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وفد �أرتري عايل امل�ستوى يزور ال�صني جهود لرفع �إنتاج الع�سل يف الإقليم الأو�سط
�أعلنت جمعية عنبابا لرتبية النحل يف الإقليم الأو�سط ب�أنها ت�سعى جاهدة من
�أجل رفع �إنتاج الع�سل وتقدميه ب�أ�سعار منا�سبة �إىل امل�ستهلك.
وقال رئي�س اجلمعية ال�سيد � /إيوب كنفي لوكالة الأنباء " ب�أن اجلمعية تعمل
جاهدة لتوفري املناحل والتجهيزات الأخرى للأع�ضاء يف كافة مناطق الإقليم،
وبيع االنتاج ب�أ�سعار منا�سبة .
و �أ�شار �إىل �أن اجلمعية تقوم بعقد الدورات التدريبية للأع�ضاء حول تربية
النحل وفوائده وتنمية غذاء النحل ومكافحة الأمرا�ض والعناية باملناحل".
كما �أو�ضح منو �إنتاج الع�سل لإفادة مربي النحل من ف�صلني مناخيني البارد يف
اله�ضبة واملعتدل يف املنحدرات.
من جانبهم ذكر �أع�ضاء اجلمعية ب�أن الدعم والت�شجيع املقدمان من وزارة
الزراعة �ساعدا يف زيادة �إنتاجيتهم.
كما خ�ص�صت �إدارة الإقليم الأو�سط م�ساحة هكتارين يف منطقة توكر لرتبية
النحل وتقدمي املناحل ب�أ�سعار منا�سبة ت�شجيعا ملربي النحل.
هذا وقد ت�أ�س�ست جمعية عنبابا لرتبية النحل يف الإقليم الأو�سط يف العام 2002
وت�ضم حاليا �أكرث من  200من الأع�ضاء .

يقوم وفد �أرتري عايل امل�ستوى
بزيارة ر�سمية �إىل جمهورية ال�صني
ال�شعبية  ،ي�ضم كل من وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد  /عثمان �صالح
وم�ست�شار الرئي�س ال�سيد /مياين
قرب�آب ،بدءا من ال�سابع ع�رش من
�أبريل اجلاري  ،وذلك تلبية للدعوة
املقدمة من وزير اخلارجية ال�صيني
وانغ يو .
التقى الوفد يف الثامن ع�رش من
�أبريل بوزير اخلارجية ال�صيني وانغ
يو وبحث معه خمتلف الق�ضايا ،
خا�صة عالقات ال�رشاكة الثنائية
والعالقة ال�صينية -الأفريقية وكذلك
عالقة ال�صني مع القرن الأفريقي� ،إىل

جانب خمتلف الق�ضايا الإقليمية منها
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
وقد حتدث وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد  /عثمان �صالح بالرتكيز على
ق�ضية قرار مفو�ضية احلدود الأرترية
الإثيوبية النهائي وامللزم الذي م�ضى
على �صدوره خم�سة ع�رشة من الأعوام
 ،وكذلك احلظر اجلائر املفرو�ض
على �إرتريا  ،كما بحث ال�رشاكة
االقت�صادية بني �إرتريا وال�صني.
و تطرق وزير اخلارجية ال�صيني
يونغ يو �إىل العالقات الثنائية
الأرترية -ال�صينية  ،وقدم تو�ضيحا
حول برامج التعاون الع�رشة التي
و�ضعت يف م�ؤمترالقمة ال�صينية

الأفريقية املنظمة يف جوهانزبريغ
اجلنوب �إفريقية يف العام ،2015
مو�ضحا ب�أن العالقات التعاونية بني
بالده و�إرتريا �آخذة يف التطور يف
كافة املجاالت.
وحول احلظر املفرو�ض على
�إرتريا ،قال الوزير يونغ يو" ب�أن
بالده �ستتحدث حول املو�ضوع يف
�أروقة الأمم املتحدة ،و�ستقف �إىل
جانب �إرتريا يف خمتلف جماالت
التعاون.يجري الوفد الأرتري عايل
امل�ستوى خالل زيارته لل�صني والتي
�ست�ستمر حتى الثاين والع�رشين من
�أبريل اجلاري لقاءات مع خمتلف
امل�س�ؤولني ال�صينيني .

قام �سفراء من خمتلف الدول والذين
قامو بتقدمي �أوراق اعتمادهم �إىل
الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف الثامن ع�رش
من �أبريل اجلاري بزيارات تفقدية

يف نف�س اليوم للمباين املعمارية
والهند�سية اجلميلة مبدينة �أ�سمرا.
وقد تفقد ال�سفراء املباين امل�شيدة
وفقا للخطط الهند�سية الفريدة

واجلميلة يف املدينة مثل دور ال�سينما
ومبنى فيات تالريو واجلوامع
والكنائ�س ومكتب الربيد واملباين
املوجودة حوله.

تنظيم �أ�سبوع الطالب يف �شامبقو
نظم يف مديرية �شامبقو الأ�سبوع
الريا�ضي الثقايف للطالب.
ا�شتمل الأ�سبوع الطالبي املذكور
على �أن�شطة ثقافية تعك�س قيم
املجتمع وبرامج االبتكار واالخرتاع
ومنا�شط ريا�ضية �أخرى.
و �أو�ضح م�س�ؤول املدار�س يف
املديرية الأ�ستاذ /ت�سفامكئيل �أر�أيا
يف املنا�سبة ب�أن الربنامج يعترب
جزءا اليتجز�أ من املنهج التعليمي،
داعيا جميع املدار�س �إىل االهتمام
مبثل هذه الأ�سابيع .
من جانبه �أو�ضح مدير مديرية

�شامبقو ال�سيد /ت�سفاي بايراي ب�أن
الأن�شطة الريا�ضية والثقافية التي
يتم تنظيمها يف املدار�س متهد
الأ�سا�س للتطور املن�شود على م�ستوى
الإقليم خا�صة وعلى م�ستوى البالد
ب�شكل عام  ،داعيا املعلمني �إىل العمل
الد�ؤوب لتفعيل قدرات الطالب.

وزارة التعليم :دورة
تدريبية لرعاية الأطفال
ال�سفراء يتفقدون املباين املعمارية ب�أ�سمرا والطالب يف �أفعبت ونقفة
وقال املهند�س مدهاين
تخلي ماريام املوظف مبكتب
الآثار والرتاث ملدينة �أ�سمرا
امل�رشفني على
،و�أحد
برنامج الزيارة ،ب�أن جهودا
حثيثة تبذل حاليا لو�ضع
اجلمال املعماري لأ�سمرا يف
�سجل الرتاث العاملي ،و�أن
القرار النهائي �سيقدم يف
�شهر يونيو القادم يف هذا
ال�ش�أن  ،م�شريا �إىل �أن زيارة
ال�سفراء تهدف �إىل تعريفهم
بخ�صو�صية مدينة �أ�سمرا.
من جانبهم �أو�ضح ال�سفراء
ب�أن املباين التي �شاهدوها
تعترب ثروة وطنية ال ميكن
احل�صول عليها �أو توفريها
ب�سهولة يف الوقت احلايل.
هذاوتقوم اجلهات املخت�صة
بتنظيم معار�ض لل�صور يف
خم�سة ع�رش من املدن يف ت�سع
من دول العامل لو�ضع املعمار
اجلميل لأ�سمرا يف �سجل الرتاث
العاملي  ،والقيام بجمع التواقيع
اخلا�صة بدعم ذلك .

نظمت وزارة التعليم دورة
تدريبية يف كل من مديريتي �أفعبت
ونقفة حول رعاية الأطفال عامة
والطالب الق�رص ب�شكل خا�ص،
ومناق�شة الأن�شطة التي يتوجب على
وكالء ال�صحة القيام بها لرعاية
الطالب.
و�أو�ضح م�س�ؤول تطوير املناهج يف
وزارة التعليم ال�سيد  /ابرهام ر�ؤ�سوم
ب�أن الأطفال يتوجب ح�صولهم على
الرعاية اجليدة ل�ضمان م�ستقبلهم،
م�ؤكدا تنظيم دورات تدريبية مماثلة
يف خمتلف املديريات.
من جانبهم �أهاب امل�شاركون يف
الدورة باالهتمام بتجميع القرى
التي يعيق عدم جتمعها تطور
التعليم قبل النظامي ،وفتح ريا�ض
الأطفال يف املدار�س الإبتدائية.
وقال م�س�ؤول التعليم يف �إقليم
�شمال البحر الأحمر الأ�ستاذ ر�شيد
حممد عثمان يف ختام الدورة "ب�أن
الدورة �سيكون لها دور كبري يف
حتقيق الكفاءة التعليمية ،داعيا
كافة املعلمني �إىل العمل باهتمام.
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ت�شددت حركة «حما�س» يف �رشوطها
ال�ستقبال وفد اللجنة املركزية حلركة
«فتح» يف قطاع غزة ،ويف الوقت ذاته
�أعلنت ا�ستعدادها لت�سليم الوزارات
والهيئات احلكومية فور ًا �إىل حكومة
التوافق الوطني التي ا�شرتطت بدورها
قبول «حما�س» خطة الرئي�س حممود
عبا�س «للم�صاحلة» من دون �رشوط.
وفيما و�صف ع�ضو اللجنة املركزية
لـ «فتح» ح�سني ال�شيخ �سيطرة
«حما�س» على القطاع ب�أنه «انقالب
ديلوك�س» (فاخر) ،رف�ضت «حما�س»
بو�ضوح غري م�سبوق حل «اللجنة
الإدارية» التي �صادقت عليها كتلتها
الربملانية �أخري ًا ،والتي يعترب عبا�س
حلها �رشط ًا لعدم اتخاذه «خطوات غري
م�سبوقة» جتاه احلركة والقطاع.
ورد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي لـ
«حما�س» خليل احلية بلغة «ت�صعيد»

