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دقمحري :تخريج �شباب من دورة مهنية �إدارةجنوب دنكاليا ت�شجع ال�صيادين واملزارعني

تخرج يف مديرية دقمحري
 85من ال�شباب الذين تلقوا
دورة مهنية يف جماالت
احلدادة والنجارة واحلا�سوب
واجلرافيك وت�صفيف ال�شعر.
وت�أكد يف مرا�سم التخريج
الذي جرى يف الثالث من
مار�س اجلاري ب�أن الدورة
التي قدمت نظريا وتطبيقيا
ل�سبعة �أ�شهر تخلق الأر�ضية
املالئمة لرفع قدرات ال�شباب
وجعلهم منتجني.
وقال م�س�ؤول ال�شباب يف
الإقليم ال�شاب /قرماي قربو
ب�أن االحتاد ين�شط يف جمال
رفع قدرات ال�شباب �أكادمييا
ومهنيا على مراحل ،داعيا الدار�سني
�إىل تطوير ما نالوه من معارف على
�أر�ض الواقع.
وقد �أ�شار ممثل اخلريجني �إىل �أن
الدورات املهنية املختلفة التي تلقوها
تعد م�صدر دخل هام بالن�سبة لهم
وتخلق �أر�ضية �صلبة لتعزيز قدراتهم
املهنية  ،م�ؤكدين العمل الد�ؤوب
للت�أثري �إيجابا على �أقرانهم.

ويف �سياق مت�صل �أكد مرا�سل وكالة
الأنباء الأرترية تخريج  15من ال�شباب
تلقوا دورة مهنية حول احلا�سوب يف
مديرية عرزا.
من جهة اخرى �أو�ضح فرع االحتاد
الوطني للمر�أة يف مديرية دقمحري،
ب�أن م�ؤ�س�سة ولدي �سناي للغزل مبدينة
دقمحري ت�ساهم يف تدريب املر�أة يف
الغزل.
ونظمت امل�ؤ�س�سة تدريبا لـ 112

امر�أة توزعن على �ست دفعات ،كما
تن�شط بالتفاهم مع االحتاد لتدريب
املر�أة الراعيةلأ�رستها ودعمها.
وقد �أو�ضحت مالكة امل�ؤ�س�سة ال�سيدة
/يرق�أمل قربم�سقل ،يف مرا�سم تخريج
املتدربات ب�أن امل�ؤ�س�سة التي انطلقت
يف العام  2009مباكينة واحدة بد�أت
بالقر�ض  ،ومتتلك حاليا � 20آلية
للغزل  ،نتيجة للجهود التي بذلتها
والتعاون الذي وجدته.

�أرعتا:دعوة تعزيز عمليات التن�سيق لتنفيذ الربامج

�أرعتا
دعا مدير مديرية
ال�سيد� /إبراهيم �أحمددين� ،إىل
تقوية عمليات التن�سيق بني كافة
امل�ؤ�س�سات لإجناح تنفيذ الربامج
املو�ضوعة لهذا العام.
وخالل لقائه مب�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات

احلكومية وادارات ال�ضواحي قال ب�أن
برامج مو�سعة قد و�ضعت لتح�سني
احلياة املعي�شية للمواطنني ،كما
حث على م�شاركة اجلميع ل�ضمان
التنفيذ الفعال .
وقد �أ�شار �إىل الدورالكبري لأولياء

�إجنازات يف جمال مكافحة املالريا بالبالد
�أعلن م�س�ؤول مراقبة الأمرا�ض
املعدية الدكتور� /أر�أيا برهاين،
ب�أن ظاهرة الإ�صابة اجلديدة مبر�ض
املالريا انخف�ضت بن�سبة و�صلت �إىل
�أكرث من  92%يف البالد.
وقال ب�أن الإ�صابة مبر�ض املالريا
كانت ت�صل �إىل  157يف كل �ألف
�شخ�ص يف العام  ،1998وانخف�ضت

يف العام � 2015إىل � 12إ�صابة يف كل
�ألف �شخ�ص ،كما انخف�ضت الوفيات
ب�سبب املالريا من � 0.2إىل  0.002يف
الألف �أي بن�سبة .99%
وقد ذكر ب�أن التغيري الذي طر�أ يف
طبيعة املر�ض يف العام  2016خلق
�إ�شكالية ،لكن اال�ستجابة الفورية
واالبحاث و�إدخال �أجهزة التحاليل

الأمور يف العملية
التعليمية ،داعيا
�إىل تعاون �أولياء
و�إدارات
الأمور
ال�ضواحي لتحقيق
امل�شاركة الفاعلة
يف التعليم خا�صة
الطالبات.
وقد ذكر ب�أن
الأولوية �ستمنح
القرى
لتجميع
املتناثرة لتح�صل
على اخلدمات عن
والقيام
قرب،
بحمالت التعبئة
بالأن�شطة
للدفع
الثقافية والريا�ضية.
كما �أهاب االجتماع ب�صيانة
املدار�س وحل م�شكلة املوا�صالت
 ،م�ؤكدا على العمل املن�سق الجناح
الربامج املو�ضوعة.
الطبية اجلديدة مكن من ال�سيطرة على
امل�شكلة وت�سيري عمليات املكافحة
ب�شكل جيد.
وقد �أ�شار �إىل �أن املر�ض ميكن
الوقاية منه ب�أن�شطة املكافحة
املن�سقة والنظافة البيئية وا�ستخدام
النامو�سيات واملبيدات احل�رشية
 ،وقد �أ�سهمت �أن�شطة توزيع حوايل
 1.5مليون من النامو�سيات العام
املا�ضي وحمالت النظافة يف جهود
املكافحة.

�أو�ضح مدير مديرية جنوب دنكاليا يف �إقليم جنوب البحر الأحمر ال�سيد /عبده
علي دوالبا ،ب�أن العمل جار لتقوية الدعم والت�شجيع جلمعيتي �صيد الأ�سماك
ومنتجي الب�ساتني يف املديرية.
وقد ذكر ال�سيد /عبده يف اللقاء الذي عقده مع �سكان مناطق رحيتا وكيلوما
وحر�سيلي ودباي �سيما ،ب�أن الربامج التنموية املو�ضوعة لهذا العام ترتكز على
حت�سني معي�شة املواطنني يف تلك املناطق ،داعيا ال�سكان �إىل العمل لتعزيز
م�ساهماتهم.
وقد �أ�شار �إىل �أن م�شاركة الطالب املتدنية يف مناطق املديرية يف مائدة التعليم
وخا�صة الإناث تعرقل تقدم التعليم وتن�شئة املواطن املتعلم ،داعيا الأ�رس �إىل
حتمل م�س�ؤولياتها يف �إر�سال �أبنائها �إىل مائدة التعليم يف ال�سن املنا�سب.
ويف اخلتام ذكر ال�سيد /عبده ،ب�أن عمليات الإ�صحاح البيئي املنظمة واجلارية يف
كافة املناطق ت�ؤكد وعي اجلماهري ب�أهمية املجال ال�صحي ،م�شددا على ا�ستمراريته
ب�شكل �أكرث تنظيما وقوة.
وقد �أكد �سلطان رحيتا عبد القادر دا�ؤود يف اللقاء الذي جرى باملنطقة تخ�صي�ص
يوم معروف ل�سوق املنطقة  ،داعيا املواطنني �إىل تعزيز م�ساهماتهم لإجناح
الربنامج.

التعليم يف مديرية هربو ي�سجل تطوراً

�أو�ضح م�س�ؤول التعليم يف مديرية هربو ب�أن جميع الأطفال يح�صلون على الفر�ص
التعليمية كنتيجة طبيعية لفتح املدار�س يف كافة مناطق املديرية .
وقد �أو�ضح الأ�ستاذ /علي عبي ،ب�أن  22مدر�سة بدءا من ريا�ض الأطفال وحتى
املرحلة الثانوية تقدم التعليم حلوايل  4500طالبا وطالبة جراء اجلهود املبذولة
لت�أمني التعليم للجميع.
ودعا مدير مدر�سة عريتاي الثانوية الأ�ستاذ� /شوماي ولداي� ،إىل ت�ضافر جهود
كافة اجلهات جلعل م�شاركة الإناث بنف�س م�ستوى الذكور يف جميع املراحل
التعليمية ،وحل النواق�ص التعليمية.
و�أ�شاد الطالب بتعاون ودعم املعلمني و�أولياء الأمور لبلوغ �أعلى املراحل
التعليمية ،داعني �إىل �إيجاد فر�ص لتعليم الكمبيوتر.
هذا ويقدم  28مركز لتعليم الكبار يف مديرية هربو التعليم لـ  1376من الأطفال
الذين فاتتهم فر�ص التعليم يف العمر املحدد.

�أفهمبول  :الن�شاطات الزراعية حتقق نتائج مر�ضية

�أو�ضح املزارعون القادمون من مديريات فورتو �ساوا ولقو عن�سبا ودقي الذين
منحو الأرا�ضي الزراعية يف �أفهمبول ب�أن �أن�شطة الزراعة املروية التي يقومون بها
حققت نتائج مر�ضية.
وذكر املزارعون لدى لقائهم مدير مديرية دقي ب�أنهم كانوا يزاولون �سابقا
الزراعة املطرية التي مل حتقق لهم النتائج املقابلة جلهودهم ،وقد بلغوا م�ستوى
�إنتاج جيد بعد قدومهم �إىل ال�ضاحية بعد متهيد الأر�ضية املالئمة ودعم مفو�ضية
املزروعات واملوا�شي .م�ؤكدين على العمل بقوة لرفع االنتاج الزراعي.
و�أو�ضح ع�ضو مفو�ضية املزروعات واملوا�شي امل�رشف على العمل ال�سيد /دانئيل
عنداي ،ب�أن املزارعني الـ  136القادمني من مديريات لقو عن�سبا ودقي وفورتو
�ساوا ي�ستفيدون جيدا من الفر�ص املتاحة لهم ،داعيا �إىل موا�صلتهم اجلهد حتى
احل�صاد.
وقال مدير مديرية دقي ال�سيد /همد �إيال ،ب�أن م�ستوى التنمية يف �أفهمبول وهربو
مثال يقتدى للجهود االيجابية التي تقوم بها احلكومة لتمكني املزارعني متدنيي
الدخل من العمل يف املناطق التي يح�سنون فيها معي�شتهم.

دعوة حلل عاجل لطريق قحتيالي� -شعب

دعا �أ�صحاب ال�سيارات وامل�سافرون �إىل �إيجاد حل عاجل لعطب اجل�سور الأر�ضية
التي تعيق حركة املرور على طريق قحتيالي� -شعب.
و�أ�شاروا �إىل �أن هذه اجل�سور الأر�ضية التي خربتها ال�سيول يف مناطق متكل
�أبيت و�شبح وقدقد ت�ؤثر �سلبا على حركة مرور ال�سيارات ،ويتوجب االهتمام بهذه
امل�شكلة قبل ا�ستفحالها.
وقد �أو�ضح امل�سافرون ب�أنهم ينزلون من ال�سيارات عند بلوغ هذه اجل�سور
الأر�ضية ويتجاوزونها م�شيا على الأقدام ،ويتعر�ضون �إىل املبيت يف العراء �أثناء
جريان ال�سيول.
وقال ال�شاب ،دالول ولديوهن�س ع�ضو مراقبة ال�سيارات ب�أن انعدام ال�صيانة
الآنية واجلزئية �ست�ؤدي �إىل ا�ستفحال امل�شكلة.
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رئي�س اللجنة الع�سكرية للأطل�سي يزور �إ�سرائيل امريكا تتهم رو�سيا بن�شر�صواريخ ت�ستهدف �أوروبا

و�صل رئي�س اللجنة الع�سكرية
حللف �شمال الأطل�سي اجلرنال بيرت
بافل الأربعاء �إىل �إ�رسائيل ،بدعوة
من هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي،
بح�سب ما �أفاد بيان من اجلي�ش.
وافتتحت بعثة �إ�رسائيلية يف

 16يناير املا�ضي يف مقر
منظمة حلف �شمال الأطل�سي
يف بروك�سل .و�إ�رسائيل ع�ضو
يف احلوار املتو�سطي الذي
�أطلقه احللف الأطل�سي ،والذي
ي�ضم اجلزائر وم�رص والأردن
وموريتانيا واملغرب وتون�س،
بهدف �ضمان "الأمن واال�ستقرار"
يف املتو�سط.
وي�شارك ع�سكريون �إ�رسائيليون
�أي�ضا يف دورات ينظمها احللف .ولفت
اجلي�ش الإ�رسائيلي �إىل �أن اجلرنال
بافل �سيزور قواعد ع�سكرية �إ�رسائيلية
عدة ،من دون مزيد من التفا�صيل.

وزير اخلارجية الإيراين يزور
قطر لبحث م�ستجدات املنطقة

بحث وزير خارجية �إيران
حممد جواد ظريف مع �أمري قطر
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
يف الدوحة اول ام�س الأربعاء
امل�ستجدات الإقليمية ،يف
زيارته الأوىل �إىل البالد منذ
يوليو .2015
وذكرت «وكالة الأنباء
القطرية» الر�سمية �أن �أمري
البالد ا�ستقبل ظريف يف ق�رص «البحر»
يف العا�صمة لبحث «العالقات
الثنائية بني البلدين �إ�ضافة �إىل
تبادل وجهات النظر حول م�ستجدات
الأو�ضاع يف املنطقة».

من ان منوت".
و�أو�ضح �سيلفا �أن البنتاغون
ي�سعى �إىل حتديد اخليارات املمكنة
للرد على عملية الن�رش هذه ،راف�ضا
�إعطاء مزيد من التفا�صيل.
وقال �إن "هدفنا هو �إيجاد و�سائل
�ضغط لإقناع الرو�س باالمتثال
للمعاهدة".
وتتهم رو�سيا �أي�ضا الواليات
املتحدة بانتهاك املعاهدة .وترى
مو�سكو ان النظام الدفاعي امل�ضاد
لل�صواريخ الذي ن�رشه االمريكيون
يف بولندا ورومانيا خ�صو�صا ميكن
ان ي�ستخدم يف اطالق �صواريخ
باجتاه رو�سيا.

ً
لبنان  :تعيني جوزيف عون ً
جديدا للجي�ش
قائدا

وكان الرئي�س الإيراين ح�سن
روحاين زار يف منت�صف فرباير
املا�ضي الكويت و�سلطنة عمان �ضمن
جولة خليجية ق�صرية قال �إنها ت�أتي
يف �إطار �سعي طهران �إىل حل «�سوء
التفاهم» مع دول اخلليج.

جون�سون ي�ؤكد التزام بريطانيا حل
الدولتني يف النزاع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي

�أكد وزير اخلارجية الربيطاين
بوري�س جون�سون � ،أن حكومته
تبقى ملتزمة حل الدولتني يف
النزاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني
وذلك يف م�ستهل زيارته �إىل
�إ�رسائيل والأرا�ضي الفل�سطينية.
وت�أتي ت�رصيحات جون�سون
بعد ت�رصيحات �أثارت جد ً
ال
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
والتي �سجل فيها متايز ًا جديد ًا
عن عقود من ال�سيا�سة الأمريكية
حيال ال�رشق الأو�سط� ،إذ �أكد
�أن حل الدولتني لي�س ال�سبيل
الوحيد لإنهاء النزاع الفل�سطيني
 الإ�رسائيلي ،الفت ًا �إىل �أنه منفتحعلى خيارات بديلة �إذا كانت ت�ؤدي
�إىل ال�سالم.
ويف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
مع نظريه الفل�سطيني ريا�ض
املالكي يف مقر وزارة اخلارجية
جون�سون
�أكد
الفل�سطينية،

ن�رشت رو�سيا منظومة �صواريخ
كروز قادرة على �رضب �أوروبا
الغربية .
وقال اجلرنال بول �سيلفا �أمام
جلنة من الكونغر�س "نعتقد �أن
الرو�س ن�رشوا �صواريخ كروز تنتهك
روح وهدف معاهدة القوات النووية
املتو�سطة".
و�أ�ضاف �أن تلك ال�صواريخ "ت�شكل
خطرا على معظم من�ش�آتنا يف
�أوروبا .ونعتقد �أن الرو�س ن�رشوها
عمدا لتهديد حلف �شمال الأطل�سي
ومرافق الناتو".
ومل تكف الواليات املتحدة منذ
�سنوات عن �إدانة �سعي مو�سكو �إىل
التزود مبثل هذه ال�صواريخ.
وبالن�سبة لوا�شنطن ،ف�إن ذلك
ي�شكل انتهاكا فا�ضحا ملعاهدة
تاريخية تفاو�ض حولها رونالد
ريغن وميخائيل غوربات�شيوف مطلع
ثمانينات القرن املا�ضي ،ن�صت
على حظر هذه ال�صواريخ املتو�سطة
املدى من الرت�سانتني الرو�سية

واالمريكية و�سمحت ب�إزالة
 2700منها.
ونقلت �صحيفة "نيويورك
تاميز" يف منت�صف فرباير
عن م�صادر �أمريكية مل
تك�شفها �أن رو�سيا بد�أت
تن�رش على �أرا�ضيها
�صواريخ متو�سطة املدى
قادرة على �رضب �أوروبا الغربية.
وكانت "معاهدة القوات النووية
املتو�سطة" التي وقعت العام ،1987
و�ضعت حدا نهائيا الزمة ال�صواريخ
االوروبية ،ال�سباق ال�صغري اىل
الت�سلح الذي جنم عن ن�رش االحتاد
ال�سوفياتي �صواريخ نووية "ا�س
ا�س "-20ت�ستهدف عوا�صم اوروبا
الغربية.
ورد احللف االطل�سي بن�رش
�صواريخ نووية امريكية "بري�شينغ"
ما ادى اىل تظاهرات هائلة تدعو
اىل ال�سالم ونقا�شات وجودية للر�أي
العام االوروبي حول �شعار دعاة
ال�سلم االملان "ن�صبح حمرا اف�ضل

احلكومة
�سيا�سة
�أن
الربيطانية «مل تتغري»،
م�ؤكد ًا «نبقى ملتزمني حل
الدولتني ،بهذه الر�ؤية،
بهذا احلل لل�رصاع».
واعترب جون�سون �أن
الإدارة الأمريكية اجلديدة
يف وا�شنطن متثل «فر�صة»
ال «هناك
�أمام ال�سالم ،قائ ً
ا�ستعداد للنظر �إىل الأمور
بر�ؤية جديدة» .و�أكد
جون�سون �أن «هناك بالطبع حاجة
ال�شعب الإ�رسائيلي لل�شعور �أنه
ب�إمكانهم العي�ش ب�أمان من دون
خوف من الإرهاب والعنف»� ،إال
�أنه ا�شار �إىل �أن «هناك عقبات مثل
ت�سارع وترية البناء اال�ستيطاين،
وت�سارع وترية الهدم» يف املناطق
الفل�سطينية.
وبعدها توجه جون�سون للقاء
حممود
الفل�سطيني
الرئي�س
عبا�س يف مقر الرئا�سة يف مدينة
رام الله .و�أوردت وكالة «وفا»
الر�سمية للأنباء �أن عبا�س �أكد
الفل�سطيني
اجلانب
«التزام
عملية ال�سالم القائمة على مبد�أ
حل الدولتني وقرارات ال�رشعية
الدولية ومبادرة ال�سالم العربية،
لإقامة دولة فل�سطني على حدود
العام  1967وعا�صمتها القد�س
ال�رشقية».

عني جمل�س الوزراء اللبناين اول
ام�س االربعاء العميد الركن جوزيف
عون قائد ًا للجي�ش بعد ترقيته اىل
رتبة عماد ،يف اطار �سل�سلة تعيينات
امنية وق�ضائية هي االوىل بعد
انتخاب رئي�س للجمهورية وت�شكيل
حكومة ت�شارك فيها القوى ال�سيا�سية
الرئي�سية.
ً
وياتي تعيينه قائدا للجي�ش
بعد متديد والية �سلفه العماد جان
قهوجي ملرتني نتيجة تعذر التوافق
بني القوى ال�سيا�سية على مر�شح
بديل ،بفعل االنق�سامات الكربى
التي �شهدتها ال�ساحة اللبنانية يف
العامني االخريين قبل التو�صل اىل
ت�سوية �سيا�سية ادت يف نهاية اكتوبر
اىل انتخاب مي�شال عون رئي�س ًا للبالد
ومن ثم تويل �سعد احلريري رئا�سة
احلكومة.
وقرر جمل�س الوزراء يف جل�سة
عقدها برئا�سة الرئي�س اللبناين
مي�شال عون وح�ضور رئي�س احلكومة

عن

�سعد احلريري ،تعيني قائد لواء
امل�شاة التا�سع العميد الركن جوزيف
عون قائد ًا للجي�ش بعد ترقيته اىل
رتبة عماد ،وفق بيان تاله وزير
االعالم ملحم الريا�شي اثر انتهاء
اجلل�سة.
وقال م�صدر وزاري لوكالة فران�س
بر�س ان تعيني عون ( 53عام ًا) قائد ًا
للجي�ش جاء "مبوجب توافق بني
كافة القوى ال�سيا�سية ،وهو يعد
من ال�شخ�صيات الع�سكرية القريبة
من رئي�س اجلمهورية واملعروفة

مبناقبيتها وببعدها
ال�رصاعات ال�سيا�سية".
ورغم انهما يحمالن ال�شهرة
ذاتها ،اال انه ال �صلة قرابة
جتمع بني رئي�س اجلمهورية
وقائد اجلي�ش اجلديد .لكن
معرفة وطيدة جتمعهما منذ
خدمتهما مع ًا على اجلبهات.
وتدرج مي�شال عون يف
ال�سلك الع�سكري منذ العام
 1955حتى توليه قيادة
اجلي�ش يف العام .1984
وينظر اىل اجلي�ش يف لبنان بو�صفه
م�ؤ�س�سة حتظى باجماع �شعبي وبقيت
مبن�أى عن االنق�سام ال�سيا�سي.
وبح�سب �سرية ذاتية ن�رشها
املوقع االلكرتوين للجي�ش ،يحمل
قائد اجلي�ش اجلديد اجازة يف العلوم
ال�سيا�سية واجازة جامعية يف العلوم
الع�سكرية ،وهو يتقن اللغتني
الفرن�سية واالنكليزية.

