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وزير الزراعة يدعواملزارعني باالو�سط للرتكيز على املحا�صيل النقدية �شمال البحر الأحمر �:أن�شطة وا�سعة
حلفظ املياه وحماية الرتبة
�أعلن فرع الزراعة والأرا�ضي يف �إقليم �شمال البحر الأحمرعن تنفيذ �أن�شطة
وا�سعة حلفظ املياه وحماية الرتبة يف االقليم.
وقال م�س�ؤول حفظ املياه وحماية الرتبة والتنمية يف املكتب ال�شاب /حروي
يوهن�س ،ب�أن حفظ املياه وحماية الرتبة ،عامل �أ�سا�سي يف التنمية الزراعية
وا�ستقرار الرتبة  ،م�شيدا بامل�شاركة ال�شعبية الكبرية خا�صة املر�أة.
و �أو�ضح �أن بناء مدرجات وحواجز مائية يف م�ساقط املياه بطول 465
كيلومرت يف مديريات نقفة و�أفعبت وقندع و�صيانة احلفاير يف �ضاحيتي فلكت
وقالمت مبديرية افعبت.
و �أ�شار �إىل �أن احلفاير التي �شيدت يف �ضواحي اندالل وماريت وبقال والبا
مبديرية نقفة حققت نتائج جيدة  ،ويقوم ال�سكان ب�أن�شطة حفظ املياه وحماية
الرتبة ب�شكل منظم وفعال.
كما مت بناء حواجز بدعم حكومي يف مزارع �شعب وقادم حليب وفرو وزوال
و�أفتا و�إمبريمي ودوقاعلي.
دعامعايل وزير الزراعة ال�سيد/
ارفايني برهي ،املزارعني بالإقليم
الأو�سط �إىل �رضورة الرتكيزعلى
زراعة املحا�صيل النقدية و�ضع ًا يف
االعتبار قلة امل�ساحات الزراعية،
ومتا�شيا مع الأولويات الوطنية
ل�ضمان �إنتاج الألبان واللحوم
واخل�رض والفاكهة و حماية املوارد
الطبيعية..
كما�أكد املدير العام للزراعة
والأرا�ضي يف الإقليم الأو�سط
ال�سيد /مياين �أباي ،على تنفيذ
�أعمال كبرية لتوفريالغذاء واملياه
لالن�سان واملا�شية واالنتقال من

الزراعة التقليدية �إىل احلديثة،
م�شريا �إىل �أن احلمالت ال�شعبية
حلفظ املياه وحماية الرتبة
الإنتاج
�ساعدت على زيادة
الزراعي.
و �أكد التقرير املقدم ،وجود
 126من ال�سدود وعدد كبري من
احلفاير ت�سع �أكرث من  70مليون
مرت مكعب من املياه يف االقليم،
يتم حولهاتنمية م�ساحات زراعية
تبلغ �أكرث من  1525هكتار باخل�رض
 ،وحوايل  148هكتار بالفواكه .و
�أفاد التقرير �إىل القيام ب�أن�شطة
ناجحة لتهجني الأبقار ورفع

�إ�صحاح البيئة يف حملمالو
�أو�ضح �سكان مديرية حملمالو ب�أن
�أن�شطة �إ�صحاح البيئة التي قاموا بها
منذ العام � 2017أ�سهمت �إيجابا يف
�صحة �أبنائهم ونظافة بيئتهم.
و�أ�شار ال�سكان �إىل ح�صولهم على
اخلدمات الأ�سا�سية نتيجةلتجمعهم ،
م�ؤكدين انتفاء ظاهرة الأمرا�ض نتيجة

ملبادرات �إ�صحاح البيئة يف ال�سنوات
الع�رش املا�ضية.
وذكر مكتب ال�صحة ب�أن اجلوالت
التي قام بها يف قرى املديرية �أظهرت
حدوث تغيري ملمو�س يف العادات
ال�صحية لدى ال�سكان .
ودعت م�س�ؤولة املركز ال�صحي يف

�إنتاج الألبان وتوزيعها للمزارعني
وتنفيذ �أن�شطة م�شجعة لرتبية
النحل والدواجن وزراعة العلف.
من جانبه دعا حاكم الإقليم
الأو�سط اللواء /رم�ضان عثمان
�أولياي ،يف الكلمة التي �ألقاها
�إىل القيام بالدرا�سات الالزمة
للأرا�ضي التي ميكن تنميتها
املهنيني
�إر�شادات
وتطبيق
ال�سدود
ونظافة
الزراعيني
املطمورة بالطمي ،ومكافحة
الآفات الزراعية وحماربة قطع
واقتالع الأ�شجار ،و�إدخال املواقد
االقت�صادية.
مديرية حملمالو املمر�ضة /لتهن�س
منق�ست�آب� ،إىل موا�صلة حمالت
النظافة للدفع باملكت�سبات التي
حتققت لإ�صحاح البيئة .
من جانبه �أكد م�س�ؤول �إ�صحاح
البيئة يف مكتب ال�صحة ب�إقليم
عن�سبا ال�سيد /برهاين قربكدان ،على
النتائج املر�ضية للحمالت ال�شعبية
لنظافة البيئة.
هذا وت�شهد ت�سع مديريات يف
�إقليم عن�سبا �أن�شطة فعالة لإ�صحاح
البيئة.

م�شاركة ال�سكان يف �صيانة طريق انداقرقي�س – ماي منى
عرب �سكان مديرية ماي -منى عن
نيتهم مل�ضاعفة جهودهم من �أجل
�إكمال �صيانة طريق ماي منى  -عدي
قرقي�س يف الوقت املحدد له .
و �أكد ال�سكان �إ�ستعدادهم للمحافظة
على الأعمال التي �أجنزت يف العام
2017
 ،وذلك يف االجتماع الذي عقد
لتقييم الأن�شطة ،كما بحث الربامج
املو�ضوعة للعام ،2018
املدير التنفيذي يف
و�أو�ضح
املديرية ال�سيد /كيدانى فروي يف
االجتماع الذي عقد يف الرابع من
يناير اجلاري والذي �شارك فيه
ممثلون ل 17من �إدارات ال�ضواحي,
�أو�ضح عن جناح % 80من الربامج

املو�ضوعة للعام .2017
و �أفاد ال�سيد /كيدانى ب�أن الربامج
التي �أجنزت ت�ضم ,ن�رش وتو�سيع
الطاقة الكهربائية يف مديرية ماي منى
وتنفيذ عملية �إعادة توزيع الأرا�ضي
 ,وبناء و�صيانة البنية التحتية
للخدمات التعليمية ,واحلفاظ على
املياه وحماية الرتبة والت�شجري.
وتباحث امل�شاركون يف التقارير
التي قدمت يف املنا�سبة حول
االجنازات ال�صحية والتعليمية
والزراعة والرعاية االجتماعية  ،يف
برامج التعليم والزراعة والرفاهية
االجتماعية .
يجدر بالذكر انه يقطن يف مديرية
ماي مني التي تقع يف جنوب الإقليم

اجلنوبي �أكرث من � 60ألف �شخ�ص
يزاولون الزراعة والرعي والتجارة.

ظرونا :ت�سهيل
لإعالة �أ�سر
ال�شهداء

م�سئول الأر�صاد اجلوية
املناخ البارد �سي�ستمر حتى مار�س
�أعلن امل�س�ؤول يف هيئة الأر�صاد
اجلوية ال�سيد /ا�سحاق ف�سها ،ب�أن
الهيئة تتوقع ب�أن ت�ستمر موجات
الربد احلالية حتى �شهر مار�س
القادم ،وعلى املواطنني اتخاذ
�إجراءات احليطة واحلذر الالزمة.
وقال "ب�أن املناخ يف �إرتريا يت�أثر
كثريا بال�ضغط اجلوي املرتفع الذي
يحدث مرتني يف اجلزء ال�شمايل من
الكرة الأر�ضية ،ومرتني يف اجلزء
اجلنوبي من الكرة االر�ضية ،ومن
الطبيعي �أي�ضا �أن حتمل الرياح
الآتية حاليا من �سيبرييا وغرب
�أوروبا الربودة معها ،وميكن لهذه
الأجواء الباردة التي بد�أت يف �شهر
�سبتمرب اال�ستمرار حتى �شهر مار�س القادم .
و �أو�ضح ب�أن ال�شتاء احلايل يعترب الأبرد مقارنة بال�سنتني املا�ضيتني ،وقد
و�صلت درجات احلرارة يف �شهر دي�سمرب املا�ضي �أربعة درجات حتت ال�صفر
واثنتان حتت ال�صفر يف �شهر يناير احلايل.
و دعا املواطنني �إىل اتخاذ احليطة والقيام بالتدابري الالزمة  ،خا�صة امللب�س
وامل�أكل وغريهما للوقاية من الأمرا�ض نتيجة للتقلبات ال�رسيعة يف الأحوال
اجلوية ،خا�صة �أثناء انخفا�ض دراجات احلرارة يف �شهر يناير احلايل.
و �أ�شارت هيئة الأر�صاد اجلوية �إىل �أن �أدنى درجات احلرارة التي �سجلت
خالل اخلم�سة والأربعني عاما املا�ضية كانت يف العام  1985حيث بلغت درجة
احلرارة  6.5حتت ال�صفر ،وحتتل درجة احلرارة  3.8التي �سجلت حاليا يف
املرتبة اخلام�سة من حيث انخفا�ض درجات احلرارة.
�أعربت �أ�رس ال�شهداء يف مديرية ظرونا عن ارتياحها لتقدمي برنامج �إعالة
ال�شهداء خدماته يف منطقتهم وجتنيبهم ال�سفر للح�صول عليها.
وقد �أو�ضحت تلك الأ�رس ب�أنها كانت ت�ضطر للذهاب �إىل دقمحري لتلقي �أموال
الإعالة ،وقد قامت وزارة العمل والرعاية االجتماعية بحل امل�شكلة ادراكا
منها ملعاناتهم.
وقال م�س�ؤول مكتب العمل والرعاية االجتماعية يف ظرونا ال�سيد  /تخلي
زايد ب�أن الإعالة تقدم كل ثالثة �أ�شهر� ،إىل جانب الأموال التي تقدم من قبل
املواطنني املهتمني واخلريين  ،م�شريا �إىل �أن اخليار الأمثل هو التوجه
اىل مناطقهم لتقدمي الإعالة و�ضعا يف االعتبار التقدم يف ال�سن وامل�صاعب
الأخرى.
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تركيا ت�ستكمل بناء جدار على احلدود مع �إيران يف 2019

قالت �رشكة «توكي»
الرتكية التي ت�شيد
جدار ًا على حدود
البالد مع �إيران� ،إنها
ا�ستكملت بناء �أكرث من
ن�صف اجلدار الذي يبلغ
طوله  144كيلومرت ًا
و�ستنتهي منه بالكامل
يف ربيع العام .2019
وت�ستهدف �أنقرة من
بناء هذا اجلدار حماية
احلدود الرتكية من عمليات التهريب
والهجرة غري ال�رشعية وت�سلل
املت�شددين.
وت�شيد �رشكة «توكي» ،اململوكة
للدولة واملعروفة ب�أبراجها ال�سكنية
ال�شاهقة منخف�ضة الكلفة يف مدن
رئي�سة يف تركيا ،جدار ًا �آخر على
حدود تركيا مع �شمال �سورية حيث
ي�سيطر مقاتلون �أكراد ومت�شددون على
م�ساحة من الأرا�ضي.
وقال رئي�س ال�رشكة �إرغون توران:
«بد�أنا هذا اجلدار (اجلدار مع �إيران)
يف ال�صيف لكن هذا الف�صل ق�صري الأمد
للغاية هنا .ا�ستكملنا حتى الآن بناء

 80كيلومرت ًا من اجلدار البالغ طوله
 144كيلومرت ًا وعندما ت�سمح الظروف
املناخية �سننتهي منه ب�إذن الله يف
الربيع ».
وقال الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان العام املا�ضي �إن تركيا
�ست�شيد جدار ًا على حدودها مع العراق
وعلى جزء من حدودها مع �إيران مثل
اجلدار �شبه املكتمل على حدود تركيا
مع �سورية ،وهي الأطول.
وقال م�س�ؤولون �أتراك �إن اجلدار مع
�إيران يهدف ملنع عمليات التهريب
وت�سلل مقاتلي حزب «العمال
الكرد�ستاين».

باك�ستان تعلق التعاون الع�سكري واال�ستخباري مع �أمريكا

علقت باك�ستان تعاونها الع�سكري
واال�ستخباري مع الواليات املتحدة،
ح�سب ما ذكرت و�سائل �إعالم حملية
اول ام�س الأربعاء ،نقال عن وزير
الدفاع الباك�ستاين خورام دا�ستجري
خان.
ونقلت �صحيفة "باك�ستان توداي"
املحلية عن دا�ستجري خان قوله "لقد
قمنا بالفعل بتعليق التعاون وا�سع
النطاق مع الواليات املتحدة يف
املجال الع�سكري ،ويف جمال عمل
�أجهزة اال�ستخبارات".
وجاءت ت�رصيحات الوزير يف
كلمة �ألقاها الثالثاء املا�ضي يف
م�ؤمتر بعنوان مالمح البيئة الأمنية
يف باك�ستان مبعهد الدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف العا�صمة �إ�سالم
�آباد.
وقال �إن الواليات املتحدة تتعر�ض
للهزمية يف �أفغان�ستان رغم �إنفاق
مليارات الدوالرات .و�أ�شار �إىل �أن
وا�شنطن حتاول ا�ستخدام باك�ستان
كب�ش فداء لتربير ف�شلها الع�سكري
هناك.
ولفت دا�ستجري خان �إىل �أن بالده
ال ت�سعى للح�صول على ثمن مقابل
ت�ضحياتها ،لكنها تريد �أن يتم

انخفا�ض الالجئني من
�أمريكا �إىل كندا خالل
اخلريف وال�شتاء

�أعلن م�س�ؤولون كنديون الأربعاء
ان ف�صلي اخلريف وال�شتاء �شهدا
ً
ريا يف عدد طالبي اللجوء
انخفا�ضا كب ً
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

بريطانيا:ماي تتعر�ض لالنتقاد بكني «تنقذ» زيارة ماكرون ب�إعالنها �شراء
ب�سبب جهاز ال�صحة العامة
 184طائرة «�آربا�ص»

تعر�ضت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي اول ام�س االربعاء،
النتقادات حادة وجهتها املعار�ضة
العمالية اىل و�ضع نظام ال�صحة
العامة يف بريطانيا ،خالل املجموعة
االوىل من اال�سئلة الربملانية هذه
ال�سنة.
وقال زعيم املعار�ضة العمالية
جريميي كوربن« :على رئي�سة الوزراء
ان تدرك ان �سيا�ستها هي التي تدفع
بنظام ال�صحة العامة اىل االزمة»،
م�شري ًا اىل �رضورة تخ�صي�ص اموال
ا�ضافية.
وت�ساءل كوربن« :اذا كان جهاز
ال�صحة العامة جمهز ًا ومعدا على ما
يرام ،فلماذا اتخذ القرار اال�سبوع
املا�ضي بالغاء جراحات طبية لـ55
الف �شخ�ص خالل يناير اجلاري؟».
و�أقرت ترييزا ماي ب�أن النظام
«يتعر�ض
الربيطاين
ال�صحي
لل�ضغوط» يف هذه الفرتة ال�شتوية،
واعتذرت من املر�ضى الذين �ألغيت
معاجلتهم .لكنها اكدت ان نظام
ال�صحة العامة «اف�ضل ا�ستعدادا من
اي وقت م�ضى» هذا ال�شتاء ،وتباهت
بـ«جهاز �صحة عامة من الدرجة االوىل
يتعني علينا االفتخار به».
وقالت رئي�سة الوزراء الربيطانية:
«احلقيقة ان  2.9مليون �شخ�ص ا�ضايف
ي�ستفيدون من جهاز ال�صحة العامة
من جراء حوادث او امور طارئة ،وان
مليوين جراحة جترى كل �سنة».
ونق�ص املوظفني يف االجهزة الطبية
الربيطانية مو�ضوع متفجر منذ �أ�شهر
عدة .وك�شفت �صحيفة «تاميز» ان
م�ست�شفى ارج�أ العالجات ملر�ضى
م�صابني بال�رسطان ب�سبب نق�ص
املمر�ضات.

اختتم الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون اول ام�س الأربعاء زيارته
الأوىل �إىل ال�صني والتي ا�ستمرت 3
�أيام بدعوة �إىل «التحام الأوروبيني
يف مواجهة قوة النار ال�صينية»،
يف وقت �أثبتت بكني جمدد ًا وزنها
االقت�صادي بتقدميها طلبها يف اللحظة
الأخرية ل�رشاء  184طائرة «�آربا�ص
�إيه  .»320ومل تعلن قيمة ال�صفقة،
لكنها تقدر بـ 18بليون دوالر.
وهيمنت على زيارة ماكرون مبادرة
«طرق احلرير اجلديدة» ،امل�رشوع
ال�صيني ال�ضخم لت�شييد بنى حتتية
تربط البلد ب�أوروبا و�آ�سيا ،وهو
ما يثري خماوف من متدد نفوذ بكني
ال�سيا�سي غرب ًا.
وبني الدول التي ت�ستهدفها هذه

املبادرة بلدان يف �رشق �أوروبا
وجنوبها ،وهي عموم ًا ت�سارع �إىل
قبول الأموال ال�صينية مبا يف ذلك يف
قطاعات ا�سرتاتيجية ،مثل اليونان
التي باعت ق�سم ًا من مرف�أ برييو�س
ل�رشكة �شحن �صينية عمالقة.
يف م�ؤمتر �صحايف عر�ض فيه
ح�صيلة زيارته ،قال ماكرون« :بع�ض
الدول �أكرث انفتاح ًا على امل�صالح
ال�صينية ،و�أحيان ًا على ح�ساب
امل�صلحة الأوروبية .ال ميكن �أن ن�أخذ
عليها ذلك ،لأننا �أرغمناها على تنفيذ
عمليات خ�صخ�صة �أليمة جد ًا».
وتابع�« :أوروبا ال تلقى احرتاماً
كبري ًا يف ال�صني طاملا �أنها منق�سمة
وعاجزة عن الدفاع عن قطاعاتها
اال�سرتاتيجية ،داعي ًا دول االحتاد
الأوروبي �إىل تبني موقف م�شرتك
يف مواجهة بكني ُيغلّب امل�صلحة
الأوروبية على م�صاحلها الوطنية
على املدى القريب».

ً
ً
اجلزائر ت�صدر بيانا ر�سميا بـ«الأمازيغية» للمرة الأوىل

�صدر يف اجلزائر للمرة الأوىل يف تاريخها  ،الأربعاء بيان ر�سمي باللغة
«الأمازيغية» بعد �ست �سنوات من اعتمادها لغة ر�سمية ثانية �إىل جانب
العربية.
و�صدر البيان «الأمازيغي» عن وزارة الداخلية بخ�صو�ص قرعة احلج للمو�سم
املقبل والتي بد�أت ام�س اخلمي�س.
وكتب البيان الذي نقله موقع «كل �شيء عن اجلزائر» ،باحلرفني «الالتيني»
و«التيفيناغي» (احلرف الأ�صلي للأمازيغية) ،و�سط جدل قائم حول احلرف الذي
يجب �أن تكتب به �سواء العربي �أم الالتيني �أم التيفيناغي.
وكانت وزارة الرتبية �أجازت قبل �سنوات ،ا�ستعمال الأحرف الثالثة يف
املدار�س التي تدر�س فيها اللغة.
وتنتهج ال�سلطات �سيا�سة جديدة يف التعامل مع �أمازيغ اجلزائر وتتخذ قرارات
ت�صب يف م�صلحتهم بدء ًا باللغة التي يتحدث بها �أكرث من ثلث املواطنني.
و�شهدت منطقة القبائل ذات الغالبية الأمازيغية ،حراك ًا �شعبي ًا يف دي�سمرب
املا�ضي ،بعدما علّق الربملان اجلزائري م�رشوع قانون لتعميم الأمازيغية على
امل�ستوى الوطني� .إال �أن الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة ا�ستجاب ملطالبهم،
متخذ ًا �سل�سلة قرارات �أبرزها� :إن�شاء �أكادميية وطنية للغة الأمازيغية ،و�إعالن
ر�أ�س ال�سنة الأمازيغية يوم ًا وطني ًا ،والذي ي�صادف يف  12يناير من كل �سنة.
وكذلك عقد الوزير الأول (رئي�س احلكومة) �أحمد �أويحيى الأحد املا�ضي
اجتماع ًا وزاري ًا م�صغر ًا ناق�ش تفعيل تدري�س االمازيغية و�إعداد م�رشوع ان�شاء
الأكادميية.
ومنح احلكومة اجلزائرية هذه االمتيازات �إىل �أمازيغها ،دفع ب�أمازيغ املغرب
�إىل مطالبة حكومتهم بال�سري على نهج اجلزائر ،فيما ال تزال �أقليات �أمازيغية
يف ليبيا وتون�س تطالب بال�سماح لها بتعليم لغتها.

