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جمعية مربو النحل يف مندفرا تعقد م�ؤمترها ال�سنوي

عقدت جمعية مربو النحل يف
مديرية مندفرا التي تا�س�ست عام
 2011م�ؤمترها ال�سنوي .
وقدم رئي�س اجلمعية ال�سيد
تخ�ستي حدراي �رشحا يف امل�ؤمتر
حول ان�شطة اجلمعية وال�سلبات
وااليجابيات ،مو�ضحا انتاج
 21الف كنتال من الع�سل العام
املا�ضي  ،ويعترب ذلك زيادة

 %مقارنة بالعام

بن�سبة 15
ال�سابق.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول الرثوة
احليوانية يف مكتب الزراعة يف
االقليم اجلنوبي الدكتور عقبازقي
كفلي عن توزيع  18الف منحلة
جمانا لتطوير تربية النحل.
ودعا مدير مديرية مندفرا اىل
درا�سة االماكن املالئمة لرتبية

النحل وقيام مربوالنحل بان�شطة
الت�شجري.
وانتخب امل�ؤمتر الذي �شهد
حما�رضات من اخلرباء  ،جلنة
ادارية جديدة.
يجدر بالذكر ان جمعية مربو
النحل يف مديرية مندفرا ت�ضم 57
ع�ضوا ميتلكون اكرث من  900الف
منحلة حديثة وتقليدية.

حما�ضرات ال�ستخدام املكتبة الرقمية يف االقليم اجلنوبي

نظمت مكتبة رورا الرقمية
�سمنارات للطالب وعمال امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف مديريات مندفرا
و�صنعفي و�سقنيتي وعدي قيح
باالقليم اجلنوبي حول طريقة
ا�ستخدام املكتبة الرقمية.
هدفت ال�سمنارات تقوية ربط

الطالب واملعلمني بالتقانة احلديثة
والدفع باالبحاث التعليمية وتر�سيخ
ثقافة القراءة.
تناول ال�سمنار الذي الذي عقد يف
مدينة �صنعفي اال�ستفادة اجليدة من
تقانة املعلومات وتنزيل الربامج
 ،وو�سائل التعليم عرب �شبكة

املعلومات ونتائجها.
وقال م�س�ؤول مكتبة رورا الرقمية
ال�سيد /كفلوم مكئيل انه ينتظر من
الطالب اال�ستفادة اجليدة من التقانة
احلديثة للنجاح والتفوق التعليمي،
م�ؤكدا على تعوان مكتبة رورا الرقمية
يف هذا املجال.

�صيانة طريق ترى امني -دقمحري

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

حماية البيئة يف �شعب

اعلنت اجلمعية التعاونية ملزارعي �شعب العمل حلماية البيئة عامة وحفظ
املياه وحماية الرتبة ومتهيد االرا�ضي وحماية احلياة الربية خا�صة بالتن�سيق
بني االع�ضاء.
واكد اع�ضاء اجلمعية يف االجتماع الذي عقدوه على اال�ستعدادا الكامل جتهيزا
ملو�سم امطار اله�ضبة  ،وتقوية التاطري حلل التحديات تدريجيا.
ودعا مدير مديرية �شعب ال�سيد /حممد حامد ع�شكراي تعزيز م�شاركة
املزارعني يف التنمية واتخاذ االع�ضاء املبادرات اخلا�صة بهم وم�ساهمة
املهنيني الزراعيني لرفع االنتاج.
واو�صى االجتماع على تقييم دور اعادة توزيع االرا�ضي الزراعية ونتائجها
وم�شاتل القرى واملجتمع لتطوير املحميات والت�شجري.

ماي عيني� :إجتماع تقييم
�إعادة توزيع الأرا�ضي
�أكد االجتماع الذي عقد لتقييم
عمليات �إعادة توزيع الأرا�ضي
الزراعية يف مديرية ماي عيني يف
الثاين من مايو اجلاري �إحراز تقدم
ملحوظ .
و ت�أكد يف االجتماع الذي �شارك
فيه مدراء ال�ضواحي وم�س�ؤويل
فروع الوزارات وممثلي االحتادات
الوطنية ب�أن عمليات التوعية
التي جرت م�سبقا �ساهمت يف
�إجناح الربنامج.
ويف �سياق مت�صل عقد املدير
التنفيذي للمديرية ال�سيد  /منق�س
زمكئيل ل�سكان مناطق قالي بعاتيت

و�رسعي وحدي�ش عدي وغودي
اجتماعا �رشح فيه �أو�ضاع عملية
�إعادة توزيع الأرا�ضي الزراعية
 ،حيث وزعت وفقا للتعليمات
الأ�شخا�ص
احلكومية بتقدمي
املنتجني الذين �أكملو واجبهم
على غريهم  ،داعيا املزارعني اىل
التعاون مع اخلرباء الزراعيني
لتو�سيع �أن�شطتهم الزراعية.
بدورهم قال امل�شاركون يف
االجتماع ب�أن اختتام عملية توزيع
الأرا�ضي الزراعية يف �أوانها
�ساعدهم على التعرف يف مزارعهم
ومتهيديها يف �أوانها.

�إيرافايل :مطالبة بالدفع بربامج
جتميع القري وحمو الأمية

دعا ال�سكان مبنطقة �إيرافلي يف مديرية فورو �إىل الدفع بربامج جتميع
القرى وتعليم الكبار  ،وذلك من �أجل تقدم وتطور منطقتهم.
�أو�ضحوا ذلك يف ت�رصيحات �أدلو بها لوكالة الأنباء الأرترية ب�أن م�ؤ�س�سات
اخلدمات االجتماعية امل�شيدة يف املنقطة كالتعليم وال�صحة لعبت دورا كبريا
يف تخفيف اال�شكاليات والتحديات التي كانت تواجههم يف ال�سابق.
من جانبه قال مدير ال�ضاحية ال�سيد /حممود حممد علي ب�أن منطقة �إيرافلي
تقع يف منطقة �أوبيئة غري �آمنة  ،لذلك ينبغي التفكري م�سبقا لنقل املواطنني
�أىل �أماكن �أكرث �أمنا وا�ستقرارا  ،داعيا �إىل �إجراء درا�سة م�سبقة لتلبية متطلبات
املياه ال�صاحلة ال�رشب .
هذا ويقطن �ضاحية ايرافلي �سبعة �آالف مواطن يزاولون الزراعة والرعي
و�صيد الأ�سماك والتجارة.

املزارعون يف ( ماي ترا )
ي�ستعدون للمو�سم الزراعي املطري

جترى اعمال �صيانة طريق ترى
�إمني املمهد البالغ طوله  30كيلومرت
الثقيلة.واو�ضح
الآليات
بدعم
امل�رشف على اعمال ال�صيانة ال�سيد/
داويت عندبرهان ،ان ال�صيانة ت�شمل
تو�سيع الطريق وحت�سينه يف اجليوب

اجلبلية .واكد �سكان القرى العاملني
ل�صيانة الطريق على اهمية ال�صيانة
لالن�شطة االجتماعية واالقت�صادية
والتنموية  ،م�شيدين بالدعم
املعنوي  .يف غ�ضون ذلك تقوم
�رشكة ا�سبيكو لالن�شاءات ب�صانة

طريق دقمحري ظرونا املمهد.
وذكر املهند�س ت�سفازقي ف�سهايي
امل�رشف على العمل ان الطريق يعترب
ا�سا�سيا لربط املديريتني اجتماعيا
واقت�صاديا .حيث و�صلت ال�صيانة من
دقمحري اىل ماي عداقا.

يقوم املزارعون يف �ضاحية (ماي ترا ) مبديرية �صنعفي بنفري جماعي
حلفظ املياه وحماية الرتبة ومتهيد الأرا�ضي الزراعية ا�ستعدادا ملو�سم
اخلريف القادم .هذا وقد ا�ستهدف العمل حماية الرتبة من الإجنراف وال�سدود
واحلفاير من الدفن بالطمي .كما ي�سارع �سكان امبابدحن �إىل �إكمال ال�سد
الذي يتم ت�شييده يف املنطقة قبل حلول مو�سم الأمطار.هذا وتبعد �ضاحية
ماي ترا التي ت�ضم ثالث من القرى م�سافة  24كيلومرتا �إىل اجلنوب من مدينة
�صنعفي
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�أملانياجتري�إ�صالحاتيفاجلي�ش رئي�س كوريا اجلنوبية ي�ؤدي اليمني ويبدي ا�ستعداده لزيارة بيونغيانغ

بعد ك�شف «م�ؤامرة» ميينية

قالت وزيرة الدفاع الأملانية
�أور�سوال فون دير ليني اول ام�س
الأربعاء �أنها �سرتد على الك�شف عن
وجود متعاطفني مع اليمني املتطرف
بني �صفوف اجلي�ش الأملاين من خالل
�إجراء �إ�صالحات ،منها مراجعة
املفاهيم التي ت�شكل على �أ�سا�سها
اجلي�ش يف مرحلة ما بعد النازية.
واعتقلت ال�رشطة الأملانية جندي ًا
ثاني ًا ي�شتبه ب�ضلوعه يف خطة دبرها
�ضابط يف اجلي�ش وطالب مقبو�ض
عليهما بتنفيذ هجوم «متطرف»
و�إلقاء اللوم فيه على مهاجرين.
وقالت الوزيرة التي تتعر�ض

ب�سبب
النتقادات
�أ�سلوب تعاملها مع
هذه الف�ضيحة� ،أنها
�ستطلع جلنة الدفاع
يف الربملان يف جل�سة
خا�صة على التحقيق
يف الق�ضية وعلى
التعاطف مع اليمني
داخل
املتطرف
اجلي�ش.
وتعد الوزيرة التي
ي�شمل من�صبها قيادة �أركان القوات
امل�سلحة الأملانية حليفة مقربة من
امل�ست�شارة �أنغيال مركل التي ت�ستعد
خلو�ض االنتخابات الوطنية بعد
خم�سة �أ�شهر.
وقالت ليني �أن اجلي�ش يحتاج �إىل
خطة �أ�رسع و�أكرث كفاءة للإبالغ عن
وقائع وتهديدات حمتملة و�سيحتاج
�إىل تعزيز التوعية ال�سيا�سية
للجنود .و�أردفت« :نحتاج �إىل عملية
وا�سعة النطاق داخل اجلي�ش نف�سه،
و�أن نتحرك مع ًا من املجندين �إىل
القادة ومن املدربني �إىل الوزير».

برملان كو�سوفو يحجب الثقة عن احلكومة

حجب برملان كو�سوفو
اول ام�س االربعاء الثقة
عن احلكومة ما �سي�ؤدي اىل
انتخابات ت�رشيعية مبكرة
يف هذا البلد الذي ي�شهد
�أزمة �سيا�سية منذ اكرث من
�سنة.
و�سيكون امام الرئي�س
ها�شم تاجي مهلة تنتهي
حتى نهاية اال�سبوع لكي
يدعو اىل انتخابات يفرت�ض
ان تنظم ،بح�سب الد�ستور ،بعد
 45يوما على �سقوط احلكومة على
�أبعد تقدير.
وكان التحالف احلكومي ي�شهد
خالفات عميقة بني �أبرز حزبني
فيه ،حزب اليمني الو�سط برئا�سة
تاجي وحزب رئي�س الوزراء عي�سى
م�صطفى.
و�أعلن رئي�س برملان كو�سوفو
قادري في�سيلي ان  78نائبا من
ا�صل النواب ال 120يف الربملان،
والذين ح�رضوا اجلل�سة �أيدوا
مذكرة حجب الثقة مقابل 34
�صوتوا �ضدها.
وال�سبب الرئي�سي للت�صويت على
حجب الثقة هو اتفاق حول تر�سيم
احلدود مع مونتينغرو املجاورة،
وهو ال�رشط النهائي للح�صول
على اعفاءات من ت�أ�شريات دخول
يف دول االحتاد االوروبي.
وترف�ض �أبرز ثالثة �أحزاب
معار�ضة ب�شدة هذه اخلطوة
باعتبار ان االتفاق يق�ضم �آالف
الهكتارات من �أرا�ضي كو�سوفو.
ومنذ توقيع االتفاق ،اطلقت
املعار�ضة الغاز امل�سيل للدموع
يف الربملان يف عدة منا�سبات
كما نظمت تظاهرات يف ال�شارع
وبع�ضها تخلله �أعمال عنف.
وما �أجج اي�ضا االزمة ال�سيا�سية
يف كو�سوفو اتفاق اخر مت التو�صل
اليه مع �رصبيا يف منت�صف 2015
ومينح حكما ذاتيا �سيا�سيا لالقلية
ال�رصبية.
وترف�ض املعار�ضة اي�ضا ب�شدة

هذا االتفاق.
بعد حرب  1998-1999بني
التمرد االنف�صايل الألباين وقوات
بلغراد و�ضع جيب كو�سوفو حتت
�إدارة االمم املتحدة قبل �أن يعلن يف
 2008ا�ستقالله.

�أبدى الرئي�س اجلديد لكوريا
اجلنوبية مون جاي�-إن ا�ستعداده
اول ام�س الأربعاء لزيارة كوريا
ال�شمالية ،وللتفاو�ض مع ال�صني
والواليات املتحدة يف �ش�أن منظومة
للدفاع ال�صاروخي �أثارت جدل.
جاء ذلك بعد �أداء مون ،الذي
ينتمي للحزب الدميوقراطي ذي
التوجهات الليربالية ،اليمني
الد�ستورية رئي�س ًا للبالد يف مرا�سم
ات�سمت بالب�ساطة يف الربملان.
وذكر ناطق با�سم رئا�سة الأركان
يف كوريا اجلنوبية �أن مون حتدث
هاتفي ًا مع رئي�س �أركان اجلي�ش
يل �سون-جني وبحث معه الأحداث
املتعلقة بكوريا ال�شمالية.
ونقلت «وكالة يونهاب الكورية
اجلنوبية للأنباء» يف وقت �سابق
عن يل قوله ملون �إن اجلي�ش الكوري
اجلنوبي «م�ستعد للتحرك يف �أي
حلظة �إذا قام العدو با�ستفزازات«.
وذكرت الوكالة �أن مون عني يل

ناك-يون حاكم �إقليم جيوال رئي�س ًا
للوزراء على �أن يتم الإعالن عن ذلك
يف وقت الحق .
�إىل ذلك ،هن�أ الرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ يف ر�سالة مون ،الفت ًا �إىل
ان بالده م�ستعدة لت�سوية اخلالفات
مع �سيول بطريقة منا�سبة وعلى
�أ�سا�س التفاهم والثقة املتبادلني.
و�أو�ضحت «وكالة �أنباء ال�صني

اعلن االمني العام حللف �شمال
االطل�سي ين�س �ستولتنربغ يف لندن
ان احللف يدر�س جدوى �إر�سال
"ب�ضعة �آالف" من اجلنود اال�ضافيني
اىل �أفغان�ستان لدعم قوات االمن
املحلية يف الت�صدي ملتمردي
طالبان.
وقال يف ختام لقاء مع رئي�سة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي يف
داونينغ �سرتيت "تلقينا طلبا من
�سلطاتنا الع�سكرية بزيادة وجودنا
الع�سكري يف �أفغان�ستان بب�ضعة
�آالف رجل".
وا�ضاف "ندر�س هذا الطلب.
�سنتخذ القرارات حول م�ستوى
املهمة و�أهدافها يف اال�سابيع
املقبلة" .وتابع "لكن االمر ال
يعني العودة اىل عملية قتالية يف
�أفغان�ستان".
واو�ضح "�ستكون مهمة تدريب
وم�ساعدة وا�ست�شارة النني مقتنع

متاما بان الرد االف�ضل
الذي ميكن ان نواجه به
االرهاب ،ال�سالح االف�ضل
الذي منلكه �ضد االرهاب
هو تدريب القوات املحلية
للت�صدي له".
وقال ان م�س�ألة التعزيزات
�ستكون على جدول اعمال
مباحثات قمة االطل�سي التي
�ستعقد يف بروك�سل يف 25
مايو.
وقال "كما �سنتطرق اىل ما ميكن
للحلف االطل�سي القيام به لتكثيف
جهوده يف مكافحة االرهاب العاملي
خ�صو�صا من خالل دعم التحالف
املناه�ض لتنظيم الدولة اال�سالمية"
اجلهادي.
ور�سميا انهى االطل�سي مهمته
القتالية يف افغان�ستان يف نهاية
 2014ومل يعد ين�رش يف هذا البلد
�سوى قوة قوامها  13300رجل اكرث

اجلديدة» (�شينخوا) يف
تقرير �أن �شي عرب عن
تقديره الكبري لكوريا
اجلنوبية وللعالقات بني
البلدين يف ر�سالة التهنئة.
لكن التقرير مل يتطرق �إىل
كوريا ال�شمالية �أو منظومة
الدفاع ال�صاروخي التي
تن�رشها �أمريكا وتعار�ضها
ال�صني ب�شدة.
وو�صل مون �إىل ال�سلطة
يف وقت ي�شتد فيه التوتر
مع كوريا ال�شمالية التي
مت�ضي قدم ًا يف براجمها
النووية وال�صاروخية يف حتد
لل�ضغوط الأمريكية وعقوبات الأمم
املتحدة ،وحقق فوز ًا كا�سح ًا يف
انتخابات مبكرة جرت الدعوة �إليها
الختيار رئي�س يحل حمل باك جون
هاي ،التي �أطيح بها من ال�سلطة
يف مار�س املا�ضي ب�سبب ف�ضيحة
ف�ساد.

االطل�سي يدر�س جدوى ار�سال جنود ا�ضافيني اىل افغان�ستان

من ن�صفهم من االمريكيني ،لتدريب
قوات االمن االفغانية وتقدمي الن�صح
لها .لكن حركة طالبان كثفت
هجماتها ما زاد من اخل�سائر يف
�صفوف قوات االمن واملدنيني.
�أعربت
املا�ضي
والثالثاء
الدمنارك البلد الع�ضو يف احللف
االطل�سي ،عن ا�ستعدادها الر�سال
تعزيزات اىل �أفغان�ستان يف حني
يتوقع كثريون بان تعلن وا�شنطن
قريبا زيادة جهودها الع�سكرية.

خامنئي يحذر من تعطيل انتخابات الرئا�سة تركياوباك�ستانتوقعانعلى�صفقات
�سفن حربية وطائرات تدريب
حذر املر�شد الإيراين �آية
الله علي خامنئي اول ام�س
الأربعاء ،من �أن �أي حماولة
لتعطيل انتخابات الرئا�سة
املقررة يف  19مايو اجلاري
�سيجري التعامل معها ب�شدة.

وت�شهد االنتخابات تناف�س ًا ب�شكل
�أ�سا�سي بني الرئي�س احلايل ح�سن
روحاين ،وهو �سيا�سي عملي ا�ستند
برناجمه على االنفتاح على الغرب
االجتماعية،
القيود
وتخفيف
وبني مناف�سه املحافظ �إبراهيم
رئي�سي الذي تقلد منا�صب عليا يف
الق�ضاء على مدى �سنوات .و�ستجرى
االنتخابات يف حني يو�شك روحاين
الذي حقق فوز ًا �ساحق ًا العام 2013
على �إنهاء فرتة واليته التي ا�ستمرت
�أربع �سنوات .ويقول حمللون �إن
رئي�سي يحظى بدعم خامنئي .وقال
خامنئي وفق ًا لن�ص كلمة ن�رش على
موقع املر�شد على االنرتنت�« :إذا
�شارك النا�س بنظام ،وت�رصفوا
ب�شكل �أخالقي ،والتزموا ال�ضوابط
القانونية والإ�سالمية �سيكون ذلك
مبعث فخر للجمهورية الإ�سالمية».

و�أ�ضاف« :لكن �إذا انتهكوا القانون
وتعاملوا ب�شكل غري �أخالقي �أو حتدثوا
ب�أ�سلوب ي�شجع الأعداء فيمكن حينئذ
اعتبار االنتخابات خ�سارة» .وقالت
جماعات مدافعة عن حقوق الإن�سان
�إن ع�رشات الأ�شخا�ص قتلوا واعتقل
املئات عندما اندلعت احتجاجات
وا�سعة النطاق بعد انتخابات رئا�سية
�أثارت نتائجها اخلالف يف العام
 ، 2009و�أبقت على حممود �أحمدي
جناد يف من�صب الرئي�س لفرتة ثانية.
وقال خامنئي يف كلمته التي �ألقاها
�أمام جمهور �ضم كبار قادة «احلر�س
الثوري»�« :أمن البالد يجب �أن ي�صان
متام ًا �أثناء االنتخابات» .و�أ�ضاف:
«وكل من يخرج عن هذا امل�سار يجب
�أن يعلم �أنه �سيتعر�ض للعقاب».

