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بحث نظام املعلومات يف الإقليم الأو�سط

دعوة لتعزيز التعليم يف حقات
دعا مدراء املدار�س واملعلمون يف مديرية حقات لتعزيز دور اولياء االمور
لتقوية العملية التعليمية وحت�سني نتائج الطالب.
بحث االجتماع الذي عقد يف املديرية دور العالقة الثالثية يف العملية التعليمية،
ودور اولياء االمور لتوجيه وت�شجيع ابنائهم وا�سباب مقاطعة التعليم وت�سيب
الطالب والر�سوب.
و�أو�ضح مدراء املدار�س يف التقرير الذي قدموه �إن متابعة �أولياء االمور البنائهم
لي�ست كما ينبغي ،داعني العمل لتوطيد العالقة الثالثية بني املعلم واولياء
االمور والطالب.
وذكروا بان ُبعد املناطق وعدم الإهتمام بالواجب املنزيل ،والت�سيب والتاخري
وعدم متابعة اولياء االمور لأبنائهم ،من التحديات امل�ؤثرة �سلب ًا على العملية
التعليمية ،منادين االهتمام ب�إ�شكاليات تقادم املدار�س وتلف الأثاثات يف تلك
املدار�س .و�أكد �أولياء الأمو ر على العمل لتوطيد العالقة مع املدر�سة وحت�سني
نتائج الطالب.

تلوث  200كنتال من
الطماطم يف اغردات
افاد مكتب الزراعة يف مديرية
اغردات انه قام يف الرابع ع�رش
من مار�س ،ب�إبادة  200كنتال
من الطماطم امللوث باملبيدات
احل�رشية بالتعاون مع خرباء رقابة
جودة و�سالمة املنتجات الزراعية يف
اقليم القا�ش -بركة يف خطوة جرت
اي�ضا يف مديريات ت�سني وهيكوتا
ودقي ومناطق اخرى باالقليم.

واو�ضح خبري رقابة اجلودة
و�سالمة املنتجات الزراعية يف
مكتب الزراعة باقليم القا�ش-
بركة ال�سيد /ت�سفابرهان قربزقي،
لوكالة ايرينا ان �إبادة الطماطم
جرت نتيجة الفحو�صات التي
اظهرت تلوثها وت�شكيلها خماطر
على �صحة االن�سان.
وقال" �أن على املزارعني قطف
الثمار بعد ا�سبوعني على االقل من
ر�ش املبيدات احل�رشية ،مو�ضحا
ان الطماطم امللوثة ميكن معرفتها
ب�سهولة بال�شم  ،مما يتوجب على
امل�ستهلك توخي احلذر.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
الزراعة يف مديرية اغردات ال�سيد/
تيدرو�س قربمامريام ،القيام
باملراقبة امل�ستمرة للحيلولة
دون وقوع املزارعني يف مثل هذه
اخل�سائر ،وعقد �سمنارات تنويرية
عن الإ�ستخدام اجليد للمبيدات
احل�رشية ،م�ؤكدا ا�ستخدام اكرث
من  90%من املزارعني االر�شادات
املقدمة لهم  ،ودعا املزارعني
الطبيعية
الو�سائل
ال�ستخدام
ملحاربة الآفات الزراعية.
وتفيد وثائق مكتب وزارة الزراعة
عن �إبادة اكرث من  250كنتال طماطم
ملوث عام .2018

واحلادي ع�رش املحرزين ن�سبا
عالية.
وقال مدير املدر�سة الأ�ستاذ/
قرزقهري برهي ،ان الربنامج
يهدف لت�شجيع الطالب املتفوقني
وتعزيز روح املناف�سة ال�رشيفة
بني الطالب.

واكد الطالب ان الت�شجيع
يدفعهم لبذل املزيد من اجلهد
للتفوق العلمي.
جدير بالذكر انه توجد يف
مديرية دباروا  26رو�ضة اطفال
و 26مدر�سة ابتدائية وع�رش
مدار�س متو�سطة وثالث مدار�س
ثانوية.

دباروا :ت�شجيع الطالب املتفوقني

�شجعت مدر�سة دباروا الثانوية
 11طالبا حققوا درجات عالية
يف امتحانات ال�شهادة الثانوية
 2018-2019وكذلك  37طالبا
حققو درجات تفوف من  % 85اىل
 % 100يف الإمتحانات الن�صف
�سنوية للعام الدرا�سي – 2019

. 2020
وقدمت يف املنا�سبة التي جرت
يف اخلام�س ع�رش من مار�س مبالغ
مالية و�شهادات تقديرية للطالب
املحرزين الدرجات من ثالثة
اىل اربعة يف امتحانات ال�شهادة
الثانوية  ،وجوائز ت�شجيعية
لطالب ال�صفوف التا�سع والعا�رش

دعا املدير العام لق�سم االح�صاء
واملعلومات اجلغرافية يف االقليم
االو�سط ال�سيد /تيدرو�س تخلو،
ادارات املديريات العمل جلمع وتنقيح
املعلومات و�ضمان �شفافيتها ،لدورها
الفاعل يف تنفيذ الربامج والقرارات
ال�صادرة.
واو�ضح لدى لقائه يف الثامن ع�رش
من مار�س مدراء املديريات وم�س�ؤويل
اخلدمات االجتماعية وممثلي اق�سام
اجلوازات والهجرة وم�ؤ�س�سة حدري
وال�ش�ؤون القن�صلية وخرباء نظم
املعلومات وجهات اخرى ،ان الربامج
املو�ضوعة لن تكون فاعلة دون
املعلومات الكافية والتوثيق.
وقال ان العمل ظل جاريا منذ
عام  2003يف ت�سجيل تعداد ال�سكان
وم�ؤ�س�سات اخلدمات االجتماعية
ودرا�سات االرا�ضي واخلارطة االدارية
وغريها ،لكن
وعدد املا�شية
املعلومات املتح�صل عليها حتتاج اىل
التحديث امل�ستمر والتنقيح.
و�أ�شار �إىل اخلدمات اال�سا�سية التي
تقدمها بطاقة االقامة وال�سجل املدين،
مذكرا ادارات املديريات ب�أهمية
التعريف والتوعية بهذه اخلدمات
للمواطنني اليفائهم املتطلبات اثناء
طلب اخلدمة.
من جانبه دعا املدير التنفيذي
الدارة االقليم االو�سط ال�سيد /زرئيت
تولدبرهان ،ال�سكان التعاون مع
الإدارات لتقدمي معلومات �صحيحة
الهميتها ،والت�سجيل يف ال�سجل
املدين .وبحث االجتماع التو�ضيح
املقدم ،و�أ�سهموا ب�آرائهم للدفع
بالعملية.

�سكان منطقة قبقب
ينظمون اعمال نفري
ال�صالح م�ساقط املياه

يقوم �سكان �ضاحية قبقب يف
مديرية افعبت اقليم �شمال البحر
االحمر با�صالح م�ساقط املياه اعلى
احلفري امل�شيد للتقليل من م�شكلة
املياه.
وا�شار ال�سيد /حممد علي �سامل،
مدير ال�ضاحية اىل م�شاركة حوايل
� 200شخ�ص يوميا لإكمال اعمال
النفري التي بد�أت يف منت�صف �شهر
مار�س يف وقت وجيز ،ومع اكتمال
احلفري �سوف حتل م�شكلة املياه
وهناك امكانيات لتنمية عملية
الري.
واو�ضح ان احلكومة قامت يف
عامي  2002و 2006بحفر �آبار
حلل ا�شكالية املياه ،اال ان اجلهود
مل حتقق اهدافها نتيجة ملالحة
املناطق التي حفرت فيه االبار.
وذكر ال�سكان بانهم كانو ي�رشبون
املياه متنقلني مل�سافات طويلة اىل
كل من هبور وافعبت ،وي�ساهمون
بوفاء الجناح اعمال النفري اجلارية
حلل ا�شكالية املياه .
هذا ويقطن �ضاحية قبقب الكائنة
من اجلهة الغربية ملدينة افعبت
حوايل  4االف مواطن.
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وا�شنطن تدعو �إىل تبادل عاجل لل�سجناء بني كابول وطالبان النفط يرتاجع �إىل م�ستوى مل يعرفه منذ نحو  20عاماً

اعترب املوفد االمريكي اىل
افغان�ستان زملاي خليل زاد،
االربعاء ان تبادل ال�سجناء بني
احلكومة االفغانية وطالبان والذي
ن�ص عليه االتفاق بني وا�شنطن
واملتمردين لكنه مل ينفذ ،بات �أمر ًا
"عاجال" اليوم ب�سبب انت�شار وباء
كورونا امل�ستجد ويجب ان يتم "يف
اقرب وقت".
وكتب املوفد على تويرت "مل يتم
االفراج عن اي �سجني رغم االلتزام
الذي اعلنه الطرفان يف هذا ال�صدد"،
م�ؤكدا ان "فريو�س كورونا يجعل
عملية االفراج عن ال�سجناء امرا
عاجال والوقت ينفد".
وكان االتفاق التاريخي املربم يف
الدوحة يف  29فرباير بني الواليات
املتحدة وطالبان ين�ص على االفراج
عن � 5آالف متمرد من �سجون كابول

و�ألف عن�رص من قوات الأمن
الأفغانية م�سجونني لدى
احلركة وذلك قبل مفاو�ضات
ال�سالم الأفغانية التي كانت
مقررة يف العا�رش من مار�س.
لكن احلكومة الأفغانية التي
مل ت�شارك يف املفاو�ضات بني
الأمريكيني وطالبان رف�ضت
يف البداية ،قبل �أن توافق
على عملية االفراج ب�رشوط .ومبا
�أن طالبان رف�ضت هذا االقرتاح مل
تبد�أ بعد املفاو�ضات بني الأطراف
الأفغانية.
ودعا زملاي خليل زاده جمددا �إىل
اجراء "يف �أقرب فر�صة" مباحثات
"تقنية" بني كابول واملتمردين حول
م�س�ألة الأ�رسى وتعهد امل�شاركة فيها
�شخ�صيا.
واعترب �أنه يجب تنظيم هذه

االجتماعات "عن بعد" ب�سبب تف�شي
وباء كورونا.
كما دعا جميع الأطراف �إىل "تفادي
الت�رصيحات العلنية اال�ستفزازية".
وين�ص اتفاق الدوحة على ان�سحاب
تدريجي �شامل للقوات الأمريكية
والأجنبية خالل � 14شهرا وبد�أت
املرحلة االوىل منه .يف املقابل
قطعت طالبان تعهدات يف جمال
مكافحة االرهاب وجلهة التفاو�ض
مبا�رشة مع كابول لأول مرة.

بايدن يفوز باالنتخابات التمهيدية للدميقراطيني يف  3واليات �أمريكية

اقرتب نائب الرئي�س الأمريكي
ال�سابق جو بايدن الثالثاء من نيل
الرت�شيح عن احلزب الدميقراطي يف
االنتخابات الرئا�سية ،وذلك بفوزه
باالنتخابات التمهيدية يف واليات
فلوريدا و�إيلينوي و�أريزونا.
و�أظهرت نتائج فرز  87%من بطاقات
الت�صويت يف والية فلوريدا �أن بايدن
ح�صل على  61%من الأ�صوات مقابل

 22%ملناف�سه بريين �ساندرز.
ويف �أريزونا ح�صل بايدن على
نحو  42%من �أ�صوات الناخبني،
مقابل حوايل  30%ل�ساندرز ،وذلك
بعد فرز نحو  50%من الأ�صوات.
كما فاز بايدن على �ساندرز
يف �إيلينوي ،الوالية ال�صناعية
الواقعة يف �شمال �رشق البالد،
بح�سب توقعات ل�شبكات تلفزيونية
�أمريكية.
وبهذا الفوز الكبري الذي حققه
الثالثاء بح�صوله على الغالبية
العظمى من مندوبي فلوريدا البالغ
عددهم  219مندوبا والق�سم الأكرب
من مندوبي �إيلينوي و�أريزونا البالغ
عددهم  155و 67مندوبا تباعا،
يكون بايدن قد � ّأمن لنف�سه تقدما على

�أعلن امل�رصف املركزي الأوروبي
م�ساء الأربعاء �إطالق برنامج بقيمة
 750مليار يورو ل�رشاء قرو�ض عامة
وخا�صة ،يف خطوة مفاجئة ي�سعى من
خاللها للح ّد من التداعيات االقت�صادية
جلائحة فريو�س كورونا امل�ستج ّد.
ورف�ض �صندوق النقد الدويل تلبية
طلب من احلكومة الفنزويلية ملنحها
قر�ضا قدره  5مليارات دوالر مل�ساعدتها
يف ردع فريو�س ""COVID-19
بذريعة عدم االعرتاف ب�سلطة الرئي�س،
نيكوال�س مادورو ،دوليا.
وكان االحتاد الأوروبي قد اتهم
الأربعاء و�سائل �إعالم رو�سية قريبة
من الكرملني ب"تعري�ض حياة النا�س
للخطر" عرب حملة ت�ضليل حول جهود
مكافحة وباء كورونا امل�ستج ّد ،فر ّدت
مو�سكو �أنها اتهامات "غري مربرة".
وعلى �صعيد �آخر و�صف مدير عام
منظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س
�أدهانوم غيربيي�سو�س ،فريو�س
كورونا امل�ستجد الأربعاء ب�أنّ ه "عدو
للب�رشية".
وقال يف م�ؤمتر �صحايف عرب الإنرتنت
�إنّ "هذا الفريو�س مي ّثل تهديد ًا غري
م�سبوق .ولكنّه مينح �أي�ض ًا فر�صة غري
م�سبوقة لكي نحت�شد �ض ّد عدو م�شرتك،
�ضد عدو للب�رشية".
على �صعيد �آخر �أعلنت الأمم املتحدة
الأربعاء �أن وباء كوفيد� -19سي�ؤدي
�إىل زيادة البطالة ب�شكل كبري يف �أنحاء
العامل ،و�سيرتك  25مليون �شخ�ص
دون وظائف و�سي�ؤدي اىل انخفا�ض
دخل العاملني.
وحذرت منظمة العمل الدولية

يف درا�سة جديدة من ان االزمة
االقت�صادية والعمالية التي ت�سبب
بها انت�شار فريو�س كورونا الذي
اودى بحياة اكرث من � 8000شخ�ص
حتى االن يف انحاء العامل� ،سيكون
لها "ت�أثريات بعيدة املدى على
�سوق العمل".
من جهة �أخرى ك�شفت وزيرة
ال�صحة امل�رصية هالة زايد عن
عزل �أكرث من � 300أ�رسة يف قرية
مبحافظة الدقهلية يف دلتا النيل،
وحجرهم �صحيا لفح�صهم من فريو�س
كورونا امل�ستجد بعد خمالطتهم
حلاالت ايجابية.
وبح�سب االح�صاءات الر�سمية،
�سجلت م�رص حتى الآن 166ا�صابة
ّ
بفريو�س كورونا امل�ستجد بينها 4
وفيات و 26حالة مت �إعالن تعافيها.
على �صعيد �آخر دق وزير ال�صحة
املغربي خالد �آيت الطالب ناقو�س
اخلظر حول قرب انتقال املغرب �إىل
املرحلة الثانية من انت�شار فريو�س
كورونا مع ظهور ب�ؤر وبائية حملية.
وقال �آيت الطالب يف ت�رصيح
�صحايف �أن عدد امل�صابني حتى الآن يف
املغرب بلغ  54حالة ،جلها وافذة من
اخلارج.
و�أعلنت الإمارات ،يوم الأربعاء،
عن تعليق منح كل ت�أ�شريات الدخول
�إىل �أرا�ضيها عند الو�صول م�ؤقتا ،يف
�إطار �إجراءات مكافحة فريو�س كورونا
امل�ستجد ،م�ستثنية حاملي جوازات
ال�سفر الدبلوما�سية.
ويف حني ي�شعر البع�ض بالهلع
ب�سبب اغالق املجال اجلوي ،ي�ستفيد

�ساندرز ي�ستحيل على الأخري اللحاق
به.
وحتى قبل انتخابات الثالثاء
كان املر�شح املعتدل متقدما بفارق
�شا�سع على مناف�سه يف عدد املندوبني
الذين �سينتخبون ر�سميا مر�شح
احلزب الدميقراطي �إىل االنتخابات
الرئا�سية ،فهو �ضمن �أ�صوات �أكرث
من ن�صف الأغلبية الالزمة حل�سم
املعركة بينه وبني �ساندرز وهي
 1991مندوبا.
وكان من املفرت�ض �أن جتري
االنتخابات التمهيدية نهار الثالثاء
يف والية رابعة هي �أوهايو ،لكن
�سلطاتها قررت يف اللحظات الأخرية
�إرجاء هذا اال�ستحقاق ب�سبب تف�شي
وباء كورونا امل�ستجد.

تداعيات وباء كورونا يف العامل والدول العربية

�آخرون لزيارة العا�صمة تون�س رغم
التعليمات التي تفر�ض على الأ�شخا�ص
القادمني من اخلارج البقاء يف احلجر
ال�صحي ل 14يوما لإبطاء تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد.
وعلى �صعيد �آخر �أغلقت �إ�رسائيل
الأربعاء �أجزاء من ال�ضفة الغربية
املحتلة �ضمن خطواتها للحد من
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،وفق
ما �أعلن م�س�ؤول يف وزارة الدفاع.
وقال مدير الق�سم الدويل يف وحدة
وزارة الدفاع الإ�رسائيلية امل�رشفة
على الأن�شطة املدنية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية "كوغات" ،يوتام �شيفر
لل�صحافيني "مت اليوم �إغالق ال�ضفة
الغربية".
وبح�سب �شيفر� ،أتخذ القرار
بالتن�سيق مع احلكومة الفل�سطينية يف
رام الله ،وهو ما �أكده الناطق با�سمها
لوكالة فران�س بر�س.
و�أ�شار �شيفر �إىل ا�ستمرار �إغالق
املعرب بني �إ�رسائيل وقطاع غزة.
ويعمل يف �إ�رسائيل نحو � 70ألف
فل�سطيني من خمتلف مدن ال�ضفة
الغربية املحتلة ،يعربون احلواجز
ذهابا و�إيابا ب�شكل يومي.