بلدية روتردام الهولندية تلغي جتمعا لأن�صار �أردوغان

�أعلنت بلدية روتردام الهولندية،
اول ام�س الأربعاء� ،إلغاء جتمع
م�ؤيد لال�ستفتاء على تو�سيع
�سلطات الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان ،كان مقررا نهاية الأ�سبوع
يف املدينة بح�ضور وزير اخلارجية
الرتكي مولود �شاو�ش �أوغلو.
وقال رئي�س البلدية� ،أحمد �أبو
طالب يف ر�سالة وجهها �إىل املجل�س

البلدي ون�رشت على
"�أبلغني
الإنرتنت:
مدير القاعة �أنه ال
ميكنه تخ�صي�صها"
ملنظمي التجمع.
مدير
و�أو�ضح
القاعة �أنه "ب�سبب
املخاطر على النظام
العام والأمن ف�إن
هذا التجمع بح�ضور
ع�ضو يف احلكومة
الرتكية يف هذا املكان �أو �أي مكان
�آخر يف املدينة ،كان �سيمنع على
الأرجح".
وكانت احلكومة الهولندية
اعتربت ،اجلمعة� ،أن مثل هذا
التجمع "غري مرغوب فيه" و�أنها
تنظر يف الإمكانيات القانونية
للتدخل.
و�أو�ضح رئي�س بلدية روتردام

"لي�س من �ش�أين احلكم على م�ضمون
مثل هذا التجمع لكن �أنا مع القول
ب�أن قدوم وزير ي�شكل خطرا مبا�رشا
على النظام العام والأمن يف روتردام
وميكن �أن يزيد من اال�ستقطاب" داخل
اجلالية الرتكية يف املدينة.
و�أكد �أبوطالب �أنه بعد حماولة
االنقالب يف منت�صف يوليو 2016
ظهرت توترات بني اجلالية الرتكية
املهمة يف املدينة ،و�أ�ضاف:
"�أنا على ثقة من �أن الدبلوما�سية
وال�سيا�سة الدولية تقوم بعملها،
و�أن الوزير �سيلغي الزيارة".
وكان النائب الهولندي  ،غريت
فيلدرز ،تظاهر يف وقت �سابق
�أمام ال�سفارة الرتكية يف الهاي،
وخاطب احلكومة الرتكية من خالل
و�سائل الإعالم قائال" :ابقوا بعيدين
عنا ،هذه بالدنا".
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()110

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

اخلرطوم تفرج عن  259من متمردي دارفور مليونا يورو دعم بريطاين لالجئي جنوب ال�سودان

�أ�صدر الرئي�س ال�سوداين عمر
الب�شري  ،عفو ًا عن  259من النزالء
املحكومني بالإعدام واملتهمني من
حاملي ال�سالح بدارفور .ومن �أبرز
املفرج عنهم :عبدالعزيز نور ع�رش
الأخ غري ال�شقيق لزعيم «حركة العدل
وامل�ساواة» جربيل ابراهيم ،يف
خطوة اعتربها مراقبون م�ؤ�رش ًا على
انفراج حمتمل نحو ال�سالم.
وجاء قرار الرئي�س الب�شري بعد 3
�أيام على ت�سلم اخلرطوم � 125أ�سري ًا
كانت حتتجزهم «احلركة ال�شعبية –
�شمال» ،يف مناطق النزاع امل�سلح يف
النيل الأزرق وجنوب كردفان .ون�ص
القرار على �إ�سقاط عقوبة الإعدام عن
 44من املحكومني بالإعدام يف هجوم
حركة العدل وامل�ساواة» على �أم
درمان يف مايو  ،2008و 181ع�سكري ًا
من �أ�رسى احلركة يف معركة قوز
دنقو يف �أبريل  2015التي فقد فيها
املتمردون قوتهم الأ�سا�سية .و�شمل

القرار الإفراج عن  34من عنا�رص
«حركة حترير ال�سودان» برئا�سة مني
�أركو مناوي اعتُقلوا يف معارك دونكي
البعا�شيم وكلب�س وفنقا.
من جهة �أخرى ،بد�أ رئي�س الوزراء
بكري ح�سن �صالح اول �أم�س االربعاء،
م�شاورات لت�شكيل حكومة جديدة خالل
الأ�سابيع املقبلة ،حيث ا�ستقبل قادة
�أحزاب متحالفة مع احلزب احلاكم
و�أخرى �شاركت يف طاولة احلوار
الوطني .و�أكد حزب امل�ؤمتر الوطني
احلاكم ،تنازله عن  50يف املئة من
مقاعد جمل�س الوزراء ودافع عن اختيار
�صالح رئي�س ًا ملجل�س الوزراء .و�أعلن
م�س�ؤول التعبئة ال�سيا�سية يف احلزب
احلاكم عمار با�رشي �أن اختيار �صالح
يحمل كل جديد يف ر�ؤيته وت�صوراته
وقيادته ملرحلة جديدة باعتبار �أن
املرحلة احلالية حتتاج �إىل قيادي
يتمتع بالقبول.

الأردن :القمة العربية املقبلة «فر�صة
لتعزيز وحدة ال�صف العربي»
�أكد ملك الأردن عبد الله الثاين
خالل ا�ستقباله وزير خارجية قطر
ال�شيخ حممد بن عبد الرحمن �آل
ثاين �،أن القمة العربية املقبلة التي
ت�ست�ضيفها اململكة يف  29من ال�شهر
اجلاري هي «فر�صة لتعزيز وحدة
ال�صف العربي».
وقال بيان �صادر عن الديوان
امللكي� ،إن امللك عبد الله �أكد خالل
ا�ستقباله يف ق�رص «احل�سينية» يف
عمان وزير خارجية قطر� ،أن انعقاد
القمة العربية «يف ظل الظروف
الراهنة التي متر بها املنطقة ي�شكل
فر�صة لتعزيز وحدة ال�صف العربي
وبلورة ر�ؤى م�شرتكة لتجاوز الأزمات
يف املنطقة».
و�أكد امللك «�أهمية تن�سيق املواقف
حيال خمتلف الق�ضايا الإقليمية،
و�رضورة بذل اجلهود لرت�سيخ
وم�أ�س�سة العمل العربي امل�شرتك».
و�أ�ضاف البيان �أنه مت خالل االجتماع
«ا�ستعرا�ض العالقات بني البلدين
ال�شقيقني ،و�سبل تطويرها مبا يخدم
م�صاحلهما امل�شرتكة وق�ضايا الأمة
العربية».

وبح�سب البيان ،نقل وزير
خارجية قطر �إىل امللك «حتيات
�أخيه �سمو ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين� ،أمري دولة قطر،
وحر�صه على النهو�ض مب�ستوى
العالقات بني البلدين يف
املجاالت كافة».
ومن جانب �آخر� ،أكد وزير
اخلارجية الأردين �أمين ال�صفدي خالل
لقائه بنظريه القطري �أن «الأردن يعمل
لأن تكون القمة منرب ًا لإطالق عمل
عربي م�ؤ�س�ساتي يزيد من قدرة الأمة
العربية على حل الأزمات ،وي�ساعد
على فتح �آفاق جديدة للتعاون العربي
املثمر».
وبح�سب «وكالة الأنباء الأردنية»
(برتا)� ،أكد الوزيران خالل اللقاء
«�أهمية مناق�شة قمة عمان لكل
التحديات التي تواجه الأمة العربية،
وبحث �أف�ضل ال�سبل ملواجهتها ب�شكل
جماعي ي�سهم يف حل الأزمات ويحقق
امل�صالح العربية» .و�أكدا على «�أهمية
تفعيل العمل العربي امل�شرتك يف
مواجهة التحديات امل�شرتكة».
واتفق الوزيران على «�رضورة
ا�ستمرار التن�سيق والت�شاور بينهما
ومع الأ�شقاء مبا ي�سهم يف حل الأزمات
الإقليمية وي�ضمن الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة» .وي�ست�ضيف الأردن يف
 29من ال�شهر اجلاري الدورة الـ
 28للقمة العربية التي �ستعقد على
�شواطىء البحر امليت ( 50كيلومرت ًا
غرب عمان).

�أعلنت بريطانيا ،تقدمي مليوين
يورو لتغطية احتياجات الجئي
جنوب ال�سودان يف ال�سودان ،بعد �أن
نزح �آالف اجلنوبيني �إىل ال�شمال هربا
من احلرب الدائرة يف البالد.
وقال ممثل املفو�ضية ال�سامية
يف ال�سودان ،نوريكا يو�شيدا� ،إن
امل�ساهمة جاءت يف وقتها ن�سبة
للحاجة امللحة لالجئي جنوب
ال�سودان.
و�أو�ضح �أن اململكة املتحدة بد�أت
منذ عام  2014ومع تدفق �أعداد الجئي
جنوب ال�سودان نحو ال�سودان ب�أعداد
كبرية ،يف تقدمي الدعم ب�أكرث من 8
مليون يورو ملفو�ضية الالجئني.
من جانبه ،رحب رئي�س دائرة
التنمية الدولية الربيطانية يف
ال�سودان باال�ستجابة التي �أبدتها
املفو�ضية ال�سامية و�رشكائها،
م�ضيفا �أن اململكة املتحدة ملتزمة
مب�ساعدة الجئي جنوب ال�سودان يف
ال�سودان.
و�أ�شار �إيل �أن ن�سبة الن�ساء واالطفال
متثل حوايل  % 85من الالجئني
الوا�صلني لل�سودان ،مو�ضحا �أن
حكومة اململكة املتحدة تعمل مع
املفو�ضية ك�رشيك ،لتقدمي م�ساعدات
غذائية لأكرث من � 160ألف الجئ من
مواطني جنوب ال�سودان ،وتقدمي
خدمات املياه ال�صاحلة لل�رشب

والبنية التحتية وامل�أوي ،وزاد واعد ًا
با�ستمرار الدعم الربيطاين.
وتقول مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني �إن ما يقدر بحوايل
 1.5مليون الجئ فروا من القتال
واملجاعة يف جنوب ال�سودان للدول
املجاورة.
من جهة اخرى قالت �أورانتو
برتوليوم النيجريية يوم االثنني
املا�ضي �إنها وقعت اتفاقا لتقا�سم
التنقيب عن النفط و�إنتاجه مع جنوب
ال�سودان يغطي الرقعة  B3و�إنها
�ستنفق  500مليون دوالر على �أعمال
التنقيب يف املنطقة.
وتعتمد �أحدث دولة افريقية على
�إيرادات النفط اعتمادا �شبه كامل
لتمويل ميزانيتها ال�سنوية.
لكن الإنتاج ت�أثر بال�رصاع الذي
تفجر يف البالد عام  2013بعد خالف
�سيا�سي بني الرئي�س �سلفا كري ونائبه
�آنذاك ريك م�شار تطور �إىل حرب.
وقالت �أورانتو �إنها �ستنفذ يف
الأعوام الثالثة الأوىل من برناجمها
التنقيبي �أعمال امل�سح اجليوفيزيائي
من اجلو للرقعة التي تغطي م�ساحة
 25 150كيلومرتا مربعا �إىل جانب
تقييم البيانات القائمة التي يف
حوزة احلكومة وامل�شغلني ال�سابقني
و�أن�شطة �أخرى.
وقالت ال�رشكة يف بيان "�أورانتو

برتوليوم �ست�ستثمر  500مليون دوالر
لتطوير الرقعة  B3بجنوب ال�سودان
مطلقة حملة تنقيب �شاملة تبد�أ على
الفور".
ومل تذكر جدوال زمنيا لإنفاق
الأموال.
كان جنوب ال�سودان ينتج � 245ألف
برميل يوميا قبيل اندالع احلرب يف
دي�سمرب .
يقدر الإنتاج حاليا بنحو � 130ألف
برميل يوميا لكن وزارة املالية تقول
�إن هناك خططا لزيادته لأكرث من
مثليه �إىل � 290ألف برميل يوميا يف
ال�سنة املالية .2017-2018

بكني :م�ستعدون للتو�سط بني الريا�ض وطهران

�أعلنت وزارة اخلارجية ال�صينية
�أن امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود �سيقوم بزيارة ر�سمية �إىل
ال�صني يف الفرتة ما بني  15و18
مار�س احلايل.
وقال لو كانغ ،املتحدث با�سم
اخلارجية ال�صينية يف بيان
�صحفي ،اول ام�س الأربعاء� ،إن
زيارة العاهل ال�سعودي لبكني
ت�أتي تلبية لدعوة من الرئي�س
ال�صيني �شي جني بينغ.
ورحب وزير اخلارجية ال�صيني
معربا عن
وانغ يي بالزيارة
ً
ا�ستعداد بالده للتو�سط يف ت�سوية
اخلالفات بني ال�سعودية و�إيران.
وقال يي" :ن�أمل يف �أن تتمكن
ال�سعودية و�إيران من ت�سوية
خالفاتهما من خالل م�شاورات
ودية مت�ساوية .وال�صني �صديق
م�شرتك لإيران وال�سعودية ،و�إذا
اقت�ضت ال�رضورة ،ف�إن ال�صني
م�ستعدة للعب دور منا�سب".
جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق
�إىل �أن عالقات الريا�ض وطهران
ال تزال متوترة بعد قطع العالقات
الدبلوما�سية بينهما يف يناير عام
 ، 2016نتيجةهجمات املحتجني
على البعثات ال�سعودية يف
�إيران .كما �أن الريا�ض تتهم �إيران
بالتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لدول اجلوار وتثري عدم اال�ستقرار
يف الإقليم.
و�إىل ذلك ،ف�إن العالقات

ال�سعودية ـ ال�صينية
يف
تقدما
ت�شهد
ً
التعاون يف خمتلف
وخ�صو�صا
املجاالت
ً
الع�سكري
التعاون
وال�سيا�سي ،مع الأخذ
يف االعتبار �أولوية
النفط.
الرئي�س
وزار
ال�صيني �شي جني
بينغ الريا�ض يف يناير 2016
حيث حتادث مع امللك �سلمان
ب�ش�أن العالقات الثنائية بني
البلدين و�سبل تعزيزها يف خمتلف
املجاالت ،بالإ�ضافة اىل الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.

وكانت ال�صني رحبت عال ًيا
بزيارة ويل ويل العهد وزير
الدفاع ال�سعودي الأمري حممد بن
�سلمان يف �صيف  ،2016حيث
ا�ستقبله الرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ بنف�سه يف ق�رص �ضيافة
دياويوتاي.
ومت على هام�ش الزيارة توقيع
 15اتفاقية ومذكرة تفاهم بني
الريا�ض وبكني ،يف جمال تطوير
ال عن
الطاقة وتخزين النفط ،ف�ض ً
التعاون يف جمال تطوير الإ�سكان
وق�ضايا تتعلق مبوارد املياه
واال�ستثمار يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت.

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إعالن

يعلن جمل�س تن�سيق �ش�ؤون احلج
والعمرة الإرتري للراغبني لأداء فري�ضة
احلج لهذا العام 1438هـ املوافق 2017م
ب�أن الت�سجيل بد�أ مب�شيئة الله يوم الإثنني
 7جمادى الأخر املوافق  6مار�س 2017م
وينتهي يف يوم الأربعاء  15رجب 1438هـ
املوافق � 12أبريل 2017م وعلى الراغبني
يف احلج احل�ضور �إىل مكتبه مبدينة �أ�سمرا
�شارع �أفعبت رقم  138على �أن ي�ست�صحب
معه امل�ستندات الآتية:
� .1صورة من بطاقة الهوية مع ابراز
الأ�صل
� .2صورة من �سند �إثبات موقع �سكنه مع
الأ�صل
 .3جواز �سفر �ساري املفعول
ويف حالة زيادة عدد امل�سجلني عن
العدد املحدد �سيلج�أ املجل�س �إىل �إجراء
القرعة
واهلل ويل التوفيق
جمل�س تن�سيق �ش�ؤون احلج والعمرة الإرتري
�إىل املدعو �آدم �إبراهيم علي ،مبا �أن زوجتك ال�سيدة /حليمة
عبده علي قد رفعت دعوى �ضدك يف حمكمة ع�صب ال�رشعية
تدعي فيه ب�أنك غبت عنها مدة تزيد عن � 5سنوات ف�إن املحكمة
ت�أمرك باملثول �أمامها يف اجلل�سة املقررة يوم 2017 /3 /20م
بنف�سك �أو من ينوب عنك للرد على الدعوى ويف حالة عدم
ح�ضورك يف اجلل�سة املقررة املذكورة �أعاله ف�إن املحكمة
�ستنظر يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة ع�صب ال�شرعية
****************
لقد ح�رضت �أمام املحكمة ال�رشعية مبدينة بارنتو ال�سيدة/
�سامية �إبراهيم عثمان وقدمت عر�ض ًا قالت فيه ب�أن زوجها
ال�سيد /عبده بامبا غائب عنها منذ � 3سنوات لذا نعلنك عرب
هذه اجلريدة الر�سمية �أن حت�رض بنف�سك �أو من ينوب عنك ويف
حالة عدم ح�ضورك �ستتخذ املحكمة القرار الالزم يف خالل
حمكمة بارنتو ال�شرعية
		
�شهر من �صدور هذا الإعالن.
****************
ال�سيد� /إبراهيم عبدالر�سول مبا �أن زوجتك ال�سيدة� /سلمت
جمع عبدال�سيد تدعي �أنك تركتها منذ � 9شهور دون نفقة �أو
ع�رشة زوجية عليه رفعت �ضدك دعوى ت�شكو فيها من ال�رضر
الذي حلق بها لذا نعلنك للح�ضور �إىل املحكمة بجل�ستها التي
�ستعقد خالل �شهر من �صدور الإعالن يف اجلريدة بنف�سك �أو
من ينوب عنك ويف حالة عدم احل�ضور �ستف�صل املحكمة يف
		
الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
****************
�إىل املدعو /حمد �آدم حممد مبا �أن زوجتك ال�سيدة /ا�سيا
حممد علي حممد قد رفعت دعوى �ضدك يف هذه املحكمة تدعي
فيها ب�أنك غبت عنها مدة تزيد عن ثالثة �سنوات ف�إن املحكمة
ال�رشعية بع�صب ت�أمرك باملثول �أمامها يف اجلل�سة املقررة
يوم 2017 /3 /25م بنف�سك او من ينوب عنك للرد على الدعوى
ويف حالة عدم ح�ضورك يف اجلل�سة املذكورة ف�إن املحكمة
�ستنظر بالق�ضية بغيابك.
حمكمة ع�صب ال�شرعية

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين
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�إعالنات

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

لقد ح�رضت �أمام املحكمة ال�رشعية
بع�صب ال�سيدة /را�ضية علي �شفا
وقدمت عر�ض ًا قالت فيه ب�أن زوجها
عثمان �صالح عثمان غائب عنها مدة
�سنة ون�صف تقريب ًا و�إنها مت�رضرة من
النفقة والع�رشة الزوجية .لذا نعلنك عرب هذه اجلريدة �أن حت�رض �أمام املحكمة ال�رشعية بع�صب
يف ا جلل�سة املقررة 2017 /3 /21م بنف�سك �أو من ينوب عنك للرد على الدعوى ويف حالة عدم
ح�ضورك يف اجلل�سة املذكورة ف�إن املحكمة �ستنظر بالق�ضية بغيابك.
حمكمة ع�صب ال�شرعية
****************
�إىل املدعو /حممد �آدم حممد مبا �أن زوجتك املدعية� /صاحلة نا�رص �شفا قد رفعت �ضدك دعوى
ق�ضائية تطالب فيها بالطالق جراء غيابك عنها زهاء � 3سنوات كما تدعي املدعية زوجتك وعليه
حتيطك املحكمة علم ًا ب�أن حت�رض �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف اجلل�سة املقرر عقدها يوم /4 /13
2017م ويف حالة عدم ح�ضورك �أو من ينوب عنك ف�إن املحكمة �ستنظر يف الق�ضية غيابي ًا.
حمكمة م�صوع ال�شرعية
****************
تقدم ال�سيد /عثمان حامد حممدعلي �إىل املحكمة بعر�ض قال فيه لقد �أ�ست�شهد �إبني �آدم عثمان
حامد بتاريخ 2016 /8 /27م وترك من الورثة ال�رشعيني
والده
			