االعرتاف بذلك.
جانبها،
من
ال�سفارة
قالت
الأمريكية يف �إ�سالم
�أباد �إنها مل تُ بلغ
بتعليق
ر�سميا
التعاون الع�سكري
من قبل اجلانب
الباك�ستاين.
وت�صاعد التوتر
باك�ستان
بني
و�أمريكا على خلفية اتهام الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �إ�سالم �آباد
بتوفري مالذ �آمن للإرهابيني الذين
يفرون من �أفغان�ستان ،وهو ما تنفيه
باك�ستان كليا.
و�أعلنت اخلارجية الأمريكية
اخلمي�س املا�ضي تعليق امل�ساعدات
الأمنية للجي�ش الباك�ستاين (�أكرث من
 900مليون دوالر �سنويا) ،وذلك بعد
يومني من حجب وا�شنطن م�ساعدات
�أمنية �أخرى بقيمة  255مليون دوالر
عن �إ�سالم �أباد ،على خلفية اتهامات
ترامب.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية
الأمريكية هيذر نويرت� ،إن �إدارة
ترامب �ست�ستمر يف تعليق امل�ساعدات
�إىل �أن يقوم جي�ش �إ�سالم �أباد بتحرك
حازم �ضد حركة طالبان و�شبكة
حقاين الأفغانيتني اللتني ت�ستهدفان
جنودا �أمريكيني.
ولقيت القرارات الأمريكية ترحيبا
من �أفغان�ستان حيث قال متحدث
با�سم وزارة داخليتها "نقول منذ
�سنوات �إن جارتنا باك�ستان توفر
مالذا للجماعات الإرهابية ،كما �أنها
متول �أي�ضا جمموعات �إرهابية".

قالت م�صادر ع�سكرية رفيعة
امل�ستوى �إن متمردي جي�ش التحرير
الوطني الكولومبي املارك�سيني
ا�ست�أنفوا هجماتهم على من�ش�آت نفطية
والقوات امل�سلحة اول ام�س الأربعاء
بعد �ساعات فقط من انق�ضاء �أجل
وقف �إطالق نار مع احلكومة �ساهم يف
تقلي�ص حدة ال�رصاع.
وهددت الهجمات حمادثات ال�سالم
املقرر ا�ستئنافها بني جي�ش التحرير
الوطني واحلكومة.
وجترى املفاو�ضات يف كيتو عا�صمة
الإكوادور منذ بداية العام املا�ضي

يف م�سعى لإنهاء �رصاع م�ستمر منذ
�أكرث من  53عاما لكن الرئي�س خوان
مانويل �سانتو�س �أمر كبري مفاو�ضيه
بالعودة لبوغوتا لتقييم م�ستقبل
املحادثات.
ونفذ املتمردون هجومني بالقنابل
يف ال�ساعات الأوىل اول ام�س الأربعاء
على خط �أنابيب كانو ليمون النفطي
الذي ينقل اخلام من حقل كانو ليمون
النفطي الذي تديره �رشكة �أوك�سيدنتال
بيرتوليوم �إىل منطقة الكاريبي.
وقال م�س�ؤول ع�سكري كبري لرويرتز
�إن قطاعني من خط الأنابيب تعر�ضا

لأ�رضار يف �إقليمي �أراوكا وبوياكا مما
�أدى لتعليق عمليات ال�ضخ.
و�أ�ضاف �أن املتمردين �ألقوا قنبلة
على قاعدة بحرية يف �أراوكيتا يف �إقليم
�أراوكا مما �أ�سفر عن �إ�صابة جنديني.

ريا على االقدام
الذين يت�سللون �س ً
من الواليات املتحدة اىل االرا�ضي
الكندية.
اً
�شمال بعدما
بد�أت موجة الهجرة
اعلن الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب انهاء برامج احلماية اخلا�صة
للهايتيني وجماعات اخرى
وقالت وزارة الهجرة ان ما يقارب
 21الف طلب جلوء قد مت التقدم بها
عام  2017من قبل املت�سللني عرب
احلدود ،ومعظمهم ذهبوا اىل مقاطعة

كيبيك.
لكن خالل اال�شهر االربعة االخرية
ومع حلول ف�صل ال�شتاء القا�سي ج ًدا،
خفت وترية املت�سللني ب�شكل كبري،
مهاجرا
وبات يظهر اقل من خم�سني
ً
يوم ًيا عند احلدود مقارنة مبئات عدة
يوم ًيا يف �شهري يوليو و�أغ�سط�س.
وا�ستقبلت كيبيك يف اال�سبوع االول من
�شهر يناير  85طالب جلوء فقط من
الواليات املتحدة.
وكان ترامب قرر انهاء برامج

احلمايات اخلا�صة التي ي�ستفيد منها
حوايل  60الفا من مت�رضري زلزال
هايتي و 200الف �سالفادوري،
مما اثار القلق يف كندا من تدفق
املهاجرين ،الذين ال ميكن ملراكز
اال�ستقبال ا�ستيعابهم.
وار�سلت كندا وزراء عدة اىل
الواليات املتحدة لتحذير الذين
ريا على اقدامهم ب�أن
يعربون احلدود �س ً
الو�صول اىل االرا�ضي الكندية ال يعني
"بطاقة جمانية" لالقامة هناك.

وقال وزير الهجرة الكندي ،الثالثاء
"ر�سالتنا لي�ست فقط ر�سالة ردع ،بل
ً
اي�ضا ر�سالة ان�سانية ،الننا ال نريد
لال�شخا�ص ان يقتلعوا حياتهم من
الواليات املتحدة (لي�أتوا اىل كندا)
م�ستندين اىل معلومات خاطئة".
وتقدم � 41.355شخ�ص بطلبات جلوء
يف كندا يف العام املا�ضي ،من �ضمنهم
املت�سللون عرب احلدود ،وهو �ضعف
الرقم امل�سجل عام .2016

متمردو جي�ش التحرير الوطني الكولومبي ي�ست�أنفون هجماتهم بعد انتهاء هدنة
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

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

العدد ()77

اجتماع لوزراء اخلارجية العرب ب�ش�أن القد�س يف فرباير مانحو فل�سطينيني يجتمعون يف بروك�سيل نهاية يناير اجلاري

يعقد وزراء اخلارجية العرب
اجتماعا جديدا يف االول من فرباير
املقبل ملناق�شة اخلطوات التي
�سيتحذونها ب�ش�أن القد�س عقب قرار
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
االعرتاف بها كعا�صمة ال�رسائيل
وبدء اجراءات نقل ال�سفارة االمريكية
اليها ،بح�سب م�صدر م�س�ؤول يف
اجلامعة العربية .واو�ضح امل�صدر
ان االمانة العامة ار�سلت اول ام�س
االربعاء مذكرة ر�سمية اىل الدول
العربية انه "تقرر عقد االجتماع
امل�ست�أنف ملجل�س اجلامعة العربية
على امل�ستوى الوزاري" يف االول من
فرباير املقبل .ويندرج هذا االجتماع
"يف �ضوء مات�ضمنه قرار جمل�س
اجلامعة العربية على امل�ستوى
الوزاري" الذي عقد يف التا�سع من

دي�سمرب املا�ضي "بابقاء املجل�س
يف حالة �إنعقاد والعودة لالجتماع
يف موعد �أق�صاه �شهر لتقييم الو�ضع
والتوافق على خطوات م�ستقبلية يف
�ضوء امل�ستجدات مبا يف ذلك عقد
قمة عربية ا�ستثنائية" يف الأردن.
وقال وزير اخلارجية االردين امين
ال�صفدي ال�سبت املا�ضي "�سن�سعى
االن للح�صول على قرار �سيا�سي دويل
عاملي لالعرتاف بالدولة الفل�سطينية
على خطوط الرابع من يونيو 1967
وتكون القد�س عا�صمة لها".
وا�ضاف ان اجتماع وزراء اخلارجية
العرب املقبل �ستكون له ثالثة اهداف
هي "بطالن قرار االعرتاف بالقد�س
عا�صمة ال�رسائيل وان ال �أثر قانونيا
له ،وحماولة احل�صول على دعم
عاملي واعرتاف بالدولة الفل�سطينية

وعا�صمتها القد�س وال�ضغط باجتاه
حترك دويل فاعل ياخذنا من حالة
اجلمود باجتاه انهاء ال�رصاع باجتاه
احلل الوحيد وفق املرجعيات ويف
مقدمتها مبادرة ال�سالم العربية".
واكد الوزير االردين ان "القد�س
وفق القانون الدويل هي ار�ض حمتلة
�سنعمل معا للحد من اقدام �أي دولة
اخرى على االعرتاف بالقد�س عا�صمة
ال�رسائيل او نقل �سفارتها اليها".

م�صر:الأغلبية الكا�سحة بالربملان ت�ؤيد ال�سي�سي يف انتخابات الرئا�سة
ح�صل الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي على تزكية من  464نائ ًبا يف
الربملان ،للرت�شح يف االنتخابات
الرئا�سية املقررة يف نهاية �شهر مار�س
املقبل ،رغم �أن الد�ستور ين�ص على
�رضورة �أن يح�صل املر�شح الرئا�سي على
تزكية  20نائ ًبا فقط.
وتقدم رئي�س الربملان الدكتور علي
عبد العال ،النواب الذين ت�سابقوا يف
التوقيع على ا�ستمارات تزكية ال�سي�سي
للرت�شح يف انتخابات الرئا�سة املقبلة،
وتلته الأغلبية الكا�سحة من النواب،
وبلغ ما ح�صل عليه الرئي�س امل�رصي من
تزكية  464نائ ًبا من �أ�صل  593نائب ًا هم
جمموع �أع�ضاء الربملان.

ووقع على ا�ستمارات التزكية
جميع نواب "ائتالف دعم م�رص"
امل�ؤيد ل لل�سي�سي ،والبالغ
عددهم  370نائ ًبا .وقال النائب
حممد ال�سويدي ،رئي�س ائتالف
دعم م�رص� ،إن جميع �أع�ضاء
االئتالف البالغ عددهم  370نائ ًبا قد
وقعوا على ا�ستمارات تزكية الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي ،للرت�شح لفرتة رئا�سية
ثانية .و�أ�ضاف ال�سويدي يف ت�رصيحات
له� ،أن توقيع النواب ي�أتي �إميانً ا منهم
ال�ستكمال الإجنازات التي حتققت.
و�أ�ضاف " :العدد املطلوب كان �أقل من
هذا بكثري ،نعلم ذلك بكل ت�أكيد ،لكن
الإ�رصار على �أن يكون العدد بهذه ال�صورة
هو ر�سالة بالوقوف يف ظهر الرئي�س،
ودعمه لإكمال م�رشوعه العظيم".
وتابع" :ندعم الرئي�س للرت�شح لفرتة
ثانية لكي يكمل �إجناز ما بد�أه ،والذي
بد�أنا نلم�س ثماره خالل الفرتة املا�ضية،

من خالل برنامج اقت�صادي وا�ضح،
وم�شاريع تنموية عمالقة ،وانحياز
للمواطن الب�سيط ،وحماربة للف�ساد ،كما
�أن الرئي�س ال�سي�سي يقود م�رص نحو بر
الأمان رغم احلرب ال�رش�سة التي تواجهها
بالدنا من الإرهاب والإرهابيني وقوى
ال�رش التي ال تريد لنا اخلري واال�ستقرار"،
على حد قوله.
كما وقع على اال�ستمارات نف�سها جميع
نواب حزب امل�رصيني الأحرار والبالغ
عددهم  60نائ ًبا ،وهو احلزب الذي �أ�س�سه
رجل الأعمال جنيب �ساوير�س ،وتعر�ض
ؤخرا.
للإق�صاء منه م� ً
وح�صل ال�سي�سي على الت�أييد الكا�سح
من نواب الربملان يف الوقت الذي مل
تتقدم فيه �أية �شخ�صية م�رصية ملناف�سته
يف ال�سباق �إىل كر�سي الرئا�سة امل�رصية،
ال�سيما بعد تراجع الفريق �أحمد �شفيق
عن تر�شحه ،ومل يعلن ال�سي�سي �شخ�ص ًيا
خو�ضه االنتخابات ر�سم ًيا.

�سلفاكري يطالب رئي�س الأركان ال�سابق بالعودة �إىل جنوب ال�سودان
طالب رئي�س جنوب ال�سودان
�سلفاكري ميارديت ،رئي�س �أركان
اجلي�ش ال�سابق اجلرنال بول مالونق
بالعودة اىل البالد ،م�ؤكد ًا �أن الإجابة
التي �سيتلقاها من الأخري �ستو�ضح ما
�إذا كان مالونق ينوي التمرد �أم ال.
ونفى مالونق ب�شدة الأحد املا�ضي،
اتهامه بتحري�ض اتباعه يف اجلي�ش
على التمرد وفق ما ظهر يف �رشيط
�سرُ ِّ ب ب�صوته .واتهم مالونق الذي
مقرب ًا من الرئي�س جهاز الأمن،
كان ّ
ال�سلطات بتكرار الأكاذيب حوله

ودفعه

�إىل

ال�ستفزازه
التمرد.
وقال �سلفاكري يف
اجتماع مع جمل�س �أعيان
قبيلة الدينكا« :ا�ستمعتم
�إىل ال�رشيط و�سمعتم
ال�صوت ،ميكنكم �أن
تقولوا يل ما �إذا كان ذلك
تقليد ًا �أو ال�صوت احلقيقي
لبول مالونق� .أعرف مالونق
و�صوته ،و�إين �أخربه بالعودة �إىل
البالد �إذا كان ما ُيقال عنه لي�س

قالت الرنوج اول ام�س الأربعاء� ،إن
الدول املانحة للفل�سطينيني �ستجتمع
يف بروك�سيل يف  31من يناير اجلاري
يف �إطار جهود �إحياء حمادثات ال�سالم
مع �إ�رسائيل.
وقالت وزارة اخلارجية يف الرنوج،
التي تر�أ�س االجتماع ،يف بيان« :هناك
�رضورة ملحة جلمع كل الأطراف مع ًا
من �أجل بحث �إجراءات لت�رسيع اجلهود
التي ميكن �أن تدعم ت�سوية تقوم على
حل الدولتني من خالل املفاو�ضات».
ومن املقرر �أن تلتقي رئي�سة وزراء
الرنوج �إرنا �سولربغ مع الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يف وا�شنطن
يف وقت الحق لإجراء حمادثات تقول
�إنها �ست�شمل عملية ال�سالم يف ال�رشق
الأو�سط وتغري املناخ والتجارة.
و�سيعقد االجتماع على امل�ستوى
الوزاري يف بروك�سيل حيث ت�ست�ضيفه
فيديريكا موغرييني م�س�ؤولة ال�سيا�سة

الأمم املتحدة جتدد دعمها لإكمال اتفاق �سالم ليبيا
�أكد وكيل الأمني العام للأمم
املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية جيفري
فيلتمان التزام الأمم املتحدة ودعمها
للتطبيق الكامل مل�ضامني اتفاق
ال�سالم الليبي ،ودعا الليبيني �إىل
حتقيق توافق �سيا�سي �شامل قبل
�إجراء االنتخابات .و�أ�ضاف فيلتمان
بعد لقائه رئي�س حكومة الوفاق
فايز ال�رساج يف طرابل�س �أنه يجب �أن
تكون هناك نهاية للمرحلة االنتقالية
من خالل انتخابات عامة ،و�أكد على
�رضورة تهيئة الظروف الأمنية
املالئمة لإجراء االنتخابات.
وقال �إن الأمم املتحدة �ستعمل
من خالل مبعوثها �إىل ليبيا غ�سان
�سالمة على تهيئة املناخ ال�سيا�سي
والأمني والتقني والت�رشيعي حتى
تتحقق تطلعات ال�شعب الليبي يف
�إجناز انتخابات �شاملة قبل نهاية
هذا العام .و�أو�ضح �أن "ا�ستطالعات
الر�أي تربهن على الدعم القوي
لغالبية الليبيني للم�شاركة يف
انتخابات ذات م�صداقية هذا العام".
و�أ�شار �إىل وجود "جناحات يف
ت�سجيل الناخبني .ففي �شهر واحد
�سجل �أكرث من ن�صف مليون �إ�ضايف يف
ّ
قوائم االنتخابات".
وقال فيلتمان �إن "االنتخابات
احلقيقية تتطلب فهما لالتفاقات
ال�سيا�سية وتوفر الظروف الأمنية
التي ت�سمح بتنظيمها يف كل �أرجاء
ليبيا" .و�أ�شار �إىل �أن دعم ال�شعب
لالنتخابات وا�ضح "ونحن �سنقوم
بواجبنا يف توفري الظروف ال�سيا�سية

�شدد رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العبادي على �أن حكومته لن تقدم �أي
دعم حلزب العمال الكرد�ستاين املوجود
ب�شمال البالد ،يف حني �شدد على �أن
االنتخابات الربملانية �ستجري يف
موعدها.
وقال يف م�ؤمتر �صحفي عقده الثالثاء
املا�ضي يف بغداد �إن بالده لن تقوم بدعم

والأمنية واللوج�ستية لتمكينه من
حتقيق تطلعاته" .وكان ال�رساج
قد �أكد االلتزام ب�إجراء االنتخابات
يف ليبيا خالل  ،2018و�أنه لن
ي�سمح بوجود فراغ متل�ؤه الفو�ضى
واالنتهاكات ويت�سلل �إليه التطرف
والإرهاب ،داعيا الليبيني يف الداخل
واخلارج للت�سجيل وامل�شاركة يف
االنتخابات .و�أو�ضح �أن املفو�ضية
الوطنية العليا لالنتخابات بد�أت
التجهيز لالقرتاع ،و�أن دوال
ومنظمات وافقت على امل�ساهمة يف
التجهيز والإ�رشاف واملراقبة ،م�ؤكدا
�أن حتقيق اال�ستقرار يف ليبيا يحتاج
�إىل جهد جميع الليبيني.
من جانبه قال �سفري �إيطاليا
لدى ليبيا جوزيبي بريوين �إنه
"يجب على ليبيا جتاوز املرحلة
االنتقالية الراهنة ،و�أن تكون هناك
يف البالد م�ؤ�س�سات دائمة ،وهذا ال
يت�أتى �إال عرب انتخابات برملانية
ورئا�سية ،حتقق امل�صاحلة الوطنية
واال�ستقرار".

�صحيح ًا� .س�أمنحكم الوقت للتحدث
�إليه ولكن لي�س �أكرث من �أ�سبوعني
و�إذا ف�شلتم �أطلعوين بذلك».

