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االو�سط :افتتاح ا�سبوع اال�ستقالل باملدار�س

وال�سبت
واجلمعةوال�سبت
واخلمي�سواجلمعة
الثالثاءواخلمي�س
أيامالثالثاء
ت�صدر� �أيام
ت�صدر

�صيانة طريق يف عدي خواال
قام �سكان عدي ظقوار ودامبامج
وعدي مرعيت-وعدي كنزناب،
ب�صيانة طريق ترابي طوله �ستة
كيلومرتات كان يعيق مرور
ال�سيارات.
واو�ضح مدير �ضاحية دامبامج
ال�سيد/ت�سفاي برهي ،ان النفري جرى
بتوظيف طاقات واموال ال�سكان.

ودعا ال�سكان لتنظيم النفري
امل�ستمر للحيلولة دون خراب
الطريق يف مو�سم االمطار ،مطالنب
�رشكة حرات للموا�صالت بفتح خط
لهم حلل م�شكلتهم.
وتبعد �ضاحية دامبا مج عن مدينة
عدي خواال حوايل �ستة كيلومرتات
باجتاه ال�رشق.

قلوج :دعوة حلل م�شكلة مياه منقوال

افتتح ر�سميا ام�س يف االقليم
االو�سط ا�سبوع اال�ستقالل يف املدار�س
يف اطار احتفاالت البالد بعيد
اال�ستقالل الثامن والع�رشين حتت
�شعار" الثبات يف ال�صمود للتنمية".
ويف مرا�سم االفتتاح التي جرت
يف قاعة دبعت مبديرية اخريا،
د�شن حاكم االقليم االو�سط اللواء
رم�ضان اولياي معر�ض ال�صور املعد
باملنا�سبة.
واو�ضح م�س�ؤول الثقافة والريا�ضة
يف مكتب التعليم باالقليم االو�سط

اال�ستاذ/ا�ستيفانو�س قربهواريات
ان ا�سبوع اال�ستقالل ت�شارك فيه
هذا العام  134رو�ضة اطفال و105
مدر�سة ابتدائية و 52متو�سطة و23
ثانوية  ،اي  282مدر�سة.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
التعليم يف املديرية اال�ستاذ دغول
عقبا�سال�سي يف كلمة االفتتاح ان عيد
اال�ستقالل الثامن والع�رشين ُيحتفل
به يف الوقت الذي ح�صد فيه ال�شعب
االرتري ثمرة وحدته القوية ووعيه
و�صموده ،والن املرحلة حتملنا

م�س�ؤولية اكرب ،فانه يتطلب م�ضاعفة
اجلهد وتعزيز ال�صمود بال�صمود
برتقية القيم ال�صانعة للمعجرات
للدفع بالتنمية .
ح�رض منا�سبة االفتتاح املدير
التنفيذي الدارة االقليم االو�سط
ال�سيد /زرئيت تولدبرهان وم�س�ؤول
التعليم يف االقليم االو�سط اال�ستاذ
بالي هبتي قابر ومدراء املديريات
يف االقليم االو�سط.
و�شهد االفتتاح منا�شط فنية قدمها
الطالب.

م�سئول اجلبهة ب�شمال البحر الأحمر :
يدعو ال�شباب لتعزيز دور هم
دعا م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
يف مكتب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة باقليم
�شمال البحر االحمر ال�سيد/
ت�سفاي برهاين ،يف ال�سمنار
الذي عقده يف مدينة م�صوع
لتعزيز دور ال�شباب لتنمية
الثقافة الوطنية ونقلها اىل
االجيال.
واو�ضح يف ال�سمنار الذي
�شارك فيه ال�شباب العمال
احلكومية
امل�ؤ�س�سات
يف

،ان الوطنية بنيت ومنت
يف ارتريا بالعمل اجلماعي
ا�سا�س
وهي
والت�ضحيات،
الوجود واال�ستمرارية .وقال "ان
الثقافة تاتي بالعوامل الداخلية
واخلارجية والتطور التدريجي،
ومن املهم دور ال�شباب الواعي
يف ذلك.
وذكر بان روح ال�صمود التي
ظهرت يف مرحلة الكفاح امل�سلح
والدفاع عن ال�سيادة تعترب من
القيم الوطنية امل�شرتكة املبنية

منذ عهود ،وان نقلها اىل االجيال
مهمة �آنية.
وقال "ان تنمية الثقافة والقيم
الوطنية لي�ست م�س�ؤولية جهة
بعينها ،ما يدل على تعزيز اهمية
ادخاله يف املنهج التعليمي من
املرحلة الإيتدائية اىل املراحل
العليا.
و�أ�شاد امل�شاركون مبهام
توريث ال�شباب قيم املجتمع
وحمايتها ،داعني للعمل املن�سق
لدرئ تاثري العوملة.

جناح برنامج التطعيم يف جنوب البحر الأحمر
�أعلن مكتب ال�صحة يف �إقليم
جنوب البحر الأحمر �أن خدمات
التطعيم ت�شهد تطور ًا كما
وانت�شارا.
برنامج
م�س�ؤول
واو�ضح
التطعيم يف املكتب ال�سيد /حمد
ادري�س عن تنفيذ ان�شطة تطعيم
فاعلة ل�شلل االطفال واحل�صبة
واحلمرية والتيتانو�س يف اال�شهر

الثالثة املا�ضية يف  17م�ؤ�س�سة
�صحية باال�ضافة اىل التجول يف
القرى النائية.
و�أ�شار �إىل جناح برنامج
التطعيم هذا العام الذي بلغ ن�سبة
� ، %119أي حقق فوق ماخطط
له ،وذلك نتيجة تنامي الوعي
ال�صحي وجهود الكادر ال�صحي.
واو�ضح متلقو خدمات التطعيم،

بان ان�شطة التوعية والإر�شاد
مكنت من تطعيم �أبنائهم يف الزمن
املحدد له.
وذكر الكادر ال�صحي �إن
اخلدمات ال�صحية تقدم كذلك
عرب التجول يف القرى والريف
النائي  ،لعدم كفاية اخلدمات
املقدمة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية،
م�شيدين بتعاون ال�سكان.

اكد �سكان �ضاحية منقوال مبديرية قلوج على اال�ستعداد لاليفاء بكل املتطلبات
يف املبادرة التي يقومون بها حلل م�شكلة مياه ال�رشب.
واو�ضح ال�سكان بان االطفال يقومون بجلب املياه بدل الذهاب اىل املدر�سة
ب�سبب امل�شكلة ،منا�شدين االهتمام حلل امل�شكلة.
واو�ضح م�ساعد مدير �ضاحية منقوال هبتي ماريام برخت�آب ،ان ال�سكان
جتمعو يف مكان مالئم للح�صول على اخلدمات االجتماعية اال�سا�سية ،غري ان
تعطل م�رشوع املياه اثر على حياة ال�سكان.
وا�شار ال�سكان اىل الذهاب بعيدا جللب املياه غري ال�صاحلة ،وقد اعاق ذلك
الطالب عن الدرا�سة.

كركبت :جهود رفع م�ستوى
امل�شاركة يف التعليم ت�ؤتي �أكلها
حققت اجلهود املن�سقة ملختلف
من اجل
امل�ؤ�س�سات احلكومية
رفع م�ستوى امل�شاركة يف التعليم
يف مناطق �أتتاي و�أقمايت و�أكايدا
مبديرية كركبت نتائج مر�ضية يف
التعليم النظامي وتعليم الكبار .
واو�ضح مدير املدر�سة الأ�ستاذ/
�صالح حممد حامد� ،إن عدد الطالب
يف العام الدرا�سي الفائت بلغ 285
طالب بينهم  51طالبة ،وارتفع عدد
الطالبات هذا العام اىل  131طالبة
وعموم الطالب اىل  437طالب.
وا�شار اىل م�شاركة  335مواطن بينهم
� 110إمر�أة يف برنامج تعليم الكبار
املقدم يف ثالثة مراكز تعليمية.
وقالت املعلمة /مرمي �إدري�س ،ان

الإجنازات التي حتققت ،جاءت نتاج
اجلهود املن�سقة املتفانية وم�ساهمة
املعلمني ،مو�ضحة بان بلوغ الإناث
يف املنطقة لهذا امل�ستوى يعترب
جناحا كبريا ،داعية ملوا�صلة
ان�شطة التوعية .من جانبه او�ضح
م�س�ؤول التعليم يف اقليم القا�ش-
بركة اال�ستاذ /حممد علي �إبراهيم،
�إن الربنامج ُمنح االهتمام احلكومي
الكبري ،داعيا �إىل موا�صلة الأن�شطة
املن�سقة للم�ؤ�س�سات املخت�صة ،خا�صة
وزارة العمل والرعاية االجتماعية،
ووحدات مراقبة احلدود .وقال" ان
اجلوائز املقدمة للطالب املتفوقني
عامة والطالبات خا�صة ت�شجع على
حتقيق املزيد من التفوق .

افعبت :تنظيم انتخابات ق�ضاة
حماكم اهلية وجلان �صلح

انتخب �سكان �ضواحي مديرية افعبت يف انتخابات جرت يف �شهر ابريل
املا�ضي ع�رشة ق�ضاة حماكم اهلية و 42ع�ضوا للجان ال�صلح بينهم  16امراة.
جرت الإنتخابات بطريقة منظمة نتيجة �أن�شطة التوعية امل�سبقة التي قامت
بها الإدارة يف جميع ال�ضواحي.
وتعهد الناخبون الق�ضاة وجلان ال�صلح بالعمل وفق عرف وقيم املجتمع
املرت�سخة ،م�ؤكدين التعاون لتنفيذ مهامهم جيدا.
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الق�ضاء الربازيلي ي�أمر ب�إعادة �سجن الرئي�س ال�سابق مي�شال تامر

�أمرت حمكمة ا�ستئناف يف ريو
دي جانريو ،الأربعاء ،ب�إعادة
�سجن الرئي�س الربازيلي ال�سابق
مي�شال تامر املالحق بتهم ف�ساد.
وقال م�ست�شار يف حمكمة

اال�ستئناف� ،إن هذا القرار
فورا“.
”نافذ ً
و�أ�ضاف �أن املحكمة
قرارا �أ�صدرته حمكمة
نق�ضت
ً
ابتدائية يف  25مار�س،
وق�ضت مبوجبه ب�إطالق
�رساح الرئي�س ال�سابق.
تر�أّ�س
الذي
وتامر
الربازيل بني  2016و2018
م�شتبه به بتزعم ”منظمة �إجرامية“
اختل�ست مئات ماليني اليوروهات،
وقد ق�ضى يف نهاية �آذار /مار�س،
� 4أيام خلف الق�ضبان موقوفً ا

احرتازيا.
ً
والتحقيق الذي �أوقف تامر (78
عاما) مبوجبه كان قد بد�أ قبل
ً
خم�س �سنوات متناو ً
ال �أكرب ف�ضيحة
ف�ساد يف تاريخ الربازيل تتعلق
مبجموعة برتوبرا�س النفطية
العامة.
وكان تامر و�صل اىل احلكم يف
�أغ�سط�س  2016بعد �إقالة الرئي�سة
الي�سارية ديلما رو�سيف ،بتهمة
علما ب�أنه
تزوير ح�سابات عامة،
ً
كان نائ ًبا للرئي�سة ينتمي �إىل ميني
الو�سط.

فنزويال :ان�شقاق مدير اال�ستخبارات ومالحقات ق�ضائية
تطاول معار�ضني

�أطلقت ال�سلطات الفنزويلية
مالحقات ق�ضائية تطاول 7
نواب معار�ضني ،لدعمهم زعيم
املعار�ضة خوان غوايدو يف
مترد ع�سكري على
دعوته �إىل
ّ
الرئي�س نيكوال�س مادورو الذي
ان�شق عنه مدير اال�ستخبارات
اجلرنال كري�ستوفر فيغريا.
و�أمرت املحكمة العليا املوالية
ملادورو مبالحقة  6من النواب،
بتهم بينها "اخليانة العظمى"
و"الت�آمر" .ثم �سلّمت ملفاتهم
�إىل النيابة العامة للتحقيق،
ثم �إىل اجلمعية الت�أ�سي�سية التي
قررت رفع احل�صانة عنهم ،وهم
هرني رامو�س �ألوب ولوي�س
فلوريدو وماريانيال ماغاالني�س
و�سيمون كالت�ساديا و�أمرييغو
دي غرات�سيا وري�شار بالنكو.
و�أُ�ضيف ا�سم �إدغار زامربانو
الذي كانت املحكمة العليا
قررت �إطالق مالحقات �ضده
الأ�سبوع املا�ضي.
اجلمعية
رئي�س
وقال
"ليتحمل كل
ديو�سدادو كاب ّيو:
ّ
حتملنا
ؤولياته.
�شخ�ص م�س�
ّ
م�س�ؤولياتنا عرب فتح الطريق
للمالحقات �ضد امل�شاركني
بفاعلية" يف التمرد الفا�شل.
"الرد
وعلّق غوايدو ،قائالً:
ّ
الوحيد على هذا النظام هو

موا�صلة العمل .مل يعد يحكم
لأنه مل يعد ميلك زمام القيادة".
وكانت اجلمعية الت�أ�سي�سية
رفعت احل�صانة عن غوايدو
ن�صب
ال�شهر املا�ضي ،بعدما
ّ
نف�سه رئي�س ًا بالوكالة.
اىل ذلك� ،أعلنت منظمة "فورو
بنال" غري احلكومية املدافعة
ال�سيا�سيني،
ال�سجناء
عن
اعتقال � 2014شخ�ص ًا لأ�سباب
�سيا�سية يف فنزويال منذ مطلع
ال�سنة ،معظمهم خالل تظاهرات
معار�ضة ملادورو .وال يزال
�أكرث من  800معتقلني ،بينهم
ع�سكريون.
يف وا�شنطن� ،أعلن نائب
الرئي�س الأمريكي مايك بن�س
�أن عقوبات مفرو�ضة على
فيغريا ُرفعت "فور" ان�شقاقه
الأ�سبوع املا�ضي عن مادورو
وت�أييده غوايدو .وقال �إن

�ستفكّ ر
املتحدة
"الواليات
يف رفع العقوبات عن جميع
الذين يدعمون الد�ستور ودولة
ي�شجع هذا
القانون .ن�أمل ب�أن
ّ
الإجراء �آخرين على �أن يحذو
حذو اجلرنال كري�ستوفر فيغريا
و�أع�ضاء �آخرين من اجلي�ش".
ور�أى غوايدو �أن رفع العقوبات
عن املدير ال�سابق لال�ستخبارات
"ي�ؤكد الدعم احلازم حللفائنا
وجديتنا والتزامنا حيال قواتنا
امل�سلحة امل�ستعدة للدفاع
قدم
عن الد�ستور" .وذكّ ر ب�أنه ّ
"�ضمانات" للع�سكريني الذين
ينتقلون �إىل مع�سكره.
لكن كاب ّيو اعترب �أن هذا
الإجراء يظهر �أن العقوبات
على
املفرو�ضة
الأمريكية
م�س�ؤولني فنزويليني "ال عالقة
لها بتبيي�ض �أموال �أو تهريب
خمدرات �أو بحقوق الإن�سان"،
بل �أنها "ا�ضطهاد �سيا�سي".

