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مديرة مركز االمتحانات تعلن ان امتحانات ال�شهادة �ستبد�أ اال�سبوع القادم �شعب :ارتفاع ن�سب امل�شاركة يف التعليم

قدم املعهد الوطني للتعليم
العايل واالبحاث تو�ضيحا مهما
للطالب حول امتحان ال�شهادة
الوطنية الثانوية املقرر اجراءها
يف الفرتة من الثامن ع�رش وحتى
الثالث والع�رشين من مار�س
اجلاري يف الداخل واخلارج.
ويف التو�ضيح الذي ادلت به
الدكتورة ب�رسات قربو مديرة
مركز االمتحانات باملعهد الوطني
يف الثالث ع�رش من مار�س اجلاري
ذكرت فيه ،مبا ان االمتحان يعد
نقطة حتول يف حياة الطالب،
ينبغي عليهم �رضورة االملام
باملعلومات املقدمة واملعرفة
الكافية فيما يتعلق بطرق وا�سلوب
االمتحان ،مو�ضحة بان االمتحانات
وح�سب املواد الدرا�سية تعتمد
من �سبعني اىل ثمانني يف املائة
على االختيار ،فيما يتم االجابة

على الن�سبة املتبقية
بالكتابة.
وا�شارت اىل ان
االمتحانات ت�شتمل
على  13مادة درا�سية
 ،وال يعني ذلك ان
الطالب ميتحن يف
كافة املواد ،لكن تعد
االجنليزية
مادتي
والريا�ضيات �إلزامية
لكافة الطالب ،وميكن
على الطالب اختيار
ثالث او اكرث مادة من
املواد االخرى ح�سب
ميوله.
و�شددت الدكتورة ب�رسات على
اهمية احرتام املواعيد اثناء
االمتحان ،ويجب على الطالب
احل�ضور يف الزمن واملكان
املحدد ،وال يجوز التاخري،

داعية الطالب لال�ستفادة اجليدة
من الزمن املحدد لالمتحان.
واو�ضحت ادخال برجميات حديثة
فيما يتعلق باجللو�س املتقارب
للطالب اثناء االمتحانات ،واعداد
مواد خمتلفة.

اثيوبيا
حكومة
وقعت
الفدرالية اتفاق �صلح ام�س
الرابع ع�رش من مار�س با�سمرا
مع تنظيمات املعار�ضة العفرية
والغمابيال
وقد وقع على االتفاق الذي مت
التو�صل اليه مع حركة �شعب
العفر وزيرة الدفاع االثيوبية
عائ�شة حممد ونائب رئي�س
اقليم العفر عثمان حممد ومن
جانب حركة �شعب العفر رئي�س
احلركة مو�سى ابراهيم وم�س�ؤول
املكتب ال�سيا�سي اجلرنال �أراب
عبدالله.
وتو�صل اجلانبان اىل تفاهم
النهاء احلركة الن�ضال امل�سلح

املمتد لواحد واربعني �سنة
وموا�صلة ن�ضالها �سلميا ودعم
التطورات ال�سيا�سية يف اثيوبيا
والعمل باحرتام الد�ستور
االثيوبي واقامة جلنة ملتابعة
االتفاق.
ووقع االتفاق بني احلكومة
االثيوبية وحركة حترير
�شعب قامبيال  ،من جانب
احلكومة االثيوبية رئي�س اقليم
قامبيال اومود �أوجولو ومن
جانب احلركة رئي�سها �أوكيلو
�أوكيظي.
وقال رئي�س اقليم غامبيال
ال�سيد /اومود لوكالة ايرينا
ان التغيري ال�سيا�سي الراهن يف

اثيوبيا ي�شجع للن�ضال ال�سلمي
 ،وقد ظلت احلركات االثيوبية
امل�سلحة تربم اتفاقات ال�صلح
مع احلكومة  ،واتفاقيتهم تاتي
يف هذا االطار.
من جانبه او�ضح رئي�س حركة
حترير �شعب قامبيال ال�سيد/
�أوكيلو ان تطورات االو�ضاع
ال�سيا�سية االيجابية يف اثيوبيا
تدفع للن�ضال ال�سلمي ،وقد
وقعوا على االتفاق ملوا�صلة
الن�ضال �سلميا.
جتدر اال�شارة اىل ان احلكومة
االحتادية االثيوبية قد وقعت
على اتفاقات مماثلة مع خمتلف
حركات املعار�ضة االثيوبية.

احلكومة االثيوبية توقع اتفاق مع معار�ضة العفر والغامبيال

اعلن مكتب التعليم يف مديرية �شعب عن ارتفاع ن�سب امل�شاركة يف
التعليم ،خا�صة الطالبات.
وا�شار املكتب يف االجتماع الذي عقده اىل ان م�شاركة الطالبات ارتفعت
يف املرحلة االبتدائية  40%واملتو�سطة  21%والثانوية  13%هذا العام
 ،مو�ضحا الو�ضع املقلق ملقاطعة الطالبات للدرا�سة يف املرحلة
االبتدائية.
واو�ضح املكتب ان التاخري اثناء بدء العام الدرا�سي والت�سيب
واملقاطعة وحياة الرتحال ت�ؤثر �سلبا على م�شاركة ونتائج الطالب عامة
وخا�صة الطالبات.
ودعا م�س�ؤول مكتب التعليم يف املديرية اال�ستاذ مو�سى ادم لت�ضافر
اجلهود للدفع باالجنازات التعليمية التي حتققت.
واكد امل�رشف الرتبوي للتعليم اال�سا�سي يف مكتب التعليم باقليم �شمال
البحر االحمر اال�ستاذ نقيدميو�س حيلآب يف االجتماع على اهمية تن�سيق
كافة اجلهات لتقوية قدرات ونتائج الطالب والو�صول اىل املبتغى،
واهاب اولياء االمور واملعلمني واالداريني للم�ساهمة لرفع م�شاركة
املراة يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية.
واكد امل�شاركون يف االجتماع لاليفاء بكل املتطلبات يف جهود تطوير
ابنائهم.

بناء طريق جديد على خط عدي خواال  -اندا قرقي�س

تقوم �رشكة بدهو لالن�شاءات ببناء طريق جديد على خط عدي خواال
انداقرقي�س.
واو�ضح متابع العمل ال�سيد /عقباي قربمكئيل ان الطريق اجلديد ينطلق
من عدي خواال و�صوال اىل عدي خوتيو  ،وذلك بديال لطريق عدي خوتيو
الذي مير باملنعطفات اجلبلية على �سريورة حركة ال�سيارات ،ويعترب
وا�سعا وق�صريا.
وا�شار اىل ت�سخري املوارد الب�رشية الكبرية والآليات الجناز العمل يف
ا�رسع وقت.
وذكر املهند�س ناظنت تولدمدهن من امل�رشفني على العمل ان الطريق
يبلغ طوله  8.8كيلومرت وعر�ض  20مرت ،ويكون مالئما حلركة ال�سيارات
خا�صة ال�شاحنات الكبرية.
ونظمت القرى الواقعة على الطريق اجلديد حفل غداء للعاملني يف
الطريق.

�إ�ست�شهاد املنا�ضل ح�سن عمر �شيخ حممد

�أ�ست�شهداملنا�ضل ح�سن عمر �شيخ حممد
يف احلادث املروري الذي وقع يف الرابع
من مار�س يف م�سحليت على طريق كرن-
افعبت وذلك عن عمرناهز ال  72عاما.
انتظم املنا�ضل ح�سن عمر يف العمل
ال�رسي لقوات التحرير ال�شعبية عام
 1974وخدم بعد حترير افعبت يف اللجان
ال�شعبية لتوعية وتنظيم ال�شعب ،وحمل
ال�سالح عام .1977
وعمل رئي�سا للمجل�س ال�شعبي ملدينة
افعبت يف التاطريات للمجل�س ال�شعبي
التي جرت عام  1979وانتخب ع�ضوا للجنة
التنفيذية ونائب الرئي�س يف امل�ؤمتر الثاين
لالحتاد الوطني للمزارعني عام  ،1983ومن ثم رئي�س جمل�س االقليم
حتى اال�ستقالل ،وبعد اال�ستقالل خدم �شعبه يف م�ستويات امل�س�ؤولية.
واملنا�ضل ح�سن عمر �شيخ �أب لثمانية ابناء ،وقدووري جثمانه الرثى
يوم اخلام�س من مار�س مبقربة ال�شهداء مبدينة كرن.
ادارة اقليم �شمال البحر االحمر �إذ تعرب عن بالغ حزنها لإ�ست�شهاد
املنا�ضل ح�سن عمر �شيخ حممد تتقدم باحر التعازي ال�رسته ورفاقه
وزمالئه يف العمل.
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الربملان الأوروبي يدعو �إىل تعليق مفاو�ضات ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد جمل�س العموم الربيطاين يرف�ض اخلروج من االحتاد الأوروبي دون اتفاق

طلب الربملان الأوروبي اول ام�س
الأربعاء تعليق مفاو�ضات ان�ضمام
تركيا �إىل االحتاد الأوروبي ،من دون
حد الدعوة �إىل وقفها
�أن يذهب �إىل ّ
متاما.
ً
ن�ص متّ تبنّيه بغالب ّية
ويف
ّ
� 370صوتً ا م� ّؤي ًدا ،و� 109أ�صوات
معار�ضة ،وامتناع  143عن
الت�صويت ،قال �أع�ضاء الربملان
الأوروبي ،الذين اجتمعوا يف جل�سة
عامة يف �سرتا�سبورغ� ،إنهم "قلقون
ّ
ج ًدا من �سجل تركيا ال�سيئ يف جمال
احرتام حقوق الإن�سان و�سيادة
القانون وحرية و�سائل الإعالم
ومكافحة الف�ساد وكذلك من النظام
الرئا�سي".
نتيجة لذلك� ،أو�صى الربملان
الأوروبي ب�أن "يتم ر�سم ًيا تعليق
املفاو�ضات احلالية الن�ضمام تركيا
�إىل االحتاد الأوروبي" .ويعود القرار
�إىل املجل�س الذي يجمع حكومات
الدول الأع�ضاء .وكان نواب حزب
ال�شعب الأوروبي (ميني) قد قدموا
تعديلاً يدعو �إىل الوقف النهائي

للمفاو�ضات ،لكنه قوبل
بالرف�ض .وهناك غالبية
ترغب يف موا�صلة "دعم
الأتراك"
املواطنني
و"ترك احلوار ال�سيا�سي
مفتوحا".
والدميوقراطي
ً
من جهتها ،انتقدت وزارة
اخلارجية الرتكية الن�ص،
نق�صا
"يظهر بو�ضوح
ً
الذي ُ
يف الر�ؤية لدى الربملان
الأوروبي" ،م�ضيفة �أن هذا
القرار غري امللزم "ال يعني �شي ًئا"
بالن�سبة �إىل �أنقرة.
واتهم املتحدث با�سم احلزب
احلاكم يف تركيا عمر جليك على
تويرت ،الربملان الأوروبي ،ب�أنه
"يرى العامل من خالل النافذة ال�ضيقة
لليمني املتطرف".
وقالت كاتي بريي ،مقررة تركيا
يف الربملان الأوروبي" :مل ت�ستمع
�أنقرة لنداءاتنا املتكررة ب�ش�أن
احرتام احلقوق الأ�سا�سية� ...إنني
�أدرك �أن �إنهاء مفاو�ضات االن�ضمام
لن ي�ساعد الدميوقراطيني يف
تركيا .لهذا ال�سبب يجب على القادة
الأوروبيني �أن ي�ستخدموا كل الأدوات
املتاحة لهم لل�ضغط على احلكومة
الرتكية".
بد�أت مفاو�ضات ان�ضمام تركيا �إىل
االحتاد الأوروبي يف عام ،2005
نظرا �إىل التوتر ال�شديد
لكنها توقفت ً
يف العالقات بني بروك�سل و�أنقرة منذ
حماولة االنقالب يف تركيا يف يوليو
 2016وما تالها من حملة قمع طالت
معار�ضني و�صحافيني.

انتخاب رئي�سي ً
نائبا لرئي�س جمل�س اخلرباء
ّ
يعزز تكهنات بخالفته خامنئي

يعك�س انتخاب الرئي�س
اجلديد للق�ضاء يف ايران �إبراهيم
رئي�سي ،نائب ًا لرئي�س جمل�س
خرباء القيادة الذي يختار
املر�شد ،تعزيز ًا ملكانته يف ظلّ
تكهنات ب�أن يخلف املر�شد علي
خامنئي.
وبات رئي�سي ،وهو رجل دين،
واحد ًا من نائبني لرئي�س جمل�س
اخلرباء �أحمد جنتي (� 92سنة)،
ي�ضم  88ع�ضو ًا.
علم ًا �أن املجل�س
ّ
رجح �أن ي�ؤدي رئي�سي دور ًا بارز ًا
ُ
وي ّ
يف اختيار املر�شد املقبل ،علم ًا انه
خ�رس يف انتخابات الرئا�سة �أمام
ح�سن روحاين عام  ،2017وكان
ع�ضو ًا يف "جلنة املوت" التي �أ�رشفت
عام  1988على �إعدام حواىل � 30ألف
�سجني �سيا�سي يف ايران.
اىل ذلك ،منح خامنئي اجلرنال
قا�سم �سليماين ،قائد "فيلق القد�س"
التابع لـ "احلر�س الثوري"" ،و�سام
ذو الفقار"� ،أعلى و�سام ع�سكري يف
ايران.
و�أفادت وكالة "ت�سنيم" للأنباء،
املح�سوبة على ا�ستخبارات "احلر�س"،
ب�أن �سليماين �أول �شخ�ص يح�صل على
هذا الو�سام منذ الثورة عام .1979
على �صعيد �آخر ،حذرت اخلارجية
الإيرانية لندن من �أن منحها حماية
ديبلوما�سية للربيطانية  -الإيرانية
نزانني زاغري – راتكليف ،املحتجزة
يف طهران ،لن يجعل الو�ضع
"�أ�سهل".
وقال ناطق با�سم الوزارة" :امل�ؤكد
هو �أن احلكومة الربيطانية تفتقر
اىل النية احل�سنة ،ولي�ست بنّاءة �أو
�إيجابية� .إذا مل يجعل ذلك الو�ضع
�أكرث تعقيد ًا ،ف�إنه بالت�أكيد لن
يجعل الأمور �أ�سهل" .و�شدد على ان
زاغري  -راتكليف "حت�صل على كل
احلقوق القانونية وحقوقها بو�صفها

مواطنة".
زاغري  -راتكليف التي تعمل يف
م�ؤ�س�سة "توم�سون رويرتز" ،مت�ضي
حكم ًا بال�سجن � 5سنوات ،بعد ادانتها
مبحاولة �إطاحة النظام االيراين.
ولفت وزير اخلارجية الربيطاين
جريميي هانت اىل ان منحها حماية
ديبلوما�سية يعني �أن لندن تعرتف
ب�أن "املعاملة (التي تتلقّاها) ال
تتوافق مع التزامات �إيران مبوجب
القانون الدويل".

رف�ض النواب الربيطانيون اخلروج
من االحتاد الأوروبي (الربيك�ست)
دون اتفاق ،وذلك بعد يوم من
رف�ضهم ب�أغلبية كبرية اتفاق اخلروج
بتعديالته اجلديدة ،الأمر الذي ميثل
انتكا�سة جديدة لإ�سرتاتيجية رئي�سة
الوزراء ترييزا ماي.
و�صوت النواب يف جمل�س العموم
ب�أغلبية  321مقابل  278ل�صالح
تعديل طرحته جمموعة من النواب
يطالب احلكومة با�ستبعاد اخلروج
دون اتفاق يف  29مار�س اجلاري،

املوعد
وهو
الأخري املحدد
لكي تكمل لندن
خروجها.
ورف�ض املجل�س
مقرتحا
�أي�ضا
موعد
بت�أجيل
خروج البالد من
االحتاد الأوروبي
�إىل  22مايو
املقبل.
وقالت االنباء
�إن ماي خففت
لهجتها ،حيث قالت بعد الت�صويت
�إن بالإمكان �إجراء ا�ستفتاء ثان لكن
ذلك قد ال ي�ؤدي �إىل خروج من االحتاد
الأوروبي �أبدا.
واعترب زعيم حزب العمال املعار�ض
جريمي كوربن �أن "اتفاق بريك�ست
املقدم من رئي�سة الوزراء ترييزا ماي
�أثبت ف�شله" ،ومن املقرر �أن ي�صوت
النواب اخلمي�س على ما �إذا كان ينبغي
مطالبة االحتاد الأوروبي بت�أجيل
اخلروج ،وهو �أمر يتعني �أن توافق

وزير اخلارجية الباك�ستاين ي�شيد باال�ستثمارات ال�سعودية يف بالده

اخلارجية
وزير
قال
الباك�ستاين �شاه حممود
قري�شي �إن باك�ستان دولة
وت�سعى
لل�سالم
حمبة
�إىل التعاون مع جميع
لتحقيق
املنطقة
دول
الأمن الإقليمي والتنمية
االقت�صادية.
و�أو�ضح يف كلمة �ألقاها يف
«قمة �إ�سالم �أباد التجارية»
يف �إ�سالم �أباد �أن ال�سالم
يعد �رضوري ًا ل�ضمان التنمية
واالزدهار يف املنطقة ،م�ؤكد ًا �أن
باك�ستان تركز على الدبلوما�سية
االقت�صادية ملخاطبة حتديات
العامل املعا�رصة.
و�أ�شاد باال�ستثمارات التي �أعلنت
عنها اململكة العربية ال�سعودية
يف باك�ستان ،مو�ضح ًا �أن �إعالن

اململكة عن �ضخ  20بليون دوالر
يف امل�شاريع التنموية يعد حدث ًا
مهم ًا لباك�ستان و�سي�ساعدها يف
امل�ضي جتاه حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي.
و�أ�شار �إىل �أن �إن�شاء املناطق
االقت�صادية اخلا�صة يف �إطار م�رشوع
الباك�ستاين
االقت�صادي
املمر
ال�صيني �سي�شجع اال�ستثمار يف

باك�ستان ب�شكل ي�ؤدي �إىل
تعزيز التنمية امل�ستدامة
واال�ستقرار االقت�صادي يف
البالد.
و�أ�ضاف �أن باك�ستان تواجه
حتديات �أمنية على حدودها
�أفغان�ستان
مع
الغربية
تزامن ًا مع التوتر على احلدود
ال�رشقية امل�شرتكة مع الهند،
م�شري ًا �إىل �أن جريان باك�ستان
يعملون على ت�شويه �صورتها
�أمام املجتمع الدويل لتقوي�ض
النجاحات االقت�صادية التي حققتها
بالتعاون مع الدول ال�صديقة.
و�أكد �أن باك�ستان تبذل كل ما
بو�سعها لت�سهيل عملية ال�سالم يف
�أفغان�ستان ،كما �أنها �شددت مرار ًا
على احلوار مع جارتها الهند حلل
جميع الق�ضايا العالقة �سلمياً.

