
More information is available for you on working days at Room181, University of Asmara. CI-NCHE
is expecting you to begin the Chinese Journey with us together.
The schedule for registration:
Date: Feb. 17-18, 2018
Time: 9:00am-11:30 am, 2:30pm-5:30pm
Venue: Room 181(CI office), University of Asmara

The Duration of the Courses:Feb. 24th—May. 27th, 2018
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قدم �سفري ارتريا يف
جنوب ال�سودان ال�سفري /
يوهن�س تخلي ميكائيل
تو�ضيحا م�سهبا لأع�ضاء
جمعية ال�صهاريج العاملون
يف الدولة حول االو�ضاع
الراهنة يف البالد ودورهم يف
برامج التنمية.
واختار امل�شاركون حلنة
تتكون من خم�سة اع�ضاء
الدارة ان�شطتهم.
ان�شطة
اطار
ويف
الدبلوما�سية ال�شعبية عقد
فرع املر�أة ب�سوي�رسا اجتماعه
يف مدينة بازل لتقييم ان�شطته
للعام املا�ضي.
واو�ضح الفرع بان االعمال
التي نفذت مب�شاركة االع�ضاء الفعالة
كانت ناجحة ،م�شريا اىل االعمال
املو�ضوعة لتنفذ هذا العام من �ضمنها
العمل بقوة لتاطري ال�شابات ،وا�ستمرارية
االعمال اجلارية لرفع وعي االع�ضاء عرب
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جالياتنا يف كل من جنوب ال�سودان و�سوي�سرا
و�إ�سرائيل جهد د�ؤوب لدعم برامج التنمية

عقد ال�سمنارات وتنظيم حمالت توعوية
 ،وت�رسيع عملية بناء املركز امل�ؤ�س�س
يف مدينة ت�سني يف العام  2009عرب فرع
املر�أة ب�سوي�رسا.
ويف غ�ضون ذلك او�ضح ال�شباب
النا�شطني حتت جمعية " فنوتي"

با�رسائيل يف االجتماع الذي عقدوه
موا�صلة برنامج تبني ا�رس ال�شهداء
الذي اتخذوه العام املا�ضي ،وتنظيم
حمالتهم الهادفة ل�ضم املزيد من ال�شباب
يف اجلمعية.
وقد التحق يف االجتماع � 12شابا يف

نظمت ال�رشطة بالإقليم الأو�سط يف الثالث
من فرباير اجلاري يف �سينما �إمبريو �سمنار ًا
لل�شباب الذين تلقو دورة حول القانون
املدين لرفع معارفهم مبكافحة اجلرائم
والقوانني املرورية.
وقال قائد �رشطة الإقليم الأ�سط العقيد بيني
ا�سحاق ب�أن الهدف الرئي�سي من ال�سمنار هو
�ضمان �سالمة الأرواح واملمتلكات ،داعيا
ال�شباب �إىل تعزيز دورهم يف �إجناح برامج
ال�رشطة م�ستفيدين من الفر�ص املتاحة
لهم.
وقال العقيد بيني "�أن �أن�شطة ال�رشطة
تت�أكد فعاليتها عرب التعاون اجلماهريي
الفعال" ،مطالبا بعدم التقليل من �ش�أن
ظاهرة اجلرائم التي حتدث بني احلني
والآخر وخمالفة قوانني املرور التي تلحق
�أ�رضارا باالرواح واملمتلكات ،داعيا ال�شباب
�إىل تعزيز دورهم.
ويف التقرير الذي قدمه قائد �رشطة املرور
يف الإقليم الأو�سط املقدم برهاين تاد�سي

�أو�ضح وفاة حوايل  500من املواطنني يف
 29حادثا خالل الع�رش �سنوات املا�ضية،
وتدمري ممتلكات تقدر ب�أكرث من  300مليون

نقفة.
من جهة �أخري اختتمت الدورة التي
نظمها فرع مكتب ال�شباب يف الإقليم الأو�سط

�أكد م�س�ؤول التن�سيق املعملي ملعامل
الأبحاث والتجارب الزراعية يف كلية
حملمالو الزراعية الدكتور برهان خيار ب�أن
املعامل البحثية ظلت تلعب دور ًا كبري ًا يف
منح ال�شباب فر�ص ًا وا�سعة لإجراء البحوث
الزراعية ورفع قدراتهم وامكانياتهم يف
جمال البحوث واالبتكارات العلمية.
وقد �أو�ضح الدكتور برهان بان الأبحاث
املعملية بد�أت ن�شاطها يف العام 2005
مع ت�أ�سي�س الكلية يف غرف �ضيقة ومبعدات
زراعية حمدودة� ،إال ان املبنى الع�رصي
الذي �شيد يف العام  2017والذي يحوي
معدات متطورة وي�ضم  14معمال لالبحاث
ظل يلعب دورا كبريا يف الدفع بالبحوث .
وقد ذكر الدكتور برهان ب�أن املبنى احلديث
ي�شتمل على  18من معامل البحوث منها

البحوث يف جمال البذور ،وتنظيف احل�شائ�ش
ال�ضارة للزراعة ،وزراعة االن�سجة ،وكذلك
بحوث اخل�رضوات والفواكه ،ونوعية
الرتبة وحمتوياتها ،وعلم احل�رشات،
و�أمرا�ض ال�شتول ،باال�ضافة اىل بحوث
ال�صحة والتغذية احليوانية وغريها ،م�ؤكدا
ا�ستعدادهم لل�رشوع يف تنفيذ بحوث علم
التغذية والتكنولوجيا احليوية.
وقال الدكتور برهان خيار ب�أنه " ينبغي
تطوير امل�ستلزمات الزراعية ومواد الأبحاث
والتجارب الزراعية متا�شيا مع التطور
التكنولوجي "،كما ذكر يف الوقت ذاته
ب�أن جلب املعدات احلديثة تدريجي ًا يجعل
معامل االبحاث والتجارب الزراعية معامل
ع�رصية ،ويتوقع منها ان تخلق قوة دافعة
لتطوير االن�شطة يف املجال الزراعي و�ضمان

االمن الغذائي ،م�شريا اىل �أنهم يعملون
بالتعاون مع اجلهات املعنية لإكمال
املتطلبات اال�سا�سية من �أجل �ضمان توفري
الطاقة الكهربائية واملواد الكيماوية.
من جانبهم قال املدر�سون العاملون
يف ق�سم التحاليل ب�أن معامل االبحاث
والتجارب الزراعية الع�رصية ت�ساعد الطالب

برنامج تبني ا�رس ال�شهداء ،حيث تربع
كل منهم مببلغ 720دوالر ما جمموعه
 8640دوالر.
وقدم القائم باالعمال ال�سفارة االرترية
يف ا�رسائيل تو�ضيحا مف�صال حول
االو�ضاع الراهنة يف البالد ،داعيا كافة
اجلهات للم�ساهمة بدورهم يف برنامج
راعية وتبني ا�رس ال�شهداء الذي ال يرتك
للحكومة فقط بل البد من م�ساهمة �شعبية
وا�سعة .

�رشطة الأو�سط :تنظم �سمنارا لل�شباب حول القانون املدين

كلية الزراعة بحملمالو:
دوراالبحاث والتجارب املعملية يف تطور الأعمال الزراعية

بالتعاون مع فرع التعليم يف االقليم حول
القانون املدين لثالثة �آالف من ال�شباب
والتي ا�ستمرت ملدة �أ�سبوعني.

يف تطبيق املعارف النظرية على �أر�ض
الواقع ،مو�ضحني الدور الفعال للمعامل يف
تخزين البذور املح�سنة ،وتهجني البذور
 ،والتعرف على �سلوك احل�رشات والأ�رضار
التي تلحقها باملحا�صيل ،ونوعية الرتبة
و�سبل ا�ستخدامها ،والعمل على تطوير
البذور التي تالئم الطق�س املعني.
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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.

�إقبال ملحوظ على الدراجات الكهربائية يف ال�سويد

تعمل احلكومة ال�سويدية على ت�شجيع �سكان البالد ل�رشاء �أنواع جديدة من الدراجات
العاملة بالكهرباء.
وذكر بيان �صحفي لوكالة حماية البيئة ال�سويدية �أن املواطنني �أظهروا �إقباال كبريا على
�رشاء الدراجات الكهربائية ،منذ اليوم الأول الذي �أعلنت فيه احلكومة �إطالق منحة مادية
ن�سبتها % 25من ثمن هذه الدراجات احلديثة ،على �أن ال تتجاوز الن�سبة مبلغ  1000يورو
وتلقت مكاتب احلكومة امل�س�ؤولة عن توزيع وبيع هذه الدراجات  2889طلبا يف اليوم
الأول من الإعالن عنها ،يف  1فرباير اجلاري.
يذكر �أن ا�ستخدام الدراجات الهوائية للريا�ضة والتنقل يف مدن ال�سويد ارتفع بن�سبة كبرية
يف ال�سنوات الأخرية� ،إذ مت بيع �أكرث من � 67.5ألف دراجة هوائية يف الفرتة املمتدة ما بني
�سبتمرب  2016و�أغ�سط�س .2017

عا�شت عامني مع جثتي زوجها وابنتها

ذكر تقرير �إعالمي �أن امر�أة �إندوني�سية وطفليها عا�شوا مع جثتي زوجها وابنة ثالثة لها،
ورف�ضوا دفنهما ملدة تزيد على عامني على �أمل عودتهما للحياة كما ت�ؤكد هذه املر�أة بعد
اكت�شاف الأمر.
ومت الك�شف عن الق�صة عندما جاء �شخ�ص يعمل يف املجال ال�صحي �إىل منزل الأ�رسة يف
منطقة �سيماهي يف �إقليم جاوا الغربي الإندوني�سي لالطمئنان على الزوج الذي مل يره �أحد
منذ �أكرث من عامني.
ورف�ضت الأ�رسة يف البداية فتح باب املنزل ،لكنها ا�ضطرت لذلك عندما عاد املوظف
وبرفقته جندي وم�س�ؤولون حمليون ،ليعرثوا داخل املنزل على جثتني عبارة عن هيكلني
عظميني مغطيني ببطانيات ،وتعودان لرب الأ�رسة ( 84عاما) وابنته ( 50عاما) اللذين يعتقد
�أنهما ماتا ب�سبب املر�ض.
وقالت ال�رشطة املحلية �إن الأرملة �أو�ضحت �أنها مل تدفن اجلثتني "لأنها تلقت وحيا
من ال�سماء ب�أنهما �سيعودان �إىل احلياة" ،ليتم �إثر ذلك �إخ�ضاعها لتقييم �شامل حلالتها
النف�سية.
وتعتقد ال�سلطات �أن الرجل وابنته ماتا من املر�ض يف يناير  ،2016وقالت التقارير �إن
اجلريان كانوا ي�شمون رائحة كريهة تنبعث من املنزل ملدة طويلة لكن الأ�رسة مل ت�سمح لهم
بالدخول.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