العدد ()144

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

�إعــــــالنات

قدمت ال�سيدة � /سمرية يو�سف علي قول عر�ض ًا قالت فيه لقد
توفيت عمتها املرحومة ال�سيدة � /صاحلة علي قول عام1977م
وتركت من الورثة عدد  7وهم-:
 /1علي يو�سف علي قول
� /2أحمد يو�سف علي قول
 /3حممد يو�سف علي قول
/4ح�سني يو�سف علي قول
 /5حمفوظة يو�سف علي قول
 /6نوارة يو�سف علي قول
� /7سمرية يو�سف علي قول
وعلى من يدعي بالإرث او يعرت�ض ان يتقدم اىل املحكمة
ال�رشعية مب�صوع بتاريخ 2019 /5 /12م.
حمكمة م�صوع ال�شرعية
********************************
ال�سيدة  /حجية حممود احمد ،قدمت عر�ض ًا قالت فيه لقد
غاب عنى زوجي  /عبدالله عمر حممد ،ابتداء من تاريخ �شهر
2013 /2م مدة � 6سنوات وت�رضرت بغيابه يف النفقة ومل
يرتك وكيل منفق �أو عنوان وعليه تطالب ف�سخ لعقد النكاح
ال�رشعي ،وعليه تطلب املحكمة ح�ضور الزوج الغائب او من
ينوبه بتاريخ 2019 /05 /30م وان مل يح�رض فاملحكمة �سوف
تتخذ الإجراء ال�رشعي بغيابك .
حمكمة قندع ال�شرعية
********************************
لقد ح�رض اىل املحكمة ال�رشعية ال�سيد  /حممد زكريا
�إ�سماعيل ،وقدم عر�ض ًا قال فيه ب�أن املرحوم عمه ال�سيد /
ابوبكر حممد م�ؤمن ،قد تويف بتاريخ 1990م وله من الورثة
�أبناء �أخيه وهم
 /1حممد زكريا �إ�سماعيل
 /2عبدالرحمن زكريا �إ�سماعيل
 /3عي�شة زكريا �إ�سماعيل
ولي�س غرينا �أحد وعليه كل من له احلق يف ارث املرحوم
فليتقدم اىل املحكمة ال�رشعية مب�صوع يف خالل /05 /20
2019م .
حمكمة م�صوع ال�شرعية
*********************
�إىل املدعو ال�سيد /فرج �آدم حمد مبا �أن زوجتك ال�سيدة/
زينب جابرا علي قد رفعت �ضدك دعوى ق�ضائية تطالب فيها
بالطالق لغيابك عنها زهاء � 5سنوات ومل تعرف عنك �شيء
وعليه حتطيك املحكمة علم ًا ب�أن حت�رض �شخ�صي ًا �أو من ينوب
عنك يف اجلل�سة املوقرة 2019 /6 /7م ويف حالة عدم ح�ضورك
او من ينوب عنك ف�إن املحكمة �ستنظر يف الق�ضية غيابي ًا.
حمكمة م�صوع ال�شرعية

الكنغر�س يطالب مبنحه جميع الوثائق اخلا�صة
رو�سيا تطرد ديبلوما�س َيني �سويديني
بتحقيق مولر
وجهت جلنة جمل�س النواب
الأمريكي ل�ش�ؤون اال�ستخبارات
ر�سالة �إىل املدعي العام الأمريكي،
ويليام بار ،طالبت فيها مبنحها
الوثائق اخلا�صة بـتحقيق روبرت
مولر يف "التدخل الرو�سي"
املزعوم.
وجاء يف بيان �صحفي �صدر عن
اللجنة �أن رئي�سها� ،أدام �شيف،
وجه ر�سالة للمدعي العام ،ويليام
بار ،طالب فيها بتقدميه الوثائق
واملعلومات املرتبطة بتحقيق
املدعي الأمريكي اخلا�ص ،روبرت
مولر" .و�أ�ضاف البيان �أن هذه
الوثائق ت�ضم "كل املعلومات
حول عمل اال�ستخبارات التي �شملها
حتقيق املدعي الأمريكي اخلا�ص

ون�أ�سف

بالإ�ضافة �إىل الن�سخة غري املحررة
لتقريره وكذلك الأدلة ذات ال�صلة".
و�أنهى روبرت مولر يف �أبريل
املا�ضي حتقيقه حول "التدخل
الرو�سي" يف االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية عام  2016والذي ا�ستمر
�أكرث من عامني .و�أكد يف تقريره
لرو�سيا
املوجهة
االتهامات

بالتدخل يف االنتخابات الأمريكية،
غري �أنه مل يعرث على �أي �أدلة على
وجود "م�ؤامرة" بني الرئي�س ترامب
ورو�سيا ،وهو ما نفاه البيت
الأبي�ض والكرملني على حد �سواء.
ومل يتو�صل مولر �إىل �أي ا�ستنتاج
معني حول م�س�ألة عرقلة ترامب
للعدالة.

�أعلنت وزارة اخلارجية ال�سويدية
�أن مو�سكو طردت ديبلوما�س َيني
�سويديني ،بعدما رف�ضت �ستوكهومل
منح ديبلوما�س َيني رو�سيني ت�أ�شرية
دخول.
وقالت ناطقة با�سم الوزارة
ردت بالطلب من
ان "رو�سيا
ّ
ديبلوما�س َيني �سويديني مغادرة

رو�سيا،
لذلك".
وي�أتي ذلك بعد �شهرين
على توقيف �ستوكهومل
�شخ�ص ًا يعمل يف القطاع
اتُ هم
التكنولوجي،
بالتج�س�س لرو�سيا.
�أجهزة
ون�رشت
الأمن ال�سويدية عام
 ،2018مذكرة اعتربت �أن "اخلطر
الذي ت�شكله �أجهزة اال�ستخبارات
الأجنبية على م�صالح" الدولة بات
"كبري ًا" �أكرث من �أي وقت .ون ّبه
رئي�س دائرة مكافحة التج�س�س
يف ال�سويد دانيال �ستنلينغ اىل
�أن "رو�سيا متثل �أكرب تهديد على
ال�سويد على �صعيد اال�ستخبارات".
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العراق يفكك خلية لـ "داع�ش" وي�ضبط خمزن �صواريخ

وا�صل العراق حملته ملالحقة
فلول تنظيم "داع�ش" ،واعلن
تفكيك خلية تابعة للتنظيم
االرهابي كما �ضبطت خمزن
لال�سلحة.
واعلنت مديرية اال�ستخبارات
الع�سكرية� ،أول �أم�س االربعاء
اخرتاق وتفكك �شبكة �إرهابية
تعمل بني حمافظتي �صالح الدين
وكركوك واعتقال الرا�س املدبر

لها.
وذكر بيان
للمد ير ية
ته
ن�رش
وكالة االنباء
ا لعر ا قية
�أن
(واع)
" مفا ر ز
مد ير ية
اال�ستخبارات
ا لع�سكر ية
يف خلية اال�ستخبارات ومكافحة
الإرهاب متكنت من اخرتاق
وتفكيك �شبكة �إرهابية متار�س
ن�شاطها بني حمافظتي �صالح
الدين وكركوك من خالل جتهيز
املجاميع االرهابية بالأ�سلحة
واالعتدة واملتفجرات" .وا�ضاف
البيان ان "القوة االمنية ا�ستطاعت
اعتقال الر�أ�س املدبر لل�شبكة
االرهابية و�ضبطت بحوزته

بنادق كال�شنكوف وخمازن عتاد
وجهاز موتوروال وعدد من �أجهزة
املوبايل وجتهيزات وعجلة
بيكب وعدد ًا من لوحات ت�سجيل
املركبات وباجات مزوره تخ�ص
�إحدى اجلهات".
اىل ذلك ،اعلنت وزارة
الداخلية �،ضبط وكر ًا لع�صابات
داع�ش يحتوي على � 42صاروخا
يف كركوك .وقال الناطق با�سم
الداخلية اللواء �سعد معن يف بيان
ن�رشته واع �إن "مفارز ا�ستخبارات
ال�رشطة االحتادية العاملة �ضمن
وكالة اال�ستخبارات يف وزارة
الداخلية و�أثناء تفتي�ش قرية
اخلزيفي بكركوك متكنت من �ضبط
وكر ت�سخدمه ع�صابات داع�ش
الإرهابية وداخله � 42صاروخا
خمتلفا" ،م�شريا اىل انه "مت رفع
املواد املتفجرة وهدم الوكر من
دون حادث يذكر".
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فرن�سا :ن�أمل يف �إجراء انتخابات �شفافة باجلزائر

وزير
�أعرب
ا خلا ر جية
عن
الفرن�سي،
�أمله يف �إقامة
ا نتخا با ت
ا لر ئا �سة
ا جلز ا ئر ية
يف
املقررة
الرابع من يوليو
و�سط
املقبل،
جيدة
”ظروف
ت�سودها ال�شفافية والهدوء“.
وقال الوزير جني �إيف لودريان ،لنواب اجلمعية الوطنية
(الربملان) ،يوم ا لأربعاء” :نرجو �أن مير امل�سار االنتخابي يف
�أجواء جيدة وو�سط ال�شفافية والهدوء“.
ونقلت وكالة ا لأنباء الر�سمية اجلزائرية عن الوزير الفرن�سي
قوله �إن ”ا لأمر يتعلق بلحظة هامة يف تاريخ اجلزائر ،يجب �أن
يجد هذا البلد الزخم الالزم ملواجهة التحديات املقبلة واال�ستجابة
لتطلعات ال�شعب العميقة“.
نظر ا
فرن�سا،
يف
آثار
�
له
اجلزائر
يف
و �أ�ضاف �أن ”كل ما يحدث
ً
للمكانة ا لإ�سرتاتيجية للجزائر متو�سط ًيا و �أفريق ًيا ،وموقعها
بجانب ليبيا ومنطقة ال�ساحل“.

أفغان
ل
ا
الالجئني
بطرد
تهدد
إيران
�
نائب عراقي :نرف�ض ال�ضغوط الأمريكية
هددت احلكومة الإيرانية
بطرد الالجئني الأفغانيني
من �أرا�ضيها ،ب�سبب ما �أ�سمته
االقت�صادية
بـ“ال�ضغوط
الأمريكية عليها“.
وقال نائب وزير اخلارجية
الإيراين لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
عبا�س عراقجي ،يف مقابلة
مع القناة الثانية للتلفزيون
الإيراين ،م�ساء الأربعاء� ،إن
”�إيران �ستطلب من الأفغانيني
مغادرة البالد ب�سبب ا�ستمرار
االقت�صادية
ال�ضغوط
الأمريكية“.
و�أ�ضاف عراقجي ”�إذا ا�ستمرت
ال�ضغوط االقت�صادية الأمريكية
اقت�صاديا
فيمكننا التوا�صل
ً
ملطالبة الأخوة والأخوات

ا لأ فغا ن
مبغادرة �إيران،
حيث يريدون
الذهاب ،فهي
ق�ضية مرتبطة
ب�أنف�سهم“.
�أن
واعترب
”�إيران �ضحية
يف
الأزمة
�أ فغا ن�ستا ن “ ،
قائالً” :مل نخلق �أزمة يف
�أفغان�ستان ،نحن �ضحايا
الأزمة يف �أفغان�ستان ،والتي
خلقتها بع�ض الدول و�أوجدت
حركة طالبان واجلماعات
الإرهابية ..ال ينبغي �أن تدفع
�إيران التكاليف“.
ويقدر عدد الالجئني الأفغان
يف �إيران بنحو  3ماليني ،يعمل

بخ�صو�ص العقوبات على �إيران

�أغلبهم يف �أعمال �شاقة ي�صعب
على العامل الإيراين تنفيذها مثل
البناء وحفر الأنفاق وغريها،
فيما يتقا�ضون �أجور قليلة مع
عدم وجود �ضمان اجتماعي.
ويف دي�سمرب املا�ضي ،عاد
نحو � 700ألف �أفغاين �إىل بلدهم
مع تدهور االقت�صاد الإيراين،
وفق ًا للمنظمة الدولية للهجرة.

الأمم املتحدة حتقق يف ا�ستخدام طائرات �أجنبية لق�صف طرابل�س
ك�شف تقرير �رسي
�أن مراقبي عقوبات
املتحدة
الأمم
يحققون يف ا�ستخدام
طائرة م�سرية من قبل
اجلي�ش الليبي بقيادة
خليفة حفرت �أو "طرف
ثالث" داعم له يف
هجوم على قوات
احلكومة املعرتف
بها دوليا.
وتو�صل تقرير �رسي ملجل�س
الأمن الدويل �إىل �أن �صاروخ جو-
�أر�ض من طراز بلو �آرو (بي�.إيه)-7
ا�ستخدم على الأرجح يف الهجوم
الذي وقع قرب العا�صمة طرابل�س
يف الـ  20من �أبريل املا�ضي ،و�أن
مثل هذا ال�سالح م�صمم للإطالق
من طائرة م�سرية من طراز وينغ
لونغ ال�صينية ال�صنع.
وذكر املراقبون �أي�ضا �أن ت�سجيال
م�صورا �أظهر هجمات جوية �أخرى
على طرابل�س كانت "على الأرجح
ب�صواريخ جو�-أر�ض".

وقال املراقبون يف التقرير
املقت�ضب ال�صادر بتاريخ الثاين
من مايو اجلاري" :حتقق اللجنة
حاليا يف اال�ستخدام املرجح
لن�سخ من الطائرات امل�سرية وينغ
لونغ على يد اجلي�ش الوطني
الليبي �أو طرف ثالث يدعمه"...
"�إدخال هذه الطائرات �إىل ليبيا،
ميثل انتهاكا حلظر الأ�سلحة من
جانب طرف مل ُيحدد حتى الآن".
وي�شري تقرير الأمم املتحدة
�إىل �أن �صواريخ (بي�.إيه )-7ال
ت�ستخدم �سوى يف ال�صني والإمارات

و كا ز ا خ�ستا ن ،
لكنه ذكر �أنها رمبا
م�ستخدمة
تكون
�أي�ضا يف بع�ض
الدول التي ت�شغل
طائرات وينغ لونغ
امل�سرية .و�أ�ضاف
�أن ال�صني والإمارات
و كا ز ا خ�ستا ن
وم�رص و�إندوني�سيا
ونيجرييا وباك�ستان
وال�سعودية و�رصبيا
تلك
ت�ستخدم
و�أوزبك�ستان
الطائرات.
ومل ترد بعثتا م�رص والإمارات
لدى الأمم املتحدة على طلب
تعليق على التقرير.
ويف حني تنتج ال�صني �صواريخ
(بي�.إيه )-7وطائرات وينغ لونغ
امل�سرية ف�إن التقرير ي�شري
�إىل �أنه "من �شبه امل�ؤكد" �أن
"ال�رشكة امل�صنعة لهما والدولة
ال�صينية مل تزود بهما �أي طرف
يف ليبيا".

�أكدع�ضوجلنةالعالقاتاخلارجية
يف جمل�س النواب العراقي ،نعيم
العبودي ،رف�ض العراق لل�ضغوط
الأمريكية التي تمُ ار�س على العراق
ب�ش�أن عقوبات وا�شنطن على طهران.
وقالالعبودي ،الأربعاء":ال�ضغط
الأمريكي على احلكومة العراقية
مرفو�ض متام ،وعلى احلكومة �أن

تتعامل مع
ا مل�ستجد ا ت
و ا لأ حد ا ث
الإقليمية من
منطلقالقوة،
لأن العراق
قوي مبوارده
ا لب�رش ية
و ا ملا د ية ،
وي�ستطيع �أن
يلعب دورا يف
هذه الأحداث ال�سيا�سية".
و�أكد قائال" :نرف�ض ال�ضغوط
الأمريكية على العراق ونرف�ض جعله
جزءا من عقوباتها على �إيران التي
يربطنا معها تاريخ وجغرافية ،لذا
م�صلحتنا تتطلب �أال نكون مع هذا
احل�صار".

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

خارجية
اخبار
خارجية
اخبار
�شاكر
حممود
حممود �شاكر
247
�ص.ب:
247
�ص.ب:
127749
فاك�س:
127749
فاك�س:

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

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

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

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�إف بي �آي ي�ستعيد "الإجنيل النادر" بعد �سرقته

ال�شطرجن �ضمن مناهج الدرا�سة باملدار�س يف ارمينيا

التعليم
�إجناز
على
الأكادميي لل�شطرجن ،من
�إعداد الكتب املدر�سية،
املعلمني،
وتعليم
و�رشاء املعدات ،وجتهيز
الأثاث للقاعة الدرا�سية
لل�شطرجن.

يعد تدري�س لعبة ال�شطرجن �إلزامي ًا يف
املدار�س الإبتدائية يف ارمينيا ،،متام ًا
كغريه من املواد ،وقدبد�أ تدري�سها عام
 2011لطالب املرحلة الإبتدائية ،من
عمر � 7إىل � 9سنوات.
وترى ال�سلطات االرمينية� ،أن لعبة
ال�شطرجن ت�ساهم يف بناء ال�شخ�صية،
ولي�س الكت�شاف املواهب ال�شابة فقط،
حيث تعد ارمينيا من �أكرث الدول حظ ًا
للألقاب يف هذة اللعبة.
وتقول وزارة الرتبية و التعليم ،ب�أن
جلب الهواية التي يف�ضلها الطالب يف
الف�صول الدرا�سية� ،سيعمل على تنمية
ال�شعور بامل�سئولية والنظام ،و�صنع
القرار والتخطيط اال�سرتاتيجي ،وت�سعى
الدولة �إىل �أن ي�صبح نظام التعليم فيها
من بني الأف�ضل يف العامل.
وقد انفقت حوايل  3ماليني دوالر �أمريكي

وقد وجدت درا�سة
�أن
حديثة،
نف�سية
مرتبط
ال�شطرجن،
بتطوير بتحفيز قدرات
معرفية �أكرث و�أف�ضل،
و تعزيز القدرة على حل امل�شاكل،
وامل�ساعدة على التطور االجتماعي
للطالب.
جذور ال�شطرجن يف ارمينيا:
لعبة ال�شطرجن يف ارمينيا ،لي�ست
جمرد مادة درا�سية� ،أمنا جزء �أ�سا�سي
من حياة النا�س  ،وقد ي�صل �أحيان ًا
لدرجة الهو�س ،وقد بد�أ لعبها يف وقت
مبكر من الع�صور الو�سطى ،وانت�رشت
على نطاق وا�سع يف �ستينيات القرن
املا�ضي ،حينما متكن الالعب “جترامب
تو�سيان” ،من نيل لقب بطولة العامل
يف ال�شطرجن.
وتعد ارمينيا من بني �أقوى الدول يف
ال�شطرجن ،ومن املثري لالهتمام� ،أن
هناك لعب �شطرجن مميز للفرد الواحد
 ،ف�شعبية هذة اللعبة ،ك�شعبية كرة
القدم يف �أى دولة �أخرى

متكنت ال�سلطات الهولندية من ا�ستعادة واحد من مئات الكتب النادرة التي �سرُ قت من
مكتبة بت�سربغ.
و�سيعيد مكتب التحقيقات الفيدرايل �إجنيل جنيف الذي يبلغ عمره  400عام بح�سب
�أ�سوت�شيدبر�س.
كان الكتاب املقد�س من بني �أكرث من  300كتاب نادر وخريطة و�أطال�س و�أكرث من ذلك مت
اكت�شاف �رسقتها من مكتبة كارنيغي العام املا�ضي.
واتهم �أمني مكتبة �سابق وتاجر كتب نادر ب�رسقة كتب تتجاوز قيمتها  8ماليني دوالر.
ذكر مكتب التحقيقات الفيدرايل �إن الكتاب املقد�س املن�شور عام  1615تتم تتبعه �إىل
متحف احلجاج الأمريكي يف ليدن ،على بعد حوايل  70كيلومرت ًا من �أم�سرتدام.
وعمل مدير املتحف مع ال�رشطة الهولندية لإعادة الكتاب املقد�س �إىل الواليات املتحدة
حيث �سيتم �إعادته �إىل مكتبة كارنيغي

مغامر يف بحرية التما�سيح يحقق رقم قيا�سي عاملي

حار�سة امن �أ�صبحت ملكة تايالند

 2016رقاها �إىل رتبة جرنال يف
اجلي�ش.
امللكي
الإعالن
وي�أتي
املفاجئ ،،قبل �أيام من تتويج
عر�ش
على
فاجريونغكورن
تايالند،يف العا�صمة بانكوك.