الهند تتفق مع �أمريكا على �إن�شاء  6حمطات للطاقة النووية

�أمرت احلكومة الفنزويلية،اول ام�س
الأربعاء ،بطرد ال�سفري الأملاين،
و�أمهلته � 48ساعة ملغادرة البالد،
ب�سبب دعم بالده لزعيم املعار�ضة
خوان غوايدو يف النزاع ال�سيا�سي مع
الرئي�س نيكوال�س مادورو .و�أ�صدر وزير
اخلارجية الفنزويلي خورخي �أريازا
بيانا قال فيه "�إن ال�سفري الأملاين
دانيال كرييرن تدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية لفنزويال ،وحتالف مع

قطاعات متطرفة من املعار�ضة".
وقالت اخلارجية الفنزويلية �إن
�أمام ال�سفري دانييل مارتن كريرن 48
�ساعة ملغادرة البالد بعد "تدخله
يف ال�ش�ؤون الداخلية الفنزويلية"
عقب توجهه ملطار كراكا�س الدويل
ال�ستقبال غوايدو لدى عودته
�إىل فنزويال من جولة يف �أمريكا
الالتينية االثنني املا�ضي .وكان
زعيم املعار�ضة غوايدو ( 35عاما)

ترامب مينع حتليق جميع طائرات بوينغ  737ماك�س  8و9
�أ�صدر الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب قرارا طارئا مبنع كل طائرات
بوينغ  737ماك�س  ،8و 737ماك�س 9
من التحليق ،بعد حادث حتطم طائرة
�إثيوبية من هذا الطراز �أودى بحياة
� 157شخ�صا.
وقال ترامب يف ت�رصيح من البيت
الأبي�ض�" :سنعلن منع كل رحالت
طائرات  737ماك�س  8و 737ماك�س ،"9
م�ضيفا" :نحن نويل �سالمة الأمريكيني
وكل الركاب �أولوية مطلقة".
وي�أتي القرار الأمريكي بعدما �أعلنت
دول عدة منع حتليق الطراز  737ماك�س
 ،8الذي تعر�ض حلادثتني م�أ�ساويتني
يف �آخر � 6أ�شهر� ،آخرهما �سقوط الطائرة

عليه باقي دول التكتل ،وعددها .27
و�أعلنت احلكومة الربيطانية �صباح
اليوم جمموعة من القواعد التي
�ستدخل حيز التنفيذ حال �إقرار النواب
�سيناريو اخلروج دون اتفاق ،وقالت
�إنها �ستعترب اخلروج دون اتفاق
�سيا�سة لها يف حال ت�أييد �أغلبية
النواب.
من جهة �أخرى ،ناق�ش الربملان
الأوروبي اليوم املوقف من خروج
بريطانيا من االحتاد ،يف ظل رف�ض
جمل�س العموم الربيطاين ال�صيغة
املعدلة التفاق "الربيك�ست".
وقال كبري مفاو�ضي االحتاد الأوروبي
يف ملف "الربيك�ست" مي�شال بارنييه �إن
اململكة املتحدة هي الوحيدة القادرة
على �إخراج نف�سها من امل�أزق ،م�شريا
�إىل �أن ا�ستعدادات االحتاد خلروجها
من دون اتفاق هي حاليا �أكرب من �أي
وقت م�ضى.
وقال متحدث با�سم رئي�س املجل�س
الأوروبي دونالد تو�سك �إنه "�سيتعني
على بريطانيا �أن تقدم مربرا معقوال
لأي طلب تقدمه لت�أجيل اخلروج".

الإثيوبية.
وان�ضمت دول عربية و�أجنبية جديدة
�إىل قرار �إيقاف ت�شغيل الطائرة "بوينغ

ماك�س  " 737لدى �رشكات
الطريان امل�سجلة لديها.
وكانت �سلطنة عمان وفرن�سا
و�أملانيا والنم�سا و�أيرلندا
وبريطانيا قررت منع حتليق
هذا النوع من الطائرات يف
�أجوائها ومطاراتها.
كما �أعلنت الإمارات والكويت
و�إثيوبيا و�سنغافورة وال�صني
و�إندوني�سيا وكوريا اجلنوبية
ومنغوليا و�أ�سرتاليا والربازيل
واملك�سيك
والأرجنتني
واملغرب ،يف �أوقات �سابقة ،تعليق
ا�ستخدام هذا الطراز من الطائرات.

حتدى حظرا لل�سفر وخرج من البالد يف
 23فرباير ،بعد �أن اعرتفت �أكرث من 50
دولة به رئي�سا انتقاليا للبالد .وعاد
غوايدو �إىل بالده االثنني املا�ضي ودعا
�إىل تظاهرات جديدة �ضد مادورو ،رغم
التهديدات باعتقاله.
وجاء يف بيان حكومي �أن كريرن
"ذهب �إىل مطار مايكويتيا الدويل
لي�شهد و�صول النائب خوان غوايدو".
ونقلت وكالة "فران�س بر�س" عن البيان
�إنه "من غري املقبول" �أن يت�رصف
�سفري "على نحو يتفق متاما مع �أجندة
م�ؤامرة فئات متطرفة من املعار�ضة
الفنزويلية" .من جانبها ،نددت وزارة
اخلارجية الأملانية بقرار فنزويال طرد
ال�سفري االملاين يف كراكا�س ،معتربا
�أنه"يفاقم الو�ضع".
و�أ�شار وزير اخلارجية الأملاين
هايكو ما�س يف بيان �إىل "�أنه قرار غري
مفهوم ،يفاقم الو�ضع وال ي�ساهم يف
التهدئة".
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ع�شرات بينهم �أطفال عالقون حتت انقا�ض مبنى انهار يف الغو�س جمموعة الأزمات الدولية :ال�سالم يف جنوب
ال�سودان مهدد باالنهيار

�أدى انهيار مبنى من �أربعة طوابق
ي�ضم مدر�سة يف حي �شعبي يف الغو�س
اول ام�س الأربعاء �إىل احتجاز
الع�رشات وبينهم عدد كبري من
الأطفال ،وفق ما �أفاد عمال الإنقاذ
الذين انت�شلوا �أربع جثث من بني
الأنقا�ض.
وكان الأطفال يف مدر�سة "غري
قانونية" يف املبنى ال�سكني الذي انهار
قبل الظهر يف العا�صمة االقت�صادية
لنيجرييا.
وقال رئي�س هيئة �إدارة الطوارئ
اد�سيناتياميو لوكالة فران�س بر�س
"ع�رشات الأطفال احتجزوا يف الداخل"،
مو�ضحا �أنه مت �إخراج �أربعني �شخ�ص ًا
�أحياء �أحدهم �إ�صابته خطرة ،و�أربع
جثث "على الأقل".
وقال حاكم والية الغو�س اكينومني
امبودي يف بيان "نعمل على جلب عدد
�إ�ضايف من الرافعات لإزالة الأنقا�ض
و�إنقاذ مزيد من الأرواح" ،واعد ًا

بتحقيق �شامل.
ويف املوقع الذي �سادته الفو�ضى،
جتمع الأهايل و�سكان ومارة يف احلي
القريب من �سوق �إيتافاجي وقد
�أ�صابتهم ال�صدمة وانتابهم الذعر،
يف حني كانت ال�رشطة ورجال الإنقاذ
منهمكني يف العمل.
ومل يت�ضح عدد من كانوا داخل
املبنى حلظة انهياره .وكان الطابق
الأخري منه ي�ضم ح�ضانة ومدر�سة
ابتدائية.
ويف غياب �أرقام دقيقة ،حتدث
م�س�ؤول �صحي عن نقل ع�رشين �شخ�ص ًا
�إىل امل�ست�شفى.

وقال ال�رشطي �سون �أريو" ،ما زلنا
ال نعرف عدد العالقني" ،متحدثا عن
ع�رشات.
وقال �شاب ي�ساعد يف جهود الإنقاذ
عرف عن نف�سه با�سمه الأول "درين" �إن
"ع�رشة �أطفال على الأقل يف املبنى.
لكن نعتقد �أنهم �أحياء".
وتتكرر حوادث انهيار املباين
يف نيجرييا ،لعدم االلتزام مبعايري
ال�سالمة.
يف �سبتمرب ُ ،2014قتل � 116شخ�صا
من بينهم  84من جنوب �إفريقيا يف
الغو�س ،من جراء انهيار مبنى من
�ستة طوابق كان يعظ فيه رجل دين
معروف.
وخل�ص التحقيق اىل وجود عيوب
هيكلية يف املبنى الذي كان بنا�ؤه غري
قانوين.ويف دي�سمرب ُ ، 2016قتل ما ال
يقل عن � 60شخ�صا جراء انهيار �سقف
كني�سة يف �أويو ،عا�صمة والية �أكوا
�إيبوم� ،رشق البالد.

ً
عن�صرا من «بوكو حرام» يف حو�ض بحرية ت�شاد
مقتل 33

قتل جي�ش النيجر  33عن�رص ًا
من جماعة «بوكو حرام» النيجرية
خالل «عملية مت�شيط وا�سعة» يف
منطقة بحرية ت�شاد جنوب �رشق
البالد ،كما ذكرت وزارة الدفاع يف
بيان على �شبكة التلفزيون.

البيان
و�أو�ضح
الذي تُ لي يف تلفزيون
الدولة �أن «التحركات
الهجومية التي جرت
الثالثاء
من
�أول
�أتاحت
املا�ضي،
�إحلاق خ�سائر فادحة
بالعدو ،واحل�صيلة هي
الآتية :لدى اال�صدقاء
مل تُ �سجل خ�سائر ال يف
الأرواح الب�رشية وال
يف املعدات ،ولدى
العدو ُقتل  33ارهابي ًا» .و�أ�ضاف
البيان �أن «�آلية مدرعة للمتمردين
النيجرييني ُدمرت» ،مو�ضح ًا �أن
«�آليتني ودراجتني ومدفع هاون 120
ملم ،وع�رش ر�شا�شات �إيه-كاي ،47
وقذيفتي  60ملم و 3736ر�صا�صة

من كل الأعرية ،قد ا�ستُعيدت من
ا لإرهابيني».
وجاء يف البيان �أن هذا الهجوم
بد�أ «منذ يوم ال�سبت املا�ضي»� ،أي
غداة هجوم عنيف لـ«بوكو حرام»
قتل خالله  7من عنا�رص الدرك قرب
منطقة ديفا النيجرية ،املجاورة
ملعقل «بوكو حرام» �شمال �رشق
نيجرييا .ويف  16فرباير املا�ضي،
قتل  7جنود نيجرييني خالل هجوم
لـ«بوكو حرام» على مواقعهم يف
قرية �شتيما وانغو القريبة جدا من
احلدود النيجرية .ويف �أواخر عام
� ،2018شن جي�ش النيجر هجوم ًا
بري ًا وجوي ًا وا�سع ًا ،ت�سبب مبقتل
«�أكرث من  200ارهابي» يف حو�ض
بحرية ت�شاد قرب النيجر ونيجرييا
وت�شاد ،وفق ًا لوزارة الدفاع

�صراع حزبي مبكر على تر�ؤ�س احلكومة املقبلة يف املغرب

ت�صدرت ت�رصيحات قياديي الأحزاب
املغربية ،حول رغبتهم يف قيادة
احلكومة املقلبة ،خالل انتخابات
 ،2021حديث و�سائل الإعالم� ،أملاً
منهم يف و�ضع حد ل�سيطرة حزب
العدالة والتنمية الذي ا�ستطاع
�أن يح�صل على املرتبة الأوىل يف
االنتخابات الأخرية.
وتريد الأحزاب املناف�سة للعدالة
والتنمية يف الوقت احلايل ،وا�ستثمار
ف�شل احلزب الإخواين يف قيادة البالد،
وهو ما عجل بربوز حزب مناف�س بد�أ
التح�ضري م�سب ًقا لإزاحة الإ�سالميني
من ال�ساحة ال�سيا�سية.

قيادة حكومة  2021و�إن كان
مبكرا للتكهن بها،
الوقت ال يزال
ً
�إال �أن زعماء الأحزاب املناف�سة
حلزب العدالة والتنمية ،بد�ؤوا
يعدون العدة ،لك�سب رهان
االنتخابات املقبلة ،وذلك
عرب تقدمي بديل ملا جاء به
الإ�سالميون قبل ثماين �سنوات.
ويرى مراقبون� ،أن �رصاع
قيادة احلكومة بعد انتخابات
ؤخرا ،ينم
 2021الذي انطلق م� ً
عن دينامية �سيا�سية ،تهدف �إىل
التح�ضري امل�سبق لالنتخابات عن

طريق برامج بديلة ومناف�سة حلزب
العدالة والتنمية ،الذي هيمن على
االنتخابات الأخرية دون �أن يحقق
�شي ًئا مما وعد به املغاربة.

م�س�ؤولون� :إ�سرائيل حتقق يف مقتل  11فل�سطين ًيا خالل احتجاجات غزة

قال م�س�ؤولون �إ�رسائيليون اول
ام�س الأربعاء �إن �إ�رسائيل جتري
حتقيقات جنائية يف ا�ست�شهاد
 11فل�سطينيا على يد القوات
الإ�رسائيلية خالل االحتجاجات
على احلدود مع قطاع غزة يف
العام املا�ضيb .وكانت جلنة
معنية بحقوق الإن�سان تابعة للأمم
املتحدة ذكرت قبل نحو �أ�سبوعني
�أن القوات الإ�رسائيلية قتلت 189
فل�سطينيا و�أ�صابت ما يزيد على
� 6100آخرين خالل االحتجاجات
يف الفرتة بني  30مار�س و31
دي�سمرب.
و�أ�ضافت اللجنة �أن ما قامت
به القوات الإ�رسائيلية قد يرقى
�إىل جرائم حرب وجرائم �ضد
ا لإن�سانية.
ورف�ض م�س�ؤولون �إ�رسائيليون

كبار ،يف حديث لل�صحفيني يف
جنيف يوم الأربعاء ،ما تو�صلت
�إليه اللجنة ب�أن القوات الإ�رسائيلية
رمبا ارتكبت جرائم حرب.
وذكر تقرير الأمم املتحدة � ً
أي�ضا
�أن �إ�رسائيل فتحت حتقيقات جنائية
يف  5حاالت فقط من بينها وفاة 4
�أطفال.
لكن م�س�ؤوال �إ�رسائيليا كبريا
قال �إن حتقيقا �أجري يف كل واقعة
وفاة ،و�إن �إ�رسائيل فتحت نحو
 300حتقيق مبدئي و�أن حتقيقات
جنائية جارية فيما يتعلق ب�أحد
ع�رش فردا.
و�أ�ضاف�” :إذا تو�صلنا �إىل انتهاك
�أحد للقانون ،ف�ستكون هناك عواقب
�أي�ضا .لكن بالن�سبة جلرمية حرب،
فينبغي �أن تكون متعمدة“.
وقال امل�س�ؤول �إنه وفقا لقواعد

اال�شتباك الإ�رسائيلية ،ال يجوز
�إطالق الذخرية احلية �إال يف حالة
وجود تهديد حقيقي وو�شيك �سواء
من �أفراد �أو جمموعات ،على �أن
يكون ذلك احلل الأخري.
وتابع قائال” :كل ر�صا�صة ح�صلت
على ت�رصيح من قائد متمر�س موجود
يف املوقع“ .ويطالب املحتجون
يف غزة �إ�رسائيل بتخفيف ح�صار
على القطاع واالعرتاف بحقهم يف
العودة �إىل الأرا�ضي التي فرت منها
�أ�رسهم �أو �أجربت على الفرار منها
عند قيام �إ�رسائيل يف .1948
وذكرت جلنة الأمم املتحدة �أن
” 35طفال و�صحفيني اثنني وثالثة
من امل�سعفني الذين كانوا يرتدون
ما ي�ؤكد طبيعة عملهم ،من بني من
قتلتهم القوات الإ�رسائيلية ،يف
انتهاك للقانون الإن�ساين الدويل“.