خريطة العراق القدمية يف
لوح طيني يعود �إىل � 4000سنة

متكَّ ن علماء الآثار من معرفة موقع  11مدينة مفقودة ،بف�ضل لوح طيني يعود �إىل 4000
�سنة� ،صنعه التجار القدماء من الإمرباطورية الآ�شورية.
ٍ
عرف با�سم "كاني�ش" .وتك�شف
واكت ُِ�ش َفت هذه الألواح يف تركيا احلديثة،
مبدينة قدمية تُ َ
الألواح الطينية تفا�صيل عن مواقع التجارة يف مملكة �آ�شور ال�رشق �أو�سطية ،وفق ًا ملا ذكرته
تقارير  Washington Postبو�ست الأمريكية.
َّ
يتوقعه علماء الآثار قط ،وهو
وك�شفت الرتجمة الدقيقة للن�صو�ص الطينية القدمية �شيئ ًا مل
ٍ
فرتة طويلة نتيجة مرور الزمان ،بح�سب موقع Perfect
مواقع املدن القدمية التي ُف ِق َدت منذ
طورها
 Editionالأمريكي .وكُ ِت َب على الألواح الطينية بالكتابة امل�سمارية القدمية -التي َّ
ال�سومريون القدماء -تفا�صيل عن جمموعة من ُ
املعامالت التجارية ،و�أر�صدة ،و�أختام،
وعقود ،وحتى �شهادات زواج .ووفق ًا ملا ذكرته  ،Perfect Editionف� َّإن هذا االكت�شاف
لديه القدرة على تغيري ِفهمنا للإمرباطورية الآ�شورية القدمية .وبعد فك الرموز وجمع
كل املعلومات ،بد�أ الباحثون يف حتديد املواقع ُ
املحت ََملة املذكورة على الألواح الطينية،
وتُ ق ِّدم ال�سجالت � ً
أدلة على امل�سافة بني مدن بالد الرافدين التي اكت�شفها علماء الآثار بالفعل،
وتلك التي مل ُيعثرَ عليها بعد.
ووفق ًا ملحا�رضٍ كبري بجامعة هارفارد الأمريكية يف علم الآ�شوريات ،غوجكو بارجاموفيت�ش،
بعد درا�سة �أكرث من � 12ألف لوحة طينية ُعرث عليها يف مدينة كاني�ش ،ف�إن من املمكن ر�سم
ٍ
نوع ما ملدن بالد ما بني النهرين من البيانات.
خريطة من ٍ
ح َّددوا  26مدينة الآن� ،سيتعينَّ على علماء الآثار البدء يف احلفر باملواقع التي ُق ِّد َرت
ٍ
واحدة من احل�ضارات ُ
املنَظَّ مة الأوىل يف التاريخ.
للعثور على املزيد من املعلومات عن
ويعتقد اخلرباء � َّأنهم قد ح َّددوا  26مدينة منها بالفعل 15 ،مدينة ُعثرِ َ عليها من قبل ،ولكن
تظل  11مدينة قدمية مبثابة لغزٍ يتم َّل�ص من االكت�شاف.
حد كبريٍ
و�أو�ضح الباحثون" :بالن�سبة ملعظم املدن املفقودة ،تقرتب تقديراتنا الكمية �إىل ٍ ّ
من التخمينات النوعية التي و�ضعها ُ
امل� ِّؤرخون ،وهو الأمر الذي يدعم مثل هذه النماذج
التاريخية وطريقتنا الكمية البحتة".
والآن ،ال�شيء الوحيد ُ
املتبقي الذي يجب القيام به ،هو �إطالق عدد من البعثات الأثرية،
والبدء يف احلفر ،على �أمل اكت�شاف الع�رشات من ُ
املدن القدمية التي ُف ِق َدت منذ ٍ
زمن طويل.

الأ�سماك تطلق احتفاالت "الفالنتاين"

يف اليابان احتفاالت مبكرة بعيد احلب ،لكن هذه املرة يف حو�ض الأ�سماك مع الكائنات
البحرية ،حيث حتولت �أطعمة الأ�سماك �إىل قلوب باللون الأحمر.
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�إعداد /هاجر حممد نور

ختان الإناث:ق�ص�ص م�ؤملة وحقائق فظيعة �ساعات نوم الأطفال ترتبط بخطر الإ�صابة بالبدانة وال�سرطان

مبنا�سبةاليوم العاملي لرف�ض ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية الأنثوية (ختان الإناث) ،والذي �صادف
ال�ساد�س من فرباير من كل عام� ،سعيا للق�ضاء على
هذه الظاهرة.
ن�سلط ال�ضوء على اخطار ختان االناث وما تتعر�ض
له الفتاة منذ طفولتها وحتى بعد االجناب.
تتعر�ض فتيات كرث حول العامل لهذه املمار�سة
التي يعتقد خط�أ ب�أنها ت�ساعد الن�ساء على احلفاظ على
عذريتهن ووفائهن لأزواجهن ،وينظر �إليها كعملية
�رضورية للحفاظ على �رشف الأ�رسة .ووفقا للإح�صاءات ،يبلغ عدد اللواتي يعانني من اخلتان نحو
 200مليون فتاة وامر�أة يف جميع �أنحاء العامل ،ويعتقد ب�أن العدد يف �إفريقيا وحدها ،يبلغ  3ماليني
فتاة كل عام .ومن املعروف �أن ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية الأنثوية �سائد يف حوايل  30بلدا من بينها
كرد�ستان العراق و�إندوني�سيا وال�صومال وجيبوتي وغينيا ،وهناك �أدلة متزايدة على وجودها يف
العديد من البلدان الآ�سيوية وال�رشق �أو�سطية �أكرث مما كان يعتقد �سابقا ،وتظهر �أي�ضا يف البلدان
ال�صناعية بني بع�ض ال�سكان املهاجرين .هناك �أنواعا عدة من ختان الإناث ،وعادة ما تنطوي
الطقو�س على الإزالة اجلزئية �أو الكلية للأع�ضاء التنا�سلية اخلارجية مبا يف ذلك البظر .وميكن
�أي�ضا �أن تخ�ضع الإناث خلياطة فتحة املهبل ،وغريها من �إجراءات قطع وت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
الأنثوية .ويتم ختان الإناث يف الغالب بني �سن الر�ضاعة و 15عاما ،وتنظم الن�ساء يف الأ�رسة هذه
العملية ،وعادة ما تنفذ با�ستخدام �أدوات تقليدية مثل �شفرات احلالقة �أو ال�سكاكني .واجلدير بالذكر
�أن ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية الأنثوية عادة متار�سها املجتمعات املختلفة بغ�ض النظر عن املعتقد
�أو الديانة ال�سائدة ،وغالبا ما يعتقد النا�س �أن اخلتان هو �أحد املتطلبات الدينية� ،إال �أنه مل
يذكر يف الكتب ال�سماوية .وي�ؤدي ختان الإناث �إىل الأمل املزمن وم�شاكل الدورة ال�شهرية والتهابات
امل�سالك البولية املتكررة والعقم ،وقد تعاين بع�ض الفتيات من النزيف حتى املوت �أو املوت
الناجت عن االلتهابات ،كما ميكن �أي�ضا �أن ي�سبب م�ضاعفات الوالدة القاتلة يف وقت الحق من احلياة.
وحظر ت�شويه
وارتبط ختان الإناث با�ضطراب ما بعد ال�صدمة واالكتئاب وا�ضطرابات نف�سية �أخرىُ .
الأع�ضاء التنا�سلية الأنثوية يف معظم البلدان الإفريقية املت�أثرة بهذه املمار�سة ،لكن �إنفاذ القانون
عادة ما يكون �ضعيفا ،كما �أن املحاكمات نادرة .وي�صاحب الأمل الفتاة لفرتة طويلة ب�سبب البول،
ثم يتفاقم الأمل ب�سبب احلي�ض ويزداد الأمل �أكرث ف�أكرث بعد زواجها ،نتيجة ل�صعوبة العالقة احلميمية
مع زوجها ب�سبب الت�شوه الذي تعر�ضت له خالل الطفولة .ويف بالدنا ارتريا تبذل كل من وزارة
ال�صحة ووزارة العمل والرعاية االجتماعية وكل ال�رشكاء جهودهم بالتعاون مع االحتاد الوطني
للمر�أة االرترية  ،عرب الكثري من حمالت التوعية وال�سمنارات يف املدن واالرياف وقد حققت هذه
احلمالت التنويرية والتوعوية جناح ًا كبري ًا � ،ساهمت يف احلد من ممار�سة اخلتان  ،بل وبادرت
الكثري من املناطق مبحاربة ختان االناث  ،هذه العادة ال�ضارة بحياة االنثى واملجتمع والبقية
من املناطق تتبعها .

ماذا يعني وجود "لعاب" على و�سادتك عند ا�ستيقاظك من النوم؟

هل تت�ساءل دائم ًا ملاذا توجد طبقة رقيقة من
اللعاب يتدفق من فمك عندما ت�ستيقظ يف ال�صباح؟
�أنت يف هذه احلالة تعاين من �سيالن اللعاب �أثناء
النوم ويحدث للعديد من الأ�سباب ومن احلاالت
ال�شائعة بالن�سبة ملعظم النا�س ولكن غالب ًا
ت�شري �إىل حالة خطرية .تعريف �سيالن اللعاب
�أثناء النوم :هو �أحد ا�ضطرابات النوم التي جتعل
ال�شخ�ص ي�شعر باحلرج �أمام الآخرين وغالب ًا ما
ينت�رش بني الأطفال يف مرحلة منو الأ�سنان ،ويحدث
�أن ي�سيل لعاب الطفل يف اليقظة �أو �أثناء النوم
ولكن مع البالغني الو�ضع يختلف متام ًا حيث بعد
اال�ستيقاظ تالحظ ب�أن الو�سادة رطبة وقد يحدث
ذلك ب�سب الإ�صابة ب�أمرا�ض معينة ميكن �أن تزيد من
�إنتاج اللعاب وهذه احلالة يعاين منها املاليني من
الأ�شخا�ص كل يوم �أثناء النوم.
وتعود �أ�سباب �سيالن اللعاب �أثناء النوم �إىل:
 1النوم على �أحد اجلوانب با�ستمرار :هل تنامعلى �أحد اجلوانب با�ستمرار �سواء الأمين �أم الأي�رس؟
قد تكون �إجابتك على هذا ال�س�ؤال هي �سبب وراء وجود
�سيالن اللعاب �أُثناء النوم .عندما تنام على اجلانب
يدفعك لفتح فمك طوال النوم ودفع اللعاب لي�سيل
على الو�سادة بد ًال من �أن يذهب لأ�سفل .هذه الأ�سباب
الأكرث �شيوع ًا ل�سيالن اللعاب �أثناء النوم.
 2التهاب اجليوب الأنفية :ي�ؤدي التهاب اجليوبالأنفية �إىل �صعوبة يف البلع والتنف�س وهذا بدوره
ي�ؤدي �إىل �سيالن اللعاب �أثناء النوم .وتزداد احلالة
�سوء ًا عندما تعاين من نزلة الربد حيث تدفعك
للتنف�س عن طريق الفم ب�سبب ان�سداد الأنف مما
يت�سبب يف تدفق اللعاب من الفم.
 3احلمو�ضة �أو ارجتاع املريء� :إذا كنت تعاينمن احلمو�ضة �أو ارجتاع املريء قد يكون ذلك �سببا
وراء �إفراط �إفراز اللعاب يف الفم .لأنها حتفز �إنتاج
حم�ض املعدة �إىل املريء وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل
اللعاب املفرط.
 4احل�سا�سية �أو الت�سمم :قد يحدث �إنتاج اللعاباملفرط ب�سبب ح�سا�سية الأنف ،ح�سا�سية الطعام،
الت�سمم الناجت عن املبيدات احل�رشية ،هذه احلاالت
غالب ًا ما ت�ؤدي �إىل �سيالن اللعاب املفرط .ويف
بع�ض الأحيان ف�إن احل�سا�سية ال�شديدة �أو الت�سمم
يهدد حياتك لذلك يجب طلب امل�ساعدة من الطبيب