 .1عثمان حامد حممد علي
والدته
			
 .2فاطمة عثمان �صالح
وعلى كل من له �إعرتا�ض ويقول �أنه وارث فاليتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية ومعه ما ي�ستند عليه
من وثائق خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن يف اجلريدة.
حمكمة كرن ال�شرعية
****************
قدم ال�سيد� /آدم �رشيف اجلاري عر�ض ًا قال فيه توفيت والدتنا املرحومة /خديجة حرالأل
قومنجي بتاريخ 2011 /1 /17م وتركت من الورثة ال�رشعيني عدد  9وهم .1عبده �رشيف،
.2مرمي �رشيف�.3 ،آدم �رشيف.4 ،كلثوم �رشيف .5 ،جمعية �رشيف�.6 ،إبراهيم �رشيف.7 ،بابكر
�رشيف�.8 ،سعيدة �رشيف.9 ،عبدالقادر �رشيف ،وعلى من يدعي بالإرث �أو يعرت�ض �أن يتقدم �إىل
حمكمة بارنتو ال�رشعية يف خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
****************
قدم ال�سيد� /إبرهيم حممد جمال حممد �سعيد عر�ضا قال فيه لقد تويف والدنا املرحوم ال�سيد/
حممد جمال حممد �سعيد بت�أريخ 2017 /2/21م وترك من الورثة عدد  5وهم-:
 /1جمال حممد جمال �إبنه
� /2إبرهيم حممد جمال �إبنه
� /3سعدي حممد جمال �إبنته
 /4اببا حممد جمال �إبنته
 /5كربى حممد جمال �إبنته وعلى من يدعي بالإرث اويعرت�ض �أن يتقدم اىل املحكمة ال�رشعية
يف عدقيح بت�أريخ 27/5/2017م
حمكمة عدي قيح ال�شرعية
****************
اىل ال�سيد /مو�س حممود فكاك مبا ان زوجتك ال�سيدة� /أمنه �إدري�س حممد رفعت �ضدك دعوى يف
حمكمة اغردات ال�رشعية تقول فيها انك تركتها دون اي حقوق و�سافرت منها اىل ال�سودان عام
2014م تاركا ايها هذه الفرتة من اي حق وتقول انها ت�رضرت نتيجة الغيبة عنها وعليه تطلب
الطالق لل�رضر وان املحكمة تعلنك للح�ضور خالل ثالثون يوما من ن�رش االعالن يف اجلريدة
الر�سمية بنف�سك �أومن ينوب عنك ويف حالة عدم احل�ضور يف الفرتة املحددة فان املحكمة �سوف
ت�صدر احلكم بغيابك ح�سب الدعوى...
حمكمة �أغردات ال�شرعية
****************
تقدم ال�سيد� /أمان نا�رص �سعيد �إىل املحكمة بعر�ض قال فيه لقد تويف والدي املرحوم /نا�رص
�سعيد حممود بتاريخ 2017 /1 /22م وترك من الورثة ال�رشعيني:
زوجته
 .1ظايد ر�أ�سوم برهاين		
		�إبنه
� .2أمان نا�رص �سعيد
�إبنته
		
 .3منى نا�رص �سعيد
		�إبنه
� .4سمري نا�رص �سعيد
		�إبنه
 .5هيثم نا�رص �سعيد
		�إبنته
� .6أفراح نا�رص �سعيد
			�إبنه
 .7ادال نا�رص �سعيد
وعلى كل من له الإعرتا�ض ويقول �أنه وارث فاليتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية ومعه ما ي�ستند
		
عليه من وثائق خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن يف اجلريدة.
حمكمة كرن ال�شرعية
****************
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عقد فروع �شباب اجلبهة
للدميقراطية
ال�شعبية
والعدالة املقيمون يف كل
من �سوي�رسا وا�ستوكولهم
والعا�صمة
ال�سودية
وجوبا
القطرية الدوحة
بجنوب
و�ضواحيها
اجتماعات
ال�سودان
تقيمية وو�ضعوا خطط
لتعزيز م�شاركتهم يف
التنمية الوطنية.
فقد عقد �شباب اجلبهة
يف مدينة برن ال�سوي�رسية
يف
ال�ساد�س
م�ؤمترهم
التا�سع ع�رش من فرباير
املا�ضي حتت �شعار» كل
�شيئ بعد الوطن».
وقدم ال�سكرتري االول يف
ال�سفارة االرترية يف �سوي�رسا
ال�سيد � /آدم عثمان يف امل�ؤمتر
تو�ضيحا م�سهبا تركز حول
االو�ضاع الراهنة للبالد
والتطورات التي تتحقق يف
خمتلف املجاالت ،باال�ضافة
اىل دور املواطنني الجناح
الربامج التنموية وتفعيل
برامج الت�صدي.
من جانبه قدم م�س�ؤول
ال�شعبية
اجلبهة
للدميقراطية والعدالة يف
اقليم �سوي�رسا ال�سيد
تقريرا
�شل�شي ادري�س
حول ان�شطة الفرع للعام
املا�ضي ،مو�ضحا ان من اهم
برامج العمل للعام اجلاري
هو حفظ التجارب املرتاكمة
وتقوية اجلبهة ال�شعبية
للديقراطية والعدالة.
واكد امل�شاركون اجناح
الربامج التنموية باال�ضافة
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فروع �شباب اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة باخلارج يعقد اجتماعات تفاكرية

اىل ا�ستمرارية ان�شطتهم
ا�رس
ودعم
مل�ساعدة
اكرث
ب�شكل
ال�شهداء
تنظيما وفعاال.
وذكر �سفري ارتريا يف دولة
قطر ال�سيد علي ابراهيم
احمد يف اجتماع �شباب
اجلبهة املنعقد يف الرابع
والع�رشين من فرباير املا�ضي
بان ال�شباب املنظم والواعي
هو اال�سا�س املتني لتعزيز دور
ال�شباب يف جهود التنمية
الوطنية وبرامج الت�صدي،
داعيا �شباب اجلبهة العمل
املرتكز على املعجزات التي
ي�سطرها ال�شباب الجناح
املهام الوطنية.
من جانبه ذكر رئي�س
�شباب اجلبهة للدميقراطية
والعدالة يف قطر ال�شاب
�شمبل قيالي دعم قدرات
يف
ال�شباب
ومهارات
خمتلف املجاالت لتعزيز
جهود
يف
م�شاركتهم
التنمية الوطنية والربامج
الوطنية االخرى املو�ضوعة،

بناء معمل حتاليل يف عيادة �سلعا

جتري اعمال بناء معمل حتاليل يف عيادة �سلعا باقليم عن�سبا.
واو�ضح م�س�ؤول العيادة املمر�ض زمنف�س قربل�ؤول عن اجناز 80%

من اعمال الت�شييد  ،حيث �سي�ساهم املعمل بعد اكتمال بنائه
لتقدمي خدمات �صحية جيدة وت�شخي�ص االمرا�ض ب�رسعة.

وت�ضم عيادة �سلعا غرف رعاية االمومة والطفولة ومراجعة

املر�ضى والتطعيم وانتظار احلوامل والوالدة وال�صيدلة ورقاد
املر�ضى وم�صدر كهربائي من الطاقة ال�شم�سية وجتهيزات
اخرى.

العدد ()110

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

مو�ضحا عن تعزيز ان�شطة
�شباب اجلبهة وفق تلك
الربامج املخططة.
من جهة اخرى عقد �شباب
اجلبهة يف جوبا جمهورية
ندوة
ال�سودان
جنوب
تركزت حول معنى واهمية
وترابطها
االيدولوجية
ال�سيا�سي،
باملجال
وايدلوجية التاريخ االرتري،
وتطر ان�شطة التعدين يف
ارتريا وتقدمها.
كما اجرى �شباب اجلبهة
يف ا�ستوكهومل ال�سويدية
م�ؤمتره حتت �شعار «تقوية

اجلبهة» مل�ضاعفة الربامج
والت�صدي
التنموية
الوطني.
باعمال
القائم
وذكر
ال�سفارة االرترية يف الدول
ال�سيد
اال�سكندنافية
يونا�س مانا تنفيذ م�شاريع
تنموية ذات ا�سا�س متنني
بف�ضل الربامج التنموية
املن�سقة اجلارية والت�صدي
بني احلكومة
الوطني
وال�شعب االرتري ،م�شريا اىل
تقوية اجلبهة لتعزيز املهام
الوطنية اكرث فاكرث.

العثور على �آثار يف �شمال البحر االحمر

عرثت اعمال اال�ستك�شاف التي يقوم بها اخلرباء االرتريني
وااليطالني على �آثار ذات اهمية كبرية يف اقليم �شمال
البحر االحمر .
وقال م�س�ؤول متحف اقليم �شمال البحر االحمر ال�سيد/
يوهن�س قربي�سو�س ان الهدف من اعمال التنقيب على
الآثار اجلارية يف عدولي�س وبويا  ،هو ا�ستك�شاف التاريخ
االثري الرتريا وحفظه وجعله جاذبا لل�سياحة ،م�شريا
اىل العثور حتى الآن على ادوات منزلية اثرية ون�صب.
واو�ضح عن العثور يف عدولي�س عام  2015على �آثار �شملت
كني�سة �شيدت يف القرنني الرابع واخلام�س ورفاة ان�سان
وعمالت معدنية وحلي و�صليب ،م�شريا اىل التعاون اجليد
ل�سكان املنطقة حلماية الآثار ومهام التنقيب.
وقال رئي�س البعثة االيطالية ال�ستك�شاف الآثار ال�سيد
اجنلو كا�ستيلوين ان يعرثون على اثار هام  ،م�شيدا بدور
اخلرباء االرتريني.
وت�ؤكد الوثائق التاريخية بان ميناء عدولي�س االثري كان
يخدم كو�سيلة ات�صال رئي�سية لالن�شطة التجارية
بني افريقيا واالرا�ضي العربية و�آ�سيا منذ عام  2000قبل
امليالد.
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القانون ينق�سم اىل ق�سمني – القانون
املدين وقانون العقوبات .فالقانون
املدين ي�ضم جماالت عدة ،منها قانون
اال�شخا�ص – وقانون املمتلكات – وقانون
اال�رسة – وقانون املرياث – وقانون
العقود – والقانون التجاري – وقانون
البحار  ..وغريه .اما قانون العقوبات
فيتم عرب االعالن القانوين كما هو متبع
يف عدة دول ،ويت�ضمن ا�س�سا �شاملة
لقانون جنائي واحد لكل ال�سلوك التي
يرف�ضها املجتمع ،وي�ضع �سل�سلة قائمة
العقوبات ب�ش�أنها .ف�ضال عن ذلك ،هنالك
اعالن قانوين ا�ضايف لدولة ما يت�ضمن
بع�ضا من قوانني جنائية ،وما يرتتب
عليها من عقوبات ،وهذا ي�شكل جزء ًا
من القانون اجلنائي للدولة نف�سها.
فالقانون اجلنائي اذن هو القانون الذي
ي�شكل مر�آة ملدى تطور املجتمع ور�سوخ
عاداته وتقاليده وقيمه اال�صيلة ،وهو
اي�ضا القانون الذي يت�ضمن قائمة عقوبات
ملا يعتربه املجتمع خمال وجرم ًا يحذر
منه ويعاقب افراد املجتمع اذا اقدموا
على ارتكابه .وينطبق ذلك على املجتمع
االرتري اي�ض ًا .فان قانون ًا جنائي ًا قد اعد
ويعترب جاهز ًا للعمل به ،ب�ش�أن االعمال
االجرامية والعيوب التي ينبذها املجتمع
االرتري ،و�سل�سلة العقوبات التي ينالها
مرتكبوها.
فقانون العقوبات االرتري يت�ضمن
 396مادة وتدرج حتت ف�صلني او ق�سمني
كبريين هما – ق�سم عام وق�سم خا�ص.
فالق�سم العام يندرج حتته  106مادة،
بع�ضها يعطى معنى ويحلل م�صطلحات
مثل الهدف اال�سا�سي لقانون العقوبات
ُ
امل�سائلة
لدولة ارتريا ،ومبادئ
اجلنائية ،والعنا�رص التي تت�ضمنها
ُ
امل�سائلة اجلنائية ،واالو�ضاع التي
لي�س بها م�سائلة جنائية ،وانواع
واهداف العقوبات ...الخ .وي�شمل اي�ض ًا
توجيهات تتعلق بتطبيق املواد التي
يت�ضمنها الق�سم اخلا�ص .ف�ض ًال عن ذلك
يت�ضمن الق�سم العام مبادئ وم�صطلحات
تدافع يف اطار العدالة اجلنائية عن
ال�شخ�ص الربيئ حتى ال يتعر�ض للظلم،
واي�ضا عدم معاقبة اجلاين اكرث مما
ينبغي .بينما يت�ضمن الق�سم اخلا�ص
يف قانون العقوبات لدولة ارتريا 290
مادة ب�ش�أن ال�سلوك او الطبيعة امل�سلكية
(العمل او االمتناع) التي تعر�ض للعقوبة
اجلنائية ،ا�ضافة اىل قائمة العقوبات
املالزمة لها.
ان الهدف اال�سا�سي لقانون العقوبات
االرتري هو �صون النظام ،وال�سالم،
و�أمن الدولة وقاطنيها ،ح�سب ما ن�ص
عليه الق�سم العام .ويف �سبيل حتقيق هذا
الهدف هنالك طريقتني – االوىل – االعالن
عن ال�سلوك والطبيعة امل�سلكية املنبوذة
يف املجتمع وتو�ضيح قائمة العقوبات
املرتتبة عليها ،والعمل على توعية
افراد املجتمع بذلك واعطاء التحذيرات
اجلادة ملن جتاوزها .ولت�أكيد اتباع هذه
الطريقة يف القانون اجلنائي ،واعطاء
االنذار والتحذير اجلاد كما ينبغي ،البد
من االلتزام باملبادئ التالية-:
 )1مبد�أ ال�شفافية والو�ضوح -:القانون
يعني التعبري بالكلمات ملعنى �سلوك
وطبيعة بنى الب�رش .وان �سلوك بنى الب�رش
يعني الفعل او االمتناع عن الفعل ،والفعل
ميكن ان يكون فع ًال بناء ًا او فعل هدام ًا.
فالقانون اجلنائي اذن مينع بنى الب�رش
من الفعل الهدام  ،ويدفع بتنفيذ العمل
البناء وفق ًا للمواد التي يت�ضمنها علم
القانون .وان جتاوز هذه املواد امللزمة
يف القانون اجلنائي يرتتب عليها عقوبات
مالية وعقوبات بال�سجن .فعدم االلتزام
مبواد القانون اجلنائي كما ا�سلفنا ذكره،
يعر�ض لعقوبات ج�سيمة ،وان املجتمع
البد ان يوجه اليه انذار ًا وا�ضح ًا وبلغة
�سهلة اال�ستيعاب ،وكلمات وا�ضحة ال
لب�س فيها ،لتف�سري مواد القانون اجلنائي
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قانون العقوبات االرتري
(احللقة االوىل)

بعبارات غري قابلة للت�أويل ،وذلك بهدف
احلد من العمل اجلنائي ،وتطبيق ًا ملبد�أ
ال�شفافية والو�ضوح.
مبد�أ العقوبة امل�ستحقة -:ان الهدف
)2
او الغاية املرجوة من القانون اجلنائي،
ال تتوقف فقط على االعالن باالنذار
اجلاد من ارتكاب اجلرمية ،ولكن ينبغي
على القانون اجلنائي ان يحدد العقوبة
امل�ستحقة والرادعة التي من �ش�أنها ازالة
اي �سلوك غري �سوى او ظاهرة �سلبية
معينة .الن العقوبة غري الرادعة او غري
امل�ستحقة ،قد ت�ؤدي اىل عدم االن�صياع،
ويف حالة عدم االن�صياع للقانون يرتتب
عليه �سلوك اال�ستخفاف وبالتايل اتخاذ
خطوات ال تتقيد بالقانون .ف�آذا اراد
املجتمع ان ي�سود االلتزام بالقانون،
يجب ان تق�ضي مواد القانون اجلنائي
عقوبات فعالة وعادلة ،وهذا ي�ؤكد مبد�أ
العقوبة امل�ستحقة.
 )3مبد�أ ت�أكيد العقوبة -:ينبغي ان تكون
العقوبات جلرائم من نوع واحد ،تطبق
ب�صورة مت�ساوية او متقاربة جد ًا .عندئذ
تت�أكد العقوبة ،وتكون معلومة �سلف ًا
لدى املجتمع الذي تلقى االنذار الالزم
ب�ش�أنها .واذا كانت عقوبات جرائم من
نوع واحد ،متفاوة جد ًا من حيث الكم او
النوع ،عندها ت�ؤدي اىل اختالل املقاي�س
املو�ضوعية ،فتربز اخل�صو�صية ،وتكون
خالية من مبد�أ ت�أكيد العقوبة ،وت�ؤثر
�سلب ًا ازاء االن�صياع للقانون .لذلك فان
قانون العقوبات االرتري يهدف اىل
تثبيت مبد�أ ت�أكيد العقوبة من خالل
ت�ضيق الفجوة او الفارق بني ادنى واعلى
�سقف للعقوبة.
 )4مبد�أ اخلدمات الدائمة -:ان القانون
ي�أخذ يف االعتبار كل جماالت ودرجات
التطور للمجتمع ،وازدهاره م�ستقبالً،
وعليه يتم �صياغة م�سودة القانون على
هذا اال�سا�س ،ومن ثم يجري التح�سني
والتعديل على حمتواها بني احلني
واالخر وفقا ملرا�سيم قانونية .اال انه من
ال�صعوبة مبكان ان يتابع املجتمع تلك
التعديالت والتبديالت يف القانون ،الن
التعديل يف مو�ضوع قانوين واحد يتطلب
االطالع على مراجع عدة وا�ست�شارات
قانونية ،ولي�س ب�إمكان املجتمع تتبع
ذلك ومعرفة مايرتتب عليه .لذلك ي�صبح
من ال�رضوري ان يدرك املجتمع املرا�سيم
القانونية والتحذيرات املوجهة اليه
بطريقة ال لب�س فيها ،كما ان تلك
التعديالت تدخل يف االعتبار االو�ضاع
القائمة والتطور امل�ستقبلي الذي ي�صبو
اليه املجتمع وتقومي �سلوك وطبيعة افراد
املجتمع ب�إ�ستمرار.
قانون العقوبات:
ت�شكل العقوبات احدى الو�سائل الهامة
للحد من االحداث اجلنائية .فكما ا�سلفنا
الذكر ،يهدف القانون اجلنائي تو�ضيح
العقوبات التي ترتتب على ارتكاب
اجلرمية ،ويعطى االنذارات اجلادة لردع
مرتكبي اجلرمية ،ومن ال ين�صاع لتلك
التحذيرات من افراد املجتمع يواجه
العقوبات الرادعة ،وذلك للحد من احداث
مزيد من اجلرائم .وهنا يطر�أ �س�ؤال
مفاده – كيف ميكن العقوبات ان حتد من