وا�صلت �أ�سعار النفط انخفا�ضها
الأربعاء لتهبط �إىل �أدنى
م�ستوياتها منذ ما يقرب من 20
عاما ،مت�أثرة بوفرة العر�ض من
ً
جهة والطلب العاملي الذي تراجع
ب�سبب جائحة كورونا.
ويف حوايل ال�ساعة 5:10
م�ساء بتوقيت غرينت�ش ،بلغت
ً
�أ�سعار اخلام املرجعية الأمريكية
دوالرا و25,62
والأوروبية 22,14
ً
ً
انخفا�ضا بن�سبة  17,85%و 10,82%على التوايل منذ �إغالق
دوالرا ،م�سجلة
ً
الثالثاء.
خ�رس خام غرب تك�سا�س الو�سيط وخام برنت �أكرث من  60%من قيمتهما منذ
الذروة الأخرية التي ُ�سجلت يف بداية يناير بعد ت�صاعد التوتر بني الواليات
املتحدة و�إيران يف �أعقاب هجوم بطائرة م�سرية �أودى بحياة اجلرنال الإيراين
قا�سم �سليماين يف بغداد.
وعرب اقرتابه يف وقت �سابق من اجلل�سة من �سعر  21,73دوالر ًا للربميل،
انخف�ض خام غرب تك�سا�س الو�سيط �إىل �أدنى م�ستوى له منذ مار�س ،2002
بني هجمات � 11سبتمرب  2001والتدخل الأمريكي يف العراق الذي بد�أ يف مار�س
دوالرا يكون قد اقرتب من م�ستواه يف
 .2003وبرتاجع خام برنت �إىل 25,23
ً
�سبتمرب .2003
بد�أ الذعر يدب يف �أ�سواق الذهب الأ�سود يوم اجلمعة يف  6مار�س ،يف اليوم
الأخري من القمة الوزارية بني الدول الأع�ضاء يف منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول (�أوبك) وحلفائها يف فيينا.
كان القرار �صادم ًا وت�سبب يوم االثنني يف  9مار�س ب�أ�شد انخفا�ض حاد يف
الأ�سعار منذ حرب اخلليج الأوىل عام .1991
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي يتقهقر فيه الطلب العاملي ب�سبب وباء كوفيد-19
الذي �أودى بحياة �أكرث من � 8000شخ�ص و�شل االقت�صاد العاملي.
يف هذا ال�سياق ،قال املحلل بيارين �شيلدروب من جمموعة "اي � ْإي بي البنكية"
دوالرا للربميل �أو حتى "�أقل من ذلك"
لفران�س بر�س �أن الأ�سعار �ست�صل �إىل 20
ً
عندما ي�صبح الفارق بني العر�ض والطلب حوايل  10ماليني برميل يوم ًيا يف
الربع الثاين.
وقال ايبيك او�سكارد�سكايا من "�سوي�سكوت بنك"" :ال �أعتقد �أن  20دوالر ًا
للربميل هو �سعر ميكن �أن يتحمله كثري من املنتجني حول العامل".

ال�صني تهدد الواليات املتحدة "ب�إجراءات
جديدة" مع ت�صعيد التوتر بني البلدين
هددت ال�صني الواليات املتحدة
باتخاذ �إجراءات �إ�ضافية حال
ا�ستمرار ال�ضغوط الأمريكية،
م�ؤكدة �أن "كل اخليارات على
الطاولة" ،و�سط ت�صعيد جديد
للتوتر بني البلدين.
وقال املتحدث با�سم اخلارجية
ال�صينية ،غني �شوان ،يف
ت�رصيحات �صحفية �أدىل بها
�صباح يوم الأربعاء ،تعليقا على
�سحب ال�صني االعتماد من جمموعة
�صحفيي و�سائل �إعالم �أمريكية:
"نلتزم مبوقف وا�ضح وقاطع
ونطالب بوقف ممار�سة ال�ضغط
على الإعالميني ال�صينيني".
وتابع غني �شوان" :يف حال
موا�صلة الواليات املتحدة ال�سري
يف الطريق اخلاطئ� ،سنكون
م�ضطرين التخاذ �إجراءات رد
�إ�ضافية ،وكل اخليارات على
الطاولة".
و�أ�شار امل�س�ؤول �إىل �أن اتخاذ
�إجراءات مثل �سحب اعتماد
�صحفيني تدخل �ضمن �صالحيات
احلكومة ال�صينية ،لكنه رف�ض
تو�ضيح عدد الإعالميني الذين
�سي�شملهم هذا القرار.
�أعلنت
الثالثاء
وم�ساء
اخلارجية ال�صينية �سحب االعتماد
من جمموعة �صحفيني تابعني
لـ"نيويورك تاميز" و"وا�شنطن

�صيدليات مناوبة
2020 - 3 - 20
�صيدلية ميلنيوم
07153448

بو�ست" و"وول �سرتيت جورنال"،
كما طالبت ال�صحف املذكورة
وكذلك "تاميز" و�إذاعة "�صوت
�أمريكا" بتقدمي تقارير حول
موظفيها و�أموالها وتعامالتها
وعقاراتها يف ال�صني.
وي�أتي هذا الإجراء ردا على
ت�صنيف الواليات املتحدة مكاتب
 5و�سائل �إعالم �صينية ،بينها
وكالة "�شينخوا" وقناة "،"CGTN
كـ"عمالء �أجنبيني" ،ما يعني
تقلي�ص عدد موظفيها ،و�إلزامها
بتقدمي تقارير حول �أموالها
وم�شرتياتها للحكومة الأمريكية.

تليفونات مهمة

م�ست�شفى حليبت
185400
م�ست�شفى �أوروتا
201917
�شرطة �إرتريا
127799
حمطة الكهرباء
122222
�صيدلية رقم 1
127565
الإطفاء
202099
الطوارئ
154633
�إ�ستعالمات املطار
152817
ويف حالة الإت�صال من جهاز
املوبايل �إت�صل على 119 /112
للح�صول على الهواتف املطلوبة
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�أحزاب �شيعية عراقية ترف�ض تكليف الزريف ت�شكيل احلكومة خامنئي يعفو عن ن�صف ال�سجناء ال�سيا�سيني يف �إيران

تزايد احتمال ف�شل رئي�س
الوزراء املكلف عدنان الزريف يف
مهمته بت�شكيل حكومة جديدة يف
العراق ،بعدما �أعلنت كتل �سيا�سية
�شيعية عدة رف�ضها لت�سميته.
والثالثاء� ،أ�صدرت كتلة "الفتح"
الذراع ال�سيا�سية لقوات احل�شد
ال�شعبي ،والتي ت�شغل نحو 50
مقعد ًا من �أ�صل  329يف الربملان،
بيان ًا نددت فيه بعملية تكليف
"غري د�ستورية".
والأربعاء ،ان�ضمت الئحتا رئي�س
الوزراء اال�سبق نوري املالكي
ورجل الدين ال�شيعي عمار احلكيم
�إىل اجلبهة املناه�ضة للزريف،
�إ�ضافة �إىل �أحزاب �صغرية �أخرى.
�أما رجل الدين ال�شيعي مقتدى
ال�صدر فقال يف تغريدة على
تويرت �إنه لن يتخذ موقف ًا من
رئي�س الوزراء املكلف الذي جاءت
ت�سميته ب�سبب "اختالف وعدم
توافق" ال�سيا�سيني ال�شيعة.
ومنذ ا�ستقالة حكومة عادل
عبد املهدي يف دي�سمرب املا�ضي،
يعي�ش العراق ركود ًا �سيا�سي ًا يف

مواجهة حراك �شعبي
انطلق يف الأول من
�أكتوبر عدا عن ت�رضر
ثاين �أكرب منتجي
النفط يف منظمة �أوبك
من انهيار �أ�سعار
اخلام.
جاء تكليف الزريف
بعد اعتذار حممد
توفيق عالوي عن
عدم ت�شكيل احلكومة
لتعذر �إيجاد توافق
�سيا�سي يف الربملان الأكرث
انق�سام ًا يف تاريخ العراق.
وبالتايل ال تزال حكومة عادل عبد
املهدي امل�ستقيل منذ دي�سمرب،
تقوم بت�رصيف الأعمال.
وكلّف رئي�س اجلمهورية برهم
�صالح الزريف يف يوم �شهد
هجومني بال�صواريخ �أحدهما
ا�ستهدف قاعدة ت�ضم قوات �أجنبية
والآخر قرب املنطقة اخل�رضاء
و�سط بغداد.
وبالتايل ،يرث الزريف ملف
تواجد القوات الأجنبية على

الأرا�ضي العراقية ،حيث توا�صل
القوات املحلية تنفيذ عمليات
مع التحالف �ضد اجلهاديني ،لكن
الربملان العراقي �صوت بداية
العام على ان�سحاب  5200جندي
�أمريكي من البالد.
ولن يكون هذا التحدي الوحيد
�أمام رئي�س الوزراء امللكف ،بل
�أي�ض ًا مترير موازنة العام 2020
مع عقبة تدهور �أ�سعار اخلام،
ا�ضافة اىل كيفية التعامل مع وباء
كورونا امل�ستجد ،يف بلد يعاين
نق�ص ًا مزمن ًا يف املعدات الطبية
والأدوية وامل�ست�شفيات.

توىل �أحمد ر�شيد اخلطابي،
�سفري املغرب ال�سابق لدى
مملكة البحرين قبل يومني مهام
االمني العام امل�ساعد للجامعة
العربية ل�ش�ؤون هيئة الرقابة
بعد ان ادى اليمني امام االمني
العام جلامعة الدول العربية،
احمد ابو الغيط.
اجلامعة
جمل�س
وكان
اجتماعه
خالل
العربية،
ريا على م�ستوى املندوبني
اخ ً
الدائمني ،قد �صادق على تعيني
ال�سفري اخلطابي �أمين ًا عاما

م�ساعدا للجامعة العربية
ل�ش�ؤون هيئة الرقابة.
مواليد
من
اخلطابي
مدينة احل�سيمة ي�شار �إىل
�أن (�شمال املغرب) عام
 .1957بد�أ م�ساره املهني
عام  1982يف ق�سم العالقات
اخلارجية والتعاون الدويل
وعينّ ما
لوزارة الإعالم.
ُ
بني  1987و 1990مكلفا مهمة
بديوان الوزير املكلف العالقات
مع الربملان ،لي�صري مكلفا
الدرا�سة بوزارة �ش�ؤون احتاد
املغرب العربي ما بني 1990
و .1992وما بني  1992و1993
عينّ مكلفا الدرا�سات يف ديوان
الوزير املكلف اجلالية املغربية
املقيمة يف اخلارج.
وما بني  1994و 1999عينّ
اململكة
ب�سفارة
م�ست�شارا
املغربية يف القاهرة .وما بني

 1999و 2000عمل رئي�سا مل�صلحة
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي (منظمة
التعاون الإ�سالمي حاليا) بوزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية و التعاون.
يف �سبتمرب 2000عني مكلفا
كاتب
بديوان
الدرا�سات
الدولة يف ال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون.
ويف نوفمرب  2002م�ست�شارا
يف
الوزيراملنتدب
بديوان
ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون.
ويف �سبتمرب  2003عمل مفت�شا
بدرجة رئي�س ق�سم باملفت�شية
العامة يف الوزارة نف�سها.
ويف �أكتوبر  2007عينّ
ال�ش�ؤون
لوزير
م�ست�شارا
مكلفا
والتعاون
اخلارجية
الق�ضايا املغاربية والعربية
والإ�سالمية .وظل يف موقعه
حتى عني �سفريا لدى مملكة
البحرين.

وكالة
�أفادت
يوم
"رويرتز"
الأربعاء ،نقال عن
با�سم
املتحدث
ال�سلطة الق�ضائية يف
�إيران غالم ح�سني
ب�أن
�إ�سماعيلي،
املر�شد الأعلى علي
�سيعفو
خامنئي
عن ن�صف ال�سجناء
ال�سيا�سيني يف البالد.
وقالت �إن الزعيم الإيراين �سيعفو عن � 10آالف �سجني بينهم �سجناء
�سيا�سيون ،مبنا�سبة العام الإيراين اجلديد.
وقال املتحدث با�سم ال�سلطة الق�ضائية غالم ح�سني �إ�سماعيلي" :الذين
�سيتم العفو عنهم لن يعودوا �إىل ال�سجن .تقريبا ن�صف امل�سجونني يف
ق�ضايا تتعلق بالأمن� ،سيتم العفو عنهم �أي�ضا".

اجلي�ش الأردين يك�شف فئة الأ�شخا�ص
امل�صرح لهم بدخول العا�صمة عمان

ً
ً
ً
تعيني ال�سفري ر�شيد اخلطابي �أمينا عاما م�ساعدا للجامعة العربية ل�ش�ؤون الرقابة

ك�شف مدير التوجيه املعنوي
يف اجلي�ش الأردين ،العميد
خمل�ص املفلح ،يوم الأربعاء،
عن تفا�صيل �إغالق جميع املنافذ
�إىل العا�صمة عمان ،اعتبارا من
�صباح يوم اخلمي�س.
وقال املفلح ،يف ت�رصيحات
نقلها التلفزيون الأردين� ،إنه
"�سوف ي�سمح ملن تتطلب �أعمالهم
التنقل ،دخول العا�صمة عمان،
وفق ك�شوفات خا�صة ،بني
القوات امل�سلحة ،وامل�ؤ�س�سات
املعنية".
و�أ�ضاف� ،أن "القوات امل�سلحة،

مهمة الدولة يف لبنان ال تنتهي مع �إعالن التعبئة العامة

�سيكون العنوان االقت�صادي
واملايل وال�صحي حمور جل�سة
جمل�س الوزراء التي �ستُعقد يف
�سيطرح
ال�رساي احلكومي ،حيث ُ
مو�ضوع �سندات الدين مع بدء
ال�رسيان الفعلي لقرار تعليق دفع
�سندات "اليوروبوند" ، ،حيث
رسب عن
بد�أت �أ�صداء ايجابية تت� ّ

املفاو�ضات التي
جتري مع الدائنني،
من �ش�أنها �أن تنعك�س
توجه
إيجابا على
�
ً
ّ
احلكومة اللبنانية
لهيكلة ديونها.
وقد يكون م�رشوع
القانون املتعلّق
بـ " ا لكا بيتا ل
مدرجا
كونرتول"
ً
يف جدول اعمال جل�سة جمل�س
الوزراء  ،متهي ًدا لإقراره يف
جمل�س الوزراء و�إحالته اىل
جمل�س النواب لإقراره يف اقرب
وقت.
ومع ت�أكيد املوقف الر�سمي،
وال�سيما على م�ستوى الرئا�سات
الت�شدد يف
الثالث ،على وجوب
ّ

تطبيق الإجراءات التي اتخذتها
احلكومة وال �سيما يف ما خ�ص
مكافحة فريو�س كورونا عن طريق
التعبئة العامة ،ذكر مرجع امني
قررتها
كبري ّ
ان "الإجراءات التي ّ
احلكومة وجمل�س الدفاع الأعلى
�ستُطبق بحذافريها ،و�أُعطيت
التوجيهات الالزمة للقوى االمنية
املحدد
والع�سكرية �ضمن الإطار
ّ
لها.
واالولوية بالن�سبة اىل القوى
االمنية على اختالفها هي حفظ
االمن العام و�سالمة املواطنني
يف كل املناطق اللبنانية ،وثمة
تعليمات �صارمة قد �أُعطيت للقوى
االمنية والع�سكرية مبنع ح�صول
والت�شدد مع
اي �إخالل بالأمن،
ّ
املخلّني".

�ستكون موجودة
مداخل
على
و خما ر ج
ا لعا �صمة ،
ت�سمح
ولن
�شخ�ص
لأي
غري م�رصح له
لطبيعة عمله،
يدخلها"،
�أن
من
طالبا
الأردنيني ،خارج العا�صمة،
ب�أن "ال يفكروا بدخولها� ،إال
لل�رضورة".
و�أعلنت القوات امل�سلحة
الأردنية� ،صباح يوم الأربعاء،
�إغالق العا�صمة عمان من جميع
املنافذ اعتبارا من ال�ساعة
ال�سابعة �صباحا من يوم
اخلمي�س ،و�إىل �إ�شعار �آخر،
با�ستثناء الأ�شخا�ص امل�رصح لهم
من اجلهات املعنية املعروفة
للقوات امل�سلحة والأجهزة
الأمنية وح�سب طبيعة العمل.

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:
نورة عثمان حممد
فاطمة حمد �إدري�س
�أحالم حممود حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

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.

�أماكن على �سطح الأر�ض تنعدم فيها اجلاذبية الأر�ضية !

�سقطت
ملاذا
التفاحة على ر�أ�س
نيوتن؟ �س�ؤال تكرر
�أمامنا يف منهج
الفيزياء يف املدر�سة
وجوابه كان بفعل
اجلاذبية الأر�ضية
التي � ّأثرت على
التفاحة و�أ�سقطتها
العامل
على ر�أ�س
ِ
وما ح�صل بعد ذلك
من و�ضع قوانني ال
تنتهي!
لكن ماذا لو كان نيوتن يجل�س عند ال�شالل املقلوب يف جمهورية ت�شيلي� ،أو على جبل �أراغات�س يف �أرمينيا،
حيث يختلف �سلوك اجلاذبية الأر�ضية عن �سائر �أنحاء العامل! رمبا كانت التفاحة لت�صعد للأعلى حينها ولن
ريا يف االمتحانات!
يخرج لنا نيوتن بقوانني اجلاذبية التي � ّأرقتنا م�سائلها كث ً
يف هذا املقال ،نتحدّث عن �أماكن غام�ضة على �سطح الأر�ض يقل فيها ت�أثري اجلاذبية الأر�ضية �إىل درجة قد
وي�صبح اجتاه حركة الكائنات للأعلى ولي�س للأ�سفل!
تنعدم فيها ُ
ال�شالل املقلوب :يقع يف جمهورية ت�شيلي ،ويبدو �أن مياه هذا ال�شالل ّ
تتدفق للأعلى! عند �إلقاء نظرة فاح�صة،
ف�إن هذه الظاهرة يمُ كن تف�سريها من خالل هبوب رياح قوية للغاية تهب من حتت ال�شالل .لكن ُ
املثري لالهتمام
�أن ت�شيلي لي�ست املكان الوحيد الذي مت ت�سجيل ظاهرة غريبة كهذه فيه ،بل تتكرر هذه الظاهرة يف الهند
و�أ�سرتاليا حيث تنقلب مياه بع�ض ال�شالالت فيها ر� ًأ�سا على عقب.
البقعة الغام�ضة يف كاليفورنيا :افتتح جورج براثر هذا اجلذب اال�سياحي القائم على الوهم الب�رصي بالقرب
من �سانتا كروز ،كاليفورنيا يف عام  .1940هذا املبنى اخل�شبي يتواجد على موقع ك�أنه يتحدى اجلاذبية
بالفعل! حيث يتدفق املاء �إىل �أعلى.
جبل �أراغات�س :يف غرب �أرمينيا ،على بعد حوايل ثالثني كيلوم ً
رتا من احلدود الرتكية ،يتحدى هذا اجلبل
� ً
أي�ضا كل قوانني الفيزياء املعروفة ،بنهر يتدفق �صعودًا ،وحتى �سيارات تتدحرج من تلقاء نف�سها!
اله�ضبة املغناطي�سية :يف مقاطعة نيو برونزيوك الكندية ،من املعروف �أن ال�سيارات ت ّتجه �صعودًا عرب التل
من تلقاء نف�سها بفعل ت�أثري غام�ض من اجلاذبية.
 :Spook Hillتقع يف والية فلوريدا الأمريكية ،ومتتد على طول  62كم �صعودًا ،حيث ت�سلك ال�سيارات عليها
ً
�سلوكا غري ًبا تتحدى فيه قوانني الطبيعة ،حيث تتحرك ال�سيارات للخلف حتى �إن كانت متوقفة .ومت اكت�شاف
تتعر�ض لقوة معاك�سة
أنها
�
ك
التل
�صعود
يف
ا
ري
كب
ًا
د
جه
تبذل
اخليول
أن
�
مالحظة
بعد
ال�صدفة
مبح�ض
املنطقة
ً
ّ
�أو ت�صعد جبلاً وع ًرا.
منطقة  Cosmosالغام�ضة :تقع هذه املنطقة يف داكوتا اجلنوبية ،مبنطقة ُت�سمى “رابيد �سيتي” ،حيث تتجمع
فيها العديد من املظاهر اخلارقة ،كتالل مغناطي�سية ودوامات م�ضادة للجاذبية .ولعل �أ�شهر ما ُيثري غرابتها
�أن الزائر ال ي�ستطيع الوقوف عمود ًيا على الأر�ض� ،إمنا مائلاً بزاوية  20درجة ،كما �أن الإدراك الب�رصي يتعر�ض
للت�شويه يف املنطقة بحيث يمُ كن �أن ترى الأ�شخا�ص �أق�رص مما هم عليه �أو �أطول على ح�سب مكان وقوفهم.