اخبار حملية وعاملية
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«حما�س» تت�شدد يف �شروطها ال�ستقبال وفد «فتح» �أردوغان يلتقي ترامب يف مايو
على تهديدات عبا�س ،وتوقع خالل
م�ؤمتر �صحايف يف غزة �أم�س� ،أن
يندفع عبا�س نحو مزيد من «اجلنون»
خالل الفرتة املقبلة ،وا�صف ًا م�ست�شاره
لل�ش�ؤون الدينية حممود الهبا�ش بـ
«اخلطيب امل�أفون».
وقلل احلية من �أهمية تهديدات
الرئي�س ووعيده ،وو�صفها ب�أنها
«كلمات جوفاء» ،معترب ًا �أن «عبا�س
يخو�ض املعركة �ضد غزة وحيد ًا
مك�شوف الظهر ،وال تدعمه كل مكونات
فتح» .وقال« :حما�س ال تقبل التخويف
وال التهديد .مل ن�ستجب لإ�رسائيل وال
غريها عندما كانت تقتل �أطفالنا
وتدمر بيوتنا ،فهل نخ�شى من كلمات
جوفاء ال يرتعد منها طفل» .وت�ساءل
يف رهان على «كتائب الق�سام» ،الذراع
الع�سكرية للحركة« :هل يرتعد عمالقة
ال�صواريخ الذين دكوا تل �أبيب دك ًا؟».
وركز احلية على �أربعة حماور،
الأول يتعلق باحلكومة وعملها،
والثاين �أزمات القطاع ،والثالث
امل�صاحلة ،والرابع زيارة وفد «فتح»

القطاع .وعن �أزمات القطاع وزيارة
وفد «فتح» ،ا�شرتط احلية «�إلغاء كل
ال�رضائب عن الوقود الالزم لت�شغيل
حمطة توليد الطاقة يف غزة ،و�إعادة
احل�سوم من رواتب كل املوظفني
(التابعني لل�سلطة) ،ورفع احل�سوم
عن �أ�رس ال�شهداء واجلرحى وال�ش�ؤون
االجتماعية» قبل ا�ستقبال الوفد ،و
«نن�صح وفد فتح بحلها قبل �أي لقاء».
واعترب �أن تلبية ال�رشوط الثالثة
«عربون وطني على اجلهوزية للقاء»،
وقال« :لن نتفاو�ض مع وفد فتح حتت
حراب اجلوع والتهديد والوعيد».
ويف �ش�أن امل�صاحلة� ،شدد على
�أن «اخلالف مع فتح على امل�رشوع
الوطني ،ولي�س على �أي �شيء �آخر».
وطالب وفد «فتح» ب�أن ي�أتي �إىل
القطاع «ويف جعبته مواقف وا�ضحة من
انتفا�ضة القد�س ،وحال تدمري الق�ضية
الفل�سطينية ،وامل�رشوع الوطني،
والتن�سيق الأمني ،واحلريات ،مبا
فيها االعتقال ال�سيا�سي وم�صادرة
الأموال يف ال�ضفة».

تدريبات ع�سكرية �صينية � -أمريكية يف �أ�سرتاليا
بد�أ جنود من م�شاة البحرية
الأمريكية الو�صول �إىل �شمال ا�سرتاليا
الثالثاء املا�ضي يف انت�شار ي�ستمر
�ستة �أ�شهر للم�شاركة يف تدريبات مع
قوات ا�سرتالية وقوات �صينية زائرة.
وبرنامج االنت�شار ال�سنوي ومدته
 25عام ًا بد�أه الرئي�س الأمريكي
ال�سابق باراك �أوباما يف  2011وهو
جزء من «حمور» االهتمام الأمريكي يف
�آ�سيا يف وقت تتزايد فيه قوة ال�صني.
وقال اللفتنانت كولونيل برايان
ميدلتون قائد م�شاة البحرية بعد
و�صول �أول جمموعة من القوات �إىل
داروين بالإقليم ال�شمايل «�أعتقد �أن
هذا االلتزام الذي اتخذناه بن�رش قوة
عمل هنا مع �إجراء حوار يف �ش�أن
تو�سيعه على مدار ال�سنوات ي�شري �إىل
�أننا نعلم �أن هذه منطقة مهمة».
و�أ�ضاف «االقرتاب من جنوب �رشقي
�آ�سيا واملحيط الهندي ومنطقة
املحيط الهادي الهندي كان دائم ًا
مهم ًا».
وقال ميدلتون �إن م�شاة البحرية
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�سيجرون «تدريبات
مهمة مع �رشكائنا
»
ل�صينيني
ا
وا�سرتاليا.
ويجري ن�رش 1250
جندي ًا العام احلايل
وهو ما يقل عن العدد
الذي كان مزمع ًا
ن�رشه يف بادئ الأمر
والذي كان �سي�صل �إىل
 2500جندي من م�شاة البحرية هذا
العام ولكن �سيجري ن�رش �أكرب عدد
من الطائرات الأمريكية يف ا�سرتاليا
يف وقت ال�سلم.
وقال ميدلتون �إنه �سيجري ن�رش
 13طائرة وهو ما يزيد بثالثة �أمثاله
عن عدد الطائرات التي جرى ن�رشها
من قبل والبالغ �أربع طائرات م�ضيفا
�أن هذه «�إ�شارة ملمو�سة �إىل التزامنا
جتاه املنطقة وجتاه هذه ال�رشاكة».
وقال �إن قرار ن�رش هذه الطائرات
اتخذ قبل الت�صاعد الأخري يف
التوترات ب�سبب كوريا ال�شمالية.

ً
فقد � 11شخ�صا يف ان�شطار �سفينة قبالة القرم

قالت وزارة الطوارئ
يف �شبه جزيرة القرم
اول ام�س الأربعاء �إن
�سفينة �شحن متجهة
من رو�سيا �إىل تركيا
انق�سمت �إىل ن�صفني
وغرقت قبالة �شواطئها
يف وقت مبكر من �صباح
اول ام�س الأربعاء
وفقد  11من �أفراد طاقمها.
وذكرت الوزارة �أن ال�سفينة «غريوي �أر�سيناال» التي ترفع علم بنما �أر�سلت
نداء ا�ستغاثة عندما مت حتديد مكانها على بعد  14مي ً
ال بحري ًا قبالة �ساحل
القرم.ونقلت وكالة �إنرتفاك�س عن م�س�ؤولني رو�س يف جمال النقل قولهم �إن
ال�سفينة التي ورد �أنها �أبحرت من ميناء خري�سون جنوب �أوكرانيا ،انق�سمت
�إىل ن�صفني خالل عا�صفة قوية وغرقت.
وقالت وزارة الطوارئ يف بيان �إن ما ال يقل عن �ست �سفن وطائرة هليكوبرت
ت�شارك يف عملية البحث والإنقاذ لكن الرياح العاتية واملياه املتالطمة تعلق
مهماتها ،و�أ�ضافت �أنه مت �إنقاذ فرد واحد فقط من �أفراد الطاقم الإثني ع�رش
حتى الآن م�شرية �إىل �أنه مكون من ت�سعة �أوكرانيني ورو�سيني اثنني وجورجي
واحد.وتابعت �أن املعلومات الأولية ت�شري �إىل �أن ال�سفينة كانت من متجهة
من ميناء �أزوف يف جنوب رو�سيا �إىل تركيا وتنقل حمولة من احلبوب.

وتابع «ب�رصف النظر� ،أعتقد �أن
هذه خطوة جيدة �أن نتمكن يف �أي وقت
من تقوية ال�رشاكة امل�ستمرة منذ
فرتة طويلة والتحالف بني البلدين.
نحن على ا�ستعداد دائم ًا للقتال
واالنت�صار».