«وكالة
قالت
ا ل�صنا عا ت
الدفاعية» الرتكية
�إن تركيا وباك�ستان
وقعتا على مذكرة
تفاهم لبيع �أربعة
تركية
طرادات
ال�صنع لباك�ستان
و 52طائرة تدريب
باك�ستانية ال�صنع
للقوات امل�سلحة الرتكية.
�أربعة
باك�ستان
و�ست�شرتي
طرادات مت �صنعها مبوجب برنامج
تركي لل�سفن احلربية يهدف �إىل
ت�صميم و�صنع �أ�سطول من الطرادات
والفرقاطات املتعددة الأغرا�ض
حملي ًا لتحل حمل �سفن قدمية .وقالت
«وكالة ال�صناعات الدفاعية» الرتكية
�إنه من املتوقع التوقيع على ال�صفقة
النهائية يف  30يونيو املقبل .ومل
يقدم البيان �أي تفا�صيل مالية.

وقال بيان لـ«وكالة �صناعات
الدفاع الرتكية» �إن تركيا �ست�شرتي
 52طائرة تدريب من طراز «�سوبر
مو�شاك» من «جممع الطريان»
الباك�ستاين يف مدينة كامره ،لتحل
حمل طائرات موجودة حالي ًا يف
اخلدمة من طرازي «تي  »41و«�أ�س �أف
 .»260و�أ�ضاف �أن هذه �ستكون املرة
الأوىل التي ي�ستخدم فيها بلد ع�ضو
يف «حلف �شمال الأطل�سي» (ناتو)
طائرات «�سوبر مو�شاك».
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رئي�س ماالوي يدعو الدول الإفريقية �إىل االحتاد الأوروبي يدعواخلرطوم واحلركات امل�سلحة اىل ا�ستئناف حمادثات ال�سالم

“االحتاد” وعدم الت�أثر بـ”احلدود اجلغرافية”

رئي�س
دعا
�آرثر
ماالوي،
مو تها ر يكا ،
الإفريقية
الدول
�إىل “االحتاد” ،و
“�أال ت�ؤثر احلدود
اجلغرافية على هذه
وذلك
الوحدة”.
خالل م�شاركته يف
اجلل�سة االفتتاحية
للدورة العامة الرابعة للربملان
الإفريقي ،التي انطلقت الإثنني
املا�ضي ،يف مدينة جوهان�سربغ
بجنوب �إفريقيا.
و�شدد موتهاريكا �أنه “بدون الوحدة
لن يكون هناك م�ستقبل لإفريقيا ،التي
حتتاج لل�سالم والأمن من �أجل حتقيق
التنمية”.
ودعا الدول الإفريقية �إىل “اال�ستثمار
يف تعليم الفتيات بهدف امل�ساعدة
بعملية متكني املر�أة”.
ويجتمع �أع�ضاء الربملان الإفريقي

على مدار الأ�سبوعني املقبلني،
ملناق�شة بع�ض الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك وعلى ر�أ�سها ق�ضايا ال�سالم
والأمن والزراعة والبيئة والتكامل.
والربملان الإفريقي هو جهاز
ت�رشيعي لالحتاد الإفريقي ي�سعى
لتحقيق امل�شاركة الكاملة ل�شعوب
�أفريقيا ومنظماتها ال�شعبية يف احلكم
والتكامل االقت�صادي.
كما يهدف �إىل تعزيز مبادئ حقوق
الإن�سان والدميقراطية يف �أفريقيا
وتعزيز ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف
جميع �أنحاء القارة.

العاهل ال�سعودي ورئي�س غينيا يعقدان جل�سة مباحثات

عقد اول ام�س االربعاء العاهل
ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد
العزيز ،والرئي�س الغيني �أوبيانغ
�أنغيما �أمبا�سوغو جل�سة مباحثات
ر�سمية جرى خاللها بحث �أوجه
العالقات الثنائية ،وفر�ص تطويرها
يف خمتلف املجاالت.

وعقب اجلل�سة،
جرى التوقيع
على مذكرة تفاهم
للم�شا و ر ا ت
ا ل�سيا �سية ،
و ا تفا قية
عامة للتعاون
وزارتي
بني
يف
اخلارجية
البلدين وقعها
اجلانب
من
ال�سعودي وزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الدكتور
نزار بن عبيد مدين ،ومن اجلانب
الغيني وزير اخلارجية والتعاون
الدويل اغابيتو امبا موكوي.
وقد �أقام العاهل ال�سعودي م�أدبة
غداء تكرمي ًا لرئي�س جمهورية غينيا
الإ�ستوائية والوفد املرافق له.

�أعلن االحتاد الأوروبي اول �أم�س
االربعاء ،بدء مرحلة جديدة يف
تاريخ العالقات الثنائية مع
احلكومة ال�سودانية ،داعي ًا اخلرطوم
واحلركات امل�سلحة يف دارفور
ومنطقتي جنوب كردفان والنيل
الأزرق اىل ا�ستئناف املحادثات لوقف
احلرب وتعزيز فر�ص ال�سالم ،معلن ًا
�أي�ض ًا عن م�شاريع �إمنائية �ستنفذها
املنظمات الدولية يف خمتلف واليات
ال�سودان.
و�أعلن �سفري االحتاد الأوروبي
يف اخلرطوم جان مي�شيل دوموند

قال م�س�ؤولون يف الأمم املتحدة
ودبلوما�سيون اول ام�س الأربعاء �إن
من املنتظر �أن ير�شح الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو جوتريي�ش
امل�س�ؤول الربيطاين البارز يف جمال
امل�ساعدات اخلارجية مارك لوكوك
لي�شغل من�صب م�س�ؤول امل�ساعدات
اجلديد باملنظمة الدولية.

واال�ستفادة من الأجواء الإيجابية
ال�سائدة يف ال�سودان.
ودعا دول االحتاد الأوروبي
لال�ستثمار يف ال�سودان ،م�شري ًا �إىل
الأجواء املالئمة لال�ستثمار بعد رفع
العقوبات الأمريكية على البالد،
الفت ًا �إىل ت�سامح ال�شعب ال�سوداين
ورف�ضه �أ�شكال التطرف والإرهاب.

رو�سيا ت�سعى �إىل تعزيز عالقاتها الثنائية مع تنزانيا
�رصح ال�سفري الرو�سي لدى
تنزانيا يوري فيدروفيت�ش بوبوف،
ب�أن بالده ت�سعى �إىل توطيد
عالقاتها مع تنزانيا يف الق�ضايا
امل�شرتكة التي تهم البلدين.
و�أكد الدبلوما�سي الرو�سي،
يف بيان وجهه �إىل مقر الرئا�سة
التنزاين ،حاجة البلدين �إىل �إحياء

وتعزيز العالقات التاريخية
التي جتمع اجلانبني.
و�أ�ضاف ال�سفري الرو�سي
“�سنعزز من جتارتنا وال�سيما
على �صعيد فتح فر�ص جديدة
لرجال الأعمال الرو�س لإقامة
م�رشوعات” ،م�ؤكدا �أن مو�سكو
تنظر �إىل تنزانيا بو�صفها �رشيك ًا
قوي ًا وا�سرتاتيجي ًا لها يف �أفريقيا،
فيما وعد بت�شجيع امل�ستثمرين
وال�سائحني الرو�س للقدوم �إىل
تنزانيا وزنزبار.

ويف رده على بيان ال�سفري ،قال
الرئي�س التنزاين علي حممد �شاين
�إن بالده ت�سعى لتقوية العالقات
الثنائية مع رو�سيا وزيادة �أعداد
�سائحيها �إىل املقا�صد ال�سياحية
التنزانية.
و�أ�ضاف �شاين “نحن بحاجة �إىل
ت�شجيع عالقاتنا الثنائية والعودة
لإحياء رحالت الطريان بني زنزبار
ورو�سيا ،كان لدينا رحالت طريان
من خطوط �أيروفلوت ،وحان
الوقت املنا�سب ال�ستئنافها”.

جنوب ال�سودان :خماوف مع مغادرة قائد اجلي�ش ال�سابق العا�صمة جوبا
�سعى بول مالونق قائد اجلي�ش
الذي �أقاله رئي�س جنوب ال�سودان �إىل
تهدئة املخاوف من احتمال ان�ضمامه
�إىل املتمردين بعدما غادر العا�صمة
جوبا بعد قليل من عزله قائال �إنه
لي�ست لديه "م�شكالت" مع احلكومة.
وجاءت �إقالة مالونق بعدما قدم
عدد من كبار اجلرناالت ا�ستقاالتهم
يف ال�شهور القليلة املا�ضية زاعمني
وجود حتيز قبلي وجرائم حرب.
وقال بع�ضهم فيما بعد �إنهم قد
يقررون االن�ضمام للتمرد على الرئي�س
�سلفا كري.
وذكر وزير الدفاع كوال منيانق

دبلوما�سيون :تر�شيح بريطاين ملن�صب م�س�ؤول امل�ساعدات بالأمم املتحدة
و�سيحل لوكوك ،الذي ير�أ�س حاليا
�إدارة التنمية الدولية الربيطانية،
حمل �ستيفن �أوبريان الذي عينه
الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة
بان جي مون يف مار�س �آذار .2015
ويعمل لوكوك ب�إدارة امل�ساعدات
الربيطانية منذ عام .1985
ي�أتي تعيني لوكوك ،املقرر

خالل خماطبته احتفال
بعثة االحتاد الأوروبي يف
الذكرى ال�ستني ملعاهدات
روما و «يوم �أوروبا»،
دعم االحتاد جهود �إحالل
ال�سالم يف ال�سودان،
م�شري ًا �إىل الأهمية الق�صوى التي
ميثلها ال�سودان لأوروبا.
ّ
ح�ض ممثل احلكومة
يف املقابل،
ال�سودانية ،وزير التعاون الدويل
عثمان �أحمد ف�ضل ،االحتاد الأوروبي
على فر�ض مزيد من ال�ضغوط على
احلركات امل�سلحة الراف�ضة للحوار،

�إعالنه خالل �أيام ،يف وقت تكافح
فيه املنظمة الدولية مل�ساعدة قرابة
 20مليون �شخ�ص يواجهون خطر
املجاعة يف نيجرييا وال�صومال
وجنوب ال�سودان واليمن وتواجه
امل�ساعدات
لتو�صيل
م�صاعب
ملناطق �رصاعات �أخرى مثل �سوريا
والعراق.

ماي :حتقيقات �أكدت �أن «املحافظني» مل
يرتكبوا خمالفات يف انتخابات 2015

قالت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اول ام�س الأربعاء� ،أن حتقيق ًا قانوني ًا يف مزاعم �إ�ساءة ا�ستخدام
امل�رصوفات االنتخابية العام  2015من جانب حزب «املحافظني» الذي تتزعمه� ،أظهر �أن مر�شحي احلزب «مل يرتكبوا
�أي خمالفات».
وكان جهاز االدعاء العام امللكي قال يف وقت �سابق� ،أنه لن يوجه اتهامات جنائية �ضد م�س�ؤويل حزب «املحافظني»،
ومنهم م�رشعون منتخبون ،يف �إطار حتقيق يف عدم التزامهم الإبالغ عن النفقات وفق قواعد االنتخابات .وقالت
ماي لل�صحافيني يف �إحدى حمطات حملتها االنتخابية بو�سط �إنكلرتا« :بعد حتقيق �شامل ومطول� ،أكدت ال�سلطات
القانونية ما كنا ن�ؤمن به من البداية ...وهو �أنه مت الإبالغ والإعالن على النحو املالئم عن الإنفاق املحلي ومل
يرتكب املر�شحون �أي خمالفات» .و�أ�ضافت« :دائم ًا ما كنا نقدم تقارير يف �ش�أن الإنفاق وفق ًا للقواعد املتبعة».

جوك �أن مالونق غادر جوبا يف
موكب �سيارات يف طريقه لوالية �أويل
ب�شمال غرب البالد .و�أثارت مغادرته
العا�صمة تكهنات باحتمال ان�ضمامه
للمتمردين �أي�ضا.
وقال مالونق لراديو مرايا التابع
للأمم املتحدة "ال �صحة لكل ما
قيل ...لأنني لو كنت �أريد �إثارة
م�شكلة فينبغي �أن تكون تلك امل�شكلة
يف جوبا".
ومل يرد على �س�ؤال عما �إذا كان
�سيعود �إىل جوبا.
ويف وقت �سابق يوم الأربعاء قال
وزير الدفاع لرويرتز "ال نعلم على
وجه التحديد الأ�سباب املحتملة"
م�ضيفا �أن مالونق رمبا غادر بدافع
"الغ�ضب" .و�أ�ضاف �أنه حتدث �إىل

مالونق و�أقنعه بالعودة �إىل جوبا
لكن من غري املعروف متى �سيحدث
هذا.
ومل يت�سن احل�صول على تعليق
من مالونق الذي حل حمله اجلرنال
جيم�س �أجونق وهو �أحد �أفراد �أقلية
اللو العرقية بوالية �أويل �أي�ضا.
ويعاين جنوب ال�سودان من حرب
�أهلية منذ عام  2013عندما �أقال
الرئي�س نائبه ريك م�شار املنتمي
للنوير.
و�أثار القرار �رصاعا دفع بع�ض
مناطق البلد املنتج للنفط �إىل
املجاعة و�شل اخلدمات العامة
و�أجرب ثالثة ماليني �شخ�ص وهم ربع
عدد ال�سكان على الفرار من منازلهم.

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
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

الألوان وت�أثريها على حالتنا النف�سية وال�شخ�صية!!.

اكت�شاف زيت قادر على �إذابة �شحوم البطن

خل�ص علماء من كندا والواليات املتحدة �إىل �أن اال�ستهالك املنتظم لزيت "الكانوال" ي�ساعد يف
التقليل من الدهون الزائدة يف منطقة البطن.
تو�صل العلماء �إىل تلك النتائج بعد قاموا باختبارات على �أ�شخا�ص يعانون من م�شاكل يف الأي�ض
(التمثيل الغذائي) وال�سمنة وارتفاع �ضغط الدم وال�سكري من النوع الثاين.
وقد قام العلماء خالل التجارب ب�إعطاء امل�شاركني � 5أ�صناف من امل�شاريب التي حتتوي على ع�صري
الفواكه والزيوت النباتية املختلفة ،حيث احتوى كل م�رشوب على  100غرام من ع�صري الربتقال
والفراولة املجمدة واحلليب اخلايل من الد�سم �إ�ضافة �إىل  30غراماً من الزيوت النباتية.
واحت�سبت ن�سبة الزيوت يف تلك امل�رشوبات بحيث تلبي  18%من حاجة اجل�سم اليومية من
الطاقة.
وبعد االنتهاء من فرتة
االختبارات ،الحظ العلماء �أن
اال�ستهالك املنتظم لزيت
"الكانوال" ملدة �أربعة �أ�سابيع
خفف من ن�سبة الدهون
املرتاكمة يف منطقة البطن
لدى امل�شاركني مبعدل 0.11
كلغ ،كما �أن هذا الزيت فعال
يف �إذابة الدهون املرتاكمة يف
منطقة البطن فقط ولي�س يف
مناطق �أخرى من اجل�سم.
كما �أ�شار العلماء �إىل �أن �إ�ضافة زيت الكانوال (امل�ستخرج من بذور اللفت وامللفوف) �إىل النظام
الغذائي اليومي وا�ستهالكه مع الع�صائر �أو ال�سلطات له ت�أثري مفيد على �صحة الإن�سان.

�أغرب الوفيات يف
العامل!!..
كل يوم ميوت الآالف حول العامل ،ب�سبب الأمرا�ض واحلروب والأوبئة وحوادث ال�سري ،وغريها لكنّ بع�ض الوفيات
ي�صدقه عقل .هنا نذكر �أغرب طرق وفاة يف القرن الأخري:
حت�صل ب�سبب ال ّ
*عام  1921تويف ال�سيا�سي الأمريكي ماكيل فاريل ب�سبب… �شفرة احلالقة ،بعدما تبينّ �أن �شفرته حتمل
فايرو�سات قاتلة.
* عام  1958وبينما كان ممثل بريطاين ا�سمه غاريث جونز ي�ؤدي دوراً م�رسحياً عن �شخ�ص ت�صيبه ذبحة قلبية
وتقتله� ،أ�صيب بالفعل بذبحة قلبية يف امل�شهد نف�سه ومات.
* ع�صري اجلزر هو الذي قتل با�سيل براون عام  1974يف لندن .الرجل املهوو�س ب�صحته اقتنع �أنّ تناول “غالون”
من ع�صري اجلزر يومياً مفيد لل�صحة ،لكن بعد مرور �أ�سابيع �أ�صيب بالكبد ب�سبب ع�صري اجلزر ومات.
* عام  1979وبينما كان يقوم بتجميع �إحدى �سيارات “فورد” يف م�صنع ال�رشكة مب�ساعدة رجل �آيل (من �أوائل
الرجال الآليني الذين بد�أوا بالعمل يف امل�صانع) قام هذا الأخري بقتل العامل روبرت ويليامز لأ�سباب غري مفهومة.
*مونيكا مايري ،رئي�سة بلدية باترتون يف ماريالند يف �أمريكا ،كانت تتفقد احلفر اخلا�صة مبياه املجاري ف�سقطت
داخل �إحداها عام  1980وماتت.
* عام  2013قتل الربازيلي جاو ماريا دي�سيوزو ،بعدما �سقطت عليه بقرة من �سطح املنزل وده�سته.

تتباين الآراء حول ت�أثري الألوان يف النف�س الب�رشية وت�أثرياتها على املزاج وال�سلوك و�إدراكنا للزمان واملكان.
غريزياً ن�شعر �أن بني الألوان واملزاجية �صلة خفية  ،فال �شك �أننا نكون يف غرفة ملونة �أكرث ا�ستمتاعا بالعي�ش من
العي�ش بني  4جدران رمادية.
و�أثبتت درا�سة ن�رشها موقع  neotrouveوجود �صلة وثيقة بني الألوان واملزاج و�أن لكل لون ت�أثريه اخلا�ص على
�أمزجة الأفراد.
الأ�صفر :هذا اللون مفيد للعقل ،وللتعبري عن الفكرة ،لأن اللون الأ�صفر يرفع من ن�سبة الرتكيز ،والذاكرة ،واحلكم،
و�صنع القرار.
الأزرق :الأزرق الفاحت ي�شجع الإبداع  ،ولهذا ال�سبب ين�صح علماء نف�س الألوان با�ستعمال هذا اللون لتزيني املكتب
�أو قاعة الدرا�سة.
الأحمر :هذا اللون يحفز ال�شهية وي�شجع الدماغ لالهتمام بالتفا�صيل ،ولذلك �أدرجت ماكدونالدز ،بيتزا هت وكنتاكي
اللون الأحمر يف �شعاراتها.
الأخ�رض� :أكدت درا�سة �أجريت يف جامعة هارفارد يف عام � 2012أن املنتجات الغذائية التي و�ضعت عليها عالمات
باللون الأخ�رض �أثارت ال�شعور بالأمان.
وهوما �أدى �إىل ارتفاع املبيعات ،على نقي�ض نف�س الأطعمة التي حتتوي على عالمات حمراء ،والتي انخف�ضت
مبيعاتها ب�شكل كبري.
الربتقايل :هذا اللون الأغمق ي�شري �إىل احلرارة.
و�إذا كان اللون م�رشقا فهو ي�شري �إىل احلذر،والأ�شخا�ص الذين يحبون هذا اللون ي�شعرون باحلاجة �إىل جلب االنتباه
�إليهم ،و�إىل �أن يلعبوا دوراً يف احلياة ،و�إىل ك�سب االعتبار والهيبة.
الوردي :هذا اللون لديه “قب�ضة” قوية جدا على العقل ،ومن فرط قوته هذه تر�سم ال�سجون على جدران بع�ض
الزنزانات وروداً لتهدئة بع�ض �سجنائها الأكرث عدوانية.
هد�أ الأطفال يف املدار�س الكندية.
وقد اكت�شف علماء النف�س يف �أواخر ال�سبعينات �أن هذا اللون ّ
الأ�سود :هو �أكرث الألوان تهديداً ،حيث يعترب ظ ًال لتمثيل املوت واحلداد ،وكان قدماء امل�رصيني يعتقدون �أن
الأ�سود يرمز �إىل احلياة والبعث.
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن املاركات العاملية الكربى ،مثل �شانيل ،وبرادا ،ت�ستخدام الألوان خللق �شعور من التطور
يف ب�ضاعتهما.
الأبي�ض :هذا اللون يعك�س قوة الطيف يف �أعيننا ،وعلى هذا النحو ف�إنه يخلق �أي�ضا حواجز ،ولكن على خالف اللون
الأ�سود فهو لون يوحي بـ “ال تلم�سني” وهو يوفر ال�شعور بال�سعادة واال�سرتخاء.