�سرقة “غريبة من نوعها” داخل حمل جتاري

يف �رسقة و�صفتها �أكرث من و�سيلة �إعالمية
�أملانية ب�أنها “غريبة” من نوعها� ،رسقت �سيدة
حوايل  140من �ألواح ال�شكوالتة .و�ألقي القب�ض
على ال�سيدة ،التي ال ُيعرف بعد �سبب �رسقتها
لهذه الكمية الكبرية من ال�شوكوالتة.
غالب ًا ما ي�رسق الل�صو�ص عدة �أ�شياء ثمينة
تُ قدر قيمتها املالية باملاليني� ،إذ ي�ضع
الل�صو�ص خطة محُ كمة من �أجل حتقيق هدفهم،
والذي ُيراعي عدة عنا�رص من بينها :الزمان
واملكان وطبيعة الب�ضاعة امل�رسوقة والأهم من
كل ذلك قيمتها.
يد �أن �سيدة �أملانية �رضبت كل هذه الأ�شياء
بعر�ض احلائط ،وقررت القيام ب�رسقة و�صفتها
بع�ض ال�صحف الأملانية ب�أنها “غريبة من

نوعها” ،ففي مدينة هامبورغ
�رسقت امر�أة �أملانية (41
عام ًا) حوايل  140من �ألواح
ال�شكوالتة دفعة واحدة ،يف
واحد من املحالت التجارية
الكبرية يف البالد.
�صحيفة
و�أ�شارت
“�شتوتغارته ت�سايتونغ” �أن
ال�سارقة ،ا�ستعانت بعربة
الت�سوق بهدف ت�سهيل مهمتها
يف �رسقة �ألواح ال�شكوالتة،
حيث �أخذت يف و�ضعها داخل العربة الواحدة
تلو الأخرى ،واجتهت بعد ذلك خارج املحل
وك�أنها مل تفعل �أي �شيء.
وتابع نف�س امل�صدر �أنه مت اكت�شاف �أمر الل�صة
بعد خروجها من املحل بعد وقت ق�صري للغاية.
و�أ�ضاف �أنه مت توقيف املر�أة وا�ستدعاء ال�رشطة
�إىل عني املكان .ويف نف�س ال�سياق� ،أفادت
�صحيفة “زود دويت�شه ت�سايتونغ” �أن قيمة �ألواح
ال�شوكالته امل�رسوقة تُ قدر بحوايل  200يورو.
و�أردف نق ً
ال عن متحدث با�سم �رشطة مدينة
هامبورغ� ،إنه ال يعرف �سبب �رسقة املر�أة لهذه
الكمية الكبرية من �ألواح ال�شكوالتة .وتوجد
املر�أة الآن رهن االعتقال االحتياطي ،ح�سب ما
�أورد نف�س امل�صدر الأملاين.

�أندر و�أغلى �أنواع ال�شاي على م�ستوى العامل
فبع�ض �أوراق ال�شاي نادرة للغاية وقد تكلفكم ثروة طائلة! لذلك دعونا نتعرف على بع�ض �أندر
و�أغلى �أنواع ال�شاي من حول العامل
� /1شاي زهرة تاين �شي  170 ,دوالر للكيلوغرام
ال يعد هذا ال�شاي من الأنواع الباهظة الثمن� ،إال �أنه من �أحد
�أكرث �أنواع ال�شاي ال�صيني فائدة و نفع ًا لل�صحة .يقول البع�ض
�أنه قد يعالج الأرق والعديد من حاالت التح�س�س� .أما بالن�سبة �إىل
طعمه ،فقد و�صفه البع�ض
بطعم زهرات الربوكلي!
� /2شاي Gyokuro,
 650دوالر للكيلوغرام
ميتاز هذا ال�شاي الياباين بلون �أخ�رض الي�شم ،كما
ميتاز �أي�ض ًا ب�أنه ال ينمو �إال يف الأماكن الظليلة كما يحتاج
�إىل فرتة ثالثة �أ�سابيع تقريب ًا من التح�ضري لي�صل �إىل احلالة
املنا�سبة .وبالتايل يعتمد هذا ال�شاي على التقاليد اليابانية
املبنية على ال�صرب.
� /3شاي  1000 Poo Poo Pu-Erhدوالر للكيلوغرام
هناك �سبب معني وراء ت�سمية هذا ال�شاي بهذا اال�سم ،فكلمة “poo
 ”pooتدل على �أنه م�صنوع من ف�ضالت احل�رشات .لكن الأمر الغريب �أن
طعم هذا ال�شاي رائع على الرغم من مكوناته الغريبة! ومبا �أن �سعر
الكيلوغرام يقدر بحوايل  1000دوالر� ،أظن �أن طعمه يجب �أن يكون لذيذ ًا
الي�س كذلك؟
 /4ال�شاي االمرباطوري الف�ضي,
 1850دوالر للكيلوغرام
هذا النوع باهظ الثمن! بالرغم من �أن �سعره كان يقدر ب  400دوالر
للكيلوغرام فقط� ،إال �أنه �سعره حلق عالي ًا عام  2014لي�صل �إىل 1850
دوالر!
� /5شاي الرباعم الذهبية الأ�صفر,
 3000دوالر للكيلوغرام
تغطى �أوراق هذا ال�شاي العجيب
بالذهب من عيار  24قرياط ،والطريقة الوحيدة لال�ستمتاع بهذا ال�شاي
الذهبي هي بزيارة �سنغافورة.
� /6شاي Panda Dung,
70,000دوالر للكيلوغرام
هل تعرفون ال�سبب وراء ت�سمية
هذا ال�شاي؟ ال تقلقوا لي�س م�صنوع ًا من ف�ضالت دب الباندا! �إال
�أن ف�ضالت هذا الدب اللطيف
ت�ستخدم ك�سماد �أثناء زراعة
ال�شاي.
� /7شاي Dà Hóng Páo,
/1,200,000 7دوالر للكيلوغرام
هذا ال�شاي ا�ستطاع �أن ُي�شفي االمرباطور مينغ يف �أحد املرات ،يقدر
�سعره اليوم ب  1.2مليون دوالر للكيلوغرام الواحد

بيع كمبيوتر نادر ب� 460ألف دوالر يف مزاد علني

مت بيع كمبيوتر نادر من نوع “”Apple-1
يعود �إىل عام  1976ب�سعر قيا�سي يف مزاد
علني يف مدينة بو�سطن الأمريكية هذا
الأ�سبوع.
ووفقا ل�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية،
ف�إن الكمبيوتر ،الذي يعمل ب�شكل كامل،
بيع مببلغ يقدر بـ � 459ألف دوالر يف املزاد،
بالإ�ضافة �إىل جمموعة تخ�ص م�صمم منتجات
�آبل.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن املجموعة احتوت
على جهاز “ماكينتو�ش بور بوك” موقع من
قبل �ستيف جوبز ،مت بيعه مقابل 12600

دوالر ،و�شعار �أبل النيون
مقابل  1915دوالرا ،كما مت
بيع �ساعة من حملة �إعالنات
“فكر ب�شكل خمتلف” للعالمة
التجارية مقابل  1375دوالرا.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة املزادات�“ :إن Apple-1
لي�س جمرد �أعجوبة براعة
احلو�سبة املبكرة ،بل املنتج
الذي �أطلق ما هو اليوم واحدة
من �أكرث ال�رشكات قيمة وجناحا

يف العامل”.
مت �إنتاج حوايل  200جهاز ،Apple-1
باع منها جوبز وفوزنياك ما جمموعه ،175
ومت �رشاء هذا اجلهاز من قبل متجر “�سوفت
وير هاو�س” للكمبيوتر يف غرب مي�شيغان
يف الثمانينيات ،وعر�ض فيه قبل �أن ينتهي
به املطاف يف التخزين ،ثم انت�شله خبري
“ Apple-1كوري كوهني” ليعر�ض �أخريا
يف املزاد العلني يف والية كاليفورنيا
الأمريكية.

5

اجلمعة 2020 /03 / 20

ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد ()115

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

االرتريون يف املهجر ينظمون ان�شطة دبلوما�سية �شعبية

نظم االرتريون يف ال�سويد و�سوي�سرا وا�سرائيل وهولندا �سمنارات حول االو�ضاع
الراهنة يف البالد وان�شطة �شملت االحتفال بالثامن من مار�س اليوم العاملي للمر�أة.
ووفق املعلومات الواردة الينا  ،عقد الربوفي�سور االرتري قديون اباي� ،سمنارا
لالرتريني يف ا�ستوكهومل ويوتبوري ال�سويدية تركز حول االو�ضاع الراهنة يف البالد
وت�شجيع اال�ستثمار ،واو�ضح بان املرحلة التي وجلنا اليها حتملنا م�س�ؤولية لتعزيز
امل�ساهمة الواعية من اجل اجناح اجلهود اجلارية لبناء وطن مزدهر يت�سم بوحدة
املواطنني يف الداخل واملهجر والعدالة االجتماعية.
وقال الربوفي�سور /قديون ،ان " ال�شعب االرتري �شعب � َّأمن ال�سالم وال�سيادة
بوحدته املتينة ووفائه وا�ست�شهاده حمافظا على قيمه وتفانيه "،كما قدم تو�ضيحا
مف�صال حول اتفاقية ال�سالم التاريخية بني ارتريا واثيوبيا و�سبل تطوراتها  ،داعيا
للعمل بتقوية التاطريوالتنظيم من اجل بناء ارتريا احلرة اخلالدة ب�صمود ووحدة �شعبها
دون منح فراغات للعدائيات الفا�شلة.
يف اخلتام دعا الربوفي�سور /قديون اباي ،كافة املواطنني لال�ستفادة من ثروات
وخريات بالدهم باال�ستفادة من فر�ص اال�ستثمار التي اتاحتها احلكومة االرترية
للمواطنني.
َّ
من جهته ذكر رئي�س الت�صدي اجلماهريي يف ا�ستوكهومل ال�سيد /زر�ؤوم براخي،
ال�ستمرارية وعي املواطنني من اجل اجناح الربامج اال�ستثمارية والتنموية مثلما
حتققت ال�سيادة وال�سالم بف�ضل �صمود وت�صدي ال�شعب واحلكومة االرترية.
كما احتفل االرتريون بالثامن من مار�س اليوم العاملي للمر�أة حتت �شعار " اىل االمام
حتى التحرر الكامل" يف مدن لو�سرن ومونتي ونو�شاتيل ولوزان وبيلبني وكور
ال�سوي�سرية وا�ستوكهومل و�أوب�ساال و�أوربرو ويوتوبوري وا�سكارا/ليد�شوبينغ ويفلي
ويون�شوبينغ/اونبي ولوند وماملو وهي�سلهومل وا�سموالند ال�سويدية وام�سرتدام
الهولندية و�ضواحيها وتلأبيب اال�سرائيلية.
وقدمت يف املنا�سبة كلمات احتاد املر�أة االرترية ،مو�ضحة دور املر�أة االرترية يف
نيل احلرية وحماية ال�سيادة وبرامج اعادة االعمار.
واو�ضح يف املنا�سبات التي �شهدت برامج ثقافية وفنية تعاون اجلميع مل�ضاعفة
ت�أطري االجيال احلديثة.

االرتريون املثقفون يتخذون خطوات لت�أمني
املواطنني من وباء فريو�س كورونا
يتخذ العلماء املقيمون يف اخلارج خطوات تركز حول رفع الوعي واملعرفة لوقاية املواطنني
من وباء فريو�س كورونا يف الدول التي يقيمون فيها ،عرب �سمنارات وم�ؤمترات هاتفية وحما�ضرات
عربالفيديو.
وقال كل من الدكتورة �/سنايت ابرهام وتكئي ت�سفاي وهانا هبتو املقيمون يف الواليات
املتحدة االمريكية يف م�ؤمتر هاتفي اجروه يف اخلام�س ع�شر من مار�س ان فريو�س كورونا امل�سمى
بـ "كوفيد – "19واحدا من عينات تعرف بفريو�س مار�س و�سار�س اال انه يتميز ب�سرعة االنت�شار
واال�صابة.
وذكر ه�ؤالءالعلماء بان فريو�س كورونا ي�ستغرق ما بني �ساعتني او ثالث �ساعات يف احلديد
والبال�ستيك واخل�شب ،اال انه ال ي�ستغرق اكرث من � 3ساعات يف الهواء  ،وميكن اال�صابة يف حال
مالم�سة العني واالنف بعد مالم�سة االثاث املذكورة ،داعني لنظافة االيدي والوجه تفاديا
لال�صابة بالفريو�س.
وقالو ان "فرتة ح�ضانة فريو�س كورونا ي�ستغرق من يومني اىل  14يوما ،ويف حال ظهرت
اعرا�ض املر�ض خالل  14يوما ،تتاكد ا�صابة ال�شخ�ص بالفريو�س يف كافة االعمار ،وتعد احلمى
وال�سعال اجلاف و�ضيق التنف�س من اهم اعرا�ض املر�ض ،مو�ضحني باتخاذ خطوات مهمة لتفادي
اال�صابة كتقليل التجمعات يف الدول التي تف�شى فيها الفريو�س واحلد من ال�سالم بااليدي
وتباعد امل�سافات بقدر االمكان والتقليل من التنقل وال�سفريات القريبة والبعيدة اال عند
ال�ضروريات.

�إعـــالنات
و�صلت ال�سيدة /فاطمة �آدم حممود ،اىل املحكمة ال�رشعية يف قلعلو مع بنتها التي يقدر عمرها
بنحو ثالث �سنوات من منطقة قارورة وتقول �أختفى زوجي وا�سمه احمد حممد حممود ،ملدة �أربع
�سنني وال ادري هل هو حي �أم ميت .وتقول �أنا تعبت يف توفري القوت ال�رضوري لنف�سي ولإبنتي
وبناء على طلب
والآن انا موجودة يف مديرية قلعلو ،و�أنها مت�رضرة من غيابه ا�شد ال�رضر .لذا
ً
ال�سيدة  /فاطمة ادم حممود ،تطلب املحكمة من ال�سيد /احمد حممد حممود .ان يح�رض �شخ�صيا
او من ينوب عنه يف يوم 2020/ 3/ 30م اىل حمكمة قلعلو ال�رشعية ،و�إال ف�إن املحكمة �سنتظر
يف الق�ضية غيابيا.
حمكمة قلعلو ال�شرعية
***********************
تقدمت ايل حمكمة اغردات ال�رشعية ال�سيدة � /سمرية �شفا حممد ،بدعوى تقول فيها ب�أن زوجها
رم�ضان احمد �سعد ،تركها وطفلها و�سافر اىل جهة جمهوله .ومل يرتك لها ما تنفق منه على
نف�سها و�إبنها ،كما مل ير�سل لها بعد �سفره .و�إ�ستمر غيابه مدة خم�س �سنوات عانت خاللها كثري ًا
من النفقة والع�رشة الزوجية  .عليه ت�أمر املحكمة املدعى عليه او من ينوب عنه باحل�ضور اىل
حمكمة �أغردات ال�رشعية خالل فرتة اق�صاها  15يوما خم�سه ع�رش يوم ًا من ت�أريخ �صدور الإعالن
يف جريدة �إرتريا احلديثة  .ويف حال عدم ح�ضورك �سوف تنظر املحكمة يف الدعوى غيابي ًا .
حمكمة �أغردات ال�شرعية
**********************
تقدمت اىل املحكمة ال�سيدة � /سمية عند ميكائيل تخ�ستي قالت ب�أنها زوجة �رشعية لل�سيد /
علي يعقوب قطني ،وانها تطلب الطالق النها ت�رضرت منه من حيث النفقة والع�رشة الزوجية
فعلى املدعى عليه احل�ضور �شخ�صي ًا او من ينوب عنه بجل�سة 2020 /4 /9م و�إال فاملحكمة �سوف
تتخذ الإجراء الالزم يف غيابه .
املحكمة �ألأقليم الأو�سط ال�شرعية ب�أ�سمرا
*******************
تقدمت اىل املحكمة ال�سيدة  /رحمة �سعيد حامد ،قالت ب�أنها زوجة �رشعية لل�سيد � /صالح
يا�سني �صالح وانها تطلب الطالق النها ت�رضرت منه من حيث النفقة والع�رشة الزوجية فعلى
املدعى عليه احل�ضور �شخ�صي ًا او من ينوب عنه بجل�سة 2020 /4 /7م و�إال فاملحكمة �سوف تتخذ
الإجراء الالزم يف غيابه .
املحكمة الإقليم الأو�سط ال�شرعية ب�أ�سمرا
*******************
قدمت ال�سيدة  /خديجة حامد علي ،عر�ض ًا قالت فيه تويف زوجي املرحوم  /حجي عبي عمر
،بتاريخ 2019 /11 /20:م وترك من الورثة عدد  7التاىل ا�سمائهم
 /2علي حجى عبى
			