اجلرائم ؟
ولالجابة على هذا ال�س�ؤال نقول – ظل
املخت�صون يف علم العقوبات يحققون
ويدر�سون ويدونون اال�ستنتاجات منذ
القدم ،حول اهداف العقوبات وا�سبابها.
واجما ًال تو�صلوا اىل ثالثة ا�ساليب
للعقوبات ت�ؤدي او تهدف للحد من احداث
مزيد من اجلرائم .وهى-:
 )1احلد من اجلرمية:
ان الهدف امللمو�س من اقرار العقوبة
بالدرجة االوىل ،هو احلد من حدوث مزيد
من اجلرائم .وميكننا تق�سيم ذلك اىل
جزئني – عام وخا�ص .فاحلد من اجلرمية
ب�شكل خا�ص ،يعني ان ال�شخ�ص الذي نال
العقوبة يكون قد ا�ستوعب در�س ًا قا�سي ًا،
وتكبد نتيجة العقوبة خ�سارة تفوق حجم
املك�سب الذي جناه من ارتكاب اجلرمية،
وبالتايل �سوف لن يقدم على ارتكاب
جرمية اخرى .اما احلد من من اجلرمية
ب�شكل عام ،يعني ان ا�شخا�ص اخرين يف
املجتمع قد ا�ستوعبوا در�س ًا عن نتيجة
العقوبة القا�سية التي تكبدها من ارتكب
اجلرمية ،االمر الذي يجعلهم يكفون عن
اال�شرتاك يف االعمال االجرامية .وهذا
الهدف يعتمد غالب ًا على التخويف من
خالل تطبيق عقوبات قا�سية اىل حدما.
فالقانون اجلنائي يت�ضمن عقوبات
مالية ،وعقوبات ال�سجن املخفف،
وال�سجن امل�شدد ،اىل جانب عقوبات
ا�سا�سية اخرى .لذلك فان كل جرمية
تواجه احكام عقوبات توازيها .مع االخذ
يف االعتبار – حجم اجلرمية املرتكبة –
واالو�ضاع التي حدثت يف ظلها اجلرمية
– والدافع من وراء اجلرمية – وخلفية
مرتكب اجلرمية  ..وغريها من العنا�رص
التي ت�ساعد على تقدير حجم اجلرمية،
ومتنح ال�سلطة الق�ضائية ا�صدار احلكم
بالعقوبة املوازية للجرمية.
 )2مكافحة اجلرمية:
ت�أتي مكافحة اجلرمية يف املرتبة
الثانية للهدف امللمو�س للحد من حدوث
مزيد من اجلرائم ،وذلك "بازالة م�سببات
وطرق وقوع اجلرمية ".وهذا يعني ابعاد
املجرميني اخلطريني عن املجتمع،
باعتبارهم مل يتعزوا من العقوبات
التي �سبق ان نالوها ،وبالتايل ت�ضيق
فر�ص ارتكاب اجلرمية ،ومن ثم العمل
على ابعاد اخلوف والرعب الذي يخلقه
ا�ؤلئك املجرمون لدى املجتمع .فعقوبة
احلكم امل�ؤبد او حكم االعدام هى من
بني العقوبات التي تخدم هذا الغر�ض،
وهى اي�ضا من بني االحكام التي ن�ص
عليها القانون ،فهذا النوع من العقوبات
للمجرميني كفيل بان يجعل املجتمع
خايل من املجرمني .ف�ض ًال عن ذلك ان
قانون العقوبات االرتري ي�شمل اي�ضا
لنف�س الهدف ،عقوبات مماثلة لقلة من
اجلرائم النكراء ،وجرائم متتالية مل يتعز
ا�صحابها من العقوبات التي واجهوها.
ي�ضاف اىل ذلك اجلرائم املتكررة والتي
ترتبط معظمها باملكا�سب املادية
للمجرمني – كال�رسقة – وقطع الطريق –
وا�ستالم مواد م�رسوقة – واالخالل باالمانة
– واالحتيال  ..وغريها من اجلرائم التي
يحاكم عليها القانون ،وان معظم مرتكبي
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مثل هذه اجلرائم ب�شكل متكرر ،و�صدرت
بحقهم عقوبات رادعة من قبل املحاكم،
واكدت �سجالت وحما�رض التحقيقات تكرار
جرائمهم ،فان قانون العقوبات االرتري
قد ا�شتمل على احكام من �ش�أنها ابعاد مثل
ه�ؤالء املجرمني عن املجتمع.
فعلى �سبيل املثال :ان ال�شخ�ص
املدان بجرمية ال�رسقة املتكررة ،مل
يلبث ان خرج من ال�سجن بعد ان اكمل
مدة العقوبة ،ثم قب�ض عليه مرة اخرى
بارتكاب جرمية ال�رسقة ،فان عقوبته
قد ت�صل حتى  27عام ًا من ال�سجن ح�سب
مان�ص عليه قانون العقوبات االرتري.
وبهذا اال�سلوب ميكن ابعاد مثل ه�ؤالء
عن املجتمع ،والعمل على خال�صه منهم
وازالة الرعب عن افراده.
 )3اال�صالحية او ال�سجن:
ت�أتي اال�صالحية يف املرتبة الثالثة
للهدف امللمو�س ملكافحة اجلرمية .
فخرباء مكافحة اجلرمية يقرون ان الدافع
القدام �شخ�ص ما على ارتكاب اجلرمية،
هو نتيجة لعدم ا�ستقراره اجتماعيا
– واقت�صاديا – وفكريا – وذهنيا ..
الخ ،وبالتايل ينمى يف دواخله ميوالت
اجرامية .وان العقوبات التي ينالها
املجرمون ،لي�ست عقاب ًا من اجل
العقاب ،بل الهدف منها التعرف على
ا�سباب امليوالت االجرامية لدى ال�شخ�ص
ومن ثم العمل على معاجلتها وا�ستئ�صالها
قدر امل�ستطاع .فبعد العالج ميكن تقومي
املجرم وحتويله اىل �شخ�ص يحرتم
القانون وي�صبح مواطن ًا �صاحل ًا داخل
املجتمع .فقانون العقوبات بالطبع
يخدم هذا الهدف ،وعليه يجب ان ي�أخذ
يف االعتبار – حجم اجلرمية املرتكبة،
وخلفية املجرم ودرا�سة او�ضاعه ،وكذا
زمن وا�سلوب العقوبة التي �سينالها
بهدف ت�صحيحه وتقومي �سلوكه ،بح�سب
مقرتحات اخلرباء .فاذا كان الهدف
من ال�سجن احلد من اجلرمية با�سلوب
تخويف املجرم ،وتقوم اال�صالحية
بتوعيته وت�أهيله مهني ًا وتوفري اخلدمات
ال�صحية له ،وت�ضافرت اجلهود ال�صالحه
وحت�سني و�ضعه املهني خالل فرتة بقاءه
يف ال�سجن ،عندها �سوف حتقق العقوبة
النتائج املرجوة .لذلك فان قانون
العقوبات االرتري ،يت�ضمن احكام ًا تويل
االهتمام والرتكيز على ايواء مرتكبي
اجلرائم يف اال�صالحيات بهدف تقومي
�سلوكهم وحت�سني او�ضاعهم املهنية.
فمثال:
اذا اقدم مرتكب اجلرمية الذي �صدر
بحقه احلكم بال�سجن ،بدفع تعوي�ض او
مت اعالن ال�صلح بينه وبني ال�ضحية ،او
حققت اجلهود التي بذلت لتقومي وتهذيب
�سلوكه خالل الفرتة التي ق�ضاها يف
اال�صالحية غاياتها املرجوة ،وبالتايل
تر�سخت القناعة لدى ادارة ال�سجن بانه
يف حال اخالء �سبيل هذا ال�سجني ال ي�شكل
تهديد ًا ل�سالمة املجتمع ،نظر ًا ملا اكت�سبه
من �سلوك �سوى ومطمئن ،عندها ت�ستطيع
املحكمة تخفيف احلكم الذي �صدر عليه
اىل ثلثني ( . )2\3واذا كان قد حكم عليه
بامل�ؤبد ميكنها تخفيف املدة اىل 20
عام ًا.
ا�ضافة اىل ذلك ،فان اجراءات القانون
العام او القانون اخلا�ص لقانون
العقوبات االرتري ت�شمل احكام ًا ت�سمح
للمحاكم بتخفيف احلكم دون حتديد ،اي
ان املحكمة ميكنها ان ت�صدر حكما على
ال�شخ�ص الذي وجد متلب�سا باجلرمية،
ان يكون طليق ًا ح�سب مان�ص عليه الق�سم
العام لقانون العقوبات االرتري .بعبارة
اخرى ،ان املحكمة وبعد النظر اىل
كافة او�ضاع ال�شخ�ص املتهم باجلرمية،
وتو�صلت اىل قناعة بانه لي�س بال�رضورة
ادخاله ال�سجن او اال�صالحية ،يف حال ان
�ضمريه انبه او ندم على ما فعله ،وانه
�سوف لن ي�شرتك يف حدث اجرامي اخر.
عندئذ ميكنها ان ت�صدر حكم ًا خمفف ًا ،او

ت�صدر حكم ُا بعقوبة اخرى غري ال�سجن،
وان تبقى املجرم حتت املراقبة ملدة
متتد بني � 6أ�شهر وخم�سة اعوام ،او
الغاء كلي او جزئي للحكم  ..الخ من
ال�صالحيات التي تت�ضمنها احكام قانون
العقوبات االرتري .وعليه ان اال�صالحية
التي و�ضعها قانون العقوبات يف طليعة
اهدافه ،قد و�ضعت نظام عقوبات ت�شدد
على �رضورة النظر اىل اجلرمية بكافة
جوانبها وابعادها ،واتاحت املجال
لتحديد العقوبة املنا�سبة للجرم والتي
من �ش�أنها اال�سهام يف ت�أهيله وا�صالحه
وتقومي �سلوكه.
ان قانون العقوبات االرتري قد ت�ضمن
ا�ضافة اىل قانون (نظام) العقوبات الذي
ا�سلفنا �رسده ،قانون "االفراج امل�رشوط"
بهدف التو�صل اىل نتائج ملمو�سة
لال�صالحيات .حيث ان املحكمة ت�أخذ
يف االعتبار او�ضاع اجلاين ،اثر ادانته
باجلرمية ايا كان حجمها وا�سلوب ارتكابه
للجرمية ،وعقب النطق بالعقوبة ،يجوز
للمحكمة ان ت�أمر بوقف تنفيذ احلكم
وت�ضع املحكوم يف اختبار لفرتة حمددة،
حينما تقتنع املحكمة ان ذلك �سي�ساعد
على ا�صالح اجلاين وعودته اىل احلالة
الطبيعية .وازاء هذه اخلطوة (االجراء)
يتطلب من اجلاين ادراك ان هذه اخلطوة
اتخذت مل�صلحته وبالتايل عليه حت�سني
وا�صالح �سلوكه وابداء التعاون املطلوب
منه ،واذا مل يلتزم اجلاين ب�رشوط االفراج
خالل الفرتة املحددة ،وجتاوز احد
او بع�ض ال�رشوط ،يلغى قرار االفراج
امل�رشوط ،وي�ضطر اىل تنفيذ عقوبته.
وا�ستناد ًا ملادة االفراج امل�رشوط التي
ن�ص عليها قانون العقوبات االرتري ،ف�إن
ال�شخ�ص اثر ادانته باجلرمية ،ينقل اىل
ال�سجن او اال�صالحية لينال عقوبته ويتم
ا�صالحه .وخالل الفرتة التي يق�ضيها
اجلاين يف اال�صالحية ،اذا �سعى للتخلي
عن الطبيعة االجرامية لديه ،واالنخراط
يف الدرا�سات االكادميية وحت�صيل اخلربات
املهنية ،وا�ضحى مواطنا �صاحلا ومنتجا
ميكنه ان ينخرط يف املجتمع ،فكريا قدر
االمكان ،وحكمتا ،واكادمييا ومهنيا من
خالل كل ما يعطى له من تدريب وت�أهيل،
ومتارين ريا�ضية للحفاظ على ال�صحة
البدنية ،وميار�س ن�شاطات انتاجية ..
وغريها .فالقرار الذي يق�ضي اوال باالفراج
امل�رشوط ينبني على االعتبارات امل�شمولة
بتقرير ادارة ال�سجن خالل الفرتة التي
ام�ضاها يف ال�سجن او اال�صالحية .فان
�سلوك اجلاين داخل ال�سجن واجلهود
التي بذلت يف �سبيل ا�صالحه كلها تقود
اىل ا�ستنتاج ايجابي – حيث ندم على
اجلرمية التي ارتكبها وميكنه االنخراط
يف املجتمع وين�صاع للقانون – وقد تعلم
مهنة ي�ستطيع ان يعي�ش منها – وا�صبح
مواطن �صالح وملتزم  ..الخ ،ومن خالل
هذا التحول امللمو�س ،تتقدم ادارة ال�سجن
او اال�صالحية بطلب "االفراج امل�رشوط"
لهذا ال�سجني اىل املحكمة .ومن ثم تقوم
املحكمة بدرا�سة وتقييم بهذا اخل�صو�ص،
وتقرر فيما بعد القبول او الرف�ض
لطلب "االفراج امل�رشوط"  .ووفقا ملواد
قانون العقوبات االرتري – فان املحكوم
بال�سجن الذي ام�ضى ثلثي فرتة حكمه
(عقوبته) ي�ستحق االفراج امل�رشوط ،اما
املحكوم مدى احلياة (امل�ؤبد) الذي ام�ضى
 20عام ًا من العقوبة ،ي�ستحق االفراج
امل�رشوط .وكما هو وا�ضح من العنوان
فان االفراج عن ال�سجني ال يتم اال ب�رشوط،
فبالن�سبة لكل جاين يراقب على مدى
الفرتة املتبقية له من احلكم او العقوبة
التي �صدرت بحقه .اما اجلاين املحكوم
بال�سجن مدى احلياة ف�إن مدة مراقبته
متتد اىل خم�سة اعوام .علما انه خالل
فرتة املراقبة اذا ت�أكد ان �سلوكه مل يتب َدل
ومل يقوم ممار�ساته،عندها يتم الغاء
االفراج امل�رشوط ،ويعود اىل ال�سجن
لق�ضاء الفرتة املتبقية من عقوبته.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

النجاح نتيجة لل�صرب واملثابرة
عربي حممد قيتا

ظلت ال�شابة عالية �إبراهيم معلم
منذ طفولتها تهتم بتلقي العمل
والتعليم �إىل حد كبري  ،والذي يفوق
حبها البنائها مما لفت ذلك �إنتباه
كل من حولها من النا�س و�أ�رستها
و�أ�صبحت �إمر�أه مثالية يقتدي بها.
ولدت عالية مبدينة بورت �سودان
،وترعرعت بها ،وعندما بلغت �سن
الر�شد عزم والداها على �إدخالها
املدر�سة باملرحلة االبتدائية ومت
ت�سجيلها بال�صف االول ،بالرغم
من �أنها بد�أت ال�صف االول الدرا�سي
وعندما نالت �إرتريا ا�ستقاللها،
بادرت �إ�رسة عالية بالرجوع اىل
�أر�ض الوطن م�ست�صحبني معهم
�إبنتهم عالية اىل الوطن واىل
مدينة نقفة والتحقت مبدر�سة الر�ش
بوند�ستوم االبتدائية ملوا�صلة
تعليمها باملرحلة االبتدائية.
كانت عالية متفوقه ومثابرة
�سواء
بتعليمها بدون مبالغة ،وذلك
ً
باملراحل االبتدائية او املتو�سطة او
الثانوية فقد كانت حترز الدرجات
العالية وحتوز على املرتبة االوىل
�ضمن الطالب املتفوقني ،وكانت
تتفوق حتى على م�ستوى الف�صول
الدرا�سية يف مدر�ستها  ،وقد �أنهت
تعليمها بالعام 2004م وذلك
بال�صف احلادي ع�رش باملرحلة
الثانوية.
اجلوائز التقديرية التي كانت
تنالها عالية عاما بعد عام مكنتها
من الو�صول اىل �أعلى املراتب بدون
�أدنى �شك ،جعلها ت�ضاعف همتها
وجهدها بالتعليم وتو�سع ر�ؤاها
امل�ستقبلية حول التعليم بثقه عالية
ومتينه.
عدا ذلك ف�إن كل النجاحات التي
كانت عالية ت�سجلها يف م�سريتها
التعليمية عاما �إثر �آخر جعلتها
تتحمل امل�س�ؤولية على عاتقها لي�س
مب�ضاعفة من م�ستوى جهدها فقط بل
مكنها الن تكون عامل م�ؤثر يف ذلك
املجتمع واملنطقة التي كانت تعي�ش
فيها خا�صة لكافة الن�ساء ،والتي
�أ�صبحت متثل لهن املر�أة املثالية
امل�ؤثرة عليهن يوما بعد يوم،
بجانب ذلك فقد مكنها جناحها من
�إكت�ساب الكرامة واالحرتام والتقدير
من املجتمع ب�شكل كبري  ،وبتلك
الر�ؤيا الثاقبة القائلة " �س�أنفع
نف�سي و�أ�رستي ووطني " �أ�صبحت

را�سخة يف خميلتها ب�شكل ثابت.
كل هذه النجاحات التي �أحرزتها
عالية مل تكن فقط نتيجة جهدها
وتفانيها وحدها فقط  ،بل كان دور
ا�رستها كبريا يف موا�صلة تعليمها
وال ت�ستطيع عالية ن�سيانه النها
حقيقة دامغة الميكن جتاوزها ،
وتلك الن�صائح الرا�شدة التي كانت
تقدم اليها من �أ�رستها وجمتمعها
والقائلة " هذا �أف�ضل لك � ...أفعلي
كذا وكذا " والتي كانت منبثقة من
�إهتمامهم بها و�شعورهم الزائد
بامل�س�ؤولية ومتنيهم لها بالنجاح
والتوفيق وهذه الر�ؤى الناحجة
فكرت بها عالية ملي ًا مع خميلتها
والتي ال تدخلها يف �أي م�ساومة
لتخلي عنها .
ويف بع�ض االوقات واجه عالية
موقف ًا �صعب ًا مع �أ�رستها وتروي لنا
كيفي عملت على �إجتيازها لذلك
املوقف قائلة " يف احلقيقة ف�إن كل
�أ�رسة مبا فيها الوالدين يتمنون
اخلري البنائهم ،خا�صة اذا كانت
�إنثى  ،يتمنون �أن تتزوج وتنجب
االبناء وتكون �أ�رسة �سعيدة،
وبالرغم من �أن والدي كانا يقدران
مدى �إهتمامي البالغ لتحقيق
�أحالمي عرب التعليم ،وقد كانت
عقليتهم غري بعيدة عن القول بان
املر�آة البد ان تتزوج وتكون �أ�رسة
يف الوقت املنا�سب ،وكنت افهم هذا
احلر�ص مبخيلتي منذ البداية ،ومن
جانبهم �أي�ضا فقد كانوا يوعظونني
منذ القدم  ،ولذلك كنت �أ�ضع هذا
االمر بعني االعتبار واوا�صل درا�ستي
وتعليمي االكادميي ،ومع �إمتامي
لتعليم باملرحلة الثانوية عر�ضت
وطرحت علي م�س�ألة الزواج ب�شكل
مبكر ومت�سارع ،وبالرغم من ذلك
ف�إن والداي كانا يقدران ويفهمان
ظرويف وطموحي ،كما �أنهم يتمنون
يل حياة زوجية مالئمة وب�إجناب
االبناء والذرية ،فهم بنف�س
امل�ستوىاي�ض ًا يتمنون �أن �أبلغ لأعلى
م�ستويات التعليم ،وذلك بت�شجيعهم
يل والوقوف بجانبي باملراحل
ال�سابقة حتى �أكمل ال�صف احلادي
ع�رش ،وقد طالبتهم ب�أن يوا�صلوا
نف�س تلك الهمة والت�شجيع بجانبي،
وقد تفاهمت مع والداي على ان هذا
الزواج الينبغي ان يكون حجر عرثة
�أمام تعليمي ،ومن جانبهم اي�ض ًا فهم
مل يرغبوا يف عرقلتي عن �آداء التعليم
وموا�صلة م�رشوعي وحتقيق اهدايف

امل�ستقبلية عرب التعليم ،وعلى
هذا اال�سا�س واملبد�أ الذي ترا�ضينا
عليه فقد �أمتمت ال�صف احلادي ع�رش
بالعام 2004م وتزوجت يف احلال "
.
وبالرغم من ذلك ف�إن عالية
وبعد مرور زواجها فقد ت�صدت لكل
التحديات التي واجهتها لتوفق
مابني املهام املنزلية الزوجية
والقيام مبتابعة الدرا�سة اجلامعية،
وقد واجهت ذلك ببذل املزيد من
اجلهد والتحلي بال�صرب الطويل التي
قررت عالية التم�سك بهما ،وبدون
ان ت�ضيع وقتها بادرت بالذهاب
اىل �ساوا حيث كانت �ضمن منت�سبي
الدفعة  18للخدمة الوطنية،
وام�ضت فرتة ن�صف �شهر الع�سل يف
مدينة نقفة التي در�ست وتزوجت
فيها ،و�أكملت الن�صف الآخر يف �ساوا
مع �آدائها للتعليم الآكادميي بجانب
التدريب الع�سكري.
قالت عالية" عندما ذهبت من نقفة
اىل �ساوا مل �أكن �أعترب نف�سي �إمر�أة
متزوجة بل طالبة ت�ؤدي تعليمها
 ،وبدون �أن �ألتفت اىل الوراء فقد
كان همي الآول �إحراز الدرجات
العليا ،وان اكون من �ضمن الطالب
املتفوقني املثاليني وكنت �أحمل
هذا الت�صور يف ذاكرتي و�أ�ضعه �ضمن
�أولوياتي ،مما مكنني لأن �أت�صدي
لكل التحديات وال�صعوبات التي
واجهتنى يف �ساوا بالت�سلح بال�صرب
والعزمية ،وا�ستطعت بذلك �أن
�أكون �ضمن الطالب املتفوقني" كما
ذكرت عالية يف جممل حديثها ،
و�أ�ضافت  ،فيما يتعلق بالدرجات
التي �أحرزتها بالقول " كنت على
ثقه كبرية لأن �أحرز الدرجة الكاملة
ب�إمتحان ال�شهادة الثانوية ،وقد
حظيت بدرجة البكلريو�س التي
كنت �أحتاجها ،وبذلك �إنتقلت من
�ساوا اىل الكلية التي التحقت بها،
وبعد دخويل اىل الكلية علمت انه
�سيتم �إخ�ضاعنا المتحان الت�صفية
لكل الطالب مما دعاين الن �أ�ضاعف
جهدي لإجتياز هذا االمتحان ،وعلى
هذا اال�سا�س دخلت اىل املعهد االرتري
للعلوم والتكنولوجيا مباي نفحي
واخرتت تخ�ص�ص علوم الطب وعلوم
التمري�ض " " common course
وبد�أت العام اجلامعي الأول وذلك
ببذل اجلهد واملذاكرة امل�ضنية،
وكما تقول عالية ف�إن ال�سنة
اجلامعية االوىل خا�صة بكلية الطب