�أعلنت جمموعة الأزمات الدولية
اول ام�س الأربعاء �أن اتفاق ال�سالم
يف جنوب ال�سودان الذي مت �إبرامه
منذ �ستة �شهور مهدد باالنهيار ما مل
يتمكن اجلانبان من ت�سوية جمموعة
خالفات بينهما ودمج املتمردين
ال�سابقني يف اجلي�ش قبل ت�شكيل
حكومة جديدة يف مايو.
ُ
وقتل نحو � 400ألف �شخ�ص
بينما �شرُ د �أكرث من ثلث ال�سكان
ب�سبب احلرب الأهلية التي ا�ستمرت
� 5سنوات تخللتها عدة جوالت
من الو�ساطة يعقبها جتدد �إراقة
الدماء.
وقالت جمموعة الأزمات الدولية
التي تتخذ من بروك�سل مقر ًا �إن
االتفاق املربم يف �سبتمرب املا�ضي
بني الرئي�س �سلفا كري وزعيم
املتمردين ونائبه ال�سابق ريك
م�شار خف�ض وترية القتال لكنه قد
يندلع جمدد ًا ب�سبب خالفات .وقال
حملل جنوب ال�سودان يف املجموعة
�آالن بو�سويل" :اتفاق ال�سالم يتعرث
ومهدد باالنهيار ما مل يتم �إبرام
املزيد من االتفاقات ال�سيا�سية".

ومل يرد تعليق حتى الآن من احلكومة
�أو �أن�صار م�شار.
اجلانبني
االتفاق
ويدعو
املتناحرين �إىل جمع وفح�ص
وتدريب قوات بع�ضهما البع�ض
وتوحيدها يف جي�ش وطني قبل
ت�شكيل حكومة وحدة يف �أيار .وقال
التقرير �إنه مل يتم اتخاذ �أي من
تلك اخلطوات قبل �شهرين فقط من
املوعد النهائي املحدد .و�أ�ضاف
�أن هناك خالفات قائمة �أي�ض ًا ب�ش�أن
احلدود املحلية حيث ت�شعر بع�ض
الأطراف �أن كري �أعاد ر�سمها ل�صالح
قبيلة الدنكا التي ينتمي لها.
و�أثارت الفو�ضى قلق قوى �إقليمية
وعاملية �ساهمت يف انف�صال جنوب
ال�سودان وكانت ت�أمل �أن ينهي
ا�ستقالله �أحد �أطول النزاعات التي
ت�سببت يف زعزعة ا�ستقرار �أجزاء
كبرية من �رشق �أفريقيا.

قايد �صالح يتعهد باحلفاظ على �أمن اجلزائر و�سيادتها

يف �أول كلمة للجي�ش اجلزائري،
بعد �إعالن الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة العدول عن الرت�شح
للرئا�سة ،الأمر الذي اعتربه
"متديدا"
اجلزائري
ال�شعب
حلكمه� ،أكد رئي�س �أركان اجلي�ش
وقوفه بجانب ال�شعب.
وظهر رئي�س �أركان اجلي�ش
اجلزائري ،الفريق �أحمد قايد
�صالح ،يف كلمة ع�رص اول
ام�س الأربعاء� ،أ�شاد بها بوعي
ال�شعب اجلزائري الذي "ال يخ�شى
الأزمات".
وقال �صالح� " :أمن اجلزائر
وا�ستقرارها و�سيادتها الوطنية
ووحدتها ال�شعبية ،هي �أمانة
غالية يف �أعناق �أفراد اجلي�ش
الوطني ال�شعبي".
و�أ�ضاف" :ال �أملّ �إطالقا من
االفتخار بعظمة العالقة والثقة
التي تربط ال�شعب بجي�شه،
وانطالقا من هذه العالقة الطيبة،

فال�شعب �صادق وخمل�ص ومدرك
لدالالت ما �أقوله".
و�أكد �صالح �أن ال�شعب اجلزائري
واع و�أ�صيل ،بالرغم ممن "ي�صطاد
يف املياه العكرة" ،و�أكد �أن
ال�شعب يعرف كيف ي�سهم بوطنية
عالية ووعي �شديد ،فهو �شعب
عظيم ال يخ�شى الأزمات.
و�شدد �صالح على "الأمانة
الغالية" املتمثلة يف الإبقاء
على �أمن اجلزائر ،والتي تعهد
اجلي�ش "بالقيام بها على النحو
الأ�صوب والأ�سلم يف كل الظروف
والأحوال".
وكان الرئي�س بوتفليقة قد �أعلن
عن عدوله عن الرت�شح لوالية
خام�سة ،ويف الوقت نف�سه �إرجاء
االنتخابات الرئا�سية التي كانت
مقررة يف � 18أبريل �إىل �أجل غري
حمدد ،فيما اعتربت املعار�ضة
�أن ذلك يعد متديدا لواليته بحكم
الأمر الواقع.

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

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

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

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

alhadisa@zena.gov.er
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من هنا وهناك

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

ماليزيا تغلق  111مدر�سة مع تفاقم
م�شكلة حوادث الت�سمم

قال وزير التعليم املاليزي يف وقت مت�أخر يوم الأربعاء� ،إن بالده �أغلقت املزيد من
املدار�س ،بعد �أن ت�سبب ما ي�شتبه �أنه ت�رسب كيميائي الأ�سبوع املا�ضي يف عالج �أكرث
من  200تلميذ ومدر�س من الت�سمم.
وقفز عدد املدار�س التي �أغلقت من  13يوم الثالثاء �إىل  111يوم الأربعاء.
وتعتقد ال�سلطات �أن الت�سمم ناجت عن خملفات �سامة �أُلقيت يف نهر قريب من املدار�س
يف والية جوهور بجنوب البالد.
وقال وزير التعليم مزيل مالك يف بيان ”بناء على الو�ضع احلايل والتحذير ال�صادر
من جلنة �إدارة الكوارث قررت وزارة التعليم �إغالق جميع املدار�س يف با�سري جوداج
وعددها .“111
وكان الوزير كتب على �صفحته يف في�سبوك يقول �إن املوقف ”يزداد خطورة“.
وارتفع عدد من يخ�ضعون للعالج �إىل  207مقابل  35يف الأ�سبوع املا�ضي .وحتى
�شخ�صا يتلقون العالج يف امل�ست�شفيات من بينهم  6يف الرعاية
يوم االثنني ،كان 44
ً
املركزة .ومن �ضمن ه�ؤالء  33تلمي ًذا.

احتجاز ”بغل“ يف كرد�ستان بتهمة التهريب

قرارا من الق�ضاء للبت يف
ينتظر �أحد البغال يف حمافظة ال�سليمانية �شمايل العراق
ً
م�صريه ،بعد احتجازه بتهمة تهريب ”حوا�صل وقوان�ص الدجاج“ و�إدخال مواد غري م�رشوعة
�إىل الإقليم.
وتداولت و�سائل �إعالم عراقية ون�شطاء على مواقع التوا�صل االجتماعي �أن ”ال�سلطات
الأمنية باملحافظة حتتجز بغلاً منذ �شهرين ،بانتظار حماكمته بعدما ا�ستخدمه مهرب �إيراين
بتهريب كبد الدجاج من �إيران �إىل كرد�ستان“.
ونقلت و�سائل الإعالم عن �أحد موظفي دائرة جمارك ال�سليمانية قوله �إن�” :ضابط التحقيق
ي�أبى االفراج عن البغل؛ لأن �صاحبه هرب �أثناء االعتقال �إىل جهة جمهولة ،ومل ي�سلم نف�سه
للق�ضاء لغاية الآن“ .و�أ�ضاف املوظف� ،أن ”الو�ضع ال�صحي للبغل �سيئ ،وال يطعمونه يف
مكان احتجازه �سوى اخلبز اجلاف ،وال يعامل معاملة ح�سنة تليق باحليوان“.
وتعلن ال�سلطات يف �إقليم كرد�ستان العراق بني احلني والآخر اعتقال عدد من املهربني،
الذين يتنقلون عادة بني العراق و�إيران ،لتهريب الب�ضائع وال�سلع ف�ضلاً عن املخدرات.
ولدى �إقليم كرد�ستان عدد من املعابر احلدودية مع �إيران ،منها معرب با�شماخ ويقع يف
حمافظة ال�سليمانية ،ومعرب برويز خان ف�ضلاً عن معابر �أخرى تقع يف املناطق املتنازع
عليها.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

ل�ص ّ
يحطم نافذة متجر باهظ ل�سرقة
دمية ”ميكي ماو�س“

متجرا مليئًا ب�آالت البيانو باهظة الثمن ،ومل ي�رسق
يف م�شهد غريب ،حطم ل�ص مقنع،
ً
�سوى دمية ”ميكي ماو�س“.
حجرا على نافذة املتجر ،يف مدينة فري�سنو،
الل�ص
إلقاء
�
املراقبة،
و�أظهرت كامريات
ً
بوالية كاليفورنيا ،ودفع بع�ض قطع الزجاج بالنافذة بينما كان يخطو ب�ساقه اليمنى
داخل املتجر نحو بيانو �أبي�ض ،كبري احلجم.
ودون �أن ينظر �إىل الآلة املو�سيقية ،قام الل�ص بخطف الدمية التي يبلغ ثمنها 25
دوالرا ،وخرج من املتجر.
ً
و�رسعان ما رك�ض بعي ًدا عن م�رسح اجلرمية ،وهو يت�أبط الدمية حتت ذراعه ،تاركً ا
الزجاج املتناثر على الأر�ض.
وقال جيم في�شباك ،مالك املتجر” :فح�صت املتجر ب�أكمله ،ووجدت كل �شيء يف مكانه،
لذلك اعتقدت �أنه كان جمرد عمل تخريبي ،حتى عدت �إىل مكتبي ،وا�ستعر�ضت كامريات
املراقبة“.
وت�سبب هذا الفعل يف وقوع خ�سائر تبلغ قيمتها �أكرث من  6000دوالر.

يف الأردن ..عري�س يزف عرو�سه على
منت طائرة هليكوبرت

�صورا ،لعري�س �أقدم
تداول ن�شطاء �أردنيون على مواقع التوا�صل ،ال�سبت،
ً
على زف عرو�سه بطائرة هليكوبرت ،يف م�شهد هو الأول من نواعه يف اململكة.
و�أقدم ال�شاب على زف عرو�سه من بيته الكائن يف مدينة ال�سلط ،على منت
الهليكوبرت� ،إىل �صالة حفل الزفاف الكائنة يف املدينة ذاتها.
وانهالت التعليقات على الفكرة اجلديدة ،بني م�ؤيد وراف�ض� ،إذ اعتربها بع�ض
ال�شباب تقليعة جديدة ،تفتح الباب �أمام الفتيات للطلب من املتقدمني لهن
بالزواج لفعل اخلطوة ”املكلفة“ ذاتها.وعادة ما يقدم ال�شباب الأردين على
ا�ستئجار �سيارة فارهة ل�سويعات يوم الزفاف لزف العرو�س من بيت �أهلها �إىل
�صالة احلفل ومن ثم العودة �إىل بيت الزوجية ،ولكن ”التقليعة“ اجلديدة قد
تزيد م�ستوى الطموح لدى العرو�س لتكون رحلتها من بيت �أهلها �إىل �صالة
احلفل على منت طائرة.
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الإحتاد الوطني للمر�أة الإرترية بالكويت
يحي اليوم العاملي للمر�أة بحفاوة كبرية!!!
�إحتفل فرع الإحتاد
باليوم
الوطني
بالكويت
العاملي
الثامن من مار�س حتت
�شعار (ال�سالم لتاج
والتنمية
�صمودنا
ثمرة �أعمالنا) .و�ألقت
باحلفل رئي�س الفرع
ال�سيدة/
بالكويت
ملئتي دقي جاءت
فيها �أن فرع املر�أة
قدم
بالكويت
�إ�سهاماته منذ فرتة
الكفاح امل�سلح وحتى
اليوم حيث يقوم بدور
كبري يف �إجناح الربامج
الوطنية .كما قام
خالل ال�شعرية عاما ً
املا�ضية �أي مرحلة
ال�صمود والت�صدي
بجانب
بالوقوف
الوطن وال�شعب والأن

�أي�ضا ً يعمل مع تبا�شري
ال�سالم و�إعادة بناء
الوطن بدور كبري من
خالل تقوية تنظمية
وت�أطريه .ويف الكلمة
�ألقاها
التي
ب�أعمال
القائم
ال�سفارة الإرترية
بالكويت ال�سيد/
حمد حايل ،قال �أن

دعم جمعية معاقي احلرب
تلقت اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب
دعما ماليا من جمموعة بالتوك دوما
على خطاهم وفرع املجموعة يف مدينة
روتردام و�ضواحيها.
وقد تربعت اجلمعية مببلغ  14,984دوالر
امريكي وفرعها يف روتردام  10الف
يورو.
وكانت اجلمعية قد تلقت دعما من
جمموعة بالتوك اي بي �إيل �إيف هقدف
فيجن روم  100الف دوالر.

ن�ضال املر�أة الإرترية �إىل جبهة القتال
وما قامت به من دور و�شجعن املنا�ضلني
كبري قل �أن يوجد له على الإ�ستمرار يف
النا�ضلي.
مثيل .فقد نا�ضلن العمل
�أبنائهن واليوم �أي�ضا ً لهن
ودفعن

يف
�إ�سهاماتهن
املرحلة احلديثة التي
ي�شاركن باملزيد من
وال�صمود
الوحدة
والوفاء.

االرتريون يف دول املهجر يقومون بان�شطة دبلوما�سية �شعبية
قام االرتريون املقيمون يف ال�سودان وامريكا وبريطانيا
واو�سرتاليا بان�شطة دبلوما�سية �شعبية.
وقد عقد االرتريون املقيمون يف اخلرطوم و�ضواحيها �سمنارا
حول االو�ضاع يف البالد والق�ضاي االقليمية والدولية.
واو�ضح القائم باعمال ال�سفارة االرترية يف ال�سودان ال�سيد
ابراهيم ادري�س ان املنطقة ت�شهد تغريات ايجابية تدفع
بالتطور ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،وان �صمود
وتفاين ال�شعب االرتري له دور كبري يف هذا التغيري.
وحول اخلدمات القن�صلية او�ضح ال�سيد ابراهيم ان ال�سفارة
تعمل باهتمام لتقدمي هذه اخلدمات ،م�ؤكدا بان تقوية عالقة
املواطنني مبكتب اخلدمات القن�صلية ي�ساعد للتعرف على
اال�شكاليات وحلها �رسيعا .
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جرمية الإ�ستيالء على �،أو �إتالف ممتلكات
خا�ضعة للرهن �أو حق الإنتفاع�،أو الدين
عقد ا لإقرتا�ض هو العقد الذى يربم
بني الدائن واملدين يقوم مبوجبه
ال�شخ�ص الدائن ب�إقرا�ض �أو ت�سليف
ال�شخ�ص املدين ق�سط من املال �أو
�شيئ من املمتلكات على �أمل �إعادة مبلغ
الدين �أو القر�ض فى املوعد املحدد فى
وثيقة ا لإتفاق املربم بينهما .
وعادة ما يقوم الدائن مبطالبة املدين
ب�رضورة �إيداع مادة ذات قيمة مادية
على �سبيل الرهن لديه وذلك من �أجل
�ضمان �سداد الدين  ،ويتمثل ذلك فى
حق الدائن فى و�ضع �رشوطا م�سبقة فى
وثيقة ا لإتفاق ت�صب فى م�صلحته وتكون
�ضمانا يطمئن الدائن ب�أن �أمواله �سوف
ترد اليه من قبل املدين
وهذا يعنى �أن حق ال�شخ�ص فى
ا لإ�ستفادة من �أمواله وممتلكاته ينتقل
هذا احلق اي حق ا لإ�ستفادة �سواء كان
يتمثل فى ا لأرباح والفوائد وومنتجات
ذلك املال اىل ال�شخ�ص الدائن بدال من
املدين  ،ويتم اللجوء اىل طلب �رضورة
�إيداع رهن من قبل املدين كى يثق الدائن
�أن بحوزته ما يكفى من املمتلكات ل�سداد
الدين الذى يطالب به فى امل�ستقبل،
وفى حال عدم متكن الدائن من �إعادة �أو
�سداد دينه فى الوقت املحدد واملتفق
عليه فى العقد يجب على ال�شخ�ص
الدائن الذى �إ�ستلم الرهن �أن يحافظ
على تلك ا لأموال املودعة لديه على
�سبيل الرهن ال�ضامن للدين .
ولكن �إذا قام �شخ�ص بق�صد احل�صول
لنف�سه �أولت�سهيل ح�صول �شخ�ص ثالث
على فائدة � ،أو ا لإ�رضار بدائن  ،بفقدان
� ،أو التخلى عن �أو �إتالف �أو يت�سبب
فى خف�ض قيمة ممتلكات �أو جعلها بال
فائدة وذلك خالل فرتة وجودها فى يد
الدائن ب�إعتبارها رهن �أو يرتتب عليها
حق �إنتفاع �أواحلجز �ضمانا و �إ�ستيفاءا
لدين ف�إذا قام املدين لأي �سبب من
ا لأ�سباب فى خف�ض قيمة تلك ا لأموال �أو
قام ب�أخذها عنوة من ال�شخ�ص الدائن ،
�أو �إتالفها فى جميع هذه احلاالت ف�إنه
يتوجب على املحكمة �أن ت�صدر حكما
ق�ضائيا بحق ال�شخ�ص املت�سبب فى تلك
اخل�سارة وهو ال�شخ�ص املدين كما ن�ص
عليها قانون العقوبات وهذه العقوبة
هى ال�سجن ملدة ال تتجاوز ال�سنة 12
�شهرا �أو الغرامة املالية التى ترتاوح
50.000الف نقفة
بني20.001البى
وت�سدد فى �شكل �أق�ساط تبلغ قيمة
كل ق�سط منها  2.500نقفة وذلك وفق
�أحكام املادة  362من قانون العقوبات
ا لإرترى الذى تن�ص على -:
ال�شخ�ص الذى بق�صد احل�صول لنف�سه
� ،أو ت�سهيل ح�صول �شخ�ص ثالث على