زوجته
		
 /1خديجة حامد علي
ابنه
حجى عبى
 /4فاطمة
			
ابنه
 /3ادم حجى عبى
ابنته
ابنه
 /5من�صور حجى عبى
ابنه
� /6صالح حجى عبى
ابنه
 /7خالد حجى عبى
وعلى من يدعيى ب�أالرث او يعرت�ض ان يتقدم اىل املحكمة ال�رشعية قندع بتاريخ /04 /13
2020م
حمكمة قندع ال�شرعية
وا�شار االطباء االرتريون اىل ان الفلفل االحمر َّ
"ال�شطة "والبهارات واالطعمة احلارة تقي من
اال�صابة ،ماهي اال اقوال تفتقد اىل املعرفة العلمية ،م�شددين على تناول االغذية اجليدة لرفع
قدرة املناعة من الفريو�س الذي مل يجد حتى االن لقاح او �أي عالج .
ان فريو�س كورونا ينت�شر ب�سرعة فائقة يف اماكن التجمعات ونتيجة لذلك منعت الدول
االوروبية وامريكا وال�صني والدول االفريقية التي ت�ضررت بالفريو�س جتمعات ي�شارك فيها اكرث
�سواء كانت جتمعات اجتماعية و�سيا�سية ودينية وغريها من التجمعات.
من � 50شخ�صا
ً
يذكر �أنه ورغم خلو البالد حتى االن من الفريو�س ،اال ان �سرعة انت�شاره يف منطقتنا والعامل
وا�صابة بع�ض دول اجلوار بالفريو�س ظلت ت�صدر وزارة ال�صحة عرب مراحل معلومات وتوجيهات
م�ستمرة لالرتريني واالجانب املقيمني يف ارتريا.
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القراء االعزاء
تتناول �صفحة القانون من اجل
الوئام والتنمية يف عدد اليوم قانون
الوراثة يف القانون املدين .قراءة
ممتعة.
مدخل
الهدف من مو�ضوع اليوم هو ن�رش
املعرفة والوعي باحلقوق التي مينحها
قانون املرياث للنا�س والواجبات التي
يحملها لهم .عندما نتحدث عن املرياث
امنا نتحدث عن املمتلكات والرثوات.
ويف التاريخ االن�ساين ان مفهوم ملكية
املمتلكات ي�سبق قانون املرياث .وعندما
بد�أ النا�س يف العي�ش امل�شرتك ويف �شكل
جمموعات وا�رس وعائالت ،بد�أوا اي�ضا يف
انتاج املمتلكات واال�شياء االخرى التي
تهم حياتهم اليومية .يف ذلك احلني كانت
ملكية املمتلكات ت�أخذ ال�شكل اجلماعي.
ثم وب�شكل تدريجي بد�أت امللكية الفردية
يف الظهور .وتفيد �سجالت التاريخ انه
وبظهور امللكية الفردية بد�أ النا�س يف نقل
ممتلكاتهم بالوراثة.
قانون املرياث جزء من القانون املدين،
والذي يبني طرق نقل املمتلكات عندما
يتوفى مالكها اىل �شخ�ص اخر هو الوارث.
الهدف اال�سا�سي لهذا القانون هو العمل على
نقل املمتلكات التي تركها وراءه ال�شخ�ص
املتويف اىل ورثته ب�شكل قانوين ونظامي.
ويف القانون املدين لدولة ارتريا ل�سنة
 2015الذي ينتظر التطبيق فان قانون
املرياث يقع �ضمن الكتاب الثالث مق�سما اىل
اربعة موا�ضيع .واذا ر�أينا هذه املوا�ضيع
االربعة الرئي�سية جندها ت�شمل:
 احلدود العامة لقانون املرياث :متىويف اى مكان يتم فتح مو�ضوع املرياث؟ وما
هي املمتلكات التي ال تدخل يف املرياث؟
وما ال�رشوط التي يجب ان يوفيها ال�شخ�ص
لي�صبح وارثا؟
 التوريث بدون و�صية :يقدم قانوناملرياث ردود على ا�سئلة من نوع عندما
يتويف �شخ�ص ما بدون ان يو�صي فلمن تنقل
ممتلكاته؟ و ب�أي ا�سلوب تنقل؟
 التوريث الذي يتم بالتو�صية :ماالتو�صية؟ ما ال�رشوط الواجب توفرها
يف التو�صية وما انواعها؟ وما ا�ساليبها
وما مربرات وقف والغاء الو�صية وا�شياء
اخرى.
 التحقق من الوراثة :يتعلق هذااملو�ضوع باال�شياء التي يجب القيام بها
بعد موت ال�شخ�ص مثل التحقق من املرياث
ووظائفها والتعرف على ممتلكات املتوفى
وعلى الورثة واخليارات التي لهم يف
املرياث وديون املتويف.
 دفع املرياث :كيف يتم دفع املرياث بعدالتحقق من املمتلكات مو�ضوع الوراثة.
 .1احلدود العامة لقانون املرياث
 .1فتح املرياث واملمتلكات التي ال تدخل
يف املرياث
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قانون املرياث يف القانون املدين

�أ) فتح التوريث
عندما يغادر االن�سان هذا العامل ميتا
فان ممتلكاته او ثروته يتم نقلها ح�سب
قانون املرياث .ال ي�سمح قانون املرياث
بان ينقل ال�شخ�ص ممتلكاته اىل ورثته وهو
حي ،ولذا فان احلق يف املرياث كمبد�أ هو
مو�ضوع يثار فقط بعد املوت.
يتم فتح التوريث من حلظة موت املورث.
ان التو�ضيح الكايف ملتى يتم فتح التوريث
له اهمية كبرية يف معرفة من من بني ورثة
املتويف كان حيا وقت وفاته ومن منهم تويف
قبله وبالتايل ميكن تاكيد اهلية الورثة يف
الوقت الذي ميوت فيه املتويف.
ينطلق القانون املدين من االميان بان
املمتلكات والرثوات التي تكون من ن�صيب
الفرد توجد يف حمل اقامته اال�سا�سي،
وبالتايل فان التوريث يفتح يف املكان
الذي كان يعتربه املتويف حمل اقامته
اال�سا�سي .وان والية التقا�ضي يف الق�ضايا
املتعلقة بالوراثة هي للمحكمة التي توجد
يف حمل االقامة اال�سا�سي للمتويف .فمثال،
لنقل ان احد االباء قد �سافر من مدينة عدي
قيح التي يعي�ش فيها مع ا�رسته وهو يعمل
يف التجارة اىل مدينة قندع لر�ؤية اخته.
وانه قد تويف مبر�ض امل به يف امل�ست�شفى
املرجعي ملدينة قندع بعد ا�سبوع.
وان تويف هذا الرجل يف مدينة قندع فان
املحكمة املخولة للنظر يف اى ق�ضية تتعلق
بوراثته هي املحكمة االهلية املوجودة يف
مدينة عدي قيح حيث يعي�ش ويعمل ب�شكل
ا�سا�سي.
وباالرتباط مع ذلك ،يحمل القانون
املدين املحاكم م�س�ؤولية ت�سجيل الظروف
املتعلقة بق�ضايا التوريث التي تفتحها
واتاحة املعلومات امل�سجلة يف تلك
ال�سجالت لكل من يقول انه لديه م�صلحة.
ب) املمتلكات التي ال تدخل يف املرياث
كما مت �رشحه يف مدخل هذا املقال
فان هدف قانون املرياث هو نقل حقوق
وواجبات املورث اىل الورثة .ومع ذلك فان
ذلك ال يعني ان كل حقوق وواجبات املورث
ميكن ان تنقل اىل الورثة اذ ان بع�ض
احلقوق والواجبات تتوقف مبوت املتوفى
وبطبيعتها ال ميكن نقلها اىل االخرين.
احلقوق والواجبات التي تنتقل اىل الورثة
هي التي ال تنقطع مبوت املورث .فمثال بعد
ان تخرج �شاب ما بدرجة االمتياز ك�صيديل
من كلية العلوم ال�صحية با�سمرا وعمل يف
م�ؤ�س�سة ت�ستثمر يف املجال ال�صيديل براتب
جيد ويف يوم من االيام يتعر�ض حلادث �سري
ويفارق احلياة .عالقة العمل القانونية
والتعاقدية التي كانت قائمة بني هذا
ال�شاب وامل�ؤ�س�سة ال تقبل بطبيعتها النقل
اىل اال�رسة او الورثة ويعود ال�سبب يف ذلك
اىل ان حقوق العمل التي كان يتمتع بها
ذلك ال�شاب تعود اىل م�ؤهالته ال�شخ�صية
وبالتايل تتوقف بعد موته وال تنتقل اىل

ورثته .ومع ذلك من املهم ادراك ان حقوقه
يف العمل كا�ستحقاق نهاية اخلدمة تخ�ص
الورثة .واذا راينا مثال اخر ،اذا كان
هنالك عامل بناء �صاحب مهارات خا�صة
فبينما كان يعمل يف زخرفة مباين خمتلفة
وقع من الطابق الثالث الحد املباين ومات
وبالتايل توقف العمل يف املبنى .جند ان
القانون ال ي�سمح لورثة املتويف ان يطلبوا
من مالك املباين ان يقوموا بالعمل مكان
املتويف وت�سليمها لهم بعد ان تكتمل.
وال�سبب يف ذلك هو ان العمل كان عمال
تعاقديا مت التو�صل اليه اخذا يف االعتبار
م�ؤهالت املتويف وقد انقطع بوفاة �صاحبه.
ومع ذلك فان العمل الذي مل يكتمل اذا كان
من املمكن ا�ستكماله عن طريق عامل بناء
ماهر اخر دون ان ينح�رص يف العامل املتويف
او تاكد ان املتويف كان قد تلقي مبالغ من
املال قبل ان يكمل ذلك العمل فان مالك
االعمال التي مل تكتمل ميكنهم ان يطلبوا من
ورثة املتويف ان يقوموا با�ستكمال ما تبقى
او ان تعاد اليهم االموال التي دفعت م�سبقا
للمتويف قبل ا�ستكمال العمل .الر�سالة
التي نود التاكيد عليها هنا هى انه ما مل
تكن هذه احلقوق تعود للمتويف �شخ�صيا
او كانت عبارة عن التزامات كان يقوم بها
نتيجة م�ؤهالته ال�شخ�صية  ،فانه يجب
علينا مالحظة ان كل احلقوق والواجبات
التي كانت له ميكن ان تنتقل اىل ورثته.
وان كانت كل ممتلكات املتويف وثروته
داخلة يف عملية التوريث وتورث لورثته
اال ان القانون املدين قد و�ضع جانبا بع�ض
املمتلكات باعتبار انها ال تورث .واذا مل
يكن القانون قد حدد بو�ضوح ان هناك
ا�شخا�ص تعنيهم هذه املمتلكات ،فان
الورثة ال ي�ستطيعون املطالبة بها فقط الن
التوريث يتم تاكيدها عرب املحكمة .وميكن
تقدمي امثلة لبع�ض املمتلكات التي ال تدخل
يف املرياث:
االموال التي يتم احل�صول عليها
•
نتيجة التامني على احلياة
االموال التي يتم احل�صول عليها من
•
املعا�ش والتعوي�ضات
ان التامني على احلياة يعني التعاقد
الذي يدخل فيه �شخ�ص مع م�ؤ�س�سة التامني
لتقوم بدفع مبلغ معني ل�شخ�ص اخر بعد
موته .يف ذلك العقد ي�ستطيع ال�شخ�ص
امل�أمن ان يطلب من م�ؤ�س�سة التامني ان
تدفع ل�شخ�ص حمدد بذكر ا�سمه او يطلب
بان يدفع للورثة او حتي ي�ستطيع التعاقد
دون ذكر امل�ستفيد.
ان هذا املبلغ الذي يعود اىل املتويف
والذي ا�صبح دخال من التامني اذا كان
التعاقد قد مت بدون حتديد للم�ستفيد او
اذا كان التعاقد مل�صلحة الورثة فان مبلغ
التامني ي�صبح جزء من املرياث .وان الورثة
يتقا�سمونه ح�سب ن�صيب كل منهم .ولكن اذا
كان املتويف قد دخل عقد التامني طالبا ان

يدفع املبلغ ل�شخ�ص حمدد باال�سم ،فان
مبلغ التامني يخ�ص فقط ال�شخ�ص الذي ذكر
ا�سمه .وال ي�سمح القانون للورثة املطالبة
بان يق�سم املبلغ فيما بينهم باعتباره جزء
من املرياث .فمثال ،اذا كان املتويف قد
دخل عقد تامني قدره  30000نقفة (ثالثني
الف نقفة) قيل وفاته دون ان يحدد امل�ستفيد
من التامني ثم فارق احلياة باملوت فان
هذا املبلغ يدفع لورثته .وعلى العك�س
من ذلك اذا كان امل�ستفيد من مبلغ التامني
ح�سب العقد هو �صديقه الذي يدعى عبده
فان املبلغ وان كان جزء من املرياث اال انه
يعني عبده فقط ولي�س الورثة.
والنوع الثاين من املمتلكات الذي لي�س
جزءا من املرياث هو االموال الناجتة من
املعا�ش والتعوي�ضات .الهدف من املعا�ش
هو املبلغ الذي يدفع لل�شخ�ص الذي كان
يعمل يف م�ؤ�س�سة اذا اوقف عن العمل
لو�صوله �سن معينة هي �سن املعا�ش حتي
ال يعجز عن �رصف نف�سه وا�رسته .وان
القانون هو الذي يحدد منهم اال�شخا�ص
الذين يدفع لهم املعا�ش ولي�س جمرد
الورثة .وبنف�س الطريقة ،كون الوارث كان
ي�ستفيد من معا�ش املتويف فان القانون ال
ي�سمح له ان يكون امل�ستفيد من املعا�ش.
وال�سبب يف ذلك هو ان املعا�ش يخ�ص
ا�شخا�ص معينني ويجب ادراك انه لي�س من
احلقوق التي تنقل بالوراثة.
واذا كان هنالك عقد للتعوي�ض يدفع
بعد املوت ،فان امل�ستفيد بعد موت
املتعاقد هو ال�شخ�ص املذكور يف العقد
كم�ستفيد ولي�س الورثة .فمثال ،اذا قلنا
ان �شخ�ص كان يعمل موظفا لدى م�ؤ�س�سة
تنتج ماكينات ثقيلة .وباخذ خطورة العمل
بعني االعتبار يتم توقيع عقد بني امل�ؤ�س�سة
واملوظف وان م�ضمون العقد كان يفيد بانه
اذا تعر�ض املوظف حلادث يف العمل ي�ؤدي
اىل وفاته فانه �سيتم دفع مبلغ معترب
ال�رسته .ان ال�شخ�ص املذكور قد اتفق لدفع
هذا املبلغ خلالته التي ربته منذ ال�صغر
بعد موت والدته .ول�سوء احلظ يتعر�ض
ذلك املوظف حلادث اثناء العمل ويتوفى
ب�سببه .والن املتويف كان قد او�صي بان
يدفع مبلغ التعوي�ض خلالته فان ذلك
املبلغ لي�س جزءا من املرياث .وان ورثته
كاالخوة ال ي�ستطيعون املطالبة بهذا
املبلغ كمرياث .ولكن رمبا يف حالة وفاة
خالته قبل ا�ستالم ذلك املبلغ من امل�ؤ�س�سة
فان مبلغ التعوي�ض ال ميكن ان ينقل اىل
ورثتها.
ا�ضافة اىل انه كنتيجة لل�رضر الذي
ت�سبب فيه موت املتويف اذا تقرر تعوي�ض
عن اال�رضار املعنوية واملادية التي حلقت
بزوجة املتويف وابنائه ووالديه اواقارب
اخرين ،فانه يعترب ممتلكات ال تدخل يف
املرياث وال ميكن نقله للورثة االخرين.
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رغم �إلغائه ب�سبب كورونا ..مهرجان الأق�صر
لل�سينما الأفريقية يعلن جوائز دورته التا�سعة "The Train of Salt and Sugar
" يح�صد جائزته الدولية الثالثة

عقدت اللجان التحكيمية مبهرجان
الأق�رص لل�سينما الأفريقية ،اال�سبوع
املا�ضي م�ؤمترا �صحفيا �أعلنت فيه
جوائز الدورة احلالية التا�سعة
للمهرجان ،الذي مت �إلغاء جميع
فعالياته بناء على قرار من رئي�س
جمل�س الوزراء امل�رصي م�صطفى
مدبويل ،يف �إطار الإجراءات
االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س
كورونا.
وح�رض امل�ؤمتر ال�سيناري�ست �سيد
ف�ؤاد رئي�س املهرجان واملخرجة عزة
احل�سيني مديرة املهرجان وحممود
حميدة الرئي�س ال�رشيف للمهرجان
والفنان م�صطفى �شعبان و�أع�ضاء
جلان التحكيم و�ضيوف املهرجان
الأفارقة.
ومت �إعالن اجلوائز مبنح جلنة
النقاد الدولية ”فيربي�سي“ جائزة
�أح�سن فيلم لـ“والد نايف“ للمخرج
مامادو ديا من ال�سنغال� ،أما جلنة
حتكيم م�سابقة الأفالم الق�صرية
فقد قررت منح تنويه خا�ص لفيلم
”حبيب“ من �إخراج �شادي علي
من م�رص وذلك لتميزه يف الأداء
التمثيلي.
وذهبت جائزة �أح�سن �إ�سهام فني يف
فيلم روائي ق�صري وهي (�شهادة تقدير
وقناع توت عنخ �آمون الربونزي)
ونالها فيلم ”طيف الزمكان“ للمخرج
كرمي تاجوات من املغرب وذلك
ل�شجاعته يف ال�رسد وخ�صو�صية
التعبري الب�رصي وا�ستخدامه اخلالق
ل�رشيط ال�صوت.
ونال جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة
الفيلم الروائي الق�صري ”را�ستا“
للمخرج �سمري بن �شيخ وهو �إنتاج

م�شرتك ل�ساحل العاج واجلزائر وهي
(قناع توت عنخ �آمون الف�ضي) وذلك
لتميزه باحلبكة الدرامية وقدرته
على تقدمي نظرة �إن�سانية لو�ضع
�سيا�سي معقد يجرب فيه الأطفال على
حمل ال�سالح.
ومنحت جائزة النيل الكربى
لأح�سن فيلم روائي ق�صري وهي
(قناع توت عنخ �آمون الذهبي) لفيلم
”بابلينجا“ للمخرج فابيان داوو من
بوركينا فا�سو.
ويف امل�سابقة الدولية لأفالم
الديا�سبورا نال جائزة �أح�سن �إ�سهام
فني (�شهادة تقدير وقناع توت
عنخ �آمون الربونزي) فيلم ”�سيدة
النيل“ للمخرج عتيق رحيمي �إنتاج
بني رواندا وفرن�سا� ،أما جائزة
جلنة التحكيم اخلا�صة (قناع توت
عنخ �آمون الف�ضي) فقد ذهبت لفيلم
”بابي�شا“ للمخرجة مونيا مدور
ب�إنتاج بني اجلزائر وفرن�سا.
وح�صد جائزة النيل الكربى لأح�سن
فيلم (قناع توت عنخ �آمون الذهبي)
فيلم ”قطار امللح وال�سكر“ من �إنتاج
م�شرتك لثالث دول هي موزمبيق
وجنوب �إفريقيا والربتغال ،وذلك
لت�صويره امل�ؤثر واملثري للم�شاعر
واملزج بني احلياة واملوت يف عر�ض
م�ؤثر للإرادة الب�رشية التي ال تنك�رس
يف موزمبيق التي مزقتها احلرب.
وب�ش�أن م�سابقة الأفالم الت�سجيلية
الطويلة فقد جاءت جوائزها بح�صول
فيلم ”�أمي� ..إين �أختنق ..هذا هو
�آخر فيلم يل عنك“ للمخرج جريميايا
موزي�س من لو�سوتو ،جائزة �أح�سن
�إ�سهام فني يف فيلم ت�سجيلي طويل
(�شهادة تقدير وقناع توت عنخ �آمون

يوا�صل فريو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد )-19االنت�شار عاملياً،

ويوا�صل �أي�ض ًا اقتحامه حلياة
م�شاهري الفن� ،إذ �أعلنت املمثلة

وح�صد
الربونزي)،
نف�س الفيلم جائزة جلنة
التحكيم اخلا�صة للفيلم
الت�سجيلي الطويل وهي
(قناع توت عنخ �آمون
الف�ضي).
�أما جائزة النيل
الكربى لأح�سن فيلم
ت�سجيلي طويل (قناع
توت عنخ �آمون الذهبي)
فقد ذهبت
لفيلم ”الوقت يف
للمخرجة
�صاحلنا“
كاتي لينا نداي من
ال�سنغال.
وعن جوائز جلنة
حتكيم الأفالم الروائية
الطويلة فقد ح�صل فيلم
”اخلط الأبي�ض“ للمخرجة ديزيريه
كاهيكوبو من ناميبيا على تنويه
خا�ص وذلك حل�سا�سيتها يف التعامل
مع مو�ضوع الف�صل العن�رصي بطريقة
�صادقة وب�سيطة توثق لهذه الفرتة
يف تلك املنطقة ،مع �أداء مقنع
للممثلني.
واقتن�ص فيلم ”ديزران�س“ للمخرجة
�أبولني تراوريه من بوركينا فا�سو
و�ساحل العاج جائزة �أف�ضل �إ�سهام
فني وذلك ب�سبب ت�صويرها امل�أ�ساوي
لل�سعي وراء اجلذور يف خ�ضم
الأحداث ال�سيا�سية واحلرب التي
مزقت املجتمع الإيفواري �أما جائزة
جلنة التحكيم فذهبت �إىل ”فرتية“
للمخرج وليد طايع – تون�س وذلك
لأ�سلوبه اجلديد ،ودرجة �سخريته،
وبراعة �أداء املمثلني لو�صف احلياة
اليومية وتناق�ضات هام�ش املجتمع
التون�سي املعا�رص ونال جائزة �أف�ضل
فيلم ”�أطالنطيك“ للمخرجة ماتي
ديوب – من ال�سنغال وذلك للقوة،
وال�رصامة والتفرد يف عالج مو�ضوع
مهم ومو�ضوعي للقارة الأفريقية.
�أما جائزة م�ؤ�س�سة �شباب الفنانني
امل�ستقلني التي تنظم مهرجان
الأق�رص لل�سينما الإفريقية ويعلنها
الناقد ال�سينمائي فاروق عبد
اخلالق رئي�س امل�ؤ�س�سة فقد ذهبت
لفيلم ”�صندوق الدنيا“ للمخرج عماد
البهات من م�رص ،ونال جائزة �أف�ضل
فيلم روائي طويل فيلم ”�أتالنتيك“ من
ال�سنغال والفيلم امل�رصي ”حبيب“
للفنان �سيد رجب نال تنويها خا�صا
وفيلم ”�صندوق الدنيا“ ح�صد جائزة
ر�ضوان الكا�شف.