يقتل زوجته ب�سبب عدم ا�ستجابتها على مكاملاته !!.
احالت النيابة العامة بالهيئة الق�ضائية �آ�سيويا �إىل
حمكمة اجلنايات يف دبي بعدما قتل زوجته �إثر �شكه
فيها بعد عدم ا�ستجابتها ملكاملاته فقتلها خنقاً ،حيث
ذكرت النيابة العامة يف �أوراق الدعوى �أن املتهم
الآ�سيوي ات�صل يوم الواقعة بزوجته مرات عدة �إال �أنها
مل تكن جتيب ما �أثار ا�ستياءه و�شكوكه بوجودها مع
رجل �آخر.
ويف تفا�صيل احلادثة  ،فان الزوج بد�أ ي�ستف�رس عن
�سبب عدم الرد على مكاملته فوقع �شجار و�أبلغها عن
�شكوكه بارتباطها بعالقات عاطفية مع رجل �آخر فردت
عليه ب�أنها كانت مع ع�شيقها و�أنها �ستخرج برفقته وهذا ما �أثار غ�ضب الزوج وانهال بال�رضب املربح على زوجته
حتى �أ�سقطها على الأر�ض ثم جل�س على �صدرها وطعنها يف قدمها ،و�رشع يف خنقها حتى لفظت �أنفا�سها
الأخرية.
و�أ�شارت النيابة العامة ح�سب ما ذكرت �صحيفة “الإمارات اليوم” �أن املتهم توجه بعد اقرتافه اجلرمية �إىل
الإدارة العامة للتحريات يف �رشطة دبي ،و�أبلغ عن قتله لزوجته وعن مكان وجود جثمانها .وقالت طبيبة
�رشعية ،فح�صت جثة املجني عليها� ،إن الفح�ص �أظهر وجود جروح يف يدها وكتفها الأمين ،وجروح يف منطقة
العنق ،مو�ضحة �أن كل هذه اجلروح مل ت�ؤد �إىل الوفاة لأن ال�سبب الرئي�س كان اخلنق باليد
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عام
قن�صل
بح�ضور
دولة اريرتيا بجدة اال�ستاذ/
عبدالرحمن عثمان وح�ضور
م�س�ؤول �ش�ؤون اجلماهري
�سبي
القن�صل�/صالح
وح�ضور اع�ضاء القن�صلية
واع�ضاء مكتب اجلبهة
ال�شعبية  ,عقدت اجلالية
جدة
مبدينة
االريرتية
و�ضواحيها م�ؤمترها ال�سابع
حتت �شعار ( �إزدهار اجلالية ي�أتي
من خالل تفاعل �أع�ضائها )
وبعد افتتاح امل�ؤمتر بالن�شيد
الوطني ا�ستمع احل�ضور اىل
كلمة اللجنة التح�ضريية
للم�ؤمتر ومن ثم القى رئي�س
املجل�س املركزي املنتهية
واليته ال�سيد/احمد عدوالي
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

جالية جدة و�ضواحيها تعقد م�ؤمترها ال�سابع
كلمة ترحيبية باحل�ضور ومن
ثم ارجتل اال�ستاذ� /صالح
�سبي كلمة حث فيها
اع�ضاء امل�ؤمتر بامل�شاركة
الفعالة يف امل�ؤمتر من اجل
تطوير �أداء اجلالية مبا يعود
الع�ضوية
على
بالنفع
عامة ومن ثم دخل امل�ؤمتر يف
جدول اعماله حيث انتخب
جلنة لإدارة امل�ؤمتر مكونة من
ثالث اع�ضاء وبعدها ناق�ش
امل�ؤمترون التقارير املقدمة
من اللجنة التح�ضريية ومن
املجل�س املركزي املنتهية
واليته ومن جلنة املراجعة
وبعد مناق�شات م�ستفي�ضة
للتقارير املقدمة مت اقرارها
وابراء ذمة املجل�س املركزي

املنتهية واليته  ..وبعد ذلك
دخل امل�ؤمتر يف مرحلة انتخاب
اجلديد
املركزي
املجل�س
حيث قام امل�ؤمترون برت�شيح
 25ع�ضوا للمناف�سة على
ع�ضوية املجل�س املركزي
املنتخب مبا�رشة من امل�ؤمتر
( عدد  15ع�ضو ) وع�ضوين
احتياطي.
وبعد انتهاء انتخاب املجل�س
املركزي اختتم امل�ؤمتر �أعماله
بالتو�صيات واالقرتاحات ..
وعقد املجل�س املجل�س
االول
اجتماعه
املركزي
النتخاب اللجنة التنفيذية
وبعد اكتمال ن�صاب املجل�س
املركزي (  15ع�ضو منتخبون

من امل�ؤمتر مبا�رشة باال�ضافة
اىل ممثلي االحتادات ال�ستة
لي�صبح اع�ضاء املجل�س
عدد (  21ع�ضوا ) دخل
املجل�س يف اختياراللجنة
التنفيذية باالقرتاع وفاز
بع�ضوية اللجنة كل من:
� 1أحمد عدوالي رئي�سا 2-جمال عبدالوهاب �سكرتريا 3-
حممود �سليمان م�س�ؤوال عن

مكتب ال�ش�ؤون التنظيمية
 4احمد عطا م�س�ؤوال عنمكتب ال�ش�ؤون االجتماعية
 5جمال حاج علي امل�س�ؤولاملايل  6-ا�سناي م�سفن
م�س�ؤوال عن مكتب االحتادات
 7ف�ؤاد عبدالرزاق م�س�ؤوالالعالقات
مكتب
عن
اخلارجية  8-عبدالقادر
ح�سن م�س�ؤوال عن مكتب
االعالم  9-اال�ستاذ نافع
حجاي م�س�ؤوال عن مكتب
التعليم ( دون �إقرتاع )
وعقدت اللجنة التنفيذية
بعد انتخابها اول اجتماع
لبحث عملية الت�سليم
اللجنة
من
واال�ستالم
التنفيذية املنتهية واليتها
وتوزيع بقية اع�ضاء املجل�س
املركزي على املكاتب ..
تقرير عبد القادر ح�سن
اعالم اجلالية بجدة

م�س�ؤول ال�ش�ؤون القن�صلية بالكويت يعقد اجتماعا لل�شباب والع�ضاء اجلالية االرترية
عقد م�سئول ال�شئون
القن�صلية ب�سفارة دولة
ارتريا لدى دولة الكويت
ال�سيد� /سيمون تخلي
�سنبت يوم اجلمعة املوافق
للخام�س من مايو اجتماعا
باجلالية االرتريه بدولة
الكويت و ذلك من �أجل
ال�سعي لتطوير اجلالية
الإرترية و ت�سليط ال�ضوء
على دور ال�شباب االرتري يف
هذا اجلانب.
او�ضح ال�سيد �سم�ؤون
يف االجتماع ان ال�شباب
االرتري معروف عنه االجتهاد
والهمة وانه لعب دورا كبريا
يف اجناح برامج التنمية
التى جتري يف ار�ض الوطن.
ونا�شد /ال�سيد �سم�ؤون يف
االجتماع ال�شباب املقيم يف
الكويت ب�رضورة املحافظة
على قيمهم الوطنية وزيادة

برامج

م�ساهمتهم يف
التنمية والت�صدي.
و من جهتهم �أكد
ال�شباب الإرتري والذي
كان ح�ضورهم ملمو�س
على �إ�ستعدادهم التام
للم�شاركة الفعالة يف
جميع الأن�شطة التي من
�ش�أنها رفع ا�سم دولة ارتريا
،وان مثل هذه االجتماعات
ت�ساهم يف زيادة معرفتهم
باالو�ضاع يف ار�ض الوطن
ودعو اىل �رضورة ان تقوم
ال�سفارة بتنظيم رحالت
لهم اىل ارتريا للتعرف على
معاملها و�شعبها والتنوع
الثقايف الذي تتمتع به.
�آخر
�صعيد
على
اجتمع م�س�ؤول ال�ش�ؤون
القن�صلية ب�سفارة ارتريا
بالكويت ال�سيد� /سيمون
تخلي �سنبت مع ع�ضوات

فرع االحتاد الوطنى للمر�أة
االرترية هناك و ذلك لو�ضع
اللم�سات الأخرية فيما
يتعلق بحفل عيد الإ�ستقالل
ال�ساد�س و الع�رشون لدولة
ارتريا و قد �أكدن ع�ضوات
االحتاد ا�ستعدادهن التام
لهذه املنا�سبة و تقدمي كل
الدعم و الإمكانيات التي
من �ش�أنها �إجناح احلفل و
�إظهاره بال�صورة التي تليق
بدولة ارتريا و بهذه املنا�سبة
الغالية على قلوب اجلميعً .
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قانون االجراءات املدنية لدولة ارتريا
(احللقة الثانية)

ثالثا – االخت�صا�ص املكاين او
املحلي للمحاكم:
املكاين
االخت�صا�ص
يحدد
او املحلي للمحاكم الطبيعة
املكانية او املحلية التي تنظر
فيها الدعاوى والنزاعات� ،سواء
كانت حماكم اهلية او اقليمية
او حمكمة مدنية او قرية او
غريها من املحاكم .وعليه يكون
اخت�صا�ص هذه املحاكم النظر
والف�صل يف الق�ضايا التي يقيم
يف دائرتها املدعى عليه اقامة
عادية او يزاول فيها اعما ًال
جتارية او يعمل �شخ�صي ًا فيها من
�أجل الك�سب ،او اذا كان واحد من
املدعى عليهم ب�صورة جماعية،
يقيم يف دائرتها او يزاول فيها
عمله من اجل الك�سب او ميار�س
فيها اعما ًال جتارية ،مامل ي�أمر
القانون خالف ذلك او ت�صدر
اوامر مبرافعة الدعوى يف حمكمة
حملية اُخرى ،مبعنى �آخر ان
الق�ضية ينظر اليها يف املحكمة
التي ي�أمر القانون بها ولي�س
يف املحكمة القائمة يف حميط او
دائرة عنوان املدعى عليه.
اما اذا كان املدعى عليه مقيم ًا
او يزاول اعما ًال جتارية او يعمل
�شخ�صي ًا من اجل الك�سب باخلارج،
وكانت الدعوى املقامة تتعلق
ب�أموال غري منقولة ميلكها
املدعى عليه يف ارتريا ،فرتفع
الدعوى يف املحكمة التي تقع
يف دائرتها تلك االموال غري
ا ملنقو لة .
اما اذا كان املدعى عليه من
جن�سية اجنبية وال يقيم يف ارتريا
وال ميار�س فيها اعما ًال جتارية
وال يعمل فيها �شخ�صي ًا من اجل
الك�سب ولكنه ميلك اموا ًال منقولة
يف ارتريا يجوز ان ترفع الدعوى
يف املحكمة التي تقع يف دائرتها
تلك االموال.
اما اذا كانت الدعوى موجهة
�ضد الدولة او هيئة او م�ؤ�س�سة
حكومية فيجوز-:
ان ترفع الدعوى يف
•
املحكمة التي يقيم يف دائرتها
املدعي او ميار�س فيها ن�شاط ًا
َ
جتاري ًا او يعمل فيها �شخ�صي ًا من
اجل الك�سب.
اما اذا كانت الدعوى
•
تتعلق بالعقد فرتفع الدعوى يف
املحكمة التي ابرم يف دائرتها
ا لعقد .
اما اذا كانت الدعوى
•
تتعلق باحل�صول على تعوي�ض
عن �رضر فرتفع يف املحكمة التي
وقع يف دائرتها ذلك ال�رضر.
اما الدعاوى املوجهة �ضد
ال�شخ�صيات االعتبارية (م�ؤ�س�سات
جتارية او �رشكات م�ساهمة او
غريها) وكذلك �ضد مدرائها فرتفع
يف املحكمة التي يقع يف دائرتها
املقر الرئي�سي لهذه امل�ؤ�س�سات.
واذا كانت الدعوى موجهة �ضد
اجلمعيات او الهيئات اخلريية او
هيئات وقفية فرتفع يف املحكمة
التي يقع يف دائرتها مقر هذه

اجلمعيات او الهيئات اخلريية او
الوقفية ،او املكان الذي يفرت�ض
مبوجب القانون ان ت�سجل فيه
اجلمعية او الهيئة اخلريية او
اللجنة الوقفية.
وفيما يخ�ص بالدعوى املتعلقة
بالرتكات او املرياث ،فيتم
ت�أكيد او تثبيت حقوق الورثة
يف املحكمة التي كان املتويف
او املورث يتخذ من دائرتها
مقر ًا رئي�سي ًا القامته قبل وفاته.
وت�أ�سي�س ًا على ذلك فان تقا�سم
الرتكة يتم يف املحكمة التي
ت�أكد يف دائرتها او مت فيها حتديد
الورثة وتثبيت حقوقهم.
توفى �شخ�ص كان
مثال-:
يتخذ من مدينة كرن مقر ًا
رئي�سي ًا القامته ،لذلك رفعت
الدعوى حول تثبيت او ت�أكيد
املرياث وحقوق الورثة يف مدينة
ت�سني .وكان للمتويف عقارات
�سكنية يف كل من مدينتي ا�سمرا
وم�صوع ،اىل جانب م�ستودعات
يف مدينة ت�سني .لذلك وبعد ان
مت حتديد الورثة وت�أكيد حقوقهم
يف حمكمة مدينة كرن ،طالبوا
بتقا�سم الرتكة ،وعلى الرغم من
ان للمتويف وكما ا�سلفنا ذكره
عقارات واموال خارج مدينة
كرن فان الق�ضية ينظر اليها
عرب املحكمة املخت�صة بذلك يف
مدينة كرن.
اما ب�ش�أن الدعاوى املتعلقة
بالعقود يجوز رفعها وفق ًا
لتقدير املدعي يف املحكمة التي
ابرم يف دائرتها العقد او يتوجب
تنفيذه يف دائرتها مامل يكن
مذكور ًا يف العقد رفع الدعوى يف
مكان �آخر.
اما ب�ش�أن الدعاوى املتعلقة
بعقود الت�أمني يجوز رفعها يف
املحكمة التي يقع يف دائرتها
املقر الرئي�سي ل�رشكة الت�أمني
املعنية او املكان الذي مت
ت�سجيلها فيه يف ارتريا او يف
املكان الذي يوجد به ال�شئ
امل� َؤمن عليه.
اما حول الدعاوى املتعلقة
باالموال غري املنقولة ،او
با�سرتداد اموال غري املنقولة
بايجار او بغري ايجار او ارباح
عائدة من ا�ستغاللها او حول
تقا�سم االموال غري املنقولة او
التعوي�ض عن ال�رضر الذي يلحق
باالموال غري املنقولة ،فرتفع
كلها يف املحكمة التي توجد يف
دائرتها اموال تلك الدعاوى.
ولعل من بني اال�سباب التي
اوجبت رفع الدعاوى املتعلقة
باالموال غري املنقولة يف
املحكمة التي يوجد يف دائرتها،
هو تقدير ًا للأمور التي ت�ستدعي
ان تذهب املحكمة اىل مواقع
االموال حمل النزاع ومعاينتها
عن كثب واال�ستماع اىل افادات
ال�شهود واجراء م�سح مكاين
وفح�ص امل�ستندات باال�ستعانة
اىل اخلرباء وذوي االخت�صا�ص،
وكذلك االعيان وغريهم من

ا ملعنيني .
مثال -:ن�ش�أ نزاع حول تو�سع
طرف ومد ارا�ضيه على ح�ساب
طرف �آخر ،اثناء تد�شني احد
املباين يف مدينة ت�سني .وعليه
وفيما لو مت رفع الدعوى حول
هذا النزاع يف ا�سمرا فهذا �سيلزم
الق�ضاة بالذهاب اىل ت�سني
ملعاينة املوقع املتنازع عليه
وا�ستدعاء ال�شهود من ت�سني
اىل ا�سمرا وكذلك �سيتطلب االمر
اح�ضار امل�ستندات والوثائق من
ت�سني اىل ا�سمرا .لذلك ومن اجل
توفري اجلهد واخت�صار الوقت
وتقليل التكاليف ينبغي ان ترفع
هذه الدعوى للمحكمة الكائنة يف
مدينة ت�سني او بارنتو.
وب�ش�أن دعوى احل�صول على
تعوي�ض عن ال�رضر الذي حلق
باالموال غري املنقولة فانه
يجوز رفعها �إما يف املحكمة
التي تقع يف دائرتها تلك االموال
غري املنقولة او يف مكان اقامة
امل َد عى عليه او مكان ممار�سة
عمله .
وال يجوز الي حمكمة ان تنظر
اىل ق�ضية ال متلك اخت�صا�ص
حملي او اقليمي او نوعي او غريه
للنظر والف�صل فيها .ومامل متلك
اي حمكمة اي من االخت�صا�صات
الثالثة املذكورة ال ميكنها النظر
والف�صل فيها لعدم اخت�صا�صها
يف ذلك وبالتايل يجوز لها ان
تغلق الق�ضية او حتولها اىل
حمكمة خمت�صة.
تعدد اخل�صوم:
يف هذا ال�صدد �سيبحث املو�ضوع
بعمق العديد من االمور التي
تتعلق مباهية االطراف التي قد
تتخا�صم يف ق�ضية معينة ومن هو
امل َد عي ؟ ومن هو املدعى عليه ؟
وماهى الق�ضايا التي ميكن �ضمها
ورفعها ب�شكل موحد؟ وغريها من
اال�سئلة .وعلى الرغم من ان معظم
�سجالت املرافعات والدعاوى ف�إن
ا�صحاب الق�ضايا او اخل�صوم
هم امل َد عي وامل َد عى عليه اال ان
هنالك بع�ض احلاالت التي يتدخل
يف النزاع �آخرون او طرف ثالث
م َد عى عليه.
االجراءات
قانون
ويق�ضي
املدنية لدولة ارتريا ب�رضورة
ان يكون ال�شخ�ص امل َد عي الذي
يتقدم بدعواه اىل املحكمة،
م�ؤه ً
ال قانوني ًا  .مبعنى �آخر ان
اي �شخ�ص يرغب يف رفع دعوى
يف املحكمة �ضد �شخ�ص �آخر �أي
�أن ي َد عى �ضد مدعى عليه ،او
يدافع عن دعاوى رفعت �ضده،
ينبغي ان ي�صبح م�ؤه ً
ال قانوني ًا .
واال�شخا�ص الذين يطلق عليهم
غري م�ؤهلني قانوني ًا او ال ميلكون
االهلية القانونية هم وكما مت
تو�ضيحه يف قانون اال�شخا�ص،
من هم دون الثامنة ع�رشة من
العمر او يعانون من مر�ض نف�سي
(عقلي) او اال�شخا�ص الذين فر�ض
عليهم احلظر من قبل املحكمة.
وي�سمح لال�شخا�ص الذين ال
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ميلكون االهلية القانونية بان
يرفعوا الدعوى او يدعى عليهم
بوا�سطة ممثلهم القانوين.
وال�رشط اال�سا�سي الذي يتطلب
ان يفي به او يتوفر يف اي �شخ�ص
يرغب يف ان يقا�ضي يف ق�ضية
معينة هو االهلية القانونية.
ا�صحاب
كافة
ي�شمل
وهذا
الدعاوى ،اال ان هنالك عوامل
ا�ضافية اخرى ينبغي ان يفي بها
كل طرف يرغب ان يقا�ضي �آخرين
او ُيقا�ضى بحقه.
 1امل َد عي:ينبغي على اي �شخ�ص يرغب
يف فتح �سجل بالدعوى ان تكون
له م�صلحة قائمة يف مو�ضوع
الدعوى .وامل�صلحة القائمة هى
ان يكون للمدعي م�صلحة ملمو�سة
يف الق�ضية ك�أن يكون مت�رضر ًا
ب�شكل ملمو�س او ُ�أ حٌلق امل�سا�س
مب�صلحته .اذ ال يجوز الي �شخ�ص
ان يكون مدعي ًا يف ق�ضية مامل
يكن لديه م�صلحة يف الدعوى.
وحتى يعترب ال�شخ�ص مدعي ًا وذو
م�صلحة قائمة يف الدعوى يجب ان
ي�ستويف مايلي-:
ينبغي ان تكون ا�سباب
�أ-
الدعوى معرتف بها مبوجب
القانون وال يجب ان يكون االدعاء
بال�رضر معرتف به مبوجب
التقاليد واالعراف ،الن ذلك ال
نفاذ قانوين له وال ي�شكل مادة او
مو�ضوع ًا لالدعاء.
اذا رفع �شخ�ص ما
مثال-:
دعوى على ا�شخا�ص مل يقوموا
مب�ساعدته يف بناء منزله النه
كان قد �ساعدهم عندما قاموا
ببناء منازلهم .فهذا االدعاء وان
كان معرتف به مبوجب العادات
واالعراف اال انه ال �سند قانوين
له ولي�ست هنالك ثمة م�صلحة
قائمة ت�ستدعي رفع الدعوى.
ب  -يجب ان يكون �صاحب
االدعاء امل�ستفيد املبا�رش من
مو�ضوع االدعاء .ورمبا يكون
هنالك عدد من امل�ستفيدين من
الق�ضية اال ان من يحق لهم برفع
الدعوى هم فقط من لهم م�صلحة
قائمة يف املو�ضوع.
تعارك ال�سيد هيلى
مثال-:
مع زميل له يف العمل الذي قام
ب�رضبه بق�ضيب من احلديد و�سبب
له ا�رضار ًا ج�سدية مكث من جرائها
يف امل�ست�شفى لثالثة �أ�شهر .وقام
ابناء ال�سيد هيلى برفع دعوى يف
املحكمة مطالبني بالتعوي�ض عن
ال�رضر الذي حلق بوالدهم ،اال ان
دعوتهم رف�ضت من قبل املحكمة
لكونهم ال ميلكون م�صلحة قائمة
يف مو�ضوع الدعوى ،على الرغم
من انهم قد ي�ستفيدون ب�شكل
غري مبا�رش من التعوي�ض الذي
�سيح�صل عليه والدهم ،لكن
م�صلحتهم يف املو�ضوع لي�ست
مبا�رشة وبالتايل ال يحق لهم رفع
الدعوى.
 2امل َد عى عليه:تق�ضي احكام قانون االجراءات
املدنية االرترية بانه ال يجوز