فائدة � ،أوا لإ�رضار بدائن  ،يزيل �أو
يتخلى عن � ،أو يتلف � ،أو يت�سبب فى
خف�ض قيمة ممتلكات �أو جعلها بال
فائدة  ،وذلك �أثناء وجودها فى يد
هذا الدائن على �سبيل الرهن �أو حق
ا لإنتفاع� ،أو احلجز �إ�ستيفاءا لدين ،
يعترب مرتكبا جرمية ا لإ�ستيالء على �أو
�إتالف ممتلكات خا�ضعة لرهن �أو حق
�إنتفاع �أو احلجز اجلرمية الب�سيطة من
الطبقة  1املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تتجاوز � 12شهرا او الغرامة
املالية التى ترتاوح بني 20.000اىل
50.000الف تقفة وت�سدد على دفعيات
بفوا�صل زمنية تبلغ كل دفعية منها
 2.500نقفة.
املادة  -: 363ا لإ�ستيالءعلى �أو �إتالف
ممتلكات خا�ضعة
لأمر املحكمة .
ال�شخ�ص الذى يقوم لأغرا�ض ا لإ�رضار
بالدائنيني بالت�رصف  ،جزافيا فى
ممتلكات حظرت املحكمة الت�رصف فيها
�أو �صنفتها �ضمن �إجراءات �إعالن �إفال�س
وو�ضعتها حتت احلجز � ،أو مبوجب �أي
م�ستند �آخر من حمكمة برهنها � ،أو يقوم
ب�إتالفها � ،أو احلاق �رضر بها � ،أو
الت�سبب فى خف�ض قيمتها � ،أو جعلها بال
فائدة  ،بعترب مرنكبا جرمية ا لإ�ستيالء
على �أو �إتالف ممتلكات خا�ضعة لأمر
املحكمة  ،اجلرمية اخلطرية من الطبقة
 9املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة
ال تقل عن �سنة واحدة وال تتجاوز 3
�سنوات .
ا لر بـــا
يق�صد بجرمية الربا ا لإتفاق املربم
بني الدائن واملدين والذى يقوم مبوجبه
ال�ش�ص املدين بدفع ن�سبة �أرباح تفوق
كثريا ن�سبة ا لأرباح القانونية املحددة
من قبل الدولة  ،ويعد هذا العقد �أو
ا لإتفاق املربم بني الطرفني غري قانونى
وال �أ�سا�س له من ال�صحة ملخالفته
�أحكام القانون .
وقد �سمح القانون لأطراف العقد
باا لإتفاق على ن�سبة �أرباح ترتاوح بني
 9فى املئة اىل  12فى املئة  ،و �إن �أي
�إتفاق يتجاوز هذه الن�سبة يعترب ربا
ال يعتد به من الناحية القانونية ،
ويكون خا�ضعا للم�ساءلة القانونية .
وبناءا على ذلك ف�إن قانون العقوبات
ا لإرترى ن�ص على �أن ال�شخ�ص الذى
ي�ستغل ظروف قاهرة مير بها �شخ�ص
�آخر �أو �أ�صيب بعوز �أو واجهته م�صاعب
مالية � ،أو ي�ستغل عدم خربته � ،أوعدم
رجاحة عقله �أو �ضعف �شخ�صيته فيقوم
-:

معد ل فائدة
ب�إغرا�ضه ماال ويطلب منه
ّ
�أعلى بكثري مما هو م�سموح به قانونا
لدى امل�ؤ�س�سات املالية املعتمدة لدى
الدولة �أو يقوم ب�إجباره للح�صول منه
على وعد ب�أن يتنازل له عن �أرباح
وم�صالح ومكا�سب وممتلكات بدال عن
مقابل غري من�سجم ومتوافق ويقل كثريا
مقارنة باملكا�سب وا لأرباح التى ح�صل
عليها .
فى جميع هذه احلاالت يعترب هذا
ال�شخ�ص مرتكبا جرمية الربا املعاقب
عليها ح�سب جدول الت�سل�سل املتدرج
املذكور على النحو التالـــي -:
 /1ما اليزيد عن  100نقفة � ،أو �أية
فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل هذا
املبلغ  ،ف�إن هذا ال�شخ�ص �إذا رفعت
عليه دعوى ق�ضائية من قبل ال�شخ�ص
جر اء الك�سب غري امل�رشوع
املت�رضر
ّ
توقع عليه عقوبة جرمية الربا وهى
اجلرمية الب�سيطة اخلطرية من الدرجة
 2وهى ال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن
�شهرا واحدا وال تتجاوز  6ا�شهر � ،أو
الغرامة املالية التى ترتاوح بني
5.001اىل  20.000نقفة وتدفع فى
�شكل �أق�ساط تبلغ قيمة كل ق�سط منها
1.000نقفة .
و �إذا كان املبلغ يزيد عن 5.000.000
مليون نقفة �أو �أية فائدة �أخرى
حم�سوبة مبا يعادل هذا املبلغ  ،ف�إن
العقوبة التى تفر�ض بحق اجلانى هى
عقوبة اجلرمية اخلطرية من الدرجة 5
وهى ال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 10
�سنوات وال تتجاوز � 13سنة .
واجلدير بالذكر �أن جرائم الربا
عديدة وتختلف ب�إختالف ن�سبة ا لأرباح
التى جناها املدعى عليه كحد �أدنى �إذا
كانت فى حدود  100نقفة واحلد ا لأق�صى
فى حدود  5.000.000مليون نقفة
ف�إن اجلرائم الواقعة بني احلد ا لأدنى
وا لأق�صى تتم معاقبة اجلاين فيها ح�سب
الت�سل�سل الهرمى للعقوبة املذكورة فى
هذا القانون .
املادة  367الربـــــا
ال�شخ�ص الذى ي�ستغل لدى �شخ�ص �آخر
ظروف ًا قاهرة � ،أو عوز � ،أو �صعوبات
مادية � ،أو ال مبالة �أوعدم خربة � ،أو
�ضعف �شخ�صية �أو خفة عقل  ،فيقوم -:
مبعد ل فائدة �أعلى
�أ /ب�إقرا�ضه ما ًال
ّ
من املعتمد لدى امل�ؤ�س�سات املالية
ب /باحل�صول منه على وعد �أو التنازل
عن منافع فى ممتلكات بد ًال عن اي مقابل
ماىل �أو غريه ب�شكل ينطوى على عدم
تنا�سق وا�ضح  ،يعترب مرتكب ًا جرمية
التدر ج
الربا املعاقب عليها ح�سب �أمر
ّ
ا لآتى للمبالغ مو�ضوع هذه اجلرمية

مبوجب هذه املادة .
 /1ما ال يزيد عن  100نقفة � ،أو �أية
فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل هذا
املبلغ  ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
الب�سيطة اخلطرية من الطبقة  2وهى
ال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن �شهر واحد
وال تتجاوز  6ا�شهر � ،أو الغرامةاملالية
التى ترتاوح بني 5.001اىل 20.000نقفة
وت�سدد على دفعيات بفوا�صل زمنية تبلغ
كل دفعية منها 1.000نقفة .
 /2ما بني 101اىل  2.000نقفة � ،أو
�أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ  ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
الب�سيطة اخلطرية من الطبقة  1وهى
ال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن  6ا�شهر
وال تتجاوز � 12شهرا � ،أو الغرامة التى
ترتاوح بني 20.001اىل 50.000نقفة
وت�سدد على دفعيات بفوا�صل زمنية
تبلغ كل دفعية منها 2.500نقفة .
 /3ما بني  2.001اىل 10.000نقفة ،
�أو اية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ  ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
اخلطرية من الطبقة  9وهى ال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن �سنة واحدة وال تتجاوز
� 3سنوات .
 /4ما بني 10.001اىل 100.000نقفة ،
�أواية فائدة �أخرى ميا يعادل هذا املبلغ
 ،توقع عليه عقوبة اجلرمية اخلطرية
من الطبقة  8وهى ال�سجن ملدة حمددة
ال تقل عن � 3سنوات وال تتجاوز 5
�سنوات.
 /5ما بني 100.001اىل 1.000.000
نقفة � ،أو اية فائدة �أخرى حم�سوبة
مبا يعادل هذا املبلغ  ،توقع عليه
عقوبة اجلرمية اخلطرية من الطبقة 5
وهى ال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 10
�سنوات وال تتجاوز � 13سنة .
 /6ما بني  1.000.001اىل 5.000.000
نقفة �أو �أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا
يعادل هذا املبلغ  ،توقع عليه عقوبة
اجلرمية اخلطرية من الطبقة  6وهى
ال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن � 7سنوات
وال تتجاوز � 10سنة .
 /7ما يزيد عن  5.000.000نقفة �أو
�أية فائدة �أخرى حم�سوبة مبا يعادل
هذا املبلغ ،توقع عليه عقوبة اجلرمية
اخلطرية من الطيقة  5وهى ال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 10سنوات وال تتجاوز
� 13سنة .
 /2ال�شخ�ص الذى تكون لديه ،بنف�س
الق�صد مطالبة ربوية  ،وي�ؤ�س�سها �ضد
� ،أو يقوم بحوالتها اىل �آخر  ،بعترب
مرتكب ًا جرمية الربا  ،املعاقب عليها
بنف�س العقوبة املقررة فى الفقرة ()1
�أعاله من هذه املادة.
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العدد ()112

�إعـــالنات

تعلن املدعية هاجر عثمان احمد من �سكان منطقة ت�سني امام حمكمة ت�سني ال�شرعية ب�أن والدها املرحوم عثمان احمد
ادري�س املتويف بتاريخ 15/5/2010م ونحن الورثه ادناه
 /1هاجر عثمان احمد
 /2حنان عثمان احمد
 /3عبداهلل عثمان احمد
� /4صالح عثمان احمد
 /5غادة عثمان احمد
 /6احمد عثمان احمد
وتقول انها وهوالء املذكورين اعاله هم الورثة ال�شرعيني لوالدها املتويف وال يوجد غريهم و�إذا كان هناك معرت�ض فعليه
التقدم امام املحكمة ال�شرعية بت�سني يف مدة اق�صاة �شهر من تاريخ االعالن يف اجلريدة الوطنية
حمكمة ت�سني ال�شرعية
**********************
ال�سيدة جميله عمر خليفه قدمت عر�ض ًا قالت فيه لقد غاب عني زوجي حممد طه �صالح احمد ابتداء من تاريخ عام 2012م
مدة �6سنوات وت�ضررت بغيابه من عدم النفقه ومل يرتك وكيل منفق اوعنوان وعليه تطلب ف�سخ عقد النكاح ال�شرعي وعليه
املحكمة تطالب ح�ضور الزوج الغائب او من ينوبه بتاريخ 30/04/2019م وان مل املحكمة �سوف تتخذ الإجراء ال�شرعي
بغيابك
حمكمة قندع ال�شرعية
**********************
قدم ال�سيدة /جمعة عثمان حممد عر�ض ًا قال فيه لقد تويف زوجي املرحوم ال�سيد �إدري�س علي احمد بتاريخ
24/2/2018وترك من الورثه عدد  4وهم
 /1جمعه عثمان حممد (زوجته)
 /2حممد ادري�س علي (�إبنه)
 /3رحمة ادري�س علي ( ابنته)
 /4حليمه �إدري�س علي ( ابنته)
وعلي من يدعي باالرث او يعرت�ض ان يتقدم ايل املحكمة ال�شرعية يف عدى قيح بتاريخ 8/4/2019
حمكمة عدي قيح ال�شرعية
**********************
يعلن املدعي �إدري�س علي �سعيد من �سكان مدينة ت�سني امام حمكمة ت�سني ال�شرعية ب�أن والدته فاطمة ادري�س عثمان
املتوفية بتاريخ 23/10/2018م وتركت من الورثه ال�شرعيني البناءها وهم
 /1ادري�س علي �سعيد
 /2يو�سف علي �سعيد
 /3مرمي علي �سعيد
 /4زهرة علي �سعيد
 /5عبداهلل علي �سعيد
ويقول انه وهوالء املذكورين اعاله هم الورثة ال�شرعيني لوالدته املتوفية وال يوجد غريهم و�إذا كان هناك معرت�ض فعليه
التقدم امام املحكمة ال�شرعية بت�سني يف مدة اق�صاها �شهرمن تاريخ �إعالن يف اجلريدة
حمكمة ت�سني ال�شرعية
**********************
تقدمت ال�سيدة -:دهبة جابر مندر �إىل املحكمة بعر�ض تقول فيه لقد تويف زوجي املرحوم /عبدالقادر بوال بتاريخ-:
18/01/2018وترك من الورثة ال�شرعيني له من املذكورين �أدناه وهم-:
زوجته
 فاطمة حممد ابراهيمزوجته
 وهبة جابر مندرابنته
		
�ستل عبدالقادرابنه
 �صالح عبدالقادرابنته
 عبيت عبدالقادر		
 فاطمة عبدالقادر �إبنتهابنته
 جميلة عبدالقادر		
ابنته
 �سمرية عبدالقادرابنه
 عبدالرحمن عبدالقادر		
ابنته
�صوفية عبدالقادر�إبنه
 جمع عبدالقادر		
ابنه
 عثمان عبدالقادرابنته
 نعمة عبدالقادر		
ابنته
 رهية عبدالقادرعبدالوا�سع عبدالقادر ابنهابنه
 عبدال�سالم عبدالقادر �صابرين عبدالقادر  -ابنتهوعليه تدعو املحكمة كل من يعرت�ض او يدعي انه كان له احلق �أو �سقطت ا�سمه من الورقة فليتقدم �إىل املحكمة ومعه
م�ستندا ان مايثبت به ان ورث يف خالل �شهر من �صدور هذه االعالن يف جريدة ارتريا احلديثة.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
تقدم اىل حمكمة بارنتو ال�شرعية ال�سيد /ابراهيم همد دروي وقدم عر�ضا قال فيه �أن املرحوم بابكر �إبراهيم همد ولدى
تويف بتاريخ 8-8-2017 -:وترك من الورثة ال�شرعيني وهم -:
زوجته
� /1صوفية عامر
بنته
 /2فطومة بابكر ابراهيم
ابنه
 /3مراد بابكر ابراهيم
 /4فيوقة بابكر ابراهيم
والده
 /5ابراهيم همد دروي
لي�س له وارث غريهم ،وعليه ن�أمر املحكمة كل من يعرت�ض هذا االرث �أو يدعي �سقط ا�سمه من الورقة �أو يقول له احلق
معهم فليتقدم ب�إعرتا�ضه يف جل�سة املحكمة ليوم 22-3-2019م
حمكمة بارنتو ال�شرعية
**********************
تقدم ال�سيد /حممد �سعيد ابراهيم علي اىل املحكمة بعر�ض قال فيه لقد توفيت والدتي املرحومة /خديجة حممود حممد
بتاريخ10-5-2018 -:م وترك من الورثة ال�شرعيني له-:
ابنه
 /1حممد �سعيد ابراهيم على
وعلى من يدعى ان له احلق يف ارث املرحوم و�سقط ا�سمه عن الورثة فليتقدم اىل املحكمة ومعه م�ستندات م�ستندات
ما يثبت �أنه وارث يف جل�ستها التي �ستعقد يف �شهر من �صدور هذا الإعالن.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
ال�سيد /منري جيالين عثمان مبا �أن زوجتك ال�سيدة� /سمرية �سعيد حممدبرهان رفعت �ضدك دعوى تدعي فيها �أنك تركتها
منذ � 4سنني دون نقفة �أو ع�شرة زوجية وقد ت�ضررت �أ�شد ال�ضرر نتيجة غيابك عنها لذا نعلنك للح�ضور �إىل املحكمة خالل �شهر
من �صدور الإعالن باجلريدة بنف�سك �أو ينوب عنك و�إن مل حت�ضر �ستف�صل املحكمة يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
تقدمت لدى املحكمة ال�شرعية ببارنتو ال�سيدة /مرمي حممد علي بعري�ضة دعوى تقول فيها ان زوجها املرحوم عمر جيواي
�إبراهيم قد تويف بتاريخ 2018 /10 /10م وترك من الورثة ال�شرعيني هم-:
زوجته
مرمي ح�سن علي
.1
ماهر عمر جيواي �إبراهيم
.2
�	.3أن�س عمر جيواي �إبراهيم
كابلي عمر جيواي �إبراهيم
.4
دولة عمر جيواي �إبراهيم
.5
يا�سمني عمر جيواي �إبراهيم
.6
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�شذة عمر جيواي �إبراهيم
.7
ولي�س له وارث غريهم فعليه ت�أمر املحكمة كل من يعرت�ض هذا الإرث �أو يقول �سقط �إ�سمه �أو يدعي �أنه ي�ستحق معهم فعليه
�أن يتقدم ب�إعرتا�ضه لدى املحكمة خالل �شهر من �صدور الإعالن يف اجلريدة الر�سمية.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
**********************
قد ح�ضرت �إىل املحكمة ال�شرعية ال�سيدة /فاطمة عثمان �إدري�س وقدمت عر�ض ًا قالت فيه ب�أن املرحوم والدها ال�سيد /
عثمان �إدري�س قد تويف بتاريخ 1995م وله من الورثة �أنا فقط �إبنته فاطمة عثمان �إدري�س ولي�س غريها �أحد وعليه كل من
له احلق يف �إرث املرحوم فاليتقدم �إىل املحكمة ال�شرعية مب�صوع خالل �شهر �أربعة 2019 /4 /15م.
حمكمة م�صوع ال�شرعية
**********************
تعلن املدعية �سمية �آدم ود الريف من �سكان ت�سني �أمام حمكمة ت�سني ال�شرعية ب�أنها �أرملة املرحوم علي �آدم �أقاد وله منها
�أوالد وهم
والد املرحوم
		