قال وزير اخلارجية الرتكي مولد
ت�شاو�ش اوغلو اول ام�س االربعاء
ان الرئي�س رجب اردوغان �سيلتقي
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب قبل
قمة حلف �شمال االطل�سي يف مايو.
وا�ضاف الوزير الرتكي "�سنحدد
موعدا للقاء الرئي�سني يف مايو قبل
قمة احللف االطل�سي" .ومل يلتق
الرئي�سان حتى االن لكنهما اجريا
العديد من املباحثات الهاتفية.
وهن�أ ترامب اردوغان بفوزه االحد
يف ا�ستفتاء تو�سيع �سلطاته .وا�ضاف
ت�شاو�ش اوغلو ان الرئي�سني عربا
اثناء االت�صال الهاتفي عن رغبتهما
امل�شرتكة يف االجتماع يف وا�شنطن
"لتح�سني عالقاتهما الثنائية".
وبح�سب ما ن�رشت االدارة االمريكية
عن االت�صال فان ترامب مل يعرب عن
اي حتفظ ب�ش�أن اال�ستفتاء الذي حقق
فيه اردوغان فوزا ب�سيطا مع اكرث
بقليل من  51باملئة من اال�صوات،
رغم ان مراقبي منظمة االمن والتعاون
يف اوروبا وجمل�س اوروبا اعتربا انه
مل يتم تنظيم اال�ستفتاء يف ظروف
من�صفة.
وت�أمل تركيا يف اقامة عالقات

جيدة مع ادارة ترامب بعد التدهور
الوا�ضح يف عالقاتها مع ادارة الرئي�س
ال�سابق باراك اوباما خ�صو�صا ب�سبب
دعم وا�شنطن ملجموعات م�سلحة
كردية يف �سوريا حتارب املتطرفني
اال�سالميني.
وتعترب �سلطات تركيا التي تدعم
من جهتها جمموعات م�سلحة �سورية
اخرى ،ان وحدات حماية ال�شعب
التي تدعمها وا�شنطن ،جمموعة
ارهابية.
وبات هذا االمر ا�سا�سيا يف اطار
االعداد لعملية حترير مدينة الرقة
ال�سورية من متطريف داع�ش وعر�ضت
تركيا بانتظام امل�شاركة يف هذه
العملية لكن �رشط ا�ستبعاد وحدات
حماية ال�شعب الكردية منها.

ماتي�س يبد�أ من ال�سعودية جولته ال�شرق �أو�سطية

بد�أ وزير الدفاع الأمريكي جيم�س
ماتي�س الثالثاء املا�ضي جولته
االوىل �إىل ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا،
ُيتوقّ ع ان «ي�ؤطر» فيها لأمريكا
اجلديدة يف عهد دونالد ترامب،
ويركز فيها على حماربة تنظيم
داع�ش  ،ويف�صح عن �سيا�سة بالده
جتاه �سورية.
و�سيزور ماتي�س �أي�ضا قاعدة
ع�سكرية �أمريكية يف جيبوتي عند
املدخل اجلنوبي للبحر الأحمر
والتي تنطلق منها العمليات يف
اليمن وال�صومال وتقع على م�سافة

�أميال من من�ش�أة �صينية جديدة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية
الأ�سبوع
�أعلنت
«البنتاغون»
املا�ضي ن�رش ب�ضع ع�رشات من
اجلنود الأمريكيني يف ال�صومال
لتدريب �أفراد من اجلي�ش الوطني
ال�صومايل.
وقالت الوزارة يف بيان �سابق
�أن ماتي�س �سيعيد الرتكيز على
التحالفات الع�سكرية الرئي�سة
ملحاربة التنظيمات الإرهابية ،يف
الزيارة التي متتد حتى الـ  23من
�أبريل .

ماي تدعو �إىل انتخابات مبكرة يف الثامن من يونيو
دعت رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي الثالثاء الفائت �إىل
�إجراء انتخابات مبكرة يف الثامن من
يونيو املقبل ،م� ً
ؤكدة �أن احلكومة
لديها اخلطة املنا�سبة للتفاو�ض على
�رشوط خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي و�أنها يف حاجة �إىل وحدة
�سيا�سية يف لندن.
وقالت ماي «ر�أ�ست للتو اجتماع ًا
ملجل�س الوزراء واتفقنا على �رضورة
�أن تدعو احلكومة �إىل انتخابات عامة
يف الثامن من يونيو.
وللدعوة لإجراء انتخابات حتتاج
ماي لدعم ثلثي الربملان يف ت�صويت
من املقرر �أن يجرى الحقا .

ورحب زعيم «حزب العمال
الربيطاين» املعار�ض جريميي
كوربني بدعوة ماي لإجراء
انتخابات مبكرة مما ي�شري �إىل �أن
حزبه �سيوفر الدعم الذي حتتاجه
ماي مبوجب قانون االنتخابات.
وقال كوربني يف بيان عرب الربيد
االلكرتوين «�أرحب بقرار رئي�سة
الوزراء منح ال�شعب الربيطاين
فر�صة الت�صويت حلكومة ت�ضع
م�صلحة الأغلبية �أو ًال».
واعتربت رئي�سة وزراء ا�سكتلندا
نيكوال �ستريجن �أن قرار ماي مينح
ا�سكتلندا فر�صة تعزيز م�سعى حملي
لإجراء ا�ستفتاء على االنف�صال.

ً
ً
فرن�سا حتبط هجوما �إرهابيا �ضد جتمع انتخابي

قال وزير الداخلية الفرن�سي ماتيا�س فيكل� ،إن ال�سلطات �ألقت القب�ض
على فرن�سيني يف مدينة مر�سيليا ال�ساحلية اجلنوبية �صباح الثالثاء املا�ضي
لتخطيطهما «لهجوم و�شيك وعنيف» قبل اجلولة الأوىل من انتخابات الرئا�سة،
وقال م�صدر ان الهدف هو جتمع انتخابي لأحد املر�شحني من دون ذكر ا�سمه.
«ولدا عامي  1987و 1993وهما
و�أو�ضح يف م�ؤمتر �صحايف �أن املت�شددين ُ
فرن�سيان وكانا يعتزمان تنفيذه على املدى الق�صري ،وبذلك �أعني خالل الأيام
املعتقلي تبنى الفكر املتطرف
املقبلة ،هجوما على الأرا�ضي الفرن�سية �أحد
نْ
�أثناء فرتة �سجنه».وقال �إن ال�رشطة تنفذ حمالت تفتي�ش ،ومت تعزيز الإجراءات
الأمنية اخلا�صة باالنتخابات التي ُيديل الفرن�سيون ب�أ�صواتهم لها يف � 23أبريل،
على �أن جترى جولة ثانية يف ال�سابع من مايو ،وقتل �أكرث من � 230شخ�ص ًا يف
هجمات نفذها مت�شددون يف فرن�سا خالل العامني املا�ضيني.

وقالت �ستريجن يف بيان «فيما يتعلق
با�سكتلندا هذه خطوة غري موفقة
�سيا�سي ًا بدرجة كبرية من جانب
رئي�سة الوزراء».
و�أ�ضافت «�سيمنح هذا ال�شعب
جمدد ًا الفر�صة لرف�ض �أجندة (حكومة
املحافظني) املحدودة املثرية
لالنق�سامات و�سيعزز �أي�ض ًا التفوي�ض
الدميوقراطي املوجود بالفعل
ملنح �شعب ا�سكتلندا فر�صة اختيار
م�ستقبله».
و�صوت اال�سكتلنديون بهام�ش ع�رش
نقاط يف العام  2014للبقاء �ضمن
اململكة املتحدة .غري �أن حزب
�ستريجن يريد �إجراء ا�ستفتاء جديد
خالل العامني املقبلني �إذ يرى �أن
انف�صال بريطانيا عن االحتاد الأوروبي
يغري الأو�ضاع يف �شكل جذري.
و�صوتت ا�سكتلندا ل�صالح البقاء
داخل االحتاد الأوروبي يف ا�ستفتاء
يونيو العام املا�ضي .غري �أن اململكة
املتحدة ككل �صوتت ل�صالح االنف�صال
عن االحتاد.