ب�أ�سمرا كانت عاما �صعب ًا لعالية،
ومل تكن لديها �أي فكرة عن �أو�ضاع
الكليات وطرق معي�شتها ،خا�صة
مع مثل هذه الظروف واالحوال ف�إنك
حتتاج اىل من ير�شدك ويلهمك،
واال ف�إنك حتتاج ملكان تذاكر فيه
درو�سك وقد تختلط عليك االمور،
بالرغم من انك تتوفر لديك الكفاءة
العلمية والفهم والرغبة ،و�إذا مل
جتتهد قد يتم ف�صلك من الدرا�سة،
تقول"لذا ف�إن ال�سنة االوىل �إجتزتها
ب�صعوبة ،كما ذكرت عالية وت�ضيف
بالقول فيما يتعلق بجانب ذلك من
حياتها الزوجية واجناب االبناء
قائلة " �أتذكر عندما تلقينا الدورة
اجلماعية بد�أ حينها بت�شييد البنية
التحتية لطب اال�سنان ،ويقومون
بتجهيز االدوات واالجهزة الطبية
ففي تلك الفرتة والتي مل يكن فيها
التعليم مكثف ًا ،و�إرتباط ًا بذلك فقد
�أخذت �إجازة ملدة عام واحد ،وقد
�أجنبت طفلتي و�سميتها �آية ،لذا مل
مي�ضي الوقت بدون فائدة ،و�أما
�أخوها اال�صغر والذي �سميناه عماد
فقد ولد يف وقت �سيئ ،وذلك الين
كنت يف فرتة درا�سية مكثفة والتي
كنت �أتلقى فيها التعليم التجريبي،
وقد وا�صلت درا�ستي ويف اليوم
التايل ال�ساعة الثانية ذهبت اىل
م�ست�شفى الوالدة وو�ضعت الطفل،
والغريب يف االمر انه يف اليوم
الثالث كان يوم االمتحان مما دعاين
للذهاب اىل الكلية و�إجراء االمتحان
و�أ�ستطيع القول انه يف فرتة واحدة
�إجتزت الوالدة و االمتحان،ما
دعاين ااىل ت�سمية �إبني عماد بهذا
اال�سم هو �إ�سم �أخي الذي �إ�ست�شهد
يف �سبيل الدفاع عن �سيادة الوطن
ويكون ذكرى خالدة امامي.
وقد �س�ألنا عالية �سوا ًال حول
كيف كانت توفق بني برعاية الطفل
وتربيته؟
قالت " كانت والدتي قد ح�رضت
من مدينة نقفة اىل �أ�سمرا لت�ساعدين
وتتعاون معي ،وحلل هذه امل�شكلة
قمت باالتفاق مع �أحد �سائقي االجرة
التاك�سي يف حال �إحتياج الطفل

للر�ضاعة حيث حتمله والدتي على
الفور باالت�صال عليه لتح�رضه ايل
و�أنا بالف�صل ،فاقومبار�ضاعه ب�أ�رسع
وقت ،وبعد �إر�ضاعي البني ترجع به
والدتي على الفور اىل املنزل واعود
انا اىل الف�صل ،ويف بع�ض االحيان
وعندما �أكون م�شغولة بالدرا�سة
�أقوم بحلب الثدي من احلليب لكي
ي�رشبه من بعدي �أبني ،وبذلك �أقدم
البني حليب االم ال�رضوري وبدون
اي �إنقطاع او تفريط ،وبعد مرور 10
ا�شهر مع �إزدياد وترية التعليم قمت
ب�إر�سال ابنائي مع والدتي اىل نقفة،
وقد تربي �أبنائي مع جدتهم بنقفة
وكنت اتابع �أحوالهم عرب االت�صال
بالهاتف ،وعندما �أجد �إجازة ق�صرية
�أقوم بزيارتهم والعودة با�رسع
وقت ،وبذلك ف�إن والدتي �ساهمت
ب�إجناحي وموا�صلتي بالتعليم لي�س
هذا فح�سب بل اي�ضا تربيتها البنائي
بنف�س االهتمام ،وانا ا�شكرها
وابلغها فخري و�سعادتي الغامرة،
وكذلك ا�شكركل زميالتي ..
عندما حان وقت �إختيار التخ�ص�ص
بالن�سبة لعالية �إبراهيم� ،أختارت
طب اال�سنان ،وهاهي الآن بعد
التخرج تعمل بذلك التخ�ص�ص الذي
�إختارته وقد حققت كل �أحالمها ب�شكل
فعلي وملمو�س و�أ�صبحت تدعى الآن
الدكتورة عالية ابراهيم معلم .
ويف اخلتام ت�شكر الدكتورة عالية
ابراهيم ربها على توفيقها وجناحها
يف التعليم ،كما ت�شكر اي�ضا كل
الذين وقفوا بجانبها حتى و�صلت
�إىل هذا امل�ستوى خا�صة والديها
وزوجها مب�ساندتهم لها وت�شجيعهم
لبلوغ كل هذه النجاحات ،كما
ت�شكر ابناءها على عدم ت�شكيلهم
لها اي عرقلة الكمال درا�ستها رغم
�إبتعادهم عنها وحرمانهم من حنان
االم لفرتة معينة ،ومنحها لهذه
الفر�صة الثمينة ،والدكتورة عالية
ابراهيم تعمل الآن يف م�ست�شفي
حليبت لتخدم �شعبها ووطنها
بكل تفاين و�إخال�ص.
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دواء لعالج الزهامير ي�ساعد
على منو الأ�سنان جمدداً
ميكن �أن ي�صبح ح�شو الأ�سنان �شيئ ًا
علماء �أن
من املا�ضي بعد �أن اكت�شف
ٌ
دواء موجود ًا بالفعل لعالج
هناك
ً
مر�ضى الزهامير ميكن �أن ي�ساعد على
منو الأ�سنان جمدد ًا وعالج الت�سو�س.
واكت�شف باحثون من كلية كينغز
بلندن �أن عقار "( "Tideglusibالذي
ُي�ستخدم يف عالج الزهامير) يحفز
اخلاليا اجلذعية املوجودة يف ُلب
الأ�سنان؛ وبالتايل ي�ساعد على منو
العاج ،وهي املادة املليئة باملعادن
املوجودة حتت طبقة املينا.
وبح�سب �صحيفة The Daily
 Telegraphالربيطانية ،ف�إن
الأ�سنان متتلك بالفعل القدرة على
�إعادة تكوين مادة العاج ،يف حال
كان ُلب ِ
ال�سن م�صاب ًا ب�أي �أذى �أو
عدوى ،ولكنها فقط ت�صنع طبقةً
رقيق ًة جد ًا ولي�ست كافية حل�شو
الفجوات العميقة التي حتدث ب�سبب
ت�سو�س الأ�سنان.
""Tideglusib
عقار
ولكن
يوقف عمل الإنزمي املعروف با�سم
" ،"GSK-3والذي مينع ا�ستمرار
تكون مادة العاج.
و�أو�ضح العلماء �أنه من املمكن
نقع قطعة �صغرية من الإ�سفنج
القابل للتحلل يف العقار ،ومن ثم
و�ضعها يف مكان الت�سو�س؛ بحيث
تحُ ِّفز منو مادة العاج ،وت�ص ِلح
ال�سنِ خالل � 6أ�سابيع .هذه القطع
ال�صغرية من الإ�سفنج م�صنوعة من
مادة "الكوالجني" لكي تذوب متام ًا
مبرور الوقت ،وتتبقى فقط ال�سنِ
بعد �إ�صالحها.
قال الربوفي�سور بول �شارب،
قائد الفريق الذي �أجرى الدرا�سة،
والأ�ستاذ يف معهد الأ�سنان بكلية
كينغز بلندن" :ب�ساطة اكت�شافنا
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جتعله منتج ًا مثالي ًا يف طب الأ�سنان
لعالج الت�سو�س ب�شكلٍ طبيعي ،من
خالل توفري احلماية للب الأ�سنان،
و�إعادة تكوين مادة العاج".
و�أ�ضاف قائ ًال" :بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن ا�ستخدام عقار مت اختباره بالفعل
يف التجارب ال�رسيرية لعالج مر�ض
الزهامير مينحنا فر�صة حقيقية
العتماد هذا العالج �رسيع ًا".
حالي ًا ،ي�ستخدم �أطباء الأ�سنان
الأ�سمنت ال�صناعي �أو احل�شوات ،مثل
املنتجات امل�صنوعة من الكال�سيوم
وال�سيليكون ،لعالج الت�سو�س
ال�شديد و�سد الفجوات يف الأ�سنان.
ولكن هذا الأ�سمنت يبقى يف ِ
ال�سن
وال يتحلل ،ما يعني �أن م�ستوى
املعادن املوجودة بالأ�سنان ال يعود
لطبيعته ب�شكلٍ كامل.
لكن هذه التقنية اجلديدة قد
َّ
تتمكن من تقليل احلاجة �إىل
احل�شوات الأ�سمنتية ،والتي تكون
ً
عادة �إىل
ُعر�ض ًة للعدوى ،وحتتاج
ا�ستبدالها ٍ
عدد من املرات.
فعندما يتلف احل�شو �أو حتدث
عدوى ،ي�ضطر �أطباء الأ�سنان �إىل
ٍ
منطقة �أكرب من
�إزالة احل�شو ،وح�شو
املنطقة امل�صابة �أ�ص ًال ،وبعد �إجراء
هذا الأمر عدة مرات ،رمبا ت�صبح
ِ
ال�سن يف حاجة �إىل اخللع يف نهاية
الأمر.
ويقول الطبيب نايجل كارتر،
رئي�س امل�ؤ�س�سة الربيطانية لطب
ٌ
"اكت�شاف
الفم والأ�سنانَّ � ،إنه
ويظهِ ر نتائج
مثري لالهتمامُ ،
واعدة ،ونتطلع �إىل حتويله �إىل
ٍ
جتربة عملية ميكن �أن ت�صبح بال

ً
خطوة هائلة يف عالج �أمرا�ض
�شك
الأ�سنان".
تُ
َعد
و�أ�ضاف قائالً" :بينما
احل�شوات عالج ًا فعا ًال للت�سو�س
ال�شديد� ،إال � َّأنها عر�ضة للتلف
مبرور الوقت ،وحتتاج �أحيان ًا
للت�صليح والتبديل .هذا الأمر ي�ؤدي
�إىل م�شاكل قد ت�ضطر طبيب الأ�سنان
�إىل �إزالة وح�شو منطقة �أكرب يف كل
مرة ،وبعد عدة عالجات ميكن �أن
ي�ضطر �إىل خلع ِ
ال�سن".
وتابع قائالً" :خلق طريقة طبيعية
ت�سمح ِ
لل�سن بعالج نف�سها لن ينهي
هذه امل�شاكل فقط ،ولكنه ميكن �أن
يكون خيار ًا عالجي ًا �أ�سهل بالن�سبة
للمر�ضى .يف الوقت الذي الزالت
فيه املخاوف من عالج الأ�سنان
�شائعة ،ف�إن وجود طريقة طبيعية
لتحفيز منو مادة العاج مرة �أخرى
قد يكون مريح ًا له�ؤالء املر�ضى،
الذين ي�سبب لهم اخل�ضوع لعالج
الأ�سنان قلق ًا �شديد ًا".
ُج ِّر َبت الطريقة حتى الآن على
�أ�سنان الفئران فقط ،لكن النتائج
�أظهرت منو املنطقة امل�صابة
بالكامل.
و�أثبتت التجارب �أي�ض ًا �أن عقار
"� "Tideglusibآمن ،من خالل
التجارب ال�رسيرية التي ُ�أجريت
على مر�ضى الزهامير ،ولذلك
يعتقد العلماء �أنه من املمكن
ا�ستخدام العالج يف عيادات طب
الأ�سنان قريب ًا.
ونُ �شرِ َ البحث يف جملة التقارير
العلمية يف دورية "نيت�رش"
الربيطاين.

الأر�ض ما يرجع �إىل القلب
باخللف فينتج عنه �صعوبة فى
�رسيان الدم ب�شكل �سل�س ،وفى
الن�ساء اجللو�س فى و�ضع �ساق
على الأخرى لفرتة طويلة ميكن
�أن ت�ؤدى �إىل الإ�صابة بعدوى
اخلمرية املهبلية ،لأن الهواء
النقى ال

ي�صل �إىل هذه املنطقة واجلزء
التنا�سلى لتنقيته.
ح�سب التقرير �أن و�ضعية
اجللو�س �ساق فوق الأخرى
ميكن �أن تت�سبب فى �آالم
الظهر والرقبة فى الكثري من
الأ�شخا�ص ،لأن و�ضع اجللو�س
لن يكون �صحيا
عند ثنى الوركني،
حيث يقول اخلرباء �إن
اجللو�س لأكرث من 15
دقيقة ميكن �أن يت�سبب فى
تخدير بال�ساق والظهر
وعلى املدى الطويل قد
حتدث الإ�صابة بال�سكتة
الدماغية.
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�إعداد /هاجر حممد نور

ت�شخي�ص �سرطان الربو�ستاتا با�ستخدام
�أجهزة م�سح

�أطباء
حقق
وباحثون يف بريطانيا
�أكرب قفزة علمية "منذ
عقود" يف ت�شخي�ص �رسطان
الربو�ستاتا با�ستخدام �أجهزة م�سح جديدة.
 جنح الأطباء با�ستخدام تقنية متطورة للت�صوير بالرننياملغناطي�سي يف م�ضاعفة القدرة على اكت�شاف الأورام .و�أظهرت
التجربة التي �شملت  576رجال ،ون�رشت نتائجها يف دورية الن�سيت،
�أنه جتنب احلاجة �إىل �أخذ عينة من الربو�ستاتا لفح�صها يف �أكرث من
 25باملئة من احلاالت.
 وتعمل هيئة اخلدمات ال�صحية الربيطانية حاليا على مراجعة�إمكانية تطبيق عمليات الفح�ص وامل�سح هذه على نطاق وا�سع .و�إذا
كانت معدالت عالية من م�ست�ضدات الربو�ستات النوعي (بروتني
تنتجه خاليا غدة الربو�ستاتا) يف الدم ،فيجب �أخذ عينة لفح�صها.
 ومع هذا ف�إن عملية الفح�ص قد تخطئ وجود ال�رسطان يفالربو�ستاتا ،وتف�شل يف اكت�شاف اخلاليا العدوانية ،كما تت�سبب يف
�آثار جانبية مبا يف ذلك نزيف والتهابات مزمنة و�ضعف االنت�صاب.
 ويخ�ضع حوايل � 120ألف رجل �إىل هذه العملية كل عام يفبريطانيا .و�أجرى الباحثون التجربة يف  11م�ست�شفى بريطاين،
با�ستخدام �أجهزة ت�صوير بالرنني املغناطي�سي املتطورة على الرجال
الذين يعانون من م�ستويات مرتفعة من م�ست�ضدات الربو�ستاتا
النوعي.
 و�أظهرت التجربة �أن  27يف املئة من الرجال مل يكونوا بحاجة�إىل �أخذ عينات من الربو�ستاتا على الإطالق .ومت الك�شف عن  93يف
املئة من حاالت الإ�صابة بال�رسطانات العدوانية با�ستخدام الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي التي �سبقت �أخذ عينات الأن�سجة ،مقارنة مع
 48يف املئة فقط جنحت خاللها �أخذ الأن�سجة يف حتديد ال�رسطان
مبفردها.
 وقال الدكتور ها�شم �أحمد ،ا�ست�شاري و�أحد الباحثني يفامل�رشوع" :هذه خطوة تغيري هامة على طريق ت�شخي�صنا ل�رسطان
الربو�ستاتا" .لكنه �أ�شار �إىل �أن تلك التقنية "�ستحتاج �إىل درا�سات
م�ستقبلية لتقييمها ،وقد ت�ضطر �إىل االنتظار من � 10إىل � 15سنة".

�أ�سباب تكوين البلغم فى احللق
اجللو�س �ساق فوق �ساق ي�صيبك بارتفاع �ضغط الدم وعدوى اخلمرية املهبلية وكيف ميكن التخل�ص منه

�إذا كنت �شخ�صا يجل�س وا�ضعا
�ساقا فوق الأخرى ب�شكل يومى،
ف�أعلم �أن هذه عادة �سيئة ت�رض
ب�صحتك ،وت�ؤثر عليك ب�شكل
�سلبى ،وفقا لتقرير ن�رشه
املوقع الهندى "بولد �سكاى"
�أن من امل�شاكل ال�صحية
للجلو�س فى و�ضع �ساق على
الأخرى ميكن �أن يزداد �ضغط
الدم فى اجل�سم ب�شكل كبري.
كما جاء فى التقرير �أن
الدرا�سات �أثبتت �أن ال�سبب
وراء ارتفاع �ضغط الدم عند
اجللو�س فى هذا الو�ضع،
لأن الدم فى ال�ساقني
يعمل �ضد جاذبية

ظهور البلغم
فى احللق هى
�أعرا�ض للإ�صابة
ب�أكرث من مر�ض
وتخ�ص�ص طبى ،
والبد ال�ست�شارة
الطبيب للتعرف
�سبب
على
ا�ستمرار البلغم
 ،م�شريا �إىل �أن
هناك الكثري من الأ�سباب ومنها ارجتاع فى املرىء� ،أو لأ�سباب
مر�ضية فى اجليوب الأنفية.
و�أو�ضح الأطباء �،أنه فى حال ت�شخي�ص البلغم نتيجة ارجتاع فى
املرىء البد من اتباع عدد من الن�صائح ومنها منع امتالء املعدة
بالطعام ب�صورة كبرية  ،وتوزيع الوجبات على مدار اليوم والتقليل
من الإفراط فى الطعام  ،والتوقف عن �رشب املياه الغازية  ،مع
التقليل من زيادة الوزن  ،وفى حال ا�ستمرار ال�شعور باملر�ض البد
من التوجه للطبيب لت�شخي�صه ومنحه الدواء الالزم حلالته.
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�شبابيات

الإفال�س� :إنحطاط جنلبه علينا من تلقاء �أنف�سنا
هموم ال�شباب جزءمن هموم
املجتمع  ،لذلك ت�شمل منق�شاتهم
ما ي�شغل بال املواطن  ،منها كيفية
ا�ستغالل املال فيما يفيد واجه
انفاقه
"�إذا �إ�ستغلت املال ب�شكل حكيم فهو
خري خادم� ،أما �إذا �إ�ستغلك املال
ف�أعلم �أنه �سيكون عليك �سيد ًا لئيم ًا".
منذ بدء اخلليقة ،كان النا�س
يعي�شون حتت ظل مبد�أ "خذ و�أعطي".
وكان هذا املفهوم اخلا�ص بالأخذ
والعطاء يحتاج �إىل �آلية تثمني
نقدية يتم بها تبادل الأ�شياء .وكانت
احلكومات واملجتمعات والأفراد
يعي�شون داخل جمال املال ونظريه
من املجاالت الآخرى .عليه ف�إن
كمية الأموال املكت�سبة وحجمها هي
مقيا�س الرفاهية والإزدهار ل�شخ�ص
ما �أو حكومة ما.
ويف الع�صور القدمية ،كان الإتفاق
على �أن يقوم الرجل بكل جهده حلراثة
الأر�ض بينما تقوم املر�أة مبنحه �أجره
وتعبه على ذلك .لذا ف�إن العديد من
اجلهود تبذل يف �سبيل احل�صول على
املال .واحل�صول على املال بدون كد
�أو تعب �أو من خالل ال�شحاتة يتطلب
منك �أي�ض ًا جهدا ً حمدد ًا .ويعتمد
فهم مدى قيمة املال على اجلهد
الذي يبذل لأجل احل�صول عليه .لذا
يتطلب احل�صول على املال بذل جهد
بدء من ال�شحاتة وحتى عمل
جبار
ً
�ساعات طويلة من دون نوم �أو راحة.
ويف هذا القرن احلادي والع�رشين،
وقعود ًا يف منازلهم ،يقوم العديد
من الأفراد بجمع الآالف امل�ؤلفة من
الأموال مب�ساعدة مواقع املعلومات
التكنولوجية مبجرد اجلمع بني
امل�شرتي والبائع فقط.
وبالرغم من �أن احل�صول على
املال من جهة ،وعدم احل�صول عليه
من جهة �أخرى يعربان عن كونهما
وجهني لعملة واحدة ،ف�إن الفرق
بينهما �شا�سع جد ًا .فمن الوا�ضح �أن
ً
وغبطة مبجرد
الإن�سان يتهلل فرح ًا
ً
وخا�صة
احل�صول على بع�ض املال.
عندما يعدم املرء ما ًال لفرتة طويلة
وفج� ًأة يجد نف�سه قد �إ�ستغنى بالكثري
من املال .عندها يزيد �شعور املرء
بال�سعادة الغامرة حيال ذلك مما يدفع
الغري لل�شعور بالده�شة والإعجاب.
وعندما يكون الإن�سان بحاجة ما�سة
�إىل املال ويختفي من �أنظار النا�س
والأماكن التي كان يرتادها ،ينقلب
فج�أة للبحث عن �أنا�س معينني ويبد�أ
يف �إرتياد �أماكن �شتى مما يعر�ضه
لتبذير و�إ�رساف �أمواله .وبجانب
ذلك ،عندما ي�شعر املرء بفقدان
املال يبد�أ بال�شعور بالقلق والإ�ستياء
ويتجنب مقابلة النا�س .وبالرغم من
�إمكانية �إختالف كال امل�شاعر� ،إال
�أنه يوجد �أفراد ي�سريون على وترية
واحدة وبدون �أية تغيريات جذرية
يف كال احلالتني الإقت�صاديتني� .إن
ال�شخ�ص امللم والواعي مب�س�ألة
كيفية احل�صول على املال ،الي�صعب
عليه كيفية �إنفاق �أمواله .ومبا �أن
�أمواله تلك قام بجمعها و�إدخارها
بكل كد وتعب ،ف�إنه ي�أبى �رصف