 :ا�ستطاعت حار�سة �أمن �أن ت�أ�رس قلب
ملك تايالند الذي �سيتوج ر�سميا و�أن تنقل
نف�سها من عامل املوظفني �إىل عامل امللكات
يف �إعالن مل يفاجئ الكثريين.
ويف التفا�صيل التي �أوردتها �صحيفة
"غارديان" الربيطانية ، ،فقد �أعلن ملك
تايالند ،ماها فاجريونغكورن ( 66عاما)
� ،أنه تزوج نائبة م�س�ؤول �أمنه ال�شخ�صي
"�سوثيدا" ،ومنحها لقب امللكة.
وان�ضمت �سوثيدا ،التي كانت تعمل م�ضيفة
طريان يف اخلطوط التايالندية ،عام 2014
�إىل احلر�س امللكي ،وعينها فاجريونغكورن
نائبة لوحدة حرا�سته ال�شخ�صية ،ويف

وتوج امللك اجلديد على
العر�ش بعد وفاة والده بوميبول
�أدولياديغ ،الذي ظل على العر�ش
لنحو  70عاما ،يف �أكتوبر .2016
وحتدثت تقارير عن عالقة عاطفية جتمع
امللك بحار�سته التي يعتقد �أن عمرها (
 40عاما) ،خا�صة مع تكرار ظهورهما مع
بع�ضهما البع�ض يف �أماكن عامة ،لكن
الق�رص امللكي مل يقر بذلك.
ويعرف فاجريونغكورن �أي�ضا با�سم راما
العا�رش ،وتقدر ثروته بنحو  30مليار
دوالر .وكان امللك تزوج  3مرات يف ال�سابق
و�أجنب � 7أبناء.
ونظام احلكم يف تايالند منذ عام ،1962
ملكي د�ستوري� ،أي �أن امللك ال ميلك �سلطات
تنفيذية ،لكن العائلة املالكة تتمتع بنفوذ
وا�سع يف البالد.

�سجل اجلنوب �أفريقي مارتن هوب�س البالغ
من العمر  45عاما ،رقما قيا�سيا عامليا
بال�سباحة مل�سافة  361ميال� ،أي ما يعادل
 581كيلومرتا تقريبا ،ببحرية ماالوي يف
�أفريقيا ،والتي ت�ضم عددا كبريا من احليوانات
اخلطرية.
وبهذا الرقم ،بات هوب�س ال�شخ�ص الذي
ي�سبح ب�شكل فردي لأطول م�سافة يف بحرية،
و�صاحب الإجناز غري امل�سبوق يف قطع بحرية
ماالوي �سباحة ملدة  45يوما.
ويف حديث ل�شبكة "�سي �إن �إن" ،قال هوب�س:
"لطاملا �أردت القيام مبغامرة يف القارة
الأفريقية .مل �أرد �أن �أدفن دون �أن يعرفني
اجلميع ب�أين �شخ�ص جمتهد ،و�أن �أترك �إرثا

خلفي".
ومتتد البحرية على طول ال�ساحل ال�رشقي
لأفريقيا ،وت�شتهر بكونها موطنا للتما�سيح
املفرت�سة و�أفرا�س النهر.
وتعليقا على مغامرته يف البحرية اخلطرية،
�أو�ضح هوب�س" :لن �أكذب� .شعرت باخلوف من
ال�سباحة و�سط التما�سيح".
وخالل �سباحته كل هذه املدة ،حاول هوب�س
�أن ي�صب تفكريه على وجبته الغذائية التالية
وخ�صو�صا ال�شوكوالتة ،كي يخفف عنه الأمل
الذي ي�شعر به.
وت�أتي مغامرة هوب�س بهدف جمع تربعات
ل�صالح م�ؤ�س�سة "�سمايل" اخلريية والتي
ت�ساعد الأطفال ممن يعانون من مر�ض "ال�شفة
امل�شقوقة" وت�شوهات الوجه.
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�سفارتنا بالريا�ض تنظم حفل
لدبلوما�سيني مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل

نظمت ال�سفارة االرترية يف اململكة العربية
ال�سعودية حفل ا�ستقبال يف الثاين من مايو
لإع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي مبنا�سبة الذكرى
الثامنة والع�رشين لال�ستقالل البالد.
�شارك يف احلفل الذي نظم م�سبقا لدخول
�شهر رم�ضان م�ست�شار ادارة مدينة الريا�ض
وال�سفراء والدبلوما�سيون املعتمدين لدى
اململكة وال�ضيوف املدعووين
واو�ضحت القائمة باعمال ال�سفارة
يف
االرترية ال�سيدة  /ويني قرزقهري
الكلمة التي القتها ،ان احتفال اال�ستقالل
لهذا العام يعترب ا�ستثنائيا لكونه ياتي
بعد اتفاق ال�سالم والتعاون التاريخي بني
ارتريا واثيوبيا ومناخ ال�سالم الذي يعم
منطقة القرن االفريقي.
وقالت "ان املرحلة تتطلب منا كارتريني
العمل لتطور ومناء بلدنا وامل�ساهمة
بدورنا املتوا�ضع يف �سالم وامن املنطقة،
و�شكرت تعاون خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل العهد
االمري حممد بن �سلمان.
ونظم يف املنا�سبة عر�ضا م�صحوبا
بالفيديو لفر�ص اال�ستثمار وال�سياحة يف
ارتريا وفعاليات ثقافية.

الإرتريون يف �أملانيا و�أمريكا و�إيطاليا يقومون ب�أن�شطة دبلوما�سية �شعبية
قام االرتريون املقيمون يف املانيا والواليات املتحدة
االمريكية وايطاليا بان�شطة دبلوما�سية �شعبية.
وقد عقدت اللجنة الوطنية يف املانيا �سمنارا
للتنظيمات ال�شعبية يف مدن �إ�شتوتغارت و�ضواحيها
وفور�سهامي و�أومل وريلم�سهالدن ونورنبريغ.
وقدم يف ال�سمنار �رشحا حول مهام اللجنة الوطنية
واعمدة وقوانني ت�سيريها واهدافها القريبة والبعيدة
وخططها.
واو�ضح رئي�س اللجنة الوطنية يف املانيا الدكتور
ت�سفاي عبللوم يف املنما�سبة ان االعمال املنفذة باللجنة
الوطنية هي ل�ضمان وجود جالية ارترية فعالية
وموحدة.
كما عقد �سمنار لالرتريني يف مانهامي االملانية حول
االو�ضاع يف البالد واملنطقة.
واو�ضح م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�شعبية واملجتمعية ال�سيد
كح�ساي تولدي فر�ص وحتديات ال�سالم والتعاون الذي
ت�شهده املنطقة.
من جهة اخرى عقدت التنظيمات الوطنية االرترية
يف الغرب االو�سط االمريكي م�ؤمترها ال�سنوي مبدينة
كولومب�س يومي الرابع واخلام�س من مايو.
�شارك يف امل�ؤمتر مواطنون قادمون من مدن �شيكاغو

وغراند رابيد�س وديرتويت ومني�سوتا
وكلومبيا وانديانا بول�س و�سيينت لوي�س
وكان�سا�س �سيتي و�سين�سيناتي.
وقد عقد القائم باعمال ال�سفارة االرترية
يف الواليات املتحدة االمريكية ال�سيد
برهاين قربهويت �سمنارا للم�شاركني يف
امل�ؤمتر.
من ناحية اخرى احتفل االرتريون

املقيمون يف مدينة بارما االيطالية
بالذكرى الثامنة والع�رشين لال�ستقالل.
وقدمت يف االحتفال الذي �شارك فيه
االرتريون وا�صدقاء ارتريا االجانب
القادمون من مدينتي ميالنو وبولونيا،
كلمة عيد اال�ستقالل من م�س�ؤول ال�ش�ؤون
ال�شعبية والكاليات ال�سيد قرماي
هبتمكئيل.

الإرتريون يف قطر يحتفلون بعيد الإ�ستقالل

احتفل االرتريون املقيمون يف دولة
قطر يف الثالث من مايو بالذكرى الثامنة
والع�رشين ال�ستقالل البالد.
و�شهد االحتفال الذي �شارك فيه
خمتلف
ال�ضيوف املدعوين و�سفراء
الدول والدبلوما�سيني االخرين ومئات
االرتريني ،عر�ضا فنيا احيته الفرقة
الفنية التي ذهبت من ارتريا وعرو�ض
ثقافية وتراثية.
وقال �سفري ارتريا يف قطر ال�سيد /علي
ابراهيم" ان �شعار احتفال ا�ستقالل هذا
العام يعرب عن املرحلة املب�رشة التي
وجلناها ب�صمودنا وت�صدينا القوي  ،وله

ر�سالة وم�ضمون قوي ،م�ؤكدا االنتقال
بكل الطاقات لتنمية الوطن ،و�شكر كافة
امل�ساهمني يف حفاوة االحتفال.
من جانبه او�ضح رئي�س اجلالية االرترية
يف قطر ال�سيد /ها�شم حممود ح�سن ،ان
يوم اال�ستقالل منا�سبة لتجديد العهد
للعمل املتفاين وتنفيذ امانة ال�شهداء،
وتقييم املراحل ال�سابقة لتنفيذ فاعل
للربامج امل�ستقبلية.
وقدمت يف االحتفال املنظم م�سبقا
حللول �شهر رم�ضان املعظم  ،ال�شهادات
للفرق امل�شاركة يف مناف�سات كرة القدم
والكا�س للفريق الفائز.
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امل�س�ؤولية غري التعاقدية
الإ�ضرار بحقوق الزوجني-:
عد ال�شخ�ص مرتكب ًا خط�أ يعر�ضه
ُي ُ
للم�ساءلة القانونية �إذا كان يعلم متام ًا
ب�أن هذه املر�أة التى حاول اغوانها ب�أنها
متزوجة ومرتبطة بعالقة زوجية قائمة
حتى الآن بينها وبني زوجها بحيث ترتك
�أو تهجر زوجها �ضد رغبته و�إرادته .
عد ال�شخ�ص مرتكب ًا خط�أ
وكذلك ُي ُ
يعر�ضه للم�سائلة القانونية �إذا كان يعلم
متزوج ب�أمر�أة
متام ًا العلم ب�أن هذا الرجل
ّ
ومازالت العالقة الزوجية قائمة بينها
و�أغوى هو �أو هى ذلك الرجل ب�أن يرتك
ويهجر زوجته الأ�صلية على الرغم من
مت�سك هذه الزوجة بحياتها الزوجية مع
زوجها والرغبة فى الإ�ستمرار فيها .
التعدى على احلقوق-:
يعترب ال�شخ�ص مرتكب ًا خط�أ من �ش�أنه
�أن يجعله عر�ضة للم�سائلة القانونية �إذا
قام بالدخول على �أر�ض مملوكة ل�شخ�ص
�آخر �أو بالدخول اىل منزل �شخ�ص �آخر
دون �أن يخوله القانون �سلطة الدخول
اىل تلك الأر�ض �أو ذاك املنزل خا�صة �إذا
مت هذا الدخول بالقوة ودون �إرادة ورغبة
مالك الأر�ض �أو حائزها  ،وكذلك املنزل
ال�سكني .
كذلك يعترب ال�شخ�ص قد �إرتكب خط�أ
يعر�ضه للم�سائلة القانونية �إذا قام
دون �أي �سلطة �أو �سند قانوين ي�سمح له
بالإ�ستيالء على مال الغري دون ر�ضاه
ورغبته و�إرادته ال�رصيحة والوا�ضحة
حلائز ذلك املال �أو مالكه احلقيقى
والقانوين  ،وكذلك �إذا كان ال�شخ�ص يعلم
بوجود عقد بني �شخ�صني وقام بالتعاقد
مع �أحدهما مما ت�سبب هذا اخلط�أ اىل
الإ�ستحالة ال�شديدة بالوفاء بالعقد الأول
وقام بتجاهل العالقة التعاقدية ال�سابقة
تعمد .
بني ال�شخ�صني ب�شكل مق�صود ُ
وم ّ
املناف�سة غري امل�شروعة-:
يكون ال�شخ�ص مرتكب ًا خط�أ �إذا كان قد
تواط�أ عن طريق من�شورات غري �صحيحة �أو
اي و�سيلة خمالفة ملقت�ضى ح�سن النية فى
التعامل وذلك بق�صد احلاق ال�رضر ب�سمعة
املنتج �أو امل�ؤ�س�سة التجارية.
�أو �إذا �أغرى �شخ�ص من خالل قيامه بفعل
�أو الإمتناع عن القيام بفعل �،أو �شخ�ص ًا
معين ًا بالإعتقاد فى �أو�ضاع معينة يعترب
مرتكب ًا خط�أ �إذا �أخل مبقت�ضى ابداء ح�سن
النية فى التعامل  ،و�صدر عنه ت�رصف
جتاه �شخ�ص ثالث بناء ًا على احلالة
احلقيقية للأو�ضاع.
زود �شخ�ص عن ق�صد و�سوء
وكذلك �إذا ّ
نية �أو ب�إهمال �شخ�ص ًا �آخر مبعلومات غري
�صحيحة  ،يكون مرتكب ًا خط�أ فى الأحوال
التاليــة -:
زود
�أ� /إذا كان يعلم ب�أن ال�شخ�ص الذى ّ

باملعلومات �أو �أي �شخ�ص �آخر �سيقوم
يتحمل
ثم
ّ
رصف بناء ًا عليها ومن ّ
بالت� ّ
�رضر ًا �،أو
ب� /إذا كان ملزم ًا وفق ًا لقواعد مهنته �أن
قدم معلومات �صحيحة .
ُي ّ
واجب الرتبية والتعليم والرقابة-:
يعترب ال�شخ�ص مرتكب ًا خط�أ �إذا امتنع
عن القيام بوجبه املتمثل فى التعليم
والرتبية والرقابة والإ�رشاف على
الأ�شخا�ص اخلا�ضعني مبوجب القانون �أو
عد
وي ّ
�أحكامه لرعايته و�إ�رشافه عليهم ُ ،
م�س�ؤو ًال امام القانون �إذا ت�سبب اخفاقه
هذا �رضرا لل�شخ�ص املوجود حتت رعليته
عد اي�ض ًا م�س�ؤو ًال امام القانون
وي ُ
و�إ�رشافه ُ ،
�إذا ت�سبب ال�شخ�ص املوجود حتت رعايته
و�إ�رشافه فى �رضر حلق ب�شخ�ص �آخر.
�إذن هذه الق�ضايا املذكورة �أعاله وما
ُ
وامل�ستندة على وجودعن�رص
�شابهها
اخلط�أ الذى ترتتب عليه امل�س�ؤولية غري
التعاقدية و�سوف ن�ستعر�ض امل�س�ؤولية
القانونية غن الفعل دون وجود عن�رص
اخلط�أ عك�س احلاالت املذكورة �أعاله .
امل�س�ؤولية القانونية دون وجود خط�أ-:
املبد�أ العام فيما يتعلق بامل�س�ؤولية
القانونية هو البد �أن يكون م�صدر هذه
امل�س�ؤولية القانونية �إما القيام بعمل منع
القانون القيام به �أو الإمتناع عن القيام
بفعل �أمر القانون القيام به  ،مبعنى
�آخر البد من وجود فعل �إيجابى و�آخر
�سلبى  ،و�أ�سا�س امل�س�ؤولية القانونية
فى القانون املدنى هو وجود خط�أ �سبب
�رضر للغري ووجود العالقة ال�سببية
بني اخلط�أ الذى وقع وال�رضر الذى
حدث فم�س�ؤولية ال�شخ�ص هنا م�س�ؤولية
تق�صريية عن ال�رضر الذى �سببه للغري
�سواء كان ذلك الفعل �صادر من ال�شخ�ص
نف�سه �أو من هم حتت م�س�ؤوليته �سواء
كانوا ا�شياء �أو حيوانات فهذا ال�شخ�ص
و�إن مل يكن هو �شخ�صي ًا �سبب ًا فى ال�رضر
الذى حلق بالغري �إال �أنه يعترب م�س�ؤو ًال
عن اخلط�أ الذى �أرتكب من قبل الأ�شخا�ص
�،أو احليوانات �أواملمتلكات اململوكة
له مثل حالة ال�رضورة التى يكون فيها
ال�شخ�ص م�س�ؤو ًال عن ال�رضر الذى ي�سببه
عمد ًا لأخر وذلك �إنقاذ ًا لنف�سه من خطر
يهدد حياته و�أمواله �أو حياة
داهم وحمدق ّ
الغري و�أموالهم .
واليكون هذا ال�شخ�ص م�س�ؤو ًال عن ال�رضر
الذى وقع �إذا كان اخلطر وال�رضر املحدق
كان �سببه ال�شخ�ص ُ
رضر نف�سه �أو
املت� ّ
املدعى .
و�أي�ض ًا يكون ال�شخ�ص م�س�ؤو ًال عن الأذى
جراء الفعل
اجل�سدى الذى حلق بالغري ّ
الذى قام به  .وتنتفى م�س�ؤولية ال�شخ�ص
�إذا كان الفعل الذى �أقدم عليه و�سبب