ان ي�صبح اي �شخ�ص مدعى عليه
مامل يتقدم املدعي بثمة مطالب
ق�ضائية عليه او �ضده ،الن مهمة
املحاكم هى ان�صاف الطرف
املت�رضر ولي�س الف�صل يف ق�ضايا
غري ملمو�سة.
تدخل الطرف الثالث:
يجوز الي �شخ�ص ومبوجب قانون
االجراءات املدنية ،له م�صلحة
يف دعوى من خ�صوم مرفوعة يف
املحكمة ان يتدخل فيها .وينبغي
على الطرف املتدخل ان تكون له
م�صلحة مبا�رشة او �رضر ًا مبا�رشة
من نتيجة قرار احلكم .وعلى هذا
الطرف الثالث املتدخل ان يتقدم
مبذكرة اىل املحكمة ُيبني فيها
كل ا لأ�س�س التي �سيتت�رضر فيها
م�صاحله وحقوقه وتربر تدخله
يف الق�ضية ،وعلى املحكمة ان
ت�سمح له بالتدخل اذا اقتنعت
ان م�صاحله وحقوقه �ستت�رضر من
احلكم.
باع ال�سيد مقو�س
مثال-:
منزله دون ان ُيعلم زوجته ،اىل
ال�سيدة �سال�س  .ولقد رفعت
ال�سيدة �سال�س دعوى يف املحكمة
�ضد البائع اي ال�سيد مقو�س
لعدم ت�سليمه لها املنزل الذي
ا�شرتته ،واثناء املحاكمة تقدمت
زوجة ال�سيد مقو�س مبذكرة اىل
املحكمة للتدخل يف الدعوى
باعتبارها �رشيكة يف املنزل الذي
باعه زوجها .وهنا على املحكمة
ان ت�سمح للزوجة بالتدخل يف
الدعوى باعتبار ان قرار املحكمة
�سوف ي�رض مب�صاحلها.
الطرف الثالث امل َد عى عليه:
هو ال�شخ�ص الذي يدعي عليه
�شخ�ص رفعت �ضده �شكوى يف
املحكمة ،مطالب ًا مب�س�ؤوليته يف
الدعوى اىل جانبه او نيابة عنه،
ويدافع عن نف�سه يف املحكمة
حاله حال املدعى عليه االول.
وهذا الطرف الثالث املدعى عليه
ال يتدخل يف الق�ضية اال عندما
يتقدم مدعى عليه يف املحكمة
يف معر�ض رده او دفاعه عن
نف�سه مبذكرة اىل املحكمة يقول
فيها "ان �شخ�ص ًا ثالث يجب ان
يدعى عليه اىل جانبي او يكون
م�س�ؤو ًال بد ًال عني ب�ش�أن االدعاء
املوجه ايل" وت�صدر املحكمة
امر ًا بذلك .ويف حالة مطالبة
مدعى عليه بحقه يف م�ساهمة او
�ضمان من طرف ثالث مدعى عليه
مربر ًا ا�سباب ذلك للمحكمة ،يتم
ت�سجيل ال�شخ�ص كطرف ثالث
مدعى عليه .ويف حالة خ�سارة
املدعى عليه االول الق�ضية ي�ساهم
الطرف الثالث املدعى عليه يف
حتمل جزء او كل التكاليف التي
يفرت�ض ان يدفعها الطرف االول
املدعى عليه .اما عندما يطالب
مدعى عليه بحق يف م�ساهمة او
�ضمان من اي �شخ�ص لي�س طرف ًا
يف الدعوى جاز له يف طلبه بعد
ان ُيبينَ �سبب م�س�ؤولية الطرف
الثالث يف اداء م�ساهمته او �ضمانه
ومدى حجم تلك امل�س�ؤولية ،وان
يتقدم بطلب اىل املحكمة ال�صدار
�أمر ب�ضم ذلك الطرف كخ�صم يف
وبناء على العقد الذي
الدعوى.
ً
يربم بني �رشكة الت�أمني وامل� َؤمن
عليه ،فان اال�رضار التي يطالب
بدفعها �صاحب بولي�سة الت�أمني
تتوىل �رشكة الت�أمني بدفعها
نيابة عنه .ويف معظم حاالت
الدعاوى التي يقدم فيها الطرف
الثالث كمدعى عليه هى �رشكات
الت�أمني او مانح الت�أمني.
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م�شاريع في�سكو وفانكو الزراعية م�ستقبل واعد النتاج وفري
�إعداد� :شهاب �أرايا
ترجمة :عربي حممد قيتا
قام �أع�ضاء وزارة االعالم بالفرتة املا�ضية
بالتجول اىل املناطق الزراعية ب�إقليم القا�ش بركة
لإلتما�س م�ستوى االنتاج الذي يتم حت�صيله هناك
والذي يدعم بخدماته املقدمة اىل كل اجلهات
�سواءً احلكومية او لل�شعب والتي ت�ساهم ب�شكل كبري
ال�ستقرار اال�سعار باال�سواق املحلية ،وقد قد مت
�أجراء احلوار مع تلنتي بايري برخت �أب ،م�س�ؤول
فرع الزراعة بفي�سكو وفانكو ،والذي وافانا بكافة
املعلومات هناك وننقلكم اىل حواره ال�شيق فيما
يلي-:
نقوم بالعمل مبنطقتى في�سكو
وفانكو ،ويكمن العمل مل�ؤ�س�سة البذور
واملوا�شي االرترية يف نقطتني هامتني،
هما تربية احليوانات واملوا�شي احلديثة
وزيادة �أعدادها كم ًا ونوع ًا ،وب�صفة
عامة نقوم ب�إنتاج الطماطم لتقدميها
مل�صنع بانتوم ،ونقوم بتنمية حما�صيل
الطماطم ب�أرا�ضي وا�سعة وذلك �إرتباطا
مع امل�صنع ،وباال�ضافة اىل حما�صيل
ال�شطة والب�صل ،وذلك لهدف �إ�ستقرار
اال�سعار باال�سواق املحلية ،ومبا �أننا
نقوم بزراعة �أرا�ضي حمدودة حالي ًا،
ولدينا برنامج لزراعة االرا�ضي مب�ساحة
ت�صل اىل  420هيكتار ،باال�ضافة اىل
مناطق قر�ست وغريها من املناطق
البالغة اىل  1000هيكتار،خلدمة هذا
امل�صنع ،ويهدف الربناجمان وهما
امل�صنع والزراعة اىل �إ�ستتباب و�إ�ستقرار
اال�سعار باال�سواق لاليفاء بالطلب
املحلي ،ونقدم خدماتنا ومنتجاتنا لكل
من الكليات واملدار�س ولل�شعب مبدن
�أ�سمرا ،وذلك مبحالت البيع بعال برعيد
وذلك ب�أ�سعار زهيدة ،باال�ضافة اىل
منتجات الب�صل وال�شطة اي�ض ًا فقد بد�أت
تباع هناك ،وقد يكون حم�صول الطماطم
بد�أ مت�أخر ًا ،فتقوم احلكومة بالدعم
لهذه اخلدمات النها تكلف اكرث مما يتم
بيعها ،وتهدف امل�ؤ�س�سة ب�صفة عامة اىل
�إ�ستقرار اال�سعار باال�سواق ،باال�ضافة
اىل ان امل�ؤ�س�سة تهدف اىل الت�صدير
اىل اخلارج ،و�إن مل ن�ستطيع التحدث
عن ذلك ،ولكن العمل يتوجه نحو ذلك
ال�صوب ،وهذا االمر يتجه نحو التو�سع،
واذا كنا �سنتحدث عن املوا�شي ،فلدينا ما
يعادل  4300من خمتلف �أنواع املا�شية،
ولدينا ما يقارب  110من االبقار وكلها
من ثرواتنا املحلية ،ولدينا ثالث �أنواع
من اخلرفان وهي قريج وهماري وبركه
وهي حملية النوع ،ونقوم بف�صلها
بح�سب اجلودة وامل�ستوى ،ونقوم
باالعياد الدينية بعر�ضها باال�سواق
اىل ال�شعب ،وقد نكون مل نعر�ضها
باالعياد االخرية ولكننا نقوم بعر�ضها
لل�شعب مبختلف املنا�سبات واالعياد،
باال�ضافة اىل برامج ت�سمني االبقار،
ويتم توزيع اللحوم مبختلف حمالت
اجلزارة وب�أ�سعار زهيدة خلدمة ال�سكان
واملواطنني ،ولدينا من الطاقم العامل
معنا من خريجي حملمالو كل بح�سب
م�ستواه العلمي ،من البحرية وخرباء
الزراعة وخرباء الرثوة احليوانية،
والذين يقومون مبتابعة هذه املوا�شي،
�سواء من الناحية
مبا يتنا�سب معها
ً
ال�صحية او من ناحية التغذية وذلك

باال�سلوب احلديث والعلمي ،وهذا اليعنى
انها متكامله بل يوجد بع�ض التق�صريات
املتواجدة ،النه اليزال يف بداية �أعماله،
ون�ستطيع القول ب�أن طالبنا اخلريجني
هم الذين يقومون بزمام العمل بهذه
الربامج ب�شكل متكامل ،باال�ضافة اىل
تواجد االع�ضاء القدامي والذين لهم
خربات كبرية ،فيتم العمل �سوي ًا جنبا
اىل جنب للو�صول للغاية املن�شودة،
وهذا الطاقم املتواجد معنا من العمال
املهنني وغريهم يقومون بالتقليل من
مهام العمل ،ويقع العاتق االكرب على
�سكان هذه املناطق ،وذلك مبناطق
فانكو وفي�سكو والبو ،والبالغني اىل
 650فرد ،ويعمل ه�ؤالء معنا طوال
� 9أعوام وهم �أفراد حمرتفني وكفوئني
بالعمل ،واليحتاجون منا اي ن�صح او
�إر�شاد النهم �إمتلكو ا�ساليب العمل ب�شكل
دقيق ،وي�شاركون ب�أعمال مد ال�شبكات،
او ب�أعمال تنظيف الب�ساتني من االع�شاب
ال�ضارة ،او بتجميع املحا�صيل ،او
ب�شحن املنتجات اىل العربات وغريها،
فهم �سكان البد من اال�شادة بهم ،وعند
احلديث عن ذلك االمر ف�إن االدارات لها
الدور االكرب واالويف بهذه املهام ،من
حيث ت�أطريهم وتنظيمهم ومتابعتهم،
ولديهم م�س�ؤويل املجموعات الذين
ي�رشفون عليهم ،ويعملون ب�شكل يومي،
وهم يعملون مقابل �إعطائهم  5كيلو من
الغالل ونقوم ب�إعطائهم كنتال ون�صف
الكنتال ب�شكل �شهري ،لذا البد من
اال�شادة بجهود �سكان هذه املناطق،
لي�س هذا فح�سب بل اي�ضا يقوم اجلي�ش
القابع بجانبنا ومن ال�سكان اي�ضا والذين
يقومون مب�ساندتنا باالوقات التي يكت�ض
فيها العمل بتنظيف الب�ساتني او ب�أوقات
نقل ال�شتول وغريها من االوقات ،فنقوم
ب�إ�رشاك الطالب اي�ضا من مدار�س ت�سنى
وفانكو والذين نقوم بت�أطريهم للخو�ض
بالعمل ويدخلون اىل هذه االعمال بروح
عالية ون�شاط ،فكل اجلهات املتواجدة
بجانبنا من االدارات وغريها ت�ساندنا
وتتعاون معنا الن هذه الربامج تابعة
للحكومة والتي تخدم بنهاية املطاف
ال�شعب ،لذا ت�ساهم بهذه االعمال كل
اجلهات.
فيما يخ�ص م�ساحات االرا�ضي التي
نقوم بزراعتها فيحتل حم�صول الطماطم
م�ساحة ت�صل اىل  125هيكتار ،وحم�صول
الب�صل اىل  30هيكتار ،واما حم�صول
ال�شطه اىل  59هيكتار ،وقد كانت لدينا
بع�ض التق�صريات مبد انابيب املياة،
وبالن�سبة اىل حم�صول الطماطم و�إن
مل يكون بامل�ستوى املطلوب وقد

قمنا مبد امل�صنع باملنتجات مرتني،
وذلك مبا يعادل  50من عربات النقل
الكبرية او ناقالت ال�شحن " البطاحات
" ،وذلك يعنى �أكرث من  10الآف كنتال
من حم�صول الطماطم ،ويتم التخطيط
لتنمية االرا�ضي وزراعتها مبا يعادل
 500هيكتار،وذلك بالقيام بتجهيز
االر�ض وب�إدخال �شبكات املياة واالنابيب
 ،ون�سعى لتنمية االرا�ضي الزراعية
للعام القادم مب�ساحة من االرا�ضي ت�صل
اىل  1000هيكتار ،وب�شكل فعلي قمنا
بزراعة ما يعادل  420هيكتار وذلك اىل
�أواخر �شهر يونيو بحيث ننجز العمل
فيه ،وهذا امل�صنع �إذا مت جتهيز كافة
االحتياجات له ف�سيكون �أثرها بالغ يف
�إ�ستقرار اال�سعار باال�سواق املحلية،
ولن يكون كما كان باملا�ضي بتعبئتها
بالرباميل ،بل بتعبئتها بالعلب وقد مت
�إح�ضار الآليات اخلا�صة بالتعليب وذلك
بح�سب ال�سعة من الغرامات ،وهذه
املنتجات �إ�ستطاعت ان تخف�ض اال�سعار
باال�سواق ،وكما ذكرت لك �أن ب�ساتني
منطقة في�سكو انتجت حما�صيل الطماطم
بكمية  10الآف كنتال ،باال�ضافة اىل �أننا
قمنا ب�إر�سال حما�صيل ال�شطة اىل مدينة
�أ�سمرا لتخفيف اال�سعار باال�سواق،
واما مبح�صول الب�صل فهو فال يزال يف
طور النمو حتى الآن ،ومل نقم بالبدء
به ،ولدينا االمل الكبري بالعام القادم
لتقدمي منتجات كافية تخدم اال�سواق
املحلية ،وذلك ب�إنتاج علب ال�صل�صة
فيه،اذا مت جتهيز كل اللوازم لزراعة ال
 500هيكتار فهذا �سي�ساعد لاليفاء مبا
يطلبه امل�صنع.
وفيما يتعلق مب�ستوى تطور العمل
وحتديثه ،ف�إن هذا امل�صنع كان بال�سابق
يقوم بتعبئة املنتجات بالرباميل،
وبعد مدة مت االنتقال اىل تعبئة العلب،
وتوجد بع�ض التق�صريات التي مل يتم
�إ�ستيفاءها ،وعلى �سبيل املثال تلك
االر�ض املزروعة مب�ساحة  125هيكتار
ملح�صول الطماطم ،فهذا امل�رشوع مل
يتم جتهيز البنى التحتية فيه بعد،
ومل يتم جتهيز االدوات ،وبالن�سبة اىل
االر�ض املزروعة مب�ساحة  420هيكتار
مل تكن جمهزة بال�شكل املطلوب،
وقد مت جتهيز  100هيكتار قبل  7او
� 8سنوات ،وهذا امل�رشوع الذي بد�أنا
فيه هو �ضمن االرا�ضي اجلديدة التي
نبد�أ فيها ،والبد من جتهيز كافة
االحتياجات واالدوات الالزمة لها جنب ًا
اىل جنب ،واذا مت تفعيل ذلك فال توجد
اي م�شكلة بتنمية هذه االرا�ضي النها
�صاحلة للزراعة ،وعندما ن�شهدها عام ًا

�إثر �آخر فهناك الكثري من االجنازات
والنجاحات واملتغريات التي نتقدم
بها ،وبالن�سبة اىل القدرات الب�رشية
ف�إن كافة ال�شعب �إ�ستطاع �إمتالك زمام
العمل بجودة عالية من اخلربات،
وقد تعرفنا ب�إي فرتة نقوم بتجهيز
ال�شتول ،ومتى نقوم بف�صلها عن بع�ضها
البع�ض ،ومتى يتم حت�صيل املح�صول،
وهذه املعلومات كافة قمنا بتخزينها
ب�سجالتنا ،وماهو املو�سم املنا�سب
النتاج املحا�صيل الالزمة ملد امل�صنع
باملنتجات بكمية هائلة ،والينبغى
ان يتقدم او يت�أخر خا�صة مع حم�صول
الطماطم لكي تتوائم مع الطق�س ،وحتى
حم�صول ال�شطة والب�صل اي�ضا كلها
قمنا بتحريها وت�سجيلها مبلفاتنا،
باال�ضافة اىل الزراعة مبو�سم ال�صيف
والذي يزرع فيه املزارعني ويقومون
بتغيري املحا�صيل ،ومن جانبنا نقوم
اي�ضا بزراعة االرا�ضي ،وكما ذكرت لك
ان االف�ضل هو الزراعة باملو�سم املحدد
النتاج املحا�صيل الوفرية ،وب�صفة
عامة ف�إن هذه امل�ؤ�س�سة حت�صلت
على القدرات الب�رشية واملهنية ،وقد
�سجلت املوا�سم املنا�سبة ،باال�ضافة
اىل �أن االرا�ضي الزراعية املتواجدة
هي �أرا�ضي بكرة ،ولدينا ما يكفينا
من املياة ،وفيما يتعلق باخلدمات
الكهربائية فقد مت جتهيزها ب�ضمان
توفرها � 24ساعة ،وهذا اخلط
الكهربائي املمدود من حمطة فانكو،
والتي متد االرا�ضي الزراعية ،باال�ضافة
اىل مدها لبقية املدن املجاورة والتي
�أ�صبحت م�ستفيدة منها .وفيما يتعلق
مبحا�صيل التمر لدينا ما يعادل 156
�شجرة نخيل ،وهذه امل�شاريع ناجحة،
وتنتج �أ�شجارها ب�شهر يونيو ويوليو،
وقد كان املح�صول غاية باجلودة من
حيث الطعم ،وقد كان وفري االنتاج،
ولدية م�شكلة واحدة هي يف حالة �إزدادت
االمطار ت�ؤثر باالنتاج ،واذا كانت
االمطار منا�سبة فال توجد اي م�شكلة،
وبالعام املا�ضي ومبا �أن املطر جاء
مبكر ًا مما �أدى اىل تخريب املح�صول،
وبالعام الذي قبله كان االنتاج جيدا،
ويف هذا العام يبدو ان االنتاج �سيكون
جيدا ،ويف �شهر مايو �ستبد�أ بنمو
الزهور ،ويف �شهر يوليو تكون ال�شتول
بو�ضع جيد ،وبالن�سبة اىل املحا�صيل
االخرى مثل املاجنا والربتقال فيتم
و�ضع الربامج للفرتة القادمة ،ومبا �أن
م�شاريع الربتقال واملاجنا والليمون
مبنطقة قر�ست ،وقد بد�أنا بحفر احلفر
لهذه املحا�صيل و�سنقوم بالعام القادم
ب�إدخالها .وفيما يتعلق مب�ستوى
هطول االمطار فقد كان مب�ستوى كبري،
اال �أن �سدودنا مل تخزن املياة بال�شكل
املطلوب ،وبالرغم من ذلك فلدينا ما
يكفي من املياة ،وفيما يتعلق ب�أعمال
حفظ املياة والرتبة فقد مت و�ضع
برنامج ب�أطراف االرا�ضي الزراعية
لغر�س اال�شجار فيها ،للحفاظ من فقر
الرتبة ،والتوجد ن�سبة �إح�صائية لهذا
الربنامج ،ولكن يتم القيام باالعمال
التنموية والتي تتعر�ض لالجنراف
فيتم �إ�ست�صالحها عرب البلدوزرات ،ومبا
�أن هذه االرا�ضي الزراعية �أ�ص ًال جمهزة
ب�شكل جيد وغري معر�ض لالجنراف،
ومن جانبي هذه االرا�ضي من امليمنه