با�ستمرار.
 5التهاب اللوزتني :اللوز والغدد املوجودةيف اجلزء اخللفي من احللق عندما تلتهب ت�ؤدي �إىل
تقيد �إنتاج اللعاب املرتاكم يف �أ�سفل احللق وي�سمى
بالتهاب اللوزتني .وهو �أحد الأ�سباب ال�شائعة
وراء �سيالن اللعاب �أثناء النوم .وقد تواجه �سيالن
اللعاب من الفم �أثناء النوم ب�سبب التهاب احللق.
 6م�شاكل الأ�سنان� :إذا كنت تعاين من التهاباتاللثة والأ�سنان وجمموعة امل�شاكل الأخرى التي
تواجه �صحة الأ�سنان ميكن �أن تزيد من �إنتاج
اللعاب.
 7عيب خلقي يف الفم :قد تعاين من عيب خلقي يفالفم �إذا كان الفم �أو الل�سان لهما حجم كبري والأ�سنان
�ضيقة �أو ت�ضخم الغدد الليمفاوية ي�ؤدي �إىل �سيالن
اللعاب ،وللتغلب على هذه امل�شكلة يجب �أن حتدد
ال�سبب وراء �سيالن اللعاب �أثناء النوم و�أف�ضل
و�سيلة للحد من هذه احلالة هي جتنب النوم على
اجلانب لأن هذه الو�ضعية ت�شجع على فتح الفك مما
ي�ؤدي �إىل فتح الفم �أثناء النوم.
 8تناول بع�ض الأدوية :هناك جمموعة من الأثاراجلانبية لبع�ض الأدوية املحددة هي الرتويل
املفرط  .مثل �أدوية االكتئاب الع�صبي وم�ضادات
االكتئاب و�أدوية مثل بيلو كاربني واملورفني.
 9اال�ضطرابات الع�صبية :قد تعاين من �صعوبةالتحكم يف اللعاب �إذا كنت تعاين من ا�ضطراب ع�صبي
 .ميكن �أن يكون �شلل يف الوجه ،مر�ض الباركن�سون،
مر�ض الزهامير ،ال�سكتة الدماغية ،مر�ض التوحد،
الت�صلب الع�ضلي �أو الت�صلب املتعدد.
� 10أ�سباب �أخرى� :أحد الأثار اجلانبية للحمل،الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من احلم�ض.
عالج �سيالن اللعاب �أثناء النوم :ميكن �أن يكون
�سيالن اللعاب راجعا �إىل الإ�صابة مب�شكلة �صحية
معينة .لذلك يجب �أن حتدد امل�شكلة �أو ًال للعثور
على �أف�ضل عالج لها ومن الأف�ضل البدء مبراجعة
طبيب �أمرا�ض احل�سا�سية ،الت�سمم ،التهابات
اجليوب الأنفية ،التهاب اللوزتني ،م�شاكل
الأ�سنان ،االلتهابات الع�صبية وما �إىل ذلك من
�أمرا�ض ت�ؤدي �إىل �سيالن اللعاب .و�إليك جمموعة
من اخلطوات الأخرى التي ميكنك اتخاذها ملنع
�سيالن اللعاب �أثناء النوم.

حذر �أطباء الأطفال من �أن النوم هو
ال�سبب الرئي�س يف الإ�صابة بال�سمنة يف
مرحلة الطفولة ،وفقا لنتائج درا�سة
جديدة وجدت �صلة مبا�رشة بني �ساعات
النوم وزيادة الوزن .وحذر الأطباء من
ليايل النوم امل�ضطرب التي تعر�ض
الأطفال خلطر متزايد من الإ�صابة ب�أمرا�ض
ال�رسطان ذات ال�صلة بال�سمنة مثل الكبد
واملبي�ض .وتبني الدرا�سة �أن قلة النوم
ت�ؤدي �إىل تناول الأطفال للطعام ب�شكل
�أكرب وت�ؤثر على عملية التمثيل الغذائي .وكلما ازدادت معدالت و�ساعات النوم،
تراجعت خماطر الإ�صابة بالبدانة يف مرحلة الطفولة .وقال معد الدرا�سة الرئي�س،
الدكتور برنارد فوميلر� ،أ�ستاذ �أمرا�ض ال�سمنة بجامعة وا�شنطن� ،إن البدانة يف مرحلة
الطفولة ت�ؤدي يف كثري من الأحيان �إىل ال�سمنة املفرطة فيما بعد ،ما ي�شكل خطرا �أكرب
للإ�صابة بال�رسطان املرتبط بالبدانة يف مرحلة البلوغ .و�أو�ضح الطبيب �أن الكثري من
الأطفال ال يح�صلون على قدر كاف من النوم ،ب�سبب تواجد �أجهزة التليفزيون يف غرفهم
والتي ت�ساهم ب�شكل مبا�رش يف ا�ضطرابات النوم .و�شدد الدكتور فوميلر على �رضورة
�إجراء املزيد من البحوث لفهم �أف�ضل لت�أثري �أمناط النوم ال�سيئ على الوزن ،وت�أثري
الوزن الزائد على النوم ،مع العلم �أن العالقة بينهما ،ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ارتفاع خطر
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب واالكتئاب .يذكر �أن م�ؤ�س�سة النوم الوطنية يف
الواليات املتحدة تو�صي بـ � 9إىل � 11ساعة نوم للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني 6
و� 13سنة ،ومن � 8إىل � 10ساعات نوم للمراهقني ،ومن � 7إىل � 9ساعات نوم للذين تبد�أ
�أعمارهم من � 18سنة.

للج�سم نظام ا�ست�شعار داخلي..فما هي وظيفته؟

وجد باحثون من �أكادميية “�سالغرن�سكا”
يف جامعة “غوتنربغ” يف ال�سويد ً � ،
أدلة على
وجود نظام ا�ست�شعار وزن اجل�سم الداخلي،
يعمل مثل “ميزان احلمام” ،حيث ُي�سجل وزن
وكتلة الدهون يف اجل�سم ،ويعمل على تنظيمها.
ونقلت جملة “نيوز ميديكال ” للأخبار الطبية
حول العامل عن باحثني قولهم� :إن النظام
 1النوم على الظهر :من الأفكار اجليدة التيميكنك القيام بها هي النوم على الظهر لأن ذلك
ي�ساعد يف ت�رسب اللعاب �إىل اجلزء اخللفي من احللق
وجتفيف الفم يف نهاية الأمر  .لذلك فهو فكرة جيدة
بد ًال من ا�ستمرار النوم على اجلوانب �سوف تالحظ
تغري وا�ضح وحت�سن يف حاالتك.
� 2سند الر�أ�س :عندما تقوم ب�سند الر�أ�س عندالنوم لي ً
ال لأن الو�ضعية العمودية للر�أ�س ت�سند الفم
ومتنع �سيالن اللعاب من الفم �أثناء النوم ،ا�ست�شارة
الطبيب حول الأدوية التي تتناولها  :قد يحدث كما
ذكرنا ف�إن بع�ض الأدوية
ت�ؤدي �إىل �سيالن اللعاب
يجب �أن تتحدث مع الطبيب
لإجراء بع�ض التغريات يف
الأدوية التي لها �أثار جانبية
�ضارة .
 3التنف�س عن طريقالأنف :التنف�س من الفم هو
�أحد الأ�سباب الرئي�سية
ل�سيالن اللعاب عند النوم و
من ال�شائع النوم و فتح الفم
خ�صو�ص ًا عندما تعاين من نزلة الربد لذلك عند
عالج االحتقان ي�ساعد يف تخفيف االن�سداد.
 4ممار�سة متارين النف�س العميق :من الأفكاراجليدة �أن تدرج متارين النف�س العميق يف روتينك
اليومي .حاول جتربة النف�س العميق عن طريق
الفم لتح�سني �أمناط التنف�س والتحكم يف الإجهاد
وعالجه ب�شكل �أف�ضل.
 5احل�سا�سية :تناول ادوية احل�سا�سية ت�ؤدي �إىل�صعوبة التنف�س عن طريق الأنف لذلك حاول عالج
احل�سا�سية بطرق لي�س لها �أي �أثار جانبية.
 .6ال�صرب :قبل القيام ب�أي �شيء يجب �أن ت�صرب
لوقف �سيالن اللعاب �أثناء النوم لن يحدث بني
ليلة و�ضحاها وقد حتتاج �إىل تناول امل�رشوبات
الدافئة مثل البانوجن لزيادة ال�شعور باال�سرتخاء

ُي�سجل وزن اجل�سم يف الأطراف ال�سفلية،
ف�إذا كان الوزن مييل للزيادةُ ،ير�سل �إ�شارة
للدماغ لتقليل تناول الطعام واحلفاظ على
ً
درا�سة
وزن اجل�سم ثابتًا .و�أجرى الباحثون
ً
جتريبية على عينة من القوار�ض البدينة،
وعندما زادوا من وزن القوار�ض عن طريق
حتميلها �أوزانً ا زائدة ،وجدوا �أنها فقدت من
وزنها بقدر احلموالت ال�صناعية ،مما �أدى
النخفا�ض الدهون وحت�سني م�ستويات ال�سكر
ويعد نظام ا�ست�شعار
يف الدم يف �أج�سامهاُ .
وزن اجل�سم الداخلي الأول ُمنذ اكت�شاف علماء
عاما .و�رشح
�أمريكيني هرمون ليبتني قبل 23
ً
كال�س �أوهل�سون الباحث ُ
امل�شارك يف الدرا�سة،
�أن النظام الذي اكت�شفوه ُينظم كتلة الدهون يف
اجل�سم ب�شكل م�ستقل عن اللبتنيُ ،مبينًا �إمكانية
فعال لل�سمنة ،وفهم
عملهما ً
معا؛ لتوفري عالج ّ
�أف�ضل لأ�سبابها.

والراحة� .أما تو�صيات درا�سات عيادة مايو كلينك
الأمريكية لعالج �سيالن اللعاب �أثناء النوم فهي:
 ت�شري الأدلة ب�أنه ميكنك القيام بتمارين معينةللوجه ت�ساعد يف تخفيف ع�ضالت الوجه وتقليل
الرتهالت التي حتدث للجلد عند النوم بحيث ال
ت�شجع من تراكم اللعاب بني اللثة وال�شفاه.
 ميكنك تدليك الوجه بزيت الالفندر ي�ساعد يفتخفيف �سيالن اللعاب �أثناء النوم.
 ين�صح بعد خلع الأ�سنان االنتظام على تنظيفالأ�سنان بالفر�شاة وغ�سل الفم بعد كل وجبة مع
العمل على تدليك الفم
قبل تناول �أي وجبة من
�أحد الو�سائل الناجحة
يف احلد من �سيالن
اللعاب.
 عدم تناول الطعامب�رسعة واالنتظام على
م�ضغ الطعام ببطء
ي�ساعد يف احلد من �إفراز
اللعاب يف الفم.
 جتنب تناولالأطعمة الغنية بالتوابل لأنها حتفز من �إنتاج
اللعاب يف الفم خ�صو�ص َا قبل النوم.
 عالج توقف النف�س �أثناء النوم لأنه يف حالةمواجهة �أي �صعوبة يف النوم مثل التنف�س الثقيل،
ال�شخري ب�صوت عايل ،الرتويل ،وهذه احلاالت
تزداد مع التدخني ،ارتفاع �ضغط الدم� ،أمرا�ض
القلب ،ال�سكتة الدماغية.
 حاول فقدان الوزن ،لأن الوزن الزائد ي�ؤدي�إىل حدوث م�شاكل التنف�س �أثناء النوم و�أن �أكرث
من ن�صف  12مليون �شخ�ص يف الواليات املتحدة
الذين يعانوا من توقف التنف�س �أثناء النوم يعانوا
من زيادة الوزن لذلك حاول تغري النظام الغذائي
اخلا�ص بك للو�صول �إىل الوزن ال�صحي الذي
ي�ساعدك يف عالج م�شاكل التنف�س �أثناء النوم.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�شبابيات

مناذج
�شبابية

ال�شاب /يونا�س هيلي خبري التهجني:

كنت اطمح وانا �صغري ان اقوم يوما ما بتلك الن�شاطات بنف�سي

ولد يف ا�سرة متار�س الزراعة  ،تويف والده وهو الزال يافع ًا  ،ما ا�ضطره اىل امل�ساعدة لأ�سرته
يف ممار�سة االن�شطة الزراعية  ،لدرجة ان ذلك اثر يف تركيزه على الدرا�سة وحت�صيله العلمي.
لكنه قرر موا�صلة الدرا�سة  ،ومبا انه كان يطمح لأن ي�صبح يوم ًا ما خبري ًا يف جمال الزراعة،
تطورت لديه هذه الرغبة  ،ومع الرتكيز على التعليم ا�صبح اليوم خبري التهجني للحيوانات
وباال�ساليب والطرق احلديثة .
�إنه ال�شاب يونا�س هيلي حقو�ص ،احد ال�شباب الذين ين�شطون يف عملهم باملكتب املركزي
لوزارة الزراعة  ،ويطورونه با�ستمرار  ،كما انه طيب املع�شر .
ولد يونا�س يف اخريا با�سمرا عام  .1987در�س املرحلة االبتدائية مبدر�سة دوقلي ،
واملتو�سطة مبدر�سة فتحي واملرحلة الثانوية مبدر�سة ابراهيم �سلطان .
التحق عام  2007بالدفعة  21لأداء اخلدمة الوطنية ب�ساوى  ،واحرز يف امتحان ال�شهادة
الثانوية درجة مكنته من االلتحاق بكلية الزراعة بحملمالو  ،در�س بها اربع �سنوات يف ق�سم علم
احليوان ( ،)Animal Sienceوتخرج فيها بدرجة بدرجة بكالريو�س عام  .2014يعمل االن
بق�سم االر�شاد الزراعي بوزارة الزراعة املكتب املركزي  ،كخبري للتهجني ويعمل كم�ساعد مل�سئول
مركز التهجني احليواين ب�إ�ستخدام اال�ساليب العلمية احلديثة.
املزيد من التفا�صيل نعر�ضه يف م�ضابط احلوار ادناه-:

حدثنا عن بداياتك ون�ش�أتك ؟
ولدت يف ا�رسة متار�س الزراعة
 ،تويف والدي عام  ،1993االمر
الذي حتم علينا ان نتعاون مع
والدتنا يف االعمال الزراعية ،
لذلك ومنذ ان بلغت العا�رشة من
عمري بد�أت العمل انا واخي االكرب
يف م�ساعدة الوالدة .
ماهو نوع امل�ساعدة التي كنتم توقومون
به؟
كنا نتعاون يف متابعة التغذية
 ،واعمال النظافة  ،وتقدمي وبيع
االلبان ل�رشكة االلبان .
كم من االبقار كانت لديكم ؟
كانت يف حدود الإثنتي ع�رشة
بقرة ،لكن الرتكيز اكرث يف
العمل اثر على م�ستواي الدرا�سي
فقد الحظت انني �ضعيف يف ال�صف
العا�رش  ،فقد كنت �آتي للدر�س
مت�أخر ًا  ،وماالزمه من �سلبيات
 ،حتى ا�ضطرت ادارة املدر�سة
اىل طردي  ،لكن ذلك كان �سبب ًا
امل�سرية ،
ملراجعة وتقييم
و�ساعدين على ا�ستئناف الدرا�سة
بكل جد و اهتمام .
فقد مت و�ضع اعتبار لوفاة والدي
 ،وما خلفه من االثر الكبري يف ان
نتحمل االعباء  ،وكذلك لإ�ست�شهاد
ثالثة من اخوتي  ،هذه العوامل
ادخلتها ادارة املدر�سة يف العتبار
و�سمح يل مبوا�صلة الدرا�سة .
وكيف بعد ذلك وا�صلت درا�ستك ؟
قررت ت�أجيل كل العوامل
واال�سباب التي ادت اىل �ضعفي
للدرا�سة
موا�صلتي
وعدم
 ،واهتممت بدرا�ستي وركزت
عليها ،االمر الذي مكنني من ان
ا�صبح من اف�ضل الطالب واجنحهم
 ،واذكر انني كنت الثاين يف
الرتتيب  ،ومنها كنت با�ستمرار
احرز الدرجات العالية حتى
تخرجت من كلية الزراعة .
كيف كان و�ضعك التعليمي يف �ساوا؟
كما نعلم جميعاً� ،ساوا هي تلك
املوقع واملرحلة التي ت�ستمتع
بها حقيقة باحلياة االجتماعية
 ،كما انها فر�صة للرتكيز على
التعليم فقط  ،وعدم االن�شغال
ب�شيء �آخر  ،وكانت بالن�سبة يل

فر�صة كبرية  ،مكنتني من حتديد
م�ستقبلي والعمل على حتويله اىل
واقع .
ماهي اال�ستعدادات التي قمت بها
للجلو�س لإمتحان ال�شهادة؟
كانت ا�ستعداداتي جيدة ،ففي
�ساوا هنالك التعاون  ،ومبا ميكنك
من االنتباه اىل نقاط ومواقع
�ضعفك والعمل على تالفيها
مبزيد من التح�صيل وحتقيق
نتائج اف�ضل .وان كنت حتى قبل
�ساوا اجد واجتهد لتحقيق املزيد
من التح�صيل  ،ففي �ساوا �ضاعفت
اجلهد .
بعد كل اجلهد الذي بذلته هل كانت
نتيجة االمتحان وفق توقعاتك؟
حقيقة وان كنت قد احرزت
نتيجة جيدة � ،إال انها مل تكن
مب�ستوى توقعاتي وجهدي الذي
بذلته ،لكن وبعد بدء الدرا�سة
يف الكلية  ،مبا ان العمل ح�سب
اجلهد والعمل والدرا�سة  ،ف�إنني
قررت ان احرز اف�ضل الدراجات
واقوم ب�أف�ضل الأن�شطة وقد كان
حتى اكملت درا�ستي بها وتخرجت
.
ذكرت يل ان اختيارك لق�سم التهجني
 ،جاء نتيجة ت�أثري اال�سرة واعمالها يف
التهجني  ،حدثنا قلي ًال عن ذكرياتك يف
مرحلة الطفولة؟
نعم  ،فقد كان ي�أتي الينا يف
املنزل خرباء يف جمال التهجني
 ،وكنت اتابع واراقب كيف
يقومون بعملية التهجني  ،وكنت
�أفكر ان اكون مثلهم  ،واذكر ان
خبري التهجني ال�سيد/ابراهام
كان ي�أتي الينا بدراجة نارية ،
الغريب يف االمر انني االن اقوم
ب�أداء املهمة با�ستخدام نف�س
الدراجة التي كان يقودها.
حدثنا عن فرتة الدرا�سة يف كلية
الزراعة بحملمالو؟
كانت جيدة للغاية  ،ومبا ان
الكلية تقع يف منطقة زراعية ،
فان ذلك كان عام ً
ال م�ساعد ًا يف
تطبيق كل ما تدر�سه عملي ًا ،
وذلك مفيد جد ًا للطالب .
ماهي التخ�ص�صات التي ي�شملها جمال
التهجني احليواين؟

ي�شمل تهجني االبقار واالغنام
واملاعز والدواجن  ،واخلنازير
وتربية النحل  ،وكذلك االرانب،
وذلك بالعمل على رفع انتاجية
كل هذه اال�صناف من اجل �ضمان
االمن الغذائي .
كيف ميكن م�ضاعفة االنتاجية ؟
يتم ذلك باتباع اال�ساليب
العلمية  ،من حيث االدارة لالن�شطة
الزراعية � ،سواء كان ماميكن
توفريه من تغذية  ،وتهجني ،
ومتابعة احلالة ال�صحية لكل تلك
اال�صناف .
ماهي اال�سهامات التي ادخلت يف
هذا املجال لتطوير اال�سلوب التقليدي
للتهجني؟.
هذه م�س�ألة ا�سا�سية  ،لأنه
يلعب دور ًا كبري ًا  ،يف زيادة
وم�ضاعفة االنتاجية من االلبان
واللحوم والبي�ض  ،فاال�سلوب
التقليدي اليوفر ذلك وبالتايل
ت�أمني الغذاء  ،فباال�ساليب
العلمية احلديثة واالدارة اجليدة
ن�ستطيع م�ضاعفة االنتاجية يف
كل املجاالت املذكورة من البان
وغريه.
كيف ميكن تقييم االبقار اال�صلية يف
بالدنا؟.
ابقار بالدنا هي من االنواع
التي يجب املحافظة عليها،بحكم
انهم يتحملون الطق�س وتقلباته
يف البالد  ،باال�ضافة اىل مناعتهم
وحتملهم للكثري من االمرا�ض ،
كل ذلك يو�ضع يف االعتبار عند
التعامل معها.

هال حدثتنا عن عملية التهجني وكيف
تتم؟.
عملية التهجني  ،تعني �أخذ
احليوانات املنوية من ثريان
خمتارة  ،ومعاجلتها يف املعمل
وحفظها يف املعامل وحقنها
لالبقار املراد تهجني مولودها .
ماهي مهام مركز التهجني باال�ساليب
احلديثة؟
تتلخ�ص مهامه يف ا�ستجالب
اليامن املح�سنة للثريان املختارة
من اخلارج  ،الت�أكد من �صالحيته
 ،قبل
وحيويته(،)Motility
اال�ستخدام  ،ومن ثم توزيعه بعد
الت�أكد من �صالحيته على مراكز
التهجني يف االقاليم  ،والعمل
على انتاج �سائل النرتوجني.
ماهي مميزات درا�سة علم احليوان؟
هو احد املجاالت الهامة جد ًا ،
لأن الدار�س لهذا املجال ي�ستطيع
ان يقوم بنف�سه بادارة وامتالك
حديثة  ،خا�صة يف
مزرعة
جماالت تربية الدواجن  ،والنحل
 ،وي�ساهم يف م�ضاعفة االنتاج
خدمة للمجتمع  ،والكثريون ممن
در�سوا هذا املجال جنحوا يف
اعمالهم وا�ستفادوا كثرياً.
وماذا عنك؟
قال �ضاحك ًا " انا اي�ض ًا االن اربي
من الدواجن بحدود اخلم�سني من
الدجاج .كما انني اتعاون مع
اال�رسة يف مزرعتهم يف مناطق
منا�سي يف ووكي دبا عنوا .
ننتقل مل�سائل �شخ�صية  ،فقد
يذكرك زمالءك يف العمل ب�أنك

من ان�شط النا�س واملهتمني
بالعمل  ،كما ان عالقاتك مع
النا�س جيدة ،
قال هذا انبطاع ما قال لك هذا
الكالم .
قلت له هل هذا الطبع اجليد ت�شربته من
الرتبية ام ا�ستعرته وطورته اثناء العمل
؟
قال من ال�صعب على االن�سان
ان يغري ماتربى عليه  ،عموم ًا
انا ا�شكرهم على االطراء .
�سمعت انك ع�ضو بنادي املتربعني بالدم
حدثنا عن ذلك ؟
نعم  ،فقد جاء الينا اع�ضاء
بنك الدم يف املدر�سة عندما
كنت ادر�س يف املرحلة الثانوية
 ،ومنذ تلك الفرتة بد�أت اتربع
بالدم  ،عموم ًا حتى االن تربعت
�سبع مرات بدمي .
ما الذي دفعك لال�ستمرار يف التربع
بالدم بانتظام ؟
�صادف انني ح�رضت منا�شدة
للتربع بالدم لأطفال يجرى لهم
عملية قلب يف م�ست�شفى اروتا ،
وتربعت لهم بدمي ومنذ ذلك
التاريخ اواظب على التربع بالدم
 ، .كذلك يف عام  2016و�ضعت
زوجتى بامل�ست�شفى بعملية وكان
يلزمها دم فتربعت  ،كل هذا
يو�ضح اهمية و�رضورة التربع
للنا�س لأنهم بحاجة
بالدم
اليه.
هل هنالك توقيت تتربع فيه بالدم
بانتظام؟
اتربع كل ثالثة ا�شهر مرة ،
ونحن يف اال�رسة انتقل االمر اىل
اخي دانئيل  ،هو كذلك يتربع
بدمه بانتظام وهو االن تربع
للمرة الثالثة .
وماذا عن و�ضعك االجتماعي ؟
متزوج من ال�سيدة� /سالم
تولدي  ،ويل بنت بعمر �سنة
و�ستة ا�شهر ا�سمها هياب  ،وهي
حقيقة تتعاون معي يف كل
االن�شطة وت�شجعني دائم ًا ،
وبهذه املنا�سبة اقدم لها �شكري
وتقديري الكبريين .
كيف تعرفت على زوجتك؟
قال مبت�سم ًا  ،نحن ن�ش�أنا مع ًا ،
وكانت لنا عالقات �أ�رسية حتولت
مبرور الزمن الينا  ،وتوا�صلت
حتى اختتمناها
العالقات
بالزواج.
ماهي براجمك امل�ستقبلية ؟
اطمح يف ان اطور معاريف
وارغب يف ان اكمل درا�ساتي العليا
وان اح�رض لدرجة املاج�ستري حتى
يكون ا�سهاماتي اكرب فيما يفيد
املجتمع .
ونحن بدورنا نتمنى لك التوفيق
يف كل ما ت�سعى وت�أمل .
ا�شكركم كثري ُا على اتاحة هذه
الفر�صة يل .
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