يقره القانون
�رضر ًا للغري كان نتيجة �أمر ُ
� ،أو �إذا كان هذا الفعل قد �صدر منه نتيجة
دفاعه ال�رشعى عن نف�سه �أو ماله �أو وقع
رضور
هذا ال�رضر ب�سبب خط�أ ال�شخ�ص امل� ُ
�أو املدعى .
مثال � -:إذا ت�سبب احد العبى كرة
القدم فى �إحداث �رضر �أو �أذى ج�سدى
لأحد خ�صومه من الفريق الآخر �،أو لأحد
امل�شجعني دون �أن يق�صد ذلك ومل يخالف
قوانني و�أخالقيات الريا�ضة فى هذه
احلالة ال يكون م�س�ؤو ًال عن فعله هذا.
�سدد �أحد الالعبني
مثالآخر� -:إذا
ّ
الكرة بقوة خارج امللعب و�أ�صابت �أحد
امل�شجعني اجلال�سني فى املدرجات ب�أذى
ج�سدى فى هذه احلالة ال يكون هذا الالعب
م�س�ؤو ًال امام القانون عن هذا الفعل لأنه
مل يخالف قوانني كرة القدم.
ويكون ال�شخ�ص م�س�ؤو ًال عن ممار�سته
عر�ض حياة
الأن�شطة اخلطرة فى حال ُي ّ
�أ�شخا�ص �آخرين خلطر غري عادى عند
�إ�ستعماله �أو قيامه بتخزين مواد مفرقعة
�أو مواد �سامة �،أو قيامه ب�إن�شاء خط �إمدام
والقوة � ،أو قيامه
كهرباء عاىل اجلهد
ّ
ب�إحداث تغيريات وتعديالت �أ�سا�سية
مل�ستوى الأر�ض � ،أو �إن�شغاله فى ن�شاط
�صناعى خطري غري عادى �إذا كان هذا الفعل
قد �أحلق الأذى بالنف�س �أو املال حتى ولو
كان م�صدر اخلطر هو الدولة �،أو تلقى
تفوي�ض ًا من ال�سلطات العامة املخت�صة.
وكذلك امل�س�ؤولية القانونية امللقاة
على عاتق حار�س احليوان يكون مالك
احليوان م�س�ؤو ًال عن ال�رضر الذى يحدثه
احليوان ولو كان ال�رضر الذى �أحدثه غري
متوقع .
ونف�س الأمر بالن�سبة لل�شخ�ص الذى حاز
احليوان بهدف حتقيق م�صلحة �شخ�صية ،
عد م�س�ؤو ًال عن اي �رضر يحدثه احليوان
ُي ّ
�أثناء بقائه فى حرا�سته
عد م�س�ؤو ًال قانون ًا ال�شخ�ص الذى
وي ُ
ُ
�إ�ست�أجر �أو حاز على احليوان بعد
�إ�ستعادته من مالكه احلقيقى�،أو حاز
عليه بهدف رعايته �أولأي �سبب �آخر.
ال يكون ُ
امل�ستخدم الذى يتوىل رعاية
حيوان �أو ا�ستغالله حل�ساب مالكه �أو
عد م�س�ؤو ًال امام
حل�ساب �شخ�ص �آخر ُ ،ي ُ
القانون عن اي �رضر يحدثه احليوان ما
مل يكن ذلك ب�سبب خط�أوقع منه .
وكذلك بالن�سبة للمباين يكون مالك
املبنى م�س�ؤو ًال عن �أي �رضر يحدثه
املبنى حتى ولو مل يكن ال�رضر متوقع
احلدوث  ،ويجوز ملالك املبنى املطالبة
بالتعوي�ض من ال�شخ�ص الذى �ش ّي َد املبنى
�أو ال�شخ�ص الذى �شغله �أو ال�شخ�ص الذى
جراء خطئه .
ت�سبب فى ال�رضر ّ
يتهدده خطر من
ويجوز لأي �شخ�ص
ُ
مبنى مملوك للغري �أن يطلب منه �إتخاذ
الإجراءات الالزمة لتفادى اخلطر  ،وكذلك
عد
كل من ي�سكن فى املبنى �أو ي�ستخدمه ُي ُ

م�س�ؤوال عما يحدث من �رضر ب�سبب خط�أ
منه .
ونف�س ال�شيئ بالن�سبة للآالت
امليكانيكية وال�سيارات  ،يكون مالك
الآلة �أو ال�سيارة م�س�ؤو ًال عن ال�رضر ولو
فو�ض
وقع ال�رضر من فعل �ش�شخ�ص غري ُم ّ
من املالك يت�شغيل �أو �إدارة �،أو قيادة
الآلة امليكانيكية �أو ال�سيارة .
ويجوز للمالك �أن ينفي عنه امل�س�ؤولية
�إذا �أثبت �أن الآلة �أو ال�سيارة كانت
وي َع ُد
م�رسوقة منه وقت وقوع ال�رضر ُ ،
ال�شخ�ص احلائز على الآلة امليكانيكنية
�أواملركبة بغر�ض حتقيق مك�سب �شخ�صي
منها م�س�ؤو ًال قانونا بخ�صو�ص ال�رضر
الذى يقع من �إ�ستخدام هذه الأ�شياء وقت
حيازتها .
وكذلك الأمر بالن�سبة لل�سلع الغذائية
ُ
ُ
فكل �شخ�ص قام ب�صناعة هذه
امل�صنعة
ال�سلعة �أو باعها للجمهور بق�صد حتقيق
عد م�س�ؤوال عن ال�رضر الذى ي�صيب
ربح ُ ،ي ُ
الآخرين من تناول تلك ال�سلع .ومبقدور
ال�صانع �أو البائع نفي امل�س�ؤولية عنه
�إذا �أثبت �أن العيب الذى ت�سبب فى احلاق
ال�رضر مما ميكن اكت�شافه بالفح�ص
العادى لتلك ال�سلعة .
ه�ؤالء الأ�شخا�ص املذكورين �أعاله وهم
مالك وحار�س احليوان والعقار والآالت
امليكانيكية وال�سيارات ..........الخ
جميع ه�ؤالء ال ي�س�ألوا قانون ًا �سواء كانت
هذه امل�س�ؤولية كاملة �أوتق�صريية �إذا
�أثبتوا �أن اخلط�أ الذى �سبب �رضر ًا للغري
كان �سببه طرف ًا ثالث ًا ولي�س هم.
امل�س�ؤولية عن �أفعال الغري
امل�صدر الثالث للم�س�ؤولية غري
التعاقدية هو ال�رضر الناجم عن فعل
حمل ُ
رشع م�س�ؤولية هذه
الغري  ،وقد ّ
امل� ّ
الأفعال والآثار املرتتبة عليها لأ�شخا�ص
معينني ال �صلة لهم بالفعل الذى وقع
و�سوف ن�ستعر�ض فى البحث التاىل
امل�س�ؤولية املرتتبة عن فعل الغري.
م�س�ؤولية الأب �أو الو�صي-:
�إذا ت�سبب الطفل القا�رصفى �أ�رضار
حلقت بالغري ف�إن امل�س�ؤولية القانونية
تقع على عاتق والديه �أو و�صيه القانوين
 ،ونق�صد بامل�س�ؤولية القانونية الإلتزام
القانوين املرتتب على ذمة الأبويني
�أو الو�صى القانونى واملتمثل بدفع
التعوي�ض املادى �أو املعنوى للطرف
ُ
املت�رضر وفق ًا لأحكام القاعدة القانونية
كل من ت�سبب فى �إحداث �رضر للغري وجب
عليه التعوي�ض  ،وفى حال عدم وجود
الوالدين فتقع امل�س�ؤولية القانونية عن
�أفعال الطفل القا�رص على ال�شخ�ص الذى
�ضع حتت م�س�ؤوليته  ،و�إذا كان الطفل قد
ُو َ
ُ
در�س
ُو َ
�ضع فى ذمة مدر�سة داخلية ف�إن امل ّ
�أو ناظر املدر�سة يعتربوا م�س�ؤولني �أثناء
وجود الطفل فى املدر�سة �،أو فى مركز
التدريب املهني � ،أو �أثناء وجوده مع
ال�شخ�ص الذى يعمل معه هذا الطفل.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

يف حوار مع املنا�ضلة فرويني �آرايا

كان فرع االت�صاالت الع�صب الرئي�سي واملحرك لتنظيم اجلبهة ال�شعبية
ولدت املنا�ضلة فرويني �أر�أيا يف العام 1962م
مبدينة كرن ،وعندما بلغت �ستة �أعوام بد�أت
التعليم ،ف�أكملت تعليمها حتى ال�صف الثامن
مبدينة كرن ،وعندما بلغت �سن الرابعة ع�شر
توجهت اىل امليدان يف �أواخر العام 1977م،
وبعد اال�ستقالل وا�صلت تعليمها لت�صل ملرحلة
التخرج بتخ�ص�ص التاريخ ،وهي الآن ع�ضوة
باملفو�ضية الوطنية لعمال �إرتريا ،وفيما يلي
نقدم حل�ضراتكم خال�صة ماجرى معها من
حوار-:
�إعداد� /أمار�ش زقاي
ترجمة  /عربي حممد قيتا
كيف كانت �أحوال �إن�ضمامك اىل امليدان ؟
مبا �أن فرتة العام 1977م كانت
فرتة حترير كافة املدن الإرترية،
حيث حتررت مدينة كرن كغريها
أكملت
من املدن االخرى ،وبعدما �
ُ
ال�صف الثامن وجل�ست لإمتحان
املرور " اجلرنال " ،وكان يف تلك
الفرتة تتم عملية ت�أطري لل�شباب
ب�شكل وا�سع للتوجه اىل امليدان.
ويف العام 1978م تلقيت التدريب
الع�سكري وال�سيا�سي املتكامل ،بعد
ذلك مت توزيعي يف فرع " الإت�صالت"
�إثر ذلك عملت يف ذلك الفرع كطبيبة
للمجموعة ،وبعد �إنعقاد امل�ؤمتر
الثاين لتنظيم اجلبهة ال�شعبية
والذي متت فيه التغيريات يف
الهياكل امل�ؤ�س�سية،وبذلك مت تق�سيم
فرع الإت�صالت �إىل ثالثة ،وهي فرع "
الإت�صال الال�سلكي " وفرع " الهواتف
" وفرع " خدمات الربيد " ،وقد
مت توزيعي بفرع خدمات الربيد،
ومبا �أننا كنا نقوم ب�أخذ اخلربات
من املنا�ضلني املتمر�سني فقد قمنا
بالتعاون مع الفروع االخرى وذلك
ب�إي�صال خدمات الر�سائل من واىل
الدفاعات اخلفلية.
كيف كانت جترى خدمات الربيد بالدفاعات
اخللفية؟
مبا �أن حركة العربات كانت تتم
ليالً ،لذلك مت حل هذه امل�شكلة
بعد و�صول  9دراجات نارية �إلينا،
حيث متكنا عربها من �إي�صال خدمات
الربيد .كان مكتبنا املركزي يف
منطقة عنرببب ،وانطالق ًا من هذه
املنطقة كنا نذهب اىل وجبا ونقفة.
ون�صل �إىل كل �أق�سام وفروع اجلبهة
ال�شعبية ،و�إىل الدفاعات اخللفية
بدءا من هيمبول اىل عرارب ،ومن
ً
هيمبول اىل زارة ،ومن هيمبول اىل
نقفة .وكنا نو�صل الطرود الالزمة

والهامة لال�رس والر�سائل االخوية،
عرب تلك الدراجات النارية ،وكان
التنظيم يقوم بالإت�صال مع كل
مفا�صل وحماور الثورة عرب هذه
الر�سائل والطرود وذلك بح�سب
قدراته.
عندما تلقيتي التدريب الع�سكري مبنطقة
بليقات ماهي ذكرياتك هناك؟
لقد تقبلت ذلك بكل همة و�شوق
وذلك مبا كان من التدريب الع�سكري
املكثف ،واملعي�شة ،التي مل
نعهدها ،وكل ذلك �أ�صبح �سه ً
ال مع
الرغبة العارمة التي كنا ن�شعربها
من �أجل �أن ن�صبح منا�ضلني ،وبالطبع
ف�إنه لي�س من ال�سهل �أن تنعزل عن
اال�رسة التي �أعتدت عليها وع�شت
ب�أح�ضانها ،ولكن ماكنا ن�صبوا له
كان �أمر ًا �آخر ًا ،وكان كل همنا متى
يتم توزيعنا و�إقتناءنا لل�سالح ،و�أن
نلحق ب�إخوتنا املنا�ضلني الآوائل من
الرعيل االول .ومن امل�صادفات التي
التن�سى ،ف�إن منطقة بليقات كانت
لها مواقف خا�صة بها ،وقد �رسنا
يف البداية ثالث ليايل من مدينة
كرن ،ونحن نتغنى يف م�سريتنا
حتى و�صلنا يف الليلة الثالثة �إىل
منطقة بليقات ،ويف اليوم الثاين
ذبحوا لنا جمالً ،ومت توزيعه بعد
طبخه �إىل كافة املجموعات كوجبة
للغداء ،وقد تناولت وجبة حلم
اجلمل� ،إذ مل توجد �أي خيارات
�أخرى .بعدها مت تبليغنا ب�أنه
�سيتم توجهنا اىل امليدان جللب
احلطب يف ال�ساعة الواحدة .عندما
تدخل اىل منطقة بليقات ف�إن اجلانب
االي�رس هو عبارة عن منحدرات �شديدة
الوعورة ،حيث يتم جلب احلطب من
هناك .وهذا اللحم الذي تناولناه
يثري ال�شعور بالغثيان ،وكنا
نعط�ش كثري ًا،وقد كان ذلك بالن�سبة
يل اليوم الثالث ،والزلت مل �أتعرف
على رفيقاتي باملجموعة ،وقد
كانت هناك زميلة يل تدعى ايل�سا،
و كانت متميزة وبنيتها قوية ،حيث
جاءت من الريف .كانت هناك �أنواع
خمتلفة من احلطب ،وكان احلطب
الأراك املعروف ب�أ�سم" عداي " ،
خفيف ًا للغاية وجودته متدنية،
وكانت رفيقتي ايل�سا تنهاين عن
اح�ضاره ،وتقول يل �أنه غري جيد،
الجتلبية،ذهبت معي وجمعت احلطب
وحملتنى
املمتاز وربطته جيد ًا
ّ
اياه يف ظهري ،والبد �أن �أجتاوز
تلك املنحدرات على ذلك احلال

والهيئة ،وقد تركني كل رفاقي،
حيث قام م�س�ؤول املجموعة بامل�شى
قدما اىل الطريق امل�ؤدي للمقر
مبكر ًا ،وقد ت�أخرت وحدي هناك،
وقام امل�س�ؤول بتفقد املجموعة
وعرف ب�أن هناك فرد ناق�ص ،وبعد
�أن ت�أكد من ذلك رجع �إىل الوراء
ووجدين مرتاخية انا وحطبي ا�سري
بت�أين ،وقال يل �أرمي احلطب ،وكان
املطلب اال�سا�سي مل�س�ؤول املجموعة
هو احل�ضور والتواجد لكافة �أفراد
املجموعة ،وقد �شعرت باحلرج
عندما �إن�ضممت اىل جمموعتي بدون
�أن �أحمل احلطب ،وكان ذلك مبثابة
در�س هام بالن�سبة يل ،ومثل حمطة
التغيري ،لقد تعلمنا من منطقة
بليقات امل�صاعب ،والإعتماد على
النف�س ،وامل�ساواه ،واالخوة،...،
وهذا هو ما ر�سخته منطقة بليقات
بذاكرتنا.
كيف ت�صفني لنا عمل االت�صاالت ودوره
بالن�ضال؟
قبل �أن
�أ قو م