العبادي :االنتخابات مبوعدها ولن ندعم العمال الكرد�ستاين
اي جهة �ضد �أي من دول
اجلوار مبا فيها تركيا.
وي�شار �إىل �أن حزب
الكرد�ستاين
العمال
يخو�ض متردا م�سلحا
�ضد تركيا ،وتوجد
مع�سكراته يف مناطق
جبلية ب�شمال العراق.
واعترب العبادي �أن
دعم هذا احلزب يخالف
الد�ستور العراقي ،و�أكد
�أن بالده تريد �أن تعي�ش ب�سالم يف حميطها.
يف �سياق مت�صل ،ك�شف رئي�س الوزراء
العراقي �أنه حتدث مع الأتراك ب�ش�أن
ا�ستمرار وجود قواتهم ب�شمال العراق،
"وهو ما يعد جتاوزا على العراقيني".
و�أ�ضاف �أن الأتراك يربرون "وجودهم يف
تلك املناطق" بحماية حدودهم من تواجد
حزب العمال الكرد�ستاين .واعترب �أن

اخلارجية يف االحتاد الأوروبي
وتر�أ�سه وزيرة اخلارجية الرنوجية
�إينه �إريك�سن �سوريدي.
وت�ضم جمموعة املانحني الدوليني
لفل�سطني  15ع�ضو ًا منهم الواليات
املتحدة .وجتتمع املجموعة عادة
على امل�ستوى الوزاري مرة كل عام
وعقد �آخر اجتماع لها يف �سبتمرب
املا�ضي.

املو�ضوع بحاجة �إىل حل �إ�سرتاتيجي
و�سيا�سي ي�شمل جميع دول املنطقة .ويف
ال�ش�أن ال�سيا�سي املحلي ،قال العبادي
�إن االنتخابات �ستجري يف منت�صف مايو
املقبل "ولن يكون هناك �أي ت�أجيل".
ونفى العبادي �صحة التقارير التي
حتدثت عن �إرغام ال�سلطات النازحني
على العودة ملناطقهم ,وقال �إنها
تقارير كاذبة وربطها مب�ساع لت�أجيل
االنتخابات وزعزعة �أمن وا�ستقرار
العراق .وكان رئي�س الربملان العراقي
�سليم اجلبوري �أكد يف وقت �سابق �أن
العمل يجري حاليا ال�ستكمال املتطلبات
الأ�سا�سية لالنتخابات املقبلة ،و�أبرزها
عودة النازحني �إىل مناطقهم للم�شاركة
يف االقرتاع .وقال اجلبوري �إن اجلميع
يرغب يف �إجراء االنتخابات يف وقتها
املحدد للحفاظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي
يف البالد.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

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

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

ر�صا�صة يف جتويف العني

�أغرب اخلدمات الفندقية

خدمة اليوجا على الفيل
من بني اخلدمات الغريبة التي تقدمها �رشكات الطريان
 ،خدمة انفردت بها �إحدى الفنادق التايالندية  ،حيث قدم
�أحد الفنادق يف تايالند يعرف با�سم فندق و منتجع املثلث
الذهبي �أنانرتا  ،خدمة رائعة تتمثل يف اليوجا على ظهر
الفيل  ،و هذا يتم مب�ساعدة بع�ض املدربني  ،حتى يتمكن
ممار�س اليوجا من حفظ توازن ج�سمه فوق هذا احليوان و
هذه التجربة ممتعة جدا  ،من خالل االحتكاك مع الطبيعة
و ممار�سة الت�أمل .
مدر�سة الأمواج للكالب
�إذا كنت من �أ�صحاب الكالب فت�أكد �أنهم �أي�ضا لهم احلق يف
اخلدمات الفندقية املميزة  ،حيث تقدم �أكادميية الأمواج
كورونادو  ،خدمة جديدة و رائعة لهم من خالل منتجع
خليج كورونادو الذي يعق يف الواليات املتحدة الأمريكية
 ،و يطل على خليج كورونادو  ،و تتمثل اخلدة يف تعليم
الكالب التزلج على الأمواج و ركوبها  ،و كذلك تقام يف
هذا الفندق م�سابقات �سنوية للكالب  ،و هذه امل�سابقات
ت�ستقبل �أالف امل�شاهدين و ع�رشات الكالب املت�سابقة معا.
عطور فريدة
من بني �أغرب اخلدمات التي تقدمها الفنادق � ،أحد اخلدمات املقدمة من فندق  Chatwalاملوجود
يف مدينة نيويورك  ،يتيح الفندق فر�صة للعميل لعمل عطر فريد يعرب عن �شخ�صيته  ،حيث �أن
الفندق على عالقة وطيدة بواحد من �أكرب مراكز العطور العاملية املعروف با�سم كريجلري  ،حيث
يقوم ال�ضيوف بزيارة الغرفة املخ�ص�صة للعطور  ،و من خالل هذه الغرفة يقوموا برتكيب عطر
�شخ�صي خا�ص � ،أما عن تكاليف هذا العطر فتكون يف حدود  300دوالر .
غرف لطوال القامة
كل الفنادق ت�سعى لتوفري اخلدمات املميزة لكافة
النزالء مبختلف حاجاتهم  ،و قد كان من بني هذه الفنادق
�أحد االفنادق يف منطقة ميامي بالواليات التحدة الأمريكية
 ،يوفر الفندق غرف خا�صة للأ�صحاب القامات الطويلة
حتى  ،ال ي�شعروا ب�ضيق �أثناء ا�ستخدام االدوات يف الغرفة
 ،و ذلك لأنهم يف حاجة دائما الختيار �أدوات مرتفعة من
دواليب و �أبواب و غريها .
قائمة الو�سائد
على الرغم من �أن النوم يف املنزل ال ي�ضاهيه
�شعورا بالراحة  ،يف فندق لودج الذي يقع يف
منطقة �سا�سك�س بالواليات املتحدة الأمريكية ،
يوفر للنزيل قائمة من الو�سائد الأكرث راحة  ،و من
بني هذه الو�سائد تلك التي توفر الراحة الق�صوى
عند النوم مع منع ال�شخري و الأ�صوات التي ت�صدر
من الأنف  ،كذلك يووفر الفندق عدد من الو�سائد
املخ�ص�صة ملن يعانوا من �أالم يف العمود الفقري
 ،هذه ال�سائد تعمل على زيادة ا�ستقامة العمود
الفقري مما يقلل �آالم الظهر �أثناء النوم.

و�شم العني
خالل العام املا�ضي قامت
عار�ضة كندية بعمر  24عام ًا بو�شم
للمنطقة البي�ضاء من العني باللون
البنف�سجي ،لكن الأمر �رسعان ما
حتول لكابو�س خرج عن ال�سيطرة
عندما بد�أت تتعر�ض لأعرا�ض غريبة
عديدة ،بداية من ت�شو�ش النظر والأمل يف العني بالإ�ضافة للتورم والحق ًا خروج �سائل ذي لون
بنف�سجي نتج عن اختالط احلرب اخلا�ص بالو�شم بال�سوائل يف عينها ،حيث ازدادت الأعرا�ض خطورة
وكادت تفقد عينها ب�شكل كامل بعد ت�رصفها الذي يعرف با�سم ”و�شم ال�صلبة العينية“ لكن يف حالتها
يبدو �أنه نفذ ب�شكل خاطئ.
الأعرا�ض املمكنة ملا فعلته العار�ضة ترتاوح من ت�شو�ش الر�ؤية وح�سا�سية زائدة لل�ضوء �إىل �أعرا�ض
�أ�شد ت�أثري ًا مثل العدوى ب�سبب احلرب �أو العمى الكلي وحتى احلاجة ال�ستئ�صال العني بكاملها.
مت عالج العار�ضة ب�أدوية عديدة مبا يت�ضمن م�ضادات حيوية ملنع انت�شار عدوى ،والحق ًا �أجريت
لها عملية جراحية لإزالة ال�سائل البنف�سجي من عينها حيث يبدو �أنها قد بد�أت بالتح�سن بعد اجلراحة
مع م�ستويات �أدنى من الأمل.

رجل بعمر  45عام ًا �أ�صيب بر�صا�صة من عيار  0.22لكنها مرت بباب خ�شبي قبل �أن تدخل
من طرف عينه وت�ستقر �ضمن جتويفها حيث مل تتمكن من ك�رس عظم اجلمجمة وب�شكل يبدو
�أ�شبه مبعجزة مل تت�سبب ب�رضر للعني بحد ذاتها بل اقت�رص �رضرها على القنوات الدمعية
فقط ،حيث متكن الرجل من ا�ستعادة ب�رصه بالكامل بعد مدة من عالجه.
احلالة كانت �صادمة للأطباء يف البداية حيث �شوهد جرح دخول الر�صا�صة لكن مل يوجد
جرح للخروج وكون الرجل �أتى بنف�سه �إىل امل�ست�شفى فمن الوا�ضح �أن الر�صا�صة مل تتمكن
من الو�صول للدماغ و�أذيته.
�أظهرت الحق ًا �صور الأ�شعة مكان الر�صا�صة لتجر جراحة م�ستعجلة لإزالة الر�صا�صة
و�إ�صالح ال�رضر يف القنوات الدمعية ليتعافى الرجل ب�شكل كامل وي�ستعيد ب�رصه كما كان.

ح�صاة عمالقة يف املثانة

حالة احل�صى الكلوية �أو احل�صى يف املثانة هي واحدة من احلاالت املعروفة والتي يعاين منها
الكثري من الأ�شخا�ص حول العامل ،حيث ترتاكم كميات من املواد لت�شكل كت ً
ال �صلبة ترتاوح يف
حجمها من تلك التي ترى ميكرو�سكوبي ًا فقط �إىل ح�صى كبرية ت�صل �إىل ب�ضع �سنتيمرتات �أو �أكرث من
حيث القطر وحتتاج للتفتيت �أو عمل جراحي لإزالتها.
لكن احلالة هنا كانت خمتلفة حيث �أن احل�صاة التي �أزيلت من مثانة رجل �أمريكي كانت تبلغ
�أبعادها � 7.5×9.5×12سنتيمرت وتزن  770غرام ًا مما يجعلها كبرية جد ًا مبعايري ح�صى املثانة.
الرجل كان قد خ�ضع لعمل جراحي قبل حوايل � 10سنوات حيث مت ا�ستئ�صال مثانته بالكامل ب�سبب
�إ�صابته ب�رسطان املثانة ،ومن ثم قام الأطباء ب�أخذ �أجزاء من �أمعائه ل�صنع مثانة جديدة بديلة
له ت�ستطيع العمل ب�شكل طبيعي تقريب ًا لكنها متتلك احتمالية خطر �أكرب من حيث تطور احل�صى
البولية.
حل�سن حظ الرجل فقد مت �إزالة احل�صاة بنجاح ومل يعاين من �أي م�شاكل �أو تعقيدات نتيجة
اجلراحة.

املغانط
يف الأنف
لألعاب
بالن�سبة
فمن
الأطفال،
املعروف �أن املغانط �أمر خطري وغري منا�سب لهم �أبد ًا خ�صو�ص ًا املغانط ال�صغرية �سهلة البلع وتلك
القوية جد ًا وامل�صنوعة عادة من النوميديوم.
ً
وبالن�سبة لهذه احلالة التي حدثت يف قرب�ص فالأمر لي�س خمتلفا عن املتوقع حيث قام طفل
�صغري ب�إدخال مغناطي�سني �صغريين ذوي �شكل قر�صي يف فتحتي �أنفه حيث اجنذبا لبع�ضهما البع�ض
ب�رسعة ،وكانت النتيجة �أمل ًا �شديد ًا يف الأنف ونزف ًا دموي ًا كون املغناطي�سني كانا قويني كفاية
ليحدثا �رضر ًا يف الن�سيج احلي داخل �أنف الطفل.
الحق ًا مت �إ�سعاف الطفل ب�سبب النزيف والأمل ال�شديد يف الأنف ،حيث احتاج لعمل جراحي لإزالة
املغناطي�سني و�إ�صالح ال�رضر الذي ت�سببا به ،وعند تفقد احلالة بعد حوايل � 6أ�شهر من العمل
اجلراحي كان �أنفه قد عاد حلالته الطبيعية دون �أي �أثر لل�رضر ال�سابق حل�سن احلظ
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()77

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

ابرز ن�شاطات اجلاليات االرترية يف اخلارج يف 2017

اجلالية االرترية بالكويت تفتتح مقرها اجلديد

املتحدة
الواليات
االمريكية ور�شة عمل يف
مدينة هيو�سنت لتقوية
التنظيم والدفع بامل�ساهمة
يف برامج التنمية التي
البالدوقيمت
ت�شهدها
ت�أطريات اجلبهة ال�شعبية
والعدالة
للدميقراطية
واالحتاد الوطني للمر�أة االرترية
يف مدن هيو�سنت وداال�س ونيويورك
ان�شطتها لعام .2016
وعلى ال�صعيد نف�سه
عقد فرع اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف
جنوب غرب الواليات املتحدة
االمريكية اجتماعه ال�سنوي
بح�ضور اع�ضاء قادمني من
مدن لو�س اجنلو�س ودنفر
وفونيك�س وال�س فيغا�س
و�سان دياغو و�سان بريناندينو و�أورجن
كاونت ،وبحثو تقوية برامج التنمية
والت�صديوان�شطة الدبلوما�سية ال�شعبية
وامل�ساهمة للتنمية.
يف ال�سياق نف�سه عقدت اجلالية
االرترية يف ابوظبي باالمارات العربية
املتحدة م�ؤمترها ال�سابع وانتخبت
هيئة ادارية جديدة من خم�س اع�ضاء.
كما اجلالية االرترية يف مانهامي يف
العا�رش من فرباير بالذكرى ال�سابعة
والع�رشين لعملية فنقل.
من جهة اخرى تربع االرتريون
املقيمون يف مدن لندن وبرمنغهام
وليد�س ومان�شي�سرت و�شفيلد ونيوكا�سل
الربيطانية بـمبلغ  17705جنيه
دعما ل�صندوق امانة ال�شهداء ،كما
تربع املواطن بيطرو�س برهي ت�سفاي
املقيم يف مدينة لندن بالف دوالر
اي�ضا لدعم �صندوق امانة ال�شهداء.كما
تربع اع�ضاء بال-توك �شباب اجلبهة

قامت اجلاليات االرترية يف اخلارج بالعديد من
الفعاليات واملهرجانات خالل العام املا�ضي نحاول
يف هذا العدد عك�س ابرز تلك الن�شاطات.
يناير:
قامت اجلالية االرترية بالكويت
بافتتح مقرها اجلديد حيث تقدمت
�سيدة الأعمال الإرترية الأخت �أ�ستري
ت�سفاي لبناء املجل�س وجتهيزه بكافة
م�ستلزماته على ح�سابها اخلا�ص .
ويف يناير اي�ضا نظم االرتريون
املقيمون يف ا�سرتاليا ونيوزيلندا
مهرجانهم ال�سنوي يف الفرتة من
الثاين ع�رش وحتى اخلام�س ع�رش من
يناير اجلاري حتت �شعار ربع قرن من
الت�صدي والتنمية.
كما عقد القائم باعمال ال�سفارة
االرترية يف الواليات املتحدة
االمريكية ال�سيد /برهاين قربهويت
�سمنارا لالرتريني املقيمني يف مدينة
قيالدلفيا يوم اخلام�س ع�رش من
يناير.
يف غ�ضون ذلك انعقد يومي الثالث
ع�رش والرابع ع�رش من يناير مبدينة
النكا�سرت بن�سلفانيا املنتدى ال�سنوي
الثالث ملنظمات فرع ال�شمال الغربي
للواليات املتحدة االمريكية.
من جهة اخرى عقد االحتاد الوطني
للمراة االرترية فرع يف كوبنهاغن
الدمناركية م�ؤمتره الثاين يف ال�سابع
من يناير.
كما عقد �سفري ارتريا يف االحتاد
اال و ر و بي
ال�سيد /جنا�سي
كا�سا �سمنارا
لال ر تر يني
يف
املقيمني
ا م�سرت د ا م
و �ضو ا حيها
بهولندا وذلك
اخلام�س
يف
مهرجان االرتريني يف ا�سرتاليا
والع�رشين من
يناير.
ال�شعبية بـ  3540جنيه.
يف غ�ضون ذلك اقامت اجلالية
نظم االحتاد الوطني للمر�أة
االرترية يف جوبا بجنوب ال�سودان
االرترية فرع مدينة كولن االملانية
�سبعة جلان عمل تعمل من اجل تقوية
حفال �شاركت فيه االحتادات الوطنية
الن�شاطات الدبلوما�سية ال�شعبية.
االرترية واع�ضاء اجلالية االرترية
من جهة اخرى عقد فرع اجلبهة
هناك حيث مت خاللها جمع مبلغ 1428
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة ل�شمال
يورو ل�صالح جمعية معاقي احلرب
غرب الواليات املتحدة االمريكية
التحرير.
تقييمه ال�سنوي يف مدينة بورتالند.
املواطنون املقيمون يف
وقام
ويف ايطاليا عقدت فروع اجلاليات
وا�ستوكهومل ال�سويدية
�سوي�رسا
االرترية يف كل من بولونيا بايطاليا
والدوحة القطرية وجوبا و�ضواحيها
ومدينة هامبورغ االملانية والعا�صمة
بجنوب ال�سودان ب�أن�شطة دبلوما�سية
امل�رصية القاهرة اجتماعات لتقييم
هامة وناجحة ت�ساعد فى �إجناح
ن�شاطاتهم .
الربامج الوطنية يف اواخر فرباير .
كما عقد اع�ضاء اجلالية يف هامبورغ
مار�س:
باملانيا اجتماعا تقييما الن�شطتهم
احتفل فروع االحتاد الوطنى
وذلك يف الثامن والع�رشين من يناير
للمر�أة االرترية يف كل من دولة
املن�رصم.
االمارات،قطر  ،جمهورية م�رص
ويف النم�سا والواليات املتحدة
العربية ،الكويت ،الواليات املتحدة
االمريكية واالمارات العربية املتحدة
وايطاليا عقد االرتريني اجتماعات
لتقييم خمتلف الربامج الوطنية.
يف غ�ضون ذلك نظم االرتريون
املقيمون يف مدن روما وميالنو
وبولونيا وبارما وفريين�سي وبيزا
ونابويل وكاتانيا وا�صدقاء ارتريا
االجانب احتفاالت مبنا�سبة الذكرى
ال�سابعة والع�رشين لعملية فنقل.
من جهة اخرى عقدت التنظيمات
احتفال اجلالية االرترية بكمباال
االرترية املختلفة فرع جنوب

االمريكية،جنوب افريقيا ،كينيا،
وا�سرتاليا باملنا�سبة .ايطاليا ،
وعدد من املدن االملانية واالمريكية
 ،الرنويج ،الريا�ض ومدينة جدة
باململكة العربية ال�سعودية بالثامن
من مار�س اليوم العاملي للمر�أة.
كما �شاركت ال�سفارة االرترية يف
املانيا مم ِّثلة لوزارة ال�سياحة يف
املعر�ض ال�سياحي الدويل احلادي
واخلم�سني الذي نظم يف برلني يف
الفرتة من ال�سابع وحتى العا�رش من
مار�س.
كما عقد االرتريون املقيمون
يف ال�سويد وا�سرتاليا وبريطانيا
والواليات املتحدة االمريكية بربامج
تدعم الت�أطري والتنظيم.
و عقد قن�صل ارتريا العام يف