واملي�رسة ومبا �أنها �أرا�ضي غري جمهزة
فهي معر�ضه لذلك ،ومبا �أن �شجرة متر
مو�سى متوفرة بهذه املناطق وبوفرة
والتي تتقدم ب�إمتالك االرا�ضي ،وتقوم
وزارة الزراعة بالرتخي�ص لالفراد
املعاقني للقيام بتجهيز الفحم عرب
�أ�شجار متر مو�سى ،وب�صفة عامة من
جانبنا نقوم ب�إجراء �أعمال حفظ املياة
والرتبة ب�أرا�ضينا من حني لآخر.
وفيما يتعلق مبح�صول الطماطم ف�إن
هذه االرا�ضي املزروعة بها هي االف�ضل
لها ،وخا�صة مبنطقة في�سكو ،وقد
تعر�ضت االنابيب مبناطقنا للتعطل،
ويف املناطق االخرى والتي الزالت
تعمل ب�شكل جيد ،والحظنا ب�أن الطق�س
نف�سه بد�أ يتغري يف هذا العام ،وقد
�شهدنا حم�صول الطماطم الذي زرعناه
ب�شهر دي�سمرب والبالغ اىل  35هيكتار
والزال ينتج املحا�صيل وب�ساتينه
خم�رضة ب�شكل جيد ،ويرجع ال�سبب
النه زرع باملنطقته املنا�سبة ،وهذه
�سواء مبح�صول
االرا�ضي جد ًا منا�سبة
ً
الطماطم او ال�شطة ،وحتى حم�صول
الطاف اي�ضا كذلك ،باال�ضافة اىل
حم�صول القمح اي�ضا ،ولدينا هنا ق�سم
املختربات والذين �أجروا التجارب
ومبا �أعطيناهم من حما�صيل �إ�ستطاعوا
ان ينتجوا املنتجات مبعدل  40كنتال

املالزم /بايراي برخت�آب
بالهيكتار الواحد ،وهذه املناطق مل
ي�سبق جتربتها من قبل ،وال حتتاج
اىل ال�سماد ،النها �أرا�ضي جديدة ،ومل
ن�ستفيد منها النها �شا�سعة امل�ساحة،
ومع مرور الوقت و�إدخال كافة اللوازم
الزراعية من ال�شبكات واالنابيب،
باال�ضافة اىل توفر الطاقات الب�رشية،
ف�إنها قابله لالنتاج الوفري ،ولكن
ذلك يحتاج اىل �سكب امليزانية ،وكما
ذكرت لك ب�أننا نقوم بتفعيل ذلك،
واذا قمنا بتجهيز  500هيكتار بالعام
الواحد ،ف�إنك اي�ضا ت�ستطيع ان تنتقل
لغريها بالعام املقبل بنف�س امل�ساحة
وهكذا ت�ستطيع ان تزرع ما ت�شاء من
البذور املختلفة ،ولن نكتفى بهذا
القدر ،وما كنا نذكره من الت�صدير
اىل اخلارج �سنقوم بتفعيلها ،ويقوم
ق�سم املختربات ببذل الكثريمن اجلهود
للبذور ،ومع مرور الوقت �سنقوم بتغيري
�أعمالنا و�أ�ساليبنا ،وهذه االختبارات
اذا مت جتربة املحا�صل و�أنتجت االنتاج
املرجو والوفري ،ميكنك �إ�ستغاللها
بالعام القادم للح�صول على االنتاج
املطلوب ،وفيما يتعلق بكوادرنا
الب�رشية املتوفرة ف�أغلبهم من الطالب
اخلريجني ،باال�ضافة اىل توفر
املهند�سني ،واخلرباء بزراعة البذور،
باال�ضافة اىل خرباء احليوانات،
وتختلف م�ستوياتهم الدرا�سية فمنهم
من �أكمل مب�ستوى الدبلوم وال�شهادة
والبكلريو�س ،ويف هذا العام القادمني
من عدي هلو والذين قدموا الينا كدفعه
ثانية ،ويقومون بتلقي الدورات
النظرية بالتعليم ونقوم من جانبنا
بتطبيقها ملدة �شهر واحد معنا ،الن
الزراعة متواجدة لدينا هنا ،ويعودون
بعد ذلك اىل �أدراجهم ،وي�أتي غريهم
من اطالب اي�ضا على نف�س ال�سياغ،
وذلك مبد االنابيب وغريها ويقدمون
الينا م�صطحبني معلميهم ،باال�ضافة
اىل �إ�رشاف �أع�ضاءنا من املدر�سني
املخت�صني ،ويقومون مبختلف التجارب
بالنباتات وال�شتول ،وهذه التجارب
حم�سوبه عليهم بر�صد الدرجات التي
مت�ضى معهم نحو ف�صولهم.
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�صحة
�أمل ال�صدر يهدد القلب �سرطان الكبد يتقهقر �أمام عقار جديد
�إعداد /هاجر حممد نور

�أ�شارت درا�سة حديثة �أجريت يف بريطانيا،
�إىل �أن �أغلب من ي�شكون لأطبائهم من �أمل يف
ال�صدر للمرة الأوىل ،ال يح�صلون على فحو�صات
ت�شخي�صية �إ�ضافية لتحديد �سببه.
و�أو�ضح الباحثون �أن على الأطباء اعتبار
هذا الأمر �إ�شارة خطر� ،إذ �إن
هذا الأمل حتى و�إن مل
ً
مرتبطا ب�أ�سباب
يكن
متعلقة بالقلب،
فه�ؤالء الأ�شخا�ص
لديهم احتماالت
للإ�صابة
�أكرب
بالأزمات القلبية،
وم�شكالت يف القلب
على مدى خم�س
ال�سنوات التالية ،لأول
�شكوى من هذا الأمل.
وقال الدكتور بيرت كروفت �أحد باحثي الدرا�سة
“فوجئنا �أن �أغلب من ي�ست�شريون طبيبهم ب�ش�أن
�أمل يف ال�صدر غري وا�ضح ال�سبب ،ظلوا دون
ت�شخي�ص ملدة �ستة �أ�شهر”.
و�أ�ضاف كروفت وهو من معهد �أبحاث
الرعاية الأولية وعلوم ال�صحة يف جامعة كيل
يف �ستافورد�شري “تابعنا تلك املجموعة ملدة
ت�صل �إىل خم�س �سنوات ،وخل�صنا �إىل �أن لديهم
احتماالت �صغرية لكنها م�ؤكدة للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ،مقارنة مبجموعة ح�صلت على ت�شخي�ص
حمدد ال عالقة له ب�أمرا�ض القلب”.
و�أ�شار الباحث الربيطاين �إىل �أن “خم�سة
�أ�شخا�ص من بني كل  100من املجموعة التي
ً
معروفا� ،أ�صيبوا
مل يكن �سبب �أمل ال�صدر فيها
مب�شكالت متعلقة بالقلب على مدى خم�س �سنوات
تالية ،مقارنة بثالثة �أ�شخا�ص من كل مئة يف
املجموعة التي حتدد فيها �أن �سببه غري متعلق
ب�صحة القلب.
و�أفاد كروفت ب�أن “املر�ضى ميكنهم �أن يطمئنوا
على الرغم من ذلك ،لأن الدرا�سة خل�صت � ً
أي�ضا
�إىل �أن من ا�ست�شاروا �أطباءهم ب�ش�أن �أمل ال�صدر،
ح�صلوا على تقييم جيد ب�شكل عام ب�ش�أن من هو
الأكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب”.
ولفت كروفت �إىل �أنه “�إذا قرر طبيب �أن �أمل

ال�صدر مل يحدث ب�سبب علة يف القلب ،لكن
لأ�سباب �أخرى مثل م�شكالت يف املعدة �أو �شد
ع�ضلي �أو التهاب �صدري ،فخطر الإ�صابة
مب�شكالت م�ستقبلية يف القلب يف تلك املجموعة
�أقل على مدى خم�س �سنوات”.
فحو�صات ت�شخي�صية
وحللت الدرا�سة �سجالت
يف قاعدة بيانات
�صحية �إلكرتونية
بريطانيا
يف
لأكرث من 170
�ألف بالغ ،مل
يكن لديهم تاريخ
مر�ضي بالإ�صابة
القلب،
ب�أمرا�ض
و�شكوا لأطبائهم من �أمل
يف ال�صدر للمرة الأوىل بني
عامي  2002و.2009
وتراوحت �أعمار املر�ضى بني  18و�أكرث من
عاما ،ون�صفهم كانت �أعمارهم �أقل من 49
75
ً
عاما .وقال فريق الدرا�سة يف دورية “ذا بي�.إم.
ً
جيه” �إن “ 72%من املر�ضى مل يحدد �أطبا�ؤهم
�سبب �أمل ال�صدر ،فيما ح�صل  23%على ت�شخي�ص
غري متعلق ب�أمرا�ض القلب ،بينما �شخ�ص �أمل
ال�صدر يف  5%بو�صفه ذبحة �صدرية.
وخ�ضع �أقل من  12%من املر�ضى الذين
عانوا من �أمل غري معروف ال�سبب يف ال�صدر،
لفحو�صات ت�شخي�صية �إ�ضافية.
وبعد فرتة متابعة و�صلت �إىل خم�س �سنوات
ون�صف ال�سنة ،كان احتمال �إ�صابة املر�ضى
الذين مل يح�صلوا على ت�شخي�ص حمدد لأمل
ال�صدر ب�أزمة قلبية �أعلى بن�سبة  36يف املئة،
مقارنة مبن ح�صلوا على ت�شخي�ص مل يتعلق
ب�أمرا�ض القلب.
وقال الدكتور تيم هولت وهو باحث يف ق�سم
العلوم الطبية يف جامعة �أك�سفورد ،من خالل
مقالة للتعليق على الدرا�سة �إن “�أمل ال�صدر
ريا ،وبالتايل على
هو عر�ض رمبا يكون خط ً
من يعانون منه معرفة ال�سبب ،و�إذا ترافق مع
�أعرا�ض �أخرى فقد تكون حالة طارئة ت�ستوجب
عالجا دون ت�أخري”.
ً

من املعروف �أن الب�رشة مر�آة تعك�س �صحة
املرء الداخلية ،فالأ�شخا�ص الذين ينعمون
مبا يكفي من �ساعات النوم ،وي�رشبون القدر
الكايف من املاء ،ويتجنبون الإفراط يف تناول
الأطعمة الدهنية يتمتعون بب�رشة �أكرث �صفاء
من �أولئك الذين ي�رسفون يف �رشب الكافيني
والكحول والذين تظهر عليهم �آثار الإجهاد
والتعب وي�صبحون �أكرث عر�ضة للإ�صابة
بالأمرا�ض.
وبالن�سبة لأطباء الأمرا�ض اجللدية ،ف�إن
البثور والعيوب و�شحوب الوجه تعد م�ؤ�رشات
لها عالقة مب�سائل �صحية ،وكل منطقة من
الوجه تعد م�ؤ�رش ًا مل�شكلة �صحية معينة.
وميكن لالخت�صا�صيني �أن ي�ستخدموا الوجه
كخريطة الكت�شاف جمموعة من امل�شاكل ،بدءا
من اجلفاف والإجهاد �إىل م�شاكل يف التنف�س

وكذلك التغريات الهرمونية،
وغريها.
و�إليكم فيما يلي حتليال لكل
جزء من الوجه ،وماذا ميكن �أن
يك�شفه من �أمور تتعلق ب�صحتك
وكيفية عالجها:
 - 1اجلبني
بالن�سبة للبثور والعيوب
التي قد تظهر عل اجلبني ف�إنها
رمبا تكون نتيجة للتعرق
ب�سبب ال�شعر الدهني �أو ن�سيان
م�سح املاكياج ،و�إن مل تكن
لتلك الأ�سباب ،ف�إن مرد ذلك قد
يعود �إىل تفاعل الب�رشة بفعل م�سائل تتعلق
بالتغذية ،فاجلبني يتفاعل عندما يحاول
اجلهاز اله�ضمي ه�ضم الطعام� ،أو ب�سبب
تناول الغذاء ال�سيئ� ،أو فريو�س �أو تناول
الطعام ب�رسعة ،وهذا اجلزء يعترب �إنذارا
فيما يتعلق باجلفاف وم�شاكل املثانة.
ويف هذه احلالة ،يتعني على ال�شخ�ص تناول
املزيد من املنتجات الغنية بالإنزميات ،مبا
يف ذلك البابايا ،االنانا�س ،الأفوكادو ،زيت
الزيتون واملانغو والإكثار من �رشب املاء
مبعدل � 8أكواب يوميا ،وحماولة النوم 7
�ساعات مت�صلة ليالً.
 - 2منطقة ما بني احلاجبني
تت�أثر منطقة ما بني احلاجبني �سلب ًا جراء
تراكم ال�سموم باجل�سم ب�سبب تناول الكحول

تعرف على م�شاكلك ال�صحية ..من وجهك!

�أعلنت هيئة الغذاء
الأمريكية
والدواء
اجلمعة عن تو�سيع
نطاق ا�ستخدام عقار
متت املوافقة عليه من
قبل ،لي�شمل املر�ضى
الذين يعانون من
�رسطان خاليا الكبد.
و�أو�ضحت الهيئة يف
بيان لها� ،أن عقار
" ر يغجو ر ا فينيب "
يعالج �رسطان خاليا
�شيوعا من �أورام
الكبد وهو ال�شكل الأكرث
ً
الكبد.
و�أ�شارت �إىل �أن العقار ي�ستهدف مر�ضى
�رسطان الكبد الذين مل ي�ستجيبوا للعالج
بعقار "�سورافينيب" وهو دواء ُي�ستعمل
لعالج �رسطان اخلاليا الكبدية � ً
أي�ضا.
ومت تقييم فاعلية و�سالمة عقار
"ريغورافينيب" بعد �إجراء جترية على
ً
مري�ضا يعانون من �رسطان اخلاليا
573
الكبدية ،ومل ي�ستجيبوا للعالج بعقار
"�سورافينيب".
و�أثبتت نتائج التجارب �أن عقار
"ريغورافينيب" �ساعد على حت�سني بقاء
املر�ضى على قيد احلياة ،ملتو�سط 10.6
�أ�شهر ،باملقارنة من � 7.8أ�شهر للمر�ضى
دواء وهم ًيا.
الذين تناولوا
ً
ووجد الباحثون �أن عدد من املر�ضى
الذين تلقوا العالج تقل�صت لديهم الأورام
اخلبيثة ب�شكل كبري.
وبح�سب الهيئة ،ت�شمل الآثار اجلانبية
ال�شائعة للعقار �آالم اجلهاز اله�ضمي
والتعب والإ�سهال ونق�ص ال�شهية ،وارتفاع
�ضغط الدم واحلمى والتهاب الأغ�شية

املخاطية وفقدان الوزن والطفح اجللدي
والغثيان.
وحذرت الهيئة ،الن�ساء احلوامل �أو
الالتي ير�ضعن من تناول العقار لأنه
ي�سبب �رضرا �صحيا للجنني واملولود.
وبح�سب الباحثني ،ف�إن حوايل  40باملئة
من حاالت �رسطان الكبد يتم ت�شخي�صها يف
مراحل متقدمة ،وعندما ي�صل املر�ضى
ل�رسطان الكبد املتقدم يكون العالج قد
و�صل ملرحلة �صعبة للغاية.
و�أ�ضافوا �أن نتائج الدرا�سة توفر دلي ًال
على �أن عقار "ريغورافينيب" هو �أول عالج
�شامل ملر�ضى �رسطان الكبد املتقدم.
ويف يناير  ،2016منحت هيئة الغذاء
والدواء الأمريكية� ،رشكة "باير" الأملانية
للأدوية املوافقة على ا�ستخدام املادة
الفعالة "ريغورافينيب" التي يتم ت�سويقها
حتت ا�سم عقار "�ستيفارغا" لعالج �رسطان
الكبد املتقدم.
كما اعتمدت الهيئة نف�س العقار يف مار�س
 ،2013لعالج نوع نادر من �رسطان اجلهاز
اله�ضمي ،كما منحته املوافقة يف 2012
�أي�ضا لعالج �رسطان القولون وامل�ستقيم
يف مراحله املتقدمة.

والأطعمة الدهنية ،فالكحول ت�ؤثر على
�أحما�ض املعدة وتدفع بال�سموم �إىل �أجزاء
�أخرى من اجل�سم ،كذلك ،ف�إن الوجبات
ال�رسيعة ت�ؤدي �إىل ظهور بقع يف هذا اجلزء من
الوجه ،لأن الزيوت التي ت�ستخدم يف الطهي
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل اختالل يف التوازن بالن�سبة
للمعدة ،كما �أن ال�سكريات ميكن �أن ت�ؤثر على
الهورمونات ومقاومة االن�سولني.
 - 3الأنف
يعد الأنف م�ؤ�رش ًا على التوتر والإجهاد
العاطفي و�ضعف الدورة الدموية ،فالبثور
والر�ؤو�س ال�سوداء التي تظهر على الأنف قد
تعود �إىل ارتفاع �ضغط_الدم والكولي�سرتول
وتناول الكحول والدهون ال�سيئة.
ويتمثل حل هذه امل�شكلة يف الرتكيز على
ممار�سة الريا�ضة � 3أيام يف الأ�سبوع ملدة
ثالثني دقيقة ،تناول الطعام_ال�صحي،
وجتنب اللحوم امل�صنعة ،وتناول الأفوكادو
وزبدة الكاكاو ،وكذلك جتنب الطعام احلار
واحلر�ص على تناول �أطعمة غنية بالألياف.
 - 4ال�شفتان
وبالن�سبة لل�شفتني ،ف�إن ظهور البثور
يحدث �أثناء فرتة الدورة ال�شهرية لدى
الفتيات ،وذلك ب�سبب اختالل التوازن_
الهرموين يف هذه الفرتة ،كما �أن اجلفاف
والأغذية الدهنية تعد �أحد الأ�سباب �أي�ضا.
وين�صح يف هذه الفرتة بالإكثار من تناول
الألياف ،وممار�سة ريا�ضة اليوغا.
 - 5الذقن
تظهر البثور يف منطقة الذقن �أثناء فرتة
املراهقة وب�سبب التغريات الفي�سيولوجية
يف اجل�سم يف مرحلة الع�رشينات والثالثينات
من العمر.