باالجابة عن
ماهية عمل االت�صاالت ،لدي نقد
اريد توجيهه اىل االعالم ،وهو مل
يتم �إبراز االعمال التي �أجنزت يف
جمال االت�صاالت ،خالل الـ  28عام ًا
املا�ضية ،ومل يتم توثيق �أن�شطة
الإت�صاالت لدى خمتلف و�سائل
االعالم �ضمن مهامه الأ�سا�سية
بال�شكل املطلوب .حيث لن يظل
التاريخ كما هو متاح العوام مديدة،
ف�إذا مل يتم النظر اليه ب�إمعان فلن

ينتقل اىل االجيال القادمة ،والبد �أن
يتم توريثه لالجيال وتوريثه ب�شكل
جيد ،هذا هي وجهة نظري .وقد
كانت كل فروع التنظيم لها مهامها
وقامت بالأدوار املنوطة بها،
والي�ستطيع فرع معني العمل بدون
م�ساندة الفرع الآخرله ،والميكن
القول ب�أن وحدات امل�شاة
هي وحدها التي كانت
تقاتل ،وهذا �شئ مفهوم
بالطبع ،وقد كان كل
من فروع االت�صاالت
و ا ملو ا �صال ت ،
واالمداد ،والرعاية
ال�صحية ،والذخرية
و اال �سلحة  ،و فر ع
ا لو قو د . . . .
وغريها تعمل معا
يف بوتقة واحدة،
وقد ت�أتى الن�رص
بف�ضل كل ذلك ،واذا
دار ال�س�ؤال حول من
هي اجلهة التي كانت
تن�سق كل ذلك مع القيادة
العامة يف امليدان والذي
ي�أخذ املعلومات من اجلهات
املعينة ويقوم بن�رشها اىل كافة
املناطق والفروع ،ويقوم ب�إي�صال
كل �صغرية وكبرية اىل القيادات
العليا ويربط بني كل الوحدات
الع�سكرية ،كان ذلك هو فرع
االت�صاالت ،لذا ميكن القول ب�أن
فرع االت�صاالت كان مبثابة الع�صب
الرئي�سي للتنظيم ،وكان دوره مثل
الدورة الدموية ،ولي�ست رغبتى يف
ذلك تعظيم ورفع �ش�أن هذا الفرع
اكرث من مقامه ،ولكن بدون حيازة
املعلومات ماذا ت�ستطيع �أن تفعل،
�إ�ضافة اىل كل اجلهود املبذولة ف�إن
ت�أثريه كان حموري.
فالنعد الآن اىل احلياة الدرا�سية؟
بعد اال�ستقالل بد�أت تعليمي من
ال�صف الثامن ،وعندما نظرت اليه
وجدته �سهل للغاية ،ومل ا�ضيع
الوقت حتى بلغت ال�صف العا�رش،
وباال�ستمرار بالدرا�سة امل�سائية
�إ�ستطعت الو�صول اىل ال�صف
احلادي ع�رش ،وعندما جل�ست
المتحان ال�شهادة الثانوية بالعام
1994م مل �أمتكن من جتاوزه ،وقمت
ب�إعادته مره �أخرى ،وهذه املرة
اي�ضا مل �أح�صل على درجة النجاح،
ولكن الرغبة العارمة للتعليم مل
�أخ�رسها ،وكانت يف مكانها ،ويف
نهاية العام 2004م وعلى م�ستوى
احلكومة جاءنا برنامج يرمي
لتطوير القدرات الب�رشية ،فقمت
ب�إجراء االمتحان وح�صلت حينها

على الدرجة امل�ؤهلة للتعليم،
والتحقت اىل جامعة �أ�سمرا ،وقد
فرحت حينها فرح ًا مل �أفرح مثله من
قبل ،در�ست ملدة عام واحد بتخ�ص�ص
علم االجتماع مب�ستوى ال�شهادة،
ومبا �أنني ح�صلت على درجة عالية
وا�صلت درا�ستي مب�ستوى الدبلوم،
وباملثل فقد حزت على درجة
م�رشفة ومل �أغرت بذلك ،بل وا�صلت
التعليم مب�ستوى البكلريو�س،
حتى تخرجت مب�ستوى البكلريو�س
بتخ�ص�ص التاريخ يف العام 2007م.
وللو�صول لهذا امل�ستوى الرفيع
هناك �أفراد البد �أن يتم الثناء عليهم
قدموا يل امل�ساندة والت�شجيع
وهما زوجي و�أبنتى البكر ،وكنت
حمظوظة الن �إبنتي ذكية ومتميزة،
وذلك ب�إدارة الوقت وباملعي�شة
االجتماعية ،والتي وقفت بجانبي
بدون �أي ك�سل ،باال�ضافة اىل �أبنائي
االخرين من البنني فقد كانوا اي�ضا
اذكياء ومتميزين وقد كان لهم
دورهم املثايل ،واما زوجي فلم يكن
موجود ًا ب�سبب غزوالوياين ،وكان
ي�شجعنى وي�ساندي يف اي فر�صة
نلتقي فيها.
مبا �أنك ع�ضوه يف مفو�ضية عمال ارتريا
ماهو دورك باملفو�ضية ؟
عملت كقا�ضية يف جلنة االعمال
كوكيلة
و�أعمل
والعالقات،
للمفو�ضية ،وهذه اللجنة امل�سماة
بلجنة العالقات العملية ،تكمن
مهامها عندما حت�صل �أي م�شاكل
بني العمال و�أرباب العمل حيث يتم
الف�صل بينهما عرب هذه اللجان،
و�ضمنهم ممثل واحد للحكومة،
ويوجد �إثنان ميثالن ارباب العمل
 ،و�إثنان ممثلني ملفو�ضية عمال
ارتريا ،وي�شارك االثنان بعدد
موحد ،وهما ارباب العمل والعمال،
واما الواحد فهو وكيل للحكومة،
ويكمن دوره يف رعاية التوازن بني
الطرفني .والن احلكومة فوق الكل،
لذا يقوم ب�إتخاذ املواقف العادلة
بيننا.
اىل �أي مدى ميكن القول ب�أن مفو�ضية
العمال م�شهورة يف هذا الوطن؟
كما يذكره التاريخ ،ف�إن مفو�ضية
العمال متجذرة منذ القدم ل�سنوات
مديدة وعرفها النا�س ،ويف العام
1952م تر�أ�س والدنا الكبري ولد �آب
ولدي ماريام لهذا االمر ،وكان لهذه
املفو�ضية �إعرتاف دويل كبري ،ويف
العام 1952م ب�شهر دي�سمرب ا�صبحت
مفو�ضية قانونية على م�ستوى
العامل ،وميكن القول �أنه تراجع
دوره يف ظل ال�ضغوطات اال�ستعمارية
املتالحقة وذلك بال�صعود والهبوط
للعب �أدواره ،وبعد جمئ اال�ستقالل
ف�إنه ا�صبح يقوى ت�أطريه وين�شط
بكل امل�ؤ�س�سات لتن�سيق بني �أرباب
العمل والعمال ويدافع عنهم.
وتاريخ الوطنية الإرترية يرتبط
ب�شكل وثيق مع تاريخ عمال �إرتريا،
واذا قلنا �أن اال�رسة هي جزء من
املجتمع ،ف�إنه على االقل يوجد
فرد واحد من هذه اال�رسة عامل او
موظف ،لذا ف�إن هذه املفو�ضية
لديها �شهرة كبرية يف كل �أ�رسة
على حده� ،أ�ضافة اىل ذلك ف�إن هذه
املفو�ضية لديها دور كبري بالدخل
االقت�صادي للوطن ب�شكل كبري ،وانا
ال اتوقع ب�أنه يوجد �شخ�ص اليعرف
مفو�ضية العمال.
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�صحة

كيفية �ضبط تناول الأدوية يف رم�ضان

هناك العديد من الأمرا�ض تتطلب تناول
الأدوية مرتني �أو �أكرث يف اليوم ،ومع �أيام
ال�صيام يف �شهر رم�ضان ،يت�ساءل ال�صائمون
الذين يعانون من هذه الأمرا�ض عن كيفية
تناولها مع االلتزام مبواعيد ال�صيام.
لذا فمن الأف�ضل و�ضع خطة حمددة لتناول
الأدوية يف رم�ضان بعد ا�ست�شارة الطبيب،
والت�أكد من عدم وجود موانع طبية لل�صيام.
ون�ستعر�ض هنا بع�ض الن�صائح عن كيفية
�ضبط العالجات يف رم�ضان ،والأوقات
املنا�سبة لتناولها
– �أدوية القلب يف رم�ضان
كما ذكرنا من الواجب ا�ست�شارة الطبيب
قبل بداية �شهر رم�ضان لبيان �إمكانية
ال�صيام ،ولكن يف الأغلب ميكن ملر�ضى
القلب �صيام �شهر رم�ضان ب�صورة طبيعية،
�إال يف حالة الإ�صابة بف�شل يف القلب �أو ذبحة
�صدرية �أو جلطة يف القلب حديثاً.
وبالطبع ،يجب املداومة على تناول
الأدوية يف مواعيدها ،وكما نعلم �إن كانت
جرعة دوائية واحدة ،فمن ال�سهل تناولها
يف فرتة الإفطار .كذلك ال ت�سبب اجلرعتان
�أي م�شكلة ،فمن املمكن تناول جرعة �أثناء
الإفطار والأخرى وقت ال�سحور.
�أما �إذا كان الدواء �أكرث من جرعتني،
فيجب ا�ست�شارة الطبيب لتغيري اجلرعات،
�أو تغيري الدواء ذاته �إذا تطلب الأمر.
– �أدوية ال�سكري يف رم�ضان
بالن�سبة للأن�سولني ،ففي العادة تكون
جرعاته �إما حقنة واحدة �أو اثنتني يومياً،
وتكون قبل الطعام ،ولذا فالوقت املنا�سب
لتناول جرعة الأن�سولني قبل الإفطار وقبل
ال�سحور ،وهذا ال ي�سبب م�شكلة.
�أما بالن�سبة ملر�ضى ال�سكري من النوع
الثاين ،فيتناولون �أدويتهم عن طريق الفم،
للتمكن من خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم ،ومن
هذه الأدوية:
* امليتفورمني :وال ي�سبب هذه الدواء
انخفا�ض ن�سبة ال�سكر كغريه من الأدوية،
ويو�صى ب�إعطاء ثلثي اجلرعة قبل تناول
طعام الإفطار مبا�رشة ،وثلث اجلرعة الأخري
قبل ال�سحور.
* �سلفونيل يوريا :ي�ؤدي هذا الدواء �إىل
انخفا�ض معدل ال�سكر يف الدم ،ولذا ال
يف�ضل ا�ستخدامه �أثناء ال�صيام.
– �أدوية �ضغط الدم املرتفع
يجب �أن ي�ست�شري مر�ضى �ضغط الدم
املرتفع �أطباءهم قبل �صيام ال�شهر الكرمي،
ويف حالة �إ�صابتهم مبر�ض ال�سكري و�أمرا�ض
فين�صح ب�إفطارهم يف رم�ضان.
القلب �أي�ضاًُ ،
ولكن يف حال ال�صيام ،ميكن �ضبط مواعيد
الدواء خالل �ساعات الإفطار يف رم�ضان ،مع
مراعاة ن�صائح التغذية التي يقدمها لهم
ا لأطباء.
– �أدوية امل�ضادات احليوية
تختلف جرعات امل�ضادات احليوية ح�سب
احلالة املر�ضية ،و�إما �أن تكون جرعة �أو
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حتفيز ال�ساقني بالتيار الكهربي ي�ساعد يف تخفيف حدة ال�شخري

اثنتني �أو ثالث
جرعات يومياً،
�ضبطها
وميكن
كا لآتي:
* جرعة واحدة:
وميكن تناول تلك
اجلرعة يف فرتة
الإفطار ،و�إن كان
ال�رضوري
من
مع
تناولها
الوجبات ،فيمكن
�أن تكون مع
وجبة الإفطار �أو

ال�سحور.
* جرعتان :ميكن �أن تكون اجلرعة الأوىل
يف وقت الإفطار ،والثانية مع ال�سحور� ،أو
ح�سبما يو�صي الطبيب.
* ثالث جرعات� :إذا كنت تتناول م�ضاد ًا
حيوي ًا بثالث جرعات يومياً ،مرة كل 8
�ساعات ،فيمكنك ا�ست�شارة الطبيب يف �إيجاد
بديل منا�سب ،كي تتناوله جرعة �أو جرعتني
فقط يومياً.
– �أدوية مر�ض ال�رصع
تتميز �أدوية ال�رصع مبفعولها الطويل،
مما قد ي�سمح بتناول جرعة واحدة فقط ح�سب
و�صف الطبيب �أما بالن�سبة ملن يتناولون
جرعتني من الدواء ،فيمكن �أن يبدل الطبيب
املوعد �إىل ما بعد الإفطار وقبل ال�سحور مع
مراعاة عدم حدوث �سمية.
وبالطبع� ،إذا �أ�صيب املري�ض بنوبة �رصع
خالل �ساعات ال�صيام ،فالبد �أن يفطر لتناول
دوائه.
– الأدوية امل�سكنة للأمل
قد يحتاج البع�ض �إىل ا�ستخدام امل�سكنات
لتقليل الأمل �أو للحد من ال�صداع �أو �آالم
الأ�سنان ،وما �إىل ذلك .ويف�ضل �أن ت�ؤخذ
تلك الأدوية بعد تناول الطعام كي ال ت�رض
املعدة.
بع�ض الأخطاء ال�شائعة عند تناول الأدوية
يف رم�ضان
– تغيري جرعات الدواء دون ا�ست�شارة
ا لطبيب
فالبع�ض يلج�ؤون مل�ضاعفة اجلرعة لتناول
الدواء مرة واحدة بد ًال من مرتني كما كان
معتاد ًا قبل ال�صيام ،بحيث يتمكن من جمع
جرعاته مع ًا يف فرتة الإفطار .ولكن م�ضاعفة
اجلرعات قد يكون لها مفعول �سمي� ،أو �أن
مفعول اجلرعة ينتهي يف وقت حمدد حتى مع
م�ضاعفتها.
– تغيري مواعيد الدواء من تلقاء نف�سك
قد يكون موعد اجلرعة املعتاد قبل �شهر
رم�ضان قبل تناول الطعام بن�صف ال�ساعة
على �سبيل املثال ،فيلج�أ املري�ض من تلقاء
نف�سه �إىل تغيري املوعد �إىل بعد تناول
الطعام يف رم�ضان ،مما قد يقلل من فاعلية
الدواء ،و�إمكانية امت�صا�صه.
– جمع الأدوية مع ًا يف وقت واحد
هناك بع�ض املر�ضى يتناولون الأدوية
موزعة طوال اليوم قبل رم�ضان ،ومن تلقاء
�أنف�سهم يجمعونها يف وقت الإفطار وال�سحور،
وقد تتفاعل الأدوية ويثبط �أحدها من مفعول
الآخر� ،أو رمبا تزداد الآثار اجلانبية.
– تقليل الزمن بني الأدوية
قد يلج�أ بع�ض املر�ضى من تلقاء �أنف�سهم
لتقليل الفرتة بني جرعات الدواء التي
يتناولها ليتمكن من �إنهائها يف الفرتة بني
الإفطار وال�سحور ،ولكن قد ي�ؤدي تقليل هذا
الفا�صل �إىل زيادة تركيز الأدوية يف الدم،
مما قد ي�سبب ال�سمية.