3

اخبار عاملية
اجلمعة 2017 /4 /21

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()134

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

العاهل ال�سعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي الرئي�س املوريتاين� :س�أفكر فيمن يخلفني ..واال�ستفتاء الد�ستوري �سيجرى يف موعده
بحث العاهل ال�سعودي
امللك �سلمان بن عبد
العزيز ووزير الدفاع
الأمريكي جيم�س ماتي�س
�سبل تعزيز عالقات
ال�صداقة اال�سرتاتيجية
بني اململكة والواليات
الأمريكية،
املتحدة
وخا�صة يف املجال
وتطورات
الدفاعي،
الإقليمية
الأحداث
والدولية.
وقد ا�ستقبل امللك �سلمان بن
عبدالعزيز يف مكتبه بق�رص اليمامة،
اول ام�س الأربعاء ،وزير الدفاع
الأمريكي جيم�س ماتي�س ،الذي
يزور الريا�ض يف �إطار جولة
�رشق �أو�سطية ،ت�ستهدف التعاون
يف مواجهة الأن�شطة ال�ساعية اىل
زعزعة اال�ستقرار ،و�إحلاق الهزمية
باملنظمات الإرهابية.
وتعك�س جولة ماتي�س �أولويات
�إدارة ترامب التي تكمن يف ال�رشق
الأو�سط ،و�أن �إيران وحماربة تنظيم
داع�ش الإرهابي واحلرب فى اليمن
وال�رصاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني

�ستكون على ر�أ�س جدول �أعمال رحلة
ماتي�س.
ويلتقي وزير الدفاع الأمريكي ،ويل
ويل العهد ووزير الدفاع ال�سعودي،
حممد بن �سلمان ،لبحث عدة ق�ضايا
منها الأزمة ال�سورية واليمن والإرهاب
وال�صفقات الع�سكرية والتعاون
الثنائي بني وا�شنطن والريا�ض.
ويف �أول زيارة له �إىل الريا�ض عقب
توليه من�صبه� ،أعلن وزير الدفاع
الأمريكي جيم ماتي�س ،الثالثاء،
�أن بالده تدفع نحو �إجراء مفاو�ضات
ب�إ�رشاف الأمم املتحدة ،لإنهاء النزاع
يف اليمن "يف �أ�رسع وقت ممكن".

احتجاجات لل�شرطة فى بوركينا فا�سو ب�سبب عدم
الإن�صاف يف الرواتب
نظمت ال�رشطة فى بوركينا فا�سو
احتجاجات فى عدة مدن  ،والذى
قالت �أنه �سيكون الأول بني �سل�سلة
من املظاهرات ال�سلمية �ضد الف�ساد
وافتقاد ال�شفافية بني قياداتها.
وقال زعيم االحتجاج باتري�س
�سانو ,الثالثاء املا�ضي �إن املزيد
من االحتجاجات �ستتلو وت�ستمر مامل
يتو�صلوا اىل اتفاق مع احلكومة او مع

اجلهات التي تقوم بت�أجري خدمات
ال�رشطة..
وكانت التوترات قد ت�صاعدت بني
قوات ال�رشطة فى بوركينا خالل
الأ�شهر املا�ضية .وحذر احتاد ال�رشطة
مما تلقاه ال�رشطة من معاملة ورواتب
غري من�صفة للقائمني على حرا�سة
املن�ش�آت اخلا�صة التى تت�ضمن
البنوك و�رشكات التعدين والفنادق.
وطالب االحتاد بعقود مكتوبة مع
ال�رشكات التى تقوم بت�أجري خدمات
ال�رشطة.

�أعلن الرئي�س املوريتاين ،حممد
ولد عبد العزيز �أنه �سيفكر فيمن
يخلفه ،و�أن اال�ستفتاء حول تعديالت
د�ستورية �سيجري يف موعده ان�سجاما
مع رغبة الأغلبية يف البالد.
وقال الرئي�س املوريتاين يف حوار
�أجرته معه �إذاعة فرن�سا الدولية:
“حر�صي على تنظيم ا�ستفتاء ملراجعة
الد�ستور ال يعود حلر�صي ال�شخ�صي
على ذلك بل لأن التعديالت الد�ستورية
منبثقة عن حوار وطني بني الأغلبية
وجزء كبري جدا من املعار�ضة� ،شامل
بن�سبة  90يف املائة”.
و�أ�ضاف ولد عبدالعزيز“ :التعديالت
التي �ستعر�ض على اال�ستفتاء املقرر
نهاية ال�صيف املقبل ،تعترب من
�ضمن الأولويات الوطنية امللحة”.
وفيما يتعلق ب�شمول التعديالت
الد�ستورية لتغيري دورات والية
الرئا�سة يف موريتانيا وهل يتعهد
�شخ�صيا مبغادرة ال�سلطة ،رد
الرئي�س املوريتاين على حماوره

ميكن للمدن والبلديات �أن تدفع عن
طريق العمل يف املدر�سة.
وقد �أثار هذا اخليار �آراء متباينة
من الآباء بينما دعت رابطة املعلمني
يف البالد �إىل تغيري ال�سيا�سة.
وقال الأمني العام جلمعية
املعلمني يف زمبابوي ,جون مليلو,
“ال �أعتقد �أنه م�ستدام فيما يتعلق
بالآباء يف املناطق احل�رضية …
الكثري من الآباء والأمهات لديهم
�أر�صدة معلقة .لذلك� ،أحاول �أن
�أتخيل �أن الآباء الذين ي�صل عددهم
�إىل � 1,000شخ�ص ي�أتون للعمل يف
مدر�سة … ملاذا يق�ضون �أوقاتهم
للعمل اليدوي يف املدر�سة بينما
ميكنهم اخلروج للبحث عن عمل

بلدان �أخرى يف املنطقة العربية،
وما رده على �إقامة قياديني �سابقني
لـ “حركة �أن�صار الدين” مثل �سنده
ولد بوعمامه الناطق ال�سابق با�سمها
ووجود قياديني �سابقني يف تنظيم
القاعدة يف موريتانيا ،و�أجاب
الرئي�س املوريتاين قائال“ :ه�ؤالء
مواطنون موريتانيون يعي�شون يف
وطنهم ب�سالم وهم تائبون عما فعلوه
يف ال�سابق وال ميكن �أن نطردهم وال
ميكنهم �أبدا ا�ستئناف اجلهاد امل�سلح
لأن اجلهاديني يبحثون عنهم،
ولي�س هناك �أي �إرهابي على �أر�ضنا
فالإرهابيون القدامى موجودون كلهم
داخل ال�سجون”.

جنوب �أفريقيا متنح حق اللجوء ال�سيا�سى لق�س مطلوب بالكنغو الدميقراطية

منحت �سلطات جنوب �أفريقيا حق
اللجوء ال�سيا�سى للق�س “جوزيف

موكوجنبيال” املطلوب لدى جمهورية
الكنغو الدميقراطية لتورطه فى
�أعمال عنف وقعت فى نهاية عام
 2013بالبالد.
وقال الناطق الر�سمى با�سم الق�س
ت�شارىل مينجيدى� ,إن موكوجنبيال
ح�صل على حق اللجوء ال�سيا�سى وفقا
لقرار �صدر يوم  30مار�س املا�ضى من
�سلطات جنوب �إفريقيا.
كان موكوجنبيال قد نفى بجنوب

رئي�س غانا ي�سعى نحو احلد من الإنفاق احلكومي
تواجه احلكومة اجلديدة فى غانا رقابة عامة
بعد �أن ك�شفت خطة خلف�ض االنفاق� ،أن حوايل
 200مركبة من مكتب الرئي�س اختفت بالفعل.
وقد علق الرئي�س نانا �أكوفو-ادو الذي توىل
ال�سلطة فى العام املا�ضى �شراء �أى �سيارات حكومية
جديدة بعد �أن ذكرت ال�سلطات �أنها حتاول تعقب
ال�سيارات التى مل ي ُِعدها م�س�ؤولون فى احلكومة
ال�سابقة.بيد �أن م�س�ؤوال فى احلكومة ال�سابقة
نفى االدعاءات.و�أدت الأزمة املالية �إىل الت�ضخم

زمبابوي توافق على دفع الر�سوم املدر�سية باملوا�شي والأ�شغال ب�سبب الأزمة النقدية
وافقت زميبابوي ,التي
تعاين من �أزمة نقدية مالية,
على دفع الآباء ر�سوم �أبنائهم
املدر�سية با�ستخدام املا�شية
�أو العمل وال�شغل للمدار�س.
وقال وزير التعليم االبتدائى
والثانوى الدكتور الزارو�س
دوكورا فى نهاية الأ�سبوع
ال�سلطات
�إن
املا�ضي,
املدر�سية يجب �أن تكون مرنة و�أال
تطرد التالميذ ل�سبب �أن �آباءهم
ال ميلكون �أمواال لدفع الر�سوم
الدرا�سية.
“يجب على مدار�سنا �أن تكون مرنة
و�أن ت�ضمن �أن ب�إمكان �أولئك الذين
َ
العمل
ال ميلكون ماال لدفع الر�سوم
(للمدار�س) .على �سبيل املثال� ،إذا
معماري يف املجتمع،
كان هناك
ٍّ
يجب �أن يعطى فر�صة العمل ك�شكل
من �أ�شكال دفع الر�سوم الدرا�سية”،
الدائمة
الوزيرة
و�أو�ضحت
للوزارة ،الدكتورة �سيلفيا �أوتيت
ما�سانغو – بح�سب ما نقلت ال�صحيفة
عنها – �إن الدفع با�ستخدام املا�شية
حمجوز للمناطق الريفية يف حني