يف بطولة ك�أ�س االحتاد الإجنليزي
توتنهام يعرب �إىل ثمن النهائي عرب بوابة نيوبورت

حلق توتنهام هوت�سبري بركب املت�أهلني� ،إىل ثمن نهائي
ك�أ�س االحتاد الإجنليزي ،بفوزه بهدفني دون رد ،على �ضيفه
املتوا�ضع ،نيوبورت كاونتي (الق�سم الرابع) ،يف مباراة
الإعادة� ،ضمن الدور الرابع للم�سابقة املحلية .ويف اللقاء
الذي �أقيم على ملعب "وميبلي" ،تقدم "ال�سبريز" عرب النريان
ال�صديقة ،من توقيع الظهري ،دان باتلر (ق ،)26ثم �ضاعف
�إريك الميال النتيجة (ق .)34وكان الفريقان قد تعادال ذهابا
بهدف ملثله ،على ملعب "رودين باراد" ،ليت�أجل ح�سم بطاقة
دور الـ ،16للقاء الإعادة ،الذي �أقيم اليوم .و�ستبد�أ مباريات
ثمن النهائي ،وفقا للقرعة ،يوم  16فرباير اجلاري ،مبباراتي:
لي�سرت �سيتي مع �شيفيلد يونايتد (ت�شامبيون�شيب)،
وت�شيل�سي مع هال �سيتي (ت�شامبيون�شيب) .ويف اليوم
التايل ،تقام مباريات� :شيفيلد وينزداي (ت�شامبيون�شيب) مع
�سوانزي �سيتي ،وو�ست بروميت�ش �ألبيون مع �ساوثهامتون،
وبرايتون مع كوفنرتي �سيتي (ليج تو) ،وهيدر�سفيلد تاون مع مان�ش�سرت يونايتد .وتختتم مواجهات دور الـ ،16بلقائي رو�شديل
(الق�سم الثالث) مع توتنهام ،يوم  18من نف�س ال�شهر ،وويجان �أثلتيك (الق�سم الثالث) مع مان�ش�سرت �سيتي ،يف اليوم التايل.

يف مباراة �إياب نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا
�إ�شبيلية ينهي مغامرة ليجاني�س ويعرب لنهائي ك�أ�س امللك

ت�أهل �إ�شبيلية لنهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،بعد الفوز على �ضيفه ليجاني�س
بهدفني نظيفني يف مباراة الإياب التي �أقيمت �أول �أم�س الأربعاء على ملعب
"رامون �سان�شيز بيزخوان" .و�أحرز هديف الفريق الأندل�سي كل من خواكني
كوريا وفرانكو فا�سكيز يف الدقيقتني  15و 90من عمر املباراة ،وذلك بعدما
انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي ( .)1-1وينتظر �إ�شبيلية ،املت�أهل من
بر�شلونة وفالن�سيا يف املباراة التي �ستقام بينهما غ ًدا اخلمي�س ،ملواجهته يف
مايو املقبل بنهائي البطولة .وبد�أ فينت�شينزو مونتيال ،املدير الفني لفريق
�إ�شبيلية ،اللقاء بالطريقة املعتادة يف املو�سم اجلاري  4-2-3-1من �أجل
العبور لنهائي امل�سابقة .بينما فريق ليجاني�س ومدربه �آ�سيري جاريتانو ،مل
يجر �أي تعديالت على الت�شكيل الذي �أطاح به بريال مدريد من ربع نهائي
البطولة بوجود املغربيني نبيل الزهار ونور الدين �أمرابط حتت املهاجم
الوحيد كالوديو بيوفو .واعتمد ليجاني�س على الهجمة املرتدة التي كاد �أن ي�ستغلها �أمرابط يف الدقيقة  9عندما وجد نف�سه �أمام احلار�س
�سريجيو ريكو من ناحية اجلبهة الي�رسى ولكن تعامل ب�صورة �سيئة مع الفر�صة .وجاء رد �إ�شبيلية قا�سيا على ليجاني�س عندما اخرتق من
اجلبهة اليمنى من الكولومبي لوي�س مورييل ،الذي ا�ستغل الرعونة الدفاعية لل�ضيف ومرر الكرة للأرجنتيني خواكني كوريا ،ليق�ص �رشيط
اللقاء يف الدقيقة  .15وحاول ليجاني�س اخلروج من دفاعه بت�سديدة من جابريل ولكن �سريجيو ريكو ت�صدى لها دون م�شكالت .وعاد
ليجاني�س هجماته من �أجل التعادل عن طريق كالوديو بيوفو يف الدقيقة  35حيث �سدد ر�أ�سية ولكنها مل تكن دقيقة .وكاد �سريجيو
�إ�سكوديرو �أن يقتل احالم ليجاني�س بهدف ٍ
ثان من ر�أ�سية يف الدقيقة  46قبل نهاية ال�شوط الأول بعد تدخل رائع من تيتو ،العب ال�ضيف.
يف ح�ضور  39705م�شجعني مبلعب "رامون �سان�شيز بيزخوان" ،وا�صل فريقا �إ�شبيلية وليجاني�س مواجهتهما يف ال�شوط الثاين و�سط �ضغط
من �أ�صحاب ال�ضيافة للت�سجيل وقتل اللقاء .ومرت  60دقيقة من عمر اللقاء ،دون جديد يف ال�شوط الثاين با�ستحواذ �إ�شبيلية على جمريات
املباراة بن�سبة و�صلت لـ ،55%بينما ليجاني�س مل يقم بتهديد مبا�رش على مرمى �سريجيو ريكو .وت�ألق نرييو �شامبني ،حار�س ليجاني�س يف
ر�أ�سية كليمنت يف الدقيقة  65بعد عر�ضية من ركلة ثابتة لبابلو �سارابيا .وحاول جاريتانو ،مدرب ليجاني�س بث الطاقة يف خط الو�سط
بخروج خافيري ارا�سو ودخول داركو برا�ساناك يف الدقيقة  .58ودفع مدرب ليجاني�س را�ؤول جار�سيا يف الدقيقة  73بدال من نور الدين
�أمرابط لزيادة الفاعلية الهجومية لفريقه .وجل�أ مونتيال لتغيريات من �أجل حتقيق الهدف الثاين بدخول مايكل اليون بدال من بابلو �سارابيا
يف  .74وبعد  6دقائق من تغيري �سارابيا ،دفع مونتيال بالوافد �ساندرو رامرييز بدال من لوي�س مورييل لتن�شيط الهجوم .وا�ستنفذ املدربان
التغيريات الثالثة يف الدقيقة  ،84بدخول كالوديو برييزو بدال من �إيفر بانيجا الذي تعر�ض للإ�صابة ومارتني مانتوفاين بدال من تيتو .ومل
تنجح حماوالت ليجاني�س يف تعديل النتيجة ،لتنتهي �أحالمه يف امل�سابقة بهدف من فا�سكيز بالدقيقة  90ليعرب �إ�شبيلية لنهائي البطولة.

يف حال حماولته الرتاجع عن انتقاله من �أياك�س الهولندي
نابويل يهدد �أمني يون�س

رمبا يواجه املهاجم الدويل الأملاين� ،أمني يون�س ،معركة قانونية ،يف حال
حماولته الرتاجع ،عن انتقاله من �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي ،لفريق نابويل
الإيطايل ،ح�سبما �أ�شار �أحد حماميي الأخري� ،أول �أم�س الأربعاء .و�رصح املحامي
ماتيو جرات�ساين ،ملحطة (�سي �آر �سي) الإذاعية الإيطالية" :يون�س رمبا
قال �إنه لن يعود �إىل نابويل ،لكن النادي وقع معه عقدا� ،سيبد�أ �رسيانه يف
الأول من يوليو املقبل" .وبدا يون�س " 24عاما" قريبا للغاية ،من االنتقال
ل�صفوف نابويل ،مت�صدر ترتيب الدوري الإيطايل ،قادما من �أياك�س ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية املا�ضية ،لكنه ظل يف فريقه ،وترددت تقارير حول
�أنه �أعرب عن ت�شككه ،ب�ش�أن انتقاله �إىل �إيطاليا .وقال جرات�ساين �إن العقد مت
ت�سجيله ،يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل ،و�شدد�" :إذا كان يون�س يريد �أن
يتخذ طرقً ا خمتلفة ،ف�إنه �سوف يتحمل كل امل�س�ؤوليات املرتتبة على ذلك".
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 3م�رصيني وتون�سي يف ن�صف
نهائي بطولة الريا�ض للتن�س

ت�أهل �أول �أم�س الأربعاء ثالثة العبني م�رصيني ،والتون�سي معز ال�رشقي� ،إىل ن�صف
نهائي بطولة الريا�ض ملحرتيف التن�س ،املقامة يف العا�صمة ال�سعودية .ففي دور
عامليا ،على
الثمانية ،تغلب حممد �صفوت ،امل�صنف الأول بالبطولة ،والـ200
ً
مواطنه ،ع�صام الطويل ،مبجموعتني متتاليتني ،بينما فاز كرمي م�أمون ،امل�صنف
 241عامليا ،على اللبناين هادي حبيب ،مبجموعتني متتاليتني �أي�ضا .وتفوق
امل�رصي الآخر ،يو�سف ح�سام ،على ال�سعودي ،راكان القعود ،بينما تغلب ال�رشقي
على مواطنه� ،أني�س غربال ،لي�رضب موعدا مع �صفوت ،يف الدور قبل النهائي.
و�ستجمع مباراة الدور قبل النهائي الأخرى ،بني ح�سام وم�أمون ،يف مواجهة م�رصية
خال�صة .وت�ست�ضيف ال�سعودية البطولة ،التي ي�شارك فيها  32العبا ،من �سبع دول
عربية� ،ضمن ا�ستعداداتها خلو�ض مناف�سات املجموعة الثالثة ،مبنطقة �آ�سيا -
الأوقيانو�س ،يف ك�أ�س ديفيز لفرق الرجال ،بفيتنام ،خالل �أبريل املقبل.