�إذا كنت من حمبي الراب فهذا
يعني حتم ًا �أنك من ع�شاق مغني
الراب الأمريكي �إميينيم ،الذي
�أطلق م�ؤخر ًا �أغنية Godzilla
يف يناير .2020
ال تتميز الأغنية ب�أداء �إميينيم
الرهيب الذي تفوق فيه على
نف�سه فح�سب ،بل تعترب �أي�ض ًا
�آخر �أغنية ي�شارك فيها مغني
الراب الأمريكي الراحل جوي�س
وورد قبل وفاته بجرعة زائدة
من املخدرات ،يف دي�سمرب ،2019

الإ�سبانية �إيتزيار �إيتونو،
املعروفة بدور املحققة راكيل
يف امل�سل�سل الإ�سباين La
 ،Casa de Papelواملمثلة
الإجنليزية �إنديرا فارما بطلة
 ،Game of Thronesوبطلة
 Frozen IIالفنانة الأمريكية
را�شيل ماثيوز ،ت�شخي�صهن
بالفريو�س التاجي بعد ت�أكّ د
�إيجابية الفح�ص ،وذلك
بعد ت�أكيد �إ�صابة املمثل
الرنويجي وجنم م�سل�سل Game of
 Thronesكري�ستوفر هيفيو ،وقبله

املمثل الربيطاين �إدري�س �إلبا،
وجنم هوليوود املمثل الأمريكي توم
هانك�س وزوجته ريتا ويل�سون.
وكان توم هانك�س وزوجته �أول
اثنني من امل�شاهري الأمريكيني
يعلنان �إ�صابتهما بفريو�س كورونا
الذي �أ�صاب حتى اخلمي�س  19مار�س
� ،أكرث من � 217ألف �شخ�ص يف 172
دولة و�إقليماً ،تويف منهم �أكرث من
� ،8900أغلبهم يف ال�صني ،و�إيطاليا،
و�إيران ،و�إ�سبانيا ،مع الإ�شارة �إىل
متاثل �أكرث من � 84ألف ًا ممن �أ�صيبوا
بالفريو�س لل�شفاء منه.

بعد الهرم الف�ضي لأف�ضل خمرج من مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل ،و�أف�ضل
فيلم يف مهرجان جوهان�سربغ ال�سينمائي ،فاز فيلم "The Train of Salt and
� "Sugarأي "قطار امللح وال�سكر" للمخرج ل�سينيو �أزفيدو بـجائزة النيل الكربى
(قناع توت عنخ �آمون) لأف�ضل فيلم يف مهرجان الأق�رص لل�سينما الإفريقية� ،ضمن
فعاليات دورته التا�سعة حيث �شارك يف ق�سم ديا�سبورا ،لتكون اجلائزة الدولية
الثالثة للفيلم.
�أحداث الفيلم تدور يف ّ
خ�ضم احلرب التي مزقت موزبيق ،تنطلق عرب البالد رحلة
قطار حمفوفة باملخاطر ،ت�ضم ركاب مدنيني ،يجدون �أنف�سهم يف موقف متناق�ض
من احلماية والتعر�ض للم�ضايقات� ،إذ يرافقهم على منت الرحلة جمموعة من اجلنود
غري املن�ضبطني يف طريقهم للت�صدي �إىل جي�ش املتمردين يف الأدغال.
الفيلم من �إخراج ل�سينيو �أزفيدو وت�شارك يف كتابته مع ترييزا بريريا ،ومن
بطولة ميالين دي فالي�س رافائييل ،ثياجو جو�ستينو وماتامبا خواكيم.

ُ�صنفت � َ
أ�سرع �أغنية يف العامل وتف َّوق
�إميينيم من خاللها على نف�سه ..ا�ستمع �إىل
Godzilla

بطالت  La Casa de Papelو Game of ThronesوFrozen
ّ II
يعلن �إ�صابتهن بكورونا

فقد كانت  Godzillaتكرمي ًا لذكرى
جوي�س من قبل �صديقه �إميينيم.
ومن املعروف �أن �إميينيم كان
قد حطم �سابق ًا رقم ًا قيا�سي ًا ك�أ�رسع
مغني راب؛ �إذ ا�ستطاع �أن يغني 224
كلمة يف  30ثانية يف ال�سابق ،لكن
بعد �إطالق �أغنيته َّ Godzilla
حطم
�إميينيم رقمه القيا�سي ال�سابق،
لت�صنف  Godzillaك�أ�رسع �أغنية
راب يف العامل ،وتدخل مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية ،بعد
�أن متكن �إميينيم من �أن يغني 229
كلمة يف  30ثانية.
حقق الفيديو املو�سيقي 13
مليون م�شاهدة على YouTube
يف �أول � 24ساعة فقط من �إطالقه،
واحتلت الأغنية املرتبة الأوىل يف
قوائم �أكرث الأغاين ا�ستماع ًا يف
عدة بلدان ،منها فنلندا واململكة
املتحدة و�أيرلندا.
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�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
مبد�أ التعليم ال�شامل لتمكني وتطوير املر�أة
من �ضمن املفاهيم الهامة التي
ظهرت حديثا يف جمايل التعليم
والرتبية  ،العمل مبفهومي التنوع
وال�شمول  ،والذي يعني فيما يعني
�أن يكون النظام التعليمي يف بلد ما
قادرا على حتقيق رغبات جميع �أفراد
املجتمع  ،وحمافظا على هوياتهم
 ،وممثال ومفيدا جلميع الفئات
االجتماعية والثقافية املختلفة فيه
 ،وم�ستوعبا حلاجاتهم التعليمية
بقدر كاف من العدالة وامل�ساواة ،
كما ي�شمل هذا املفهوم امل�ساواة بني
اجلن�سني يف التعليم والرتبية  ،ويف
�إطار هذا املفهوم تتم عملية املحافطة
على الرتاث والعادات والتقاليد التي
ي�ستوجب تطويرها واملحافظة عليها
من خالل العملية التعليمية  ،والتي
العمق الثقايف
ت�شكل يف جمملها
 ،حيث
واحل�ضاري للمجتمعات
متثل الأ�سا�س الذي تقوم عليه الهوية
الوطنية  ،كما تت�أكد من خالله الوحدة
الوطنية يف التنوع الثقايف  ،وذلك
خوفا عليها من التهمي�ش �أو التقهقر
�أواالنزواء وبالتايل االنقرا�ض نهائيا
 ،كنتيجة طبيعية النت�شار العوملة
وتغلبها على ثقافات الكثري من �شعوب
العامل .
واتباع مبد�أي التنوع وال�شمول ميكن
القائمني على �أمر التعليم من تقييم
وحتليل النظام التعليمي املعني
بناءا
بهدف معرفة مدى ات�صافه
على مدى مراعاته جلميع املكونات
االجتماعية ( من حيث اجلن�س واللغة
والعمر واالقت�صاد والثقافة واحلداثة
�أو املعا�رصة .........الخ )
وهو لذلك يتطلب مقدما القيام
ال�رضورية
بالدرا�سات البحثية
ملعرفة معتقدات وعادات وتقاليد
والثقافية
املجموعات االثنية
...........املختلفة
واجلن�سية
 ،ما ميكنهم من العمل على تقدير
واحرتام التنوع واالختالف  ،مبا
يف ذلك التنوع اجلن�سي يف الف�صل
الواحد ويف املدر�سة الواحدة كمورد
اجتماعي هام  ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن
التنوع اجلن�سي وغريه من �أنواع
االختالف بني املجموعات الب�رشية
 ،يجب �أن ينظر �إليه كعامل لأثراء
الوحدة الوطنية �أكرث من كونه عامل
معوق لها .
وعلى �ضوء املبادئ املذكورة �أعاله
 ،لو حاولنا حتليل النظام التعليمي
يف بالدنا  ،خا�صة م�س�ألة التنوع
اجلن�سي � ،سواءا كان يف عهد الثورة
االرترية � ،أو بعد التحرير ن�ستطيع �أن
نقول ب�أن التعليم قد حقق الكثري من
املزايا يف جمال حتقيق مبد�أ التنوع
وال�شمول اجلن�سي  ،والتي كان من
�أهمها ا�رشاك العن�رص الن�سائي ( كنتيجة
طبيعية لأخذه مببد�أ امل�ساواة بني
اجلن�سني ) ب�شكل كبري  ،وا�ستفادتهن
من التعليم  ،ما مكنهن فيما بعد من
اعتالء املنا�صب العليا بعد التحرير
يف الدولة ،
وال�سبب الرئي�سي يف هذا النجاح
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تعليم املر�أة ودورها الريادي يف املجتمع

يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني يف
بالدنا  ،هو �أن القيادة قد �أدركت
ومنذ وقت مبكر من م�سريتها الن�ضالية
ب�أن ال�شعب غري املتعلم والأمي غري
قادر على حتقيق االنت�صار يف ميدان
القتال �أي�ضا  ،وبالرغم من الظروف
ال�صعبة التي كانت متر بها الثورة ،
من حيث االمكانيات املادية واخلربات
الفنية وانعدام الأمن  ،واملفاهيم
التقليدية املعيقة لتعليم الإناث قد
طبقت بنجاح برناجما طموحا ملحو
الأمية للمقاتلني يف جي�ش التحرير
الأرتري  ،قد حقق قدرا كبريا من
امل�ساواة بني اجلن�سني  ،وذلك قبل
�أن يتم افتتاح ااملدار�س ب�شكل منظم
يف بداية ال�سبعينيات يف امليدان ويف
خارجه .
وال�شك يف �أن واحدة من �أهم االجنازات
العظيمة التي حققها النظام التعليمي
الأرتري من خالل النظرية وكذلك من
خالل التطبيق العملي  ،هي جناحه
يف ا�رشاك العن�رص الن�سائي يف التعليم
منذ ن�ش�أة التعليم الوطني  ،وكذلك
البناء والتعمري
يف عمليتي �إعادة
بعد التحرير  ،كما �أن العمل مببد�أ
امل�شاركة الوا�سعة يف احلياة التعليمية
والعملية لكل الأرتريني بغ�ض النظر
عن اجلن�س قد اعتربت م�س�ألة �أ�سا�سية
 ،وقد مت النظر �إىل املر�أة باعتبارها
ت�شكل ن�صف املجتمع الأرتري  ،مما
ترتب عليه التوجه �إىل م�شاركتها
الفعالة بعناية واهتمام كبريين  ،وان
كانت امل�س�ألة قد نظر اليها وك�أنها
ب�سيطة يف بادئ الأمر من الناحية
النظرية ب�شكل عام � ،إال �أن ترجمتها
وت�أكيدها على �أر�ض الواقع العملي مل
تكن بالعملية ال�سهلة والب�سيطة .
وقد اعترب احتاد املر�أة الأرتري هذه
املبادئ املذكورة �أعاله  ،واملتعلقة
بحقوق املر�أة يف برناجمه الوطني
العام ( مبا يف ذلك حق املر�أة يف
) من الربامج الأ�سا�سية
التعليم
الهامة التي من �ش�أنها حتقيق العدالة
االجتماعية  ،وظل يعمل لتحقيق ذلك

بجميع الو�سائل  ،حيث بد�أ يف تطوير
يف جمتمع حتكمه
م�شاركة املر�أة
بع�ضها
قوانني و�أعراف وتقاليد
متخلفة  ،وتعي�ش يف جمتمع يتميز
بالنظر �إىل املر�أة باعتبارها عن�رص
غري قادر على تلقي العلم واملعرفة
ناهيك عن امل�شاركة يف باقي مناحي
احلياة العملية  ،وي�صفها بال�ضعف
واجلهل  ،ورمبا يحرمها من حقوقها
امل�رشوعة يف كثري من الأحيان .
كما �أكد احتاد الن�ساء الأرتري
ب�أنه ويف مثل هذه االو�ضاع ال�سابقة
الذكر  ،لي�س من ال�سهل والهني �إتاحة
املجال �أمام م�شاركة املر�أة الكاملة
واملت�ساوية انطالقا من مبد�أ توفري
التعليم والت�أهيل والتدريب والتوعية
لها فقط  ،بل يتوجب تطبيق ومتابعة
ذلك على �أر�ض الواقع بالتعاون
مع جميع اجلهات ال�رشيكة  ،ومما
يجدر ذكره يف هذا ال�سياق �أن املر�أة
الأرترية قد متكنت خالل �سنوات
الن�ضال التحرري من امل�شاركة يف
جميع مرافق الثورة مبا يف ذلك جمايل
التعليم والتدريب  ،و�شغلت بنجاح
جميع الوظائف ال�سيا�سية والع�سكرية
 ..........الخ .
ومبد�أ التنوع وال�شمول يف العملية
التعليمية يهتم بالناحية االقت�صادية
للمر�أة �أي�ضا  ،ما يعني �رضورة
املواطنني من كال
ح�صول جميع
اجلن�سني على تعليم ميكنهم من
ممار�سة العمل الوظيفي لك�سب العي�ش
الكرمي  ،ولذلك فالبد لهم من احل�صول
املتطور الذي يلبي
على التعليم
احتياجاتهم احلالية وامل�ستقبلية ،
ويعمل على ت�أهيلهم ملوا�صلة التعليم
�أي�ضا يف نف�س
الذاتي والتدريب
الوقت ( التعليم امل�ستمر ) ،
�أ�صحاب نظرية
ويف ر�أي
امل�ساواة بني اجلن�سني � ،أنه وتبعا
للمبادئ املعمول بها يف النظم
التعليمية احلديثة كما متار�س الآن
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلديثة ،
يعترب تعليم وت�أهيل املر�أة من �أهم

نتاج احل�ضارة املعا�رصة  ،حيث مت
تهمي�شها يف �أغلب الأنظمة التعليمية
واحل�ضارات القدمية  ،وتعليم
املر�أة من غري التمييز بينها وبني
الرجل يف جمال التعليم من �أهم
�صيغ احل�ضارة احلديثة للتفاهم بني
املجتمعات وال�شعوب والدول التي
تبنتها كو�سيلة هامة للنمو والتطور بني
جميع املجتمعات وال�شعوب  ،وفيما
تبنته من امل�ؤ�س�سات والنظم التعليمية
ب�صفة عامة باعتباره امتداد للتن�شئة
االجتماعية وتر�شيدها يف وظيفتها
احلياتية  ،وتنظيم علمي ملواجهة
تكوين الأفراد وتنمية قدراتهم الفكرية
وتوظيفها يف خدمة املجتمع االن�ساين
 ،يف �إطار التخ�ص�ص يف جمال معني
الذي يعترب ال�سمة الأ�سا�سية من �سمات
املجتمعات احلديثة .
ومن الوا�ضح ان التعليم امل�صنع
الذي يعمل على تخريج الكفاءات
امل�ؤهلة يف
واخلربات الب�رشية
خمتلف املجاالت من كال اجلن�سني
والتي تتطلبها �سائر املرافق الأخرى
يف الإدارة وتنظيم الإنتاج .......الخ
هو الكفيل بتحقيق النمو االقت�صادي
املعافى  ،ويف تطوبر حياة املر�أة
والأ�رسة واملجتمع  ،ومن هنا كان
التعليم عامة وتعليم املر�أة على
وجه اخل�صو�ص هو حجر الزاوية يف
عملية التغيري احل�ضاري والثقايف
والتهيئة له  ،ب�إعداد �أدواته ومتطلباته
الأ�سا�سية املختلفة وت�أهيل القوى
الب�رشية من كال اجلن�سني لتحقيق
التناغم االجتماعي والثقايف بني
ال�شعب يف الوطن الواحد ب�شكل خا�ص
 ،وبني �شعوب العامل ب�شكل عام
 ،بعيدا عن التمييز بني النا�س على
�أ�سا�س اجلن�س �أو اللغة �أو اللون �أو
العمر �أو العن�رص ...............
الخ حتقيقا للتكامل االجتماعي
املن�شود يف جميع امل�ستويات  ،ومن
غري تعليم وت�أهيل املر�أة لتلعب
دورها الريادي يف ذلك  ،ي�ستحيل
الو�صول �إىل جمتمع متعلم ومتطور
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�شبابيات