�سمنار االرتريني بالواليات املتحدة

ا�سرتاليا ونيوزيالندا ال�سيد /حماري
تخ�ستي �سمنار لالرتريني املقيمني يف
مدينة بريزبن حول االو�ضاع الراهنة
يف البالد ودور املواطنني يف املهجر.
وبحثت ندوة املر�أة ال�سفرية التي
نظمتها ال�سفارة االرترية يف لندن،
م�شاركة املر�أة املهنية يف الربامج
الوطنية.
تربع االرتريون املقيمون يف
خمتلف مناطق العامل بحوايل
 123الف دوالر و 10الف نقفة
العالة ا�رس ال�شهداء وتنمية
�صندوق امانة ال�شهداء يف �شهر
مار�س.
ونظم االرتريون املقيمون
يف كال من مدن ميالنو ونابويل
وباري
وكاتانيا
وبالريمو
االيطالية �سمنارات بهدف مناق�شة
او�ضاع اجلالية وخمتلف الربامج ذات
االهتمام امل�شرتك.
على �صعيد اخر عقد وفد ارتري عايل
امل�ستوي برئا�سة وزير اخلارجية
ال�سيد  /عثمان �صالح �سمنارا الع�ضاء
اجلالية االرترية يف جنوب ال�سودان .
ونظم يف العا�صمة الكينية نريوبي
معر�ضا للمباين اجلميلة التي تعك�س
جمال ا�سمرا �ضمن العرو�ض املنظمة
يف  16مدينة بت�سع دول يف اطار جهود
و�ضع ا�سمرا يف �سجل الرتاث العاملي
للليوني�سكو.
ابريل:
اكد االرتريون املقيمون يف ايطاليا
واملانيا ومنطقة الغرب االو�سط
،ال�سويد
االمريكي وبريطانيا
وا�سرتاليا ،يف االجتماعات التى
عقدوها ب�رضورة تقوية الت�أطري
لإجناح الربامج الوطنية.
مايو:
احتفلت اجلاليات يف كل من
املانيا ،النم�سا  ،اململكة املتحدة،
ال�سويد ،جنوب افريقيا ووالية
اريزونا االمريكية ويوغندا وانغوال
والكويت وكندا واملانيا ومدن داال�س
وهيو�سنت االمريكيتني بعيد اال�ستقالل
يف الفرتة من الثالث ع�رش وحتى
الرابع والع�رشين من ال�شهر اجلاري.
كما اكد املواطنون املقيمون يف كل
من مدن فرانكفرت االملانية وواليات
�آتالنتا وال�س فيغا�س االمرييكية عزمهم
العمل من اجل احلفاظ على الهوية
الوطنية وتوريثها
القادمة
لالجيال
وذلك يف االحتفاالت
التى جرت مبنا�سبة
بالعيد
االحتفال
ال�ساد�س والع�رشين
البالد
ال�ستقالل
املجيد.
كما عقدت جالية جدة
و�ضواحيها م�ؤمترها

ال�سابع ،ويف ال�شهر
نف�سه قدمت اجلمعية
ملعاقي
االرترية
احلرب فرع ال�سويد
مبلغ  350الف كرونر
لدعم ان�شطة اجلمعية
املركزية.
م�س�ؤول
وعقد
القن�صلية
ال�ش�ؤون
بالكويت
ب�سفارة
ال�سيد� /سيمون تخلي �سنبت اجتماعا
للجالية االرتريه يف اخلام�س من
مايو من �أجل ال�سعي لتطوير اجلالية
الإرترية و ت�سليط ال�ضوء على دور
ال�شباب االرتري يف هذا اجلانب.
كما اكد االرتريون املقيمون يف
ايطاليا واملانيا ومنطقة الغرب االو�سط
االمريكي وبريطانيا  ،يف االجتماعات
التى عقدوها ب�رضورة تقوية الت�أطري
لإجناح الربامج الوطنية.
يف غ�ضون ذلك عقد �سفري ارتريا يف
جنوب افريقيا ومنطقة اجلنوب افريقي
�سمنارا لالرتريني املقيمون يف ثالث
مدن انغولية وذلك يف الثالثني من
مايو املن�رصم و االول والثاين من
يونيو اجلاري حول االو�ضاع الراهنة
يف البالد ودور املواطنني يف الدفع
بربامج التنمية الوطنية اجلارية يف
ار�ض الوطن.
يونيو:
احيا االرتريني املقيمني يف �أنغوال
و قطر وكندا

و هو ال ند ا
و�أملانيا ويف مدن روتردام وام�سرتدام
وامر�سفورت
و�أوترخت
واليدن
ذكرى
الهولندية،
وباد�سفني
ال�شهداء.
كما �شارك �سفري �إرتريا يف جنوب
�إفريقيا ومنطقة اجلنوب الأفريقي
ال�سيد � /صالح عمر يف منتدى عمد
املدن الأفريقية الذي انعقد من
الثالث ع�رش وحتى اخلام�س ع�رش من
يونيو �شارك فيه ممثلون ل  34دولة
�إفريقية.
كما نظمت �سفارة �إرتريا يف فرن�سا
معر�ضا من اخلام�س ع�رش وحتى التا�سع
ع�رش من يونيو يف مدينة باري�س لعك�س

اجلمال املعماري ملدينة ا�سمرا.
وعقدت املنظمات الوطنية املتواجدة
يف ايطاليا اجتماعا تقييميا يف ميالنو
بح�ضور امل�س�ؤولني واملمثلني من 15
مدينة يف الدولة.
وتربع االرتريون املقيمون يف
خمتلف دول املهجر باكرث من  14الف
دوالر واكرث من � 3آالف يورو العالة
ا�رس ال�شهداء وتنمية �صندوق امانة
ال�شهداء.
يوليو:
عقد م�س�ؤولو جمموعات اجلبهة
ال�شعبية فرع املانيا اجتماعهم
ال�سنوي يف مدينة مانهامي حتت �شعار
تقوية اجلبهة ال�شعبية تقوية للوطن.
نظم االرتريون املقيمون يف النم�سا
بالتعاون مع مكتب مندوب �إرتريا
الدائم يف مكتب الأمم املتحدة يف
فيينا النم�ساوية وخمتلف امل�ؤ�س�سات

وزير اخلارجية يف جنوب ال�سودان
الوطنية احتفال يف اخلام�س ع�رش
من يوليو اجلاري مبنا�سبة �إدراج
العا�صمة �أ�سمرا يف قائمة املدن
الرتاثية العاملية.
افتتح �سفري ارتريا يف االحتاد االروبي
ال�سيد /جنا�سي كا�سا يف الرابع ع�رش
من يوليو املهرجان اخلام�س ع�رش
لالرتريني املقيمني يف هولندا.
نظمت ال�سفارة االرترية يف اليابان
معر�ضا لل�صور الفوتوغرافية يف
خمتلف املدن اليابانية للم�صور
الياباين تومو�آكي ناكانو تعك�س
م�شاعر اال�ستقالل وذكريات اال�ستفتاء
وتعرف باجلمال املعماري ملدينة
ا�سمرا.
نظم من احلادي والع�رشين وحتى
الثالث والع�رشين من يوليو مبدينة
لندن املهرجان ال�ساد�س ع�رش
لالرتريني املقيمن يف بريطانيا.
اغ�سط�س:
ونظم االرتريون املقيمون يف �رشق
كندا مهرجانهم ال�سنوي يف مدينة
تورنتو يف الفرتة من اخلام�س وحتى
ال�سابع من اغ�سط�س بفعاليات تعك�س
ارتباطهم بالوطن وتوريث القيم
والرتاث.
و�صل اىل جدة ممثلي بعثة احلج
االريرتية.
قدم املواطنون املقيمون يف ال�سويد
دعما عينيا خلم�سني من االطفال
املعاقني القادمني من �أقاليم القا�ش
بركة وعن�سبا واالو�سط واجلنوبي
متمثلة يف عربات الدفع اليدوي تقدر
ب�سبعة ع�رش الف يورو.
�سبتمرب:
احتفل االرتريني املقيمون يف كال من
مدن كايزر �سالوتر االملانية ووالية
اتالنتا االمريكية بالذكري ال�ساد�سة
واخلم�سني النطالق الكفاح امل�سلح
وعقد القائم باعمال ال�سفارة
االرترية بالواليات املتحدة ال�سيد/
برهاين قربي هيوت وم�س�ؤول �ش�ؤون
املواطنني بالواليات املتحدة ال�سيد
داويت هيلي �سمنارات للجالية االرترية
املقيمة يف اتالنتا.
اكتوبر:
اكد االرتريون املقيمون يف العا�صمة
ال�سودانية اخلرطوم وكندا وال�سويد
املانيا وفرن�سا وايطاليا وا�سرتاليا
وال�سويد عزمهم على
امل�ضي قدما يف دعم
برامج التنمية والت�صدي
للحمالت املغر�ضة التى
ت�ستهدف البالد.
نوفمرب:
عقد اع�ضاء اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة مبدينة �شتوتغارت بجنوب
املانيا اجتماعهم ال�سنوي يف الثامن
ع�رش من نوفمرب اجلاري.
عقد جمل�س االحتاد الوطنى للمر�أة
االرترية باوروبا و الهيئة االدارية
القليم اوروبا اجتماعهم ال�سنوي
يف الفرتة من العا�رش وحتى الثاين
ع�رش من نوفمرب املا�ضي بالعا�صمة
االملانية فرانكفورت.
دي�سمرب:
تربع ال�شباب االرتريون املقيمون
يف ا�رسائيل واملواطنون املقيمون
يف فرانكفورت االملانية و�ضواحيها
بحوايل  13الف دوالر وثالثة �آالف
و 860يورو لتنمية �صندوق امانة
ال�شهداء.
عقد تنظيم �شباب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة دائرة اوروبا
اجتماعهم ال�سنوي.
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احل�صاد التنموي لعام 2017

القارئ الكرمي نقدم لك
اهم الن�شاطات التنموية يف
البالد لعام 2017
�شهد العام  2017العديد من االجنازات التنموية
التى تعمل على الدفع باقت�صاد البالد اىل االمام
وت�ساعد يف حتقيق االمن الغذائي وتوفري الرفاهية
للمواطنني وهي من ابرز االهداف التى عملت احلكومة
االرترية على حتقيقها خالل ال�سنوات املا�ضية .ويف هذا
املقال ،ن�سرد �أبرز ما حتقق من �إجنازات تنموية يف كافة
الأ�صعدة على مدار العام املا�ضي.
ففي يناير من العام املا�ضي نفذت الكثري
من امل�شاريع التنموية التى تت�ضمن بناء
ال�سدود وحفر االبار وحت�سني الرتبة يف
جمال الزراعة بهدف حتقيق االمن الغذائي
فيما كان هذا ال�شهر منا�سبا لتنفيذ م�شاريع
يف جمال رعاية ا�رس ال�شهداء ،و ت�أهيل
العديد من الأ�رس املحتاجة ،والأ�رس الراعية
للأيتام  ،ومتثل ذلك يف دعمهم باملا�شية
والأموال وم�ساعدة الآالف من الطالب
باللوازم الدرا�سية وتقدمي مبالغ مالية
ل�رشاء الزي املدر�سي.
يف حني قامت وزارة العمل بتقدمي دعم
لآالف الطالب الذين مت �إعطا�ؤهم الأدوات
الدرا�سية الكافية ملدة عام � ،إ�ضافة �إىل
مبالغ مالية ل�رشاء الزي املدر�سي.اىل جانب
م�ساعدة � 600أ�رسة من �أ�رس ال�شهداء والأ�رس
املحتاجة يف جمال الزراعة بالتعاون مع
املواطنني ،كما قدم عمال
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف
املديرية مبلغا من املال
قدره � 40ألف نقفة.
كما �شهد �شهر فرباير بناء
طريق �إمني حيلي -عدي
بحايالي البالغ طوله �أكرث
من  32كيلومرتا والذي �سيهل
تنقالت املواطنني وي�ساعد
يف زيادة التبادل التجاري
بني القري واملدن.
ويف �شهر �أبريل ،مت تنفيذ
العديد من الربامج التنموية
منها ،قيام �سكان مديرية �أربعتي �أ�سمرا
بالإقليم الأو�سط بنفري جماعي لإ�صالح
م�ساقط املياه وحماية �إجنراف الرتبة قبل
حلول مو�سم اخلريف.
وب�إ�رشاف خرباء الزراعة يعترب جزءا
اليتجز�أ من الربامج املو�ضوعة لتنمية
ومت تقييم العديد من الأن�شطة التنموية
التي جرت العام املا�ضي يف خمتلف �أقاليم
البالد.
ويف �شهر مايو ،احتفل يف الأول منه باليوم
العاملي اخلام�س والع�رشين للعمال على
م�ستوى البالد حتت �شعار" ت�أطري قوي
لإحتاد فعال".ومت الت�أكيد على �أن االقت�صاد
الإرتري الذي يرتكز على مبد�أ االعتماد
على الذات يرتجم على �أر�ض الواقع عرب
املجهودات التي يقوم بها ال�شعب واحلكومة
والعمال ،مو�ضحا

ا�ستمرارية العمل الد�ؤوب ملحاربة التمييز
يف العمل  ،باال�ضافة �إىل ت�أكيد �سالمة
العمال و�إر�ساء العدالة االجتماعية.
كما �أن م�شاركة الطالب يف العملية
التعليمية وخا�صة الطالبات يف خمتلف
املناطق النائية حتقق نتائج معقولة.
الإرتريني يف الداخل واخلارج بحفاوة
بالغة.
ويف �شهر يونيو� ،أعلن عن تنفيذ برامج
تنموية من�سقة وخ�صو�ص ًا يف �إقليم القا�ش-
بركة .منها الطريق الرئي�سي الذي مير
و�سط عدد من مناطق الإقليم �إبتداءا من بلدة
عدردي وحتى �أربعة
ع�رش وكذلك الطرق
املتفرعة منه �أعمال
ال�صيانة الالزمة.
وحتت �إ�رشاف قيادة
اجلبهة الغربية و�إدارة
�رشكة �سقن للإن�شاءات
،مت �صيانة اجل�سور
التي جرفتها ال�سيول
يف مو�سم اخلريف،
مدرجات
وبناء
وقنوات لتغيري اجتاه
ال�سيول ومكافحتها،
وقد �أ�شارت اجلهات
النا�شطة يف العمل
�إىل انتفاء امل�شاكل
الكبرية التي كانت
تهدد الطريق الرئي�سي.

هذا و ا�شتملت �أعمال ال�صيانة اجلارية
على �صيانة اجل�سور الكبرية الواقعة يف
طريق هيكوتا – بارنتو وبارنتو – اغردات
لتقدمي خدمات
واغردات – عدردي،
جيدة.
ومن جهة �أخرى� ،أكدت ممثليات فروع
جمعية معاقي احلرب يف املهجر بان دعم
املعاقني من اجل اال�ستقالل والدفاع عن
ال�سيادة م�س�ؤولية وطنية.
كما �أكد ممثلو فروع اجلمعية يف اخلارج
الذين �شاركوا يف ور�شات
بالإ�ضافة �إىل ممثليات فروع جمعية
معاقي احلرب يف املهجر بان دعم املعاقني
من اجل اال�ستقالل والدفاع عن ال�سيادة
م�س�ؤولية وطنية.
و او�ضح ممثلو فروع اجلمعية يف
اخلارج الذين �شاركوا
يف ور�شات العمل
التي نظمتها اجلمعية
وتبادل
للحوار
ا لتجا ر ب  ،ت�أ كيد هم
على موا�صلة الدعم
الذي يقدمونه من
االع�ضاء وااليرادات
من
امل�ستح�صلة

خمتلف الن�شاطات ،وتوظيفها للمعاقني
عرب اجلمعية.
،2017
يوليو
قامت وزارة
ويف الثامن من
ال�سياحة بالتعاون مع منظمة اليوني�سكو
بتنظيم حفل مبنا�سبة ادراج العا�صمة

ا�سمرا �ضمن الرتاث العاملي،حيث �أدرجت
منظمة الثقافة والعلوم التابعة للأمم
املتحدة ،واملعروفة بـ (اليون�سكو)
مدينة �أ�سمرا يف قائمتها للرتاث الثقايف
العاملي .و�أتى الإعالن عن هذا القرار
يف كراكوفا حيث �إجتمعت جلنة الرتاث
العاملي والذي �شكل تتويجا جلهود
حثيثة بذلتها احلكومة الإرترية لتحظى
هذه املدينة التي تتميز بت�صاميمها
الهند�سية الفريدة من نوعها باعرتاف
دويل.
كما جرت يف اخلام�س ع�رش من يوليو
مرا�سم تخريج الدفعة الثالثني للخدمة
الوطنية والدورة التدريبية الثامنة
ملركز الت�أهيل املهني .ومت الت�أكيد
على �أن اخلريجني
قد اجتازوا بنجاح
كافة �أنواع التعليم
التي
والتدريب
جرت ملدة عام
كامل ،داعيا �إىل
يف
املوا�صلة
العمل
م�سرية
والتعليم
�شهر
ويف
�أغ�سط�س ،مت بناء
ثالثة �سدود وثالثة
حفائر يف مديريات �إقليم عن�سبا يف كل من
قلب وحملمالو وعيالبرعد وكرن بتكلفة بلغت
�أكرث من  18مليون نقفة.ووجهت دعوات يف
�إقليم القا�ش -بركة �إىل العمل لتقوية العمل
املن�سق لتح�سني اخلدمات االجتماعية يف
االقليم .كما مت عقد ور�ش عمل ملعاقي
احلرب بعاال قادين مبديرية دقمحري ،
وذلك بهدف تبادل التجارب بني فروعها يف
اخلارج و�سبل تعزيز م�ساهماتهم.
ومت �صيانة الطريق الرتابي واملتفرع من
طريق عد تكليزان � -أ�سمرا وامل�ؤدي �إىل
قرية قالقول.

ويف �أكتوبر ،مت ت�سجيل �إجنازات ملمو�سة

تلبية ملتطلبات �أعداد ال�سكان التي ظلت
تتزايد من حني لآخر .يف خمتلف مناطق
البالد .فعلي �سبيل املثال� ،شهدت مديرية
ت�سني تطور ًا هام ًا يف اخلدمات التعليمية و
ال�صحية و املياه و املوا�صالت و الكهرباء
التي خلقت ارتياحا يف
�أو�ساط ال�سكان.
ويف �شهر نوفمرب،
قدمت اجلمعية الوطنية
للمكفوفني دعما ماليا يقدر
بـ � 650ألف نقفة خلم�سني
من املكفوفني املحتاجني
يف مديريات مندفرا ،دباروا
وعرزا وعدي خواال.
وقدمت دعوات اىل
م�ضاعفة دور املجتمع
وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف
تعزيز الأن�شطة اجلارية،
م�ؤكدا جاهزية اجلمعية
لتقدمي االر�شادات املهنية.
كما مت توزيع معدات
ملواقد �أدحنت التقليدية جمانا على 500
من الأ�رس يف � 3ضواحي مبديرية عدي
خواال.
ومت �إفتتاح دور احل�ضانة يف م�ؤ�س�سات
العمل التي افتتحت يف خمتلف الوزارات
مما �ساعدت كثريا يف رفع االنتاجية ،
ف�ضال عن عدم اعاقة الوالدة للعامالت.
ومت حتقيق �إنتاجية ملحوظة للأمهات مع
بدء الربنامج .وقد علم وجود برنامج
لفتح دارين للح�ضانة للأطفال يف كل من
م�ست�شفيي حليبت وحزحز.
�أما يف دي�سمرب ،فقد مت الت�أكيد على
حتقيق نتائج م�شجعة للجهود اجلارية
ال�ستك�شاف الأماكن التاريخية واجلزر
من �أجل تعزيز �أن�شطة ال�سياحة حيث

تتمتع بالدنا ب�شواطئ نظيفة وغري ملوثة
متتد مل�سافة  550كيلو-مرت وجزر ًا جاذبة
للزوار " .كما �أكدت الدرا�سات ب�أن جزر
داهرت ودحل و�إ�رستو ودورجم ودورجيال
واندبر واالتايرا وحاططاو وتور وبولي�سار
وعجوز ودا�سي واٌم نامو�س ودهلك كبري
و�شوماها ود�سي ومادوت تعترب جزرا
جاذبة ومالئمة لل�سياحة).
�إىل جانب ما ي�ضمه �إقليم �شمال البحر
الأحمر من مواقع �أثرية هامة مثل موقع
عدولي�س االثري وجزيرتي دهلك ود�سي
وحممية �شمال بحري و�صور الكهوف وميناء
م�صوع ودفاعات نقفة ودبربزين وغريها.
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ابرز اجنازات التعليم لعام 2017
القارئ الكرمي نقدم لك
اهم الن�شاطات التعليمية يف
البالد لعام 2017

الأ�ستاذ �صالح �أحمد ب�أن املدار�س التي مل يكن
يتجاوز عددها الت�سع قبل اال�ستقالل بلغت حاليا
 51مدر�سة لت�سجل بذلك ارتفاعا بن�سبة بلغت
�أكرث من  ،% 560وزيادة عدد الطالب من املئات
�إىل حوايل � 13ألف ،وقد �أ�شار �إىل �إحراز تقدم يف
برنامج حمو الأمية املقت�رص على املر�أة فقط ،
وتبذل جهود حثيثة مل�شاركة الرجال فيه.