قائال“ :التعديالت احلالية هي وحدها
املوجودة �أمامنا على الطاولة يف
الوقت الراهن… ننتظر عام 2019
لنحرتم الد�ستور… من هنا �إىل عام
� 2019سنفكر يف كل ذلك والد�ستور
�سيحرتم ،وهذا هو املهم”..
“املبادالت كانت �أن�شط بالفعل يف
عهد �ساركوزي لكن ال يعني ذلك
بال�رضورة �أن العالقات كانت �أف�ضل…
�أ�سباب ذلك يجب البحث عنها خارج
موريتانيا”.
وحول ر�أيه مبر�شح االنتخابات
الرئا�سية الفرن�سية ،فران�سوا فيون
قال ولد عبد العزيز“ :نتابع باهتمام
ما يجري يف فرن�سا ونحن مرغمون
على االحتفاظ بعالقات متميزة
مع فرن�سا والق�ضية لي�ست ق�ضية
�أ�شخا�ص” .وختمت الإذاعة الفرن�سية
حوارها مع ولد عبد العزيز بال�س�ؤال
عن ال�سبب وراء توقف الن�شاط
الإرهابي على الأرا�ضي املوريتانية
منذ  2011يف الوقت الذي ن�شطت يف

جيد؟” ي�أتي هذا التطور بعد طرح
م�رشوع قانون يف الربملان م�ؤخرا
لتوجيه امل�صارف لقبول املا�شية
ك�ضمان للقرو�ض النقدية لل�رشكات
غري الر�سمية.
و�سي�سمح م�رشوع قانون امل�صالح
الأمنية للممتلكات القابلة للنقل،
�إذا ما مت متريره ،بقبول املا�شية
والأجهزة املنزلية ك�ضمان بعد
التقييم والت�سجيل من قبل البنك
املركزي.
يذكر �أن زميبابوي �أ�صيبت بنق�ص
فى النقد ,العام املا�ضى ,بعد �أن
هددت احلكومة باال�ستيالء على جميع
ال�رشكات الأجنبية العاملة فى البالد
مبوجب قانون التوطني والتمكني.
وا�ضطرت امل�صارف يف زمبابوي
�إىل تخفي�ض حدود ال�سحب امل�رصفية
للعمال ,لت�صل �إىل  40دوالرا �أمريكيا
يف اليوم للفرد الواحد.
و�أدى ذلك �إىل �أن ينام مئات
الزميبابويني العاديني خارج
البنوك يوميا للح�صول على النقد
الذي ت�شتد احلاجة �إليه.

وارتفاع العجز ب�شكل حاد وهبوط العملة ،مما
�أجرب احلكومة ال�سابقة على الدخول يف برنامج
�صندوق النقد الدويل.لكن كوي�سي برات جرن،
مدير حترير �صحيفة �إنزيت ،قال �إن العديد من
الوزراء والإدارات اجلدد قد رتبوا بالفعل �شراء
مركبات باهظة الثمن“.لقد �أعجبتني (فكرة تعليق
�شراء �سيارات جديدة) ،على الرغم من �أنني مل
�أكن �أعرف مدة التعليق ،لأنهم مل يخربونا �أنهم
علقوا ال�شراء ملدة �أ�سبوعني� ،شهرين ،ثالث �سنوات
�أو خم�س �سنوات .لكنني ما زلت �أعجب بالأمر لأنه
�أر�سل �إ�شارة �إىل �أن احلكومة لي�ست على و�شك
�أن تنفق الكثري من مواردنا على كماليات املعيّنني
وعد خللق فر�ص
وغريها”.انتخب �أكوفو�-أدو على ٍ

�إفريقيا فى �أعقاب هجمات وقعت فى
 30دي�سمرب عام  2013ولكن مت رف�ض
طلبه للجوء ال�سيا�سى �أكرث من مرة.
اُتّ هم موكوجنبيال رئي�س كني�سة
“الرب ي�سوع امل�سيح” من قبل �سلطات
كين�شا�سا ب�أنه العقل املدبر للهجمات
التى ا�ستهدفت فى  30دي�سمرب عام
 2013عدة نقاط ا�سرتاتيجية فى
العا�صمة الكنغولية ومدن بجنوب
و�رشق البالد حيث قتل نحو 100
�شخ�ص.
العمل وحماربة الفقر وتعزيز التنمية وحتفيز منو
ال�سوق احلرة من خالل خف�ض ال�ضرائب والإفراط
يف التنظيم.وذكرت و�سائل الإعالم املحلية �أن
الرئي�س الآن م�ضط ّر �إىل ا�ستخدام �سيارة “بي ام
دبليو” تبلغ من العمر � 10سنوات ,وذلك فى �أعقاب
فقدان واختفاء ال�سيارات الرئا�سية.وتقول احلكومة
اجلديدة �إنها ورثت عجزا يف املوازنة “�أقرب �إىل
�ضعف الأرقام” و�أكرب من % 5امل�ستهدفة لعام
 2016من قبل احلكومة ال�سابقة� .أما ياكوبو
يارو ،وهو مواطن غاين ،فهو يقول�“ :إنها حكومة
جديدة و�صلت �إىل ال�سلطة ،وهي تعتقد �أن 110
وزراء �سي�ساعدونها على حتقيق ر�ؤيتها وحلمها ،ملاذا
ن�سمح لها بذلك؟”.ووفقا مل�صادر برملانية ،ف�إن كبار
املعينني احلكوميني يف غانا يح�صلون على رواتب
�شهرية تعادل حوايل  4000دوالر بالإ�ضافة �إىل
�سيارتني على الأقل ،وقود جماين ،منزل ،مرافق
جمانية وحماية �شخ�صية.

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:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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�إعالنات
�إىل املدعو ال�سيد /عبدال�سالم علي قا�سم مبا �أن زوجتك ال�سيدة /خريية ح�سن �أحمد
قد رفعت دعوى �ضدك يف هذه املحكمة وقد مت �إ�ستدعا�ؤه فلم حت�رض و�إ�ستدعت عن طريق
ال�رشطة �أي�ض ًا ومل حت�رض عدة جل�سات ف�إن املحكمة ت�أمرك باملثول �أمامها يف اجلل�سة
املقررة ليوم 2017 /5 /17م بنف�سك �أو من ينوب عنك للرد على الدعوى املرفوعة �ضدك
ويف حالة عدم ح�ضورك يف اجلل�سة املذكورة ف�إن املحكمة تنتظر الق�ضية بغيابك.
حمكمة مندفرا ال�شرعية
******************
�إىل املدعو ال�سيد /عبدالرزاق �إدري�س عبده مبا �أن زوجتك ال�سيدة� /صفية حممد حممد
�سعيد قد رفعت دعوى �ضدك يف هذه املحكمة وقد تدعي فيها ب�أنك غبت عنها مدة تزيد
ثالثة �أعوام ف�إن ت�أمرك باملثول �أمامها يف اجلل�سة املقررة ليوم 2017 /5 /4م بنف�سك
�أو من ينوب عنك للرد على الدعوى املرفوعة �ضدك ويف حالة عدم ح�ضورك يف اجلل�سة
املذكورة ف�إن املحكمة تنتظر الق�ضية بغيابك.
حمكمة مندفرا ال�شرعية
******************
لقد ح�رضت امام املحكمة ال�رشعية مبدينة بارنتو ال�سيدة� /سما كيما ابن قدمت عر�ض ًا
قالت فيه ب�أن زوجها ال�سيد /كوكو حامد �أنتوين غائب منهما �سنة واحد و�أنهما مت�رضرة
يف النفقة والك�سوة والع�رشة الزوجية لذا نعلنك عرب هذه اجلريدة الر�سمية �أن حت�رض
بنف�سك وتهم زوجتك و�إبنك �أو من ينوب عنك يف خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
******************
لقد ح�رضت امام املحكمة ال�رشعية مبدينة بارنتو ال�سيدة /فاطمة حممد عثمان تدعي
ب�أن زوجها ال�سيد /يا�سني حممود �رشيف غائب منها منذ � 12سنة و�أنها مت�رضرة يف
النفقة والك�سوة والع�رشة الزوجية لذا نعلنك عرب هذه اجلريدة الر�سمية �أن حت�رض
بنف�سك �أو من ينوب عنك يف خالل �شهر من �صدور هذا الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
******************
لقد ح�رضت امام املحكمة ال�رشعية مبدينة بارنتو ال�سيدة /حواء �آدم �إبراهيم قدمت
عر�ض ًا قالت فيه ب�أن زوجها ال�سيد /يو�سف �آدم همد غائب منها منذ � 9شهور و�أنها
مت�رضرة يف النفقة والك�سوة والع�رشة الزوجية لذا نعلنك عرب هذه اجلريدة الر�سمية
�أن حت�رض بنف�سك وت�ضم زوجتك و�أوالدك �أو من ينوب عنك يف خالل �شهر من �صدور هذا
الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
******************
ال�سيد� /أبوبكر علي �إدري�س مبا �أن زوجتك ال�سيدة� /أفراح حممد �سعيد عثمان تدعي �أنك
تركتها منذ�شهر  11عام  2014دون نفقة وع�رشة زوجية وعليه رفعت �ضدك دعوى ت�شكو
فيها من ال�رضر الذي حلق بها لذا نعلنك للح�ضور �إىل املحكمة بجل�ستها التي �ستعقد يف
يوم 2017 /4 /26م من �صدور الإعالن يف اجلريدة بنف�سك �أو من ينوب عنك ويف حالة عدم
ح�ضورك �ستف�صل املحكمة يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
******************
تقدمت ال�سيدة /فاطمة حممد �إدري�س حممد �آدم �إىل املحكمة بعر�ض تطلب فيه الإعالن
لها يف اجلريدة لإثبات ورثة املرحوم زوجها  /حممود �إبراهيم حممد والورثة هم
الأب
		