وللتغلب على ذلك ين�صح بتناول املنتجات
الغنية باالنزميات ،مثل البابايا ،الأنانا�س،
الأفوكادو ،زيت الزيتون واملانغو والإكثار
من �رشب املاء واحلر�ص على النوم اجليد.
 - 6الأذنان وال�صدغ
وفيما يتعلق بالأذنني وال�صدغ وما حتت
العينني ،ف�إن هذا عادة ما يكون ب�سبب قلة
النوم والإجهاد و�أي�ضا ب�سبب م�شاكل يف الكلى
�أو اجلفاف.
واحلل يف احلر�ص على تناول � 8أكواب من
املياه يومياً.
 - 7اخلدان
وبالن�سبة للخدين ف�إن اجلزء الأعلى منهما
مت�صل باجليوب الأنفية والأ�سفل مرتبط
بالفم ،واجلانب الأي�رس من اخلد يتميز
ب�صلة قوية مع الكبد ،بينما الأمين يتعلق
�أكرث مب�شاكل الرئتني.
ويف معظم الأحيان تتعلق م�شاكل_
الب�رشة ال�سيئة يف هذا اجلزء باحل�سا�سية،
الربو ،تلوث الهواء ،دخان ال�سجائر ،وقلة
ممار�سة الريا�ضة.
�أما عن احلل فيتمثل بالتقليل من تناول
منتجات الألبان وال�سكر ،وتناول ثمار
وفواكه مثل البطيخ ،اخليار ،الفراولة،
اجلريب فروت والطماطم ،واختيار مطهر
جيد لتنظيف و�إزالة البكترييا.
 - 8الرقبة
تت�أثر الرقبة وتكون عر�ضة للبثور نتيجة
الغدة_الدرقية ،لأن هرمون
خمول
الغدة الدرقية هو امل�س�ؤول عن حتويل
الكولي�سرتول �إىل هرمون الربوج�سرتون،
وهو املفتاح ال�سحري للق�ضاء على حب
ال�شباب.
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�شبابيات

مناذج �شبابية ناجحة
الفنان /روبيل عنقاي :بالر�سم �أعرب عن احا�سي�سي وافكاري
ولد الر�سام /روبيل عنقاي يف ا�سمرا
مبنطقة قوداييف عام .1992
در�س املرحلة االبتدائية مبدر�سة
قوداييف االبتدائية واملرحلة املتو�سطة
مبدر�سة بانا والثانوية مبدر�سة حاالي.
�إ�ست�ضافت قاعة قاالري للر�سم والفنون
لوحات الر�سام روبيل عنقاي  ،حيث مت
افتتاح رو�سماته بها يف احلادي والع�رشين
من ابريل املا�ضي .
لذلك كان ال�س�ؤال االول حول ر�سوماته
ومتى بد�أها وما الذي دفعه للدخول يف
جمال الر�سم ؟
فقال " كانت بداياتي يف ولوج عامل
الر�سم بت�أثري من املرحوم هيلي  ،فقد
بد�أت ار�سم منذ املرحلة االبتدائية ،
فقد بد�أنها مع اال�ستاذ املرحوم هيلي يف
ال�صف اخلام�س االبتدائي وهو ا�ستاذ مادة
الر�سم  ،فقد عرفنا على قواعد الر�سم
وا�ساليبه  ،وعندما الحظ انني اقدم
اعمال جيدة � ،ضمني �ضمن املجموعة
التي ي�رشف عليها يف نادي الر�سم
الذي يرعاه ويقوم فيه بدور املعلم
وامل�رشف .لذلك اعترب ان جناحي يف
جمال الر�سم كان بف�ضل ونتيج اهتمام
اال�ستاذ /هيلي وت�شجيعه امل�ستمر لنا.
بالطبع كل الفنانني امل�شهورين عندما
يتحدثون عن بداياتهم يذكرون دور من
علمهم املهنة  ،وهذا يعك�س اىل �أي
مدى دور املعلم مهم يف حياة املجتمع
 ،لكن دعنا ن�س�ألك ماذتا يعني الر�سم
بالن�سبة لك ؟
بالن�سبة يل الر�سم ا�صبح جزء هام
من حياتي  ،فهو املجال الذي اعرب من
خالله عن احا�سي�سي و�شعوري  ،والذي
عرب تعك�س احلياة االجتماعية وتعرب من
خالله ما ت�شعر به يف دواخلك  ،و�آمالك
وطموحاتك  .وهو املجال الوحيد الذي
اق�ضي فيه جل وقتي .
يقول البع�ض � ،أن الر�سم يتطلب
الكثري من الوقت واجلهد واملال  ،انت
كفنان هل انت را�ضي عن اعمالك؟

را�ضي جد ًا  ،و�إال ملا
بالطبع
ا�ستمريت يف هذا املجال ملدة خم�سة
ع�رش عام ًا  ،رغم انه كما قلت انه
جمال يتطلب الكثري من اجلهد والنفقات
والوقت  ،وفوق ذلك هو املجال الذي
تعرب من خالله عما يجي�ش بداخلك .
هل هنالك دورات تدريب وت�أهيل
ح�صلت عليه يف جمال الر�سم؟
نعم  ،فكما ذكرت �آنف ًا  ،كانت
البدايات برعاية املرحوم اال�ستاذ/
هيلي  ،ثم بعد ذلك  ،ح�صلت على
دورة تدريبية يف جمال الر�سم عام
 2005نظمها االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة ارتريا ا�ستمرت ل�سنة و�ستة ا�شهر
 ،نلت فيها �شهادة  ،وبعد االنتهاء من
الدرا�سة متكنت مع زمالئي من تنظيم
معر�ض ر�سومات امام وزارة التعليم .
ثم على دورة م�صغرة لفنانة قدمت
من ال�صني ا�سمها مارتا ولدو ومعها
اخرى ا�سمها تريزا كان ملدة ثالثة ا�شهر
 ،وان كانت الفرتة ق�صرية �إال انها كانت
مفيدة جد ًا بالن�سبة لنا .
كما انني ح�صلت على دورات ق�صرية
عدة يف جمال الر�سم .
اىل �أي مدى ميكن القول ان الت�أهيل
والتدريب ي�صقل مهارات الفنان؟
�س�ؤال جيد  ،ميكن لأي �شخ�ص
ان ير�سم  ،لكنه بالت�أكيد لي�س كمن
ح�صل على الت�أهيل والتدريب وتعرف
على اال�س�س والقوانني التي تنظم
الر�سم  .والتعرف على مدار�س الر�سم
و كيفية ت�شكيل الر�سم  ،وانواعه من
حيث التقدمي والعر�ض وغريه من الفنون
واال�ساليب ون�أتي بالنتيجة فنقول ان
التعليم والتدريب مهم جد ًا وا�سا�سي يف
كل جمال  ،لكني كروبيل ارى انه مهم
جد ًا يف جمال الر�سم .
هال �رشحت لنا روبيل الر�سم قبل
الت�أهيل والتدريب وما بعده ؟
هنالك فرق كبري جد ًا  ،يف ال�سابق
اي قبل ح�صويل على الت�أهيل يف جمال

الر�سم  ،كنت ار�سم ب�شكل كيفي ما يرت�آي
يل  ،وبال �شك كانت يل اخطاء كثرية ،
واالن ونتيجة ملا در�سته وعرفته من
اال�صول والقواعد  ،ال اكرر تلك االخطاء
وذلك باال�ستفادة من الت�أهيل والتعرف
على قوانني الر�سم  ،باال�ضافة اىل ذلك
ف�إن الت�أهيل والدورات املتعددة التي
ح�صلت عليها مكنتني من تو�سيع مداركي
وفتح امامي �آفاق وا�سعة جد ًا.
يتم تنظيم مناف�سات وم�سابقات يف
كيف ترى ذلك وما
كافة املجاالت
هوت�صورك له؟
املناف�سة لي�ست يف جمال الر�سم
فقط  ،هي مهمة يف كل املجاالت
واملهن ،فهي او ًال ت�شجع على خلق
روح االبداع والتطوير امل�ستمر ،لأنك
تعمل مدفوع ًا بروح املناف�سة و�رضورة
ك�سبها ،ما يحمل املناف�س على جتويد
االداء وتقدمي االف�ضل  ،كما انه يتيح لك
فر�ص التعرف على الكثريين  .واعتقد
ان الهدف من املناف�سات هو اتاحة
الفر�صة بني املتناف�سني لتبادل اخلربات
والتجارب فيما بينهم  .باال�ضافة اىل

مدير مدر�سة وار�ساي يك�ألو يعقد لقاءات لطالب ع�صب وطيعو

عقد مدير مدر�سة وار�ساي يك�ألو
اجتماعا لطالب ال�صف احلادي ع�رش
يف كل من ع�صب وطيعو ب�إقليم جنوب
البحر الأحمر  ،وقد قدم تو�ضيحا
حول اال�ستعدادات التي يتوجب
عليهم القيام بها للدرا�سة يف ال�صف
الثاين ع�رش يف �ساوا.
وقال الأ�ستاذ قليت قرماي ب�أن
مدر�سة وار�ساي يك�ألو خرجت يف

ال�سنوات اخلم�سة ع�رش املا�ضية
�أكرث من � 190ألف من الطالب �إىل
خمتلف الكليات وم�ؤ�س�سات الت�أهيل
املهني ،وبذلك فهي ت�سهم بدور
كبري يف دعم برامج التنمية بالبالد
بالكوادر امل�ؤهلة علميا ومهنيا .
كما �رشح الأن�شطة املتعددة التي
تقوم بها املدر�سة لدعم الكفاءة
الأكادميية ،وقد �شدد على �أهمية

اال�ستعداد النف�سي واملعنوي للطالب
قبل توجههم �إىل �ساوا.
من جانبه �أو�ضح م�س�ؤول التعليم
يف �إقليم جنوب البحر الأحمر
الأ�ستاذ �إدري�س علي ،وجود برنامج
الكت�شاف قدرات الطالب والقيام
باالختبارات امل�سبقة المتحانات
ال�شهادة الوطنية لطالب ال�صف
احلادي ع�رش.

انها تتيح الفر�صة لك للتعرف
على اجلمهور وتبادل االراء
واملقرتحات معهم ومبا ي�ساعد
على اال�ستفادة من مالحظاتهم
.
هل كانت لك م�رشكات ب�شكل
فردي وما �إن كنت قد بع�ض
النجاحات فيها؟
اذكر انني عندما كنت يف
ال�صف الثامن كنت قد �شارك
يف مناف�سات باالك�سبو عام
 ،2007وكنت وقتها قد در�ست
الر�سم ملدة عام ون�صف ،
وحققت نتائج ايجابية مل
اكن اتوقعها .حيث كنت قد
احرزت الرتتيب الثاين بلوحة
بعنوان البحر  ،رغم م�شاركة
ر�سامني كبار يف املناف�سة ،
وكانت فائدتي اكرب من اجلوائز
مبا ح�صلت عليه من االطالع على جتارب
واال�ستفادة من مالحظات ،وكذلك تعريف
على الر�سامني الكبار وكان امر ًا مهم ًا
جد ًا بالن�سبة يل .
كما هو معلوم الر�سم مكلف كثري ًا من
حيث �رشاء املواد ويحتاج اىل ميزانية
كبرية  ،ونحن نعرف انك واخاك الكبري
ر�سامني  ،كيف ترى ان ذلك ي�ستمر
لتطوير مواهبكم باملقارنة مع امكانات
اال�رسة وما �إذا كان ذلك مقبو ًال بالن�سبة
لها  ،وما هي اي�ض ًا مميزاته من جانب
�آخر؟
فيما يتعلق بالدورة التدريبية التي
نظمها االحتاد الوطني ل�شباب وطلبة
ارتريا عام � ، 2005شاركنا فيها مع ًا ،
وقد �ساعدتنا كثري ًا يف اجناز اعمالنا .
اما ما يتعلق بدور اال�رسة فكوننا يف
جمال الر�سم مع ًا  ،نح�صل على دعم
اال�رسة وت�شجيعها  ،وهم يتابعونا
با�ستمرار ويقدمون لنا كل ما هو
مطلوب مادي ًا كان ام معنوي ًا  ،ونحن
افادنا كوننا يف جمال واحد وهو جمال
الر�سم فما ت�صعب على �آرون اخي اقوم
مب�ساعدته يف حلها وكذلك االمر بالن�سبة
يل  ،فكوننا نتعاون مع بع�ضنا ون�ساعد
بع�ضنا افادنا كثري ًا يف اال�ستفادة من
امكاناتنا امل�شرتكة .
كونكم تختارون جمال الر�سم مع ًا
هنالك ت�أثري من احدكم على االخر ملن
كان ذلك؟
�ضحك ،وقال اعتقد انني اثرت عليه ،
فكما قلت لك  ،كان دخويل جمال الر�سم
بت�أثري من اال�ستاذ /هيلي ،وعندها امتلأ
منزلنا باالوراق واالقالم واحلرب  ،االمر
الذي ا�سرتعى انتباه ىرون اخي وبد�أ
اهتمامه بالر�سم  ،لذلك اذا قلت انني
بدوري اثرت على اخي هارون لي�س فيه
مبالغة ،لكننا فيما بعد در�سنا الدورة
التدريبية ملدة عام ون�صف عام مع ًا
و�سامترينا كذلك فيما بعد .
لنعد اىل معر�ض الر�سم الذي نظمته
م�ؤخر ًا  ،كم مرة نظمت معر�ض كهذا؟
هذه املرة الثانية التي انظم فيها
معر�ض لعر�ض لوحاتي  ،فقد كانت
املرة االويل عام  ،2015بامل�شاركة مع
الر�سام روبيل بقاعة كازا دي ايطاليا،
اطلقنا عليه ا�سم "THE MOMENT
 "OF HAPPINESSوكنت قد حظيت يف
ذلك املعر�ض مبقرتحات و�آراء م�شجعة
ا�ستفدت منها كثري ًا .حيث تعرفت على

االخطاء التي يجب جتنبها  ،وتعرفت
على امانياتي احلقيقية ،وانطالق ًا من
ذلك الفهم ا�ستغرق اعدادي للمعر�ض
االخري عامني يف االعداد ،حتى متكنت
من تنظيم معر�ض ر�سومات لوحدي يف
�آرت غاالري كما تف�ضلت يف الفرتة 21-
 25ابريل املا�ضي اطلقت عليه "THE
."NATURAL BEAUTY
نظيم معر�ض �إىل اي مدى ي�شكل حتدي ًا
وما هي فوائده؟
يف احلقيقة تنظيم معر�ض يكلف الكثري
� ،أولها التكاليف مبا فيها حت�ضري املواد
وايجار املوقع وغريه.
ثاني ًا الوقت واجلهد الذي تبذله
للتح�ضري للمعر�ض  ،وللتح�ضري للمعر�ض
فانك تكون قد اعددت ع�رش لوحات على
االقل  ،وهذا ما يجعله حتدي ًا كبري ًا
بالن�سبة للر�سام .باملقابل هنالك فوائد
كثرية ميكن ان جتنيها من املعر�ض ،
اولها تقييم نف�سك وامكاناتك الفنية ،
وكذلك يتيح لك فر�صة للقاء باجلمهور
ب�شكل مبا�رش وتبادل املالحظات واالراء
معهم وتبادل اخلربات والتجارب مع
املهتمني يف نف�س املجال  ،باال�ضافة اىل
انه يفتح امامك فر�ص العمل يف عدة
جماالت  .وبالن�سبة لك تنظيم معر�ض ،
مع و�ضع االعتبار للتحديات التي يخلقها
واجلهد والعمل  ،يخلف يف نف�سي الر�ضا
عن الذات .
مبنا�سبة ذكرك �آراء زوار املعر�ض
 ،كيف يقيم اخلرباء يف جمال الر�سم
اعمالك؟
حتى االن االراء املقدمة يل م�شجعة
كثري ًا  ،ف�أكرثهم ي�شيدون باالعمال
املقدمة  ،ويركزون انه بذل فيها جهد
كبري  ،وتركيز كثري ،.وتذكريهم يل
بانه البد من اخللق واالبداع يف هذا
املجال لتحقيق تقدم فيه .وانا اي�ض ًا
مهتم بهذا اجلانب  ،لأنه ي�ساعد على
تطوير الذات .
البع�ض يقول اذا اردت ان تكون ر�سام ًا
ناجح ًا عليك تطوير �صفات التحمل
وال�صرب والرتكيز  ،ما تعليقك على
ذلك؟
يقول ( مبت�سم ًا) هنالك بع�ض الفنانني
من يقول ذلك � ،أو من لهم احتكاك
واهتمام بالر�سم  ،وانا اي�ض ًا اتفق مع
هذا الر�أي  ،فالر�سم مهنة حتتاج اىل
ال�صرب والرتكيز .
يف جمال الر�سم هنالك مناذج وجماالت
عدة � ،أي النماذج يختار ربويل يف اعمال
الر�سم؟
يف احلقيقة انا اتبع للمدر�سة
الواقعية يف الر�سم ( )REalisimكغريي
من الكثريين من الر�سامني  ،خا�صة
جت�سيد االفكار  ،فمن خالله اعمل على
جت�سيد احلياة اليومية املعا�شة للمجتمع
باال�ضافة اىل الكثري من االفكار .
ماهي اكرث لوحة احببتها يف اعمالك
وعماذا تتحدث؟
هي اللوحة التي �شاركت بها يف
مهرجان ارتريا 2007باالك�سبو والتي
فازت .وقد كانت بعنوان البحر  ،ت�صور
احلياة البحرية وانها حوت الكثري من
االراء باال�ضافة اىل انها كانت جميلة.
من هو الر�سام االكرث �شهرة وملاذا؟
الر�سام ميكئيل ادوناي  ،احد اكرث
الفنانني الذين كان ت�أثريهم علي كبري،
وهوفنان م�شهور ،فهو ر�سام موهوب
ومبدع  ،واعتقد انه ر�سام كبري وم�شهور
على م�ستوى البالد وله القدرة والكفاءة
للمناف�سة على م�ستوى العامل .
كلمة اخرية تود قولها؟
او ًال اقدم �شكري وتقديري لإتاحتكم
يل هذه الفر�صة  ،ثم اقدم ال�شكر لوالدي
 ،خا�صة والدي عنقاي قربميكائيل،
حيث وقف بجانبي و�شجعني كثري ًا
رغم تقدمه يف ال�سن  .وهو الذي تكفل
بالنفقات لإعداد املعر�ض  ،ويف اخلتام
ا�شكر اخي و�شقيقي �آرون الذي وقف معي
و�ساعدين و�ساندين لإجناز هذا العمل.
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يف �إطار �إياب ن�صف نهائي بطولة دوري �أبطال �أوروبا

ريال مدريد ي�صل حمطة كارديف ..ويالم�س املجد الأوروبي
ت� َّأهل ريال مدريد� ،إىل نهائي
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم،
رغم الهزمية� ،أمام جاره �أتلتيكو
( )1-2يف ديربي العا�صمة
الإ�سبانية ،يف �إياب ن�صف النهائي،
على ملعب في�سنتي كالديرون،
�أول �أم�س الأربعاء .كان ريال مدريد،
ذهابا على ملعب �سانتياجو
فاز
ً
برنابيو ( )3-0الأ�سبوع املا�ضي،
ليت�أهل ملواجهة يوفنتو�س يف
العا�صمة الويلزية كارديف يف 3
يونيو/حزيران املقبل .ويف حال
جنح ريال مدريد يف حتقيق اللقب،
ف�إنه �سيكون الثاين على التوايل،
ليحقق العبو املدرب زين الدين
زيدان� ،إجنا ًزا مل ي�ستطع �أي فريق
حتقيقه منذ فوز ميالن باللقب
عامي  ،1989و .1990كما �أن
ريال مدريد ،الذي يحمل الرقم

القيا�سي يف عدد الفوز باللقب
( 11مرة)� ،سيكون �أول فريق ،حال
حقق اللقب� ،أول ناد يحرز اللقب
مرتني ،منذ ا�ستحداث البطولة
بنظامها اجلديد يف مو�سم "1992-
 ."1993جاءت بداية املباراة،

حما�سية وقوية ،رغم الهزمية
القا�سية بثالثية لأتلتيكو ،يف لقاء
الذهاب� ،إال � َّأن �أبناء املدرب دييجو
�سيميوين ،قدموا بداية �ساخنة،
وجنحوا يف الو�صول ملرمى الريال،
مبحاوالت من توري�س ،وجريزمان.

مع قرب �إنتهاء مو�سم الدوري الإجنليزي املمتاز

�أر�سنال ي�ستعيد املركز اخلام�س من مان�ش�سرت يونايتد

ح�صد �أر�سنال ،نقاط مباراته
�أمام م�ضيفه �ساوثهامبتون،
بعدما تغلب عليه ( )2-0على
ملعب �سانت مرييز ،يف املباراة
امل�ؤجلة من اجلولة الـ 26للدوري
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
�سان�شيز،
�أليك�سي�س
و�ضع
"اجلانرز" يف املقدمة بعدما ت�سلم
متريرة م�سعود �أوزيل ،داخل
املنطقة ،وراوغ الدفاع و�أ�سكن
الكرة بي�رساه يف �شباك احلار�س
فور�سرت يف الدقيقة (.)60
و�أ�ضاف الزوار ،الهدف الثاين
من هجمة مرتدة قادها �سان�شيز،
الذي �أر�سل عر�ضية من اجلانب
الأي�رس ليمررها �آرون رامزي ،بر�أ�سه
للبديل �أوليفييه جريو ،الذي

�أ�سكنها بر�أ�سه يف املرمى (.)83
ورفع �أر�سنال ر�صيده لـ 66نقطة،
ا�ستعاد بها املركز اخلام�س جلدول
الرتتيب من مان�ش�سرت يونايتد

( 65نقطة) ،فيما جتمد ر�صيد
�ساوثهامبتون عند  42نقطة
باملركز العا�رش ،بفارق الأهداف
عن كل من بورمنوث ،وو�ست هام.