فريالين يعود للم�شاركة يف بطولة
ال�سيارات ال�سياحية الأملانية

يعود با�سكال فريالين ،البطل ال�سابق ل�سباقات ال�سيارات ال�سياحية الأملانية،
للمناف�سة يف تلك الفئة مرة �أخرى ،وذلك مع فريق مر�سيد�س هذا العام ،عقب
خ�سارته ملقعده يف بطولة الفورموال  ،1مع �ساوبر ل�صالح �شارل لوكلري .وك�شف
فريق مر�سيد�س عن ا�سم ال�سائق الأملاين ،البالغ من العمر  23عاما� ،ضمن
ت�شكيلته التي مت �إعالنها �أول �أم�س الأربعاء .و�سيكون هذا العام الأخري لل�رشكة
الأملانية ،قبل �أن يتحول انتباهها لبطولة الفورموال ئي لل�سيارات الكهربائية.
و�أم�ضى فريالين� 3 ،سنوات يف بطولة ال�سيارات ال�سياحية الأملانية ،ونال اللقب
عام  ،2015لي�صبح �أ�صغر فائز به ،قبل �أن يخو�ض مناف�سات بطولة العامل
لفورموال  1مع فريق مانور ،الذي مل يعد موجودا الآن ،عام  2016قبل �أن ينتقل
للم�شاركة مع فريق �ساوبر عام  .2017وعلى الرغم من ت�سجيله كافة النقاط الـ
 5ل�ساوبر العام املا�ضي ،مل يحتفظ الفريق الذي ترعاه �رشكتا فيات كراي�سلر
و�ألفا روميو ،ويرتبط ب�صالت قريبة مع فرياري بال�سائق املدعوم من مر�سيد�س.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

احلدث يعرف م�شاركة وا�سعة من جنوم اللعبة املحليني

�إ�ستحقاق ن�صف املاراثون للعدو يزيد من احتفاالت عملية فنقل

ينظم االحتاد العام اللعاب القوى
واحدة من �أقوى بطوالته ال�سنوية

بال�ساحة الريا�ضية بالبالد غدا ال�سبت
( 10فرباير  )2017مبدينة م�صوع ،

على �رشف الذكرى الثامنة والع�رشين
لعملية حترير فنقل من خالل �إ�ستحقاق
ن�صف املاراثون ( 21كيلومرت) الذي
يقام حتت �شعار " ماراثون فنقل
."2018
وي�ستقطب احلدث ال�سنوي �إهتمام
ومتابعة ع�شاق ام االلعاب بالبالد ،
قيا�سا على امل�شاركة الكبرية من
اال�سماء الوازنة من جنوم اللعبة
املحليني واملواهب النا�شئة التي
حجزت مكانها يف دائرة املناف�سة التي
تت�سع لكال اجلن�سني .
عالوة على ذلك �سي�ساهم قرار
�إختيار االحتاد العام للعبة احلدث
ال�سنوي كمن�صة ت�أهيلية امام العدائني
للم�شاركة يف بطولة العامل الخرتاق
ال�ضاحية التي �ستقام يف القريب
العاجل مبدينة فالن�سيا اال�سبانية  ،يف
االرتقاء مبن�سوب التناف�س ودراجات
ال�رصاع الحتالل الريادة  ،وهو ما �سيزيد
من بريق �إحتفاالت ذكرى عملية فنقل.
وتزخر البالد ب�سجل مطلي باللون
الذهبي وحافل بااللقاب والتتويجات
يف هذا امل�ضمار على ال�صعيد العاملي
والقاري على حدا �سواء  ،هذا دون
اال�شارة اىل امتالك �أحد جنوم اللعبة
االرتريني (زرئي �سناي تد�سي)
للرقم القيا�سي العاملي ل�سباق ن�صف
املاراثون.

كوريا اجلنوبية حتت�ضن الن�سخة  23من دورة الألعاب االوملبية ال�شتوية

انطالق �أوملبياد بيوجنت�شاجن و�سط �أول ح�ضور للريا�ضة الإرترية

تنطلق الن�سخة  23من دورة الألعاب
االوملبية ال�شتوية  2018اليوم اجلمعة،
يف بيوجنت�شاجن بكوريا اجلنوبية و�سط
ا�ستمرار تداعيات ف�ضائح املن�شطات
الرو�سية ،وعر�ض نادر للم�صاحلة الكورية.
ويفتتح الرئي�س الكوري اجلنوبي مون
جيه�-إن ر�سميا �أول عرو�ض لألعاب اجلليد
والثلج يف الأر�ض الآ�سيوية بعد �إكمال فريق
�أ�صحاب الأر�ض وفريق من كوريا ال�شمالية
ي�ضم  22ريا�ضيا ،عر�ض االفتتاح امل�شرتك
يف اال�ستاد الأوملبي ببيوجنت�شاجن.
وي�شارك الريا�ضيون الرو�س يف حفل
االفتتاح حتت العلم الأوملبي ولي�س العلم
الرو�سي يف �أعقاب العقوبة التي فر�ضتها
عليهم اللجنة الأوملبية الدولية ب�سبب
ف�ضائح تعاطي املن�شطات بني الريا�ضيني
يف �أوملبياد �سوت�شي .2014
ودعت اللجنة الأوملبية الدولية 168
ريا�ضيا رو�سيا للم�شاركة يف الأوملبياد بعد
�إجراء فحو�صات �صارمة ،لكن الزال اجلميع
يف انتظار قرار املحكمة الدولية للتحكيم
الريا�ضي (كا�س) ب�ش�أن ا�ستئناف 47
ريا�ضيا رو�سيا حول �أحقيتهم يف امل�شاركة
يف الأوملبياد.
ويناف�س عدد قيا�سي يبلغ 2918
ريا�ضيا من  92دولة يف  102م�سابقة يف
بيوجنت�شاجن وجاجنياجن ال�ساحلية ،بعد
تفوق املدينة الكورية على ميونخ و�أني�سي

يف  2011وفازت بحق ا�ست�ضافة االوملبياد
بعد �أن خ�رست ملف اال�ست�ضافة يف 2010
و.2014
وانفق الكوريون �أمواال �أقل مما �أنفقه
الرو�س على �أوملبياد �سوت�شي التي بلغت
ميزانيتها  50مليار دوالر قبل �أربعة �أعوام،
وبعد �سل�سلة من الت�أخريات والقلق باتت
بيوجنت�شاجن م�ستعدة يف الوقت املحدد
ال�ست�ضافة احلدث.
وقال توما�س باخ رئي�س اللجنة الأوملبية
الدولية "ال�ساحة جاهزة ،بيوجنت�شاجن لديها
كل العنا�رص لكي تكون دورة ا�ستثنائية
ومثرية".
و�ستكون البالد الول مرة طرفا يف دائرة
املناف�سة بالدورة ال�شتوية  ،حيث �ست�شارك
يف �سباق التزلج املنعرج من خالل ال�شاب
�شاون �أبيدا.
و�سجل الريا�ضي �شانون �أبيدا �أحرف من
ذهب يف تاريخ الريا�ضة االرترية  ،باعتباره
اول ارتري ي�شارك يف االوملبياد ال�شتوية
 ،بعد ان كان اول ارتري اي�ضا ي�شارك يف
اوملبياد ال�شباب كان ذلك بالنم�سا يف
.2011
وت�شهد هذه الدورة االوملبية �إزدياد يف
�أعداد الدول االفريقية امل�شاركة يف احلدث
 ،حيث ت�سجل نيجرييا ظهورها االول اىل
جانب البالد لريتفع احل�ضور االفريقي اىل
 15دولة  ،وترجع �أول م�شاركة للبلدان

االفريقية باالوملبياد ال�شتوية لعام 1960
من خالل جنوب افريقيا.
و�شاركت البالد من قبل يف  5دورات
اوملبية �صيفية  ،وح�صدت �أوملبية واحدة
جاءت عرب العداء زرئي �سناي تد�سي الذي
فاز بامليدالية الربونزية يف �أوملبياد
�سيدين .
وت�سجل الإكوادور وكو�سوفو وماليزيا
ونيجرييا و�سنغافورة �أي�ضا الظهور الأول
لها يف الألعاب ال�شتوية.
و�شهد برنامج �أوملبياد بيوجنت�شاجن
للمرة الأوىل �إدراج مناف�سات االنطالق
اجلماعي يف التزلج ال�رسيع لفئتي الرجال
وال�سيدات ،وكذلك مناف�سات التزلج
الألبي للفرق والكريلنج للزوجي املختلط
ومناف�سات "بيج �إير" يف التزلج بالألواح،
بينما ا�ستبعد من الربنامج مناف�سات التزلج
بالألواح يف خط متعرج.
وتت�ضمن قائمة النجوم امل�شاركني
املتزجلتني الأمريكيتني ميكايال �شيفرين
وليند�سي فون ،وملكة تزلج اخرتاق
ال�ضاحية الرنويجية ماريت بيورجن ،
وب�إمكان الثالثي �أن ي�صبح الأجنح يف
الألعاب ال�شتوية على مر الع�صور.
كما ت�شعل ال�سوي�رسية لوري
بودالدت�شيكوف والأمريكية �شون وايت
حما�س اجلماهري من خالل مهارتهما يف
مناف�سات التزلج بالألواح.
ويغيب عن بيوجنت�شاجن� ،أجنح ريا�ضي
يف الأوملبياد ال�شتوية حتى الآن ،الرنويجي
�أويل اينار بيورندالن ،الذي ف�شل يف الت�أهل
يف مناف�سات البياثلون.
ووافقت كوريا ال�شمالية على �إر�سال 22
ريا�ضيا للم�شاركة يف الأوملبياد بعد مقاطعة
دورة  1988يف �سول ،وو�سط ت�صاعد حالة
التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية.
وت�شارك الكوريتان بوفد م�شرتك يف
حفل افتتاح الأوملبياد للمرة الرابعة بعد
حدوث الأمر ذاته يف  2000و 2004و،2006
كما جرى ت�شكيل �أول فريق ريا�ضي م�شرتك
بينهما وذلك يف هوكي اجلليد لل�سيدات.
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زيارة العمل �شملت �أربعة �أقاليم

االحتاد العام للطائرة يتفقد برامج تدريب النا�شئني

�أقام االحتاد العام لكرة الطائرة زيارة
تفقدية القاليم البالد من اجل الوقوف
على املراحل التي بلغها امل�رشوع التدريبي
اخلا�ص باملواهب النا�شئة " �أريا جار�شيا"
 ،الذي يجري العمل فيه بالتعاون مع
االحتاد الدويل لكرة الطائرة "."FIVB
الزيارة التي �إ�ستمرت بني الفرتة
من االول ولغاية اخلام�س من فرباير
احلايل  ،مب�شاركة اع�ضاء االحتاد العام
للكرة الطائرة واللجنة االوملبية االرترية
وق�سم الريا�ضة بوزارة التعليم � ،شملت
�أقاليم عن�سبا – القا�ش بركة – اجلنوبي
واالو�سط.
و�ألقت الزيارة ال�ضوء على امل�رشوع
التدريبي الذي ي�ستمر لثالثة اعوام بغية
�صقل وتنمية املواهب النا�شئة باال�ضافة

اىل �إمكانيات املدربني امل�رشفني واالليات
الكفيلة بتطويرهم فنيا.
ويف اللقاء الت�شاوي الذي جمع امل�رشفني
الرتبويون والقائمون بالزيارة (ال�سيد/
هينوك يوهن�س  ،ورئي�س االحتاد العام
لكرة الطائرة ال�سيد /مكائيل تخلي
مكائيل والعقيد /د�سايل قالو نائب
الرئي�س باال�ضافة اىل م�س�ؤول قم�س
الريا�ضة بوزارة التعليم اال�ستاذ /قرماي
يوهن�س) قدمت �أراء بناءة ترفع من
وترية العمل ومت عر�ض بال�شق التطبيقي
اال�ساليب التدريبية املتبعة يف ت�أهيل
النا�شئني .
و�شهدت املنا�سبة توزيع امل�ستلزمات
الريا�ضية املقدمة من وزارة التعليم اىل
املدربني وامل�رشفني الرتبويني.

قادما من نادي مر�سيليا الفرن�سي

�إيفرا يعود �إىل املالعب من بوابة و�ست هام

�أعلن نادي و�ست هام الإنكليزي لكرة
القدم االربعاء تعاقده مع الظهري الفرن�سي
باتري�س ايفرا املطرود من نادي مر�سيليا
الفرن�سي يف نوفمرب املا�ضي ،واملوقوف
حتى نهاية يونيو املقبل من االحتاد
الأوروبي على خلفية توجيهه ركلة لأحد
م�شجعي فريقه.
و�أ�شار النادي يف بيان ن�رشه على موقعه
االلكرتوين ،عن التعاقد مع القائد ال�سابق
ملنتخب فرن�سا والبالغ  36عاما ،حتى يونيو
.2018
وطرد �إيفرا من ناديه الفرن�سي بعد قيامه
بركل �أحد م�شجعيه بعد م�شادة قبيل مباراة
�ضد م�ضيفه فيتوريا غيماراي�ش الربتغايل
�ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ،ما
حتم ايقافه عن كافة امل�سابقات القارية
حتى نهاية يونيو .2018
ويطبق قرار االيقاف الأوروبي على

الالعب ال�سابق ملان�ش�سرت يونايتد االنكليزي
ويوفنتو�س االيطايل ،يف امل�سابقات القارية
ح�رصاً ،ما يعني انه قادر على امل�شاركة يف
بطوالت كرة القدم الأوروبية املحلية.
و�سبق لإيفرا ان لعب يف �إ�رشاف املدرب
احلايل لو�ست هام اال�سكتلندي ديفيد مويز
عندما كان يف �صفوف يونايتد .وقال ايفرا
ملوقع ناديه اجلديد "�أنا �سعيد ان �أكون يف
�صفوف و�ست هام ،العودة اىل الربميريليغ
(الدوري االنكليزي املمتاز) وحب هذه
اللعبة!"
ويف م�سرية تنقل خاللها بني عدد من
الأندية الأوروبية البارزة� ،أحرز �إيفرا لقب
الدوري االنكليزي خم�س مرات والدوري
االيطايل مرتني� ،إ�ضافة اىل لقب دوري
�أبطال �أوروبا عام .2008
وخا�ض الالعب املولود يف ال�سنغال81 ،
مباراة مع املنتخب الفرن�سي.