�	.1آدم �أقار بو�شو
زوجه
�سمية �آدم ودالريف
.2
		�إبنة
ندى علي �آدم
.3
		�إبنة
فريوز علي �آدم
.4
		�إبنة
�	.5إكرام علي �آدم
		�إبنة
نارمني علي �آدم
.6
		�إبنة
جنمة علي �آدم
.7
		�إبنة
�	.8إ�شراقة علي �آدم
		�إبن
فائز علي �آدم
.9
وتقول �أنها وه�ؤالء املذكورين �أعاله هم الورثة ال�شرعيني لزوجها املتويف وال يوجد غريهم و�إذا كان هناك معرت�ض فعليه
التقدم �أمام املحكمة ال�شرعية بت�سني يف مدة �أق�صاه �شهر من تاريخ �صدور الإعالن يف اجلريدة.
حمكمة ت�سني ال�شرعية
**********************
تقدم لدى املحكمة ال�شرعية ببارنتو ال�سيد /حممد عثمان �إبراهيم وكيل ورثة املرحوم حممد �صالح يعقوب حامد عمر
املتويف بتاريخ 2011 /7 /28م ولقد ثبت لدى املحكمة �أن ورثته ال�شرعيني احلقيقيني هم
عائ�شة كرار علي �أخته من الأم وع�صبته �أبناء �أبنا عمه �أوالد �صالح حممد يعقوب عمر وهم من يف درجتهم الورثة ولي�س
له وارث غريهم
حممد �صالح حممد حامد يعقوب عمر
.1
عرفة �صالح حممد حامد يعقوب عمر
.2
بركة �صالح حممد حامد يعقوب عمر
.3
�	.4إ�سمية �صالح حممد حامد يعقوب عمر
عبدالقادر �صالح حممد حامد يعقوب عمر
.5
فعليه ت�أمرا ملحكمة كل من يعرت�ض هذا الورثة فعليه �أن يتقدم ب�إعرتا�ض و�إثبات لدى ال�شرعيني يف جل�سة املحكمة ليوم
2019 /3 /28م.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
**********************
ال�سيد /عبدالوهاب حممود يا�سني ،مبا �أن زوجتك ال�سيدة /فاطمة حمجوب يا�سني قد رفعت الدعوى �ضدك حتت امللف
رقم 2019 /102م ب�سبب �إختفائك عنها ملدة �سبع �سنني تارك ًا �إياها املدة املذكورة دون حقوق الزوجية من النفقة والع�شرة
الزوجية وغريها .وعليه يطلب ح�ضورك �أمام املحكمة ال�شرعية يف التاريخ 2019 /4 /4م يف مدة ال تتجاوز عن ثالثة �أ�شهر
من تاريخ �صدور هذا الإعالن باجلريدة .ويف حالة عدم ح�ضورك �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف املدة املذكورة ف�إن املحكمة
ال�شرعية �سوف تنظر يف الق�ضية بغيابك ح�سب الدعوة املرفوعة �ضدك.
حمكمة عدي قيح ال�شرعية
**********************
ال�سيد /عبي عثمان قرب ربي مبا �أن زوجتك� /سعاد عوتي �أحمد رفعت �ضدك دعوة باملحكمة تقول فيها انك تركتها منذ
عامني دون نفقة �أو ع�شرة زوجية عليه نعلنك للح�ضور �إىل املحكمة خالل �شهر من �صدور الإعالن باجلريدة .بنف�سك �أو من
ينوب عنك و�إن مل حت�ضر �ستف�صل املحكمة يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
ال�سيد /يا�سر عثمان مو�سى مبا �أن زوجتك ال�سيدة /مر�ضية �إدري�س مو�سى رفعت �ضدك دعوة تدعي فيها �أنك تركتها منذ
عامني دون نفقة �أو ع�شرة زوجية وقد �ضررت �أ�شد ال�ضرر نتيجة غيابك عنها .لذا نعلنك للح�ضور �إىل املحكمة خالل �شهر من
�صدور الإعالن باجلريدة بنف�سك او من ينوب عنك و�إن مل حت�ضر �ستف�صل املحكمة يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
�إىل املدعو ال�سيد /عبداهلل �إدري�س حممود مبا �أن زوجتك خديجة �إبراهيم حامد قد رفعت �ضدك دعوى ق�ضائية تطالب
فيها بالطالق �ضد غيابك عنها زهاء � 4سنوات خارج الوطن وعليه تعطيك املحكمة علم ًا ب�أن حت�ضر �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك
يف اجلل�سة املقررة عقدها يوم 2019 /4 /10م ويف حالة عدم ح�ضورك �أو من ينوب عنك ف�إن املحكمة �ستنظر يف الق�ضية
غيابي ًا.
حمكمة م�صوع ال�شرعية
**********************
لقد ح�ضرت �أمام املحكمة ال�شرعية مبدينة بارنتة ال�شرعية ال�سيدة /علوية حامد �سنقال قدمت عر�ض ًا قالت فيه ب�أن زوجها
ال�سيد� /إبراهيم �آدم علي غائب منها منذ خ�سم �سنوات انها مت�ضرر من النفقة والك�سوة والع�شرة الزوجية لذا نعلنك عرب هذه
اجلريدة الر�سمية �أن ت�ضحر بنف�سك �أو من ينوب عنك يف حالة عدم ح�ضورك �ستتخذ املحكمة القرار الالزم يف خالل �شهر من
�صدور هذا الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
**********************
تقدم ال�سيد /حممد جمع علي درع �إىل املحكمة يعر�ض قال فيه لقد تويف جدي املرحوم /درع قربي ماريام بتاريخ 1940م
وتركة من الورثة ال�شرعيني له
علي درع قربي ماريام 	�إبنه
.1
�	.2إبراهيم درع قربي ماريام 	�إبنه
عبيت درع قربي ماريام 	�إبنه
.3
بلوايت درع قربي ماريام 	�إبنه
.4
ادري�س درع قربي ماريام 	�إبنه
.5
وعلى من يدعي �أن له احلق من ورثة املرحوم و�سقطت �إ�سمه من الورثة �أو ما بيان احلق فاليتقدم �إىل املحكمة ومعه
م�ستندات ما يثق به يف جل�سته التي �ستعقد بعد �شهر من �صدور هذا الإعالن باجلريدة.
حمكمة كرن ال�شرعية
**********************
�إيل املدعو احمد �صالح فا�ضل مبا ان زوجتك ال�سيدة /ا�سيا احمد فا�ضل قد رفعت دعوى �ضدك يف هذه املحكمة تدعي فيها
ب�أنك غبت عنها مدة � 3سنوات تارك ًا �إياها دون نفقة وال ع�شرة زوجية ف�إن املحكمة ت�أمرك باملثول �أمامها يف اجلل�سة املقررة
بتاريخ 26/3/2019م بنف�سك او من ينوب عنك للرد على الدعوى ويف حالة عدم ح�ضورك يف اجلل�سه املذكورة ف�إن املحكمة
�ستنظر بالق�ضية بغيابك .
حمكمة ع�صب ال�شرعية
**********************
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

�صحة

علماء يك�شفون �سر ع�سر القراءة

يف درا�سة حديثة ب�ش�أن
م�شكالت العني ،اكت�شف
جمموعة من الباحثني �أن
�أ�سباب ُع�رس القراءة �أو ما
يعرف مبر�ض "الد�سلك�سيا"
تعود �إىل وجود خلل ا�ستثنائي
يف خاليا عني املري�ض؛ ما
ي�سبب قراءة حروف الكلمات
ب�شكل عك�سي� ،أي من اخللف
�إىل ا لأمام.
ووفق ًا ل�صحيفة "ديلى ميل"
الربيطانية ،يعود �سبب
ُع�رس القراءة ب�شكل رئي�س
�إىل املخ ،ولكن يف تطور
علمي كبري ،جنح العلماء
يف التو�صل �إىل �أن هذا
املر�ض يحدث ب�سبب وجود
خاليا منتظمة ب�شكل دائري داخل �شبكية
العني.
وبالن�سبة للأ�شخا�ص غري امل�صابني،
تكون اخلاليا منتظمة ب�شكل دائري
يف العني ،التي لها قدرة �أكرب على
القراءة ،وتنتظم اخلاليا داخل العني
�صاحبة القدرة ا لأقل على القراءة ب�شكل
بي�ضاوي؛ ما يت�سبب يف تكوين �صورة �أقل
جودة داخل العني� ،إذ يتم توزيع الر �ؤية
على اجلزء ا لأمين وا لأي�رس باملخ.
يذكر �أنه عند ا لأ�شخا�ص غري
بع�رس القراءة ،يتم �إعطاء
امل�صابني ُ
ا لأف�ضلية للعني �صاحبة القدرة ا لأكرب
على الر �ؤية؛ ليكون لها الدور ا لأكرب يف
حتديد ال�صورة التي تظهر �أمام العني،
ويكون للعني ا لأخرى دور �أقل �أهمية،

وهنا تكمن الطريقة املعقدة التي يتم
تكوين بها الر �ؤية ال�صحيحة للعني عند
ال�شخ�ص ال�سليم.
بع�رس القراءة،
امل�صاب
وعند ال�شخ�ص
ُ
يختلف ا لأمر كلي ًا ؛ لأن اخلاليا املوجودة
بكلتا العينني ت�أخذ ال�شكل الدائري؛
ما ال يجعل هناك �أف�ضلية عند توزيع
ال�صورة على الن�صف ا لأمين وا لأي�رس
من املخ ،وي�سبب ذلك حدوث ارتباك
يف املخ ،وال�شبكية عند تكوين ال�صور
النهائية لبع�ض احلروف املت�شابهة.
ويعود ال�سبب الرئي�س يف هذا املر�ض
تكو ن �صورة �أف�ضل
�إىل عدم وجود عني
ّ
من ا لأخرى ،وت�ساوي جودة العينني
يف تكوين ال�صور؛ ما ُي ِ
ً
ت�شوي�شا
حد ث
يف تكوين الر �ؤية النهائية للعني،
وبالتايل �صعوبة قراءة احلروف.

البدناء ي�ستمتعون بالطعام اكرث من النحفاء

ك�شفت درا�سة
جديدة �أجراها
فريق من جامعة
“ با جنو ر ”
يف ويلز �أن
ا لأ�شخا�ص الذين
من
يعانون
ال�سمنة املفرطة
ن
ي�ستمتعو
بالطعام �أقل من
النحفاء.
جد
و
و
الذي
البحث
الفريق
�أجراه
النحفاء
�أن
ال
والبدناء
يخترب و ن
ً
اختالفا يف عدد
املرات التي ي�شعرون فيها باجلوع خالل
النهار.
ميل”
“ديلي
�صحيفة
وبح�سب
الربيطانية ،وجدت الدرا�سة �أن النحفاء
عادة ي�أكلون عند ال�شعور باجلوع
وي�ستمتعون مبذاق طعامهم.
وباملقارنة ي�أكل البدناء عادة عندما
ي�شعرون بالرغبة يف تناول طعام معني،
حتى لو مل يكونوا جوعى ،ولكنهم ال
ي�ستمتعون باملذاق مثلما كانوا يفعلون
عندما كانوا يتمتعون ب�صحة �أف�ضل.
وا�ستنتج العلماء �أن هذا قد يف�رس
جزئ ًيا ملاذا ي�أكل البدناء �أكرث يف كل
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�إعداد /هاجر حممد نور

طريقة جديدة لعالج قرحة ال�سكري امل�ؤملة

ابتكرت جمموعة من العلماء الربيطانيني
يف م�ست�شفى “رويال فري” �شمال لندن ،طريقة
جديدة لعالج قرحة ال�سكري با�ستخدام حقنة
من الدهون.
بارعا للدهون
ا�ستخداما
واكت�شف الأطباء
ً
ً
الزائدة ،حيث ي�ستخدمونها حلقن قرحة القدم
امل�ؤملة التي ي�صعب عالجها ،وقد وجدوا �أن
تلك التقنية فعالة ج ًدا بني مر�ضى ال�سكري.
وبح�سب �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية،
يقول الباحثون �إن النتائج حتى الآن مذهلة
ج ًدا ،حيث ي�صاب �أكرث من  15%من مر�ضى
ال�سكري بالقرحة ،ب�سبب ارتفاع ن�سبة ال�سكر
بالدم التي ت�ؤدي لتلف الأع�صاب يف ال�ساقني
والقدمني ،وذلك ي�ؤدي �إىل التخدير ،وبالتايل
ال يدرك مر�ضى ال�سكري �إ�صابة قدمهم �أو جرحها
�إال بعد ت�شكل القرحة امل�ؤملة.
وميكن الرتفاع م�ستويات ال�سكر بالدم �أن
ي�ؤدي � ً
أي�ضا الن�سداد ال�رشايني وخف�ض تدفق
الدم �إىل اجلرح ،ما ي�ؤدي اللتهابات �شديدة،
ومبجرد الإ�صابة بتلك القرحة ،يتزايد خطر برت
�أحد الأطراف لـ� 8أ�ضعاف.
وينطوي العالج التقليدي لقرحة ال�سكري
على دورة من امل�ضادات احليوية �أو كرمي
دائما ،وتكون
ال�سيرتويد ،لكنها لي�ست ناجحة
ً
معدالت ال�شفاء بطيئة.
لكن من خالل االبتكار اجلديد الذي ي�ستغرق
 30دقيقة ،والذي يجري اختباره حال ًيا يف
م�ست�شفى “رويال فري” �شمال لندن ،ف�إنه

ريا لأولئك الذين يعانون من
يت�شكل �أملاً كب ً
قرحة متكررة ت�صل م�ساحتها �إىل � 10سنتيمرتات
مربعة .وي�ستخدم االبتكار اجلديد اخلاليا
اجلذعية القادرة على حتويل جميع �أنواع
اخلاليا الأخرى التي يحتاجها اجل�سم ،وهذا
ي�ساعد على جتديد املناطق التالفة ،و� ً
أي�ضا
�إطالق الربوتينات امل�ضادة لاللتهابات
للم�ساعدة يف عملية ال�شفاء.
خمدرا
وخالل العملية ،يتم �إعطاء املر�ضى
ً
مو�ضع ًيا يف كل من البطن وحول منطقة اجلرح،
ثم يتم �إدخال حقنة كبرية يف البطن ال�ستخراج
حوايل  10ملم من الأن�سجة الدهنية ،ويتم ن�سج
الدهون ب�رسعة يف جهاز الطرد املركزي ،الذي
يف�صل اخلاليا اجلذعية الن�شطة من كل �شيء
�آخر.
ويجب �أخذ عينة الدم ثم معاجلتها يف نف�س
اجلهاز من �أجل ا�ستخراج خاليا الدم املركزة
مع خ�صائ�ص ال�شفاء ،واملعروفة با�سم البالزما
الغنية بال�صفائح الدموية.
ويتم تنظيف اجلرح و�إعداده قبل حقن الدهون
والدم يف املنطقة امل�صابة با�ستخدام �إبرة ،ثم
يذهب املري�ض للمنزل.
يقول الربوفي�سور �آ�ش مو�ساهيبي“ :جروح
ال�سكري ميكن �أن ت�سبب العجز لبع�ض املر�ضى
لأنها غال ًبا ما تكون م�ؤملة ،خا�صة عند امل�شي.
ولكن بعد االبتكار اجلديد الب�سيط �سيتم عالج
اجلرح خالل �شهر واحد ،ولي�س على مدى عام
مثل الطرق التقليدية”.

م�شكلة ت�ساقط ال�شعر

�أ�صبحت م�شكلة ت�ساقط ال�شعر يف
وقتنا من �أكرث امل�شاكل �شيوعا،
الأمر الذي يدفع النا�س �إىل �رشاء
ون�رشت
الدوائية،
العالجات
�صحيفة " "Times of Indiaتقريرا
عن البدائل الطبيعية لتلك الأدوية.

وجبة� ،إذ �إنهم يحاولون التعوي�ض عن
قلة اال�ستمتاع.
وقال الدكتور هانز بيرتز كوبي�س،
وهو �أحد الباحثني امل�شاركني يف
الدرا�سة“ :درا�ستنا مهمة لإظهار هذا
النق�ص يف حياة البدناء اليومية� ،إذ
ميكن �أن ي�ساهم هذا النق�ص يف ا لإفراط
يف تناول الطعام كمحاولة للتعوي�ض
عن عدم التمتع”.
و �أ�ضاف“ :مل�ساعدة النا�س على التحكم
يف وزنهم ،يجب �إيالء هذا ا لأمر املزيد
من االهتمام “.