: 2017 /1 /17خرجت مدر�سة �أروتا الطبية
يف الرابع ع�رش من يناير  36 ،طبيبا وطبيبة يف
الطب العمومي  ،وذلك بعد درا�سة ا�ستمرت ملدة
ثمان �سنوات  ،وتخرج املدر�سة �أطباء يف خمتلف
التخ�ص�صات للمرة ال�سابعة منذ ت�أ�سي�سها،وقالت
وزيرة ال�صحة ال�سيدة � /آمينة نور ح�سني،
يف مرا�سم التخريج "ب�أن عددا من املهنيني
ال�صحيني يتخرجون يف خمتلف املجاالت كل
عام كنتيجة طبيعية لتطبيق �سيا�سة التعليم
للجميع واهتمام احلكومة بتطوير القدرات
الب�رشية ،التي تتميز بالكفاءة ل�ضمان �صحة
املواطنني واال�سهام يف حملة الإعمار والتنمية
التي يتم منحها الأولوية.
 : 2017 /2 /21قامت مفو�ضية التعليم العايل
يف الثامن ع�رش من فرباير بتخريج  47من
الطالب بدرجة املاج�ستري ،اجلدير بالذكر �أن
املفو�ضية عملت على تدري�س ه�ؤالء الطالب عرب
املرا�سلة بالتعاون مع مركز جامعة �سوي�رسا
الإدارية وجامعة جنوب افريقيا،وقد تركزت
املواد التعليمية التي تراوحت مدة الدرا�سة بها
ما بني ثالثة و�أربعة �أعوام على جماالت الإدارة
والتجارة و�إدارة املوارد الب�رشية واملراقبة
�إدارة التجارة،من
املالية باال�ضافة �إىل
جانبها ذكرت مديرة مكتب التقييم واملعادلة
باملفو�ضية الدكتورة ب�رسات قربو ب�أن الهدف
من الدرا�سة عرب املرا�سلة التي بد�أت يف �شهر
مار�س من العام  ، 2013لت�أهيل القوة الب�رشية

 :2017 /6 /6خرجت كلية تقانة وعلوم البحار
يف مدينة م�صوع يف الثاين من يونيو  131طالب
منهم  49من الطالبات بالبكالريو�س والدبلوم
يف جماالت الرثوة البحرية واالحياء البحرية
والهند�سة البحرية ،باال�ضافة اىل تقانة غذاء
اال�سماك،ويف مرا�سم التخريج التي جرت للمرة
العا�رشة ،قال وزير الرثوة البحرية ال�سيد /
تولدي قالتي "ان ارتريا متتلك يف اجلزء اجلنوبي
من البحر االحمر مياها �إقليمية تتجاوز م�ساحتها
ارا�ضيها الياب�سة  ،وذكر بان العمل جاري ل�سن
قوانني و�سيا�سات ت�ساعد يف اال�ستغالل االمثل
لهذه الرثوة ،و�ضعا يف االعتبار �إيالء االجيال
املتعاقبة اهمية كبرية  ،مو�ضحا ان اال�ستثمار
ال�ضخم اجلاري لتطور املواطنني اكادمييا
ومهنيا ي�صب يف �إطار ذلك".
 :2017 /6 /8خرجت مدر�سة حقات الزراعية
والفنية يف الأول من يونيو  99من الطالب بينهم
 42من الطالبات بال�شهادة بعد تلقي الدرا�سة
لفرتة عامني،وقد تخرج  26طالباوطالبة يف
الهند�سة الزراعية و 24يف علم احليوان ،و30
يف علم ال�شتول و 19يف حفظ املياه والرتبة
والتنمية املروية.
: 2017 /6 /23خرجت مدر�سة وينا الفنية
مبدينة نقفة يف الثامن ع�رش من يونيو  144طالب
بدرجة ال�شهادة بعد درا�سة نظرية وتطبيقية
لعامني ،وتخرج  21طالب بامليكانيكا و16

وت�سليحها بالعلم واملعرفة  ،مذكرة اخلريجني
بامل�ساهمة ب�شكل فعال يف �إجناح برامج التنمية
الوطنية م�ستفيدين من اخلربات واملعارف التي
اكت�سبوها.
 : 25/2/2017افتتحت مدر�ستان ابتدائيتان
يف منطقتي عونا – واطوت وقنافنا يف مديرية
ماي عيني بالإقليم اجلنوبي حلل م�شكلة النق�ص
يف املدار�س التي كانت تواجه املديرية،و �أكد
ال�سكان ب�أن افتتاح املدر�ستني اللتني �سيحالن
امل�شكلة التي كان يعاين منها ال�سكان واملتمثلة
يف بعد امل�سافة من املدار�س التي كانت ت�ستقبل
الطالب يف مناطق عدي �شاكو وعدي عنتارا وعدي
عوكا وعدي فيتو وعدي �أربعتي وحالبلو
 ،خا�صة بالن�سبة للطالب الذين فاتتهم
�سن الدرا�سة يف الوقت املنا�سب.
: 2017 /3 /10تخرج  85من ال�شباب
الذين تلقوا دورة مهنية يف جماالت
احلدادة والنجارة واحلا�سوب واجلرافيك
وت�صفيف ال�شعر يف مديرية دقمحري
ا�ستمرت ل�سبعة �أ�شهر تخلق الأر�ضية
املالئمة لرفع قدرات ال�شباب وجعلهم
منتجني.
 :2017 /6 /1قال م�س�ؤول ق�سم
التعليم يف مديرية قندع ب�أن اال�ستثمار
الكبرياجلاري يف جمال التعليم �أدى �إىل
حمو �أمية  % 87من ال�سكان،وقد �أو�ضح

يف احلدادة و 18بالكهرباء و 17بالبناء و19
باخلراطة و 20بالنجارة و 19يف امل�سح و14
يف التخطيط
:1/7/2017خرجت مدر�سة حمابار الفنية
 178طالب وطالبة يف جماالت الألكرتونيات
والتخطيط وهند�سة الكهرباء وامل�سح واملباين
واملجاري واحلدادة والنجارة وغريها�،أو�ضح
مدير املدر�سة الأ�ستاذ وهاب حممد يف مرا�سم
التخريج ،ب�أن الطالب تلقو الدرا�سة نظريا
ّ
وتطبيقيا ملدة عامني كاملني  ،حيث مت ت�أهيلهم

للإن�ضمام �إىل �ساحة العمل ،معربا عن ثقته
يف كفاءتهم وم�ساهماتهم بتفان يف برامج
التنمية.
 : 2017 /7 /4خرجت كلية حلحلي للتجارة
واالقت�صاد الكائنة يف مديرية دباروا يف
الأول من �شهر يوليو  315من طالبها بدرجتي
البكالريو�س والدبلوم ،وقد تخرج  191بدرجة
البكالريو�س و 124بدرجة الدبلوم ،وقد بلغت
ن�سبة املتخرجات من جمموع اخلريجني %42
يف جماالت املحا�سبة وعلم االقت�صاد واالدارة
املالية ،واالعمال البنكية واالدارة ال�شعبية.و
�ألقى عميد الكلية الدكتور ا�ستيفانو�س هيلي
ماريام يف مرا�سم التخريج التي جرت يف �ساحة
الكلية  ،كلمة �،أو�ضح فيها ب�أن �شعار التعليم
للجميع اليعني فقط حتقيق العدالة االجتماعية
 ،بل تكمن اهميته يف �ضمان وا�ستمرارية التوزيع

حني لآخر.
 : 2017 /7 /11خرجت كلية حملمالو
الزراعية الثامن من يوليو الدفعة العا�رشة
من طالبها والتي �ضمت  440طالب  236 ،منهم
بدرجة البكالريو�س و 204بالدبلوم،وتخرج
الطالب يف جماالت القت�صاد الزراعي والهند�سة
الزراعية وعلوم الب�ستنة وعلم النبات وعلم
الرتبة والبيئة والبيطرة،وقال عميد الكلية
ال�سيد� /سمري امل�سوم يف املنا�سبة "ان الكلية
حققت تطورا ملحوظا يف الدفعة العا�رشة ،
م�شريا اىل ان حتديات الكلية تتمثل يف عدم وجود
قاعات درا�سية جيدة وعدم وجود خيارات الطاقة
البديلة والنق�ص يف البنية التحتية االخرى.
 :29/7/2017جرت يف ال�سابع والع�رشين
من يوليو مرا�سم ت�سليم وت�س ّلم اجلزء الأول من
املبنى اجلديد لكلية العلوم مبنطقة ماي نفحي

العادل والتطور امل�ستدام للتعليم ،و�أن اجلهود
اجلبارة التي بذلتها احلكومة االرترية خالل
�ستة وع�رشين عاما م�ضت ،التي متثلت يف خلق
الفر�ص التعليمية لكافة املواطنني تعك�س اهمية
التعليم يف التنمية الوطنية ال�شاملة
على �صعيد �آخرخرجت كلية العلوم ال�صحية
يف �أ�سمرا يف الثاين من يوليو  565طالب
وطالبة يف خمتلف املجاالت  ،وذلك للمرة
التا�سعة منذ تا�سي�سها،وقد تخرج  286بدرجة
البكالريو�س و 279بدرجة الدبلوم ،وكانت
ن�سبة الإناث ما يعادل ،% 45وقد �ألقت عميدة
الكلية الدكتورة قدي قربي يوهن�س كلمة قالت
فيها ب�أن اجلهود اجلارية لتخريج مهنيني �أكفاء
مت�سلحني باملعرفة والقدرات املهنية والأخالق
احلميدة ،ظلت تلعب دورا كبريا يف تعزيز
القدرات واالمكانيات املهنية وكذلك حت�سني
اخلدمات ال�صحية.
كماخرجت مدر�سة �أ�سمرا الفنية يف الثاين
من يوليو 204 ،من طالبها ،وذلك بعد تلقيهم
للدرا�سة النظرية والتطبيقية ا�ستمرت ملدة
�سنتني يف ت�سع من املجاالت املختلفة ،وقال
مدير املدر�سة ال�سيد  /كبدوم تدال يف التقرير
الذي قدمه يف املنا�سبة  ،ب�أن اخلريجني تلقو
التعليم يف امليكانيكا والبناء والتخطيط
والكهرباء واحلدادة واخلراطة وااللكرتونيات
وامل�سح والنجارة .
 :2017 /7 /6خرجت كلية عدي قيح للآداب
والعلوم االجتماعية يف الرابع من يوليو 203
طالبا وطالبة بالبكالريو�س و 18بدرجة
الدبلوم و 60بدرجة ال�شهادة  ،كانت ن�سبة
اخلريجات بينهم ، % 42تخرج ه�ؤالء
الطالب يف �أحد ع�رشة من املجاالت
العلمية �شملت  ،اجلغرافية والتاريخ
واللغة الإجنليزية وعلم اللغات و�أدب
لغة التقرنية والقانون وعلم الآثار
والعلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية
وعلم االجتماع والآداب ب�شكل عام .و
ذكر عميد الكلية الدكتور ولدي تن�سائي
ب�أن الكلية تركز على العلوم االجتماعية
والآداب واالن�سانيات والل�سانيات
وغريها  ،مايلعب ذلك دورا بارزا يف
تخريج مواطنني مثقفني ومتعلمني،
م�شريا �إىل �أن بدايتنا بدرا�سة درجة
املاج�ستري يف جمال علم الأر�ض مثال
حي على �سرينا يف التطور اجلاري من

 ،والذي �شيد بتكلفة مالية بلغت  25مليون
دوالر  ،وذلك مبوجب الإتفاق املربم بني
احلكومتني الأرترية وال�صينية يف �شهر يوليو
من العام ،2014وقال وزير التعليم ال�سيد/
�سمري ر�ؤ�سوم يف مرا�سم الت�س ّليم والت�سلم التي
ح�رضها كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة
و�سفري ال�صني يف �إرتريا ورئي�س ال�رشكة
ال�صينية للهند�سة املدنية التي �شيدت املبنى
 ،ب�أن املبنى يعك�س مدى متانة العالقات بني
�إرتريا وال�صني،وقد �أو�ضح �سفري ال�صني يف
�إرتريا ال�سيد /يانغ ويغانغ ب�أن امل�رشوع يعترب
موا�صلة للتعاون اجلاري بني �إرتريا وال�صني
يف خمتلف املجاالت وخا�صة يف جمال التعليم
والتدريب املهني  ،م�شيدا بالتن�سيق بني العمال
الأرتريني وال�صينيني يف عملية البناء،ي�ضم
املبنى امل�شيد يف م�ساحة  37,979مرت مربع
�ستة وحدات للإدارة وهيئة التدري�س واملعامل
وقاعات التدري�س واالجتماعات ومكتبة وف�صول
درا�سية وجتهيزات �أخرى هامة،وي�سع اجلزء
الأول من مبنى كلية العلوم حلوايل �ستة �آالف من
الطالب  ،و�سي�شمل اجلزء الثاين والثالث مباين
لكليتي الهند�سة والرتبية.
: 2017 /10 /3خرجت كلية الرتبية ب�أ�سمرا يف
الثالثني من �سبتمرب  130معلما بدرجة الدبلوم
بعد تلقي التعليم يف جمايل الإدارة الرتبوية
والتدري�س ملدة عامني،تخرج  27منهم يف
العلوم الطبيعية و 45يف العلوم االجتماعية
و 58يف الإدارة املدر�سية والرتبوية،وقال
م�س�ؤول الكلية الأ�ستاذ� /أمل قربي قال ب�أن كلية
الرتبية ب�أ�سمرا ارتقت منذ العام �2012إىل مرحلة
الدبلوم ،مو�ضحا ب�أنها تعمل على رفع م�ستوى
املعلمني االكادميي وتعزيز العملية التعليمية.
: 2017 /11 /30مت بناء مدر�سة جديدة
لتعطي اخلدمات التعليمية للمرحلة املتو�سطة
والثانوية يف �ضاحية مزبا مبديرية �صنعفى،
وذلك من �أجل حل امل�صاعب الدرا�سية يف
املنطقة .و�أو�ضح مدير املدر�سة الأ�ستاذ م�سقنا
يك�ألو ب�أن املدر�سة حتتوي على  24من الف�صول
الدرا�سية ومكاتب ومرافق عامة .و �رشح الأ�ستاذ
م�سقنا ب�أن املدر�سة ت�ستقبل  1500طالب وطالبة
من خم�س �ضواحي باملديرية.وقد بد�أت مدر�سة
مزبا املتو�سطة والثانوية تقدمي خدماتها لـ 659
من الطالب منهم  322من الإناث بالعام.2017
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()77

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

اهم االجنازات يف جمال ال�صحة لعام  2017احل�صاد الزراعي لعام 2017
القارئ الكرمي نقدم لك اهم الن�شاطات
ال�صحية يف البالد لعام 2017
: 2017 /3 /7قدمت م�ؤ�س�سة الب�رص اخلريية
العاملية خدمات طب العيون املجانية يف اقليم
القا�ش -بركة مبوجب عالقات التعاون وتبادل
اخلربات املوجودة بني وزارتي ال�صحة يف
ارتريا وال�سودان .
:2017 /6 /6نظمت وزارة ال�صحة يف الثاين
من يونيو برناجما تعريفيا حول تنفيذ اخلطة
ابتداء من
اال�سرتاتيجية اخلم�سية التي و�ضعتها
ً
 2017وحتى  ،2021بح�ضور م�س�ؤويل اجلهات
احلكومية واالحتادات الوطنية باال�ضافة
اىل ممثلي املنظمات الدولية املعتمدة يف
ارتريا،وعربت الوزيرة �آمينة نور ح�سني عن

امتنانها للجهود التي بذلت لتح�ضري اخلطة،
وقالت" ان اخلطة التنفيذية املو�ضوعة تعد
حجر زاوية للتعرف على �أن�شطتنا واولوياتنا،
معربة عن امنياتها الكبرية بامكانية حتقيق
االهداف ال�صحية املو�ضوعة للتنفيذ يف االعوام
القادمة
 :2017 /8 /31عقدت اجلمعية الوطنية
لل�صحة العامة يف ال�ساد�س والع�رشين من
يف
�أغ�سط�س
�أ�سمرا
فندق
باال�س م�ؤمترها
الت�أ�سي�سي،وقال
العام
املدير
ال�صحة
لق�سم
العامة بوزارة
ال�صحة الدكتور
برهان
عندي
ت�سفاظيون "ب�أن
ت�أ�سي�س اجلمعية
دورا
يلعب
كبريا يف تطور
وتقدم القطاع
ال�صحي "،معربا
عن ثقته التامة ب�أن تعمل اجلمعية بالتعاون مع
اجلمعيات ال�صحية واملهنية الوطنية الأخرى
بالرتكيز على �إجناح الأهداف املو�ضوعة من
�أجل م�ضاعفة االجنازات ال�صحية املحققة يف
جمال ال�صحة العامة،من جانبه �أكد ممثل
منظمة ال�صحة العاملية الدكتور يوهن�س
قربات �أهمية ت�أ�سي�س اجلمعية ال�صحية الوطنية
باعتبار �أن الت�أطري والتجمع قوة دافعة للتطور
والتقدم ،منا�شدا اجلمعية بالعمل من �أجل
�إجناح اخلطة املو�ضوعة حتى العام 2030
للتطور امل�ستدام � ،إ�ضافة �إىل القيام بالعمل
الد�ؤوب ل�ضمان �صحة املواطنني.
: 2017 /10 /27قام �أطباء حمليون و�أجانب
ب�إجراء عمليات جراحية كبرية يف م�ست�شفى
�أروتا املرجعي لـ لأطفال وكذلك الكبار كانت
لديهم م�شاكل خلقية يف ال�شفاه واللثة،وقال
الأخ�صائي يف �أمرا�ض الفم والوجه والفكني

الدكتور /الأمريكي ايدوارد وبوفيز الذي
يرت�أ�س العمليات اجلراحية ب�أنه يقوم بعمليات
جراحية يف �إرتريا هذا العام للمرة العا�رشة،
مو�ضحا ب�أن نتائج العمليات اجلراحية والدعم
والتعاون من املهنيني الأرتريني خلق عنده
دافعا لال�ستمرار.
 :2017 /12 /7افتتح ال�سيد /الأمني حممد
�سعيد �سكرتري اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة يف الثاين من دي�سمرب م�ست�شفى عداقا
حمو�س مبدينة �أ�سمرا بح�ضور وزيرة ال�صحة
�أمينة نور ح�سني وحاكم الإقليم الأو�سط اللواء
رم�ضان عثمان اولياي وقائد هيئة �أركان قوات
الدفاع الفريق فلبو�س ولد هن�س وم�س�ؤولون
�آخرون ،و�أو�ضح م�س�ؤول ال�صحة يف الإقليم
الأو�سط الدكتور /ت�سفاي �سلمون ،يف التقرير
املقدم ب�أنه مت بناء غرف للوالدة ت�ضم عنابر

للجراحة و� 30رسيرا يف املرحلة االوىل من
�أعمال ال�صيانة مع ا�ستمرار تقدمي اخلدمات،وقد
جرت يف املرحلة الثانية �صيانة  23من الغرف
القدمية لت�شخي�ص املر�ضى والتحاليل والأ�شعة
وال�صيدلة وانتظار املر�ضى واملكاتب وغريها
وجتهيزها بالقدرات واملوارد الب�رشية الكافية
واملعدات الطبية ،حيث �سي�سهم ذلك يف تخفيف
ال�ضعط على امل�ست�شفيات الأخرى.
/12 /8
 :2 0 1 7مت
تد�شني مبنى
لعالج �أمرا�ض
الأنف والأذن
و ا حلنجر ة
كامل
مع
جتهيز ا ته
الطبية يف
م�ست�شفى
ا ر و تا
،بتكلفة 1.5
مليون يورو
با لتعا و ن
بني احلكومة الأرترية ومنظمة ميد كري اخلريية
الأملانية ،وقالت وزيرة ال�صحة �أمينة نور
ح�سني يف مرا�سم التد�شني التي جرت يف اخلام�س
من دي�سمرب بح�ضور الوزراء والدبلوما�سيني "
ب�أن هذا الربنامج يعك�س مدى االهتمام الكبري
الذي توليه احلكومة الأرترية لقطاع ال�صحة
واهتمامها الكبري بتعاون ال�رشكاء".و�أو�ضح
املدير الطبي مل�ست�شفى �أروتا املرجعي
الدكتور /هبت�آب حماري ب�أن خدمات طب
الأنف واالذن واحلنجرة بد�أت يف فرتة الن�ضال
التحرري يف العام  1984يف الأرا�ضي الأرترية
املحررة ،وظلت كذلك حتى بعد اال�ستقالل
نتيجة لالهتمام احلكومي بها ،ي�ضم املبنى
اجلديد خلدمات طب االنف واالذن واحلنجرة
غرفا وعنابرلإ�ستقبال املر�ضى وق�سم للعمليات
اجلراحية وما بعدها وق�سم التحاليل املتطورة
وغريها من التجهيزات.