�إدارة ت�شيل�سي متنح املدرب �أنطونيو كونتي فر�صة اخرية

ت�شيل�سي يربط م�ستقبل �أنطونيو كونتي برب�شلونة !

�سيوا�صل املدرب الإيطايل �أنطونيو
كونتي عمله مع بطل الدوري الإنكليزي
املمتاز ت�شيل�سي� ،أقله على املدى
املنظور ،وذلك بعدما قرر مالك النادي
امللياردير الرو�سي رومان �أبراموفيت�ش
منحه فر�صة بح�سب ما ك�شفت و�سائل
الإعالم املحلية.
وبدا م�ستقبل املدرب الإيطايل
يف مهب الريح بعدما مني ت�شيل�سي
بهزميتني على التوايل يف الدوري
املمتاز �أمام بورمنوث على �أر�ضه
(�صفر )-3وواتفورد ( ،)1-4ال�سيما �أن
�أبراموفيت�ش معروف ب�أنه غري مت�سامح
مع املدربني ب�رصف النظر عن الألقاب
التي �سبق لهم حتقيقها مع النادي.
لكن التقارير ال�صادرة عن و�سائل
االعالم الربيطانية م�ساء الثالثاء �أ�شارت
�إىل �أن كونتي �سيكون ب�صحبة الفريق
عندما يتواجه الإثنني مع و�ست بروميت�ش
�ألبيون يف املرحلة ال�سابعة والع�رشين من
الدوري الذي يحتل فيه النادي اللندين
املركز الرابع الأخري امل�ؤهل �إىل دوري
ابطال اوروبا بفارق نقطة فقط �أمام جاره
توتنهام ومثلها خلف ليفربول الثالث.
وك�شفت و�سائل االعالم الربيطانية
�أن م�ستقبل كونتي مل يكن مدار بحث يف
االجتماع الذي عقد الثالثاء بني عدد من
�أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي اللندين الذي
خرج من ن�صف نهائي م�سابقة ك�أ�س
الرابطة املحلية على يد جاره �أر�سنال،
بينما ال يزال م�شاركا يف م�سابقة الك�أ�س
حيث يلتقي مع هال �سيتي يف  16فرباير

يف الدور ثمن النهائي.
وتنتظر كونتي ورجاله مهمة �صعبة
يف ثمن نهائي دوري الأبطال يف مواجهة
بر�شلونة مت�صدر ترتيب الدوري
الإ�سباين ،والذي �سيحل �ضيفا ً يف
"�ستامفورد بريدج" يف  20فرباير ،قبل
�أن ي�ست�ضيف مباراة الإياب على ملعبه
"كامب نو" يف  14مار�س.
ويعتقد ب�أن مدرب بر�شلونة ال�سابق
لوي�س �إنريكي �أبرز مر�شح ال�ستالم
اال�رشاف على ت�شيل�سي يف حال قرر الأخري
التخلي عن كونتي العازم على موا�صلة
م�شواره مع الفريق وعدم التقدم
با�ستقالته من املن�صب الذي ا�ستلمه
يف �صيف  ،2016وذلك بح�سب و�سائل
االعالم املحلية.
ومل يتوان كونتي يف الأ�سابيع القليلة
املا�ضية عن انتقاد �إدارة النادي
وفل�سفتها يف �سوق االنتقاالت ،كما �أنه
�أعرب عن امتعا�ضه منها لأنها مل ت�صدر
�أي بيان دعم له عندما وجهت �إليه
االنتقادات ب�سبب النتائج املت�أرجحة
للفريق منذ بداية العام اجلديد (حقق
فوزا ً واحدا ً يف الدوري خالل .)2018
ويف ظل احلديث عن امكانية �إقالته من
من�صبه رغم جناحه يف قيادة الفريق اىل
لقب الدوري يف مو�سمه الأول معه ،كان
قلب الدفاع غاري كاهيل من املدافعني
القالئل عن املدرب الإيطايل ،معرتفا ً
ب�أن يجب حتميل امل�س�ؤولية لالعبني
عن الأداء الذي قدمه الفريق يف مباراة
الإثنني �ضد واتفورد.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()93

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�صدى
احلروف

تعاهدنا� ..أن ت�سمو �إرتريا

كلما ت�رشق �شم�س ال�صباح تعلو
�أ�صواتنا وحناجرنا لرتدد �أغلى و�أحلى الكالم( ..الن�شيد
الوطني) ..هل فكرنا يوم ًا ونحن نردد هذه العبارات الكبرية واملعاين ال�سامية
اجلليلة ،،من نخاطب ..ما �رس هذه العبارات ،،من قائل هذه الكلمات رمبا نخاطب
�شهيد ًا حر ًا بذل الروح �أغلى ما ميلك يف هذا الوجود لنبقى نحن رافعي الر�أ�س والهامة..
ون�سجل يف �صفحات هذه الأر�ض �أجماد ًا و�أجماد ،،يا ترى هل يكون هذا العهد الكبري
واملوثق العظيم مع روح هذا الطيب الأمني (�شهيد الأر�ض) ..وو�سام ،،املجد والكرامة..
ت�ضحيات كبرية دفعها هذا ال�شعب جي ًال وراء جيل لرتتفع الراية الإرترية ويعتلى �صوت
ال�شعب وجتلجل يف الآفاق قيتاره البقاء والأمل� ..إن �سمو �إرتريا و�إزدهارها مرهون
ب�إرتقاء �أجيالها وبناء �إن�سانها وذلك بتمديد رقعة التعليم وف�سحات املعرفة حتى
يتمكن كافة �أبناء ال�شعب من نيل حظهم من التعليم والت�أهيل ..العلم واملعرفة وحب
العمل والكفاح هو الطريق الوحيد واملعرب الوا�ضح لإرتريا ..تنعم بالإزدهار و�إرتريا
ترفل يف ثوب عز وفخار �ساعتها ن�شعر جميع ًا براحة ال�ضمري وهدوء البال ..لأننا
�أجنزنا الوعد ..وكنا على كلمتنا مع ال�شهيد وكنا على كلمتنا مع نب�ض هذه الأر�ض
و�شعاعها الذي ال يخبو ...لذلك حق لنا �أن نن�شد هذا الن�شيد ب�صوت هادئ ونربة �سعيدة
و�إح�سا�س �صادق و�شعور نبيل..
على الأهداف ع�ضت من عهود
غدا ا�سمها معجزة ال�صمود
فخر املكافحني �إرتريا قد برهنت �أن العاللها..
فخر و�أي فخر �أن ينقر املحارب يف جدار الظلم و�صخور الإ�ستعمار والإ�ستبداد عن ثقب
ٌ
م�ضيء ونافذة م�شعة ل�رشفات احلرية وتلول الأمل ..وترك�ض �إرتريا نحو فرا�ش ٌة بي�ضاء
تعانقه ب�أجنحتها البي�ضاء وتنف�ض من �أهدابه و�شعر ر�أ�سه الأ�شعث الأغرب غبار امل�سافات
الطويلة ويردد اجلميع ب�أعلى �صوت و�أحلى نغمة
�إرتريا �إرتريا قد دحرت بغيظهم �أعدائها
وتوجت بالن�رص ت�ضحياتها
ٍ
ب�ساعد ال يفرت من �أجل ت�سمو �إرتريا بني الأمم
فلنعمل

جمال بحالياي

فوبيا فقدان
الهاتف املحمول!
�شاهدت �ساب ًقا �أحد املواقف الذي يتلخ�ص يف �إ�صابة �شخ�ص ما باخلوف
واال�ضطراب ال�شديد ،وكان ال�سبب يبدو �شي ًئا ال ي�ستحق كل هذا اخلوف؟ �إذا كان
الأمر كذلك ،فعليك �أن تعرف ب�أن هذه �أعرا�ض فوبيا َمر�ض ّية حقيق ّية ،قد تتحول
�إىل مر�ض نف�سي مزمن �إذا مل يتم ُمعاجلتها!
ؤخرا حالة فوبيا جديدة تُ عرف با�سم النوموفوبيا
يف �إطار ذلك ظهرت ُم� ً
 ،Nomophobiaوهي تعني اخلوف الزائد من فقدان الهاتف املحمول� ،أو
تركه يف املنزل ،وكلمة  Nomophobiaهي اخت�صار للم�صطلح No-Mobile-
.Phone-Phobia
عن هذه احلالة ،يقول الربوفي�سور يورغن مارغراف ،من جامعة الرور
يف بوخوم“ :يف �أغلب الأحوال ،ت�سبق الإ�صابة بهذه الفوبيا جتربة �أ�سا�سية
حا�سمة”.
وذلك لأن هذه التجربة املخزنة ب�أحداثها كاملة يف املخ ،هي التي تطلق
هذه ال�سل�سلة املتتابعة من ردود الفعل باجل�سم ،يف حالة وجود �أحد املثريات
املعينة.
َ
على �سبيل املثال ،قد تكون تلك املر�أة التي تعاين النوموفوبيا قد وجدت
نف�سها ذات مرة بجوار �شخ�ص م�صاب بجروح خطرية ،ومل تتمكن من �إجراء
مكاملة لطلب الطوارئ لإنقاذه؛ لأن هاتفها اجلوال مل يكن معها.
يف هذه احلالة يجب على الفور ا�ست�شارة طبيب نف�سي؛ �إذ يقول الربوف�سور
بيرت فالكاي ،مدير ق�سم الطب والعالج النف�سي بجامعة لودفيغ ماك�سيميليانز
ً
عادة بطرق العالج ال�سلوكي املعريف”.
مبيونخ“ :يتم التغلب على هذه الفوبيا
ويطلب من املري�ض مث ً
ال �أن يتوقف عن النظر يف هاتفه كل  5دقائق ،لي�صبح
ُ
كل  10دقائق ،ثم  15دقيقة ،كخطوة �أوىل .ويتم بعد ذلك زيادة هذه الفوا�صل
الزمنية بالتدريج.

منتجات مملة للغاية ولكن �أرباحها حققت املاليني

تطل علينا كل يوم العديد من
املنتجات ،منها املفيد ،ومنها ما
لي�س له نفع ويختفي مبرور الوقت،
ولكن هناك جانب �آخر غريب ،وهو
اجنذاب امل�ستهلكني لكل ما هو غريب
وغري م�ألوف ،فنجد العديد من
املنتجات القت رواج ًا كبري ًا و�أدرت
على �أ�صحابها املاليني ،ولكنها يف
حقيقة الأمر مملة للغاية وغري نافعة
على الإطالق ،ولكن جنون التجربة
جعل �أ�صحابها �أثرياء ،ويف ما يلي
ن�ستعر�ض مع ًا بع�ضها:

نظارة �شم�سية للكالب:
هناك العديد من حمبي الكالب
واحليوانات الأليفة ،ولعل ذلك ما
جعل بع�ض ال�رشكات تنتج نظارة
�شم�سية مميزة �صممت خ�صي�ص ًا
للكالب ب�شكل ينا�سب الكالب ،كما
�أنها مريحة ،ولكن رغم �سخافتها� ،إال
�أنها القت رواج ًا كبري ًا ،ومت ا�ستحداث
�صناعة الإك�س�سوار للكالب.