�أمواله يف �أمور و�أ�شياء الجدوى منها.
لذا فهو حري�ص على �إنفاق �أمواله
بكل حكمة وحذر ،ويقوم ب�رصفه على
�أمور ال يندم عليها وجتلب له الفائدة
اجلمة يف امل�ستقبل .فهذا النوع من
الأ�شخا�ص ،ال يعدم وجود املال داخل
جيبه يف �أي �ساعة ووقت ،قل ماله �أم
كرث.
ويختلف العديد من الأفراد كل
ح�سب م�صادره ودخله املايل .حيث �أن
البع�ض منهم يح�صل على مرتبه بعد
الإنتظار ملدة �شهر كامل ،والبع�ض
الآخر ولكونهم عما ًال حرفيني جتد
املال بحوزتهم �أينما كانوا �أو �أنهم
ميار�سون التجارة مع ح�ساباتهم
املتنقلة  ...عدا غري ذلك من العديد
من �أوجه م�صادر الدخل الب�رشية التي
ال تعد وال حت�صى .وعلى هذا الأ�سا�س
تختلف �أمناط النا�س يف م�س�ألة
�إنفاق الأموال.وهنا عندما نتحدث
عن ظاهرة الإفال�س �أي (فقدان املال)
ف�إننا النق�صد الأفراد ذوي اجلاه
واملال و�إمنا نق�صد الفرد الذي ميتلك
مبلغ ًا معين ًا من املال .فنجد بع�ض
النا�س لديهم عادة غري �سوية يف هدر
املال .وعندما يجد ه�ؤالء الأفراد
ما ًال ف�إنهم ي�شعرون بقلق متزايد.
لذا جتدهم يف حاجة ما�سة �إىل غر�ض
ما يقومون من خالله بتبذير وهدر
�أموالهم .وال�شخ�ص الذي يريد القيام
ب�إنفاق ماله اليعدم وجود �أية �أر�ضية
من �أجل القيام بذلك .وال�سبب يف ذلك
يعود �إىل �صعوبة احل�صول على املال
ولي�س يف تبذيره وهدره.
�إن ال�شخ�ص الذي يعاين من عادة
التبذير وهدر املال ال ي�شعر بالر�ضى
والراحة حتى ي�ستنفذ كل ماله يف كل
الأ�شياء التي يريد القيام بها .فمث ً
ال
تقوم بالبحث عن �أحد الأ�شخا�ص
لدعوته �إىل وليمة ما ،وبعد ذلك
تقوم ب�إجبار �شخ�ص �آخر بعد البحث
عنه بدعوته لوليمة يف مكان �آخر.
وتقوم بالإكثار من العزائم والوالئم.
ورمبا تريد �إمتالك كل �شئ يف وقت
واحد .وعلى هذه الوترية ،تكون
قد �أهملت �إدخار �أموالك للم�ستقبل
وت�ضيع �أموالك �سدى .وبعد �إ�ستنفاذ
كل �أموالك ،ف�إنك حتم ًا �ست�شعر
بكونك �شخ�ص ًا (ال مال له) مما يجعلك
ال حتتمل ال�شعور بهذه احلالة مطلق ًا.
عليه ولكي حت�صل على املال ال بد
لك من بذل جهد كبري للو�صول لهذه
الغاية ،ولن ت�شعر بالراحة �إىل
حني ح�صولك على املال .وب�شكل
�أ�سا�سي ،ف�إن ظاهرة الإفال�س قد
ت�ؤدي �إىل �إرتكاب �أفعال غري قانونية
كال�رسقة والأعمال الإجرامية .وهذا
يو�ضح مدى عمق الإختالف بني
احل�صول على املال وفقدانه وت�أثري
كليهما على حياة الفرد .فالنف�س
التي تعودت �أكل و�رشب مالذ وطاب
يف زمن الي�رس والرفاهية �أنى لها �أن
تغري حالها عند فقدان املال؟ لذا
عندما ين�سى ال�شخ�ص كونه ال�سبب
يف �إ�ضاعة ماله ف�إنه �رسعان ما
ي�شكو من دائه الذي �سببه لنف�سه.
ويف خمتلف الأماكن التي يقوم فيها
ال�شخ�ص ب�إ�ضاعة ماله ب�شكل مهمل
ف�إنه �رسعان ما يتذكر قيامه بذلك
عن طريق الإ�ستنتاج .فعند ركوب
ال�شخ�ص للبا�ص �أو �إ�ستئجاره ل�سيارة
�أجرة وتذكره جلوالته املتعددة ف�إنه
حتم ًا �سوف يالحظ الفرق الوا�ضح
بني النقفة الواحدة واملئة نقفة.
ويتذكر كذلك املبلغ الب�سيط الذي

دفعه وباقي املبلغ الذي تركه
كبق�شي�ش �سواء كانت نقفة واحدة �أو
نقفتني .ورمبا �أدى الإفال�س املبالغ
فيه �إىل �شعور املرء لدى ر�ؤيته لقطع
الأوراق العادية ب�أنها �أوراق نقدية.
والعجيب جد ًا يف بع�ض الإناث �أنهن
يقمن بتمثيليات �أثناء تزايد عدد
ركاب �سيارات الأجرة وذلك من خالل
تعاقدهن مع �أ�صحاب �سيارات الأجرة.
وال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أن مرتبهن
ال�شهري ال ي�سمح لهن بالإنفاق على
مثل تلك امل�صاريف .ولكونهن يعملن
مبتاجر تباع فيها ب�ضائع تقدر
باملئات والآالف ،ف�إنهن ال ي�ألني
جهد ُا يف الإنفاق و�إ�ستهالك املال من
�أجل الت�شبه والتمثل ب�أماكن عملهن.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وحتديدا فيما
يتعلق بتبذير املال يف املقاهي،
جتد بع�ض ال�شابات ينفقن الكثري من
الأموال بحجة �أنه دليل على التطور
والتمدن .لذا ف�إن القيمة الإجمالية
ملثل هذا الإنفاق الي�أتي ب�أي تغيري
على الإطالق عدا كونه �سبب ًا رئي�سي ًا
للإفال�س .وهذا بالطبع من دون �إدراج
قيمة ونفقات �رشاء الكماليات.
وبجانب الفتيات ،جند كذلك
العديد من الذكور الذين يقومون
ب�إنفاق �أموالهم ب�شكل فاح�ش على
�رشاء الكماليات واملالب�س والأحذية.
فلو �أن مي�سور احلال قام ب�إنفاق ماله
فلرمبا تزامن ذلك مع جماله اخلارجي
و�إمكانياته املايل� .أما الأ�شخا�ص
الذين يعملون ويتقا�ضون �أجر ًا قيمته
قطعة من املالب�س لأجل التبخرت به
يف �أرجاء املدينة والذين "يتابهون"
مبا لب�سوه ف�إىل �أي �صنف ينتمي
ه�ؤالء الأ�شخا�ص؟ لذا فمن الواجب
عند احل�صول على املال الإقت�صاد
يف امللب�س ب�إرتداء مايتنا�سب من
املالب�س �أو الكماليات دون الإ�رساف
يف البذخ وبذلك ميكن للفرد �أن
يتجنب ظاهرة الإفال�س و�أن يعي�ش
حياته بكل ثقة .وذلك لأن حتديد
نوعية النا�س ترتكز على �شخ�صياتهم
وطريقة تفكريهم بغ�ض النظر عن
نوعية املالب�س التي يلب�سونها �أو
الأماكن التي يرتادونها .وال�شخ�ص
الذي يعرف نف�سه ب�أنه ميتلك الثقة
الكاملة داخله وميتلك �صفات مميزة
ال يقوم بهدر ماله ب�شكل م�رسف .لذا
ف�إنه ال تعرتيه دوامة الإفال�س على
الإطالق.وبع�ض ت�رصفات الأ�شخا�ص
تكون غالبا خارجة عن ال�سيطرة.
حيث �أنهم يف �رصاع من �أجل احل�صول
على درجة �أو منزلة �إجتماعية راقية
وذلك ب�رصف �أموالهم يف �أماكن تفوق
قدراتهم املالية .فعلى �سبيل املثال
�إذا ح�صل �شخ�ص ما على بع�ض املال
يف �أوقات مي�رسة ف�إنه يقوم ب�رصفه
يف �إرتياد الفنادق واملطاعم الفخمة
والراقية وبذلك يكون قد �إكت�سب
منزلة معينة .ويرتائ للغري ب�أن هذا
ال�شخ�ص ال بد �أن يكون فاح�ش الرثاء.
�إال �أن ال�شخ�ص وحده هو الوحيد الذي
يعلم فع ً
ال مدى �إمكانياته املالية.
وبد ًال من �إلتزامه بو�ضعه الإقت�صادي
الفعلي ولكي ال تتغري �آراء الأ�شخا�ص
الآخرين عليه ف�إنه يقوم بكل جهده
ليظهر مبظهر ال�شخ�ص الغني دوم ًا.
ولكي يحافظ على هذه املنزلة ف�إنه
يقوم ب�إنفاق �أمواله ب�شكل م�ستمر.
ويقوم ب�رصف �أية مبالغ يح�صل
عليها يف �إرتياد تلك الأماكن الفخمة.
وعلى الرغم من كونه قادر ًا على
�إ�ستيفاء متطلباته ورغباته على �أقل
تقدير ،ف�أنه يكون معر�ض ًا لتبذير

و�إهدار �أمواله عبث ًا على الأماكن التي
�إعتاد �إرتيادها حتى يحافظ على
منزلته ومكانته املالية .وحتم ًا
�سوف ي�ؤدي به ذلك �إىل الإفال�س.
وعندما يكون وحيد ًا يفكر مع نف�سه
ف�إنه �رسعان مايفهم اخلط�أ الذي
قام ب�إقرتافه يف حق نف�سه ،ويقرر
التغيري من �سلوكه و�أفعاله .ولكنه
بعد ذلك ي�شعر بالقلق �إزاء مايقوله
النا�س عنه ويتخوف من تغري نظرة
النا�س له ويبد�أ يف اخلو�ض جمدد ًا يف
�سباق هو يف غنى عنه لأجل احل�صول
على املكانة املالية الراقية .ورمبا
تتمدد الأ�شياء والأفكار ملدة طويلة
�إذا ما مت متديدها� ،إال �أن حماولة
متديدها ب�شكل غري عادي ي�ؤدي بها
حتم ًا �إىل الإنقطاع .لذا فلي�س هناك
�أي �سبب يجرب الفرد على القيام بعمل
�شئ فوق طاقته وقدرته والت�شبه
بغريه من الأفراد .لأن �إحتمال فر�ص
الوقوع يف �رشاك الإفال�س عن طريق
حماولة الفرد احلفاظ على مكانة
مالية مرموقة وحماولة الت�شبه
بالغري كبرية جد ًا.
ويف حالة الإفال�س ،عندما يكون
�شخ�ص ما برفقة �أ�صدقائه لتناول
ال�شاهي وق�ضاء وقت معهم ،ف�إن فر�ص
قيامه بدفع فاتورة احل�ساب �ضئيلة
جد ًا .مما يجعل هذا ال�شخ�ص يعاين
من الدونية ومع الوقت يقوم �أ�صدقا�ؤه
بالإ�شاعة عن حاله ب�شكل حتمي كقول
بع�ض زمالء عمله "�إن �أمر هذا ال�شخ�ص
لعجيب جد ًا!! �إنني مل �أره يوم ًا يقوم
بدفع فاتورة احل�ساب" بالرغم من
�أنهم ح�صلوا معه على مرتباتهم قبل
يومني �أو ثالثة .وهذا الكالم �صحيح
يف حد ذاته بحق امل�رسف .وذلك لأن
الإن�سان امل�رسف يعرف متام ًا ب�أن
زميله مت�ساوي معه من ناحية احلالة
الإقت�صادية واملالية� .أما الفرق الذي
ال يالحظه زميله فهو �أن ال�شخ�ص
امل�رسف وبعد ت�سلم راتبه يقوم
بهدر ماله يف البارات واحلانات.
وهذا النوع من ال�سلوك يجعل فر�صة
احلفاظ على املال لأطول فرتة ممكنة
�ضئيلة جد ًا .وهنا تت�ضح احلكمة
والإتزان ملختلف �رشائح النا�س.
فلي�س هناك �أ�سوء من كون ال�شخ�ص
ملك ًا لليلة واحدة وفج�أة يجد نف�سه
منتظر ًا لأيام وليايل من �أجل احل�صول
على املال .وبعد �رشوق �شم�س اليوم
و�أمام الواقع املر ،يجد ال�شخ�ص
امل�رسف نف�سه قد �أيقن ب�رصفه املئات
من النقود يف البارات ليلة �أم�س
ولي�س لديه �سوى الع�رشات فيبد�أ
حينها بالإ�ستنجاد بجيوب �أ�صدقائه.
فال�شخ�ص الغني الذي كان بالأم�س
يرتك الع�رشات من الإكراميات على
موائد وطاوالت املحالت يكون اليوم
مفل�س ًا وذلي ً
ال ويبد�أ يف عد ماتبقى
له من املال الي�سري .وبعدما كان
ال�شخ�ص امل�رسف يقوم بدعوة �صديقه
مرات عدة وينال الكثري من الإعجاب
والتقدير تنقلب عليه الآية فج�أة عند
�إفال�سه ويبد�أ �صديقه عند ح�صوله على
املال بالتطاول وال�سخرية من �صديقه
املفل�س� .إن املبد�أ القائل "�أنفق ما يف
اجليب ،ي�أتيك ما يف الغيب" هو حتم ًا
دليل على احلماقة ولي�س احلكمة.
فاملال الذي يتم احل�صول عليه اليوم
من عمل الأم�س وبعد �إهداره وتبذيره
حتم ًا �سوف يعر�ض ال�شخ�ص م�ستقب ً
ال
للإفال�س وجعل جيوبه فارغة من
املال متام ًا .ويف حالة عدم �إمتالك
ال�شخ�ص ل�سنت واحد والتحدث �إىل
الغري "ب�أنه قام ب�رصف املئات من

الأموال يف يوم كذا ويف مكان كذا"
ف�إن هذا ال�شخ�ص يتحدث عن حاله يف
املا�ضي مع علمه بكونه فقري اليوم.
والنا�س الذين يعلمون بالأحوال
املتقلبة لكذا �شخ�ص اليريدون
مقابلته عند �إفال�سه بل مقابلته لدى
�إمتالكه املال الوفري .ورمبا عندما
يقوم هذا ال�شخ�ص باملكاملة هاتفي ًا
على غريه لطلب دعوته لتناول
ال�شاهي �أو ت�سليفه ما ًال يتهرب الطرف
املطلوب من امل�رسف بعدم �إ�ستقبال
مكاملته .ويف كل الأوقات التي كان
فيها امل�رسف مي�سور احلال مادي ًا
يكون �صديقه مدعو ًا معه �أينما ذهب،
ويكون هذا ال�صديق �أثنائها ملم ًا
بكيفية �إدارة �أمواله وال يبادر بن�صيحة
�صديقه املبذر ب�سبب ذكائه وغباوة
ال�شخ�ص املهدر لأمواله .وينطبق هذا
ال�شئ على املثل القائل " �إهتم بنف�سك
�أو ًال قبل غريك" .وامل�ؤ�سف يف هذا
الأمر� ،أن مثل هذا ال�صديق ال يكون
واقف ًا بجانب �صديقه املبذر يف �أوقات
ال�شدة.
وهناك العديد من الأ�شخا�ص الذين
يقومون بهدر �أموالهم على الفتيات
من �أجل دعوتهن و�إ�سعادهن عم ً
ال
مببد�أ "الفتاة ال يحق لها القيام بدفع
فاتورة احل�ساب" حيث �أ�صبح ر�ؤية
العديد من ال�شبان الذين يتهافتون
لدفع فواتري احل�ساب �شيئ ًا م�ألوف ًا.
ف�إذا كان لدى ال�شخ�ص رفيقة �أو
�صديقة يقوم بدعوتها لتناول ال�شاهي
ب�شكل يومي ،ف�إن هذا ال�شخ�ص غالب ًا
مايتحني الفر�ص لأجل القيام بدفع
فاتورة احل�ساب بنف�سه .وال�سبب يف
ذلك غري وا�ضح بتات ًا .فهل هي طبيعة
الغرور لدى الذكر؟ �أم لأن الذكر �أغنى
بكثري من الأنثى؟ �أم هي احلما�سة بحد
ذاتها؟ فال�سبب حم�صور ب�شكل �شبه
كلي على هذه الت�سا�ؤالت املذكورة
�آنفا .ويف حالة �إظهار ال�شخ�ص ميوله
اجلن�سية جتاه رفيقته و�إختيارها
لتكون رفيقة دربه وحياته ف�إنه
بالتايل اليندم على �رصفه جل ماله
ووقته عليها لأنه رمبا يكون �سبب ًا
يف �إجناح �أهداف حياته� .أما العادة
الأخرى التي �أ�صبحت �رشيعة منت�رشة
بني النا�س فهو "ال�شعور بوجوب دفع
الرجل لفواتري احل�ساب �أثناء مرافقته
للمر�أة يف كل الأماكن املختلفة" وهذه
الظاهرة ال تتما�شى مع الإمكانيات
الإقت�صادية املحدودة للرجل .و�إذا
�رصح �أحدهم بقوله "ب�أن لديه الكثري
من املال و�أنه قادر على دفع �أية
تكاليف" ف�إنه ال ي�ستطيع خماطبة
املر�أة بكل رجولة وثقة كاملة وقتما
يكون عدمي املال (قل �أم كرث).
لذا ف�إن املال �شئ ال يقدر بثمن
كم�سماه .ويدفع املرء ثمن ًا للح�صول
عليه .ويعتمد الفرد يف معي�شته على
مقدار ما يكت�سبه ويح�صل عليه من
املال .لذا ف�إن عدم القناعة باملوجود
والقيام بالبحث عن املزيد هو بحد
ذاته طبيعة مغروزة لدى الإن�سان.
�أما �إ�رساف وتبذير املال فوق ما
ميتلكه ال�شخ�ص فيعترب �سلوك ًا �شاذ ًا.
لذا ف�إن معظم الأ�سباب امل�ؤدية �إىل
الإفال�س تنتج عن �سلوك الطرق غري
العادية وترك الطرق الواجب �إتباعها
يف م�س�ألة �إنفاق املال .فال�شخ�ص
الذي يعرف دخله ويقوم ب�إنفاق ماله
ب�شكل واع وحكيم اليقع ب�سهولة يف
م�صيدة الإفال�س .وهناك مثل لأحد
احلكماء يقول "خلق املال للنا�س ومل
يخلق النا�س للمال" .وهم �صادقون
يف قولهم هذا .لأنه من املفرت�ض �أن
يقوم النا�س على �إدارة �أموالهم ولي�س
العك�س من ذلك.
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غوارديوال ا�ستقبله يف مكتبه
بر�شلونة يحقق 'املعجزة' ويوا�صل م�شوره يف دوري الأبطال
بريلو يك�شف عن رغبة بر�شلونة يف �ضمه عام 2010

حقق بر�شلونة اال�سباين املعجزة ببلوغه
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم" ال�شامبيون ليغ" بفوزه ال�ساحق
على �ضيفه باري�س �سان جرمان الفرن�سي
ب�سدا�سية من االهداف مقابل هدف االربعاء
يف اياب الدور الثاين.
وبات بر�شلونة �أول فريق يقلب تخلفه
برباعية نظيفة ذهابا يف دور خروج
املهزوم  .وبانت مالمح ت�أهل بر�شلونة يف
وقت مبكر بعد �أن تقدم بثالثية نظيفة
من االهداف مقرتبا جدا من تعوي�ض
خ�سارته القا�سية ذهابا برباعية نظيفة،
بوا�سطة االوروغوياين لوي�س �سواريز
( )3واليفان كورزاوا ( 40خط�أ يف مرمى
فريقه) واالرجنتيني ليونيل مي�سي (50
من ركلة جزاء)،لكن كافاين خطف هدفا

لفريق العا�صمة الباري�سية فى الدقيقة
( )63وكان على و�شك �أن يق�ضي فيه
على �آمال مواطنه لوي�س �سواريز ورفاقه
الكاتالونيني.