خريطة �ساخنة لالنتقاالت ب�أوروبا
ُتزيد لهيب �صيف 2017

�أكَّ د موقع "�شبورت بيلد" الأملاين� ،أن
�صيف العام احلايل ،من املنتظر� ،أن ي�شهد
تنقالت عدد ،من �أهم الالعبني املطلوبني
بالأندية الكربى ،على ر�أ�سهم الفرن�سي
�أنطوان جريزمان ،مهاجم �أتلتيكو مدريد.
ومل يلعب جريزمان كمحرتف� ،إال
يف �إ�سبانيا ،فقد بد�أ م�سريته مع ريال
�سو�سييداد عام  ،2009قبل �أن ينتقل �إىل
ناديه احلايل عام .2014
وم َّدد جريزمان ،عقده مع �أتلتيكو ،حتى
نهاية يونيو/حزيران ،2021لكن ُيقال �إن
مان�ش�سرت يونايتد ،بقيادة املدرب جوزيه
مورينيو ،م�ستع ٌد لدفع ال�رشط اجلزائي
بقيمة  105ماليني يورو؛ للح�صول على
خدماته.
جنم فرن�سي �آخرُ ،ينتظر �أن يكون �أحد
ٌ
�أهم ال�صفقات هذا ال�صيف ،هو مهاجم
موناكو ،كيليان مبابي� ،صاحب الـ18
عاما ،الذي يعد �أكرب موهبة ،ظهرت هذا
ً
ويجرى احلديث ،عن �أنه خليفة
املو�سمُ ،
تيريي هرني.
هناك عد ٌد من الأندية الكربى ،ت�سعى
للتعاقد معه مثل ريال مدريد ،لكن وطبقًا
للأخبار املتداولة ،ف�إن �أر�سنال ،ق َّدم 100
مليون يورو؛ للح�صول على املهاجم
املوهوب.
جنم �آخر� ،سيكون يف �سوق االنتقاالت،
وهو قائد منتخب اجلابون بيري �إميرييك
�أوبامياجن ،مهاجم بورو�سيا دورمتوند،
فرن�سيا� ،إال �أنه ُولد يف
و�إن كان لي�س
ً
باري�س ،وي�شعر �أنه فرن�سي.
وقالت �صحيفة "بيلد" الأملانية� ،إنه
التقى املدير الريا�ضي بنادي باري�س
�سان جريمان.
ويقال �إن النادي اململوك لرجل الأعمال
ُ
القطري نا�رص اخلليفي ،م�ستعد لدفع 70
مليون يورو ،على الأقل ،من �أجل �أوبامياجن،
عاما ،الذي يكرر منذ املو�سم املا�ضي
ً 27
ما يوحي برغبته يف مغادرة دورمتوند.
وب�إمكان احلار�س الإ�سباين دافيد دي
عاما� ،أن ي�صبح �أغلى حار�س يف
خياً 26 ،
تاريخ كرة القدم.
وطبقًا ملا تتحدث عنه و�سائل الإعالم
يخطط العمالق امللكي ،لدفع من 70
مليون حتى  75مليون يورو ،للتعاقد مع
حار�س مان�ش�سرت يونايتد.
والرقم احلايل لأغلى حار�س يف التاريخ،

م�سجل منذ عام  2001با�سم الأ�سطورة
جيانلويجي بوفون ،الذي انتقل من بارما،
�إىل يوفنتو�س مقابل ما يعادل نحو 53
مليون يورو.
ويليه ،وبفارق كبري ،العمالق مانويل
نوير ،الذي انتقل يف من �شالكه �إىل بايرن
مونيخ عام  ،2011مقابل  30مليون
يورو.
ويف الريال ،وب�سبب وجود الثالثي
كري�ستيانو رونالدو ،وجاريث بيل ،وكرمي
بنزمية ،ف�إن فر�ص املهاجم �ألفارو موراتا،
الذي يحب اللعب كجناح ر�أ�س حربة،
�ضعيفة على املدى البعيد.
ويحهز ت�شيل�سي 65 ،مليون يورو من
�أجل التعاقد مع النجم الإ�سباين البالغ من
عاما.
العمر ً 24
�أما بر�شلونة ،املناف�س التقليدي
وخ�صو�صا يف
للريال ،فرييد جتديد دمائه
ً
خط الدفاع.
ويجرى احلديث ،عن رغبة الرب�سا ،يف
احل�صول على الإ�سباين هيكتور بيلريين،
عاما ،مدافع �أر�سنال ،الذي تبلغ قيمته
ً 22
ال�سوقية  25مليون يورو.
لكن بيلريين ،متعاقد مع "اجلانرز"
حتى  ،2023لذلك ف�سيزيد مبلغ انتقاله
عن هذه القيمة ،ب�شكل وا�ضح.
كما يريد النادي الكتالوين ،ح�سب
و�سائل الإعالم ،التعاقد مع العب خط
و�سط منتخب �إيطاليا ماركو فرياتي24 ،
عاما ،العب باري�س �سان جريمان ،كي يكون
ً
بديالً للنجم الكبري �أندري�س �إنيي�ستا ،الذي
تقدم يف ال�سن.
وتبلغ القيمة ال�سوقية ،لفرياتي 40
مليون يورو ،لكن هذا القيمة البد ،و�أن
تزيد بو�ضوح� ،إن �أراد بر�شلونة فعالً
احل�صول عليه.
وي�سعى بايرن ميونيخ الأملاين ،للتعاقد
مع مهاجم بجوار العمالق البولندي روبرت
حاليا عن
ليفاندوف�سكي .ويجري احلديث
ً
عاما
الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيزً 28 ،
مهاجم �أر�سنال الإجنليزي.
ويقال �إن على بايرن �أن يجهز عق ًدا
بـ 65مليون يورو من �أجل احل�صول على
�سان�شيز الت�شيلي ،علما ب�أن بايرن لديه
�سان�شيز �آخر يف خط الو�سط� ،شاب برتغايل
موهوب ملَّ من اجللو�س على مقاعد
البدالء.

�سجل �ستيفن كوري  30نقطة ،و�أ�ضاف
كالي طوم�سون  21نقطة ،ليت�أهل جولدن
�ستيت وريورز للدور
للق�سم
النهائي
الغربي بدوري كرة
الأمريكي
ال�سلة
للمحرتفني بعد فوزه
 121-95على يوتا
جاز .وفر�ض وريورز
بذلك �سيطرته التامة
على ال�سل�سلة ،التي
حت�سم على �أ�سا�س
الأف�ضل يف �سبع
مباريات ،بعدما حقق
فوزه الرابع على
التوايل .و�سجل كيفن
دورانت  18نقطة
�ستيت،
جلولدن
و�أ�ضاف زميله دراميوند جرين  17نقطة ومرر
 11كرة حا�سمة ،وا�ستحوذ على ع�رش كرات
مرتدة ،كما �ساهم العمالق جافال مكجي

يف االنت�صار ب�إحراز  12نقطة .وهذا الفوز
الثامن على التوايل جلولدن �ستيت يف الأدوار

�أتالنتا ين�ضم ليوفنتو�س يف قائمة مالك املالعب وريورز يهزم يوتا جاز يف دوري ال�سلة الأمريكي

ان�ضم �أتالنتا �إىل قائمة ح�رصية
لأندية دوري الدرجة الأوىل الإيطايل
لكرة القدم ،التي متتلك ا�ستادها
اخلا�ص ،بعدما متت املوافقة على
عر�ض ل�رشاء ملعب "�أتليتي �أزوري
�إيطاليا"� ،أول �أم�س الأربعاء .وذكرت
بلدية مدينة بريجامو ،يف بيان،
�أن النادي وافق على دفع 8.6
مليون يورو ( 9.35مليون دوالر)،
بزيادة  10%عن ال�سعر املبدئي،
لال�ستحواذ على اال�ستاد الذي
فتح �أبوابه للمرة الأوىل يف ،1928
ويحتاج لتطوير .و�أ�صبح �أتالنتا رابع
فرق الدوري الإيطايل الع�رشين التي
متتلك ا�ستادها اخلا�ص� ،إىل جانب
يوفنتو�س و�أودينيزي و�سا�سولو.
وتخو�ض غالبية الفرق املتبقية
مبارياتها على ا�ستادات متتلكها
ال�سلطات املحلية ،بينها ميالنو

و�إنرتنا�سيونايل حيث يت�شارك
الفريقان ملعب �سان �سريو .وذكرت
�سلطات املدينة �أن االتفاق ين�ص

على �أن يتم تطوير اال�ستاد -الذي
يت�سع �إىل  26500متفرج وغالبيته
غري مغطى -يف غ�ضون � 6سنوات.

الإق�صائية للم�سابقة .و�سيلعب وريورز يف
الدور النهائي ،مع �سان �أنطونيو �سبريز �أو
هيو�ستون روكت�س.
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مع بداية م�شوار دوري �أبطال افريقيا

الأندية االفريقية ت�سعى ال�ستعادة بريقها القاري

تبحث الفرق العربية الت�سعة امل�شاركة يف
بطولة دوري �أبطال �إفريقيا لكرة القدم
عن انطالقة مثالية لها يف دور الـ( 16مرحلة
املجموعات) بامل�سابقة القارية الأهم على
م�ستوى الأندية.
وتعد هذه هي الن�سخة الأوىل للبطولة،
التي تقام فيها مرحلة املجموعات من دور
ال�ستة ع�رش ،بعدما كانت جترى يف ال�سابق
بدور الثمانية ،بناء على التعديالت التي
�أجراها االحتاد الإفريقي للعبة (كاف) على
نظام امل�سابقة العام املا�ضي.
وتتطلع الأندية ال�ستعادة بريقها مرة
�أخرى داخل املالعب الإفريقية ،والعودة
�إىل من�صة التتويج من جديد ،بعدما توج
فريقا تي بي مازميبي بطل الكونغو
الدميقراطية و�صن داونز اجلنوب �إفريقي
بلقب امل�سابقة يف الن�سختني الأخريتني.
ومت تق�سيم الفرق الـ 16املت�أهلة لهذا
الدور �إىل �أربع جمموعات ،بواقع �أربعة
فرق يف كل جمموعة ،حيث ي�صعد �أ�صحاب
املركزين الأول والثاين يف كل منها لدور
الثمانية الذي �سيجرى بنظام خروج املهزوم
بعد مباراتي ذهاب و�إياب ،وي�ستمر هذا
النظام ،حتى الدور النهائي للبطولة.
وتبدو حظوظ النجم ال�ساحلي التون�سي
وفرية يف ح�صد النقاط الثالث ،حينما
ي�ست�ضيف فريوفيارو املوزمبيقي
اليوم اجلمعة يف اجلولة الأوىل ملباريات
املجموعة الأوىل ،التي ت�شهد مواجهة نارية
بني الهالل واملريخ يف كال�سيكو الكرة
ال�سودانية باليوم نف�سه.
وتنتظر اجلماهري ال�سودانية الكال�سيكو
املنتظر بني قطبي الكرة هناك الهالل
واملريخ ،والذي �سيقام بنكهة �إفريقية.
ويلتقي الفريقان يف املواجهة اخلام�سة
بينهما بامل�سابقات الإفريقية ،بعدما
�سبق �أن تواجها يف مرحلة املجموعات
بدوري الأبطال عام  ،2009وك�أ�س االحتاد
(الكونفدرالية الأفريقية) عام . 2012
ويخو�ض الزمالك امل�رصي مواجهة لي�ست
بال�سهلة �أمام �ضيفه كاب�س يونايتد
الزميبابوي اليوم اجلمعة يف املجموعة
الثانية ،التي ت�شهد لقاء عربيا خال�صا يجمع
بني احتاد العا�صمة اجلزائري و�ضيفه �أهلي
طرابل�س الليبي.
وي�سعى الزمالك مل�صاحلة جماهريه
الغا�ضبة التي �شعرت بخيبة �أمل كبرية
ب�سبب نتائج الفريق الباهتة يف املو�سم
احلايل للدوري املحلي ،ليفقد حظوظه
يف التتويج باللقب ر�سميا ،حيث يقبع يف
املركز الثالث يف جدول امل�سابقة بفارق
 23نقطة كاملة عن غرميه التقليدي
الأهلي (املت�صدر) ،قبل �ست مراحل على
انتهاء البطولة.
ويرغب احتاد العا�صمة و�أهلي طرابل�س
يف الوقوف على �أر�ض �صلبة يف م�ستهل
م�شوارهما مبرحلة املجموعات ،عندما
يلتقيان بالعا�صمة اجلزائرية اليوم.
ويف املجموعة الثالثة ،ي�صطدم الرتجي

التون�سي ب�ضيفه فيتا كلوب الكونغويل
الدميقراطي اليوم ،بينما يواجه �صن داونز
(حامل اللقب) �ضيفه �سان جورج الإثيوبي
غدا ال�سبت.
ويطمح الرتجي ،بطل امل�سابقة عامي
 1994و ،2011يف الإجهاز على فيتا كلوب،
الذي توج باللقب عام  ،1973ال�سيما يف
ظل احلالة الفنية والبدنية اجليدة التي بدا
عليها العبوه يف جمموعة التتويج بالدوري
التون�سي م�ؤخرا.
ويخ�شى �صن دوانز من مفاج�آت �سان جورج
عندما يلتقي معه يف مدينة بريتوريا ،وعدم
تكرار املعاناة التي واجهها يف دور الـ،32
بعدما كان على م�شارف اخلروج املبكر من
البطولة على يد كمباال �سيتي الأوغندي� ،إال
�أن خربة العبيه ح�سمت الأمور ل�صاحله يف
النهاية.
ويرغب الأهلي امل�رصي� ،صاحب الرقم
القيا�سي يف عدد مرات الفوز بالبطولة
بر�صيد ثمانية �ألقاب ،يف الت�أكيد على
رغبته على العودة �إىل عر�ش الكرة
الإفريقية جمد ًدا ،عندما يبد�أ م�شواره يف
مرحلة املجموعات مبواجهة �ضيفه زاناكو
الزامبي يف املجموعة الرابعة غدا ال�سبت  ،يف
حني ي�ست�ضيف الوداد البي�ضاوي املغربي
فريق القطن الكامريوين يوم الأحد القادم
باملجموعة ذاتها.
القرن يف القارة
وغاب الأهلي ،نادي
عر �شه
ال�سمراء ،عن
الأفريقي منذ
ح�صوله على
لقب البطولة
قبل �أربعة �أعوام،
حيث ي�سعى ملحو
ا ل�صو ر ة
ا لهز يلة
التي بدا عليها
م�شاركته
خالل
الن�سختني
يف
ا ملا �ضيتني
للم�سابقة حينما
ا ل�ستة
ودع البطولة من دور
مر حلة
ع�رش عام  2015ومن
ا لعا م
يف
املجموعتني
املا�ضي.
�أن زاناكو
ويرى املراقبون
ا حل�صا ن
�سيكون
رمبا
ا
هذ
الأ�سود للبطولة
امتالكه عددا
املو�سم ،يف ظل
ا ل�صا عد ين
النجوم
من
القوام الرئي�سي
الذين �شكلوا
الزامبي لل�شباب،
للمنتخب
توج بك�أ�س الأمم
ا لذ ي
حتت  19عاما بزامبيا
ا لأفريقية
هذا العام.
وعلى ملعب حممد اخلام�س بالدار البي�ضاء،
يواجه الوداد البي�ضاوي ،حامل لقب البطولة
عام  ،1992مواجهة حمفوفة باملخاطر �أمام
�ضيفه القطن الكامريوين.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
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ناتنائيل برهاين يف مقدمة عنا�رص دامين�شن داتا

الأمور على ن�صابها مع ختام اجلولة ال�ساد�سة جلريو دي �إيطاليا

�أبقت اجلولة ال�ساد�سة من طواف �إيطاليا
للدراجات الهوائية الذي يقام يف ن�سخته
املئة  ،الأمور على ن�صابها على �صعيد
ال�صدارة واالقم�صة ال�رشفية  ،ومل ت�أتي
باجلديد امل�أمول.
وتوج الدراج �سيلفان ديليار من فريق
بي �إم �سي االمريكي بلقب املرحلة
التي �أقيمت �أم�س اخلمي�س بني كاالبريا
ولويجياين مل�سافة ممتدة لـ (217
كيلومرت) بعد �أن �سجال زمنا قدره (4
�ساعات و 58دقيقة وثانية واحدة) ،
مبعدل �رسعة و�سطي بلغ ( 6. 43كيلومرت
يف ال�ساعة).
وتفوق الدراج ال�سوي�رسي على مناف�سه
املبا�رش جا�سرب �ستويفن من فريق
تريك الذي حل باملركز الثاين مع نف�س
التوقيت  ،فيما كان املركز الثالث من
ن�صيب لوكا�س بو�ستيلربجر ع�ضو فريق
بورا الذي ت�أخر بفارق ثانيتني فقط.
وكان �أف�ضل مركز لعنا�رص دامين�شن داتا

يف هذه اجلولة عن طريق ناتنائيل برهاين
الذي حاز على املركز الرابع واالربعني
مت�أخرا بفارق دقيقة واحدة و 3ثواين عن
مركز املقدمة.
فيما ذهب املركز ( ) 153لدانئيل تخلي
هيمانوت الذي �إبتعد بفارق  10و14
ثانية عن االول.
وعلى �ضوء هذه النتائج امل�سجلة يف
اجلولة ال�ساد�سة  ،يحتل الدراج الهولندي
بوب جاجنلز �صدارة الرتتيب والقمي�ص
الفخري حمققا زمنا ناهز (.)28:20:47
فيما �أل املركز الثاين للربيطاين جرييانت
توما�س من �سكاي والثالث للربيطاين
االخر ادم يات�س.
و�صعد ناتنائيل برهاين مركزا واحدا
لالمام من خالل هذه اجلولة  ،ليحتل
املركز ( ، )27بفارق زمني قدره  3دقائق
ون�صف عن الرائد لل�سباق.
فيما حجز دانئيل تخلي هيمانوت املركز

�ضمن الدوري العا�صمي لكرة القدم

دندن يحلق منفردا يف ال�صدارة بثالثية عداقاحمو�س
دارت ع�رص �أم�س اخلمي�س عجلة دوري
الدرجة االوىل لكرة القدم باالقليم
االو�سط باقامة مباراتني يف ختام

حدد وجهته بعيداً عن �أر�سنال

�سان�شيز يتخذ قرار الرحيل
قرر الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز ،العب
�أر�سنال الإجنليزي ،االن�ضمام ل�صفوف
بايرن ميونيخ الأملاين ،وا�ستئناف م�سريته
الكروية حتت قيادة املدرب الإيطايل
كارلو �أن�شيلوتي.
وينتهي عقد �سان�شيز مع اجلانرز يف يونيو
 ،2018ومل ميدد عقده مع الفريق اللندين
حتى الآن ،يف ظل توارد تقارير �صحفية
ت�شري �إىل رغبة ت�شيل�سي ومان�ش�سرت �سيتي
وباري�س �سان جريمان وبايرن ميونيخ يف
�ضم النجم الت�شيلي.
وذكرت �صحيفة "لو بار�سيان"،
�أن �سان�شيز رف�ض عر�ض باري�س
�سان جريمان لرغبته يف
االن�ضمام ل�صفوف البافاري
ب�صفقة تقدر مببلغ 40
مليون يورو.
وك�شفت ال�صحيفة،
�أن مهاجم �أر�سنال
يف�ضل بايرن
ميونيخ ب�سبب
رغبته يف
ح�صد

ا لبطو ال ت
وخا�صة دوري �أبطال
�أوروبا ،بالإ�ضافة �إىل
�صداقته مع مواطنه
والعب البافاري
�أرتورو فيدال،
بجانب اال�ستقرار
للفريق
املايل
الأملاين.
وان�ضم �سان�شيز ل�صفوف
�أر�سنال يف  ،2014قادما
من بر�شلونة الإ�سباين
ب�صفقة بلغت  38مليون يورو.

اال�سبوع الثالث ع�رش.
يف الثانية ظهرا كان �إ�ستاد ا�سمرا
الدويل على موعد مع لقاء دندن
وعداقاحمو�س يف م�سعى من حامل
اللقب لت�أمني �صدارته وتو�سيع الفارق
الذي يف�صل بينه وبني �أقرب مناف�سيه
البحراالحمر.
 19دقيقة فقط كانت فقط لدندن
ليفتتح ال�سجل التهديفي يف اللقاء
عرب العبه قربكر�ستو�س قرب�سال�سي
 ،قبل �أن ي�ضاعف املت�ألق روبيل
كيداين الغلة التهديفية يف الدقيقة

(.)164
وعلى �صعيد القمي�ص اخلا�ص ب�صعود
املرتفعات وال�رصاع الدائر  ،يحتل دانئيل
تخلي هيمانوت و�صافة الرتتيب كما يف
اجلولتني ال�سابقتني ويف جعبته (. )23
اما يف �رصاع الرتتيب النقاطي  ،لدى
فتى دباروا  74نقطة  ،جعلته باملركز
(ال�ساد�س ) بعد مرور �ست جوالت من
الطواف االيطايل.
وعلى �صعيد الفرق � ،أرتقى فريق
دامين�شن داتا مركزا واحدا لتبواء
الرتتيب اخلام�س ع�رش من �أ�صل  22فريقا
م�شاركني يف هذه الن�سخة اال�ستثنائية من
اجلريو دي �إيطاليا.
هذا و�سوف تتوا�صل املناف�سات اليوم
اجلمعة باقامة املرحلة ال�سابعة التي
�ستدور رحاها يف امل�ضمار الرابط بني
كا�سرتوفيالري والبريوبيلو مل�سافة
قدرها  224كيلومرت.

الثالثة والع�رشين  ،لي�سدل ال�ستار على
ال�شوط االول بتقدم دندناوي بهدفني
نظيفني.
يف احل�صة الثانية  ،قل�ص الالعب حنب
ت�سفاي الفارق بهدف عابر للقارات
من مدى بعيد  ،لتتقل�ص النتيجة اىل
هدفني مقابل هدف .
لكن روبيل كيداين كان له ر�أيه االخر
با�ضافته الهدف الثالث وهدف تعزيز
النتيجة يف الدقيقة ( ، )79لتنتهي
املواجهة بفوز دندن بثالثة مقابل هدف
 ،ويو�سع الفارق الذي كان يف�صله مع
مطارده اىل  5نقاط.
ويف املباراة الثانية التي جمعت بني
م�صنع البرية و�سقن كان التعادل
ال�سلبي �سيد املوقف  ،بعد ف�شل
الفريقان يف ترجمة الفر�ص الهائلة
التي �سنحت اىل �أهداف.