�شمل التقرير  6بدائل طبيعية
قد ت�ساعد على منع ت�ساقط ال�شعر
وتقويته:
التدليك بالزيت ال�ساخن:
ي�ؤدي لزيادة تدفق الدم �إىل ب�صيالت
ال�شعر ،وتقوية جذوره وحت�سني
فروة الر�أ�س وتلطيفها.
ال�شاي الأخ�رض :ي�ساعد على تن�شيط
ب�صيالت ال�شعر وحتفيزها على النمو.
ع�صارة الب�صل :ت�ساعد على حت�سني الدورة
الدموية لب�صيالت ال�شعر وتن�شيطها واحلد من
االلتهابات ،كونها حتتوي على ن�سبة عالية
من الكربيت .بالإ�ضافة لقدرة الب�صل على قتل
اجلراثيم التي ت�سبب التهابات فروة الر�أ�س.
ع�صري جذور البنجر (ال�شمندر) :ت�ساعد
على تعوي�ض النق�ص يف العنا�رص الغذائية
التي ت�سبب ت�ساقط ال�شعر.

�أوراق �شجرة النيم :ت�ساعد على تقوية
ب�صيالت ال�شعر وحتفز منوها ،بالإ�ضافة �إىل
�أنها حتوي م�ضادا حيويا للبكترييا والفطريات
وااللتهابات.
الك�شم�ش الهندي :يعد غنيا بفيتامني
"ج" ،ونق�صه �أحد العوامل امل�ساهمة يف
ت�ساقط ال�شعر .كما يقوم زيت الك�شم�ش
باملحافظة على فروة الر�أ�س ومينح ال�شعر
ملعانا وقوة.
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العدد ()112

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

�شبابيات

بناء ال�شباب �ضمان للم�ستقبل امل�شرق !!!

ال�شباب هم عماد التغيري
والنهو�ض يف كل املجتمعات،
ملا يتمتعون به من قدرة على
ا�ستيعاب التجديد والتفاعل
مع الع�رصنة والتعاي�ش مع
املتغريات ،و�إمكانيات ذهنية
وج َلد ،مما
وا�سعة ،و�شجاعة
َ
ي�ؤهلهم ل�ضمان م�ستقبل اف�ضل.
لذلك ،فان ال�شاب يف الدول
املتقدمة كل الفر�ص ليتعلم
ويبحث وي�شرتك يف ال�ش�أن
العام ويعمل ويتطور ،اما يف
البلدان املتخلفة فان ال�شباب
هو ال�رشيحة ال�ضائعة ،ففر�ص
التعليم والتطور والبحث والعمل
وامل�شاركة يف ال�ش�أن العام
وفر�ص ال�سالمة البدنية والعقلية
�ضئيلة ،ولذلك فان دورهم يف
حتقيق عملية التنمية والنهو�ض
والتغيري ل�ضمان امل�ستقبل معدوم
تقريبا.
لذلك ،ينبغي على ال�شباب،
اوال ،انتزاع الدور انتزاعا ،من
خالل االعتماد على النف�س يف خلق
الفر�ص ومبختلف �أ�شكالها.
�صحيح انه لأمر �صعب و�صعب
للغاية ولكنه ،رمبا ،الطريق
الوحيد للو�صول اىل القمة،
وبالفعل فقد حقق ال�شباب يف
الوقت احلايل االبداع يف جمال
الكتابة واالعالم ومنهم من ابدع
يف جمال الأدب والفن.
�إذن فكيف ميكن النهو�ض
بال�شباب؟
ان على جيل ال�شباب ان يبني
نف�سه ذاتيا من خالل:
اوال:
 القراءة واملطالعة وتثقيفالذات ،فال�شاب املتعلم واملثقف
ال يخدعه الدجالون ب�أي خطاب او
�شعار زائف.
ففي الوقت احلايل اقت�رصت
اهتمامات ال�شباب على ال�سماع
فقط ،يف �أغلب الأحيان ،او تراه
من�شغال بالتوا�صل مع من يعرف
ومن ال يعرف على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وياليتهم يتبادلون
املعلومة املفيدة مثال او يناق�شون
ر�أيا نافعا او يتحاورون ب�أدب
ويناق�شون ق�ضية مهمة تخ�ص
املجتمع او �رشيحتهم حتديدا او
يحاولون حل م�شكلة من م�شاكل
املجتمع ،ابدا ،بل ان اهتمامهم
من�صب على القيل والقال وتبادل
الكثري من اخلزعبالت او الأكاذيب
وال�شائعات التي لو دقق بها
املرء قليال لوجدها �شائعات

لي�س لها �أدنى حظ من ال�صحة،
الغر�ض منها تدمري املجتمع
و�إ�شاعة الأكاذيب التي ت�شغل بال
النا�س بال نتيجة.
كما ان اهتمام ال�شباب
من�صب ،من جانب اخر ،على
متابعة القنوات الف�ضائية ،فرتى
الواحد منهم مي�سك بجهاز التحكم
عن بعد ليقلّب بالقنوات ذات
اليمني وذات ال�شمال ،وهو لو
انتبه اىل نف�سه لوجد ان كل ذلك
ي�ساهم يف عملية ت�سطيح الوعي
واملعرفة بدرجة كبرية.
ان �ضياع ال�شباب ،او
ت�ضييعهم ،هو الذي ي�شجع،
اليوم ،جماعات العنف والإرهاب،
وكذلك اجلماعات الظالمية،
على ا�ستغاللهم اب�شع ا�ستغالل،
بعد غ�سل �أدمغتهم وحتويلهم اىل
� ّإمعات تنقاد بال علم او معرفة.
 ان ال�شباب الواعي ال ُي�ستغفلوال ُي�ستعمل ،النه يدرك م�صاحله
جيدا ،فريف�ض ان يكون اداة
بيد الغري ،و�إمنا ي�سعى ليكون
عن�رصا نافعا يف املجتمع ،من
خالل امل�ساهمة ب�صناعة كل ما من
�ش�أنه ان ينه�ض باملجتمع ويرتقي
بالبالد.
يعو�ض
 ال �شيء ميكن انّ
عن الكتاب ،فال متابعة القنوات
الف�ضائية ميكن ان تكون بديال
عنه ،وال و�سائل التوا�صل
االجتماعي التي تعج بالأخبار
والتقارير وال�صور الكاذبة، ،
فللكتاب دور خا�ص وحموري مل
ولن يت�أثر بتنوع م�صادر املعرفة
االخرى مهما تطورت وانت�رشت
وات�سعت.
ولذلك ،ينبغي ان يعي�ش
الكتاب مع ال�شباب ،يف حلهم
وترحالهم ،ال يبتعد عنهم ،وال
ي�ستغنون عنه ،يتعاي�شون معه
كالهواء الذي يتنف�سونه ،ان من
ال يقرا ال يفهم ،وهو ميت الأحياء،
ت�صحرا يف
الن عدم القراءة تنتج
ّ
وحتجرا يف العقل وتكلّ�سا
الثقافة
ّ
يف الفكر ،وبالتايل تُ نتج موتا
�رسيريا قد ال ي�شعر به املرء،
ّ
ولكن املجتمع ي�شعر به ويتلم�سه
بالت�أكيد.
مبا ان الهدف الأ�سمى من
املطالعة هو زيادة املعرفة عند
املرء لترتك اثرها على �سلوكه
اليومي ،وال يتحقق ذلك اال اذا
و�صل اىل مرحلة يكون فيها قادرا
على انتاج الفكر واملعرفة،
والذي ال يتحقق اال اذا �صاحبت
عملية املطالعة والقراءة ،عملية
اخرى يف غاية الأهمية ،اال وهي
التفكر والتفكري.
ان اكتفاء املرء باملطالعة
فقط دون التفكر فيما يقرا ويطالع

يحوله اىل �آلة ا�ستن�ساخ تنتج
ّ
نف�سها على ل�سانه ويف تفكريه
لي�س اكرث ،اما حتقيق التوازن
بني عمليتي القراءة والتفكر يف
�آن ،ف�إنها ت�ساهم يف متكني املرء
من االنتاج دون اال�ستن�ساخ.
ان املعرفة التي ال ت�صنع من
املتلقي �إن�سانا ،هي معرفة عبثية
ال تغني وال ت�سمن من جوع.
وهذا هو الفرق بني العلم
والثقافة الهادفة التي يجب ان
يجتهد ال�شباب من اجل اكت�سابها
لريتقي بواقعه املزري فيغيرّ
ويبدل ،وبني العلم والثقافة
ّ
العبثية التي ت�شغل ال�شباب بال
نتيجة.
ان على ال�شباب ان يربجموا
يومهم ب�شكل جيد بحيث يخ�ص�صوا
فيه ما ال يقل عن �ساعتني للقراءة
اجلدية التي ترافقها عملية التفكري
والتفكر اجلدي.
فبدل من ان نرى ال�شباب يف
�ساحات العلم واملعرفة والبحث
والعمل املثمر ،نراهم اليوم يف
�ساحات م�شبوهة التغني والت�سمن
من جوع.
ان ال�سبب احلقيقي وراء هذه
الظاهرة هو جهل ال�شباب وتخلفهم
و�ضياعهم.
يجب على ال�شباب
تعلم ثقافة البحث والتحري
واال�ستك�شاف ،وعدم االكتفاء
با�ستن�ساخ االفكار.
انها الثقافة التي حتيي
الأموات ،من خالل بث روح الهمة
واملثابرة ،فقد نقل عن (فرتز
لبمان) انه كان �شابا فا�شال بال
م�ستقبل ،اي �ضائعا ،قبل ان

ت�شحذ جامعة هارفارد قابلياته
وهممه ،ليكت�شف واحد من اهم
الأنزميات التي تدخل يف �صناعة
الربوتينات.
هذه هي مهمة التعليم
والثقافة احلقيقية ،اما غريها
فبمثابة املقربة التي يدفن فيها
ال�شباب قابلياتهم وعقولهم
والروح الإيجابية التي يتحلون
بها واندفاعهم وحما�سهم.
من اجل ان ال يبد�أ جيل
فيجرب
ال�شباب من نقطة ال�صفر،
ّ
ما جربته الأجيال التي �سبقته،
وي�ستن�سخ اخلطا وال ي�ستفيد من
ال�صحيح ،فف�سحة العمر لي�ست
طويلة مبا متكّ ن املرء من جتربة
كل �شيء بنف�سه ،ومن اجل ان
ي�ستفيد ال�شباب من نعمة الذاكرة
التي وهبها الله تعاىل للب�رش،
فان من املهم جدا ان يقر�أ ال�شباب
جتارب الناجحني دائم ًا� ،أفرادا
و�شعوبا ،فتجارب الآخرين ثروة
�إن�سانية للجيل اجلديد ت�ساعده
على اختزال الزمن وجتنب اخلط�أ
وتوظيف اخلربة مبا ينه�ض
مب�ستواه يف ا�رسع وقت ممكن
كما ينبغي عليهم قراءة جتارب
الفا�شلني الذين جنحوا فيما بعد،
ليتعلموا كيف يحولوا الف�شل اىل
جناح ،وما هي طرق و�أ�ساليب
االنتقال من مرحلة الف�شل اىل
مرحلة النجاح ،وهو ما منر به
اليوم يف العراق اجلديد.
كما ينبغي على ال�شباب
مطالعة مذكرات القادة ال�سيا�سيني
والعلماء واملفكرين ليتعرفوا
على �أ�سباب جناحاتهم ان كانوا
ناجحني او عوامل ف�شلهم ان كانوا

فا�شلني ،ف�ضال عن ذلك ،فان يف
طيات املذكرات تفا�صيل تتحدث
عن البيئة االجتماعية وال�سيا�سية
مثال ،وكذلك عن تفا�صيل العالقات
والروابط ال�سيا�سية واخلارطة
الدولية يف الزمان واملكان
وغري ذلك ،ما ي�ساهم يف بناء
ر�ؤية �شاملة عن البالد� ،سيا�سيا
وجغرافيا ودوليا ،خا�صة و�أننا
نعرف جيدا بان العامل ي�ؤثر
بع�ضه يف بع�ض ،ولذلك ال ميكن
قراءة خارطة بلد ما بعيدا عن
اخلارطة الدولية\.
ان التغيري يف املجتمع ،اي
جمتمع ،يبد�أ من تغيري الذات عند
ال�شباب ،لأنهم اللبنة االوىل فيه،
وحت�سنت �صلح بقية
ف�إذا �ص ُلحت
ّ
البناء ،والعك�س هو ال�صحيح،
ولذلك نرى ان االمم الراقية تهتم
اكرث ما تهتم مبرحلة ال�شباب،
�سواء مبراحل التعليم الأولية
او مبراحله العليا ،او بعملية
التثقيف العامة ،فرتاها تهتم
باملناهج التعليمية والرتبوية
والبدنية على حد �سواء ،كما انها
تهتم مبلء الفراغ عند ال�شباب ب�أي
�شكل من الأ�شكال بحيث ت�ساهم يف
�صقل �شخ�صيتهم وبنائها البناء
ال�سليم.
يجب على ال�شبا التخليعن الفردية وال�سعي للم�شاركة
اجلماعية يف حل ق�ضايا املجتمع,
ان واحدة من اهم �أ�سباب الفردية،
الظن بان النجاح ال يتحمل اكرث
من فرد ،ف�أما ان اكون انا الذي
ينجح او ال احد ميكن ان ينجح،
� ّأما ان اجنح وينجح معي �صديقي
او زميلي يف العمل او املدر�سة او
امل�ؤ�س�سة مثال ،فال ميكن ذلك،
ولهذا ال�سبب تراين �أ�سعى الحتكار
�أدوات العمل او و�سائل النجاح
ال�ضمنه بنف�سي ولنف�سي فقط
وليذهب الآخرون اىل اجلحيم.
ان هذه الطريقة من التفكري
خطا كبري فالنجاح ي�ستوعب �أمة
بكاملها ولي�س زميلني فقط او
�صديقني.
ولذلك ،فان على ال�شباب ان
يخلقوا يف ذهنهم عقلية النجاح
اجلمعي الذي يقوم على �أ�سا�س
ان ننجح �سويا وان نتقدم وننجز
�سويا.
ان جناح املجتمع هو جمموع
جناحات �أفراده ،بال�ضبط كفريق
كرة القدم ،فالهدف الذي يحققه
الالعب ال ي�أتي بجهده الفردي
ابدا و�إمنا هو نتاج تعاون اجلميع
وان�سجامهم ،ولذلك ي�سجل الهدف
با�سم الفريق ،وان اجلائزة التي
يح�صل عليها �إمنا ت�سجل ل�صالح
كل الفريق ولي�س ل�صالح العب
ما.
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بر�شلونة ي�سحق ليون بخما�سية ويت�أهل للدور القادم

حجز بر�شلونة الإ�سباين مقعده
يف ربع النهائي م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا لكرة القدم للمو�سم
الـ 12توال ًيا ،بفوزه الكبري على
�ضيفه ليون الفرن�سي � 5-1أول
�أم�س الأربعاء على ملعب كامب

نو ،بف�ضل ثنائية ومتريرتني
حا�سمتني لنجمه الأرجنتيني
ليونيل مي�سي
افتتح مي�سي قائد بر�شلونة
الت�سجيل من ركلة جزاء نفذها
بطريقة بانينكا يف الدقيقة 17

بعد تعر�ض لوي�س �سواريز
لعرقلة يف املنطقة لي�ضع فريقه
يف املقدمة بعدما كانت مباراة
الذهاب انتهت بالتعادل ال�سلبي
يف فرن�سا.
وبعدها راوغ �سواريز حار�س
ليون �أنطوين لوبيز ولعب متريرة
وال �أروع �إىل فيليب كوتينيو غري
املراقب �ضاعف بها الغلة.
وقل�ص ليون الفارق بت�سديدة
يف ال�شوط الثاين من لوكا�س
تو�سارت.
لكن مي�سي قتل �أي �أمل للمناف�س
يف العودة يف النتيجة بعدما
راوغ �أكرث من مدافع لي�سجل يف
الدقيقة  78قبل �أن يلعب متريرة
�إىل جريار بيكيه �سجل منها
الهدف الرابع و�أخرى �إىل عثمان
دميبلي ليكمل اخلما�سية.

مان�ش�سرت �سيتي ي�سحق �شالكة ب�سباعية ويعرب لربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا
لقن فريق مان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي �ضيفه �شالكه الأملاين
در�س ًا يف فنون كرة القدم وتغلب
عليه � 7-0أول �أم�س الثالثاء يف
�إياب دور ال�ستة ع�رش ببطولة
دوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم.
وكانت مباراة الذهاب التي
�أقيمت يف �أملانيا انتهت بفوز
مان�ش�سرت �سيتي  3-2لي�صعد �إىل
دور الثمانية مبجموع مباراتي
الذهاب والإياب .10-2
و�سجل �أهداف مان�ش�سرت �سيتي
كل من �سريخيو �أجويرو (هدفان)
يف الدقيقتني  ،32من ركلة جزاء
والدقيقة  ،38و�أ�ضاف لريوي

�إعداد
جعفر حممود
alhadisasport@zena.gov.er

هاتريك كري�ستيانو رونالدو يقود
يوفنتو�س لعبور �أتلتيكو مدريد

قاد النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو فريقه يوفنتو�س الإيطايل
للت�أهل �إىل دور الثمانية لدوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم ،بعدما �سجل
ثالثة �أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على �ضيفه اتلتيكو مدريد
الإ�سباين � 0/3أول �أم�س الثالثاء يف �إياب دور ال�ستة ع�رش للبطولة.
وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتو�س يف الدقيقة 27 ،ثم �أ�ضاف الهدف
الثاين يف الدقيقة  49قبل �أن يختتم الت�سجيل يف الدقيقة  86من �رضبة
جزاء.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو بهدفني دون رد ليتفوق يوفنتو�س
يف جمموع اللقاءين بثالثة �أهداف مقابل هدفني.