ومل ي�ست�سلم العبو الفريق
الكاتالوين وخطف نيمار
هدفني قبيل نهاية الوقت
اال�صلي فى الدقيقتني
( )88و(الدقيقة االوىل
من الوقت املحت�سب بدل
ال�ضائع) ،ثم �أ�ضاف �سريجي
روبرتو هدف الفوز يف
الدقيقة اخلام�سة واالخرية
من الوقت ال�ضائع.
معجزة كامب نو
�أكد بر�شلونة عقدته
ل�سان جرمان بعد �أن �أخرجه من الدور
ربع النهائي يف املواجهتني ال�سابقتني.
ففي مو�سم  2012-2013خرج باري�س
�سان جرمان دون ان يخ�رس امام بر�شلونة
(بالتعادل االيجابى بهدفني
مقابل هديف ذهابا يف باري�س
وايجابيا بهدف مقابل
هدفاياب يف بر�شلونة،
وت�أهل االخري لت�سجيله
اكرث خارج قواعده) ،ثم خ�رس
ذهابا وايابا مو�سم 2014-
( 2015خ�رس بهدف مقابل
ثالثة اهداف يف باري�س
وفاز بثنائية من االهداف يف
بر�شلونة).
والتقى الفريقان يف دور
املجموعات يف املو�سم ذاته ،وفاز الفريق
الباري�سي بثالثة اهداف مقابل هدفني
على ار�ضه وخ�رس بهدف مقابل ثالثة
اهداف يف كامب نو.

ثالثية �أوباميانغ ت�ضع دورمتوند يف ربع نهائي
�سجل بيري �إميريك اوباميانغ ثالثة
�أهداف ليقود برو�سيا دورمتوند لفوز
�ساحق �4-صفر على �ضيفه بنفيكا
الأربعاء ليتقدم �إىل دور الثمانية يف دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم.وح�سم دورمتوند
جمموع املباراتني بنتيجة رباعية من
االهداف مقابل هدف.
وا�ستعاد الالعب الدويل الغابوين ،الذي
قدم �أداء �سيئا يف مباراة الذهاب التي
انتهت باخل�سارة بهدف و�أهدر خاللها ركلة
جزاء وجملة من الفر�ص ،مل�سته القاتلة.
و�سجل �أوباميانغ هدفني وبينهما هدف
زميله كري�ستيان بولي�سيت�ش .و�أكمل
ثالثيته يف �آخر املباراة لي�صعد الفريق
الأملاين ،بطل �أوروبا  ،1997لدور الثمانية
لثالث مرة يف ع�رش �سنوات.
وهذه املباراة الثالثة على التوايل التي
ي�سجل فيها �أوباميانغ هدفني على الأقل
يف وقت كان بنفيكا ي�سعى فيه لبلوغ دور
الثمانية للمرة الثالثة يف �ستة موا�سم.

بعد مرور  27جولة من مناف�سات م�سابقة "الربميرليغ"

ت�شيل�سي �أكرث الأندية ا�ستخدا ًما لنف�س ت�شكيلته الأ�سا�سية
�أرقام
ك�شفت
الدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم
�أن نادي ت�شيل�سي
هو الفريق الأكرث
حفاظً ا على ت�شكيلته
الأ�سا�سية يف م�سابقة
الربميرليغ"
"
باملقارنة مع بقية
مناف�سيه يف دائرة
�سك�س"،
"البيغ
أي�ضا
التي ت�ضم � ً
توتنهام
�أندية
هوت�سبري ومان�ش�سرت
�سيتي ومان�ش�سرت يونايتد وليفربول
و�أر�سنال ،وهي الفرق التي تالحقه يف
الرتتيب العام للدوري وتناف�سه على
لقب الدوري املمتاز.
وبح�سب ما �أوردته �صحيفة " املريور"
الربيطانية ،ف�إن املدرب الإيطايل
انطونيو كونتي ا�ستخدم مع البلوز
 11ت�شكيلة �أ�سا�سية بنف�س الأ�سماء
خالل  27جولة من مناف�سات الدوري،
وهم احلار�س البلجيكي ثيبو كورتوا
ومعه املدافعون الإنكليزي غاري
كاهيل والإ�سباين �سيزار �أزبيليكويتا
والربازيلي دافيد لويز والإ�سباين
ماركو�س �ألون�سو ،ويف خط الو�سط
كل من النيجريي فيكتور مو�سي�س
وال�رصبي نيمانيا ماتيت�ش والفرن�سي
نغولو كانتي ،اما يف خط الهجوم يربز

البلجيكي �إدين هازارد والإ�سبانيان
دييغو كو�ستا وبيدرو رودريغيز ،حيث
ا�ضطر كونتي لإحداث تغيري على
ت�شكيلته الأ�سا�سية بعد �إيقاف كو�ستا
وكانتي ورحيل ال�رصبي براني�سالف
�إيفانوفيت�ش .
ومن الطبيعي �أال يلج�أ كونتي �إىل
تغيري الفريق ،الذي جنح بف�ضله يف
اعتالء �صدارة الرتتيب وبفارق  10نقاط
كاملة عن �أقرب مالحقيه نادي توتنهام
هوت�سبري ،بعدما حقق  21انت�صارا ً
مقابل ثالث هزائم وثالثة تعادالت.
ويف املقابل ،ف�إن مالحقه املبا�رش
نادي توتنهام هوت�سبري جل�أ مدربه
الأرجنتيني ماوري�سيو بوت�شيتينو اىل
تغيري ت�شكيلته الأ�سا�سية  24مرة خالل
 27جولة� ،سواء لإ�صابة حار�سه الأ�سا�سي
الفرن�سي هوغو لوري�س يف مطلع املو�سم

�أو ب�سبب �إيقاف جنمه ال�شاب
ديلي �أيل.
ويعترب نادي مان�ش�سرت
تغيريا
�سيتي الأكرث
ً
لتوليفته الأ�سا�سية ،بعدما
قام مديره الفني الإ�سباين
بيب غوارديوال با�ستخدام
 26ت�شكيلة �أ�سا�سية خالل
 26مباراة� ،أي انه مل ينجح
يف اال�ستقرار على نف�س
الت�شكيل ،وهو ما يعك�س
حالة االرتباك واال�ضطراب
عند املدير الفني الإ�سباين
ب�سبب عدم اقتناعه بالعنا�رص
الفنية املوروثة عن املدرب الت�شيلي
مانويل بيلغريني ،حيث جل�أ مثال �إىل
�إبعاد االيفواري يايا توريه ثم عاد
أ�سا�سيا ،كما ابعد الهداف الأول
ليقحمه �
ً
املهاجم الأرجنتيني �سريجو اغويرو
ليعيده بعده.
ُ
وبدوره ،جل�أ املدرب الأملاين يورغن
كلوب املدير الفني لنادي ليفربول
�إىل ا�ستخدام  24ت�شكيلة �أ�سا�سية حتى
الآن مبعنى انه احتفظ بنف�س الالعبني
يف ت�شكيلته يف ثالث مباريات فقط،
�أما الفرن�سي ار�سني فينغر املدير
الفني لنادي �أر�سنال (خام�س الرتتيب)
والربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني
لنادي مان�ش�سرت يونايتد (�صاحب
املركز ال�ساد�س ) فا�ستخدم كل منهما
 22ت�شكيلة �أ�سا�سية.

ك�شف الالعب الإيطايل املخ�رضم �أندريا بريلو ،متو�سط ميدان نادي نيويورك �سيتي
الأمريكيّ � ،أن مدرب بر�شلونة ال�سابق ،الإ�سباين جو�سيب غوارديوال �أراد �ضمه �سنة 2010
للنادي الكتالوين بعد مباراة ودية جمعت "البار�سا" بفريقه ميالن الإيطايل.
وقال بريلو يف حوار �صحافى":عندما كنت يف ميالن ،لعبنا مباراة ودية مع بر�شلونة يف
الكامب نو ،وبعد املباراة دعاين غوارديوال ملكتبه  ،لقد كان يرغب يف معرفة �إذا ما كنت
مهتما ً باللعب للبار�سا".
و�أ�ضاف النجم الإيطايل مو�ضحا ً" :دعوتي ملكتبه ،كانت جماملة لطيفة ،لكن ميالن
بنهاية الأمر مل يرغب يف
رحيلي".وحتدث بريلو،
يف �سياق �آخر ،عن �أق�سى
اللحظات يف حياته ،والتي
كانت يف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم،
�أمام نادي ليفربول
الإنكليزي ،عندما خ�رس
ميالن بركالت اجلزاء.
وقال ب�أ�سف" :الأجواء
كانت �رسيالية وكذلك
متقدما بثالثية نظيفة) .خ�سارة نهائي بهذه ال�صورة،
كان
ميالن
املباراة (خا�صة و�أن
ً
�شيء ي�صعب تكراره ،وال �أمتناه لأحد".
وبالن�سبة لأ�سعد حلظات حياته� ،أ�شار بريلو� ،إىل �أنها كانت نهائي مونديال � ،2006أمام
منتخب البلد امل�ضيف �أملانيا حينما فازت �إيطاليا بهدفني نظيفني.

مان�ش�سرت �سيتي يتعرث من جديد يف الربميري ليغ

اكتفى مان�ش�سرت �سيتي بالتعادل بدون �أهداف
مع �ضيفه �ستوك �سيتي ليحافظ على املركز الثالث
يف الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم" الربميري
ليغ" بفارق ع�رش نقاط عن ت�شيل�سي املت�صدر.
وافتقر �سيتي الذي انت�رص يف �آخر �أربع مباريات
يف الدوري للإبداع والقدرة الهجومية يف �شوط
�أول متوا�ضع وبد�أ يف التح�سن يف ال�شوط الثاين
حيث �أهدر لريوي �ساين وديفيد �سيلفا وكلي�شي
ايهينات�شو عدة فر�ص.
وكان �ستوك �أف�ضل من مناف�سه يف ال�شوط الأول وكان ميكن ملامي بريام �ضيوف �أن يهز ال�شباك
امل�ضيف فى ابراز املحاوالت التى قام بها العبى املدرب مارك هيوز.
ورفع �سيتي ر�صيده �إىل  56نقطة مت�أخرا بفارق الأهداف عن توتنهام هوت�سبري �صاحب املركز
الثاين بينما بقي �ستوك يف املركز التا�سع بر�صيد  36نقطة.ومع كرثة مباريات �سيتي الذي ما زال
يناف�س يف ثالث بطوالت يف الفرتة املقبلة �أدخل غوارديوال تغيريات على الت�شكيلة الأ�سا�سية حيث
�أراح جون �ستونز و�سيلفا ورحيم �سرتلينغ.

الإيطايل اريدو بريدا ي�ؤكد بقاء مي�سي يف بر�شلونة

و�صف الإيطايل اريدو بريدا ،املدير
الريا�ضي بنادي بر�شلونة الإ�سباين،
وجود املهاجم الأرجنتيني ليونيل
مي�سي مع بر�شلونة بـ "الزواج املثايل"،
إيجابا على الطرفني
الذي ينعك�س � ً
�سواء الالعب �أو النادي.وقال بريدا يف
ت�رصيحات �إذاعية نقلتها و�سائل �إعالم
�إ�سبانية �إن ليونيل مي�سي �سيمدد عقده
مع بر�شلونة ،الن "الكامب نو" هو املكان
الأف�ضل بالن�سبة له ،وي�شكل مع النادي
كيمياء مميزة وك�أنه زواج مثايل.
و�أ�ضاف قائالً  ":مي�سي يفيد بر�شلونة
أي�ضا ،وحياته و�أ�رسته
وي�ستفيد منه � ً

مرتبطتان بهذه املدينة
التي يقيم فيها منذ
�صغره ،وبالت�أكيد لن
يرحل عنها" ،و�أ�شاد
بريدا بـ "الربغوث".
ت�رصيحات
وت�أتي
بريدا تزام ًنا مع �صعود
ق�ضية متديد مي�سي
لعقده من عدمه على
ال�سطح،حيث تناولتها
املحلية
ال�صحف
ب�إ�سهاب يف ظل وجود بع�ض ال�شكوك
عن �إمكانية رحيله عن النادي نحو
الدوري الإنكليزي للعب �ضمن �صفوف
نادي مان�ش�سرت �سيتي ،و�إعادة ال�صلة
مع مدربه الأ�سبق بيب غوارديوال.
ويرتقب �أن يبث نادي بر�شلونة يف
م�ستقبل مي�سي قبل نهاية املو�سم
اجلاري على اعتبار �أن عقده احلايل
ينق�ضي يف �شهر يونيو من عام ،2018
وهو الأمر الذي يتيح له الفر�صة لإبرام
عقد متهيدي قبل ذلك ب�أ�شهر ،ح�سب ما
متليه لوائح الفيفا يف هذا ال�صدد.
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احلاجة للمزيد من التجربة

�ضمن مباريات �أمم افريقيا لل�شباب

زامبيا تتخطى جنوب �أفريقيا وت�صعد للنهائي "�إلغاء الت�سلل" ..فكرة جمنونة تغزو عقول النجوم ال�سابقني

�صعد منتخب زامبيا لل�شباب �إىل
املباراة النهائية لبطولة ك�أ�س الأمم
الأفريقية (حتت  20عاما) املقامة
حاليا يف مالعبه ،عقب فوزه ال�صعب
� / 1صفر بعد التمديد على منتخب
جنوب �أفريقيا يف الدور قبل النهائي
للم�سابقة.
وعجز الفريقان عن هز ال�شباك خالل
الوقت الأ�صلي الذي انتهى بالتعادل
ال�سلبي ،ليحتكم الفريقان �إىل وقت
�إ�ضايف ملدة ن�صف �ساعة مق�سم
بالت�ساوي على �شوطني ،والذي ح�سمه
املنتخب الزامبي ل�صاحله يف النهاية
بعدما �سجل جنمه �إدواردو �شيلوفيا

هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة .117
ويلتقي منتخب زامبيا ،ال�ساعي
للتتويج باللقب للمرة الأوىل يف تاريخه،
يف املباراة النهائية يوم الأحد القادم،
مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي
الأخرى بني منتخبي ال�سنغال وغينيا ،
فيما تواجه جنوب �أفريقيا اخلا�رس من
هذا اللقاء يف مباراة حتديد املركزين
الثالث والرابع.
وكانت املنتخبات الأربعة قد ت�أهلت
�إىل نهائيات ك�أ�س العامل لل�شباب حتت
 20عاما التي �ستقام بكوريا اجلنوبية
يف �شهر مايو املقبل.

ر�سم ًيا..

�أملانيا وتركيا تتناف�سان على ا�ست�ضافة يورو 2024

�أعلن االحتاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا) ر�سميا ،عن تقدم كل من
�أملانيا وتركيا بطلب ا�ست�ضافة
نهائيات ك�أ�س الأمم الأوروبية
(يورو .)2024
وذكر ثيودور ثيودوريدي�س� ،أمني
عام يويفا  ،يف بيان "من الوا�ضح
�أنه �سيكون هناك ملفان قويان
للمناف�سة على تنظيم البطولة،
وهو ما ي�صعب من مهمة اللجنة
التنفيذية لالحتاد التي �ستتخذ
القرار النهائي ب�ش�أن اختيار
الدولة امل�ضيفة".
وتقدمت �أملانيا وتركيا
بالوثائق الأولية اخلا�صة
مبلفيهما لتنظيم اليورو �إىل يويفا الأ�سبوع
املا�ضي ،قبل نهاية املوعد املحدد يف
الثالث من مار�س احلايل.
و�رصح راينهارد جريندل ،رئي�س احتاد
الكرة الأملاين "كان من الهام بالن�سبة يل
�أن �أتقدم �شخ�صيا بطلبنا �إىل يويفا".
و�أو�ضح جريندل "�إنني على ثقة لكي �أقول
ب�أنه مع خربتنا الوا�سعة والبنية التحتية
التي متتلكها مالعبنا حاليا والأو�ضاع
الأ�سا�سية يف �أملانيا ،ف�إن لدينا القدرة
على تنظيم بطولة اقت�صادية من الدرجة
الأوىل".

وا�ست�ضافة �أملانيا نهائيات
ك�أ�س العامل عام  ،2006فيما
نظمت �أملانيا الغربية بطولة
ك�أ�س الأمم الأوروبية عام
.1988
يف املقابل ،مل تقم تركيا
با�ست�ضافة �أي من البطوالت
الكروية الكربى حتى الآن،
بعدما �سبق لها التقدم
بثالث حماوالت غري ناجحة
ال�ست�ضافة اليورو.
من جانبه� ،رصح يلدرمي
دميريورين ،رئي�س
احتاد الكرة الرتكي
"ن�أمل يف �أن يحالفنا
احلظ يف حماولتنا الرابعة".
�أ�ضاف دميريورين "على مدى الأعوام
القليلة املا�ضية ،قمنا ببناء ما يقرب من
 32ملعبا جديدا �أو يجري بنا�ؤها يف جميع
�أنحاء البالد".وتابع "مع هذا امل�ستوى من
اال�ستثمار ،ف�إن تركيا تثبت ب�أنها �أحد كبار
دول العامل فيما يتعلق بالتزامها بتطوير
البنية التحتية ملالعب كرة القدم لديها".
ومن املقرر �أن يتم تقدمي امللف النهائي
ليويفا قبل � 27أبريل عام  ،2018على �أن
يتم اختيار الدولة امل�ضيفة يف �سبتمرب من
نف�س العام.

اال�ستاد ي�سع لـ� 66ألف متفرج

امللعب الأوليمبي يتوج بجائزة ا�ستاد العام

نال امللعب الأوليمبي بالعا�صمة لندن،
وهو املعقل اجلديد لفريق و�ست هام
يونايتد لكرة القدم ،جائزة �أف�ضل ا�ستاد
لعام .2016
وح�صل اال�ستاد الذي ي�سع لـ� 66ألف
متفرج ويقع داخل القرية الأوليمبية
التي حتمل ا�سم امللكة �إليزابيث الثانية
�رشق لندن ،على �أ�صوات �أكرث من جلنة
اخلرباء ،متفوقا على ملعب فودافون
�أرينا (ب�شكتا�ش الرتكي) ،ودات�شيا �أرينا
(�أودينيزي) ،والأليانز دي فيينا (رابيد
فيينا) ،وهارد روك (ميامي دولفينز).

وخ�ضع امللعب الأوليمبي ،عقب انتهاء
�أوليمبياد لندن  ، 2012لعملية جتديدات
وا�سعة كي يفي مبعايري ا�ستقبال مباريات
الربمييري ليج ،لي�صبح بدءا من املو�سم
احلايل املعقل اجلديد لفريق و�ست هام
يونايتد الذي ترك ملعبه القدمي بولني
جراوند.
و�أو�ضح روبرت مانكني� ،أحد اخلرباء
امل�شاركني يف الت�صويت� ،أنه "على الرغم
من �أن عملية التجديد ا�ستغرقت بع�ض
الوقت� ،إال انه (امللعب) يعد مثاال ممتازا
لكيفية التحلي بالكمال".

اقرتح جنم الكرة الهولندية �سابقا
ماركو فان با�ستان فكرة جمنونة ب�إلغاء
قاعدة الت�سلل من مباريات كرة القدم،
ودعمه يف ذلك جنوم كبار مثل الدويل
الأملاين ال�سابق �أوليفر بريهوف ولوثر
ماتيو�س الذي �أ�رشف على مباراة جتريبية
بدون ت�سلل.
هل ميكن ت�صور مباريات كرة قدم
دون قاعدة الت�سل�سل؟ الدويل الهولندي
ال�سابق والهداف ماركو فان با�ستان
اقرتح هذه الفكرة املجنونة وعلل ذلك
بالقول "عندما يتم �إلغاء قاعدة الت�سلل
�ست�صبح املباريات �أكرث �إثارة ،و�ستزداد
فر�ص املهاجمني يف �إحراز املزيد من
الأهداف ،وهذا بالذات ما يرغب اجلمهور
يف م�شاهدته".
مدير املنتخب الأملاين لكرة القدم
�أوليفر بريهوف دعم هذه الفكرة و�أدىل
م�ؤخرا بت�رصيح قال فيه "عندما ننظر
للت�أثري الإيجابي الذي خلفه منع م�سك

ملونديال 2026

تنظيم مغربي م�شرتك مع إ�سبانيا

ك�شف فوزي لقجع ،رئي�س االحتاد املغربي
لكرة القدم ،حقيقة طرح املغرب فكرة
التنظيم امل�شرتك لك�أ�س العامل لكرة القدم
 ،2026وفق ما �أكدته �صحف �إ�سبانية.
كانت تقارير �صحفية ،قالت �إن املغرب ،طرح
على �إ�سبانيا ،فكرة التنظيم امل�شرتك لك�أ�س
العامل لكرة القدم  ،2026مع �إمكانية ان�ضمام
الربتغال �إليهما ،يف ملف ثالثي.
و�أو�ضحت �صحيفة "�أ�س" الإ�سبانية� ،أن
املغرب ،عر�ض الفكرة على �إ�سبانيا ،و�أن جياين
�إنفانتينو ،رئي�س "الفيفا" يرحب بالفكرة التي
تعني الربط بني قارتي �أفريقيا ،و�أوروبا يف
تنظيم م�شرتك لبطولة واحدة ،لأول مرة.
وقال لقجع يف ت�رصيحات تليفزيونية ،اليوم
الأربعاء" :الرت�شح ال�ست�ضافة حدث كروي
بهذه القيمة والقامة الكبرية ،له �أ�صوله
وتقاليده املرعية ،وال بد �أن مير عرب القنوات
امل�ؤ�س�ساتية ،وال يتم تناوله قبل �أوانه
بال�صحف".
و�أ�ضاف "بالت�أكيد املغاربة كلهم ميلكون
الرغبة يف تنظيم املونديال� ،إال �أننا �سننتظر
حتى ال�صيف املقبل� ،إن �شاء اهلل ،وعند
ا�ستقبال طلبات الرت�شيح ،لنتخذ موقفنا
الر�سمي والنهائي".
وتابع "الفيفا فتحت باب الرت�شح امل�شرتك
للمونديال ،ب�صيغته اجلديدة ،وهو ما
�سيفر�ض علينا العمل ب�شكل خمتلف� ،إن رغبنا
يف ذلك".
وختم "الت�صويت هذه املرة� ،سي�شمل �أكرث
من  207دوالً ،ولي�س �أفراد تنفيذية الفيفا،
كما كان �ساب ًقا ،وهو �أمر يجب �أن ن�ضعه يف
احل�سبان ،وحني ي�ستقر موقفنا �سنتحرك
بال�شكل ال�صحيح".