�	.1إبراهيم حممد
الأم
		
 .2فاطمة حامد
زوجته
 .3فاطمة حممد �إدري�س	
والأبناء هم
�	.4أمنة حممود
 .5معت�صم حممود
 .6منت�رص حممود
� .7صباح حممود
وعلى من يعرت�ض ويقول �أنه وارث �أن يتقدم �إىل املحكمة ومعه ما ي�ستند �إليه من
وثائق خالل �شهر من �صدور الإعالن يف اجلريدة.
حمكمة كرن ال�شرعية
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******************
تقدمت ال�سيدة /دالمة �إبراهيم �سعيد �إىل املحكمة بتاريخ  2017 /4 /10وقدمت
عر�ض ًا تقول فيه �أن زوجي �إختفى عن الأنظار منذ � 6سنوات مل يظهر حتى الأن و�أنا
مرمية دون نفقة وع�رشة زوجية عليه رفعت �ضدك دعوى تطلب فيها النفقة والع�رشة
الزوجية وت�شكو من ال�رضر الذي حلق بها مع �إبنها لذا نعلنك وللح�ضور بجل�ستها التي
�ستعقد خالل �شهر من �صدور الإعالن يف اجلريدة بنف�سك �أو من ينوب عنك ويف حالة عدم
ح�ضورك �ستف�صل املحكمة يف الق�ضية بغيابك.
حمكمة كرن ال�شرعية
******************
�إىل ال�سيد /يون�س حممد حامد لقد رفعت �ضدك زوجتك خديجة حممد �سعيد حامد
�شكوى يف حمكمة �أغردات ال�رشعية تقول فيها �أنك عقدت عليها بالوكالة يف ك�سال
ولن حت�رض �إليها منذ يوم العقد �أي فرتة � 5سنوات �أنها دون �أي حقوق �رشعية وحتى
تالدخول لن يح�صل حتى الآن ح�سب قولها وعليه نعلنك حمكمة �أغردات ال�رشعية �أن
حت�رض �إىل املحكمة خالل ثالثون يوم ًا من تاريخ ن�رش الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
بنف�سك �أو من ينوب عنك ويف حالة مل حت�رض يف الزمن املحدد �أعاله ف�إن املحكمة �سوف
ت�صدر احلكم بغيابك ح�سب الدعوى املرفوعة وتطلق عنك زوجتك لل�رضر.
حمكمة �أغردات ال�شرعية
******************
�إىل املدعو� /آدم عثمان �إدري مبا �أن زوجتك /فاطمة �إدري�س حممد �آدم قد رفعت �ضدك
دعوى ق�ضائية تطالب فيها بالطالق جراء غيابك عنها منذ عام 2008م وعليه حتيطك
املحكمة علم ًا ب�أن حت�رض �شخ�صي ًا �أو من ينوب عنك يف اجلل�سة املقررة عقدها /10
2017 /5م ويف حالة عدم ح�ضورك �أو من ينوب عنك ف�إن املحكمة �ستنظر يف الق�ضية
غيابي ًا .
حمكمة م�صوع ال�شرعية
******************
ال�سيدة /جمعة عبدالله �صالح قدمت عر�ض ًا قالت فيه لقد تويف زوجي املرحوم
برويل عبدالله برويل يف �شهر 2016 /8م وترك من الورثة عدد  6وهم
زوجته ال�رشعية
		
 .1جمعة عبدالله �صالح
		�إبنه
 .2عبدالله برويل عبدالله
		�إبنه
�	.3إبراهيم برويل عبدالله
		�إبنه
 .4عبده برويل عبدالله
 .5م�صطفى برويل عبدالله 	�إبنه
		�إبنته
 .6زهرة برويل عبدالله
وعلى من يدعي بالإرث �أو يعرت�ض �أن يتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية بقندع بتاريخ
الثالثاء 2017 /5 /16م.
حمكمة قندع ال�شرعية
******************
ال�سيدة� /أخيار �إدري�س علي قدمت عر�ض ًا قالت فيه لقد تويف زوجي املرحوم �إدري�س
حممود مدين بتاريخ 2010 /7 /19م وترك من الورثة عدد  7وهم
زوجته ال�رشعية الأوىل
			
� .1سعدية �إدري�س
زوجته ال�رشعية الثانية
�	.2أخيار �إدري�س عي			
 .3عثمان �إدري�س حممود مدين		�إبنه
		�إبنه
�	.4أحمد �إدري�س حممود مدين
 .5فاطمة �إدري�س حممود مدين		�إبنته
		�إبنه
� .6سلطان �إدري�س حممود مدين
		�إبنته
� .7ستل �إدري�س حممود مدين
وعلى من يدعي بالإرث �أو يعرت�ض �أن يتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية بقندع بتاريخ
الثالثاء 2017 /5 /3م.
حمكمة قندع ال�شرعية
******************
قدم ال�سيد� /شامي �أحمد �شحيم عر�ض ًا قال فيه لقد تويف والدي �أحمد �شحيم قع�ص
بتاريخ 2012 /11 /11م يف مدينة ع�صب وترك من الورثة التايل �أ�سماءنا
ولده
� .1شامي �أحمد �شحيم		
ولده
		
 .2حي�سما �أحمد �شحيم
ولده
 .3حممد �أحمد �شحيم			
ولده
		
 .4يا�سني �أحمد �شحيم
زوجته
			
 .5مرمي علي حممد
وعلى من يدعي بالإرث �أو يعرت�ض عليه �أن يتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية بع�صب
2017 /5 /12م.
حمكمة ع�صب ال�شرعية
******************
قدمت املدعية اتلى ارداى عر�ض ًا قالت فيه ب�أن املرحومة /حواء ايال فرو قد توفيت
بتاريخ 2005 /6 /1م وانا الوارثة ال�رشعية فن:
اتلى ارداى �أخت بالأم
فمن يدعي بالإرث �أو يعرت�ض فاليتقدم �إىل حمكمة بارنتو ال�رشعية يف خالل �شهر من
�صدور هذا الإعالن.
حمكمة بارنتو ال�شرعية
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قن�صل ارتريا يف ايطاليا يعقد �سمنارا
الع�ضاءاجلالية االرترية يف بالريموا وكاتانيا

�سمنار اجلالية مبيالنو

نظم االرتريون املقيمون
يف كال من مدن ميالنو
ونابويل وبالريمو وكاتانيا
وباري االيطالية �سمنارات
بهدف مناق�شة او�ضاع
اجلالية وخمتلف الربامج
ذات االهتمام امل�شرتك.
فقد عقد االحتاد الوطني
للمراة االرترية فرع ميالنو
م�ؤمتره بح�ضور اكرث من 60
ع�ضو  ،كما �شهد االجتماع

�سمنار اجلالية بكاتانيا

�سمنار اجلالية بنابويل

انتخاب هيئة ادارية جديدة
خلفا للهيئة ال�سابقة بعد
ان قدمت تلك االخرية تقريرا
عن الربامج والفعاليات
التى قامت بها خالل فرتة
عملها.
كما عقدت �سمنارات
مماثلة للجاليات االرترية
يف كل من مدن نابويل

وبالريمو وكاتانيا وباري قدم
فيها �رشحا حول االو�ضاع
الراهنة يف البالد وبرامج
التنمية املختلفة التى
جتري يف ار�ض الوطن.
واو�ضح قن�صل ارتريا يف
ايطاليا الدكتور /هيلي
عقبازقي يف ال�سمنار
الذي عقده لالرتريني يف
بالريمو وكاتانيا ان الوحدة
والتنظيم امل�ؤ�س�س على
الوعي من عوامل انت�صار
ال�شعب االرتري ،ويتطلب
العمل بقوة للحفاظ على
هذه القيم.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول
ال�ش�ؤون ال�شعبية /ال�سيد
قرماي هبتي مكئيل يف
عقده
الذي
االجتماع
لالرتريني يف نابويل ان
برامج التنمية وحمالت
الت�صدي اجلارية بتن�سيق
مابني ال�شعب واحلكومة
تو�ضح امل�ستقبل امل�رشق
الذي ينتظر ارتريا.
وابدى امل�شاركون من
جهتهم يف ال�سمنارات
دعمهم حلمالت التنمية
التى جتري يف ار�ض الوطن
وروح التفاين الذي يقدم
الوطنية،
امل�صلحة
م�ؤكدين ا�ستمرار ن�ضالهم
للعزة الوطنية.