�إعداد /هاجر حممد نور

مت التو�صل م�ؤخر ًا لطريقة عالجية
جديدة من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف التخفيف
من حدة ال�شخري وذلك عرب حتفيز
ال�ساقني ب�شكل متكرر بتيارات كهربية
حمدودة ملدة �ساعتني.
وتنطوي تلك الطريقة ،بح�سب باحثني،
على حتفيز ع�ضالت ال�ساق بالكهرباء
ملدة �ساعتني قبل موعد النوم ،ما يجعل
الع�ضالت �أ�سفل ال�ساق تتقل�ص ،حتى عند
اجللو�س.
و�أ�شار باحثون من جامعة تورنتو
الكندية �إىل �أن هذه الطريقة حتد من كمية
ال�سوائل التي ترتاكم يف ال�ساقني حني
جنل�س �أو نقف ،والتي تنتقل ملنطقة
الرقبة حني ن�ستلقي على ال�رسير ،والتي
ميكن �أن تت�سبب حينها يف تفاقم م�شكلة

ال�شخري بالفعل.
وقال الباحثون �إنه
حني ينام الإن�سان ،ف�إن
املوجودة
الع�ضالت
الفم،
�سقف
يف
الل�سان واحللق متيل
لال�سرتخاء ،وهو ما
يعمل على ت�ضييق
امل�ساحة اخلا�صة مبرور
الهواء �أثناء التنف�س.
وهو الأمر الذي ال ميثل
م�شكلة لكثريين ،لكن
الأمر ال يكون كذلك
بالن�سبة للبع�ض ،خا�صة
ملن لديهم روا�سب دهنية
كبرية حول الرقبة ،حيث ميكن �أن ي�ضيق
احللق بدرجة كبرية لدرجة �أن الأن�سجة
املوجودة بداخله تهتز.
ونوه الباحثون يف نف�س الوقت �إىل
�أن تناول امل�رشوبات الكحولية ،النوم
على الظهر والإ�صابة بنزلة برد كلها
عوامل من املمكن �أن تُ زيد ت�ضييق جمرى
الهواء .كما �أن جتمع ال�سوائل يف الرقبة
ال مهم ًا بالن�سبة لزيادة ال�شخري
يعد عام ً
لأنه يزيد من حدة ال�ضغط الذي تتعر�ض
له ال�شعب الهوائية العليا �أثناء النوم.
وات�ضح من نتائج الدرا�سة التي �أجراها
الباحثون الكنديون �أن حتفيز الع�ضالت
�ساهم يف احلد من تراكم ال�سوائل
بال�ساقني بن�سبة  % 46وبالرقبة بن�سبة
 % 31عند اال�ستلقاء للنوم.

ابتكار مالب�س ريا�ضية حتول
احلرارة �إىل �أ�شعة حتت احلمراء

�صممت �رشكة ”�أندر �آرمور“ املتخ�ص�صة
ب�صناعة املعدات الريا�ضية غري التقليدية
ً
ً
جديدة من املالب�س الريا�ضية
جمموعة
املتطورة� ،أطلقت عليها ا�سم ”،“UA Rush
حيث ميكنها �إعادة الطاقة للج�سم �أثناء
ممار�سة التمارين الريا�ضية ،لتعزيز
الأداء الريا�ضي.
وبح�سب �صحيفة ”مريور“ الربيطانية،
تتميز املالب�س الريا�ضية اجلديدة
مبرونتها وبرودتها ف�ضلاً عن �أنها متت�ص
احلرارة ال�صادرة عن اجل�سم �أثناء �أداء

التمارين الريا�ضية ،ثم تحُ ولها �إىل
�أ�شعة حتت احلمراء ،وتعيدها مرة
�أخرى للج�سم ،مما ي�ؤدي لزيادة الدورة
الدموية ،والتحمل والقوة و�إعادة
االنتعا�ش لال�ستمرار يف �أداء التمارين.
وو�صفت ”�أندر �آرمور“ جمموعتها
املبتكرة بن�سخة القما�ش من �ساونا الأ�شعة
ً
مو�ضحة ”�أنها �صنعتها من
حتت احلمراء،
قما�ش عايل الأداء ،يتكون من خليط من
جزئيات املعادن و�أن�سجة متنوعة“.
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�شبابيات

مندفرا :جمال الفن يحقق تطور
املنتديات الفنية تدفع ال�شباب للمزيد من االبداع واكت�شاف املواهب مبكراً

عقد مبدينة مندفرا منتدى
فني يف ال�سابع ع�رش من مار�س
املا�ضي  ،بقاعة ال�شباب .
املنتدى بوقفة
افتتح
حداد ًا على ارواح ال�شهداء .
جمع املنتدى كل الوان
الفن  ،وقد ا�ستهلت اعمالها
للقلب
 ،مبا هو حمبب
والنف�س  "،ما�سيتات " التي
تعني "الدوبيت " وكلمات
النرث التي تركز على ظارة
او حدث معني  ،وهي جزء
ال�شعر الكال�سيكي
هام من
بلغة التقرينية  ،واخلطابة ،
واالقوال امل�أثورة والكلمات
النرثية املنمقة  ،حيث قدم
الفنانون كل ابداعتهم وقد
حافظوا على الزمن املعطى
لكل منهم .
وزاد املنتدى الق ًا با�ست�ضافة
�سامئيل مربهتوم
الفنان
الذي �صدح باجمل االحلان
يف اغنيته " حازي" وقد رافقها
ا�ستعرا�ض راق�ص نال اعجاب
احل�ضور و�إ�ستح�سانهم .
ثم بعد ذلك اعتلى
اللجنة
�أع�ضاء
املن�صة
للمنتدى
امل�ؤقتة املنظمة
املكونة من هبتي حماري
وبهتا
� ،أمانئيل قيتئوم
كح�ساي وحروي ت�سفايوهن�س
وكفلى قربميكائيل ،حيث

�شاركوا ب�آرائهم ومقرتحاتهم
الفنية واالدبية والتي ت�سهم
يف اثراء النقا�ش  ،وقدموا
افكار حديثة من �ش�أنها ان
تدفع لالمام بالفن واالدب ،
ومبا ي�شكل ا�ضافة حقيقية
وايجابية يف جمال االدب
والفن .
وجنمل اهمها يف هذه
ال�سانحة منها-:
من اجل تفعيل هذا
•
املجال الهام واحليوي ،
و�ضمان �إ�ستمراريته وب�شكل
يحقق عرب التطور امل�ستمر
 ،البد من ادخال برنامج
املناف�سات بني املهتمني يف
هذا املجال واتاحة الفر�صة
لهم لتقدمي انتاجهم .
وال �شك ان اتاحة
•
املجال للمتناف�سني يف تقدمي
ابداعاتهم ي�شجع على االبداع
 ،والعمل على تقدمي ماهو
جيد بالن�سبة للمتناف�سني .
ومبا ان املناف�سات
•
ت�ؤدي اىل الت�شجيع والتحفيز
بالن�سبة للمتفوقني  ،ف�إن
ذلك يخلق جما ًال كبري ًا لالبداع
وتقدمي االف�ضل واالجود .
ومبا ان ما يقدم
•
يعر�ض على جلان تقييم
وا�صدار حكمها على االعمال
�سواء كانت ق�صائد و�شعر

� ،أو دراما وكوميديا  ،او
اغنيات وغريها من االعمال
 ،والتي بدورها اللجان
�ستعمل على ت�صنيف هذه
االعمال اىل درجات وفئات،
وحتددلها اجلوائز املختلفة
.
ومع ا�ستمرار اتاحة
•
املجال لالبداعات الفنية
واالدبية � ،سيتاح املجال
وتنظيم دورات
لإقامة
ت�أهيلية وتدريبية يف هذه
املجاالت االمر الذي بدوره
ي�سهم يف تطوير االدب والفن
مبختلف م�سمياته وانواعه،
وهذا ما ركز عليه املنظمون
للمنتدى .
ثم بعد ذلك اعتلى
•
االحتاد
م�سئول
املنرب
الوطني لل�شباب والطلبة
باالقليم اجلنوبي ال�شاب/
قرماي قربو ،تناول بال�رشح
دور االدب والفن يف املجتمع
و�إ�سهاماته يف تطور البالد ،
وقال لذلك هذا الربنامج
ملك للمهتمني بهذا اجلانب
.
هذا
ان
واو�ضح
•
الربنامج �سيتوا�صل يف كل
مديريات االقليم اجلنوبي ،
ومتاح لكل فئاة ال�شباب ،
�سواء كانو بقوات الدفاع ،او

طالب  ،و�شباب عامل �أو من
عامة ال�شعب  ،ليف�سح املجال
باالدب والفن
للمهتمني
باال�ستفادة من الربنامج كل
يف منطقته  .و�شكر اللجنة
امل�ؤقتة على اعدادها اجليد
 ،ودورها الفاعل يف التهيئة
لإنطالق هذا الربنامج وقد
اعد االعداد اجليد .
و�شدد على اهمية
•
التن�سيق بني فرع مفو�ضية
وفرع
والريا�ضة
الثقافة
لإجناح
ال�شباب باالقليم
الربنامج  ،و�إتاحة الفر�صة
للمزيد من امل�شاركات مع
بقية ال�رشكاء يف املديريات
م�ستقب ًال وذلك بتكوين واختيار
جلنة حت�رضية يف كل هذه
ملتابعة ال�ش�أن
املواقع
الثقايف والفني .
ثم بعد ذلك قدمت
•
العديد من النماذج الفنية
كفلي
والقى ال�شاعر
،
قربميكائيل ق�صيدة بعنوان
لالهتمام
"تف�ضلوا" تدعو
وت�شجيع
والفن
باالدب
ابراهام
عليه ،كما القى
بيني ق�صيدة بعنوان" بع�ض
املتميز" تلتهم
من االدب
قربهويت
ال�شابة نيات
باغنية " بعل ميدو" �صاحب
امل�شط  ،قدمتها ب�شكل رائع

وقد تفاعل اجلمهور مع
االغنية ووجدت ا�ستح�سان ًا
من امل�شاركني .
وقدم ال�شابان
•
بدر الدين جمال وميكائيل
�شنقروى عمل كوميدي رائع ،
وتالهم ال�شاب /احمد �سعيد
الذي القى ق�صيدة بلغة
ال�ساهو بعنوان " نعادا"
وقر�أ ال�شاب ذانئيل ق�صيدة
بوركتــ "
بعنوان " يامن
َ
ثم غنى ال�شاب �أول
•
�أمان اغنية " م�سارنا واحد
" للفنان تخلي كفلي ماريام "
ودتخول "
ثم جاء دور اال�ستاذ/
•
بني فوتو  ،الذي حتدث عن
جتربته يف املجال الفني
وقدم افكار واراء حول كيفية
انطالقته.
وتوا�صلت الإبدعات
•
كل
من
بالقاء الق�صائد
من اال�ستاذ� /سعري هيلي
وفلمون
واال�ستاذ�/آرون
و�سام�سوم مع�شو واال�ستاذ/
تيدرو�س قربميكائيل واميني
 ،واختتم احلفل باغنية "
اتركي الزعل" لل�شاب �سمري
من كدوفال�سي  ،على ان
يلتقي اجلمع بعد ا�سبوعني
ملوا�صلة املناق�شات .
�شي�شاي حيلي �آب
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�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

يف �إياب ن�صف نهائي بطولة دوري �أبطال �أوروبا:

خالل �سوق االنتقاالت ال�صيفية املقبل:

�سحر بوكيتينو يطعن حلم �أياك�س يف الرمق الأخري ورقة جديدة تقرب نيمار من ريال مدريد
حفلت مباراة �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي

و�ضيفه توتنهام هوت�سبري االجنليزي يف
�إياب ن�صف نهائي بطولة دوري �أبطال

�أوروبا ،التي انتهت بفوز الفريق اللندين
 2 / 3وت�أهله للمباراة النهائية ،بالعديد
من الأرقام املميزة .وبات توتنهام ،الذي
�صعد للمباراة النهائية للمرة الأوىل يف

تاريخه ،ثامن فريق اجنليزي ي�شارك

يف نهائي دوري الأبطال ،بعد �آر�سنال

و�أ�ستون فيال وت�شيل�سي وليدز يونايتد
وليفربول ومان�ش�سرت يونايتد ونوتنجهام

فور�ست ،وفقا ملوقع (�أوبتا) املتخ�ص�ص

يف �إح�صاءات كرة القدم .و�أ�صبح توتنهام �أول فريق اجنليزي يقلب ت�أخره �صفر � 2 /إىل انت�صار يف �إحدى مباريات
الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ،بعد مواطنه مان�ش�سرت يونايتد الذي حقق نف�س الإجناز يف ن�سخة امل�سابقة عام

 ،1999عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على م�ضيفه يوفنتو�س الإيطايل ،لي�شق طريقه بنجاح نحو التتويج باللقب الأوروبي
املرموق .و�أنهى توتنهام ال�شوط الأول وهو مت�أخر �صفر  2 /قبل �أن ينتف�ض يف ال�شوط الثاين وي�سجل ثالثية عرب

جنمه الربازيلي لوكا�س مورا .و�رضب توتنهام موعدا يف املباراة النهائية التي �ستجرى يف الأول من يونيو املقبل على

ملعب (واندا ميرتوبوليتانو) معقل �أتلتيكو مدريد ،مع مواطنه ليفربول ،الذي اجتاز عقبة بر�شلونة يف مواجهة قبل
النهائي الأخرى .و�أ�صبح هذا هو ثالث نهائي �إجنليزي خال�ص يف امل�سابقات الأوروبية بعدما �سبق �أن التقى توتنهام
مع مواطنه وولفرهامبتون عام  1972يف نهائي بطولة ك�أ�س االحتاد الأوروبي (ك�أ�س يويفا) ،قبل �أن يتغري م�سماها

�إىل الدور الأوروبي ،وكذلك بعدما واجه مان�ش�سرت يونايتد فريق ت�شيل�سي يف نهائي دوري الأبطال عام  .2008وبات

لوكا�س مورا خام�س العب ي�سجل ثالثية (هاتريك) يف �إحدى مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بعد الأ�سطورة

الإيطايل �ألي�ساندرو ديل بيريو والكرواتي �إيفيكا �أوليت�ش والبولندي روبرت ليفاندوف�سكي والنجم الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو .واحتاج مورا �إىل  204ثوان فقط لت�سجيل الهدفني الأول والثاين لتوتنهام ،ليعدل النتيجة �إىل  2 / 2يف الدقيقة

 59من عمر املباراة .و�شهدت املباراة رقما مميزا للنجم املغربي حكيم زيا�ش ،الذي �أحرز الهدف الثاين لأياك�س،

حيث رفع ر�صيده التهديفي يف امل�سابقة �إىل � 3أهداف ،كما قام بتمريرتني حا�سمتني ،لي�ساهم ب�شكل مبا�رش يف خم�سة
�أهداف خالل الأدوار الإق�صائية يف البطولة .و�أ�صبح زيا�ش ثاين �أكرث امل�ساهمني يف ت�سجيل الأهداف خالل مرحلة خروج

املغلوب خلف ال�ساحر الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم فريق بر�شلونة الإ�سباين ،الذي �ساهم يف ت�سجيل � 8أهداف للفريق

ُيكثف ريال مدريد جهوده خالل الفرتة احلالية ،من �أجل التح�ضري ل�صفقات
التدعيم خالل �سوق االنتقاالت ال�صيفية املقبل .وبح�سب �صحيفة "بيلد" الأملانية،
ف�إن خامي�س رودريجيز العب ريال مدريد ُ
واملعار ل�صفوف بايرن ميونخ ،قد يكون
مفتاح املريجني ل�ضم الربازيلي نيمار من �صفوف باري�س �سان جريمان .و�أ�ضافت
ال�صحيفة" :بايرن ميونخ لن ينفذ خيار ال�رشاء النهائي يف عقد �إعارة خامي�س
مقابل  42مليون يورو ،و�سيعود الالعب �إىل ريال مدريد" .وتابعت" :خامي�س
لي�س �ضمن خطط زيدان ،و�أبرز املهتمني به باري�س �سان جريمان ،وميكن �أن
ي�ستخدمه ريال مدريد كورقة خالل املفاو�ضات ل�ضم نيمار" .و�أ�شارت ال�صحيفة،
�إىل �أن خامي�س �أبلغ زمالئه يف �صفوف البافاري ب�أنه من املحتمل ج ًدا �أن تكون
وجهته املقبلة باري�س �سان جريمان .و�أفاد التقرير� ،أن باري�س �سان جريمان
�سيكون منفتحا لإبرام �صفقة ثالثية ،مع وجود مبلغ من املال بدال من  350مليون
ويعد نيمار �أحد الأهداف الرئي�سية لفلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد،
يوروُ .
وقبل �أن ين�ضم �إىل بر�شلونة عام  ،2013رغم نفي النادي اهتمامه بالربازيلي.

يف بطولة مونت كارلو لتن�س الأ�ساتذة:

اجتماع حا�سم بني �أليجري و�إدارة يوفنتو�س

الكتالوين بتلك املرحلة .و�أ�صبح ماتيا�س دي ليخت ،الذي �أحرز الهدف الأول لأياك�س ،رابع العب مراهق يهز ال�شباك
خالل الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ،بعد نور الدين فوتر العب �أياك�س �أم�سرتدام ال�سابق عام  ،1996والنيجريي

�أوبافيمي مارتينز مع �إنرت الإيطايل عام  ،2003والفرن�سي كيليان مبابي مع فريقه ال�سابق موناكو الفرن�سي عام .2017

بناء على �أ�صوات اجلماهري وقادة الأندية الـ 20يف الربميريليج:

�صالح يناف�س ثالثي ال�سيتي على جائزة الأف�ضل بالدوري

ك�شف املوقع الر�سمي للدوري الإجنليزي املمتاز،
الثالثاء املا�ضي ،عن املر�شحني جلائزة ""EA SPORTS
اخلا�صة باختيار �أف�ضل العب يف املو�سم احلايل.
و�أو�ضح املوقع �أن املر�شحني للجائرة هم حممد �صالح
و�ساديو ماين وفريجيل فان ديك (ليفربول) ،و�سريجيو
�أجويرو وبرناردو �سيلفا ورحيم �سرتلينج (مان�ش�سرت
�سيتي) ،و�إيدين هازارد (ت�شيل�سي) .ويتم اختيار الفائز
باجلائزة بناء على �أ�صوات اجلماهري وقادة الأندية الـ20
يف الربميريليج ،بالإ�ضافة �إىل االعتماد على ر�أي جلنة
من اخلرباء .يذكر �أن فان ديك ح�صل على جائزة الأف�ضل
هذا املو�سم املقدمة من رابطة الالعبني املحرتفني،
بينما نال �سرتلينج جائزة �أف�ضل العب �شاب .وي�صوت
اجلماهري الختيار الأف�ضل على موقع "،"EA SPORTS
وتعلن النتيجة يف وقت الحق من الأ�سبوع احلايل.