القارئ الكرمي نقدم لك اهم الن�شاطات
الزراعية يف البالد لعام 2017
� : 18/3/2017أو�ضح م�س�ؤول التنمية
االقت�صادية يف مديرية هربو ال�سيد
/هبت�آب تخلوم ب�أن توزيع �أبقار
الألبان جمانا للمزارعني يف املنطقة
 ،قد حقق نتائج �إيجابية ،وقال "�أن
الأبقار التي وزعت بالتعاون بني
�إدارة �إقليم عن�سبا ووزارة الزراعة
و�رشكائها ،هدفت �إىل �إحداث تغيري
نوعي يف حياة املزارعني ،م�شري ًا
�إىل ارتفاع عدد احلا�صلني على هذه
الأبقار �إىل  33مزارع ًا  ،مع ا�شرتاط
تقدمي عجول هذه الأبقار �إىل غريهم
من املواطنني مبوجب التوجيهات
اخلا�صة بلوائح التوزيع ،وقد �أ�شاد
املزارعون بالدعم احلكومي:2017 /3 /23 ،
قام مربو النحل يف مديرية ماي عيني بت�أ�سي�س
جمعية خا�صة بهم للدفع بان�شطتهم،وقال
م�س�ؤول الزراعة يف املديرية ال�سيد /تاديو�س
ميكائيل مو�ضحا االهمية والتاطري والعمل
امل�شرتك � ،إن العمل بار�شادات اخلرباء لرتبية
النحل يكون اكرث فائدة،واو�صى مربو النحل
ل�سد احتياجاتهم وتاهيليهم للدفع بان�شطتهم،

واختارو هيئة ادارية للجمعية.
�: 2017 /8 /17أعلنت وزارة الزراعة ال�سيطرة
على دودة احل�شد الأفريقية التي ظهرت يف
بع�ض مناطق البالد  ،وذلك بت�ضافر اجلهود
بني الإدارات واملزارعني،وقد �أو�ضح م�س�ؤول

ق�سم الآفات املتنقلة يف وزارة الزراعة ال�سيد /
تيدرو�س �سيوم لوكالة الأنباء ( �إرينا ) ب�أن الآفة
الزراعية املذكورة ظهرت يف م�ساحة  150هكتار
يف �إقليم القا�ش -بركة و 800هكتار يف �إقليم
عن�سبا و�ألفي هكتار بالإقليم اجلنوبي وحوايل
خم�سة �آالف هكتار بالإقليم الأو�سط  ،وقد متت

�إبادتها بن�سبة % 95بر�ش املبيدات وجتري
�أن�شطة الر�ش واملراقبة امل�ستمرة لل�سيطرة
على املتبقية منها ومكافحة �آفات جديدة،وقال
ب�أن اجلهد املبذول والتن�سيق والنتائج التي
حتققت كلها �أكدت اجلاهزية لل�سيطرة عليها ،

و�أن حملة التعبئة التي قامت بها وزارة الزراعة
عرب و�سائل الإعالم والو�سائل الأخرى للمزارعني
واال�ستعدادت امل�سبقة التي �أجريت �أ�سهمت يف
ال�سيطرة على دودة احل�شد يف غ�ضون ت�سعة ع�رشة
يوما ،م�شريا �إىل الأو�ضاع اجليدة للمزروعات
حاليا،وقد ذكرت مديرة مديرية بريخ ال�سيدة
 /ل�ؤول �أ�رسات ب�أن دودة احل�شد الأفريقية ظهرت
من الثامن والع�رشين من يوليو يف  21قرية
باملديرية  ،وقد �شارك ال�سكان بقوة يف جهود
ال�سيطرة عليها للمعلومات
الوافرة التي وجدت ومترير
املعلومات ب�ش�أنها �رسيعا.
�: 2017 /9 /21أعلن م�س�ؤول
الغابات واحلياة الربية
يف الإقليم اجلنوبي ال�سيد/
قربمكئيل برهي عن غر�س
حوايل مليون وثالثمائة �ألف
�شتلة للأ�شجار هذا العام يف
الإقليم،و�أنه قد مت غر�س 27
نوعا من الأ�شجار % 21 ،منها
�أ�شجار معمرة ،وقد مت غر�س % 81من �شتول
الأ�شجار بوا�سطة املجتمع والأفراد  ،و�أما الن�سبة
الباقية فقد اجنزت بحملة الطالب ال�صيفية
التنموية .وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة.
�: 21/10/2017أكد فرع وزارة الزراعة يف

مديرية �أ�سمرا �,إنتاج �أكرث من � 160ألف من
�شتول الأ�شجار يف الأ�شهر الت�سعة املا�ضية
وتوزيع ن�صفها ،و �أو�ضح م�س�س�ؤل الفرع ال�سيد/
مكئيل ابرهام ,ب�أن م�شتل الفرع يقوم بتنمية
الأ�شجار لتجميل املدينة و�أ�شجار كبرية لتغطي
الأرا�ضي التي تعر�ضت لعمليات التعرية  ،كما
يقوم بتقدمي ال�شتول ملختلف مناطق البالد،و
ذكر ال�سيد /مكئيل
ب�أن ال�شتول املوزعة
غر�ست يف مواقع
امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة واملدار�س
ودور العبادة  ،ويقوم
عمال امل�شتل بالتوجه
مرتني يف العام اىل
الأماكن التي غر�ست
فيها ال�شتول ملتابعة
منوها.
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�إن م�س�ألة االهتمام بتنمية
الطاقات الب�رشية وتوجيهها من
�أ�شد املطالب احليوية يف هذا
الع�رص.
حيث ت�سعى الدول لتطوير
قواعدها الب�رشية واملادية ورفع
كفاءتها العملية لكي تكون قادرة
على �أن ت�ؤدي دورها الوطني يف
دفع عملية التنمية �إىل االمام.
و�إن رعاية املوهوبني واالهتمام
بهم ما هو �إال جت�سيد حي
العتبار االن�سان قيمة عليا
باملجتمع له الدور الكبري
يف بناء الوطن والدفاع عنه.
واملوهوبون يف كل جمتمع هم
الطاقة الدافعة نحو التقدم
والبناء فعن طريقهم ميكن
�أن ت�صل االن�سانية �إىل �أعلى ما
تطمح فيه يف حقل املخرتعات
التي تنقل الإن�سان من حالته
املتخلفة �إىل احلالة املتقدمة
التي ن�سعى جميع ًا للو�صول
�إليها .فاملوهوبون هم ذخرية
الوطن وم�صدر �سعادته وثروته
وهم عدة احلا�رض وقادة امل�ستقبل
يف �شتى امليادين وبهم ازدهرت
احل�ضارة وتقدمت االن�سانية لذا
ف�إن م�س�ؤولية رعايتهم ال تخ�ص
فئة بعينها وامنا تخ�ص اجلميع .
فاملوهوب هو كل فرد امتلك
ن�شاط ًا مييزه عن �أقرانه بتفوقه
عليهم ويبدي �إمكانية ابداع
م�ستمرة يف منا�شط احلياة
املتعددة فيربز ويتفوق وفق
هذا الن�شاط .وعلى هذا الأ�سا�س
ف�إن الأفراد الذين يح�صلون على
درجات عالية يف اختبارات الذكاء
ولديهم القدرة االبتكارية العالية
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�شبابيات
رعاية ال�شباب املوهوبني م�س�ؤولية تخ�ص اجلميع ! !

من خالل تطبيق اختبارات القدرة
االبتكارية ولديهم قدرات خا�صة
كالقيادة والقدرة املو�سيقية �أو
الفنية ي�سمون باملوهوبني .وجاء
يف درا�سة علمية �أن املوهوب يجب
�أن يت�صف بقدرة ابداعية وابتكارية
م�ستمرة يف �أحد املنا�شط االن�سانية
ثم امتيازه بال�رسعة
والدقة غري

ا ملتو قعة
يف اجناز الأعمال
اليدوية وامليكانيكية �أو الفكرية
وكذلك التفوق املدر�سي ثم
اال�ستعداد القيادي.
�أما املوهبة:
وكما عرفها جابلن (Chaplin
) هي قدرة مثل القدرة املو�سيقية
التي ت�ؤهل �صاحبها لأن يكون قادر ًا
على الإبداع من خالل ح�صوله على
درجات عالية يف التدريب.
وجاء يف املو�سوعة الرتبوية �أن
املوهبة عند الفرد ميكن ح�رصها
يف القدرة العامة للذكاء ،القدرات
اخلا�صة مثل (الفنون) العالقات
املكانية ،القياد – الخ .
�إكت�شاف املوهوبني:
هنالك �أ�ساليب عديدة ميكن من

خاللها الك�شف عن املواهب منها:
 - 1عن طريق ال�سلوك
املالحظ.
 – 2املجتمع وكذلك اال�رسة
التي ت�ستطيع ان حتدد ال�سلوك
االبداعي للموهوب.
 3املدر�سة والتي ميكنهاحتديد ال�سلوك

ا لإ بد ا عي
من خالل التح�صيل الدرا�سي
واالختبارات التح�صيلية املقننة.
 /4الأعمال اليدوية وامليكانيكية
والتي ت�صاحبها دقة و�رسعة غري
متوقعة يف االجناز.
/5اختبارات القدرات اخلا�صة
عندما تكون القدرات اخلا�صة
غري وا�ضحة �أما �إذا كانت القدرات
((القدرة
وا�ضحة
اخلا�صة
املو�سيقية ،العددية �أو القدرة
على �إدراك العالقات ،فيمكن
ت�شخي�ص املوهوب من خاللها)).
/6اختبارات الذكاء� :إن ا�ستخدام
مقايي�س الذكاء مطبق يف دول
الغرب ويعتمدون عليه يف التعرف
على ال�شخ�ص ما �إذا كان موهوب ًا ام
ال.
/6اختبارات االبداع
توران�س
كاختبار
للتفكري االبتكاري.
�إن اكت�شاف �أ�صحاب
املواهب البد �أن يتم
يف وقت مبكر لكي
تربيتهم
ن�ستطيع
مواهبهم:
وتربية،
�إال �أن هذا ال مينع من
املوهوبني
رعاية
الذين يتم اكت�شافهم يف
املراحل الأوىل وهذا ما
ينطبق على املوهوبني
ال�شباب الذين ي�صلون
�إىل اجلامعة وهم
بعيدون عن الرعاية
والعناية.
خ�صائ�ص املوهوب:
يت�صف املوهوبني
القدرة
و�أ�صحاب

العقلية العالية باخل�صائ�ص
املثالية التي ا�ستنتجت من خالل
درا�سات �أجريت لهذا الغر�ض.
 /1اخل�صائ�ص اجل�سمية العامة:
يتمتع �أكرث املوهوبني ب�صحة
ج�سمية عالية ت�ؤهلهم لت�أدية كل
ما متليه املوهبة عليهم فلديهم
�أع�ضاء ح�س على درجة ممتازة
من االنتباه واال�ستجابة ال�رسيعة
,فقد كان هناك اعتقاد �سابق
يف �أن املوهبة ال تظهر مع
من يعانون نق�ص ًا �أو عيب ًا
يف منوهم اجل�سمي لأنهم
كانوا يف�رسون التفوق
على �أ�سا�س التعوي�ض عن
النق�ص.

/ 2اخل�صائ�ص االنفعالية
واالجتماعية:
لقد �ساد االعتقاد �سابق ًا يف
�أن �أ�صحاب املواهب يعانون من
ا�ضطرابات انفعالية وعدم مواءمة
اجتماعية �إال �أن الدرا�سات �أثبتت
عك�س ذلك فمث ً
ال ((درا�سات ميلر
وجدت �أن الأطفال املوهوبني
�أكرث �سيطرة على انفعاالتهم من
العاديني)).
وتدل درا�سات كرودر وجاالجر
على �أن املوهوبني �أكرث �شعبية
و�أكرث تكيف ًا مع البيئة من الأطفال
العاديني).
/ 3اخل�صائ�ص العقلية:
يتمتع املوهوبون بقدرات
عقلية تفوق القدرة العقلية
عند العاديني و�إن �أكرث �أ�صحاب
املواهب يكون عمرهم العقلي �أكرب
من عمرهم الزمني والنمو العقلي
لديهم يعادل � 1.3سنة عقلية مقابل
�سنة زمنية واحدة يف الأقل يف حني
�أن النمو العقلي للعاديني مت�ساو
عقلي ًا وزمني ًا .
 4تربية ورعاية املوهوبني:
هنالك �أ�ساليب عدة لرعاية
املوهوبني نذكر من �أهمها:
/1الت�رسيع والتعجيل من
�أهم الأركان الأ�سا�سية يف رعاية
املوهوبني وهو �أن نقدم لهم
برناجم ًا مرن ًا قاب ً
ال للتغري وهذا
متمثل يف الت�رسيع والتعجيل
�أي منح فر�ص للموهوبني تدعم
موهبتهم وترعاهم ويتم ذلك عن
طريق:
(�أ) القبول املبكر يف املدر�سة:
يقبل الطفل املوهوب يف املدر�سة
االبتدائية يف �سن اخلام�سة �أو
قبلها.
(ب) اجتياز ال�صفوف :بعد �أن
يدخل الطالب املدر�سة وي�ستمر
يف التعلم وتظهر عليه قدرة تفوق
عالية ميتحن الطالب ويف حالة
اجتيازه للمو�ضوعات بنجاح

ي�سمح له باجتياز �صف �أو �صفوف
درا�سية من غري �أن يق�ضي فيها
املدة املقررة.
(جـ) ي�سمح للطلبة باداء
االمتحانات املدر�سية املختلفة
كلما �أح�سوا ب�أنهم قادرون على
اجتيازها وهذا يدفعهم الجتياز عدة
�صفوف من غري النظر �إىل ال�سنوات
التي ق�ضاها يف الدرا�سة.
(د) دخول اجلامعة يف �سن
مبكر.
 /2االغناء واالثراء:
هو �أحد الأركان الأ�سا�سية يف
رعاية املوهوبني وتربيتهم
ويعني �إ�ضافة مواد جديدة تتحدى
قابليات وقدرات املوهوبني يف
حقول الريا�ضيات والفيزياء
والعلوم واللغات �أو غري ذلك فعن
طريق الكتب واملجالت العلمية
احلديثة ومن خالل اال�ستغالل
الكامل للمختربات وعمل البحوث
ن�ستطيع �أن نرثي املنهج.
/ 3املدار�س اخلا�صة �أو ال�صفوف
اخلا�صة:
من الأ�ساليب الأخرى واملطبقة
يف بلدان العامل املتقدم املدار�س
اخلا�صة �أو ال�صفوف اخلا�صة
وهي تدري�س الطلبة املوهوبني
يف مدار�س خا�صة تنظم براجمها
ومناهجها وفق ًا لتحدي قدرات
و�إمكانات ال�شخ�ص املوهوب،
وتر�ضي طموحاتهم وت�شبع حب
اال�ستطالع عندهم.
مناهج

خا�صة

 /4جتهيز
للموهوبني:
ويتم ذلك من خالل اتباع
الآتي-:
 - 1الت�أكيد على البنية الكلية
واملبادئ الأ�سا�سية ملجاالت
املو�ضوعات الدرا�سية ،ولي�س
على احلقائق املنفردة.
� - 2أخذ املنبهات وامل�ؤ�رشات
من ميول وا�ستعدادات الطلبة.
 - 3الت�أكيد على كيفية ا�شتقاق
املعلومات ولي�س على املعلومات
نف�سها �أي التفريق بني احلفظ
والتذكر وبني الفهم وال�سماح
للطلبة على الربط بني احلقائق
العلمية وا�ستنتاج �أفكار جديدة.
 - 4تو�سيع املنهج الدرا�سي
ومده �أفقي ًا وعمودي ًا �أي تو�سيع
املنهج وتعميق املادة العلمية
التي يحتويها ذلك املنهاج.
 - 5توفري وتقدمي االر�شادات
والتو�صيات ،كحماية الطلبة
املوهوبني من االنحراف الذي
قد يحدث نتيجة للرعاية الزائدة
و�شعور بع�ضهم ب�أنهم �أعلى م�ستوى
من الآخرين.
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�أليجري و�صفقات الكالت�شيو
يف ذهاب ن�صف نهائي م�سابقة ك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية املحرتفة
تفوق ملان �سيتي  ..وتعادل بني ت�شيل�سي و�أر�سنال ي�سيطران على �صحف �إيطاليا

قاد املهاجم الأرجنتيني �سريجيو �أجويرو فريقه مان�ش�سرت
�سيتي لتحقيق فوز �صعب على �ضيفه بري�ستول �سيتي
 2-1الثالثاء املا�ضي على ملعب "االحتاد" ،يف ذهاب الدور
ن�صف النهائي من م�سابقة ك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية
املحرتفة لكرة القدم .وتقدم بري�ستول �سيتي � ّأوال عرب بوبي
ريد من ركلة جزاء يف الدقيقة  ،44قبل �أن يعادل كيفن دي
بروين الكفّ ة ملان�ش�سرت �سيتي يف الدقيقة  ،55ثم �أحرز
البديل �أجويرو هدف الفوز يف الدقيقة الثانية من الوقت
بدل ال�ضائع .ويقام لقاء الإياب يوم الثالث والع�رشين من
ال�شهر احلايل على ملعب بري�ستول �سيتي .يف حني تعادل

ت�شيل�سي �أمام �ضيفه وجاره اللندين �آر�سنال بدون �أهداف
�أول �أم�س الأربعاء على ملعب "�ستامفورد بريدج" ،يف نف�س
البطولة .ومن املقرر �أن تقام مباراة الإياب يوم الرابع
والع�رشين من ال�شهر احلايل على ملعب "الإمارات" ،حل�سم
املت�أهل �إىل املباراة النهائية .ووا�صل البلوز �أف�ضليته
ورفع فابريجا�س كرة ف�شل �ألون�سو يف الو�صول �إليها بر�أ�سه
لت�ستقر عند موراتا الذي �أ�ساء التعامل معها ،وخرج ويل�شري
من امللعب م�صابا ليدخل مكانه حممد النني ،قبل �أن يهدر
موراتا فر�صة جديدة عندما �سدد الكرة من زاوية �ضيقة
حتت ج�سد �أو�سبينا لت�صطدم بالقائم بالدقيقة  .58ودخل
�سان�شيز ت�شكيلة �أر�سنال مكان الكازيت ،قبل �أن يطلق
مو�سي�س ت�سديدة جديدة ت�ص ّدى لها �أو�سبينا يف الدقيقة ،66
وجرب البديل ويليان
وبعد دقيقة واحدة �ضل كري�ستين�سن �شباك �آر�سنال بر�أ�سية حلظة خروج �أو�سبينا من مرماهّ .
تعر�ض فابريجا�س
حظه بت�سديدة مل
ّ
ت�سبب م�شكلة لأو�سبينا ،وطالب العبو ت�شيل�سي بركلة جزاء يف الدقيقة  89بحجة ّ
للعرقلة� ،إال �أن احلكم �أمر مبوا�صلة اللعب بعد اللجوء لتقنية الفيديو جمددا لينتهي اللقاء بالتعادل ال�سلبي.