ليفربول ي�صعق بايرن ميونخ بثالثية يف عقر داره

�ساين (هدفني) يف الدقيقتني 43
و ،56ثم �سجل بريناردو �سيلفا
هدفا يف الدقيقة  ،71وفيل

موعد قرعة
دور الثمانية
لدوري �أبطال
�أوروبا
ت�أهلت �أربعة �أندية �إجنليزية
�إىل دور الثمانية لدوري �أبطال
�أوروبا بعد ختام مباريات
�إياب دور ال�ستة ع�رش حيث
حقق ليفربول مفاج�أة كبرية
بالفوز بثالثة �أهداف مقابل
هدف على بايرن ميونخ يف
�أليانز �آرينا بينما اكت�سح
بر�شلونة �ضيفه �أوملبيك ليون
بخم�سة �أهداف مقابل هدف
�أول �أم�س الأربعاء .و�ستجرى
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قرعة دور الثمانية يوم
اجلمعة املقبل ،يف مدينة
نيون ال�سوي�رسية مقر االحتاد
الأوروبي (اليويفا) ،و�سيتم
الك�شف عن قرعة هذا الدور
وحتى املباراة النهائية يف
ملعب واندا مرتوبوليتانو
اخلا�ص ب�أتلتيكو مدريد
الذي ودع امل�سابقة على يد
يوفنتو�س.
وكان االحتاد الأوروبي

فودين يف الدقيقة  ،78ثم اختتم
غابرييل خي�سو�س مهرجان
الأهداف يف الدقيقة .85

حفلاً
خا�صا
يقيم
ً
لقرعة دور الـ ،8وحفلاً
خا�صا لقرعة الدور قبل
ً
النهائي ،ولكن مت تغيري
ذلك بدمج احلفلني يف
قرعة وحفل واحد حيث
�سيتم �سحب القرعة
من دور الثمانية حتى
النهائي.
ليفربول ومان�ش�سرت
يونايتد ومان�ش�سرت �سيتي
هوت�سبري
وتوتنهام
من �إجنلرتا و �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي وبورتو
الربتغايل وبر�شلونة الإ�سباين
ويوفنتو�س الإيطايل.
ولن تكون هناك �أي قيود
على القرعة ،حيث �إنه من
املمكن �أن يلتقي فريقان من
بلد واحد ،و�سيتم الك�شف
عن باقي التفا�صيل قبل
و�ستقام
القرعة.
�سحب
مباريات ذهاب دور الثمانية

�سجل �ساديو ماين هدفني ليقود ليفربول ،و�صيف بطل الن�سخة
املا�ضية ،للفوز  3-1على م�ست�ضيفه بايرن ميونيخ ليت�أهل لدور
الثمانية بدوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم� ،أول �أم�س الأربعاء.
خروجا ال داعي له للحار�س مانويل نوير
وا�ستغل املت�ألق ماين
ً
عن مرماه يف مباراته املئوية بدوري الأبطال لرياوغه قبل �أن ي�سدد
يف ال�شباك اخلالية يف الدقيقة .26
وتعادل بايرن بعد  13دقيقة بعد انطالقة من اجلناح �سريج جنابري
حولها مدافع ليفربول جويل ماتيب �إىل
مرر كرة عر�ضيةّ ،
الذي َّ
مرماه باخلط�أ.
وح�سم املدافع فريجيل فان ديك ،الذي غاب عن التعادل دون
تفوق ليفربول حينما �أعاد التقدم للزوار
�أهداف يف لقاء الذهابّ ،
من �رضبة ر�أ�س يف الدقيقة .69
وق�ضى ماين على �آمال بايرن يف االنتفا�ضة ب�إ�ضافة الهدف الثالث
قبل خم�س دقائق على النهاية ب�رضبة ر�أ�س �أخرى بعد متريرة حممد
�صالح العر�ضية.

يومي التا�سع والعا�رش من
�أبريلوالعودة يومي 16و17
من ال�شهر ذاته ،بينما �ستُ قام
مباراتا قبل النهائي يومي
� 30أبريل /ني�سان ،والأول من
مايو ،والعودة بعدها ب�أ�سبوع
واحد ،والنهائي يف الأول من
يونيويف مدريد.
من املقرر �إجراء قرعة ربع

نهائي دوري �أبطال �أوروبا
يوم اجلمعة  15مار�س2019
ظهرا
يف متام ال�ساعة الواحدة
ً
بتوقيت القاهرة ،الثانية
بتوقيت مكة املكرمة�.سيتم
بث قرعة دور الـ 8لدوري
�أبطال �أوروبا على قناة
 beIN SPORTSالإخبارية
املفتوحة.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

مدينة بهردار االثيوبية حتت�ضن �أحداث البطولة القارية

�أنظار �أ�سرة الدراجة الأفريقية ترتقب �إنطالقة ن�سخة جديدة من البطولة القارية ..ومنتخبنا الوطني يك�شر عن �أنيابه

تنطلق اليوم اجلمعة ( 15فرباير )
ن�سخة جديدة واعدة بالتناف�س والندية من
بطولة �أفريقيا للدراجات الهوائية مبدينة
بهردار الأثيوبية  ،ومب�شاركة كبرية من
املنتخبات والدول .
وتنظم �إثيوبيا هذا احلدث لأول مرة يف
تاريخها و�ستقام املناف�سات يف غ�ضون
�أربعة بني (اخلام�س ع�رش ولغاية الثامن
ع�رش من مار�س اجلاري).
وعلى ديدنه يف الأعوام املا�ضية ،
�سيكون منتخبنا الوطني طرفا ً يف املعادلة
التناف�سية و�أحد �أ�ضالع امل�شاركني
بالبطولة  ،ببعثة هي الأكرب خالل تاريخ
م�شاركاته اخلارجية قوامها ( 21ريا�ضيا ً
وريا�ضية).
وتتوزع م�شاركات منتخبنا الوطني
يف املحفل القاري الأبرز الذي ينظمه
االحتاد االفريقي للدراجات الهوائية ،
يف مناف�سات النخبة للرجال وال�سيدات
 ،وملادون  23عاما لكا اجلني�سني �أي�ضا
 ،باال�ضافة اىل مناف�سات النا�شئني
والنا�شئات على امل�ستويني الفردي ،
بقيادة املدربني املحليني �سام�سوم
�سلمون ويونا�س زكريا�س.
و�ضمت ت�شكيلة منتخبنا الوطني التي
�أنهت م�ؤخرا مع�سكر �إعدادي داخلي �إمتد
لـ (� 10أيام)  ،جنوم من الطراز الرفيع على
غرار املحرتف يف فريق �أ�ستانا الكازاخي
مرهاوي قدو�س واملحرتف يف فريق

دامين�شن داتا امانئيل قرب�إذقابهري اىل
جانب كل من دانئيل تخلي هيمانوت
وخم�سب دب�ساي  ،مريون ت�شمي � ،سرياك
ت�سفوم  ،بنيام قرب�إذقابهري  ،يعقوب
دب�ساي وهينوك مل�ؤبرهان .
وتقدمت املخ�رضمة مو�سانا دب�ساي
قائمة منتخب ال�سيدات اىل جانبها كل
من الواعدة د�سيت كيداين  ،ذناب ف�صوم
وتعق�ستي قربهيويت.
و�شملت قائمة منتخب النا�شئني على
متكل م�سجون  ،يوهن�س قربهيويت ،
مرهاوي تولدي ويوائيل �أ�سمروم.
�س ِجلت طفرة عددية يف قائمة
يف حني ُ
منتخب النا�شئات ب�ضمه �أربعة مت�سابقات
لأول مرة هن داناييت ت�سفاقابر  ،داناييت
ماريقو�س  ،برختي ف�سهاي ويوردانو�س
ر�ؤ�سوم.
طبيعة املناف�سات املقامة
و�ستمتد مناف�سات البطولة القارية
التي تقام مرة واحدة كل عام لأربعة �أيام
متتالية  ،ب�إقامة (� 17إ�ستحقاق) يف كال
اجلن�سني ويف خمتلف الفئات العمرية ،
�إذ يقام �سباق لل�رسعة �ضد ال�ساعة للفرق
يف اليوم الأول اجلمعة ( 15مار�س) �ضمن
فئات (النخبة  ،ال�سيدات  ،النا�شئني
والنا�شئات)  ،يليه يف اليوم الثاين ال�سبت
( 16مار�س) �سباق ال�رسعة �ضد لل�ساعة
للفردي � ،أما اليوم الثالث الأحد (17
مار�س) ف�سي�شهد �إجراء �سباق م�ستحدث

جديد من قبل الإحتاد الإفريقي للدراجات
الهوائية وهو عبارة عن (�سباق التتابع
للفرق املختلط) يقام لأول مرة  ،يف حني
�سيكون اليوم الرابع والأخري من خالل
�سباق الطريق املفتوح جلميع الفئات
العمرية.
وت�أكدت م�شاركة منتخبنا الوطني
يف جميع ال�سباقات املنظمة خالل هذه
البطولة وهي �سابقة نوعية من �شانها
�أن تعزز الر�صيد االرتري من التتويجات
يف هذا املحفل  ،حيث �أقحم منتخبنا
الوطني �إثنان من �أقوى العنا�رص االرترية
يف �سباقات ال�رسعة �ضد ال�ساعة وهما حامل
لقب الن�سخة املا�ضية التي جرت برواندا
2018م  ،خم�سب دب�ساي والدراج البارز
بقوة م�ؤخرا �سرياك ت�سفوم الذي متكن
من ك�رس الرقم القيا�سي املحلي.
الأهداف والغايات املو�ضوعة
على منوال كافة البطوالت
واال�ستحقاقات القارية والعاملية التي
يدخلها منتخبنا الوطني ...التختلف
االهداف والغايات املو�ضوعة خالل هذه
الن�سخة القارية من البطولة االفريقية
للعبة � ،إن منافع امل�شاركة دائرة تقاطع
فيها �أربعة خطوط.
ولعل اخلط الأول يندرج يف بوتقة مهمة
احلفاظ على املكت�سبات الهائلة التي
حتققت على مدار عقد من الزمان ويف
�سبيل �ضمان الريادة االرترية باقية على

ت�شهد البطولة تفوقا هائال لكرة القدم الإجنليزية

�سيناريوهات نارية تفر�ض نف�سها على قرعة ربع نهائي دوري الأبطال

بعد عدة �سنوات حظيت فيها الكرة
الإ�سبانية بح�ضور كبري وقوي يف الأدوار
النهائية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم� ،سيكون بر�شلونة هو
املمثل الوحيد لإ�سبانيا يف دور الثمانية
للبطولة هذا املو�سم عندما جترى قرعة
هذا الدور ،اليوم اجلمعة.
و�شق بر�شلونة طريقه �إىل دور
الثمانية يف البطولة للمو�سم الثاين ع�رش
على التوايل فيما ودع ريال و�أتلتيكو
مدريد قطبا العا�صمة الإ�سبانية هذه
البطولة ،من الدور الثاين لي�صبح
بر�شلونة هو الفريق الوحيد من �إ�سبانيا
يف قرعة دور الثمانية اليوم مبدينة
نيون ال�سوي�رسية.
ويف املقابل ،ي�شهد دور الثمانية يف
هذ الن�سخة تفوقا هائال لكرة القدم
الإجنليزية حيث ت�أهل ممثلوها الأربعة
مان�ش�سرت �سيتي ومان�ش�سرت يونايتد
وتوتنهام وليفربول �إىل هذا الدور.
كما ت�ضم قائمة املت�أهلني لهذا
الدور كال من بورتو الربتغايل و�أياك�س
الهولندي ويوفنتو�س الإيطايل.
والآن ،ي�أمل بر�شلونة يف التخل�ص من

لعنة دور الثمانية التي طاردت الفريق
منذ فوزه باللقب يف مو�سم / 2014
 ،2015حيث خرج الفريق يف املوا�سم
الثالثة التالية من دور الثمانية للبطولة
على يد �أتلتيكو مدريد ويوفنتو�س
وروما على الرتتيب.
ومن �أجل هذا ،يتمنى بر�شلونة
بالت�أكيد �أال توقعه القرعة يف مواجهة
�صعبة غ ًدا ،حيث ي�أمل الفريق بالت�أكيد
يف جتنب املواجهة مع مان�ش�سرت
�سيتي الذي يقوده املدرب الإ�سباين
بيب جوارديوال املدير الفني الأ�سبق
لرب�شلونة.
وكان جوارديوال ا�صطدم من قبل
برب�شلونة يف املربع الذهبي للبطولة
مبو�سم  2015 / 2014عندما كان
مدربا لبايرن ميونخ الأملاين ،وفاز
بر�شلونة ( )0 / 3على ملعبه ذهابا فيما
فاز بايرن ( )2 / 3على ملعبه �إيابا.
والتقى بر�شلونة مع مان�ش�سرت �سيتي
من قبل يف دور املجموعات بالبطولة
حيث تبادال الفوز وتغلب بر�شلونة
على مان�ش�سرت �سيتي ( )0 / 4با�ستاد

"كامب نو" يف بر�شلونة وفاز مان�ش�سرت
�سيتي على ملعبه ( ،)1 / 3وذلك يف
ن�سخة .2016-2017
ويتمتع مان�ش�سرت �سيتي حاليا
مب�ستوى رائع ي�ؤهله للمناف�سة بقوة
على اللقب الأوروبي ،الذي مل يحرزه
من قبل وهو اللقب الذي مل يحرزه
أي�ضا من قبل ،فيما جنح كل
توتنهام � ً
من مان�ش�سرت يونايتد وليفربول يف
الفوز به �سابقا.
ويطمح مان�ش�سرت �سيتي يف اجتياز
عقبة دور الثمانية حيث ف�شل الفريق يف
بلوغ املربع الذهبي للبطولة منذ . 016
ويحظى مان�ش�سرت �سيتي ب�سجل
هجومي رائع يف املو�سم احلايل توجه
بهز �شباك �شالكه الأملاين ع�رش مرات يف
مباراتي الذهاب والإياب بالدور الثاين
(دور الـ )16للبطولة.
وي�أمل مان�ش�سرت �سيتي ،بالت�أكيد يف
�أن جتنبه القرعة غ ًدا الوقوع يف مواجهة
بر�شلونة ،وكذلك يف مواجهة يوفنتو�س
الإيطايل الذي �سجل مهاجمه الربتغايل
املخ�رضم كري�ستيانو رونالدو� 3 ،أهداف

عر�ش لعبة الدراجات الهوائية ل�سنوات
متتالية قادمة.
اخلط الثاين والعملي غاياته هو العمل
على �إجناز �إنت�صارات تكفل اخلروج
بر�صيد كبري من النقاط للتناف�س على
�صدارة الت�صنيف ال�سنوي للمنتخبات
االفريقية الذي ي�صدره االحتاد الدويل
للدراجات الهوائية واملعيار االول للرت�شح
لدورة االلعاب االوملبية ال�صيفية القادم
(طوكيو .)2020
ويعتلي منتخب جنوب افريقيا هرم
الرتتيب احلايل على ح�ساب منتخب ارتريا
�صاحب املركز الثاين.
�أما يف ترتيب الدراجني االفارقة ،
فيتواء ال�صدارة دراج منتخب جنوب
افريقيا داريل �إمبيي  ،على ح�ساب الدراج
االرتري مرهاوي قدو�س الذي تبدو
م�شاركته بالبطولة رغبة يف جمع ر�صيد
�أكرب للمناف�سة على ال�صدارة القارية.
يف املقام الثالث  ،ت�أتي امل�شاركة
االرترية اخلا�صة يف �أر�ض احلدث
(�إثيوبيا)  ،حيث تعد هذه املرة الأوىل
ملنتخبنا الوطني للدراجات الهوائية الذي
يكون فيه طرفا ملناف�سة تقام باجلارة
اثيوبيا  ،وترتب ذلك ثمرة اجواء ال�سالم
وامل�صاحلة التي جرت بني البلدين ،
ومماال�شك فيه ف�إن هذه امل�شاركة ت�صب
يف بوتقة العالقات االخوية بني الدولتني
وال�شعبني وتدفع به للم�ضي قدما ً خالل
الفرتة القادمة.
يف اجلانب الرابع � ،ست�سخر امل�شاركة
االرترية بالبطولة بهدف �إ�ستغالل
املواهب النا�شئة و�صقلها ب�أف�ضل