تزايدت حدة التكهنات ب�ش�أن م�ستقبل ما�سيمليانو �أليجري املدير الفني
ليوفنتو�س الإيطايل ،مع ال�سيدة العجوز ،حيث يتحدد م�صري املدرب
الإيطايل مع ناديه ،خالل ال�ساعات القليلة املقبلة .و�أعرب �أليجري يف �أكرث
ؤخرا بلقب
من منا�سبة ،عن رغبته يف اال�ستمرار مع يوفنتو�س ،الذي احتفظ م� ً
الدوري الإيطايل للمو�سم الثامن على التوايل ،واخلام�س على التوايل مع
املدرب الإيطايل .ورغم ذلك ،من املقرر �أن يعقد �أليجري ،جل�سة حا�سمة مع
�أندريا �أنييلي رئي�س يوفنتو�س ،يف ال�ساعات القليلة املقبلة ،ملناق�شة �سيا�سة
النادي يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة .و�أ�شارت �شبكة �سبورت ميديا�سيت
الإيطالية� ،إىل �أنه من املتوقع �أن يعلن �أليجري ،رحيله عن يوفنتو�س ،اليوم
اجلمعة .وتبدو اخليارات حمدودة �أمام �إدارة يوفنتو�س ب�ش�أن املدير الفني،
الذي ميكن �أن يتوىل امل�س�ؤولية يف املو�سم القادم ،لكن �أنطونيو كونتي يظل
من بني املر�شحني املف�ضلني ،حتى لو كان يبدو �أكرث ميلاً �إىل �إنرت ميالن.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
					
						

دوري �أبطال �أوروبا ( -:2019/2018الأربعاء  08مايو)		
�أياك�س �أم�سرتدام  -هولندا	  3 : 2توتنهام هوت�سبري � -إجنلرتا
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على �أن يكتمل امل�رشوع بحلول �أغ�سط�س 2022

العدد ()144

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

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

ووريورز ي�ستعيد تقدمه على روكت�س يف الـ NBA

مي�سي انهمر يف البكاء عقب اخل�سارة على يد ليفربول باك�س يف نهائي ال�شرق لأول مرة منذ 2001

قالت �صحيفة الغارديان الربيطانية
�إن قائد نادي بر�شلونة ليونيل مي�سي
انهمر يف البكاء فور دخوله �إىل غرفة
مالب�س الفريق عقب اخل�سارة �ضد
ليفربول بنتيجة  4-0واخلروج من ن�صف
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وواجه الالعب الأرجنتيني ورفاقه
�صدمة كبرية بعدما حول ليفربول ت�أخره
يف املباراة الأوىل بنتيجة  3-0لفوز ب�أربعة
�أهداف نظيفة على ملعب �أنفيلد يف تكرار
مل�شهد خروج بر�شلونة من البطولة العام
املا�ضي على يد روما الإيطايل.
وقالت ال�صحيفة �إن مي�سي اختري
ع�شوائيا ً لإجراء الك�شف عن املن�شطات
فتخلف عن االن�ضمام لباقي الفريق
مبطار جون لينون يف ليفربول.
و�أ�ضافت الغارديان على ل�سان
ال�صحف الإ�سبانية �أن مي�سي دخل يف

مناو�شات مع �أفراد من جماهري بر�شلونة
عقب و�صوله �إىل املطار منفرداً.
مي�سي �أعلن �سابقا ً �أنه ي�سعى لعودة
لقب دوري الأبطال �إىل خزائن بر�شلونة

هذا املو�سم بعد ثالثة موا�سم من
الغياب.
كذلك �أراد مي�سي حتقيق اللقب للمرة
اخلام�سة له ب�شكل �شخ�صي مع النادي.

جتنب ًا للبقاء على دكة االحتياط

ان�ضمام دي خيا �إىل باري�س �سان جريمان يدفع بوفون �إىل االعتزال
رجح تقرير �إعالمي ب�أن يقرر الإيطايل
املخ�رضم جيان لويجي بوفون حار�س نادي
باري�س �سان جريمان الفرن�سي االجتاه
اىل �إعالن اعتزاله اللعب بنهاية املو�سم
اجلاري بعد مو�سم واحد ق�ضاه �ضمن
�صفوفه.
وبح�سب ما ن�رشته "�شبكة �سبورت ميديا
�سات" الإيطالية ،ف�إن �سعي �إدارة النادي
الفرن�سي للتعاقد مع احلار�س الإ�سباين
دافيد دي خيا هذا ال�صيف � ،سوف يجعل

�آمال املخ�رضم بوفون تتبخر يف احل�صول
على فر�صة لتجديد عقده ،مما يجعله يقرر
االعتزال بدالً ان يكون احلار�س الثاين
للفريق ،بعدما ظل �أ�سا�سيا ً لأكرث من 20
عاما ً.
وك�شفت تقارير �إعالمية عديدة عن
م�سا ٍع وجهود كبرية تبذلها �إدارة باري�س
�سان جريمان للتعاقد مع احلار�س دي
خيا ،بعدما �أكدت ب�أنها قدمت عر�ضا ً ماليا ً
�ضخما ً الدارة نادي مان�ش�سرت يونايتد

اليابانية �أو�ساكا تبلغ دور الثمانية

الإنكليزي ،من �أجل موافقتها على �إمتام
ال�صفقة ،فيما قدمت للحار�س راتبا ً
�سنويا ً لإقناعه بقبول العر�ض .
ويف حال متت �صفقة دي خيا  ،ف�إن
فر�صة بوفون ( 41عاما ً) يف امل�شاركة
�أ�سا�سيا ً تبدو �ضئيلة جداً ،خا�صة مع
تواجد احلار�س الفرن�سي �ألفون�س �أريوال.
وكانت �إدارة باري�س �سان جرمان قد
تعاقدت مع بوفون ال�صيف املا�ضي،
وقبل ا�سابيع قليلة من �إعالنه عدم
اال�ستمرار مع نادي يوفنتو�س  ،حيث
رغب م�سريو النادي الفرن�سي باال�ستفادة
منه يف تقدمي الإ�ضافة الفنية للفريق يف
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا  ،وامل�ساهمة
يف ال�سيطرة على غرف املالب�س ،غري ان
هذه اجلهود مل يكتب لها النجاح بعد
اخل�سارة �أمام مان�ش�سرت يونايتد يف �إياب
دور ال�ستة ع�رش بنتيجة ثالثة اهداف لهدف،
ليتم �إق�صا�ؤه من امل�سابقة القارية مبكراً.
اجلدير ذكره ب�أن قرار بوفون االعتزال
بنهاية املو�سم الريا�ضي اجلاري ،لن
يبقيه دون عمل  ،على اعتبار ان �إدارة
يوفنتو�س (ناديه ال�سابق) تراقب
وترتقب عودته ،من �أجل �إ�سناد �إليه
من�صبا ً �إداريا ً لي�ستفيد النادي من خربته
�إىل جانب جنوم جيله كالت�شيكي بافل
نيدفيد.

بداية قوية لنادال وخروج فريير من بطولة مدريد للتن�س
ا�ستمتع رفائيل نادال ببداية قوية يف
بطولة مدريد املفتوحة للتن�س بفوز �سهل
 6-3و 6-3على الكندي ال�شاب فيلك�س
�أوجيه �أليا�سيمي ليبلغ دور ال�ستة ع�رش ،
فيما ودع الأرجنتيني خوان مارتن ديل
بوترو البطولة بخ�سارته �أمام ال�سلو ديري
غري امل�صنف  6-3و 2-6و.7-5
وت�أهل كل من �ستيفانو�س تيتيبا�س
وكي ني�شيكوري و�ستاني�سال�س فافرينكا
�إىل دور ال�ستة ع�رش بانت�صارات يف جمموعتني
متتاليتني وهو ما فعله الأملاين �ألك�سندر
زفرييف بتغلبه بنتيجة  6-4و 6-1على
ديفيد فريير يف املباراة الأخرية يف م�سرية
الالعب الإ�سباين.
و�أعلن فريير البالغ عمره  37عاما يف وقت
�سابق �إنهاء م�سريته التي ا�ستمرت  19عاما
يف بطولة مدريد املفتوحة وبد�أ م�شاركته
الأخرية بفوز على مواطنه روبرتو باوتي�ستا
�أجوت لكنه �سقط ب�سهولة �أمام زفرييف
امل�صنف الرابع عامليا.

ونال فريير  27لقبا للفردي وو�صل
�إىل الت�صنيف الثالث عامليا يف 2013
عندما بلغ النهائي الوحيد له يف البطوالت
الأربع الكربى �إذ خ�رس �أمام نادال يف فرن�سا
املفتوحة.
وتغلب فابيو فونيني الفائز بلقب مونت
كارلو للأ�ساتذة على جون ميلمان بنتيجة
 6-2و 6-2لي�صعد �إىل دور ال�ستة ع�رش �إذ
�سيواجه دومينيك تيم و�صيف البطل يف
العام املا�ضي والذي انت�رص على نادال يف
طريقه �إىل لقب بر�شلونة املفتوحة ال�شهر
املا�ضي.وحجز ني�شيكوري مكانه يف دور
ال�ستة ع�رش بفوز �صعب على البوليفي هوجو
ديني بنتيجة  7-5و 7-5ليواجه فافرينكا
الذي انت�رص على الأرجنتيني جيدو بيا بنتيجة
 6-3و.6-4
وي�سعى نادال ،الفائز خم�س مرات يف
مدريد ،للقبه الأول على املالعب الرملية
هذا املو�سم قبل �أن يبد�أ حملة الدفاع عن
لقب فرن�سا املفتوحة �إذ خ�رس يف الدور قبل

النهائي يف مونت كارلو وبر�شلونة.
قدمت نعومي �أو�ساكا امل�صنفة الأوىل
عامليا �أداء متطورا لتبلغ دور الثمانية
ببطولة مدريد املفتوحة للتن�س يوم الأربعاء
بعد الفوز على �ألياك�سندرا �سا�سنوفيت�ش
بنتيجة  6-2و 6-3كما �صعدت كل من برتا
كفيتوفا و�سيمونا هاليب �إىل الدور ذاته.
هذاوخرجت �أو�ساكا فائزة ب�صعوبة
على �سارة �سوريبي�س تورمو يف الدور
املا�ضي لكنها خا�ضت مباراة �أ�سهل �ضد
�سا�سنوفيت�ش التي تلقت هزمية ثقيلة
بنتيجة �6-صفر و�6-صفر يف م�شوار
مناف�ستها اليابانية �إىل لقب �أمريكا
املفتوحة العام املا�ضي .و�أظهرت العبة
رو�سيا البي�ضاء مقاومة �أكرب قليال هذه
املرة و�أنقذت �أو�ساكا فر�صتني لك�رس
الإر�سال قبل �أن حت�سم املجموعة الأوىل
وتفوقت ب�سهولة يف الثانية لت�صعد
ملواجهة ال�سوي�رسية غري امل�صنفة بليندا
بنت�شيت�ش.

ت�أهل ميلووكي باك�س �إىل نهائي
الق�سم ال�رشقي بدوري كرة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني لأول مرة منذ
 2001بعدما �سحق �ضيفه بو�سطن
�سيلتيك�س .116-91
وجتاوز باك�س هزميته يف �أول مباراة
ليفوز  4-1يف ال�سل�سلة التي حت�سم
على �أ�سا�س الأف�ضل يف �سبع مباريات.
و�صمد جولدن �ستيت وريورز �أمام
خروج العبه كيفن دورانت م�صابا يف
الربع الثالث وانتفا�ضة هيو�ستون
روكت�س يف ال�شوط الثاين ليفوز 104-
 99على �ضيفه يف قبل نهائي الق�سم
الغربي.
ويتقدم وريورز حامل اللقب يف �آخر
مو�سمني  3-2قبل �أن يحل �ضيفا
على هيو�ستون يف املباراة ال�ساد�سة
يوم اجلمعة.
وعاد باك�س ،الذي ميلك لقبا واحدا
عندما تغلب على لو�س �أجنلي�س ليكرز
يف � ،1971إىل نهائي ال�رشق للمرة
الأوىل منذ هزميته � 4-3أمام �سيك�رسز
يف .2001
وينتظر ميلووكي الفائز من
تورونتو رابتورز �أو فيالدلفيا �سيفنتي
�سيك�رسز .ويتفوق رابتورز  3-2قبل
املباراة ال�ساد�سة يف فيالدلفيا يوم
اخلمي�س.
و�أنهى باك�س الربع الأول متقدما
 22-19الذي �شهد تقدم �سيلتيك�س
مرة واحدة بفارق نقطة.
و�أحكم �صاحب الأر�ض قب�ضته على
الربع الثاين لكن �سيلتيك�س انتف�ض
ليقل�ص الفارق �إىل �ست نقاط قبل �أن
ي�ستعيد باك�س هيمنته ليتقدم 52-
 39بنهاية ال�شوط الأول.
وكما حدث يف الأربع مباريات
ال�سابقة كان الربع الثالث هو احلا�سم
يف مواجهات الفريقني.
وزاد باك�س الفارق �إىل  80-62يف
نهاية الربع الثالث.
وبد�أ ميلووكي الربع الأخري ب�أداء
مذهل وزاد الفارق �إىل  25نقطة و�سط
انهيار �سيلتيك�س الذي ا�ست�سلم متاما
قبل �أربع دقائق من النهاية مع قرار
مدربه براد �ستيفنز ب�إخراج الالعبني
الأ�سا�سيني.
وكان ياني�س �أنتيتوكومبو هو الأكرث
ت�سجيال يف �صفوف باك�س بر�صيد
 20نقطة فيما �أ�ضاف كل من كري�س
ميدلتون و�إيريك بليد�سو  19و18
نقطة على الرتتيب.
ويدين باك�س بالف�ضل يف فوزه �إىل
البدالء الذين �سجلوا  49نقطة.
وت�صدر كايري �إيرفينج قائمة
م�سجلي �سيلتيك�س وله  15نقطة
وتبعه جي�سون تيتوم وماركو�س
موري�س بر�صيد  14نقطة لكل منهما.
وبعد خ�سارته يف نهائي ال�رشق يف

العام املا�ضي تراجع �سيلتيك�س خطوة
للخلف و�سيكون �أمامه بع�ض القرارات
املهمة خالل ال�صيف احلايل.
وميلك �إيرفينج و�آل هورفورد حق
الرحيل عن الفريق بينما �سيكون
موري�س حرا هذا ال�صيف.
* �إ�صابة دورانت
وانت�رص وريورز يف �أول مباراتني
على �أر�ضه يف �سل�سلة مواجهاته �ضد
روكت�س الذي عدل �أو�ضاعه بالفوز يف
املباراتني الثالثة والرابعة على ملعبه.
وبعد بداية متكافئة يف املباراة
اخلام�سة فر�ض وريورز �سيطرته على
الربع الأول الذي �أنهاه متقدما 31-
.17
وتقل�ص الفارق �إىل  40-37قبل
خم�س دقائق و 56ثانية من نهاية
الربع الثاين.
لكن وريورز �أحرز  17نقطة متتالية
دون رد ليتقدم  57-37بف�ضل ع�رش
نقاط من دورانت وخم�س نقاط من
�ستيفن كوري.
وانتهى ال�شوط الأول 57-43
ل�صالح �صاحب الأر�ض.
وانتف�ض روكت�س يف الربع الثالث
وتقدم لأول مرة منذ بداية املباراة
وتعر�ض دورانت لإ�صابة يف ربلة
ال�ساق ليخرج من املباراة و�سيخ�ضع
لك�شف بالأ�شعة.
و�أدرك روكت�س التعادل 72-72
قبل انطالق الربع الأخري بعدما اكتفى
وريورز بت�سجيل  15نقطة يف الربع
الثالث.
ومع غياب دورانت بدا �أن وريورز
رمبا لن ي�صمد �أمام روكت�س لكنه خرج
منت�رصا ليحافظ على �آماله يف ح�سم
الأمور يف هيو�ستون �أو العودة ملباراة
�سابعة على �أقل تقدير.
وت�صدر كالي طوم�سون قائمة
م�سجلي وريورز بر�صيد  27نقطة
وتبعه كوري وله  25نقطة فيما كان
ر�صيد دورانت  22نقطة من بينها 20
نقطة يف ال�شوط الأول.
وحقق درميوند جرين رقمني
مزدوجني �إذ ا�ستحوذ على  12كرة
مرتدة بالإ�ضافة �إىل  11متريرة
حا�سمة.
وكان جيم�س هاردن الأكرث ت�سجيال يف
�صفوف روكت�س وله  31نقطة و�أ�ضاف
�إيريك جوردون  19نقطة بينما اكتفى
كري�س بول بت�سجيل  11نقطة.
وي�سعى روكت�س للث�أر لهزميته
� 4-3أمام وريورز يف نهائي الغرب يف
املو�سم املا�ضي رغم �أنه كان متقدما
.3-2
وما زالت املناف�سة قائمة يف الغرب
مع تقدم دنفر ناجت�س  3-2على
بورتالند تريل بليزرز قبل املباراة
ال�ساد�سة يف بورتالند يوم اخلمي�س.
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�صدى
احلروف