يف اجلولة الـ 18من دوري الليجا الإ�سباين للدرجة الأوىل
�إ�سبانيول ي�ضاعف معاناة ماالجا

عمق �إ�سبانيول جراح م�ضيفه ،ماالجا ،وفاز عليه
 ، 1-0يف اجلولة الـ 18من الدوري الإ�سباين .ويدين
�إ�سبانيول بالف�ضل يف هذا الفوز ،لالعب و�سطه،
�سريجي داردير ،الذي �سجل هدف املباراة الوحيد،
يف الدقيقة ال�ساد�سة .الفوز رفع ر�صيد �إ�سبانيول
�إىل  23نقطة ،يف املركز الرابع ع�رش ،فيما ظل
ماالجا يف املركز التا�سع ع�رش ،قبل الأخري ،بر�صيد
 11نقطة .ويف �إطار مباريات ربع نهائي ك�أ�س ملك
�إ�سبانيا ،والتي �أقيمت �أول �أم�س الأربعاء ،ت�أهل
نادي ريال مدريد �إىل ربع نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
رغم تعادله مع نومان�سيا من الدرجة الثانية بنتيجة
( ،)2-2على ملعب �سانتياجو برنابيو ،م�ستفي ًدا من
فوزه يف مباراة الذهاب بثالثية نظيفة� .أحرز لوكا�س
فا�سكيز هديف ريال مدريد يف الدقيقتني  11و ،59فيما �سجل جيلريمو فرنانديز هديف نومان�سيا يف الدقيقتني  45و.82
دخل العبو زين الدين زيدان املباراة بهدف تقدمي �أداء جيد من �أجل م�صاحلة اجلماهري بعد النتائج املخيبة يف الفرتة
املا�ضية� ،آخرها التعادل �أمام �سيلتا فيجو يف الليجا .وغاب عن قائمة ريال مدريد كل من كري�ستيانو رونالدو ولوكا
مودريت�ش ومار�سيلو وجاريث بيل ،ف�ضالً عن ا�ستبعاد �سريجيو رامو�س ب�سبب اال�صابة .كما ت�أهل فريقا ديبورتيفو
�أالفي�س وليجاني�س� ،إىل ربع نهائي الك�أ�س ،بعد
تخطيهما لكل من فورمينتريا وفياريال ،على
الرتتيب .وح�سم ديبورتيفو �أالفي�س ،لقاء العودة
الذي �أقيم اليوم بهدفني نظيفني ،حمال توقيع
املهاجم �إيرميدين دميريوفيت�ش ،و�ألفون�سو
بيدرازا .وبذلك ،رفع �أ�صحاب الأر�ض ،النتيجة
الإجمالية ملباراتي الذهاب والعودة �إىل (،)5-1
وتنتهي مغامرة الفريق القادم من الق�سم الثالث،
الذي خ�رس لقاء الذهاب على �أر�ضه بنتيجة (.)1-3
فيما ف�شل فياريال يف تعوي�ض خ�سارته يف املباراة
الأوىل ،رغم فوزه على ليجاني�س بنتيجة (،)2-1
على ملعب "ال �سرياميكا" ،ليغادر البطولة.

اهتمت ال�صحافة الإيطالية �أول �أم�س الأربعاء ،بعدة �أخبار مهمة يف �سوق
االنتقاالت ،والتطرق للم�سرية املمتازة للمدرب ما�سيمليانو �أليجري مع
يوفنتو�س يف الفرتة الأخرية ،بعد بداية مو�سم �صعبة مع البيانكونريي.
وو�ضعت �صحيفة (كوريري ديلو �سبورت) �صورة لنجم فريق بر�شلونة،
رافينيا ،وكتبت "�إنرت ورافينيا ،الربازيلي �أ�صبح هدف النرياتزوي يف
�سوق االنتقاالت ،وهناك حماولة �إيجاد اتفاق حول ا�ستعارته ،تبقت خطوة
على ال�صفقة" .كما �أ�شارت �إىل احتفال مدرب فريق نابويل ماورت�سيو
�ساري بعيد ميالده التا�سع واخلم�سني�" :ساري يحتفل بثالث هدايا،
فريدي من بولونيا ،والإ�سكوديتو ودولبريج ،ويف نف�س الوقت هناك نية
لتقدمي عر�ض لدولوفيو" .من جانبها ،و�ضعت �صحيفة (توتو �سبورت)
�صورة للأملاين �إميري كان ،على �صدر �صفحتها الأوىل ،وكتبت "يويف-
كان"� :صفقة مزدوجة ،الأملاين لديه رغبة يف القدوم للبيانكونريي يف
يونيو ،ورف�ض عر�ضني من بايرن ومان�ش�سرت �سيتي ،الالعب لديه �أف�ضل
الأرقام يف الدوري الإجنليزي من ناحية ا�ستعادة الكرة والفوز بالكرات
خا�صا مبدرب
الهوائية"� .أما (ال جازيتا ديلو �سبورت) فقد �أفردت
تقريرا ً
ً
يوفنتو�س ما�سيمليانو �أليجري ،وكتبت "يويف ،مل يكن �أب ًدا بهذا احلد
الأق�صى� ،أليجري يفوز �أكرث من غريه و�سوف نو�ضح ملاذا" .كما �سلطت
ال�ضوء على ال�شجار املثري للجدل يف و�سائل الإعالم الإجنليزية ،بني
املدرب الإيطايل لت�شيل�سي �أنطونيو كونتي ومدرب مان�ش�سرت يونايتد
جوزيه مورينيو" :مو -كونتي :معركة �أخرى ممتازة".

فوز قاتل لهيت على رابتورز
يف دوري ال�سلة الأمريكي

وين
�سجل
�إلينجتون الرمية
احلا�سمة ،قبل 0.3
ثانية على النهاية،
ليمنح ميامي هيت
فوزا مثريا 90-
 ،89على تورونتو
رابتورز ،يف دوري
كرة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني� ،أول
الأربعاء.
�أم�س
دميار
ومنح
ديروزان التقدم
لرابتورز ،بعدما
تابع كرة �أهدرها بنف�سه ،قبل  3.1ثانية على النهاية ،لكن �إلينجتون رد
برمية ثنائية ،انتزعت االنت�صار لهيت .ووا�صل هيت نتائجه الإيجابية،
يف الفرتة الأخرية ،وحقق فوزه اخلام�س على التوايل .و�ساهم جوران
دراجيت�ش �أي�ضا يف انت�صار هيت ،بعدما �سجل  24نقطة ،وا�ستحوذ على
 12كرة مرتدة ،و�أ�ضاف زميله بام �أديبايو  16نقطة ،وا�ستحوذ على 15
كرة مرتدة ،فيما �أحرز �إلينجتون  15نقطة ،وح�سم وايت�سايد  13نقطة،
وا�ستحوذ على  15كرة مرتدة .ويف املقابل �أحرز ديروزان  25نقطة
لرابتورز ،لكن ذلك مل يكن كافيا ملوا�صلة م�سرية االنت�صارات ،التي
توقفت ،بعدما فاز الفريق يف خم�س مباريات متتالية.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

يف اجلزء الثالث واالخري مع احل�صاد الريا�ضي بالبالد

الريا�ضة االرترية تخرج ب�سجل حافل بااللقاب والتتويجات

�سبتمرب
دندن يحرز لقب دوري عن�سبا لكرة القدم
توج فريق دندن بطالً لبطولة دوري
الدرجة االوىل لكرة القدم باقليم عن�سبا
بعيد فوزه يف املباراة اخلتامية على مناف�سه
وو�صيفه الهالل بهدفني مقابل هدف واحد
على ملعب مدينة كرن.
و بهذا الفوز متكن من التتويج للمرة
االوىل بلقب بطولة عن�سبا  ،بعد �أن لعب
املباراة بفر�صتي التعادل �أول الفوز
للتتويج باللقب.
فخامة الرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي ي�ستقبل منتخب
الدراجات
ا�ستقبل فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي
يف التا�سع من �سبتمرب .منتخب الداراجات
امل�شارك يف بطولة العامل الت�سعني للدراجات

قرب �إقز�آبهري يف �سباق الكبار ،واملت�سابقني
حتت �سن الثالثة والع�رشين عاما مريون
ابرهام وعوت هبتوم وزمنف�س �سلمون
وحماري ت�سفاظيون و�ساميون مو�سي.
عوت هبتوم حاز على ن�صيب �أوفر من الثناء
ووجدت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية �إ�ستقباال حافال لدى و�صولها �إىل
�أر�ض الوطن.
وكان يف �إ�ستقبال البعثة مفو�ض الثقافة
والريا�ضة ال�سفري  /زمدي تخلي و�أع�ضاء
االحتاد العام للدراحات الهوائية الذين
قدموا باقات الورود الع�ضاء البعثة.
االو�سط ي�ست�أثر �ألقاب ن�صف املاراثون
�إحت�ضنت �شوارع ا�سمرا �أحداث الن�سخة
ال�سنوية الثالثة والع�رشين من البطولة
الوطنية ل�سباق ن�صف املاراثون  ،حيث تربع
العداء فلمون

الهوائية املقامة يف الرنويج من ال�سابع ع�رش
وحتى الرابع والع�رشين من �سبتمرب اجلاري.
واعرب فخامته لهم عن امنياته الطيبة
وقال "ان االجنازات التي حتققت يف �سباق
الدراجات وامل�ستوى الذي مت الو�صول اليه
،يعك�س اال�ستثمار اجلاري يف الريا�ضة عامة،
م�شددا على �رضورة القيام بعمل قوي لرفع
م�شاركة االرتريني يف خمتلف املناف�سات
الدولية ،والعمل لتن�شئة ريا�ضيني لي�س
يف ا�سمرا وح�سب بل يف بقية االقاليم
واملديريات.
منتخبنا الوطني يقدم وجه يليق به يف مونديال
الرنويج ب�سباق ال�سرعة
�أقيمت مناف�سات بطولة العامل للدراجات
الهوائية على الطريق ب�سباق ال�رسعة �ضد
عقارب ال�ساعة لل�شباب ملا دون  23عاما.
وكان منتتخبنا الوطني ال�شاب رقما �صعبا
يف �أجواء املناف�سة بالبطولة التي جرت يف
مدينة بريجن الرنويجية  ،وحاز الدراج ال�شاب
عوت هبتوم املركز ( )116منهيا ال�سباق
بفارق ( 17دقيقة و 4ثانية) عن املتوج
باملركز االول.
وعالوة على نيله هذا املركز قدم عوت
هبتوم مردودا كبريا يف جمريات ال�سباق
وكان ندا قويا �أمام جنوم اللعبة االوروبني
بانفراداته وقيادته للمجموعة االمامية على
مدار ال�سباق.
و�شاركت البالد بكل من ناتنائيل برهاين
وخم�سب دب�ساي ومريون ت�شومي وامانئيل

عندي من االقليم اجلنوبي على الريادة
يف فئة الرجال  ،يف الوقت الذي كانت فيه
دول�شي ت�سفاي تربهن على جنوميتها
بتحقيقها لقب ال�سيدات.
دندن بط ًال لك�أ�س ال�سوبر بالإقليم الأو�سط
�إحت�ضن �أ�ستاد �أ�سمرا نهائي بطولة ك�أ�س
ال�سوبر للإقليم الأو�سط بني فريق دندن
بطل الدوري وفريق البحر الأحمر احلائز على
ك�أ�س �إدارة االقليم اال�سط ،و�سط ح�ضور
جماهريي غفري.
و�أ�ستطاع فريق دندن تعديل النتيجة
ل�صاحله بعد �إنتهاء وقت املباراة الأ�صلي
بدون �أهداف ،من خالل ركالت الرتجيح ومن
ثم الفوز على فريق البحر الأحمر ب�أربعة
�أهداف مقابل هدف واحد ،بعد �أن كان البحر
الأحمر متقدما ً على فريق دندن بنقطة
واحدة.
دورة ملدربي كرة ال�سلة بالبالد
�إ�ستكماالً للن�شاطات التي تتم من �أجل
النهو�ض مبن�شط كرة ال�سلة والدفع بها
نحو الأمام ،وبالتعاون مع اللجنة الأوملبية
الإرترية والإحتاد الدويل لكرة ال�سلة ،نظمت
دورة تدريبية يف امل�ستوى الثاين ملدربي
كرة ال�سلة القدامى.
نوفمرب
فريق �سمبل وجنومه ال�شباب يودعون
بوركينافا�سو على �أنغام الإنت�صارات
�أختتمت مناف�سات الن�سخة الثالثني

لطواف بوركينافا�سو للدراجات الهوائية
بتتويج الدراج االرتري ال�شاب �ساميون
مو�سيي بو�صافة اللقب.
يف الن�سخة ال�ساد�سة من طواف رواندا منتخبنا
الوطني يت�شبث مبكا�سبه ال�سابقة
ك�شفت املراحل ال�سبعة من طواف رواندا
واملرحلة اال�ستهاللية عن �أخر اال�رسار على
�صعيد نتائج الدراجني يف جميع اال�صعدة
والفرق ،بقدر ماك�شفت عن كم هائل من
املناف�سة الثنائية بني منتخبات القارة
ال�سمراء من جهة والفرق العاملية امل�شاركة
باال�ستحقاق الرواندي.
وكان اللقب الوحيد ملنتخبنا الوطني يف
هذا اال�ستحقاق من ن�صيب الدراج ال�شاب
ناتنائيل مربهتوم الذي قدم �أوراق �إعتماده
بقوة يف اول م�شاركاته باال�ستحقاقات
اخلارجية  ،بح�صده لقب �أ�سد العقبة بجدارة
وا�ستحقاق بعدما جمع  48نقطة.
وتفوق ناتنائيل مربهتوم يف �أخر املراحل
على املت�صدر ال�سابق اجلنوب افريقي
�إدوارد جرين .
ويف ترتيب الفرق  ،غرد فريق دامين�شن
داتا وحيدا يف ال�صدارة متقدما على منتخب
رواندا الثاين وفريق بايك �إيد الثالث  ،فيما
ذهب املركز الرابع ملنتخبنا الوطني.
العداء هزقيل تولدي يرتدي ثوب الت�ألق يف
ن�صف املارثون
عزف العداء االرتري هزقيل تولدي �أجمل
االحلان وتوج بلقب ن�صف املاراثون يف
فرن�سا  ،املن�ضم للدوري املا�سي العاملي.
فيما �أل املركز الثالث لالرتري االخر
امل�شارك بال�سباق افورقي برهاين.
�إ�سدال ال�ستار عن مهرجان تن�شئة املواهب
�أ�سدل ال�ستار عن فعاليات الن�سخة
العا�رشة ملهرجان تن�شة املواهب الريا�ضية
باالقليم االو�سط  ،و�سط ح�ضور عدد كبري
من امل�س�ؤولني و�أولياء االمور والريا�ضيني .
املنا�سبة اخلتامية التي �إحت�ضنها �إ�ستاد
�أ�سمرا الدويل �شهدت تقدمي عدة فقرات
من �ضمنها �إ�ستعرا�ض لفرق مديريات
االقاليم ال�ستة ع�رش  ،اىل جانب �إجراء عدد
من املباريات النهائية و�سباقات العدو
والدراجات الهوائية.
�إنعقاد �أعمال م�ؤمتر جلان العمل الريا�ضي
جرت بقاعة مفو�ضية الثقافة والريا�ضة
بالعا�صمة ا�سمرا � ،أعمال م�ؤمتر جلان
العمل الريا�ضي بتقدمي تقارير االحتادات
الريا�ضية وو�ضع فهم م�شرتك ب�ش�أن
االنتخابات الريا�ضية املقبلة.

العدد ()77

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

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

قالأب جيال قابر و�أرون كفلي ي�سطعان يف �سماء
القوى العاملية
�سطر �سفراء العاب القوى االرتري �سطورا
جديدة يف �صفحات الت�ألق واالبداع .ففي بالد
ال�شم�س البازغة � ،أحكم العداء ال�شاب قالأب
جيال قابر قب�ضته مباراثون �أو�ساكا الياباين
لعام 2017م بتتويجه باملركز االول بكل
جدارة وا�ستحقاق.
ويف ا�سبانيا  ،كان املعدن النفي�س
مالزم للكفاءات االرترية حيث ظفر العداء
ال�شاب �أرون كفلي بلقب �إ�ستحقاق الخرتاق
ال�ضاحية .
�أكتوبر
زرئي �سناي تد�سي ثامنا ً يف ماراثون �شيكاجو
�سجل العداء االرتري املخ�رضم زرئي �سناي
تد�سي م�شاركة مظفرة مباراثون �شيكاغو
للعدو لعام . 2017
و�أنهى فتى دباروا الذهبي  ،م�سافة
ال�سباق الذي �شهد م�شاركة وا�سعة من قبل
جنوم االخت�صا�ص واملتميزين عامليا ً  ،يف
املركز الثامن .
فريق االت�صاالت يثبت معدنه بال�صني
قدم فريق االت�صاالت وجنومه م�ستويات
مرموقة يف طواف ال�صني للدراجات الهوائية
( ، )TOUR OF TAIHU LAKEوكان
اف�ضل ترتيب لدراجي فريق االت�صاالت عرب
و�صيف بطل افريقيا مريون ابرهام الذي
حجز املركز احلادي والثالثني.
وت�ألق دراج فريق االت�صاالت دانئيل
هبتي مكائيل ب�أف�ضل طريقة ممكنة يف
الطواف ال�صيني بعدما حاز على مرتبة
ال�رشف وارتدي القمي�ص ال�رشيف اخلا�ص ،
مبرتبة الداج املناف�س.
ويف �أول م�شاركاته اخلارجية مع الفريق
اال�صفر قدم ال�شاب دانئيل هبتي مكائيل
مرحلة متميزة  ،جعلته مناف�سا بارزا خلرية
الدراجني واملر�شحني االوائل بالطواف.
دندن يتوج ببطولة الأبطال الوطنية للفرق
�أكمل فريق دندن مو�سمه الرائع وتوج
بلقب البطولة الوطنية للفرق االحد املا�ضي
ب�إ�سقاطه غرميه اللدود البحراالحمر يف
امل�شهد اخلتامي للبطولة التي �إنطلقت يف
الثالثني من �سبتمرب حتت �شعار "الريا�ضة
للتنمية".
وقلب دندن الطاولة على البحراالحمر ،
وحول ت�أخره بهدف اىل فوز غايل بهدفني
 ،ليقب�ض على تاج البطولة االقوى واالهم
على م�ستوى البالد  ،ويكتب تاريخا جديداً
نا�صع البيا�ض بالبطولة الوطنية.
م�شروع �إعدادي لتطوير الريا�ضة الن�سوية
�أطلق االحتاد العام لكرة القدم بالتعاون
مع اجلهات ال�رشيكة م�رشوع �إعدادي يهدف
للنهو�ض بكرة القدم الن�سوية و�ضمان
م�ستقبلها الواعد.
جاء ذلك يف منا�سبة ح�رضها قادة مفو�ضية
الثقافة والريا�ضة واالحتاد العام لكرة القدم
واالحتاد الوطني لل�شباب والطلبة ووزارة
الدفاع � ،أقيمت للوقوف على املراحل التي
بلغها امل�رشوع ومدى تنفيذ براجمه.
العداء حممد نورح�سني يقدم نف�سه بطريقة
مميزة اللعاب القوى العاملية
دون العداء االرتري ال�شاب حممد
نورح�سني �إ�سمه الول مرة يف �سجالت
بطوالت العاب القوى العاملية  ،بعيد
حتقيقه املركز الثاين يف ملتقى فين�سيا
االيطايل للماراثون.
دي�سمرب
داويت مياين جنم يتلألأ يف �سماء ال�صني
عقب  3مراحل من التناف�س والندية
 ..طوى فريق �سمبل للدراجات الهوائية
م�شاركته بطواف غواجنزو ال�صيني �سالكا ً
طريق االنت�صارات وحممالً بالتتويجات.
ونال الدراج ال�شاب داويت مياين على