عادات �سيئة ت�ؤثر على �صحة ال�شباب!!!
عزيزي ال�شاب ل�سنا مثاليني
فكل �شخ�ص لديه �أخطاء وكلنا
عر�ضة للعادات ال�سيئة ،وكثري ًا
ما نتجاهل هذه العادات ال�سيئة
لدرجة �أنها ت�صبح جزء ًا منا.
�إن تعلم طرق لغر�س العادات
ال�صحية اجليدة �أمر مهم بالفعل،
ولكن ماذا عن العادات ال�سيئة
التي متار�سها بالفعل؟
* هل فكرت كيف ت�ؤثر عاداتك
ال�سيئة على �صحتك؟
ميكن لعاداتك ال�سيئة �أن يكون
لها ت�أثري كبري يف �صحتك؛ لذا من
املهم معرفة ت�أثري هذه العادات
على ال�صحة ،كما �أن التحكم يف
عاداتك ال�سيئة لن ي�ساعدك فقط
على العي�ش ب�صحة جيدة ،بل
يجعلك �شخ�ص ًا �أف�ضل �أي�ضاً.
هنا قائمة من العادات ال�سيئة
ال�شائعة يف او�ساط �شبابنا والتي
يجب �أن تفكر يف مراجعتها من �أجل
�صحة �أف�ضل:
 /1طرقعة املفا�صل:
هذه العادة ال تزعج �أ�صدقاءك
وزمالءك يف العمل فقط بل قد ال
تكون جيدة جدا بالن�سبة �إليك
�أي�ضا ،حيث حتافظ مادة ت�سمى
ال�سائل الزاليل ()synovial fluid
على حترك املفا�صل ب�سهولة،
وال�صوت الذي يخرج عن طرقعة
املفا�صل ينتج عندما تكون
فقاعات �صغرية يف هذا ال�سائل.
�إذا كنت معتادا على فعل هذه
العادة طوال الوقت فمن املرجح
�أن يحدث لديك تورم يف مفا�صل
اليدين ،وت�صبح مفا�صلك �أ�ضعف
مع مرور الوقت ،وذلك يرفع
من فر�صة الإ�صابة بالتهاب
املفا�صل.
 /2ق�ضم الأظافر:
هذه العادة ميكن �أن ت�رض
�أ�سنانك واجللد حول �أظافرك ،كما
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حدوث عدوى،
وعندما ت�ضع �أ�صابعك يف فمك،
والتي غالبا ما حتمل اجلراثيم
ف�إن ذلك يزيد من الإ�صابة بنزالت
الربد والأمرا�ض الأخرى.
�إذا كان التوتر النف�سي هو
ال�سبب وراء هذه العادة فيمكنك
�إ�شغال وقتك بالتمارين الريا�ضية
لإ�شغال وقت فراغك وعدم التفكري

يف هذه العادة ،و�إذا كنت ال
ت�ستطيع التخل�ص من هذه العادة
فيمكنك التحدث �إىل طبيبك اخلا�ص
لطلب امل�ساعدة.
 /3ال�سهر ل�ساعات طويلة خالل الليل
(النوم �أقل):
�إذا كنت ال حت�صل على ق�سط كاف
من النوم ف�إنك خالل النهار لن
تتحول �إىل مظهر الزومبي املخيف
من قلة النوم فح�سب ،بل قد يكون
من املحتمل �أي�ضا �أن ت�صاب ب�ضغط
الدم املرتفع و�أمرا�ض القلب
وال�سكري واالكتئاب وعدم التوازن
الهرموين.
كما �أن ال�سهر ل�ساعات طويلة
ي�ؤثر على ذاكرتك ،وقوة تركيزك،
فيكون من ال�صعب عليك تعلم
وتذكر الأ�شياء ،لذا عليك بذل
ق�صارى جهدك للح�صول على 8 - 7
�ساعات من النوم ليالً.
 /4ارتفاع �صوت �سماعات الر�أ�س
اخلا�صة بهاتفك املحمول
يقا�س ال�صوت بوحدة الدي�سيبل
يف املحادثة العادية .يجب �أن
يكون ال�صوت  60دي�سيبل ،ومن
الأف�ضل االحتفاظ مب�ستوى ال�صوت
يف �سماعات الر�أ�س اخلا�صة بك
�إىل �أقل من  75ليكون �آمنا ،وال
تقم باال�ستماع من خالل �سماعات
الر�أ�س لأكرث من �ساعتني ،كما �أن
ال�صوت �إذا كان مرتفعا ميكن �أن
يهيج الأع�صاب وي�سبب ال�صداع
�أي�ضا.
ومن املرجح �أن تفقدك �سمعك مع
التقدم يف العمر �إذا كنت تقرتب من

ال�ضو�ضاء العالية كثرياً ،ويحدث
ذلك مع �أكرث من ن�صف النا�س بعد
�سن الـ  ،75كما �أن م�شكلة فقدان
ال�سمع لدى كبار ال�سن ترتبط
بفقدان �أن�سجة املخ �أي�ضا.
 /5الت�صفح قبل النوم :
ميكن �أن ي�ؤدي ال�ضوء الأزرق
الناجت عن الأجهزة االلكرتونية
مثل الهواتف و�أجهزة الكمبيوتر
و�أجهزة التلفزيون �إىل تعكري �صفو
نومك ،وتظهر بع�ض الدرا�سات �أن
التعر�ض الكبري لأي �ضوء خالل
الليل قد يكون مرتبطا بال�رسطان
(خا�صة الثدي والربو�ستاتا)
و�أمرا�ض
وال�سمنة
وال�سكري
القلب.
هدئ نف�سك قبل النوم ،و�إذا كنت
تريد قراءة �شيء ما افتح كتابا،
وحافظ على غرفة نومك مظلمة
وهادئة من �أجل نوم �أف�ضل.
 /6اجللو�س لفرتات طويلة :
جزء من م�شكلة اجللو�س لفرتات
طويلة هو �أماكن العمل احلديثة،
والتي تعتمد يف عملها على
اجللو�س �أمام �أجهزة الكمبيوتر
ل�ساعات طويلة؛ فاجللو�س لفرتات
طويلة مرتبط ب�أمرا�ض �صحية
عديدة �أهمها �أمرا�ض القلب.
كما �أن اجللو�س لفرتات طويلة
وب�شكل غري منا�سب ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل �إجهاد الع�ضالت و�أمل الرقبة
والظهر.
احلل ميكن �أن يكون ب�سيطا
وي�ساعد على التخفيف من خطورة
الإ�صابة من الأمرا�ض ،وكل ما عليك
هو القيام بامل�شي يف الأرجاء مدة
ع�رش دقائق بعد كل �ساعة عمل
متوا�صلة ،كما عليك امل�شي ب�شكل
يومي وعدم ا�ستخدام ال�سيارة �إذا
كانت امل�سافة ق�صرية.
 /7الإفراط يف الأكل:
�إذا كنت معتادا على الإفراط
يف الأكل حتى لو كان طعاما
�صحيا فمن املرجح �أن تكت�سب
وزنا ،وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
�أمرا�ض القلب وال�سكري وارتفاع
�ضغط الدم ،وميكن �أن يزيد من
فر�ص الإ�صابة ب�أنواع معينة من
ال�رسطان.

حتقق من حجم وجبات الطعام
التي تتناولها حتى تعرف
بال�ضبط مقدار ما تتناوله ،وقم
باختيار الوجبات اخلفيفة.
ويجب التنويه �أن تناول
الطعام ب�شكل فائ�ض عن حاجة
اجل�سم ميكن �أن يكون عالمة عن
اال�ضطرابات الكامنة مثل مر�ض
ال�سكري �أو امل�شاكل الهرمونية
مثل م�شاكل الغدة الدرقية ،لذلك
يجب طلب امل�شورة الطبية �إذا لزم
الأمر.
 /8تناول الطعام ب�سرعة:
تناول الطعام ب�رسعة ميكن
�أن مينحك �شعورا بعدم ال�شبع،
وميكن �أن تلج�أ لتناول وجبات
�أخرى خالل النهار.
�أما �إذا تناولت الطعام ب�شكل
�أبط�أ؛ فيمكنك ال�شعور بال�شبع مع
كميات �أقل من الطعام لأنك تعطي
ج�سمك الفر�صة لإدراك �أنك تناولت
ما يكفي من الطعام؛ لذا الأف�ضل �أن
تتناول ق�ضمات �صغرية مع م�ضغها
جيدا.
� /9إهمال ا�ستخدام خيط الأ�سنان:
هل قمت بتنظيف �أ�سنانك كاملة
با�ستخدام الفر�شاة؟ هل تعتقد
�أن هذا كاف؟ عليك �أن تعرف �أن
تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة لي�س
كافيا ف�أنت بحاجة للتنظيف بني
الأ�سنان �أي�ضا.
�إن تراكم الكثري من اجلري
�أي�ضا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض اللثة ،وهي حالة خطرية
ترتبط مب�شاكل �صحية �أخرى مثل
ال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض القلب
وال�سكري.
 /10تناول الوجبات ال�سريعة:
حتتوي امل�رشوبات الغازية
واحللويات على الكثري من
والقليل
احلرارية
ال�سعرات
من الفائدة والتغذية ،وكمية
ال�سكريات املوجودة يف الوجبات
ال�رسيعة ميكن �أن ترفع ن�سبة
ال�سكر يف الدم ب�رسعة كبرية.
هذه الأنواع من الأطعمة ترتبط
مب�شاكل �صحية كبرية مثل ال�سمنة
وال�سكري و�أمرا�ض القلب ،بينما
الكربوهيدرات املعقدة التي

حتتوي على املزيد من الألياف
واملواد املغذية مثل احلبوب
الكاملة والفواكه واخل�رضوات
ت�ستغرق وقتا �أطول لله�ضم،
وتكفي لإر�ضاء جوعك ،ومتدك
بطاقة ثابتة.
كما �أن الدهون اجليدة التي
تتواجد يف املك�رسات والبذور
ميكن �أن تكون جزءا من النظام
الغذائي ال�صحي.
 /11ق�ضاء الكثري من الوقت لوحدك:
العالقات لي�س بعدد الأ�شخا�ص
الذين تعرفهم �أو بعدد املرات
التي تلتقي بهم؛ ال�شيء املهم هو
�أنك ت�شعر باالرتباط بالآخرين.
�إذا كنت منعزال عن النا�س،
وتف�ضل ق�ضاء الوقت مبفردك
قد تعاين من ارتفاع �ضغط الدم
واالكتئاب وم�شاكل يف الدماغ
كالزهامير وااللتهاب ،و�إذا كنت
ت�شعر بالوحدة ميكنك االن�ضمام
�إىل ناد اجتماعي� ،أو التوا�صل مع
العائلة والأ�صدقاء ،كما ميكنك
فعل �شيء جديد �ضمن جمموعة
�أ�شخا�ص كاالن�ضمام �إىل نادي
الكتاب �أو لعب التن�س على �سبيل
املثال.
 /12تدخني ال�سجائر:
هذه العادة ال�سيئة ت�ؤثر على كل
ع�ضو تقريبا يف ج�سمك ،ميكن �أن
ي�ؤدي التدخني �إىل �أمرا�ض القلب،
وال�رسطان ،وال�سكري ،وال�سكتة
الدماغية ،والتهاب ال�شعب
الهوائية ،وانتفاخ الرئة وغريها
من امل�شاكل ال�صحية.
كما �أنه يزيد من خطر
الإ�صابة بال�سل ،وم�شاكل العني
واال�ضطرابات املناعية ،مثل
التهاب املفا�صل الروماتويدي.
و�إذا كنت تق�ضي الكثري من
الوقت حول �شخ�ص يدخن ف�أنت
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بالربو
و�أمرا�ض القلب �أو �رسطان الرئة
�أو ال�سكتة ،وميكنك التحدث �إىل
طبيبك مل�ساعدتك يف الإقالع عن
التدخني.
/13اخل�ضوع جلل�سات الت�سمري با�ستخدام
الأجهزة (برونزاج):
ال تعترب اخل�ضوع جلل�سات
اال�سمرار فكرة جيدة؛ لأن الإناث
اللواتي ميتلكن جلدا ح�سا�سا
ورقيقا ميكن �أن يتعر�ضن للإ�صابة
ب�رسطان اجللد يف كثري من
الأحيان ،فعند ا�ستخدام �رسير
اال�سمرار للح�صول على ب�رشة
�سمراء اللون تزداد فر�صهن يف
الإ�صابة ب�رسطان اجللد �أكرث من
غريهن.
وكلما كنت �أ�صغر يف العمر عند
البدء بجل�سات اال�سمرار كنت عر�ضة
�أكرث للإ�صابة ،وتعترب منتجات
اكت�ساب ال�سمرة املو�ضعية عموما
بديال �أكرث �أمنا حلمامات ال�شم�س
طاملا يتم ا�ستخدامها ح�سب
التوجيهات ،ومن �ضمنها الت�أكد
من عدم ا�ستن�شاقه �أو تطبيقه
على مناطق مثل الفم �أو الأنف
وال�شفتني.
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�سكرينيار :واجهت �صعوبات �أمام مي�سي ورونالدو ..ورامو�س الأف�ضل

ك�شف ميالن �سكرينيار ،مدافع �إنرت
ميالن ،عن �أف�ضل مدافع يف العامل من
وجهة نظره يف الوقت احلايل ،معربا
عن �أمنيته ب�أن ي�ساهم بت�سجيل �أول
�أهدافه مع النرياتزوري.
وقال �سكرينيار يف ت�رصيحات
ملوقع ناديه الر�سمي" :نحن يف وقت
دقيق حال ًيا ،لكن ميكننا مواجهته

معا كفريق ،نفتقد
ً
كرة القدم والتدريبات
ح ًقا ،لكن من املهم
الآن هو حماربة فريو�س
كورونا".
و�أ�ضاف "مازلت �أتدرب
يف املنزل باتباع موظفي
النادي حتى �أمتكن من
احلفاظ على اللياقة،
�أ�سمع النا�س يغنون من
ال�رشفة كل م�ساء وهذا
�أمر رائع ،حتى لو مل
�أفهم كلمات الأغاين".
و�أردف "كيليان مبابي وزالتان
خمتلفان،
هما
�إبراهيموفيت�ش
وديربي ميالن كان �أول مواجهة يل
�ضد زالتان".
ووا�صل "�أف�ضل مدافع يف العامل هو
�سريجيو رامو�س� ،إنه قائد حقيقي،

ثم ي�أتي فريجيل فان دايك بعده ملا
فعله على مدار العامني �أو الثالثة
�أعوام الأخرية� ،إ�ضافة �إىل كوليبايل
حتى لو مل يكن مير ب�أف�ضل فرتاته
حال ًيا".
وزاد �سكرينيار "�أعتقد �أن �أحد �أف�ضل
زمالئي هو برونو فرنانديز ،حيث
معا يف �سامبدوريا".
�أحببت وقتنا ً
وعن قرار ان�ضمامه للإنرت يف �صيف
قادما من �سامبدوريا بعد 18
2017
ً
�شهرا فقط له يف �إيطاليا ،قال" :كان
ً
أمرا ال ي�صدق ،عندما تلقيت الر�سائل
� ً
مل �أفكر مرتني ،لقد تغريت الأمور
ريا الآن ،لقد انتقلنا �إىل اللعب
كث ً
بخط دفاع من  3العبني ،و�أنا كنت
دائما مع  4العبني يف اخللف".
�ألعب
ً
و�أمت "�أنطونيو كونتي �رشح يل ما
يجب علي فعله للتح�سن� ،أمتنى �أن
قريب
�أ�سجل هديف الأول مع �إنرت
ً

�أكرث منا ،وهم يف احلاجة
�إىل هذه الأدوات ،يتعني
�أن تكون الأولوية له�ؤالء
الأ�شخا�ص".
و�أو�ضح النادي يف
بيان �أن �سبعة �أع�ضاء من
اجلهاز الفني �أتت نتائج
�إيجابية،
فحو�صهم
�إ�ضافة اىل خم�سة موظفني
�آخرين.
و�أ�شار �أالفي�س يف بيان
اىل انه "اتخذ قرار �إجراء
الفحو�ص وفقا ل�سيا�سة امل�س�ؤولية
جتاه الأ�شخا�ص الذين هم جزء
من عائلتنا ،وقد �أظهرت النتائج
�أنها كانت الطريقة الأف�ضل لر�صد
احلاالت ب�شكل عاجل واتخاذ التدابري
الوقائية للحد من حاالت العدوى قدر

الإمكان".
وتعد ا�سبانيا ثاين �أكرث البلدان
ت�أثرا بفريو�س "كوفيد "-19يف �أوروبا
بعد ايطاليا� ،إذ �أ�شارت الأرقام
ال�صادرة الأربعاء اىل �إ�صابة ما يقارب
� 14ألف �شخ�ص يف البالد ووفاة �أكرث
من .600

بلد الوليد يرف�ض �إجراء اختبارات كورونا لأ�سباب �أخالقية

رف�ض نادي ريال بلد الوليد املناف�س
يف دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين،
عر�ض رابطة الليغا ب�إجراء فحو�صات
فريو�س كورونا امل�ستجد على العبيه
لأ�سباب �أخالقية.
ون�رش النادي الإ�سباين بيانا عرب
ح�سابه يف تويرت� ،أكد من خالله �أنه
رف�ض ت�سلم معدات �إجراء اختبارات
فريو�س كورونا لالعبيه من رابطة
الدوري لأ�سباب �أخالقية وطبية.
وقال ديفيد �إ�سبينار املتحدث با�سم
النادي يف بيان" :عر�ضت رابطة
الدوري الإ�سباين هذه االختبارات
علينا لكننا مل نقبلها لأ�سباب طبية
واجتماعية".
و�أ�ضاف "مل تظهر �أي �أعرا�ض على
�أي العب ،ونعتقد �أن هناك الكثري
من الأ�شخا�ص خارج النادي يعانون

مع مرور الوقت ،كان من ال�صعب
تخيل �إقامة بطولة روالن جارو�س يف
موعدها بنهاية �شهر مايو املقبل،
وذلك ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا
يف فرن�سا.
وبالفعل خرجت اللجنة املنظمة
للبطولة الثالثاء املا�ضي  ،للإعالن
عن ت�أجيلها و�إقامتها يف الفرتة ما
بني يومي � 20سبتمرب و� 4أكتوبر
املقبلني ،وهو املوعد الذي �أثار
العديد من الت�سا�ؤالت.
ومن الأزمات الأوىل التي ت�سبب فيها
ذلك القرار ،هو �أنه من املفرت�ض
انتهاء بطولة �أمريكا املفتوحة يوم
� 13سبتمرب املقبل� ،أي قبل �أ�سبوع
واحد فقط من املوعد اجلديد لروالن
جارو�س.
وكانت �سبعينيات القرن املا�ضي،
�شهدت املرة الأخرية لوجود فا�صل
زمني ي�صل لأ�سبوع واحد فقط بني
روالن جارو�س وبطولة �أخرى يف
اجلراند �سالم وهي وميبلدون،