الترتكني

الرذاذ الربيعي يت�ساقط زخات زخات على
ا�سقف املدينة يبلل بنعومته وجوه املارة
والعابر كما يالم�س بحنان زجاجات املحالت
وا�ضواء املدينة وا�ضواء اعياد اال�ستقالل التي تنت�رش يف افاق العا�صمة احلبيبة.
عدنا يف كوكبة من الزمالء اىل معهد اعداد املعملني الـ ( )T.T.Iبعد جولة
ا�ستقاللية تعبق بنكهة احلرية وطعم اال�ستقالل واريج الفرح .كل جموع الطالب
تتوجه على غري املعتاد يف العا�رشة م�ساء اىل قاعة االجتماعات .دخل مدير
املعهد وقتها ا�ستاذنا واملربي اجلليل واالداري الفذ اال�ستاذ مربهتو قيالقابر
وحلر�صه على االن�ضباط وااللتزام بالعمل والتدريب املهني واالكادميي� .أطلق
عليه لطالب املعهد ا�سم "هتلر" وقف اال�ستاذ مربهتو على امل�رسح وقال ب�صوت
مبحوح ووجه �صارم غطاه احلزن ( لقد و�صلت قوات العدو الغازية بارنتو
غدا �ستتوقف الدرا�سة .علينا االلتزام و�ضبط النف�س حتى ا�شعار اخر) ترقرقت
الدموع يف عينيه .ا�ستغرب طالب املعهد من ت�رصفه هذا وادركوا متاما ان يف
اعماق هذا االداري احلازم قلب اب ينب�ض باحلنان والعطف .هم�ست يف اذنه
الترتكني لكن نداء االر�ض وهم�س الوطن كان اقوى من �صوتها وان مل�سات
ن�سائم اال�ستقالل الرخية التي تالم�س وت�صافح كل الوجوه كانت احلى من
مل�سات كل احلبيبات والعا�شقات و�صحونا يف �صباح اليوم التايل على ا�صوات
�صافرات البا�صات اىل اجلبهات واىل مراكز التدريب ليبقى الوطن واالر�ض
واالن�سان...

اقوال م�أثورة

تداول رواد و�سائل التوا�صل االجتماعي فيديو
ير�صد عملية هروب متقنة ل�سنجاب من بني خمالب
�صقر جائع .ويظهر الفيديو ال�سنجاب وهو يحاول
االنتقال �إىل الطرف الآخر من الغابة عن طريق �أ�سالك
الكهرباء ،وكان ال�صقر واقفا له باملر�صاد .واجته
نحوه م�رسعا ليفرت�سه ،ويف هذه اللحظة هرب
ال�سنجاب يف االجتاه املعاك�س ،وفج�أة توقف بينما
ال�صقر تابع طريانها ،كونه ال ي�ستطيع التوقف بال�رسعة التي ميتلكها ال�سنجاب.

بقلم -:جمال بحالياي

من اقوال �أوفيد

 الوقت يلتهم كل �شيء. -يف اللعب تك�شف من من النا�س

حتب.
ً
 دائما تتفوق الروح على كل �سالح. يليق بالرجال جتاهل مظهرهم. الإنطباع الأول يخدع الكثريين. ك�شف الفراغ �أي نوع من النا�س نحن. ال ميتزج الكرامة واحلب جيدا ،وال ي�ستمران �سويا �إال لفرتة ق�صرية. قد ي�صبح كل �شيء مُف�سدا �إذا كان العقل مياال �إىل ال�شر. �سعيد هو الرجل الذي ك�سر ال�سال�سل التي ت�ؤذي العقل  ،وتخلى عنالقلق مرة واحدة و�إىل الأبد.
 لت�سرتح ،فاحلقل الذي ارتاح ينتج حم�صوال وفريا. �إما �أن ت�ستمر �إىل النهاية �أو ال حتاول على الإطالق. �أحيانا ما تكون الدمعة �أقوى من خطاب. من يعتقد �أنه بحال جيد �سيكون بحال جيد.عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف العا�شر من مايو عام 1995م -:اختتم يف مدينة مندفرا انتخابات املجل�سال�شعبية للمدينة ومنطقتني يف القرى الواقعة ب�ضواحي املدينة.
االحداث اخلارجية-:
 يف العا�شرمن مايو عام 1497م -:البحار الإيطايل �أمريكو ف�سبوت�شي يخرجعلى ر�أ�س جمموعة من ال�سفن يف رحلة البحث عن طريق جديد �إىل ال�شرق
ً
معروفا حول �أفريقيا ،وعندما �إ�صطدم
الأق�صى و�آ�سيا غري الطريق الذي كان
ً
بالياب�سه ت�صور �إنه و�صل بالفعل �إىل الهند �إال �أنه كان قد �إكت�شف �أر�ضا جديدة
مل تط�أها قدم �أوروبية من قبل وهي �أمريكا اجلنوبية ،لذلك ف�إن الأوروبيني
�أطلقو عليها ا�سم «�أمريكا».
 يف العا�شر من مايو عام 1529م� -:سليمان القانوين يبد�أ بحملة من �أجلح�صار فيينا يف قلب �أوروبا
 --يف العا�شر من مايو عام 1869م -:تد�شني �أول خط ل�سكة حديدية عابرةللقارة وذلك يف الواليات املتحدة.
 -يف العا�شر من مايو عام 1960م -:الإعالن عن قيام جمهوريةالكامريون.
 يف العا�شر من مايو عام 1995م -:اململكة املتحدة تقرر رفع احلظر املفرو�ضعلى املحادثات الوزارية مع اجلناح ال�سيا�سي للجي�ش اجلمهوري الإيرلندي /
�شني فني الذي يخو�ض �صراعً ا من �أجل ا�ستقالل �أيرلندا ال�شمالية عن اململكة
املتحدة.
 يف العا�شر من مايو عام 1997م -:زلزال ي�ضرب ال�شمال ال�شرقي من �إيرانويح�صد � 2400شخ�ص.
-

كيف هرب �سنجاب من خمالب �صقر جائع!

حقائق ومعلومات (“ )2 - 1قرد” يقلب ا�سرتاحة ر� ًأ�سا على عقب!!!...
 �أكرث من � 2500شخ�ص �أع�سر يلقونحتفهم �سنوي ًا ب�سبب حوادث يتعر�ضون لها
يف �أثناء ا�ستخدام �آالت �أو الأجهزة امل�صممة
�أ�سا�س ًا ملن ي�ستخدمون اياديهم اليمنى.
 حجم ال�شم�س يوازي  330330مرةمقارنة بحجم الأر�ض.
 الكر�سي الكهربائي الذي يُ�ستخدم يفالإعدام من اخرتاع طبيب �أ�سنان.
 عندما يولد الإن�سان يكون يف ج�سمه 300عظمة� ،إ ّال ان ذلك العدد يرتاجع �إىل
 206فقط عند الو�صول �إىل �سن البلوغ
 كان امل�صريون القدماء ي�ستعملون برازالتما�سيح كو�سيلة ملنع احلمل!
 كان االطباء االوروبيون ي�ستخدمونالتبغ ملعاجلة �سل�سلة من امل�شاكل ال�صحية طوال
القرون ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر والثامن
ع�شر مثل ال�صداع وت�سو�س اال�سنان والتهاب
املفا�صل وحتى رائحة الفم الكريهة.
 الع�ضوان الوحيدان يف ج�سم الإن�ساناللذان ال يتوقفان عن النمو طوال احلياة هما
الأنف والأذنان.
 حتتوى معدة االن�سان على نحو  35مليونغدة ه�ضمية.
 ذكر الثعلب ال يقرتن �سوى بانثى واحدةفقط طوال حياته ،واذا ماتت تلك االنثى
فان الذكر يظل عزب ًا طوال حياته ،اما اذا
مات الذكر ف�إن الأنثى ال تتورع عن االرتباط
بذكر جديد.
 يوجد اكرث من  50الف نهر يف ال�صيـن. كان اع�ضاء وقادة احلزب النازي يطبعونف�صائل دمهم بالو�شم على �آباطهم (مفرد
ابط).

عامل نف�سي يف�سر �أ�شهر � 9أحالم..

ذكر موقع "بيزني�س �إن�سايدر" .ان
عامل النف�س �إيان واال�س قام بتف�سري
�أكرث من � 150ألف حلم على مدى �أكرث
من  30عاما من ممار�سته ملهنته.
و�ساعد واال�س موقع بيزني�س �إن�سايدر
على و�ضع قائمة ب�أكرث � 9أحالم �شيوعا
بني الب�رش ،ومعانيهاوالأحالم الأكرث
�شيوعا وفقا للقائمة ،مرتبة تنازليا
هي-:
 /1العثور على غرفة غري م�ستخدمة-:
الغرف يف املنزل متثل مفاهيم
خمتلفة بالن�سبة ل�شخ�صية من يحلم
هذا احللم ،لذلك ف�إن العثور على
غرفة غري م�ستخدمة يعني �أن الإن�سان
يكت�شف موهبة مل يكن مدركا لها من
قبل .العمل -:ق�ضاء وقت �أطول يف
اكت�شاف املواهب املطمورة يزيد من
احتمال "فتح �أبواب" جديدة يف احلياة
احلقيقية ،بح�سب واال�س.
 /2فقدان ال�سيطرة على مركبة -:متثل
ال�سيارة قدرة الإن�سان على حتقيق تقدم
دائم نحو هدف معني ،وخالل �ساعات
اليقظة وال�صحو ،قد ي�شعر املرء
�أنه ال ي�سيطر مبا فيه الكفاية على
طريقه نحو النجاح .العمل -:بدال من
حماولة ال�سيطرة على الو�ضع ،يقول
واال�س �أن على املرء �أن يرخي قب�ضته
وي�سمح لغريزته الأ�سا�سية بقيادة
الدفة ،للو�صول �إىل �أف�ضل طريق له يف

�أظهر مقطع فيديو متداول على موقع
“تويرت” ،قيام قرد بقلب ا�سرتاحة
مواطن ر�أ�سا على عقب ،والعبث

مبحتوياتها و�إلقاء كل ما هو �أمامه
على الأر�ض .ووثق �صاحب اال�سرتاحة
الفيديو بنف�سه؛ حيث �أبان املقطع،
انقالب �أجهزة كهربائية على الأر�ض،
و�إلقاء الأطباق واملالعق والأكواب
على الأر�ض يف املطبخ .وخاطب
�صاحب اال�سرتاحة القرد ب�شكل فكاهي،
ووجه له العديد من ال�شتائم ،وطالبه
باخلروج من ،قائلاً “ :اطلع ام�شي”،
وهو ي�رصخ يف وجهه.

كلب يحر�س جثة �صاحبه لغاية العثور عليه!
�أبلغت �أمريكية من وا�شنطن عن فقدان زوجها
الذي يبلغ من العمر  64عاما ،بعد �أن ت�أخر
يف رجوعه �إىل املنزل بالوقت املعتاد .وذكر
موقع "� ،"BuzzFeedأن فريقا من املتطوعني
لبوا نداء املر�أة وقاموا بتم�شيط الغابة لأكرث
من يوم بحثا عن زوجها املفقود .وقلقت املر�أة
على زوجها ،ب�شدة ،عندما خرج ومل يعد طيلة
اليوم .وعرث فريق املتطوعني ب�رسعة على �سيارة الرجل ،التي كانت مركونة على
جانب طريق الغابة ،وفيها خريطة حتتوي على جميع املواقع التي �أراد الرجل
زيارتها �أثناء جولة امل�شي املعتادة .ولعب احلظ والكلب دورهما يف العثور
على الزوج املفقود ،حيث �سمع املتطوعون �صوت نباح كلب وبعد ن�صف �ساعة
ا�ستطاعوا الو�صول �إليه جال�سا �إىل جانب جثة �صاحبه طوال الوقت .وقال �رشيف
منطقة بري�س" :لوال نباح الكلب "ديزي" الويف ،ما كان مبقدورنا �أن ننجح يف
تعقب �أثر الرجل" .وتويف الزوج مت�أثرا بجراحه ،وفقا لأثار الأ�رضار التي حلقت
بج�سده ،بعد �سقوطه من مكان مرتفع.
حياته.
 /3ال�سقوط -:ال�شعور بال�سقوط خالل
احللم ي�شري �إىل �أن املرء معلق ب�إحكام
يف و�ضع معني �أثناء �ساعات اليقظة،
ولذلك فهو بحاجة �إىل الراحة وامل�ضي
قدما يف حياته .العمل -:بدال من القلق
على فقدان ال�سيطرة ،على املرء يف
بع�ض الأحيان �أن يثق بنف�سه وبالأخرين
من خالل ال�سماح لكل �شيء بال�سقوط
ب�شكل طبيعي يف مكانه.
/4التحليق -:القدرة على الطريان
والتحليق تعني �أن املرء �أطلق لنف�سه
العنان وخرج من ظروف كانت تقيده يف
حياته العملية .العمل -:رغم �أن هذا قد
يف�رس على �أنه �شكل من �أ�شكال التحرر
ب�سبب احلظ �أو ال�صدفة� ،إال �إن هذا
يعني �أن املرء ا�ستطاع �أن يتخذ قرارات
جيدة �أو نه�ض و�سما فوق احلدود وقيود
امل�س�ؤوليات.
 /5عدم اال�ستعداد المتحان -:االختبارات
�أو االمتحانات تعني كيف نحكم على
قدرتنا على الأداء ،لذلك ف�إنها تعترب
م�ؤ�رشات ب�أن املرء يخترب �أداءه ب�صورة
انتقادية يف حياته العملية .العمل-:
بدال من يغرق املرء نف�سه يف اختبار
نف�سي ال نهائي ،ف�إن االختبار احلقيقي
لل�شخ�صية �أن يكون قادرا على تقبل
مواهبه عن طريق االحتفاء مبعرفته
وب�إجنازاته بدال من احلكم على نف�سه
با�ستمرار.
 /6التعري �أمام النا�س -:نحن نختار
مالب�سنا لتقدمي �صورة معينة للنا�س
من حولنا ،ولكن التعري �أمام النا�س
يعني �أن هناك و�ضعا يف �ساعات اليقظة
مينح ال�شعور باله�شا�شة واالنك�شاف

�أمام الآخرين .العمل -:على الرغم
من �أن الأمر قد يكون حمرجا ومربكا،
ففي بع�ض الأحيان على املرء �أن يكون
منفتحا على الآخرين بحيث ميكنهم
ر�ؤية مواهبه و�شخ�صيته احلقيقية.
 /7عدم العثور على احلمام -:احلمام �أو
"التواليت" على وجه التحديد ي�ستخدم
لإظهار اال�ستجابة لأكرث احتياجاتنا
الأ�سا�سية ،ولذلك فهذا يعني �أن هناك
�أمرا يف �ساعات اليقظة ي�ضطر فيه
املرء �إىل حتدي نف�سه بالك�شف عن
احتياجاته.
العمل :ينبغي على املرء �أن يق�ضي
مزيدا من الوقت يف البحث عن
احتياجاته اخلا�صة ،بدال من البحث
عن احتياجات الآخرين.
� /8سقوط الأ�سنان -:متثل الأ�سنان مقدار
الثقة وقوة ال�شخ�صية ،وقد يواجه
املرء يف بع�ض احلاالت �أو الأو�ضاع
حالة اهتزاز ثقة املرء بنف�سه .العمل-:
بدال من ر�ؤية هذا الو�ضع باعتباره
�سيرتك املرء بال حول وال قوة ،عليه
�أن يحاول التفكري بهدوء ب�ش�أن احلقائق
و�أن ي�ستمتع بالتحدي الذي تفر�ضه
عليه الأيام.
 /9املطاردة� -:أن يحلم املرء ب�أنه
مطارد فهذا يعني �أن هناك ق�ضية عالقة
يف �ساعات النهار واليقظة ،على املرء
�أن يواجهها ،ولكنه ال يعرف كيف؟.
العمل -:متثل هذه الق�ضية فر�صة
كبرية لل�سعي لتحقيق طموح �شخ�صي
حمدد ،وعلى الرغم من �أنهم قد يبدون
خميفني ،ف�إن املطارِ دين يف الواقع
يلفتون انتباهك �إىل املواهب غري
املدركة التي تتمتع بها لت�ساعد يف
حتقيق الطموحات ال�شخ�صية.
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