املرتبة الثالثة يف املرحلة بعدما ت�أخر بفارق
 17ثانية فقط عن الفائز باملرحلة الدراج
االجنليزي ماك�س �ستيدمان.فيما تبواء
الدراج االرتري االخر �أمانئيل ظقاي على
املركز الرابع و�ساميون مو�سيي على املركز
التا�سع بفارق دقيقة و 5ثواين.
وعاد الدراج ال�شاب داويت مياين و�أ�ست�أثر
على لقب �أ�سد العقبة يف �أول م�شاركاته خارج
القارة ال�سمراء  ،و�أول تتويج للفرق االرترية
يف اال�ستحقاقات اخلارجية  ،مدونا �إ�سمه
ب�أحرف من نور يف تاريخ �سباقات الدراجات
الهوائية.
دورة ت�أهيلية للمدربني الكرويني
يف �إطار اجلهود امل�ستمرة لالرتقاء
بالقدرات التدريبية يف من�شط كرة القدم
بالبالد ،نظم االحتاد العام لكرة القدم
بالتعاون بينه وبني االحتاد الدويل لكرة
القدم دورة ت�أهيلية للمدربني حول �إعداد
اللياقة البدنية.
تد�شني م�شروع تدريبي للكرة الطائرة
�إ�ستكماال للجهود الرامية للنهو�ض
مبن�شط كرة الطائرة بالبالد  ،د�شن االحتاد
العام لكرة الطائرة بالتعاون بينه وبني
االحتاد الدويل للكرة الطائرة  ،م�رشوع (هاب)
التدريبي بقاعة مع�سكر دندن املغطاة يف
ا�سمرا.
ظقاي طعوماي يقب�ض على الو�صافة ونازريت
ولدو �سابعة يف الهند
يف �سباق عرف م�شاركة عدائني خم�رضمني
ومن ال�صف االول  ،حقق العداء االرتري ظقاي
طعوماي الو�صافة يف �إ�ستحقاق كولكاتا
الهندي .هذا ويف �سباق ال�سيدات الذي جرى
بالهند �أي�ضا ،حازت العداءة االرترية نازريت
ولدو على املركز ال�سابع .
الدراج متكل �إيوب يطوي �صفحة دامين�شن داتا
ويفنح �أخرى مباليزيا
�ضمن �أخبار تنقالت الدراجني املحرتفيني
من فريق لأخر يف فرتة االنتقاالت العاملية
احلالية  ،كان للنجوم االرتريني ن�صيب
م�ستحق ومهم.ومن �ضمن هذه االنتقاالت
املعلنة حلد االن � ،أكد الدراج ال�شاب متكل
�إيوب يف ح�سابه ال�شخ�صي على مواقع
التوا�صل االجتماعي �إن�ضمامه اىل فريق
()Terengganu Cycling Team
املاليزي للدراجات الهوائية.
هذا واىل جانب متكل  ،عرفت ال�ساحة
العاملية للدراجات الهوائية ن�شاطات �أخرى
لالنتقاالت كان �أبطالها حيث ت�ش�رس التقارير
اىل ان�ضمام الثنائي االرتري يوناتان هيلو
و�ساميون مو�سيي اىل فريق �ستارت فاك�س
البوليفي ملجاورة االرتري االخر اليا�س
افورقي الذي كان قد خا�ض بع�ض من
فرتات املو�سم املن�رصم معه.
"الإحالل والتجديد" ال�شعار الأبرز يف
االنتخابات الريا�ضية
ب�إجماع كل املتابعني واحلا�رضين ..تعترب
االنتخابات الريا�ضية نقطة فارقة يف
تاريخ الريا�ضة االرترية ومنعطف حا�سم
يف النهو�ض واالرتقاء باملخزون االداري يف
املجال الريا�ضي  ،ناهيك على كونها فر�صة
ملح�سابة الذات والتعلم من �أخطاء ال�سابق
والعمل على منجزات قادمة �ستكون لها
�إرتدادات �إيجابية يف امل�ستقبل القريب ،
وينتظر �أن حتدث الفارق يف عملية تفريخ
املواهب الريا�ضية واالهتمام بالفئات
الن�سوية ...
دورة ت�أهيلية ملدربي كرة الطائرة ال�شاطئية
بالبالد
�أقيمت مبقر اللجنة االوملبية  ،فعاليات
الدورة الت�أهيلية التي ينظمها االحتاد العام
للكرة الطائرة بالتعاون والتن�سيق بينه وبني
االحتاد االفريقي لكرة الطائرة (، )CAVB
الهادفة لالرتقاء بالقدرات التدريبية يف كرة
الطائرة ال�شاطئية.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()77

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

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�صدى
احلروف

�ساوا ..دومة ا لثورة
و�سقف الدولة!!!..
جمال بحالياي

ٍ
قرن م�ضى من ت�أ�سي�س مع�سكر
ربع
�ساوا مهبط روح ال�شباب الإرتري ومهوى
وجدانهم وهممهم الكبرية العالية ..من الدفعة الأوىل لطوابري اخلدمة
ٍ
و�صفوف مرتا�سة من ال�سواعد
الوطنية وحتى الدفعة الـ  31م�سرية حا�شدة
القوية والكواهل اجلبارة التي حملت هموم �شعب وم�س�ؤولية بناء �إرتريا
احلرة والدفاع عن حدودها اجلغرافية والتاريخية� ..ساوا مبكانتها القومية
والإ�سرتاتيجية ظلت على مدى حقب تاريخها امل�رشق دومة �شاخمة للثورة
ون�ضال �شعب قا�س مرير ..كل �سفح وتلٍ ورابية وقمة جبل حول (�ساوا)
يحمل جنباته �صدى الثورة وعطر الكفاح و�أريج ن�ضال خالد�( ..ساوا) التي
�أهلت �شباب �إرتريا وهي�أت الطاقات والقدرات و�إنت�شلت �شباب �إرتريا الذي
ظل لعقود حائر ًا قابع ًا بني �أ�سوار الذل وورطة الإ�ستعمار وقعر اخلوف
والدمار� ..ساقت هذه اجلموع �إىل قبلة الكفاح وحمط الرجولة والإرادة التي
ال تقهر�( ..ساوا) لت�صبح �ساوا �سقف ًا عالي ًا �شاخم ًا لوطن كرمي و�أر�ض حرة
�سامقة ..يبنيها �شباب طليعي وجموع رائدة ومتحررة و�أق�سمت بني تلك
الربوع الطاهرة �أن تظل وفية م�ؤمتنة على و�صايا ال�شهداء و�أمانة الأوفياء..
الإحتفال بعيد امليالد ور�أ�س ال�سنة يف �ساوا له طعم خا�ص ونكهة فريدة..
وكيف ال ..و�أن امل�ستقبل الزاهر الذي نتطلع �إليه يف مطلع هذا العام..
كانت �إنطالقته وزحفه من الدومة اخلالدة والربوع املطمئنة!!!..

قفاز ذكى ي�ساعد مر�ضى ال�شلل على حتريك يدهم

ك�شفت �رشكة نيوفكت الكورية
�أدوات
ب�إطالق
املعروفة
�إعادة الت�أهيل ،خالل معر�ض
االلكرتونيات اال�ستهالكية CES
 2018عن قفاز روبوتى جديد يهدف
�إىل م�ساعدة مر�ضى ال�شلل ومن
يعانون من �إ�صابة باحلبل ال�شوكى
على ا�ستعادة القدرة على ا�ستخدام
يدهم.
ووفقا ملوقع  Cnetالأمريكى ،ا�ستعر�ضت ال�رشكة منوذجا جتريبا من القفاز،
الذى اطلقت عليه ا�سم  ،NeoManoوامل�صنوع من اجللد ويبدو قليال مثل قفاز
الرماية� ،إذ يغطى فقط ثالثة �أ�صابع.
ودعم القفاز ب�أ�سالك التيتانيوم التى ميكنها حتريك الأ�صابع الثالثة لأداء
مهام مثل التقاط الزجاج ،وا�ستخدام فر�شاة الأ�سنان �أو فتح مقب�ض الباب ،كما
زود القفاز بوحدة حتكم مع اثنني من الإعدادات.
و�ستم �إطالق القفاز الذكى  NeoManoمبوقع التمويل اجلماعى كيك �ستارتر
للح�صول على التمويل الالزم ،خالل الربيع ومن املتوقع �أن ي�صبح متاحا
لل�رشاء فى وقت الحق من هذا العام.

ا�صطباحة
الثقه
�أ�شبه بكتاب حتتاج ثوانى
معدوده حلرقه لكنك حتتاج
�سنني لكتابته

ا�شهر االقوال �شعر
عن ال�صداقة
ال�صداقة..
�أ�سمى حُ ب يف الوجود ال�صديقة..
كنز ما يفنى �أبد
ال�صديقة..
رمز للحب اخللود حب طاهر..
ال نفاق وال حَ �سد
ال�صداقة..
كون ماله من حدود
ال�صداقة..
دار عي�شتها �سعد
ال�صداقه..
مالها �شرط وبنود
ال�صداقه..
�سا�سها (�صون العهد)
ال�صداقه..
مُبتداها ودود �إحرتام الود..
وع�شره للأبد غريبة حيل هالدنيا تفرقنا
ِ
بدون �شعور
وال ترحم وال تعطف وال تقدر �صداقتنا
�صحيح �أن الزمن دوّار و�أيام ال ّزمان
تدور
�صحيح �أن الوداع �صعب وهو �أعظم
م�صايبنا توادعنا ،وتفارق

�أول �إ�شارة مررو يف العامل

طياران يت�شاجران يف قمرة القيادة وتركا الطائرة ت�سري وحدها

�أوقفت خطوط الطريان
الهندية اثنني من طاقم
قيادة الطائرات عن
العمل ،بعدما زعم �أنهما
ت�شاجرا معا يف منت�صف
جوية ،وتركا
رحلة
ّ
الطائرة تعمل بـ"نظام
القيادة الآيل".
�صحيفة
وقالت
الإندبندنت الربيطانية،
�إن �رشكة "جيت" للخطوط
اجلوية حتقق يف مزاعم
تفيد �أن طيارا قد �صفع زميلته خالل مناق�شة حادة ع�شية ر�أ�س ال�سنة امليالدية،
خالل رحلة جوية من لندن �إىل مدينة مومباي الهندية.
ولفتت �إىل ما قيل ب�أن القائدة قد غادرت قمرة القيادة باكية ،و�رسعان ما حلق
بها زميلها .ونتيجة لذلك ،تُ رِ كت غرفة القيادة دون مراقبة يف الرحلة التي كان
على متنها  324راكبا 14 ،فردا من �أفراد الطاقم.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن القائدة تتولىّ التحكم يف الرحلة اجلوية "بوينج
 ،"777و�أن الواقعة حدثت بعد وقت ق�صري من �إقالع الطائرة يف رحلتها اجلوية
التي امتدت � 9ساعات.
وحل�سن حظ مئات الركاب الذي كانوا على منت الطائرة ،ف�إن الطائرة هبطت
الحقا ب�سالم دون �أن ُي�صاب �أحد.
وقالت مديرية املالحة اجلوية املدنية الهندية (� )DGCAإنه مت تعليق رخ�صة
الط ّيار ،و�أمرت بالتحقيق يف احلادث.

متى واين مت ا�ستخدام ا�شارة املرور
الول مره يف العامل؟
�أول ا�شارة مرور بتاريخ  10دي�سمرب
 ،1868خارج الربملان الربيطاين
بلندن وكانت ا�شارة مرور هذه من
ت�صميم مهند�س ال�سكك احلديدية
«جون بيك نايت» لذا كانت هذه
الإ�شارة �شديدة ال�شبه بالإ�شارات
ال�ضوئية اخلا�صة بال�سكك احلديدية
يف ذلك الوقت
حتى �أنها كانت حتوي ذراعني
متحركني �أحدهما باللون الأحمر
والآخر باللون الأخ�رض وكانت
ت�ستخدم للتحكم باحلركة يف �أثناء
النهار ،بالإ�ضافة �إىل الأنوار الغازية
التي كانت ت�ستخدم يف �أثناء الليل.
مل تكن هذه الإ�شارة تعمل ب�شكل �آيل
�إمنا كان يتحكم بها �رشطي مرور يقف
بجانبها طوال الوقت .انفجرت هذه
الإ�شارة بعد �سنتني من تركيبها يف 2
يناير  1869م وت�سببت يف مقتل �رشطي
املرور الذي كان يقف بجانبها.

حتلق �شعر وجهها من
�أجل حبيبها
�شغلت الفتاة التايالندية �سوبرتا
�سا�سوفان البالغة من العمر ( 17عاماً)
مواقع التوا�صل االجتماعي وعناوين
ال�صحف ب�سبب القوة وال�شجاعة
التي تتمتع بهما لكي تواجه حالتها
املر�ضية النادرة ب�سبب احلب! نعم!
�سوبرتا املعروفة با�سم "ناتي" تعاين
من مر�ض ال عالج له ت�سبب يف تغري
مالحمها و�شكلها ،يدعى "متالزمة
الذئب" التي جتعل من ي�صاب بها كثيف
ال�شعر وي�شبه الذئب ،هذا املر�ض نادر
لدرجة �أن احتمال الإ�صابة ت�صل لـ 50
�شخ�ص ًا حول العامل فقط! دخلت ناتي �أو
�سوبرتا مو�سوعة غيني�س يف عام 2010
بعد ح�صولها على لقب �أكرث فتاة م�شعرة
يف العامل ،على الرغم من حماولتها
التخل�ص من ال�شعر عن طريق الليزر �إال
انه عاود النمو وظهر ال�شعر على كامل
ج�سمها ماعدا الكفوف وباطن القدمني
وباءت حماولتها بالف�شل .ولكن منذ
يومني انت�رشت على مواقع التوا�صل

االجتماعي �صور للمراهقة تاين برفقة
حبيبها الذي قررت من �أجله �أن حتلق
وجهها وك�شفت عن �شكلها اجلديد الذي
�صدم اجلميع وقد اكدت �أن كل هذا التغيري
من �أجل حب حياتها ،وقد قالت" :ل�ست
حبي الأول فقط ،بل �أنت حب حياتي"
هذا التحول الكبري �أثار �ضجة بني
رواد االنرتنت ولكن مل يفاجئ املقربني
من تاين لأن اجلميع يعرف مدى �إيجابية
تاين حيث �أنها كانت تعي�ش حياتها
ب�شكل طبيعي على الرغم من الألقاب
املزعجة يف املدر�سة ،وكان لها جملة
�شهرية" :ال �أ�شعر ب�أنني خمتلفة عن �أي
�شخ�ص ،ولدي الكثري من الأ�صدقاء..
فذلك الأمر ُي�شعرين بالتميز".

برجك اليوم!..

برج احلمل /طريقتك اخلبيثة فى التعامل مع
الزمالء ت�ضعك فى مواقف حمرجة ب�شكل دائم،
و�ضوحا .يتوقع لك علماء
وعليك �أن تكون �أكرث
ً
الفلك املرحلة املقبلة �أن تتعر�ض لكثري من
املواقف املزعجة ب�سبب ف�ضولك الزائد وطرق
احلديث امللتوى ما يثري غ�ضب املحيطني به.
برج الثور /احتدى املتاعب بقدراتك ومهاراتك التى متتلكها ،ف�أنت ت�ستطع
جتاوز �أزمات العمل .الوقت املقبل يحتاج �إعادة ترتيب �أوراقك املالية
وا�ستثماراتك لتقوم بت�شغيها ب�شكل جيد.
برج اجلوزاء /العمل بحاجة كبرية �إىل موا�صلة ما بد�أت من �إجنازات
من خالل عدم االنقاطع عن �أداء مهامك .الإقدام على �شىء جديد ي�صلك لرب
الأمان.
برج ال�رسطان /لأنك �شخ�ص جمتهد فى عملك� ،ستنال ترقية كبرية الفرتة
املقبلة� .سوف تكون قا�سية ج ًد ًا ،هناك الكثري من امل�شكالت التى �ستقع فيها
ولكنك �سوف تتغلب على �أغلبها.
برج الأ�سد /هناك الكثري من امل�شكالت التى تواجهها فى العمل ولكن عليك
�أن تك�سب كل من حولك كى ال ي�صيبك مكروه بالعمل�.سوف تكون من �أ�صعب
الفرتات التى ر�أيتها فى حياتك ،عليك �أن تتما�سك �أثناء كل امل�شكالت التى
�سوف تتعر�ض لها خالل �أيام.
برج العذراء /التفكري فى كل �شىء هو ال�سبب الرئي�سى ل�شعورك بالك�سل،
بالرغم من �أن لديك رغبة فى التقدم �إال �أن حالة التخبط التى تعي�ش فيها
ت�ؤثر عليك.
�أن ي�شعر بكثري من القلق ب�سبب خوفه من امل�ستقبل ،والتفكري فى التفا�صيل
ال�صغرية يربكه.
برج امليزان /ال�شغل لن تنتهى متاعبه ،فحاول تقليل ال�ضغوط والهروب
من م�شاكل ال�شغل ب�إجازة ملدة يومني.احلب �سوف يغري حياتك الفرتة
املقبلة ب�شكل كبري ،فاهتم ب�رشيك حياتك.
برج العقرب /ير�شحك اليوم مديرك فى العمل لتمثيل ال�رشكة فى م�ؤمتر
خارج البالد فاحر�ص على �إثبات جدارتك بذلك.
ال ت�صدق كل من ي�ضحك لك من حولك ،واحر�ص على انتقاء الأ�شخا�ص الذين
تتعامل معهم الفرتة املقبلة ،نزهة نيليلة عند امل�ساء مع العائلة فا�ستمتع
بذلك.
برج القو�س /ال تنخدع فى تعامل النا�س معك فى حميط العمل وقم مبا
يتوجب عليك القيام به من واجبات وال تق�رص حتى ال ت�شمت الناقمني عليك.
وجناحا
يتوقع لك علماء الفلك الفرتة املقبلة التخطيط حلياة �أكرث �سعادة
ً
وهذا ما يتوجب عليك القيام به.
برج اجلدى�/أنت فتحت م�رشوعا كبريا و�ستنال �شهرة كبرية.
الفرتة املقبلة �سوف تكون منهكة ج ًدا بالن�سبة لك ،حاول �أن ت�صفى ذهنك
قبلها.
برج الدلو /العمل يتطلب منك بذل مزيد من اجلهد كى تتمكن من الو�صول
لأهدافك التى ت�سعى �إليها .مقاومة الأ�شياء التى تعوقك عن حتقيق �أى �إجناز
فى امل�ستقبل.
برج احلوت /خطوات حا�سمة منك اليوم نحو حياة مهنية م�ستقرة الفرتة
املقبلة ،ال تدع زمالء العمل يبثون فيك الطاقة ال�سلبية.
ال تطلق العنان خليالك اليوم وتبحث عن املواقف ال�سلبية ،واحر�ص على
جتنب االنفعال والتوتر خا�صة عند اتخاذ قراراتك ال�شخ�صية املهمة.
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