باري�س.
وبالتايل من �سيودع بطولة �أمريكا
مبكرا هو من �سيملك
املفتوحة،
ً
فر�صة �أف�ضل لال�ستعداد للعب على
املالعب الرتابية.
وال توجد �أي بطولة تتطلب
ا�ستعدادا يف اجلولة �أكرث من روالن
جارو�س ،وبالتايل هل يقرر بع�ض
الالعبني وعلى ر�أ�سهم ملك بطولة
فرن�سا رافائيل نادال ،االن�سحاب
من �أمريكا املفتوحة للرتكيز على
املالعب الرتابية؟ وكيف �سي�ؤثر مثل
هذا القرار على الت�صنيف العاملي؟.
ومن الأزمات الأخرى التي ت�سبب
فيها قرار روالن جارو�س ،هو وجود
العديد من البطوالت الأخرى يف نف�س
التوقيت من ميتز و�سان بطر�سربج
و�شينجدو و�صوفيا وت�شوهاي،
وهناك � ً
أي�ضا ك�أ�س ليفر يف بو�سطن.
ويبقى ال�س�ؤال هل �ستقام تلك
البطوالت بالتوازي مع روالن
جارو�س ،مع م�شاركة الالعبني الأقل

عرب النجم الربازيلي ويليان ،جنم
نادي ت�شيل�سي ،عن والئه للبلوز من
جديد ،وذلك بعد �أن �أكد على ا�ستعداده
على �إكمال املو�سم مبواعيده اجلديدة
غري تلك ُ
املعدة �سلف ًا التي قد يفر�ضها
تف�شي فريو�س كورونا رغم انتهاء
عقده ر�سمي ًا بنهاية يونيو املقبل.
وبح�سب تقرير ل�صحيفة �ستاندارد
الربيطانية ف�إن ويليان الذي ان�ضم �إىل
قلعة البلوز يف  2013قادم ًا من �أجني
الرو�سي ارتبط ا�سمه كثري ًا بخطوة
انتقال حمتملة �إىل بر�شلونة ،ولكنه
�أبدى رغبته يف اال�ستمرار مع ت�شيل�سي
الذي يرف�ض متديد عقده �أكرث من
�سنة ،وهو ما ال يتفق مع رغبة ويليان
الذي يرغب يف مدة �أطول .ونقلت
ال�صحيفة ت�رصيحات ويليان ملحطة
برازيلية ،قال فيها ”:عقدي ينتهي يف
يوليو ،و�إذا ما كان لزام ًا �أن �ألعب يف
تلك التواريخ يف تلك ال�شهور ،ف�أنا
لي�س لدي م�شكلة �أن �أُنهي الدوري

بالطريقة التي �أكون بها
وفي ًا لنادي ت�شيل�سي ،كما
كان وفي ًا دائم ًا يل ،بغ�ض
النظر عن العقد املوقع”.
و�أكمل ويليان فكرته بالقول
”:ولكن من الوا�ضح �أن ذلك
لي�س ُم�ؤكد ًا ،ونحن ال نعلم
ماذا يمُ كن �أن يحدث”،
واختتم قائ ً
ال ”:بدون �أدنى
�شك ،كما هو احلال دائم ًا،
�س�أكون م�ستعد ًا لإعطاء
�أف�ضل ما لدي للنادي بغ�ض النظر عن
موقفي التعاقدي”.
وك�شف نادي ليفربول الإجنليزي
ر�سمي ًا عن �أف�ضل العب يف �شهر فرباير
املا�ضي ،اجلائزة التي يعلنا الريدز
�شهري ًا عن طريق �أحد رعاياه .و�أهدى
نادي ليفربول جائزة العب ال�شهر
للإجنليزي ال�شاب �ألك�ساندر ترينت
�أرنولد مدافع وظهري �أمين الفريق
بعد امل�ستويات الرائعة التي يقدمها
هذا املو�سم .ويعاين ليفربول حالي ًا
وجميع فرق كرة القدم من توقف
املناف�سات ب�سبب فريو�س كورونا
املنت�رش ،الذي �رضب �أغلب بالد
العامل وت�سبب يف �إيقاف الن�شاط
الريا�ضي .وحقق املدافع والظهري
الأمين ترينت �ألك�ساندر �أرنولد
جائزة العب ال�شهر للمرة الثانية
هذا املو�سم بعد تتويجه بها يف �شهر
دي�سمرب من العام املا�ضي.

يوفنتو�س يخطط خلطف جوهرة ميالن

روالن جارو�س ت�صدر الأزمات لعامل الكرة ال�صفراء
وبعدها كان الفا�صل
�أ�سبوعني حتى و�صل �إىل 3
ؤخرا.
�أ�سابيع م� ً
ولكن كان من ال�سهل
تفهم االنتقال من باري�س
�إىل لندن يف فرتة زمنية
قليلة ،فامل�سافة بينهما
تقارب الـ 200ميل وهي
عبور بحر املان�ش ،ولكن
الآن �سيتوجب على الالعبني
عبور املحيط الأطلنطي
لل�سفر من نيويورك �إىل

ويليان ُيعرب عن والئه لت�شيل�سي بت�صريح جديد

يف الت�صنيف العاملي بها؟
ومل يتوقف القرار اجلديد لروالن
جارو�س عند هذ احلد من الأزمات،
فهناك عن�رص املناخ و�ضوء النهار،
فغروب ال�شم�س يف باري�س ي�صل �إىل
 10م�ساء بالتوقيت املحلي يف بداية
�شهر يونيو � ،أما يف �أواخر �سبتمرب
في�صل �إىل  8م�ساء.
وبالتايل ي�صبح النهار �أق�رص يف
ف�صل اخلريف ،الأمر الذي قد يجرب
اللجنة املنظمة على �إقامة املباريات
من �أف�ضلية  3جمموعات اً
بدل من 5
جمموعات� ،أو تنفيذ ذلك القرار
على �أقل تقدير يف الأدوار الأوىل من
البطولة ،وقد ن�شاهد � ً
أي�ضا مباريات
يف الفرتة امل�سائية للمرة الأوىل
يف تاريخ البطولة ،والذي كان من
املقرر حدوثه بالفعل بداية من عام
.2021
بطولة وميبلدون
وبالنظر �إىل البطوالت املقبلة ،هل
�ستقام بطولة وميبلدون يف موعدها
املحدد؟ و�إذا مل يحدث ذلك ،هل
�سيتم �إعادة جدولتها يف نهاية �شهر
يوليو �أو �أغ�سط�س بالقرب من �أمريكا
املفتوحة � ً
أي�ضا؟
و�إذا حدث ذلك ،ماذا �سيحدث
لبطوالت تورنتو و�سين�سيناتي وباقي
البطوالت التي تقام على املالعب
ال�صلبة يف �أمريكا ال�شمالية يف تلك
الفرتة؟ وماذا �سيحدث للأوملبياد
ال�صيفية؟ هل �ستقوم تلك البطوالت
ب�إلغاء فعاليتها؟ �أم يقرروا �إقامتها
يف موعد �آخر؟

و�ضع يوفنتو�س الع ًبا جدي ًدا
من �صفوف ميالن� ،ضمن
قائمة اهتماماته خالل ال�صيف
املقبل.
ووف ًقا ل�صحيفة "الجازيتا
ديللو �سبورت" الإيطالية،
ف�إن القيمة ال�سوقية للفرن�سي
ثيو هرينانديز ،ظهري ميالن،
ت�ضاعفت هذا املو�سم ،بف�ضل
ت�ألق الالعب.
و�أ�شارت �إىل �أن ميالن م�ستعد للتخلي عن هرينانديز �إذا تقدم يوفنتو�س بعر�ض
يرتاوح بني  40و 50مليون يورو.و�أو�ضحت �أنه بالإ�ضافة الهتمام يوفنتو�س،
هناك �أكرث من ٍ
ناد بالربميريليج يرغب يف �ضم هرينانديز خالل ال�صيف املقبل.
وكان هرينانديز انتقل من ريال مدريد �إىل �صفوف ميالن خالل املا�ضي مقابل
 20مليون يورو.
يذكر �أن العديد من التقارير �سبق �أن ربطت يوفنتو�س ب�ضم � ً
أي�ضا جيانلويجي
دوناروما حار�س ميالن.

عمالق �إيطايل يفكر يف كوتينيو

�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين ،اول
ام�س الأربعاء� ،أن الربازيلي فيليب
كوتينيو العب بر�شلونة املعار حال ًيا
�إىل بايرن ميونخ ،على رادار عمالق
�إيطايل خالل املريكاتو ال�صيفي
املقبل.
ويلعب كوتينيو مع الفريق البافاري
معارا حتى ال�صيف املقبل نظري 8.5
ً
مليون يورو ،بالإ�ضافة �إىل بند مينح
بايرن ميونخ �أحقية �رشاء بطاقته بـ
 120مليون يورو.
ووف ًقا ل�صحيفة "�سبورت" الإ�سبانية،

ف�إن �إنرت ميالن على
بكوتينيو،
ات�صال
ويرغب يف احل�صول على
خدماته بنظام الإعارة،
وب�رشوط تتنا�سب مع
النرياتزوري.و �أو�ضحت
�أن رغبة بر�شلونة يف
�ضم الأرجنتيني الوتارو
مارتينيز مهاجم �إنرت
دورا
ميالن ،قد تلعب
ً
يف عودة كوتينيو �إىل الكالت�شيو من
جديد.
و�شددت ال�صحيفة على �أن بر�شلونة
ي�ستبعد حال ًيا احتمالية عودة
كوتينيو ومنحه فر�صة جديدة يف
الكامب نو ،رغم �أن كيكي �سيتني
املدير الفني ،ال يعار�ض الأمر.
يذكر �أن فيليب كوتينيو �سبق �أن مثل
�إنرت ميالن من  2008وحتى ،2013
قبل �أن ينتقل �إىل �صفوف ليفربول
نظري  8.5مليون يورو

11

اجلمعة 2020 /03 / 20

ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد ()115

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

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

البطولة نظمها �إحتاد االقليم و�سط م�شاركة من املديريات

ليفربول ..هل ت�ستمر اللعنة؟

بطولة تن�شيطية لإلعاب القوى ب�إقليم عن�سبا تخرج بنتائج متباينة "�إلغاء املو�سم الكروي" 5 ..فائزين و 5خا�سرين
نظم �إحتاد �إقليم عن�سبا اللعاب القوى
يومي ال�سبت والأحد املا�ضيني بطولة
تن�شيطية يف مناف�سات امل�ضمار وامليدان
 ،وخرجت البطولة بنتائج متباينة .
ويف النتائج امل�سجلة يف �سباق  100مرت
لل�سيدات � ،أل املركز االول للعداءة فريوز
ت�سف�أمل من مديرية كرن.
املركز الثاين -:كوثر علي حقات
املركز الثالث -:هدى ح�سب اهلل كرن
�أما يف �سباق  100مرت للرجال  ،ذهب
املركز الأول مل�صلحة العداءة مرهاوي
تولدبرهان من فريق مديرية كرن.
املركز الثاين� -:سرياك ت�سفاهيويت
عدتكليزان
املركز الثالث -:دهلك ردائي
عديتكليزان
ويف �سباق  200مرت لل�سيدات  ،حجزت
العداءة زمن تخلي �سنبت من فريق
مديرية كرن املركز االول.
املركز الثاين -:جيدا�ؤوم فقادو كرن
املركز الثالث -:مريي كح�ساي كرن
يف حني برز �سرياك ت�سفاهيويت من
مديرية كرن مرة ثانية يف �سباق  200مرت
للرجال وحاز على املركز االول .
املركز الثاين -:مرهاوي تولدبرهان
كرن
املركز الثالث� -:صالح فكاك قلب
ويف �سباق  400مرت لل�سيدات  ،ظفرت
العداءة رحمة مندر من مديرية كرن على
املركز االول.
املركز الثاين -:بيتائيل طعموزقي
كرن
املركز الثالث -:مريي كح�ساي حقات
يف حني جاء هريمون نقو�سي من مديرية
عد تكليزان باملركز االول يف �سباق 400
مرت للرجال

املركز الثاين� -:صالح فكاك قلب
املركز الثالث -:مليون برهاين كرن
ويف �سباق  800مرت لل�سيدات  ،نالت
العداءة راهيل ف�سها من مديرية كرن
املركز االول
املركز الثاين� -:صابرين حممود كرن
املركز الثالث -:هدى ح�سب اهلل كرن
�أما �سباق  800مرت للرجال  ،فقد انتهى
مل�صلحة العداء هريمون قربنقو�سي من
مديرية عدتكليزان.
املركز الثاين -:مليون برهاين كرن
املركز الثالث -:حامد نافعوت قلب
ويف �سباق  1500مرت لل�سيدات ،
حازت العداءة راهيل ف�سها من مديرية
عدتكليزان على املركز االول
املركز الثاين -:نادية حجي كرن
ويف �سباق  1500مرت للرجال  ،كانت
الريادة واملركز االول من ن�صيب الك�سندر
ت�سفاي من عدتكليزان
املركز الثاين� -:أدم �إدري�س كرن
املركز الثالث -:حامد نافعوت قلب
وتوجت عداءة مديرية كرن �سلوى
حممد باملركز االول يف �سباق  3االف مرت
لل�سيدات
املركز الثاين� -:ستل عبد اهلل كرن
املركز الثالث� -:أمنة حممد نور كرن
ويف �سباق  3االف مرت للرجال  ،تربع
العداء الك�سندر ت�سفاي من مديرية
عدتكليزان على املركز االول
املركز الثاين� -:أدم �إدري�س كرن
املركز الثالث� -:سامئيل هبتاي كرن
�أما يف مناف�سات القفز االر�ضي
لل�سيدات  ،حازت العداءة عقبا تن�سائي من
مديرية كرن
املركز الثاين� -:ستل عبداهلل كرن
املركز الثالث -:يور�ساليم ردائي كرن

�أما يف مناف�سات الرجال  ،توج العداء
�صالح فكاك من مديرية قلب باملركز
االول
املركز الثاين -:هريمون قربنقو�سي
عدي تكليزان
املركز الثالث -:نيات اليا�س كرن
ويف مناف�سات القفز العايل لل�سيدات
 ،تربعت العداءة ظقا عقباتن�سائي من
مديرية كرن على املركز االول
املركز الثاين� -:ستل عبداهلل كرن
�أما �ضمن مناف�سات الرجال  ،فذهبت
ال�صدارة واملركز االول ل�صالح العداء
حامد نافعوت من مديرية قلب
املركز الثاين -:مرهاوي تولدبرهان
كرن
ويف مناف�سات رمي القر�ص لل�سيدات ،
توجت العداءة فريوز ت�سف�أمل من مديرية
كرن باملركز االول
املركز الثاين -:نادية حجي كرن
املركز الثالث� -:ساتااليت �أ�سفاو
ويف فئة الرجال  ،عاد املركز االول
مل�صلحة العداء نوه قرماي مديرية كرن
املركز الثاين� -:أمان �إ�ستيفانو�س
املركز الثالث -:هريمون هبتي قابر
اما �ضمن مناف�سات رمي اجللة لل�سيدات
 ،حازت العداءة يور�ساليم مربهتو من
مديرية كرن على املركز االول
املركز الثاين -:راهيل يو�سيف
ويف فئة الرجال  ،نال العداء ماجد مدين
من كرن باملركز االول على ح�ساب نوه
قرماي الثاين ونيات اليا�س الثالث يف
الرتتيب.
ويف مناف�سات رمي القر�ص لل�سيدات ،
تبوءات يور�ساليم مربهتو من كرن املركز
االول  ،بينما فاز �سيم �أ�سفاو من مديرية
كرن باملركز يف فئة الرجال.

بداية من الثالث ع�رش من مار�س اجلاري

مناف�سات اال�سبوع الريا�ضي الطالبي بعن�سبا تتوا�صل بوترية عالية
تتوا�صل مناف�سات اال�سبوع الريا�ضي
الطالبي ب�إقليم عن�سبا الذي �إنطلقت
فعالياته يف الثالث ع�رش من مار�س اجلاري
بوترية عالية .
اال�ستحقاق االقليمي الذي ظل يجري
على م�ستوى الف�صول الدرا�سية يف كل
مدر�سة على حدا � ،إنتقل يف الفرتة احلالية
اىل م�ستوى املدار�س باملديريات.
وي�شمل اال�سبوع الريا�ضي الطالبي
مناف�سات �ساخنة يف منا�شط ريا�ضية هي
العاب القوى  ،كرة القدم  ،كرة الطائرة
 ،كرة ال�سلة وااللعاب ال�شعبية  ،وين�شط
فيها  781طالب وطالية  ،وبا�رشاف من
 74م�رشف ريا�ضي.

ويف �أبرز النتائج امل�سجلة حتى االن
يف كرة الطائرة  ،فاز فريق �إناث مدر�سة
رورا الثانوية على فريق �سيدات مدر�سة
القدي�س يو�سيف ب�شوطني لقاء �شوط
واحد  ،بينما تفوق فريق مدر�سة رورا
للذكور على نظريه مبدر�سة كرن الثاونية
بثالثة �أ�شوطا ل�شوط واحد.
�أما يف من�شط كرة ال�سلة  ،فكانت �أبرز
النتائج هي فوز فريق مدر�سة القدي�س
يو�سيف لالناث على فريق مدر�سة رورا
بنتيجة اربعة وع�رشين نقطة مقابل ثماين
نقاط.
ويف فئة الذكور  ،انت�رص فريق مدر�سة
مدر�سة كرن الثانوية على فريق مدر�سة

رورا ب�أربعة وع�رشين �سلة مقابل � 19سلة.
يف �أبرز نتائج كرة القدم  ،حاز فريق
مدر�سة كرن الثانوية لالناث النقاط
الثالث بفوزه على فريق مدر�سة رورا
بهدفني نظيفني  ،قبل ان يعود فريق
رورا ويتفوق على فريق مدر�سة القدي�س
يو�سيف لالناث بع�رشة اهداف نظيفة.
ويف �أهم نتائج الذكور  ،جتاوز فريق
مدر�سة عن�سبا عقبة مناف�سه فريق مدر�سة
القدي�س يو�سيف بثالثة اهداف لهدف
واحد.
وفاز فريق مدر�سة كرن الثانوية على
خ�صمه فريق دار ال�سالم بت�سعة اهداف
نظيفة.