اجلاليات االرترية يف ا�سكندنافيا حتيي الذكرى االربعني واحلادي واالربعني ملذبحتى حرقيقو
اقامت اجلالية االرترية يف
الثامن من ابريل اجلاري الذكري
واالربعني
واحلادي
االربعني
ملذبحتي حرقيقو االويل والثانية
التى ارتكبها امل�ستعمر االثيوبي
�ضد املدنيني العزل ،وذلك بح�ضور
وفود من اجلاليات االرترية يف كل
من ال�سويد وبريطانيا والرنويج
والدامنارك.
وا�شتملت الفعاليات التى
ا�ستمرت يوما واحدا على معر�ض
�صور فوتوغرافية تو�ضح معامل
مدينة حرقيقو،وفقرات اخرى
منوعة بينها اجلوانب التاريخية
ملدينة حرقيقو يف مناه�ضة

اال�ستعمار الذي
على
تعاقب
وطننا ارتريا حلني
الكفاح
اعالن
�ضد
امل�سلح
العدو الغا�شم.
وقد كانت ردود
اجليل
افعال
اجلديد من ابناء
الذين
ارتريا
ولدوا يف املهجر
�ضد تلك اجلرائم الب�شعة كبريا
وعربوا عن �صدمتهم للوح�شية
التى كانت متار�س �ضد �آباءهم
واجدادهم من قبل

اال�ستعمار االثيوبي الرببري
البغي�ض ومت تغطية احلفل ببث
مبا�رش عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي.
وتعهد امل�شاركون يف حفل

الت�آبني يف امل�ساهمة على حت�سني
الو�ضع احلايل للمدينة
ويف اخلتام وقف اجلميع
دقيقة دعاء �صامت على �أرواح
ال�شهداء
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قانون االجراءات اجلنائية لدولة ارتريا
(احللقة الثالثة)

القب�ض على املتهم:
مكتب النائب العام هى اجلهة
املخولة قانوني ًا الجراء التحري
اجلنائي ،وبالرغم من ذلك،
اغلب التحريات اجلنائية تتم
بوا�سطة ال�رشطة .وهذا اال�سلوب
املتبع يف بالدنا لي�س حالة
ا�ستثنائية ،وامنا ظاهرة م�ألوفة
تتبع يف معظم دول العامل.
فالق�ضايا اجلنائية يتم ت�صنيفها
عرب ال�رشطة ،اما اتخاذ القرار
او عدم اتخاذه ب�ش�أن رفع الدعوى
بالق�ضية ،وكذا متابعة ومراقبة
اجراءات التحريات وقانونيتها،
كل هذه ت�شكل القدر االكرب من
مهام مكتب النائب العام .وان
العمل مببد�أ "املتهم بريئ حتى
تثبت ادانته" يهدف اىل انقاذ او
عدم اقحام ا�شخا�ص ابرياء يف
دوامة التحريات اجلنائية وا�صدار
احلكم بحقهم .ويو�ضح هذا املبد�أ
بجالء� ،رضورة انطالق اعمال
التحقيق اجلنائي او �سري احلكم –
اخذ ًا يف االعتبار روح هذا املبد�أ.
لذا فال�رشطة ميكنها ان حتدد بان
االر�ضية مهي�أة للقيام باعمال
التحقيق ،ومن ثم تتوىل اجراءات
التحقيق ،وذلك وفق ًا الحكام
القانون االرتري لالجراءات
اجلنائية .ف�ض ً
ال عن ذلك ،فانه
وقبل اتخاذ قرار القب�ض على
املتهم والتحقيق معه ،يجب
جمع االدلة الكافية وخلق اجواء
مهيئة ومنا�سبة للو�صول اىل
القناعة ب�رضورة ال�رشوع يف رفع
الدعوى .فان متحري ال�رشطة اذا
تو�صل اىل هذه اخلال�صة ،ميكنه
ان يتقدم اىل املحكمة بطلب
ال�سماح بالقب�ض على املتهم،
وو�ضعه قيد االعتقال ،ا�ستناد ًا
ملا ن�ص عليه القانون .علم ًا ان
القانون ين�ص اي�ض ًا على ان طلب
ال�سماح بالقب�ض على املتهم
والذي يقدم اىل املحكمة ،البد ان
يت�ضمن معلومات ت�ؤكد ان االجواء
مهيئة لرفع الدعوى �ضد املتهم.
ويف حاالت طارئة يجوز لل�رشطة
ان ت�ست�صدر االمر بو�سائل هاتفية
او الكرتونية ،وان املحكمة التي
ت�صدر االمر ت�صوغ بالتزامن معه
�سج ً
ال باملعلومات املقدمة .كما
تودع ال�رشطة خالل � 24ساعة
من ا�صدار االمر ،طلب ًا كتابي ًا
با�ست�صدار االمر على اليمني او
مبوجب اقرار املتهم ،وذلك بناء ًا
على احكام القانون.
ال�شك ان احكام القانون تقر

باملبد�أ عدم القب�ض على اي
�شخ�ص دون احل�صول على امر
القب�ض من املحكمة ،اال ان احكام
القانون قد ن�صت اي�ض ًا على �سل�سلة
من االو�ضاع اال�ستثنائية التي يتم
مبوجبها القب�ض على املتهم.
ومعلوم ان الهدف الرئي�سي
لقانون االجراءات اجلنائية هو
ار�ساء ال�سالم والنظام للبالد
و�ضمان �سالمة قاطنيها ،فانه
يف حال بروز او�ضاع تتناق�ض مع
االهداف املذكورة ،وان التقدم
بطلب ال�سماح بالقب�ض من قبل
املحكمة ،قد ال تكون احيان ًا
خطوة يف االجتاه ال�صحيح .لذا
فال�رشطة يكون لها احلق يف القاء
القب�ض يف احلاالت التالية دون
طلب املوافقة من املحكمة وذلك
وفق ًا لقانون االجراءات اجلنائية
لدولة ارتريا-:
يف حال ثبت ان االجواء
)1
مهيئة ،بان املتهم ارتكب – او
يرتكب – او ب�صدد ارتكاب جرمية
ت�ستوجب القب�ض عليه.
املتهم يرتكب خرق ًا
)2
لل�سالم ،ح�سب قانون العقوبات،
او يحاول الهروب من احلرا�سة
القانونية ،او االفالت من
االعتقال ،او اال�شرتاك عمد ًا يف
جتمع غري م�رشوع او حمظور
يف املناطق االهلية ،او االقدام
على اثارة امل�شاعر الدينية او
االثنية  ...وغريها من اجلرائم
التي تنفذ وتلحق ا�رضار ًا ج�سدية
باال�شخا�ص – ومنها-:
بحوزته ادوات جرمية،
�أ)
ي�ستخدمها او يهدد با�ستخدامها،
مما يهي�أ االر�ضية للقناعة بذلك.
يهدد بت�سبب يف اذى
ب)
ج�سدي ل�شخ�ص غري ال�شخ�ص
الواقع عليه التهجم والذي يعتمد
عليه او يعي�ش حتت حمايته.
ج) يعر�ض حياة ال�شخ�ص الذي
يقع عليه التهجم للخطر.
د) ت�ستهدف عمد ًا �ضابط �رشطة
اثناء ت�أديته لواجباته ،او
ي�ستهدف اي �شخ�ص ي�ساعد �ضابط
ال�رشطة يف اداء مهامه.
ه) يعذب ال�شخ�ص الذي �سبق ان
تهجم عليه.
 )3القب�ض على املتهم اثناء
تنفيذ اجلرمية ،او ال�رشوع يف
التنفيذ او بعد التنفيذ مبا�رشة.
 )4حينما يعيق املتهم م�س�ؤول
ال�سلطات احلكومية عن اداء
مهامه.
 )5عندما يكون املتهم قد فر
من ال�سجن القانوين او حاول