احلار�س للكرة التي يتلقاها من زمالئه يف
الفريق بيده ،ميكن لإلغاء قاعدة الت�سلل
�أن يكون له �أي�ضا ت�أثريا �إيجابيا على
املباريات ،رمبا ينبغي �إخ�ضاع هذه الفكرة
للتجربة".
وهذا بال�ضبط ما �أرادت �صحيفة بيلد
الأملانية القيام به ،حيث عهدت �إىل الدويل
الأملاين ال�سابق لوثر ماتيو�س ،و�صاحب
عمود ريا�ضي يف ال�صحيفة ،بتجريب هذه
الفكرة من خالل مباراة جمعت بني فريقني
من الهواة.
و�شارك ماتيو�س لثالثني دقيقة مع كال
الفريقني ،حتى يلم�س بنف�سه كيف ي�صبح
اللعب بعد �إلغاء قاعدة الت�سلل.
مباراة جتريبية بدون ت�سلل
وعن هذه الفكرة قال ماتيو�س� ،صاحب
الرقم القيا�سي يف املباريات الدولية مع
املنتخب الأملاين" ،هذه الفكرة تذكرين
ب�أيام طفولتي ،ففي املباريات التي كنا
نلعبها يف املدر�سة �أو يف مالعب الأحياء
مل يكن هناك �شيء ا�سمه ت�سلل ،فالكل
كان يت�سارع على الكرة والعب واحد يبقى
مرتب�صا مبرمى اخل�صم وهو الذي كان

ي�سجل �أغلب الأهداف".
و�أ�ضاف ماتيو�س "لذلك بالن�سبة يل
لي�س مفاجئا �أن ت�أتي هذه الفكرة من
ماركو فان با�ستان و�أولفري بريهوف،
فكالهما كانا يلعبان كر�أ�س حربة ،وبالرغم
من �أنهما مل يكونا �رسيعني جدا �إال �أنهما
كانا خطريين جدا على مرمى اخل�صوم".
وبخالف التوقعات مل تنته املباراة
التجريبية التي مل يتم احت�ساب قاعدة
الت�سلل فيها ،بح�صة كبرية ،و�إمنا كانت
النتيجة �أربعة �أهداف لهدفني.
وعن هذه التجربة قال لينارد لوبري�س،
وهو �أحد الالعبني الذين �شاركوا يف
املباراة "�إنه �أمر غري م�ألوف متاما ،خا�صة
و�أننا تعودنا منذ �أعوام طويلة على اللعب
بقاعدة الت�سلل ،ففي بع�ض الأحيان تن�سى
�أنك تلعب بدون ت�سلل وتتفادى البقاء
وراء املدافعني".
يف حني �رصح العب �آخر بالقول ب�إنه �إذا مت
تطبيق قاعدة �إلغاء الت�سلل يف البوند�سليجا
م�ستقبال ف�سيتحول �إىل ريا�ضة �أخرى مثل
كرة اليد �أو الكرة الطائرة.
ومت اختيار حكم من البوند�سليجا
لقيادة هذه املباراة التجريبية وهو احلكم
توربان �سيفر ،وبعد انتهاء املباراة خرج
�سيفر باخلال�صة التالية "بالن�سبة للدوري
الأملاين نحن حمتاجني لإجراء املزيد من
التجارب التطبيقية ،فال�ستني دقيقة
غري كافية لتقييم ذلك على م�ستوى
البوند�سليجا".
�أما لوثر ماتيو�س فظل مت�شبثا بت�أييده
لفكرة �إلغاء الت�سلل على الرغم من ت�أكييده
على �أن اللعب بدون ت�سلل يحتاج لفرتة
طويلة حتى يرت�سخ يف ذهن الالعبني.
وقال بهذا اخل�صو�ص "�شخ�صيا �أجدها
فكرة جيدة لكن ال تزال هناك بع�ض
التفا�صيل التي ال بد من اال�شتغال عليها
حتى يتعود الالعبون على اللعب بدون
ت�سلل وي�سجلون الكثري من الأهداف
وت�صبح املباريات �أكرث �إثارة".

و�سط �إهتمام كبري من االندية االوروبية

وكيل كوليبايل يلمح باقرتاب رحيله عن نابويل

�أكد وكيل �أعمال الالعب الدويل
ال�سنغايل ،كاليدو كوليبايل� ،أنه غري
واثق بن�سبة  100باملئة من بقاء موكله
يف نابويل املو�سم املقبل ،وذلك و�سط
اهتمام كبري من بع�ض �أندية �أوروبا
بالالعب ،خالل الفرتة الأخرية.
وقال برونو �ساتني ،وكيل �أعمال
كوليبايل يف ت�رصيحات ملوق ع " tTu
" "tomercatowebمن ال�صعب
القول �أنه م�ستمر مع الفريق بن�سبة 100
باملئة".
و�أ�ضاف �ساتني "لن نتحدث عن
امل�ستقبل يف الوقت الراهن ،ال يوجد
�شيء م�ؤكد ،لذلك ف�إنه من ال�صعب �أن

نقول �أنه �سوف يظل مع الفريق بن�سبة
 100باملئة خالل املو�سم املقبل".
وحتدث �ساتني ،عن خروج نابويل من
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم على
يد ريال مدريد �أم�س الثالثاء ،وقال "�أنا
حزين خلروج نابويل من البطولة ،لكن
ما زال هناك ك�أ�س �إيطاليا ،لكن الدوري
الإيطايل يكاد يكون م�ستحيل".
يذكر �أن العديد من التقارير ال�صحفية
قد ربطت الالعب ال�سنغايل باالنتقال
ل�صفوف نادي ت�شيل�سي الإجنليزي يف
ال�صيف املا�ضي ،وال زالت التقارير
تربط الالعب باالنتقال للبلوز يف
أي�ضا.
ال�صيف املقبل � ً
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�صدى
احلروف

املر�أة الإرترية

درع ال�سيادة ...و�ساعد االعمار
جمال بحالياي

املر�أة الإرترية �سجلت �صفحات
م�رشقة و�أوراق رائعة خ�رضاء يف
�سجل تاريخ هذا ال�شعب مل تُ �صم �أذنيها وتتغافل عن نداء الثورة
وداعي الكفاح ،لقد خا�ضت غمار الدماء والأ�شالء والفداء
ٍ
ب�صدق وثبات ،لقد �أده�شت بن�ضالها وروعة �صمودها �شقيقها
الرجل ف�أحبها �أكرث وو�ضع على هامتها تاج الفخر وو�سام العزة
وامل�ساواة� .إن م�شاركات املر�أة وبروز �أدوارها يف كل ميادين
الكفاح كان من الأ�سباب التي �أف�ضت �إىل �إنت�صارات الثورة
وطي �صفحات الإ�ستعمار ،كانت املر�أة يف ال�صفوف الأمامية
كما كانت تز�أر كالأ�سود على �صهوات املدافع -املر�أة كانت يف
اخلنادق كما كانت فدائية وفية لثورتها ومبادئها داخل املدن
وبني �صفوف الأعداء ،عملت املر�أة كادر ًا وطني ًا �ساهمت يف
املنظمات اجلماهريية تبث الوعي الوطني والأفكار الثورية
والطروحات الوطنية امل�ستقبلية ،ل�سان حال لثورتها و�سفرية
لتنظيمها يف اخلطوط اخللفية للثورة ويف بالد املهاجر ،املر�أة
الإرترية �سجلت ح�ضور ًا م�رشق ًا وم�رشف ًا يف كل هذه املجاالت
وامليادين ،املر�أة الإرترية هذا العام حتتفل بـ  8من مار�س
وهي ال تزال توا�صل ن�ضالها يف معارك البناء والإعمار،
ب�صواعد قوية وخ�رضاء فمثلما �إنت�رص هذا ال�شعب بن�ضاله يف
معركة ال�سيادة �سينت�رص حتم ًا يف معارك الإعمار والإزدهار
ف�إذا �إلتحمت �سواعد الرجال والن�ساء بوعي وفهم وعمل و�إميان
مب�ستقبل زاهر م�رشق لت�صبح الثامن من مار�س من كل عام نقطة
�إنطالق جديدة لتحقيق الأمال والطموحات الكبرية وبناء معامل
وطن خالد ومتقدم يعي�ش اجلميع حتت �سقفه وظالله يف �سالم
ورفاه و�أمان.

از صصعبة مع حلها
ألغ
 1ماهو الذيتراه يف الليل ثالث مرات
ويف النهار مرة واحدة ؟
حرف الالم
 2ماهو ال�شئ الذي كلما كرثلدينا غال وكلما قل رخ�ص ؟
العقل

ت�أ كل
وال ت�شبع؟
النار

 4ماهو ال�شئ الذيي�ستحيل ك�رسه ؟
املبتدء

 3-ما هي التي

يطعن نف�سه لته ُّرب من العمل

� 5أين يقع البحر الذي اليوجد به ماء ؟
على اخلريطة

قام موظف ياباين يبلغ من العمر  54عام ًا
بطعن نف�سه ب�سكني يف حمطة ناغويا للقطارات،
ليحظى بفر�صة التغ ُّيب عن العملُ ،م َّد ِعي ًا � َّأن
رج ً
ال غريب ًا طعنه ،فيما �ألقت ال�رشطة اليابانية
�
و
عليه،
القب�ض
أقر ب�أنه �أقدم على طعن نف�سه ،ليت ََمكَّ ن من التهرب من العمل.
َّ
تعود احداث الواقعة ،عندما طعن م�سارو ميورا نف�سه يف الفخذ ،وات�صل
بال�رشطة وا َّدعى �أن رج ً
ال غريب ًا هاجمه ب�سكني وهو يق�ضي حاجته ،ولدى
و�صول رجال ال�رشطة �إىل املكان ،وجدوه ُيحاول �أن يوقف نزيف الدماء من
جرح يف فخذه الأي�رس ،بح�سب موقع �أوديتي �سنرتال.
ومت ا�ستدعاء فريق طبي لعالجه ،بد�أ املحققون ب�أخذ �إفادته ،حيث قال �إنه
كان يق�ضي حاجته يف دورة املياه مبحطة املرتو ،عندما هاجمه �شخ�ص من
اخللف ووجه له طعنة قبل �أن يهرب ،لكن املحققني انتبهوا �إىل ِع َّدة ثغرات يف
روايته للأحداث.
وتو�صل املحققون ايل �أن الرجل كان يكذب ،و�رسعان ما انهار حتت وابل من
َ
واعترَ َ
م�شاكل يف العمل ،ويرغب �أن
َف ب�أنه كان ُيعاين
الأ�سئلة
املوجهة لهْ ،
َّ
يتغ َّيب عنه ولو ليوم واحد ،ومل يجد طريقة للتغ ُّيب �سوى طعن نف�سه.

ا�صطباحة
عند ما
تتحقق من �أن
القوة الوحيده التي متتلكها
لل�سيطره على نف�سك هي �إميانك
بها عندئذ ميكنك �أن ت�سمو فوق كل
ال�سلبيات و�سوف ت�صبح حر ًا �إذا
جربت هذه احلقيقه وطبقتها
على نف�سك.

كالم عن املر�أة
وعن الرجل مهم جدا
قلب املر�أة به غرفة واحدة
وحيده*
يدخلها رجل واحد فقط
و�إن خرج منها
التدخل �أي ًا كان بها
ولكن قلب الرجل فندق
به عدد النهائي من الغرف
ولكن من هي التي ت�سكن
جناحه اخلا�ص ؟*
ابت�سامهاملر�أهكالربيع*
تفتحالزهور
وجتعل الدنيا م�شرقه
وجميله*
�أنت �أيها الرجل*
قل يل ماذا يح�صل لك �إن
ابت�سمتاملر�أة
كثري منكم ي�صاب باجلنون
والرع�شهواالرتباك
(�ألي�سكذلك؟؟)
فالت�ستنكرماذكرت*
ات�صف

باحلنان

قلبها
والعطف*
ولكن احذر غريتهافل�سانها هو
عباره عن ق�صف*
ل�سانهاح�صانها*
فهي تقوده ح�سب توجيهات
منها
وتقودك �أنت �أيها الرجل �أي�ضاً
به
بلني كالمها وروعه م�شاعرها*
عقلها ..كاجلبل*
ف�إن ا�ستطعت �أن ت�صل �إىل قمم
اجلبالالعاليهال�شاهقهب�سهولة
فاعلم �أنك �ست�صل �إىل عقلها
ب�أكرث�صعوبة*
بريئهكالطفل*
فالرجل ير�ضيها بكلمه..
وهديه ..وورده ..وب�سمه
رمبا جميعها �أو احداها
فحنانهاي�صعبو�صفه
ولكن الحتاول �أن تغ�ضبها..
وجترحها
احذر ذلك*
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احل�ساب
تبحث ال�رشطة الإ�سبانية عن �أكرث من � 100شخ�ص تناولوا الطعام يف �أحد
املطاعم يف �شمال البالد ،ثم ولوا هاربني من دون �أن يدفعوا ما عليهم من
مال.
وقال �صاحب مطعم وفندق كارمن يف مببيربي على بعد  400كيلومرت �شمال
غربي مدريد �إن ه�ؤالء الزبائن ،الذين �أتوا مع ًا لالحتفال مبنا�سبة خا�صة،
"كانوا يرق�صون ثم اختفوا فج�أة ..يف دقيقة واحدة رحل � 100شخ�ص".
و�أ�ضاف" :مل يذهبوا جمموعات جمموعات ،بل غادروا كلهم مع ًا" ،مو�ضح ًا �أن
العمال يف املطعم مل يتمكنوا من الإم�ساك بهم� ،إذ "ال ميكن فعل �شيء حني يكون
العدد كبري ًا بهذا ال�شكل".
ومل ت�ش�أ ال�رشطة ت�أكيد معلومات نقلتها ال�صحف املحلية �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص
هم من �أوروبا ال�رشقية ،واكتفى م�س�ؤول �أمني بالقول "�إنهم لي�سوا من
�إ�سبانيا".

برجك اليوم!..

برج احلمل/رمبا يحدث �شيء ما يغري �أفكارك وحتى
قراراتك ولذلك �ست�شعر ب�أنك م�شو�ش .من الأف�ضل �أن
ت�ؤجل اتخاذ �أي قرارات اليوم فرمبا تتفاج�أ بع�ض امل�شاكل،
كل ما حتتاج �إليه اليوم هو �أن تتحلى بالهدوء وتبد�أ يف حل م�شاكلك فورا.
برج الثور /يتعني عليك اليوم �أن تنتبه لأعدائك فرمبا ال ت�ستطيع �أن تتعرف عليهم ولكن
ميكنك بكل �سهولة التعرف عليهم من خالل ت�صرفاتهم فغالبا ما يرغبون يف �إحباطك والتقليل من
�ش�أنك .رمبا ال تالحظ ت�أثريهم عليك ولكن �سيدمرونك �إذا مل تواجههم من البداية .حاول �أن
ت�ستغل طاقتك يف التغلب عليهم.
برج اجلوزاء /قد ي�ؤثر عليك بع�ض الأ�شخا�ص اليوم لتغري �أفكارك ولكن احذر وكن واثقا
من نف�سك ومن تفكريك .ال تقلق وال تي�أ�س �إذا وجدت �أن �أفكارك ووجهات نظرك متعار�ضة مع
الآخرين فهذا يدل بالت�أكيد على �أنك خمتلف يف تفكريك عنهم .ابتعد عن ه�ؤالء واقر�أ مزيدا
من الكتب لتدعم نف�سك.
برج ال�سرطان /ت�شعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام املا�ضية ومن امل�ؤ�سف �أن هذا التوتر
�سيت�ستمر الأيام املقبلة �أي�ضا .عليك �أن تتوخى احلذر فرمبا ت�صل �إىل حالة �سيئة اليوم ب�سب
ع�صبيتك وانفعالك .حاول �أن حتل م�شاكلك وال تخاف من الف�شل .رمبا تكون مرتددا يف اتخاذ
خطوة ما ولكن اخلوف من الف�شل لي�س حال.
برج الأ�سد /رمبا تغري تفكريك اليوم ب�سبب �إطالعك على بع�ض املعلومات اجلديدة ولكن
بتوا�صلك مع الأ�صدقاء ومناق�شتهم يف تلك املعلومات قد تتغري ال�صورة �أمامك متاما .متهل وكن
�صبورا حتى تت�أكد من معلوماتك وتعر�ضها على الآخرين قبل اتخاذ �أي قرار تندم عليه فيما
بعد.
برج العذراء /تبذل اليوم ق�صارى جهدك لتتغلب على ال�صعاب والتحديات فرمبا جتد �أن
هناك �صراعا بني رغبتك يف املغامرة وحاجتك �إىل التوا�صل �أوال مع الآخرين .من الأف�ضل �أن
تعرب عن ر�أيك بحرية حتى و�إن عار�ضك البع�ض ف�ستكون لبقا يف حديثك خا�صة فيما بتعلق
باملو�ضوعات الدينية �أو الفل�سفية.
برج امليزان /ال تفكر يف الأمور ب�سلبية و�إال �ستكون �سببا قويا يف �ضياع فر�ص عظيمة منك.
الوقت من ذهب فا�ستغله يف �إجناز بع�ض الأعمال لتنال �إعجاب من حولك يف العمل .عليك �أن
تكون متفائال ف�ستدنو من �أحالمك وطموحاتك فاجتهد وكن �إيجابيا و�ستحقق ما تريد.
برج العقرب� /أنت �سعيد احلظ اليوم فرمبا تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك �ست�شعر
بال�سعادة على مدار اليوم .ت�شعر �أن لديك قدرة عالية على الرتكيز ولذلك رمبا ت�ستغل هذا
الرتكيز يف �إقناع بع�ض املعار�ضني لك بوجهة نظرك .ا�ستمتع بروح املغامرة اليوم من خالل
الدخول يف م�شروعات جديدة مل تتطرق لها من قبل.
برج القو�س /لديك رغبة ملحة اليوم يف ال�سيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد
ي�ؤدي تعدد امل�س�ؤوليات �إىل �شعورك بالتوتر �إىل حد ما� .إذا �شعرت بذلك فحاول �أن ت�ؤجل تلك
القرارات للغد لكي ال تندم .ركز اليوم على التحكم يف �أع�صابك وت�صرفاتك �أثناء تعاملك مع
من حولك.
برج اجلدي /حتتل مكانة مميزة بني رفقائك بل ورمبا حتقق جناحا غري م�سبوق يف العمل.
�سيحاول اجلميع اال�ستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق �أحالمك فان�صحهم واعر�ض
عليهم بع�ض الأمثلة .ا�شرح لهم بع�ض اخلطط التي متكنهم من النجاح ولكن دون فخر �أو
كربياء.
برج الدلو /كن حذرا فرمبا يكون هناك �أثر �سلبي لوجود بع�ض الأ�شخا�ص يف حياتك فهم
يحاولون �أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وام�ض يف طريقة دون االلتفات لأحد .اهتم
مب�شاريعك وعملك وال تن�سى �أن ت�أخذ ق�سطا من الراحة من حني لآخر.
برج احلوت /ا�ستعد فرمبا تواجه م�شكلة ما يف حميط �أ�سرتك ،فمن �أهم الأمور التي يجب �أن
تهتم بها هي ا�ست�شارة بع�ض الأ�شخا�ص ليقدموا لك بع�ض احللول لتلك امل�شكلة .ال تفقد الأمل
وال تعتمد على غريك وا�ستغل طاقتك يف التفكري بعقالنية حلل م�شاكلك.
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