بعد �إرجاء ك�أ�س �أوروبا للمنتخبات من ال�صيف املقبل �إىل �صيف 2021

�إيقاف الدوري الإجنليزي املمتاز حتى � 30أبريل

ت�أجل املو�سم احلايل للدوري الإنكليزي
املمتاز لكرة القدم وكافة م�سابقات
املحرتفني حتى � 30أبريل على الأقل
ب�سبب �أزمة فريو�س كورونا بعد اجتماع
عرب الفيديو.
ويف بيان م�شرتك� ،أعلن االحتاد الإنكليزي
لكرة القدم ورابطة الدوري املمتاز ورابطة
دوري املحرتفني ورابطة دوري ال�سيدات
بالإ�ضافة الحتادات الالعبني واملدربني
موافقتهم على متديد املوعد الر�سمي
لنهاية مو�سم ” 2019-2020لأجل غري
م�سمى“ يف حماولة للم�ساعدة يف ا�ستكمال
املو�سم.
و�أ�ضاف البيان "نحن متحدون يف

التزامنا لإيجاد طرق ال�ستئناف مو�سم
 2019-2020لكرة القدم و�ضمان خو�ض
جميع املباريات املحلية والأوروبية بعد �أن
ت�صبح الأمور �آمنة وممكنة".
وكانت املناف�سات املحلية قد �أرجئت يف
بادئ الأمر اجلمعة املا�ضي حتى الرابع من
�أبريل املقبل ،بعد �إ�صابة مدرب �أر�سنال
الإ�سباين ميكيل �أرتيتا وجناح ت�شيل�سي
ال�شاب كالوم هود�سون�-أودوي ،من بني
حاالت �أخرى ،بفريو�س "كوفيد."-19
ويت�صدر ليفربول ،بطل �أوروبا ،2019
ترتيب الدوري بفارق �شا�سع يبلغ 25
نقطة عن �أقرب مناف�سيه مان�ش�سرت �سيتي،
وهو �أقرب من �أي وقت م�ضى لإحراز لقبه

الأول منذ .1990
و�شملت قرارات التعليق املتخذة
يف الآونة الأخرية� ،إلغاء مباراتي منتخب
�إنكلرتا الوديتني مع �إيطاليا والدمنارك يف
 27و 31مار�س اجلاري.
كما �أعلن نادي �إيفرتون فر�ض حجر
�صحي على العبي فريقه ،وقام مان�ش�سرت
�سيتي بعزل �أحد العبيه بعدما �أجرى �أحد
�أفراد عائلته فحو�صا ً للك�شف عن فريو�س
كورونا.وك�شف االيرلندي ال�شمايل براندن
رودجرز مدرب فريق لي�سرت �سيتي �أن عدداً
من العبي فريقه ظهرت عليهم �أعرا�ض
�إ�صابة فريو�س كورونا ومت "�إبعادهم" عن
زمالئهم.

ال يزال م�صري البطوالت الكربى يف عامل
كرة القدم جمهوال حتى هذه اللحظة ،ب�سبب
قرار تعليق جميع امل�سابقات حتى �إ�شعار
�آخر بعد تف�شي فريو�س كورونا ،لكن ما
هي الفرق التي �ست�ستفيد بال�شكل الأكرب
لو تقرر �إلغاء املو�سم ب�شكل ر�سمي؟
وفيما يلي نر�صد �أبرز الرابحني
واخلا�رسين من �إلغاء املو�سم� ..إذا ما مت
�إعالن الإلغاء:
الرابحون
نوريت�ش �سيتي
فريق الكناري كان املر�شح الأبرز
للهبوط من الدوري الإجنليزي املمتاز،
حيث يقبع باملركز الأخري بفارق  6نقاط
عن مراكز البقاء� .إلغاء الدوري �سيعني
فر�صة جديدة لنوريت�ش للعب مع الكبار،
وت�صحيح �أخطاء املو�سم الكارثي.
�إنرت ميالنو
بعد بداية "نارية" لإنرت ميالنو الإيطايل،
تدهور حاله كثريا ،وابتعد عن �سباق
الدوري الإيطايل بخ�سارة �أمام يوفنتو�س،
يف �آخر يوم كروي يف �إيطاليا ،وقبلها
اخلروج املفاجئ من دوري �أبطال �أوروبا.
�إلغاء املو�سم �سي�ساعد الإنرت على �إعادة
ترتيب الأوراق ،وعدم االعرتاف بال�سقوط
�ضحية لغرميه التاريخي يوفنتو�س.
فريدر برمين
النادي الأملاين العريق يبدو يف منحدر
زلق للدرجة الثانية ،حيث يقبع يف املركز
قبل الأخري يف البوند�سليغا ،من دون �أي
انت�صار بالدوري منذ يناير.
النادي الأخ�رض مل يذق طعم "دوري
املظاليم" �سوى مرة واحدة يف تاريخه
العريق ،يف مو�سم  ،1980-1981وحذف
نتائج املو�سم �ستعني جتنب "الفاجعة".
توتنهام هوت�سرب
بعد الو�صول لنهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،هوى توتنهام الإجنليزي للقاع
ب�رسعة �صاروخية حتت قيادة جوزيه
مورينيو.
�إلغاء املو�سم �سيعني بداية جديدة
لتوتنهام� ،ست�ساعد املدرب الربتغايل
على ترتيب الأوراق.
�إ�سبانيول
ا�ستكمال املو�سم قد يعني هبوط
�إ�سبانيول للدرجة الثانية ،للمرة الأوىل
منذ  26عاما ،ليذهب معه ديربي مدينة
بر�شلونة بينه وبني بطل �إ�سبانيا ،وكبري
املدينة.
�إ�سبانيول يحتل املركز الأخري يف الليغا،
بفارق  6نقاط عن مراكز البقاء.

اخلا�سرون
ليفربول
من الوا�ضح �أن ليفربول الإجنليزي
�سيكون اخلا�رس الأكرب من �إلغاء املو�سم،
حيث يف�صله انت�صاران فقط عن حتقيق
اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30
عاما.
باري�س �سان جرمان
بعد �أن علق يف دور الـ 16من دوري
الأبطال ،لثالث موا�سم متتالية ،ا�ستطاع
بطل فرن�سا �أخريا فك اللعنة ،والت�أهل
لربع النهائي بعد عبور بورو�سيا دورمتوند
الأملاين.
فرحة العبي �سان جرمان اله�ستريية بعد
الت�أهل ،و�ضحت للجميع �أهمية الت�أهل،
الذي كان قد يكون اخلطوة الأوىل نحو
حتقيق اللقب املفقود.
الت�سيو
احل�صان الأ�سود يف �إيطاليا بال منازع،
نادي الت�سيو ،الذي يرتب�ص بيوفنتو�س
باملركز الثاين يف الدوري الإيطايل،
وبفارق نقطة وحيدة.
الت�سيو يحلم باللقب الغائب منذ عام
 ،2000وهدافه �شريو �إميوبيلي يحلم
باحلذاء الذهبي لأوروبا ،متفوقا على
جنوم العامل بر�صيد  26هدفا بالدوري،
حتى حلظة تعليق املناف�سات.
�شيفيلد يونايتد
النادي الإجنليزي اخلايل من النجوم،
قدم مو�سما ا�ستثنائيا ،وهو يناف�س
بقوة على املركز الرابع امل�ؤهل لدوري
الأبطال.
�شيفيلد قدم مو�سما تاريخيا ،قادما
من دوري الدرجة الأوىل� ،شطب املو�سم
�سيهدد بتهاوي الفريق الذي بذل الدماء
والعرق ملقارعة كبار الأندية بالدوري.
�أتاالنتا
�أ�صبحت ق�صة نادي �أتاالنتا الإيطايل
بدوري الأبطال ق�صة "�سندريال" حقيقية،
جاءت من بعيد لت�سجل فوزا تلو الآخر،
وت�صنع جمدا جلمهور مل يحلم بالكثري.
ق�صة �أتاالنتا بدوري الأبطال ال تهم
جماهريه فقط ،بل كل عامل الكرة ،الذي
كان مرتقبا مل�شوار الفريق بالبطولة يف
�أدواره النهائية.
ومع "غمو�ض" موقف االحتاد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا" ،وابتعاد امل�س�ؤولني
عن حتديد املواعيد ال�رصيحة ال�ستكمال
البطوالت ،ال ي�سع الفرق التي ذكرناها
�سوى االنتظار برتقب ،ملعرفة م�صريها
من املو�سم الذي نه�شه فريو�س كورونا.
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ال�سنة التا�سعة والع�رشين

العدد ()115

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

�إعداد/
عادل �صالح

�صدى تروي املالحم ...من دمها
احلروف
جمال بحالياي
عزفت على اوتار االر�ض �أحلى الأنغام ونق�شت يف �صخور الأر�ض
الأبية �أعظم ق�ص�ص الع�شق والغرام ،فكانت هي العا�شقة الولهى
وكان (الوطن الغايل) هو العا�شق �سعيد احلظ .الدخان اال�سود
يتكاثف على �آفاق املدن وقرى �إرتريا وال�شعب حائر � ..آلت
على نف�سها وقطعت عهد ًا مع ال�ضمري واحل�س واخلاطر �أن ت�سري
ومت�ضي عزيزة � َ
حر ثائر  .حتمل بندقية ليعلو �صوت
أبية مع كل ًّ
ال�شعب ويرفرف علم احلرية وتدفن الآهات والعذاب ،فتنبت من
�آثارها براعم الفجر الوليد وتغرد يف �رشفات منازلنا و�شجريات
روابينا ع�صافري الن�رص وبالبل الإنت�صار  .فتاة حرة و�ضعت ك َّفها
و�أ�صابعها على جراح ال�شعب و�أوجاع الهاربني من لهيب الإ�ستعمار
ونار احلاقدين فتحول اجلرح �إىل وردة ،والآهة �إىل ترانيم الإنت�صار
ون�شيد الظافرين .هذه االرترية الفريدة  ...تخطو نحو املوت
ٍ
�رشف يف �ساعات التحدي والنزال  ..فتدفع با�سمة �سعيدة
يف
وتبذل الروح را�ضية مطمئنة  ..خ�صالت �شعرها جدائلها �رشاعات
الزاحفني �إىل مرايفء احلرية و�شط�آن الإنت�صار  ..عزفت ب�أناملها
على �أوتار ال�صخر ترانيم ال�صمود و�أغنيات ع�شقنا الثوري و�صوتنا
الوطني .تروى املالحم من دمها وت�صبغ الأر�ض التي ميوت يف
ع�شقها املاليني من دمها .وعندما تو�شح فجر انت�صارنا وخيوطه
الزاهية بلون دمها وعطر دمها �إكتمل ال�رشوق وتهادى طائر الفرح
يف �أح�ضان ال�شعب ع�شق ًا و�إنت�صار ًا......
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 زين -:احل�سن واجلمال او كل مايزين او�ضد ال�شني.
 زين الدين -:جمال الدين. زين العابدين -:جمال العابدين او �أح�سن العابدين. �سائب -:م�شى ب�رسعة او جرى. �سائد -:الرئي�س او الدائب او الذي مي�شي طوال الليل. �شائر -:الباقي. �سابغ -:الوا�سع او املكمل. �سابق -:الذي ي�سبق غريه. �ساتر -:املخفي. �ساجر -:الذي يوقد التنور او املو�ضع الذي ميربه ال�سيل فيمل�ؤه.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف الع�شرين من مار�س عام 1809م -:نابليون بونابرت ينت�صرعلى النم�ساويني يف �أب�سربغ.
 يف الع�شرين من مار�س عام 1815م -:نابليون بونابرت يعود �إىلباري�س من منفاه يف جزيرة �إلبا ،وبد�أت بذلك فرتة املائة يوم التي
حاول خاللها �إعاده بناء �إمرباطوريته.
 يف الع�شرين من مار�س عام 1934م -:تركيب �أجهزة رادارجديدة يف ميناء �أملاين �صنعها رودولف كونولد.
 يف الع�شرين من مار�س عام 1956م -:فرن�سا متنح تون�ساال�ستقالل الكامل ما عدا ميناء بنزرت.
 يف الع�شرين من مار�س عام 1999م -:برنار بيكار وبريان جونزينجحان يف الدوران حول الأر�ض ببالون من دون انقطاع يف 20
يوم.
 يف الع�شرين من مار�س عام 2019م -:عاملة الريا�ض َّيات الأمريك َّيةكارين يوهلينبيك تفوز ِبجائزة �أبيل ِل�سنة ِ ،2019ل ُت�صبح �أ َّول امر�أة
تفوز ِباجلائزة املذكورة.

�أقوال م�أثورة

من �أقوال العظماء

 خاليا اجل�سد تتبدل متام ًا ُكل�شهر .يف هذه اللحظة احلالية ،
تعر ُ
فه وتعتقد ُه عني هو
ُمعظم ما ِ
فقط ذكريات لي�س �إال(.هاروكي
موراكامي)
 من مهلكات النف�س  :تعلقكمبن ال ي�ستحقك�(.سيغموند
فرويد)
 احلياة ال تعطي درو�س ًا جمانيةلأحد  ،فحني �أقول احلياة ع ّلمتني
ت�أ ّكد �أنني دفعت الثمن(.جنيب
حمفوظ)
 لي�س �أ�صدق من رجل يعرتفلنف�سه ب�أنه كاذب(.مارك توين)
 الكتابة حالة �إن�سانية ت�شعربها دون �أن توزع �صراخك على
اجلريان(.عبده خال)
 ال�شجاعة التامة هي �أن نفعليف اخلفاء ما ن�ستطيع فعله والعامل
ينظر �إلينا(.داك روت�شفوكولد)
 ما من �سوء �أكرب من الذنب�إال تبلد الإح�سا�س بعد الذنب.
(احمد ال�شقريي)
 الكتابة حماولة ال�ستعادة�إرادة منفية(.ر�ضوى عا�شور)
 �إن من الكالم ما هو �أ�شد مناحلجر  ,و�أنفذ من وخز الإبر
 ,و�أمر من ال�صرب  ,و�أحر من
اجلمر  ,و�إن من القلوب مزارع ,
فازرع فيها الكلمة الطيبة  ,ف�إن
مل تنبت كلها ينبت بع�ضها(.لقمان
احلكيم)
 ال تثق بطيبتي كثري ًا  ،ف�أنا�سيء جد ًا عندما �أعلم �أنك
ت�ستغلني(.ويل �سميث)
 قمة الأخالق � ،أن تعفوو�أنت قادر على االنتقام(.ليو
تول�ستوي)
 احلب الذي تغ�سله العيونطاهرا وجمي ًال
بدموعها يظل
ً
ً
وخالدا(.جربان خليل جربان)
 الأ�شخا�ص الفعالني لي�سواميالني للم�شاكل ،بل ميالني
القتنا�ص الفر�ص ،وتدمري
امل�شاكل�(.أنتوين روبنز)

خبري ي�شبه وباء فريو�س كورونا بـ "البجعة ال�سوداء"

قال "�ستاني�سالف كو�ساريف" مدير
معهد تكنولوجيا املعلومات بجامعة
"�سينريجي" �أن ن�سيم طالب� ،شبه وباء
فريو�س كورونا بـ "البجعة ال�سوداء" من
حيث الفجائية وعواقبه الكبرية .وقال
كو�ساريف يف ت�رصيح لوكالة "نوفو�ستي"
الرو�سية للأنباء" ،البجعة ال�سوداء" هي
نظرية للكاتب واالقت�صادي الأمريكي "ن�سيم طالب" ،تدر�س الأحداث النادرة،
�رشحا جدي ًدا .ويت�ضح
التي ي�صعب التنب�ؤ بها والتي لها ت�أثري هائل وتتطلب
ً
يف النهاية �أنها ب�سيطة .وقد �أظهرت املمار�سة �أنه ال ميكن لأحد التنب�ؤ
بالأزمات (وهذا ما تفرت�ضه النظرية نف�سها) ،مع �أن اخلرباء يف جميع �أنحاء
العامل يحاولون ذلك دائما.
ويقول" ،للأ�سف تف�سري الوباء املعلن �سي�صب الزيت على النار �أكرث وين�رش
الذعر بني النا�س .فقد بد�أت البلدان املتطورة �إعادة النظر بتوقعاتها ب�ش�أن
منو اقت�صادها .وفريو�س كورونا احلايل هو مبثابة "بجعة �سوداء" حقيقية
و�صفها ن�سيم طالب ،يف كتابه -حدث غري متوقع له عواقب كبرية".
وا�ضاف" ،ميكن �أن ن�ستنتج ،ب�أنه على الأرجح �ستجري عملية تعديل
م�ؤ�رشات منو االقت�صاد الرو�سي نحو التخفي�ض .ولدى نظامنا املايل موارد
كافية لتجاوز هذه الأو�ضاع ال�صعبة".

يخرتع حيلة طريفة للوقاية من كورونا

قرر مواطن �إيطايل �أن يتبع ن�صائح
ال�سلطات ال�صحية يف بالده والتي
تدعو �إىل ترك م�سافة نحو مرت
واحد مع الأ�شخا�ص يف التجمعات
والأ�سواق.
وبح�سب قناة "�أيه بي �سي نيوز"
الأمريكية ف�إن رجال من العا�صمة
الإيطالية كان يتجول يف �أحد
�أ�سواق روما وهو يرتدي ما ي�شبه
طبق خ�شبي دائري يحيطه به من
كل اجلهات مما مينع الآخرين من
االقرتاب منه .وقد �أثارت فعلة
ذلك الكهل الكثري من ردود الفعل
علىمواقع التوا�صل االجتماعي بني

حمبذ لهذه الفكرة و�أنها قد ت�ساهم
يف الوقاية من فريو�س كورونا،
�أن الكثري من خرباء ال�صحة قالوا
�أن عط�سة ال�شخ�ص امل�صاب بذلك
املر�ض ال ت�ؤثر على الأ�شخا�ص
ال�سليمني �إذا كانوا بعيدين عنه
مب�سافة مرت واحد على الأقل.
وباملقابل �سخر �آخرون من ذلك
"االخرتاع الطريف" واعتربوه
حماولة من الرجل للح�صول على
ال�شهرة عرب مواقع التوا�صل وو�سائل
الإعالم.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �إيطاليا باتت
�أكرث بلد �أوروبي ينت�رش فيه فريو�س
كورونا� ،إذ ارتفع عدد امل�صابني
فيها �إىل �أكرث من � 15ألف �إ�صابة،
وفقًا ملا ذكرت وكالة احلماية
املدنية الإيطالية.
وارتفعت �أعداد الوفيات نتيجة
الإ�صابة باملر�ض �إىل ( 1016حالة)،
وذلك بالتزامن مع �إعالن احلكومة
تطبيق �إجراءات احلجر الطبي يف
كافة �أنحاء �إيطاليا و�إيقاف كافة
الأن�شطة العامة بعد انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد.

ملواجهة كورونا ..احلالقة عن بعد مرت

تناقل ن�شطاء مواقع التوا�صل
االجتماعي ،مقطع فيديو مل�صففي
ال�شعر يف ال�صني يحملون ع�صي
بطول �أكرث من مرت ،مت ربطها
بفر�شات وماكينات حالقة
وجمففات �شعر ،وذلك لتقدمي
خدمة ق�ص ال�شعر من دون مل�س
مبا�رش ،من �أجل جعل الزبائن
ي�شعرون بالأمان و�سط انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد.)-19
يقول �صاحب �صالون حالقة
"كنا متوترين للغاية يف
البداية� ،إال �إن الفكرة الإبداعية ميكن �أن ت�ضيف ارتياحا كبريا لدى الزبون
واحلالق على حد �سوا" .و�أقرت ال�صني ،م�ساء يوم �أم�س االول (الثالثاء)،
ا�ستخدام �أول لقاح لفريو�س كورونا يف جتارب �رسيرية ،وقالت �صحيفة
"ال�شعب" اليومية ،التابعة للحزب ال�شيوعي يف ال�صني� ،إن البحث يقوده
"ت�شني واي" ،من �أكادميية العلوم الطبية الع�سكرية ال�صينية.
و�أعلنت ال�سلطات ال�صحية ال�صينية ،ت�سجيل ( 11حالة وفاة) جديدة بفريو�س
كورونا لي�صل �إجمايل الوفيات �إىل (� 3237شخ�صا) كما �أعلنت عن ت�سجيل (16
�إ�صابة) جديدة فقط خالل الـ(� 24ساعة) املا�ضية ،ليبلغ عدد الإ�صابات �إىل
( 80894حالة).
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