ماكينة احلالقة :flowbee
من املفرت�ض �أنك ت�ستطيع بوا�سطتها

�إ�صطباحة مدينة حتظر ال�سيارات ال�سوداء
ال�صباح هو �صفحة احلياة
اجلديدة
ف�أبت�سم لت�ستن�شق بيا�ض
ال�صباح و تن�سى ما �أحزنك
بالأم�س

الغاز مع اجوبتها
ما هو ال�شيء الذي يقول
ال�صدق دوما ولكنه �إذا جاع
كذب؟
ال�ساعة
�شيء موجود يف ال�سماء �إذا
�أ�ضفت �إليه حرفا �أ�صبح يف
جنم-منجم
الأر�ض؟
�إن�سان وزوجته ال هو من بني
�آدم و ال هي من بنات حواء؟
ادم وحواء
ما هو ال�شيء الذى لي�س له
بداية وال نهاية ؟
الدائرة
ماهو ال�شيء الذى �إذا مل�سته
�صاح؟
اجلر�س

هم�سات جميلة

* ال ت�سيء الظن ب�شخ�ص
�صامت مل يتكلم ~! ف~ رمبا لو
قر�أت مابداخله ؛ لوجدت �أنه
يود لك اخلري �أكرث من املنافقني
املتحدثني حولك ! ..
* احلياه لي�ست طويلة لنجرب
كل �شئ وال ق�صرية لنتذكر كل �شئ
 ..ولكنها جميلة اذا عرفنا انها ال
ت�ساوي �شئ...
* كما ت�سعد �أنت بكلمة جميلة
فغريك �أي�ض ًا ي�سعد بها  ،فال
تبخل  ،وكما ت�ؤذيك كلمة وت�ؤملك
فغريك �أي�ض ًا يت�أذى ويت�أمل ،
فاحفظ ل�سانك.
رسا ثم
�
�صديقه
اىل
* �أ�سرّ رجل
ً
ق�آل  :افهمت ! ق�آل  :بل جهلت ,
فق�آل �أحفظت؟ ق�آل  :بل ن�سيت ؛
آدرون
ن� ّ
احل�صول على ق�صات �شعر خمتلفة
يف منزلك دون احلاجة للذهاب �إىل
�صالون احلالقة ،هذه املاكينة حتتوي
على نظام معني دقيق لق�ص ال�شعر
مب�ستويات خمتلفة ،وق�صه بالت�ساوي
من خالل �شفط خ�صلة ال�شعر باجتاه
�شفرات جموفة ،ورغم ف�شلها� ،إال �أنها
حققت مبيعات كبرية جد ًا.
عظمة الأمنيات:
على مائدة عيد ال�شكر ،يتم اختيار
عظمة معينة يف الديك ،والتي على �شكل
هرمي ،مي�سك كل واحد بطرف ،ويتم
ملعرف من �ستتحقق
جذبها

�أمنيته ،ولكن فكر �أحد الأ�شخا�ص،
وا�ستغل الأمر ،فقام ب�صنع عظمة
بال�ستيكية �شبيهة بها لكي يتمكن
كل الأفراد من حتقيق �أمانيهم ،وقام
ببيعها ،وحقق املاليني.

يبدو �أن العام اجلديد
بد�أ بطريقة وح�شية
بحق �أ�صحاب ال�سيارات
ال�سوداء يف العا�صمة
فقد
الرتكمان�ستانية!
�صدرت عدة تقارير تُ فيد
باحتجاز �سيارات �سوداء
اللون دون تف�سري �أو
حتذير م�سبق يف مدينة
ع�شق �أباد منذ �أول �أيام
ال�سنة امليالدية اجلديدة!
واعتبارا من �أول يناير � ،2018أ�صبحت ال�سيارات ال�سوداء غري قانونية يف
ً
مدينة ع�شق �أباد ،تركمان�ستان .وف ًقا لعدة م�صادر م�ستقلة ،فقد بد�أت ال�رشطة
ب�سحب كل �سيارة �سوداء اللون منذ الأول من يناير ،دون �إبالغ �صاحب ال�سيارة
بال�سبب .ويف انتظار الإعالن الر�سمي عن �سبب ذلك ،ات�صلت ال�رشطة ببع�ض
�أ�صحاب ال�سيارات املحت ََجزة و�أبلغتهم �أن ب�إمكانهم ا�ستعادة �سياراتهم ب�رشط
التوقيع على وثيقة تُ لزمهم تغيري لون ال�سيارة �إىل لون فاحت �أو �أبي�ض!
ومقنع ،ف�أنت مخُ طئ،
و�إن كُ َ
نت تظن �أن خلف هذا الإجراء الغريب قرار حا�سم ُ
وهذا يدل على قلة معرفتك برتكمان�ستان! هذه الدولة الواقعة و�سط �آ�سيا كانت
قد حظرت ا�سترياد �أي �سيارة �سوداء اللون يف عام  ،2015ومل يتمكَّ ن م�س�ؤولو
اجلمارك حينها من تقدمي �أي �سبب ُمقنع �سوى �أن اللون الأبي�ض “يجلب احلظ
ال�سعيد”! ويف نوفمرب من عام � ،2017أمر م�س�ؤولون يف احلكومة بقيادة ال�سيارات
البي�ضاء فقط يف الطرقات! لذلك ،لي�س من الغريب �أن تحُ تَجز �أي �سيارة �سوداء
اللون يف هذا البلد!

برجك اليوم!..

برج احلمل/مهني ًا :مواجهة ال�صعوبات اليوم ،تو ّفر لك
ظروف ًا �أف�ضل و�أكرث ا�ستقرار للغد عاطفي ًا :تراكم اخلالف
مع ال�شريك يزيد تعقيد االمور وت�صبح املعاجلة م�ستحيلة
�صحي ًا :ال�ضحك واملرح ،هما من �أهم و�سائل العي�ش حلياة
�أطول و�أكرث �إ�ستقرار ًا
برج الثور/مهني ًا :قد توجه �إليك بع�ض االنتقادات القا�سية ،لكنك توا�صل طريقك بثبات وقوة
لتحقيق الأهداف عاطفي ًا :ال ت�ست�سلم �أمام �ضغوط ال�شريك ،فهو يحاول دفعك للقيام مبا ال ترغب
تق�سم وقتك ب�شكل
به بغية قطع العالقة �صحي ًا :ق ّلة النوم ت�سبب لك االرهاق الفكري ،فحاول �أن ّ
�سليم
برج اجلوزاء/مهني ًا :حترز كل يوم تقدم ًا يف العمل وتنجز الكثري بف�ضل اجتهادك ومتابعتك
الدقيقة للأمور عاطفي ًا :ال تعرف ماذا تريد �أن تتبع عقلك �أم قلبك؟ كن حذر ًا يف قراراتك
وجتنب العدائية �صحي ًا :ج�سمك ميال �إىل البدانة ب�سرعة ،انتبه �إىل كميات طعامك ،واكتف
بثالث وجبات فقط
ّ
وحتل بالهدوء وباحلكمة
برج ال�سرطان/مهني ًا :ال تت�صرف بعدوانية اليوم مع زمالء العمل
وحاول ا�ستيعاب اجلميع عاطفي ًا :تبدو حمتار ًا اليوم �أمام جمموعة من القرارات امل�صريية ب�ش�أن
اال�ستمرار يف العالقة �أو قطعها �صحي ًا :قد تتذمر بع�ض ال�شيء من كرثة الطلبات الداعية �إىل
ممار�سة الريا�ضة ،لكنها كلها يف م�صلحتك
برج اال�سد/مهني ًا :ي�صغي �إليك الآخرون ب�إعجاب وحتظى بالدعم املهني املطلوب ،فيلتفتون
�إليك �شاكرين و�شاهدين على �أعمالك ّ
الفذة عاطفي ًا :يطلب منك اليوم الت�أنيّ والهدوء والرتاجع
ً
تو�سع نطاق النزاعات مع ال�شريك وال تتو ّرط يف �أي وعود �صحيا :قم بواجباتك جتاه
قلي ًال حتى ال ّ
�صحتك كما يجب ولن تكون �إال من �أ�صحاب العافية والن�شاط
برج العذراء/مهني ًا :يوم �إيجابي جتدد فيه حيويتك وقد ترغب يف اال�ستثمار يف اخلارج وتكرث
االت�صاالت وتزدهر العالقات العامة عاطفي ًا :الرغبة يف حت�سني ظروفك العاطفية لن تقف عائق ًا
�أمام اندفاعك و�ستظهر نتائج ذلك قريب ًا جد ًا �صحي ًا :نتائج ممار�سة الريا�ضة يومي ًا بد�أت تظهر،
وت�شعرك بارتياح مل تعرفه منذ مدة طويلة
برج امليزان/مهني ًا :تتمتع ب�سرعة البديهة وبالقدرة على خو�ض املناف�سات واالمتحانات بنجاح
ومهارة عاطفي ًا :م�شروع �سفر مع ال�شريك بغية ا�ستعادة اجمل ذكريات املا�ضي وجتديد امل�شاعر
واحلب �صحي ًاّ :
تتعدد االهتمامات والأن�شطة وامل�شاريع الرتفيهية بغية الرتويح عن النف�س
ً
برج العقرب/مهنيا :مكاف�أة كبرية اليوم ،لكن تزداد م�س�ؤولياتك العملية ومتتلك القدرة
املطلوبة عند اللزوم عاطفي ًا :طلب غري متوقع من ال�شريك ،فكن واعي ًا يف ردك لئال تدفع ثمن
ت�سرعك الحق ًا �صحي ًا� :إذا عرفت كيف تريح نف�سك تبعد عنك الأمرا�ض �أكرب مدة ممكنة
ّ
برج القو�س/مهني ًا :ان�صح لك تنفيذ جميع الواجبات لأن اجل ّو مالئم جد ًا وي�سمح لك ب�إعطاء
�أف�ضل النتائج وترك �أجمل االنطباعات عاطفي ًا� :إذهب مع احلبيب يف نزهات رومان�س ّية �أو اىل
�شهر ع�سل لتجديد َق َ�سم احلب والإخال�ص �صحي ًا :حتى ال تكون العواقب وخيمة على و�ضعك
ال�صحي ،خفف من �ساعات العمل الإ�ضافية
رب
برج اجلدي/مهني ًا :تتك ّيف اكرث مع املتغريات الظرفية الطارئة ،على مدى الأيام الآتية وتع ّ
عن نف�سك ببالغة ك ّلية عاطفي ًا :تتغا�ضى بع�ض ال�شيء ت�صرفات ال�شريك ال�صبيانية ،ثم تقرر �أن
ت�ضع حد ًا لها بطريقتك اللبقة �صحي ًا :كن على ا�ستعداد دائم لأي م�شروع ترفيهي �أو ريا�ضي من
قبل العائلة فهو مفيد للجميع
برج الدلو/مهني ًا :ارباك وا�ضطراب وقلق هذا اليوم و�إرجاء لبع�ض املواعيد املهمة ،لكن
م�ستقبل م�شاريعك لن يت�أثر بهذا الو�ضع عاطفي ًا :بانتظارك مرحلة مقبلة من املحطات الالفتة
واملتطورة يف العالقة بال�شريك �ستكون مل�صلحتك �إذا وظفتها كما يجب �صحي ًا :حاول قدر الإمكان
التزام مواعيد التوجه �إىل النادي الريا�ضي وممار�سة التمارين املطلوبة منك
برج احلوت/مهني ًا :جتربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانف�صام بني اجتاهني ،حدد خياراتك
وكن وا�ضح ًا ودقيق ًا عاطفي ًا :التبا�س وغمو�ض يف حياتك العاطفية نتيجة عدم حتديد خياراتك
النهائية �صحي ًا� :آالم الظهر والكتفني حلها الوحيد هو امل�شي �أو ال�سباحة �أو ممار�سة متارين خا�صة
للتخل�ص منها
Sabur Printing Services