(هاتريك) ليقود الفريق �إىل الفوز (3
 )0 /على �أتلتيكو مدريد الإ�سباين يف
�إياب دور الـ 16والت�أهل لدورالثمانية،
بالفوز ( )2 / 3على �أتلتيكو يف جمموع
املباراتني.
و�إذا �أوقعت القرعة بر�شلونة يف
مواجهة يوفنتو�س� ،ستكون حلقة جديدة
من ال�رصاع بني الأرجنتيني ليونيل
مي�سي مهاجم بر�شلونة ورونالدو� ،إال �إذا
عاقب االحتاد الأوروبي للعبة (يويفا)
رونالدو على الإمياءة املثرية للجدل
التي �صدرت منه يف نهاية املباراة� ،أمام
�أتلتيكو.
أي�ضا �أن كال من بر�شلونة
وامل�ؤكد � ً
ومان�ش�سرت �سيتي ويوفنتو�س يتمنى �أال
يواجه ليفربول الإجنليزي ،الذي �أفلت
من اخلروج املبكر من البطولة بعدما
�سلبيا على ملعبه ذهابا ،لكنه
تعادل
ً
فاز على بايرن ميونخ الأملاين ()1 / 3
يف عقر داره �إيابا.
و�إذا �أوقعت القرعة بر�شلونة يف
مواجهة ليفربول� ،ستكون مواجهة خا�صة
لكل من الأوروجوياين لوي�س �سواريز
وفيليب كوتينيو ،العبي بر�شلونة حيث
يواجهان فريقهما ال�سابق ليفربول.
وال تبدو املواجهة �سهلة على الإطالق
مع �أي من توتنهام اخلطري بقيادة
املهاجم املت�ألق هاري كني �أو مان�ش�سرت
كبريا من
يونايتد الذي ا�ستعاد جز ًء
ً
اتزانه ،بعد تويل الرنويجي �أويل جونار

طريقة ممكنة يف �أعلى م�ستوى  ،ومن باب
جعلها فر�صة لظهور وجوه حديثة .
طبيعة الفرق امل�شاركة بالبطولة
من امل�ؤكد ب�أن البطولة �سوف تكون
�شاهدة على م�ستوى عايل من درجات
املناف�سة والندية  ،وقدر كبري من
ال�رصاعات على م�ستوى املنتخبات
والدراجني يف �أن واحد  ،عطفا على
امل�ستويات املتميزة التي بلغتها الدراجة
االفريقية يف هذا الزمن .
واليختلف �إثنان  ،ب�أن منتخبنا الوطني
الذي يت�سلح ب�أبرز �أدواته العاملية منها
واملحلية �سوف تواجهه �صعوبات بالغة
بعيد تكرار �إجنازاته ال�سابقة والعودة
ب�إنت�صارات مدوية  ،خ�صو�صا مع وجود
منتخبات بحجم جنوب افريقيا الذي
�إ�ستعان بنجوم بارزين من �أمثال جاك
فان ري�سينربغ ريان غيبونز � ،إ�ضافة اىل
منتخب رواندا الذي دجج ت�شكيلته بنجوم
من الوزن الثقيل مثل فالن�س نديا�سنجمانا
وجو�سيب �أروريا و�سامئيل موجي�شا.
هذا بالطبع دون ان نن�سى منتخبات
�شمال افريقيا وبالتحديد منتخبي اجلزائر
واملغرب التي تطمح لإ�ستعاد الزمن
اجلميل مع االلقاب واالنت�صارات القارية .
م�ضمار البطولة
تعترب مدينة بهردار ثالث �أكرب مدينة
من حيث امل�ساحة يف اثيوبيا  ،وترتفع
الف وثمامنائة مرت عن �سطح البحراالحمر
 ،وم�ضمار ال�سباقات فيها من النوع
املنب�سط حيث تخلو املرتفعات ال�شاهقة
وتغيب العقبات الطويلة  ،وهو مايجعلها
مربحة للدراجني املتخ�ص�صني يف
ال�سباقات النهائية.

�سول�سكيار تدريب الفريق خلفًا
للمدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
وتوج مان�ش�سرت يونايتد انتفا�ضته
من خالل الإطاحة بفريق باري�س �سان
جريمان من دور ال�ستة ع�رش للبطولة.
وقد يرى املتابعون للقرعة �أن
املواجهة مع �أي من بورتو و�أياك�س هي
الأف�ضل ،لكن الفريقني قدما �أوراق
اعتمادهما كمناف�سني قويني خالل دور
الـ ،16حيث �أطاح �أياك�س بالريال حامل
اللقب عن جدارة بالتغلب عليه (/ 4
 )1يف عقر داره �إيابا رغم انتهاء مباراة
الذهاب يف �أم�سرتدام بفوز الريال (/ 2
.)1
كما قلب بورتو هزميته ()2 / 1
�أمام روما الإيطايل ذهابا �إىل فوز ثمني
بنتيجة ( )3 / 4يف جمموع املباراتني
بعد الفوز (� )1 / 3إيابا.
وال تقت�رص القرعة على حتديد
مواجهات دور الثمانية فقط و�إمنا
�ستقام �أي�ضا قرعة املربع الذهبي
للبطولة ليعرف كل من الفرق الثمانية
املت�أهلة طريقه يف البطولة حتى
املباراة النهائية املقررة يف �أول حزيران
 /يونيو املقبل على ا�ستاد "واندا
ميرتوبوليتانو" بالعا�صمة الإ�سبانية
مدريد .وتقام مباريات الذهاب لدور
الثمانية يف التا�سع والعا�رش من �أبريل
املقبل على �أن تقام مباريات الإياب يف
 16و 17من ال�شهر نف�سه.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()112

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

�إعداد/عادل �صالح
�صدى
احلروف

اهمية اللغات يف
حياتنا اليومية

بقلم -:عمارة حممد عمر (قندع)
عزيزي القاريء ياترى كم من لغة تتقن �أو تود �أن تتعلم
وهل تريد ذلك وملاذا؟ اللغة هي الل�سان التي تتحكم يف ل�سانه
كما يريد ،فلوال اللغة ملا كنا �سنتفهم بع�ضنا البع�ض وكيف
كنا �سنتقرب ونتعرف من �أ�شخا�ص جدد يف حياتنا .رمبا ي�أتي
�شخ�صا من خارج البالد او تعمل يف املطعم وعندما يتحدث معك
�أحدا التعرفه فكيف �ستجيبه �إن �س�ألك يف �شيء ما يخ�ص عملك.
يف �إحدى الأيام ذهبت �إىل �إحدى املطاعم وبينما �أنا �أدفع
للمحا�سبة و�إذ هناك رجل يتحدث االجنليزية وي�س�أل عن وجبة
معينة �إذ �أنها كانت الزيجني و�س�ألها عن املكونات الذي
حتتويه ،ويف هذا الوقت ر�أيتهم متوترين هذا يقول حتدث معه
�أنت وهذه ترد نف�س اجلواب و�أرادت �إحدى اجلر�سونات �أن تقول
له هذه الوجبة حتتوي على كميات عالية من ال�شطة فقالت this
 Redوانا يف �صمت وحرية من امري وقلت يف �أي ع�رص نحن
نعي�ش ولي�س لدينا للغة �أهمية ،ومن ذلك الوقت عزمت على
نف�سي وقلت �س�أتعلم لغات كثرية .طبعا �أعرف العربية وتعلمت
التجرينية والأن �أحاول من حت�سني اللغة االجنليزية فياعزيزي
القاريء حاول ان تطور من نف�سك و�أن تتعلم لغات كثرية جتعلك
تتقرب من �أنا�س كرث وان كنت تقول لي�س لدي دخل كايف ف�أن�صحك
�أن تتابع �أفالم الإجنليزي و�أن ت�ستمع �إىل ا�رشطة �أو تطبيقات يف
هاتفك و�إن �سمعت كلمة �إجنليزية حاول �أن تكتبها �أو �أن تخرب
بها �أحدا غريك ،وبذلك �ستكون را�سخا يف عقلك .و�إن من ر�أيي
�أقول ال�شخ�ص الذي يتقن لغات كثرية وواثق من نف�سه �أكرث من
ال�شخ�ص الذي اليتحدث �سوى لغة واحدة.اللغة هي و�سيلة تفاهم
بني املجتعمات ولوال اللغة ملا حتدثنا و�إال كنا �سنكون من
الذين قيل فيهم ابكم.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
االحداث الداخلية-:
يف اخلام�س ع�رش من مار�س عام 1964م -:بداية معركة
تقوربا التي وقعت بني جبهة التحرير االرترية وبني
اجلي�ش االثيوبي.
االحداث اخلارجية-:
يف اخلام�س ع�رش من مار�س عام 1498م -:امل�ستك�شف
الربتغايل فا�سكو دا غاما ي�صل �إىل مدغ�شقر �ضمن حملته
بحرا.
للو�صول �إىل الهند
ً
يف اخلام�س ع�رش من مار�س عام 1907م -:احلكومة الفنلندية
متنح املر�أة حق الت�صويت يف االنتخابات لت�صبح �أول دولة
يف �أوروبا تعطي املر�أة هذا احلق.
يف اخلام�س ع�رش من مار�س عام 1922م� -:إعالن ا�ستقالل م�رص
مبوجب ت�رصيح  28فرباير ال�صادر من طرف بريطانيا.
يف اخلام�س ع�رش من مار�س عام 1951م -:احلكومة الإيرانية
برئا�سة الدكتور حممد م�صدق تقرر ت�أميم �صناعة النفط
والتي كانت خا�ضعة ل�سيطرة ال�رشكات الأمريكية.
يف اخلام�س ع�رش من مار�س عام 2009م -:افتتاح ال�سفارة
اللبنانية يف العا�صمة ال�سورية دم�شق ورفع العلم اللبناين
على مبناها لتكون هناك �سفارة لبنانية يف �سوريا للمرة
الأوىل منذ ا�ستقالل البلدين.
يف اخلام�س ع�رش من مار�س عام 2017م -:وقوع عدة
تفجريات انتحارية يف العا�صمة ال�سورية دم�شق� ،أ�سفرت
عن مقتل � 40شخ�ص ًا و�إ�صابة حوايل .120

ت�صميم �أعمق م�سبح �أخطر  7طرق يف العامل
يف العامل متاح
لل�سباحني العاديني

�أتاحت بولندا فر�صة الغو�ص
للجميع ولي�س فقط للغوا�صني
املحرتفني ،يف �إن�شائها �أعمق
م�سبح يف العامل ،مبزايا فريدة،
”م�شت�شونوف“.
يف �إحدى مدنها
ُ
و�صممت �أ�سفل امل�سبح ،الذي
�أطلقت عليه ا�سم ”ديب �سبوت“،
نفقًا حتت املاء ،وي�شمل غوا�صات
مدعمة بجهاز للتنف�س حتت
املاء املكتفي ذات ًيا ،حتى يتمكّ ن
ال�سباحون العاديون من الغو�ص
قدما،
�إىل �أعماقه على م�سافة ً 148
حو�ضا لل�سباحة
والذي ُيعادل 27
ً
باحلجم الأوملبي.
و�سيملأ امل�سبح بكمية مياه ت�صل
ُ
 8000مرت مكعب� ،أو ما يعادلها
من  27حمام �سباحة مب�ساحة 82
قدما.
ً
ويطل امل�سبح املُ قرر افتتاحه يف
اخلريف املقبل ،على فندق فاخر،
وغرف م�ؤمترات ،وجمموعة متنوعة
من املطاعم.

�إذا كنت ممن يقودون �سياراتهم
على طرق م�ستوية وا�ضحة املعامل
وامل�سارات ،ف�أنت حتما من
املحظوظني ،لأن عددا كبريا من
ال�سائقني يف العامل ي�ضطرون �إىل
ال�سفر على طرق خميفة حتدق
بها املخاطر من كل �صوب.وت�ؤثر
الت�ضاري�س ب�شكل كبري على الطرق،
ففي بع�ض الدول يتم �شقها و�سط
اجلبال ال�شاهقة ،ويف حاالت �أخرى
فتكون الطرق على حواف البحار
�أو املحيطات.لكن الطرق اخلطرية
لي�ست قدرا م�ش�ؤوما على الدوام� ،إذ
ي�رص ال�سياح يف كثري من الأحيان على
ق�صد طرق خطرية مبح�ض �إرادتهم،
حتى يعي�شوا �إح�سا�سا خمتلفا عما
�ألفوه يف حياتهم اليومية.
وبح�سب قائمة ن�رشها موقع "بزن�س
�إن�سايدر" ،ف�إن طريق "كاراكورام"
ال�رسيع الذي يربط بني باك�ستان
وال�صني على م�سافة تقدر ب�أكرث
من  1200كيلومرت يعد من �أخطر
طرق العامل ،بالنظر �إىل ما ي�شهده
من انهيارات �أر�ضية ،ف�ضال كوارث
طبيعية مثل الفي�ضانات والت�ساقطات
الثلجية .الطريق اخلطري الذي يلقب
ب�أعجوبة الدنيا الثامنة� ،أودى بحياة
ما يقرتب من �ألف عامل خالل عملية
تعبيده �سنة  ،1957ويف �أكتوبر
املا�ضي ،لقي � 17شخ�صا حتفهم
جراء حادث حافلة عليه ،لكنه رغم
ذلك حتول �إىل مق�صد لل�سياح.
ويف بوليفيا ،حتولت "طريق
املوت" �إىل معلم م�شهور يف البالد،
فهذا امل�سار اجلبلي الذي ال يتجاوز
عر�ضه � 3.6أمتار ،ي�ؤدي �إىل م�رصع
نحو � 300شخ�ص يف ال�سنة ،ومبجرد
خط�أ ب�سيط ،قد يجد �سائق ال�سيارة
�أو الدراجة نف�سه يف الهاوية على
عمق يبلغ مئات الأمتار.
�أما يف الرنويج ،وهو بلد �أوروبي

بطل رفع �أثقال يدخل مو�سوعة
”غيني�س“ بتمزيقه  23لوحة معدنية

دخل بطل رفع الأثقال بيل كالرك ،مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية،
بعد متزيقه  23لوحة معدنية خالل دقيقة واحدة.
و�سبق �أن فاز ”كالرك“ ببطولة الواليات املتحدة وبطولة العامل لرفع
الأثقال ،والآن دخل مو�سوعة غيني�س العاملية للأرقام القيا�سية بف�ضل
قوة يديه ،بح�سب وكالة ”يونايتد بر�س �إنرتنا�شونال“ الأمريكية.
وبعد �إ�رشاف مندوب غيني�س على املحاولة التي متت يف نيويورك،
�أعلن حتطيم ”بيل“ للرقم القيا�سي ودخوله املو�سوعة
مرارا
وقال كالرك�” :أتذكر ت�صفح مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
ً
جزءا منها ،وهذا الرقم القيا�سي
يوما ما
ً
وتكرارا ،و�أنا �أحلم ب�أن �أكون ً
ً
قد يعترب احلدث الأهم يف م�سريتي املهنية“.
و�أو�ضح �أن ”�إجنازه كان يهدف �إىل زيادة الوعي ب�رسطان الأطفال
وت�صلب اجللد وجمع التربعات للمر�ضى“.

متقدم وذو بنية حتتية متينة ،فتمتاز
�إحدى الطرق البحرية مبنعطف غريب
ومقو�س ،وعند هبوب العوا�صف
ب�شدة ،ت�صبح الطريق مغمورة باملاء
يف ظرف وجيز.
وت�ضم القائمة طريق "دالتون"
ال�رسيع يف والية �أال�سكا الأمريكية،
ففي هذه الطريق املمتدة على 414
ميال من امل�ساحات الباردة واملتجمدة
�أحيانا ،ال توجد �أي ا�سرتاحة �أو
حمطة للتزود بالوقود طيلة 240
ميال ،لذلك ُين�صح ال�سائقون بجلب
معدات وقائية حتى يحموا �أنف�سهم يف
حال �إ�صابة العربات التي يقودونها
ب�أي عطل.
وال يقل ممر "زوجي" يف الهند
خطورة عن طريق �أال�سكا ،ففي
الطريق الهندية قد يهوي ال�سائق �إىل
قاع بعمق � 15ألف قدم ،وال توجد �أي
حواجز جانبية حتى حتمي املركبات
يف حالة االنزالق على الطريق املرتبة
وغري املعبدة.
وف�ضال عن ذلك ،ت�شمل القائمة،
طريق "غوليانغ" التي تربط بني
�أجزاء نفق جبلي �شاهق يف ال�صني،
ويقول ال�سكان املحليون �إن هذه
الطريق ال تقبل اخلط�أ بتاتا لأن �أي
�سهو من ال�سائق قد يقود ال�سيارة
�إىل �أ�سفل الهاوية.وتعاين الطريق
التي تربط بني كابل وجالل �آباد
يف �أفغان�ستان �صعوبات من نوع
�آخر ،ف�إىل جانب حالتها املرتدية
وحوادثها املروعة ،ت�شهد هجمات
انتحارية دامية وعمليات خطف
بالنظر �إىل تردي الو�ضع الأمني يف
البالد.

�أمر�أة تفوز باليان�صيب 30
مرة يف يوم واحد!!!....

تفاج�أت امر�أة �أمريكية تدعى،
ديبورا براون ،عندما اكت�شفت �أن
 30بطاقة يان�صيب كانت قد ا�شرتتها
يف يوم واحد فازت جميعها بجوائز
مادية.
وقالت براون" :يف ذلك اليوم
ال�سعيد ،كنت �أرى ت�سل�سل الأرقام
( )1-0-3-1يف كل مكان ،و�أح�س�ست
برغبة يف �رشاء بطاقات اليان�صيب،
وبالفعل ا�شرتيت  20بطاقة (Pick
 ،)4و�صادف �أن ر�أيت فيها تلك
الرموز ،فقررت �رشاء  10بطاقات
�أخرى".
و�أ�ضافت قائلة" :لقد �أ�صبت
بال�صدمة عندما ذهبت ال�ستالم
اجلوائز و�أخربوين �أن فر�صة الفوز
بها واختيار الت�سل�سل ال�صحيح
للأرقام تبلغ  10000 /1فقط ،مل
يخذلني احلد�س هذه املرة .ال �أدري
بعد كيف �س�أنفق هذه الأموال لكن
ق�سما منها �سيذهب لرتميم منزيل".
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