عندما يحل م�ساء اليوم اجلمعة على و�ست بروميت�ش

ت�شل�سي ي�ستعد لتتويج منطقي ببطولة الدوري الإنكليزي

فوز ا�ضايف �سيمنح ت�شل�سي اللندين
لقب الدوري االنكليزي املمتاز يف كرة
القدم للمرة ال�ساد�سة يف تاريخه ،عندما
يحل اليوم اجلمعة على و�ست بروميت�ش
يف افتتاح املرحلة  37قبل االخرية.
ويبدو ت�شل�سي الأقرب الحراز اللقب
للمرة ال�ساد�سة يف تاريخه بعد �أعوام
 1955و 2005و 2006و2010
و ،2015بينما ال يزال توتنهام ،حامل
اللقب مرتني عامي  1951و،1961
الوحيد القادر ح�سابيا على حرمانه
التتويج قبل  3مباريات لهما على
ختام الدوري.
ويت�صدر ت�شل�سي الرتتيب مع 84
نقطة من  35مباراة ،بفارق  7نقاط عن
جاره توتنهام الذي ي�ستقبل مان�ش�سرت
يونايتد يف مباراة قوية االحد.
ويفتتح ت�شل�سي املرحلة مبكرا ،نظرا
خلو�ضه مباراته امل�ؤجلة من املرحلة 28
مع �ضيفه واتفورد االثنني.
وتوج ت�شل�سي مع الربتغايل جوزيه
مورينيو ،مدرب مان�ش�سرت يونايتد
احلايل ،بلقب  2015بفارق  8نقاط عن
مان�ش�سرت �سيتي ،بيد انه تراجع ب�شكل
كبري يف املو�سم التايل ،ف�أنهاه عا�رشا
و�أقال مورينيو.
اال ان قدوم االيطايل �أنطونيو كونتي
هذا املو�سم بدل الأحوال ،و�أ�صبح فريق
غرب العا�صمة على بعد فوز واحد يف
مبارياته الثالث االخرية ل�ضمان اللقب،
وذلك بعد فوزه ال�سهل على ميدلزبره

�/3صفر االثنني يف ختام املرحلة
ال�ساد�سة والثالثني.
و�أقر قلب دفاع ت�شل�سي الدويل غاري
كايهل �أن فريقه عا�ش فرحة كربى هذا
اال�سبوع ،وهو على بعد  90دقيقة من
تتويجه بلقبه الثاين يف ثالث �سنوات.
وقال "نحن يف حاجة اىل فوز واحد،
�سنخو�ض مباراتني على ار�ضنا وثالثة
خارج ار�ضنا ،لذا نحن يف موقع جيد".
وا�ضاف كايهل ( 31عاما) ملوقع
النادي الأزرق "يجب �أن ن�ستمتع بذلك.
بعد نتيجة توتنهام (اخل�سارة �أمام
و�ست هام) كانت املعنويات مرتفعة
يف التمارين والكل كان ي�ستمتع".
لكن كايهل �شدد على �أهمية مواجهة
و�ست بروميت�ش الثامن ،اذ ان "الو�ضع
ال يكون مريحا يف النهاية ،لكننا نتطلع
اىل انهاء املهمة".
ويخو�ض ت�شل�سي مواجهته االخرية يف
املو�سم على ملعبه "�ستامفورد بريدج"
�ضد �سندرالند الهابط اىل الدرجة االوىل
(مبثابة الثانية).
وقال حار�س مرمى ت�شل�سي البلجيكي
تيبو كورتوا�" :آمل �أن ننجح بذلك من
املحاولة الأوىل".
وتابع "نعرف �أن و�ست بروميت�ش فريق
عنيد .رمبا لن يخو�ضوا املباراة حتت
ال�ضغوط ،نظرا ملوقعهم يف الرتتيب
( ،)8لكن ال �أحد يحب �أن يكون الفريق
الذي يقدم االلقاب واالحتفاالت
للخ�صوم".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
ر حممد نور
هاج

�صدى
احلروف

الثورات �أم املبادئ والقيم �إ�صطباحة
جمال بحالياي

الثورة هي االنطالقة الق�صوى للإح�سا�س ال�صادق واالرادة احلرة هي
ِ
�س يف �سبيل التغيري وجتاوز
يقظة االن�سان وفورة امل�شاعر ونفرة
احل ّ
ال�سائد وامل�ألوف واالنطالق اىل م�صاف احلرية ومدارج اال�ستقالل والبناء
والنهو�ض واالزدهار .امل�ستعمرون واالنتهازيون الالهثون كال�سوائم وراء
اطماعهم وم�صاحلهم يكرهون (الثورة) ويلعنون �أبو ال�شعوب التي تنا�ضل
وتكافح وت�ست�شهد لنيل ا�ستقاللها وبناء م�ستقبل �شعوبها وتطلعات �أجيالها
اذا ذكرت الثورات يف ع�رصنا هذا ع�رص (اال�ستعمار) وا�ضطهاد ال�شعوب واركاع
الدول من �أجل م�صالح قوى اال�ستعمار والعامل احلديث كما يزعمون تلتمع
�أ�سماء ب�سيطة وذوات متوا�ضعة يف ظاهرها لكنها باميانها باحلرية وال�سالم
االن�سانى �أرهقت �أع�صاب امل�ستعمرين وحرقت دما�ؤهم و�رشايينهم (هو�شى
منه) (غاندى) (مانديال) (لوممبا) (�أرن�ستوغيفارا) (كا�سرتو) ...و�آخرون
ذابو كال�شموع من �أجل حريات �شعوبهم وكرامة �أممهم� ،إن فرائ�ص اال�ستعمار
ترتعد وقلوبهم ترجتف ومتيد بهم الأر�ض حتى هذه اللحظة بالرغم من
�ضى عقود على رحيل هذه الرموز والأ�سماء اخلالدة وجتاوز �شعوب العامل
ُم ِّ
ٍ
م�رشق نا�رض وحياة
الثالث ملراحل اال�ستعمار وتطلعه لزمن �إن�ساين وعهد
حرة وعهود رخية وطليقة (جمال عبد النا�رص) واحد من هذه اال�سماء الكبرية
التي هددت عرو�ش اال�ستعمار و�أبراج االمربيالية واال�ستكبار وهو ابن فالح
ب�سيط خرج من �أعماق ال�شعب امل�رصى �أح�س ب�آالم ال�شعب وقيود اال�ستعمار
وامللكية التي ير�سف حتتها املجتمع امل�رصي خا�ض مع افراد ال�شعب
مظاهرات طالبية وقادها �ضد امللكية االنتهازية واملحمية بالتاج الربيطاين
وتوج ن�ضال �شعب م�رص وكفاحه بثورة ال�ضباط االحرار يف الـ 23من يوليو
 1952وفتح مل�رص و�شعبها الطيب البا�سل �آفاق ًا جديدة وقيم ًا ثورية ومبادئ
ا�شرتاكية ت�ضع م�صلحة ال�شعب والب�سطاء واملهم�شني ع�شاق االر�ض واحلرية
فوق كل امل�صالح وانطلقت امل�رشوعات اال�سرتاتيجية الكربى والتي �أ�سهمت
يف بناء م�رص باالعتماد على قدرات امل�رصيني و�أموال م�رص واعلن مبادئ
ثورية وقيم وطنية تدعو اىل حتمل �شعب م�رص كل تبعات البناء وربط االحزمة
على البطون رحل امللك فاروق ور�صيد خم�سة وثمانون مليون دوالر ومات
عبد النا�رص مديون ًا و�شتان ما بني ثائر حر وملك م�رسف وم�ستهرت .وكانت
الثورة االرتريةاملثال االكرب يف حترير �شعبها من اال�ضطهاد ،ولقنت كل
االعداء الدرو�س التي ا�ستقى منها كل ال�رشفاء واالحرار العرب  ،مثال يحتذى
يف مقارعة الظلم وان الن�رص حليف ال�شعوب مهماكانت ا�سلحة االعداء..

توقيف طالب غ�ش يف االمتحان بطريقة "عبقرية"
التقرير
ذكر
ال�سنوي ملكتب
التحكيم امل�ستقل
�أن �أحد الطلبة يف
جامعة بريطانية
"طريقة
اخرتع
عبقرية" للغ�ش يف
االمتحان.
ووفقا لأحدث تقرير �سنوي �صادر
عن مكتب التحكيم امل�ستقل (�أويا)،
ف�إنه جرى توقيف طالب يف القانون
وبحوزته � 24صفحة حتتوي على
"مالحظات غري م�رصح بها" مكتوبة
بحرب ال يرى �إال با�ستخدام الأ�شعة
فوق البنف�سجية.
"تلغراف"
�صحيفة
وقالت
الربيطانية� ،إن الطالب كتب
"املالحظات غري املرئية" يف كتاب
الت�رشيع القانوين الذي جلبه معه �إىل
قاعة االمتحان .ويعتقد �أن الطالب
متكن من تهريب �ضوء الأ�شعة فوق
البنف�سجية �إىل القاعة من �أجل �إظهار
وك�شف "املالحظات غري املرئية".
وك�شف تقرير "�أويا" �أن ا�ستخدام

"احلرب غري املرئي" بات �أحدث و�سيلة
ي�ستخدمها الطالب للغ�ش واالحتيال
يف امتحاناتهم ،م�ضيفا "تلقى مكتب
التحكيم امل�ستقل العام املا�ضي 66
�شكاية حول الغ�ش يف االمتحانات..
وجرى �إيقاف مئات الطلبة متلب�سني
بالغ�ش داخل قاعات االمتحان ".
وذكر لورد �ستوري ،املتحدث
با�سم التعليم الليربايل الدميقراطي
يف جمل�س اللوردات� ،أن اجلامعات
تدرك �أن عمليات الغ�ش يف االمتحان
"م�شكلة متزايدة" وت�ؤثر على م�صداقية
امل�ؤ�س�سة ،م�ضيفا "ا�ستخدام احلرب
غري املرئي و�سيلة جديدة يف غاية
الرباعة والذكاء بات ي�ستخدمها
الطالب للغ�ش ومتويه املراقبني".

من منا ذهب يف يوم من الأيام �إىل
مقابلة عمل ومل ي�شعر بخوف �أو
ارتباك؟ هذا �شيء عادي لأن مقابالت
العمل تخوف اجلميع� ،إذ �أن خط�أ

واحدا ميكنك �أن تفقد ب�سببه فر�صتك.
ووجدت درا�سة� ،أجراها موقع
"توتال جوب�س"� ،أن الباحثني عن
العمل يخ�شون � 3أ�سئلة ،ويتمنون �أن
ال تطرح عليهم خالل مقابالت العمل.

هكذا جتيب على �أ�صعب 3
�أ�سئلة يف مقابالت العمل

ال�صوت "الهادئ" �أقوى من
ال�صراخ
والأدب "يهزم" الوقاحة
والتوا�ضع "يحطم" الغرور
والإحرتام "ي�سبق" احلب
وال�صدق "ي�سحق" الكذب
والتوبة "حترق" ال�شيطان

والدة �شبلني يف �أول
عملية "غريبة" من نوعها
عر�ضت حديقة حيوان يف ت�شيلي
الإ�سبوع املا�ضي �شبلني ر�ضيعني
ولدا بعد عملية رائدة لإعادة و�صل
القناة املنوية لأبيهما الأ�سد.
وحملت اللب�ؤة وتدعى ما�ساي يف
ال�شبلني بعد خ�ضوع الأ�سد "ماوت�شو"
جلراحة قال عنها البيطريون يف
حديقة بوين ب�سانتياغو �إن التخطيط
لها ا�ستغرق �شهورا و�إن اجلراحة
ذاتها دامت خم�س �ساعات.
كانت ال�سلطات قد �أنقذت الأ�سد من
�سريك حيث يعتقد �أنه تعر�ض لعملية
ف�صل القناة املنوية هناك.
وقال مار�شيلو ماركوين اخلبري يف
طب اجلهاز البويل الذي ان�ضم لطاقم
الأطباء البيطريني يف احلديقة "هذه
�أول عملية ناجحة لإعادة و�صل القناة
املنوية لأ�سد يعلن عنها يف العامل".
و�أ�ضاف "�إنها تفتح الطريق �أمام
احلفاظ على الأنواع داخل حدائق
احليوان".
وقالت احلديقة �إنه ميكن تكرار
العملية اجلراحية لأ�سود يف حدائق
حيوان �أخرى حول العامل.
و�أطلق على واحدة من ال�شبلني
الأنثيني ا�سم نيارا ومل يتم اختيار
ا�سم لأختها حتى الآن.
ال�س�ؤال الأول هو "ملاذا يجب �أن
�أوظفك" ،وهذا �س�ؤال ت�صعب الإجابة
عليه ،ويحتاج تفكريا كثريا قبل
النطق باجلواب ،وغالبا يف هذا
ال�س�ؤال يجب على الباحث عن العمل
�أن يقدم كل ما مييزه عن باقي النا�س،
يف حماولة لت�سويق نف�سه.
�أما ال�س�ؤال الثاين "�أخربين عن
نف�سك" ،وهذا �س�ؤال غام�ض ،فمن �أين
�ستبد�أ؟ بهواياتك؟ �أم �أين ن�ش�أت؟ �أم
من م�ستواك الدرا�سي؟ ..ين�صح ب�أن
تبد�أ بتعريف نف�سك ثم بعدها بتقدمي
خرباتك فمهاراتك ونقاط قوتك.
وال�س�ؤال الثالث الأكرث �صعوبة
هو "ما هي �أكرب نقطة �ضعف عندك"
ويكره اجلميع هذا ال�س�ؤال ،ولكن
ميكن �أن تكون ذكيا جدا يف الإجابة
عليه ،حيث ب�إمكانك القول على �سبيل
املثال� :أنا متحم�س جدا يف العمل �أو
ميكنك ذكر نقطة �ضعفك يف �شيء ما
لي�س له ت�أثري على الوظيفة التي
تتقدم لها.
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قيا�سي ،ك�أكرب مت�سلق ي�صعد �إىل قمة �إيفري�ست ،يف مع�سكر لتنظيم
حماوالت الت�سلق ليكون ثاين قتيل خالل �أ�سبوع.
وكان مني بهادور �شريت�شان النيبايل ي�سعى لبلوغ قمة جبل �إيفر�ست
على ارتفاع  8850مرتا ليتجاوز الرقم القيا�سي الذي ح�صل عليه
املت�سلق الياباين يو�شريوا ميورا ( 80عاما) عام .2013
وقال رئي�س احتاد ت�سلق اجلبال يف نيبال �آجن ت�شريينج �شريبا "تويف
�شريت�شان ب�أزمة قلبية على ما يبدو".
و�أكد ديني�ش بهاتاري امل�س�ؤول يف �إدارة ال�سياحة يف نيبال نب�أ الوفاة
لكنه مل يتمكن من ذكر تفا�صيل ل�صعوبة التوا�صل مع املع�سكر.
وال ت�سمح نيبال للأ�شخا�ص دون  16عاما بت�سلق �إيفر�ست لكنها ال
ت�ضع حدا �أق�صى لعمر املت�سلقني.
ولقي مت�سلق اجلبال ال�سوي�رسي امل�شهور �أويل �ستيك حتفه بعد �أن
�سقط �أثناء حماولته الو�صول �إىل قمة جبل �إيفر�ست الأ�سبوع املا�ضي.

برجك اليوم!..
برج احلمل/فب�إمكانك فعل ما تريد والبدء
ب�أي م�شروع تريده فاالو�ضاع جيدة وخا�صة يف
فرتة النهار بطوله حيث ت�سري معك االمور كما
ترغب وت�شتهي ،يف فرتة ما بعد الظهر ي�صلك خرب
ي�سعدك كثريا وخا�صة على املجال العاطفي.
برج الثور /ما زال م�سل�سل املفاج�آت معك
م�ستمرا يف جزئه الثاين ،فحاول ان تهدئ من �سري
االمور حولك وال جتعل العجقة ت�أخذك يف دوامتها ،الن الرتدد قد ي�سيطر عليك يف فرتة ما بعد
الظهر ويجعلك تائها نوعا ما.
برج اجلوزاء /ان او�ضاعك العملية هي اكرث ما تهمك اليوم يا مولود اجلوزاء ،ف�أحذرك ان
تقوم بها على ال�شكل ال�صحيح الن �ضغوطات العمل �سوف تنال منك يف فرتة الظهرية ،ال تفقد
دبلوما�سيتك عندما ي�ستفزك احد زمالئك يف فرتة ما بعد الظهر ،امل�ساء جيد لتقوم بالرتفيه عن
نف�سك وخا�صة ان هنالك دعوة �ستوجه اليك فج�أة.
برج ال�سرطان /ترتاح لديك االو�ضاع املالية بعد فرتة من املعاناة على هذا ال�صعيد فقد ي�أتيك
مال من جهة غري متوقعة ،يف فرتة ما بعد الظهر تتح�سن االو�ضاع بينك وبني من حتب بعد فرتة
من االنقطاع او عدم التفاهم ،فرتة امل�ساء �سوف تكون لعائلتك الن مو�ضوعا هاما �سوف يطرح .
برج الأ�سد /امورك يف العمل جيدة جدا بل ممتازة وانت تتحرك بكل حرية و�شخ�صيتك
تفر�ض نف�سها على من حولك و�آرا�ؤك وكالمك م�سموع عند االخرين ،يف فرتة ما بعد الظهر
حافظ على االولويات وال تكن ثقتك بنف�سك اكرث مما يجب فتدخل يف نقا�ش انت اخلا�سر به.
برج العذراء /عليك بالرتكيز اكرث يا مولود العذراء الن اليوم �صعب وعليك املرور به ال
حمالة ،االعمال �سوف ت�ضغط عليك يف فرتة ال�صباح وحتى ما بعد الظهر حاول ان تكون اكرث
هدوءا عند مناق�شتك امرا مع رئي�سك بالعمل وال تفقد هدوءك املعروف به ،امل�ساء لن يكون
ا�سهل لكنه اف�ضل من الظهرية بكثري.
برج امليزان /وانت يف العمل يف ال�صباح قد ت�شعر بنف�سك انك يف البيت لقلة االعمال او
االحداث لكن ال تقلق فاخلري امامك يف الظهرية لكنك �سوف تكون على قدر امل�س�ؤولية ،يف فرتة ما
بعد الظهر وامل�ساء تتفرغ المورك ال�شخ�صية والعائلية النك مهمل .
برج العقرب /عليك باالنتباه اىل افعالك جيدا وعدم الت�صرف بطي�ش وهبل الن ما تفعله هذا
ال�صباح ال ينم عن ان�سان متعقل ابدا ،انتبه اي�ضا من اخليانة اكانت من جهتك او من جهة من
حتب الن هذا اليوم اي خط�أ �سوف يرتكب �سوف يظهر للعيان مما ي�سبب م�شاكل بينكما وخا�صة يف
فرتة امل�ساء التي تعد اال�سو�أ بالن�سبة اليك.
برج القو�س /قوة ،طموح ،واجناز هذا ما �سيح�صل لك اليوم فالكثري من االمور اجليدة والتي
�سوف تعمل ت�أثري على حياتك وباالخ�ص يف فرتة الظهرية التي ت�شهد العديد من املفاج�آت ال�سارة
يف فرتة ما بعد الظهر قد ي�صيبك بع�ض ال�ضياع لكن امل�ساء واعد وبه كثري من االمور قد تنال
اعجابك فكل �شيء قد ي�سري كما ترغب.
برج اجلدي� /ضغوط العمل تقابلك عند و�صولك اىل عملك يف ال�صباح ،لن جتد الوقت حلك
ر�أ�سك او التفكري ب�أي �شيء اخر� ،سوف تكاف�أ على االجنازات اجليدة التي �ستقوم بها وخا�صة يف
فرتة ما بعد الظهر ،امل�ساء جيد للتعبري عن عواطفك وحل اال�شكال بينك وبني من حتب.
برج الدلو /يوم ثقيل من نوعه على كل مواليد الدلو الذين يعانون من تعب يف انحاء ج�سمهم
ومنذ ال�صباح الباكر حيث ال رغبة لك بالذهاب اىل العمل او فعل اي �شيء ،ال تكن ح�سا�سا الي
كلمة ت�سمعها يف فرتة الظهرية وابق هادئا قدر ما ت�ستطيع ،امل�ساء قد يكون اف�ضل لكن الغيوم ما
زالت متواجدة يف �سمائك فاالف�ضل عدم املبادرة ب�أي �شيئ .
برج احلوت� /شكلك اخاذ واعتنا�ؤك مبظهرك اخلارجي له اثر كبري على النا�س حولك ف�أنت
من اال�شخا�ص املميزين ولديك جاذبية جتذب اجلن�س االخر اليك  .جناح يف االعمال و اي�ضا يف
املبادرات التي تقوم بها فا�ستعجل و ال ت�ؤجل اي �شيئ ليوم غدا  .يف امل�ساء االو�ضاع ت�صب .
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