الفرار.
 )6اذا كان املتهم قد فر من
وحداته بقوات الدفاع.
يف مثل هذه احلاالت التي ا�سلفنا
ذكرها ،ي�صبح ب�إمكان ال�رشطة
القب�ض على املتهم دون موافقة
املحكمة ،وفق ًا ملا ن�ص عليه
القانون .و�سواء مت القب�ض على
املتهم بالطرق املذكورة ،او ب�أمر
القب�ض ال�صادر من قبل املحكمة،
يجب على �ضابط ال�رشطة ان يخطر
ال�شخ�ص املقبو�ض عليه فور ًا
وباللغة التي يفهمها ،باجلرمية
التي مت القب�ض عليه ب�سببها .كما
عليه اخطاره اي�ض ًا بحقه – يف
ان يعر�ض على املحكمة خالل
فرتة � 48ساعة ،وان له احلق يف
االت�صال مبحامي ،بناء ًا على ما
ن�ص عليه القانون .ا�ضافة اىل
ذلك ،ف�إن على �ضابط ال�رشطة
الذي ينفذ القب�ض ،بذل جهد
ودون ت�أخري ،يف �سبيل اخطار
اقرباء املقبو�ض عليه باجراء
القب�ض ،وفق ًا للقانون.
وا�ستناد ًا لن�صو�ص القانون،
فان امر القب�ض يجب ان ي�صدر
عن املحكمة ،فيما عدا احلاالت
الطارئة واجلرمية املبا�رشة التي
�سبق ذكرها ،فعلى �ضابط ال�رشطة
جمع االدلة �ضد املتهم التي ت�ساعد
على ا�صدار امر القب�ض عليه.
ويجوز ل�ضابط ال�رشطة الذي
ح�صل على امر قب�ض على امل�شتبه
به او املتهم ،ان يطلع املتهم
على �سبب القب�ض عليه ،وا�شعاره
بحقوقه كافة ،ومن ثم مالم�سة
ج�سده تنفيذ ًا للقب�ض عليه .ويف
حال ان املتهم بعد ان ت�أكد من
امر القب�ض الذي قدم اليه ،وابدى
القبول به قو ًال او عمالً ،حينها
ال ميكن لل�رشطة مالم�سة ج�سده،
ح�سب ن�ص القانون .وعلى العك�س
من ذلك ،اذا حاول املتهم االفالت
من القب�ض با�ستخدام القوة،
عندها يجوز لل�رشطة ان ت�ستخدم
الو�سائل ال�رضورية ب�شكل معقول
لتنفيذ عملية القب�ض ،وعلى كل
�شخ�ص واجب م�ساعدة ال�رشطة
التي تطلب منه امل�ساعدة التي
ميكن تقدميها دون خماطرة وهذا
هو واجب كل مواطن ان يقدم
العون للحيلولة دون هروب
املتهم من القانون.
وبعد تنفيذ القب�ض على املتهم
باحد اال�سلوبني اللذين ا�شريا
اليهما �سلف ًا ،واذا كانت اجلرمية
ذات معايري ب�سيطة يجوز ل�ضابط
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ال�رشطة ان يطلق �رساح ال�شخ�ص
املقبو�ض عليه ،بكفالة او دون
كفالة� ،سواء الكمال التحري او
ت�أكيد لقانونية القب�ض عليه ،يتم
اطالق �رساح املتهم دون العودة
اىل املحكمة ،وذلك مقابل توقيع
ال�شخ�ص على وعد كتابي باملثول
امام املحكمة يف الت�أريخ الذي
حدد له .واذا اريد اطالق �رساحه
بكفالة مالية ،فيجب ان ال تتجاوز
الكفالة مبلغ ( 10,000ع�رشة االف)
نقفة ،ا�ستناد ًا ملا ن�ص عليه
القانون .ف�ضابط ال�رشطة اذا اراد
اطالق �رساح املتهم ب�ضمان او
دون �ضمان ،عليه ان يدر�س ويقيم
بدقة النقاط التالية-:
 -1درجة احتمال مثول
املتهم امام املحكمة يف الزمن
املحدد.
 -2مدى خطورة اجلرمية
التي قب�ض على ال�شخ�ص ب�سببها.
 -3اخلطر الذي ميكن ان
ي�سببه الي �شخ�ص او لل�سالمة
العامة للمجتمع يف حال اطالق
�رساح املقبو�ض عليه.
 -4موارد ال�شخ�ص املقبو�ض
عليه او �ضامنيه.
اذا قرر �ضابط ال�رشطة يف اي وقت
قبل �سماع املحكمة االبتدائية،
وبعد املزيد من التحقيق فيما
يت�صل ب�شخ�ص مقبو�ض عليه دون
امر ،انه مل يعد ثمة ا�سا�س معقول
لالعتقاد بان هذا ال�شخ�ص قد
ارتكب اجلرمية ،فعليه ان يطلق
�رساحه من احلرا�سة بدون كفالة
او غريها من االجراءات القبلية،
بناء ًا على ما ن�ص عليه القانون.
واذا مت القب�ض على املتهم
بوا�سطة ال�رشطة ،ومل يكن
باالمكان اطالق �رساحه بال�ضمانات
او دونها من االجراءات امل�شار
اليها اعاله ،خالل فرتة � 48ساعة
من وقت القب�ض عليه .فعلى
ال�رشطة اح�ضاره فور ًا اىل اقرب
حمكمة ،واذا مل يكن ذلك ممكنا
ب�صورة معقولة ،فبا�رسع ما
تي�رس منذ ذلك التاريخ ح�سب ما
تتيح الظروف املحلية وو�سائل
االت�صال ،وفق ًا ملا ن�ص عليه
القانون .واثر مثول املتهم امام
املحكمة ،وت�أكد قانونية القب�ض
عليه ،فب�إمكان املحكمة ان تقرر
اطالق �رساحه بكفالة او ابقائه
يف احلرا�سة �سواء يف ال�سجن او
اال�صالحية .واذا ارادت ال�رشطة
متابعة التحقيق ،ميكنها الذهاب
اليه يف ال�سجن او اال�صالحية،
وتقدمي مزيد من اال�ستف�سارات

للمتهم واحل�صول على االجابة
منه .واملتهم الذي قررت املحكمة
و�ضعه حتت حرا�سة ال�سجن او
اال�صالحية ي�شرتط ان :
	-1ال يجوز احتجاز �شخ�ص
متحفظ عليه بانتظار حماكمة يف
نف�س املوقع مع ا�شخا�ص ادينوا
يف اعقاب حماكمة.
	-2ال يجوز و�ضع حمتجزين
من جن�س واحد مع حمتجزين من
اجلن�س االخر.
للمحتجز
كان
 -3اذا
ا�ستطاعة مالية ،فيجوز له �رشاء
وجلب الطعام والتبغ للتدخني،
ومالب�س وفرا�ش.
 -4يحق للمحتجز مقابلة
ومرا�سلة اقاربه يف فرتات زمنية
معينة ،و�رشاء او اقرتا�ض وجلب
الكتب وال�صحف لقراءتها� ،رشط
ان ال يعيق ذلك اجراءات التحقيق،
وعلى املحقق ان يراقب دخول
وخروج الكتب وال�صحف ور�سائل
املرا�سلة.
 -5ان ال ي�ضطر املحتجز
ملزاولة العمل خارج نطاق العمل
اليومي وذلك وفق ما ن�ص عليه
القانون.
ي�ضاف اىل ذلك ،ان املحتجز
يجب ان ي�سمح له باالت�صال
مبحاميه ان كان لديه حمامي،
وان تتوفر له ادوات الكتابة اذا
طلب ذلك ا�ستناد ًا ملا ن�ص عليه
القانون .ويف حال ان املتهم لي�س
لديه حمامي ،ومل يكن مقتدر ًا
ب�إمكانياته تعيني حمامي ،فعلى
املحكمة اخذ ًا يف االعتبار حجم
جرمية املتهم ،عليها ان تعني
حمامي ًا للمتهم ح�سب ما ي�أمر به
القانون.
فكما ا�سلفنا الذكر ،فيما يتعلق
باال�ساليب املتبعة ب�ش�أن املتهم
الذي مت احتجازه بعد الت�أكد
من هويته وعنوانه ،و�سوئل
عن اجابته مبا يخ�ص التهمة او
ال�شكوى املقدمة �ضده .وال يجوز
ان يجرب على االجابة او الرد،
وميكنه ان يلزم ال�صمت ،وهذا من
حقه ،وان �رشطة التحقيق ،عليها
ان تو�ضح هذا احلق للمتهم ،وان
احلديث الذي يديل به �سيقدم كدليل
للمحكمة ،وذلك ح�سب ما ن�ص
عليه قانون االجراءات اجلنائية
االرتري .فبعد ان يو�ضح �ضابط
�رشطة التحقيق للمتهم ذلك ،ف�إن
املتهم اذا ادىل او �رصح بحديث،
يجب على �رشطة التحقيق تدوين
مايديل به حرفي ًا .فالت�رصيح او
احلديث الذي يديل به املتهم،
والطريقة التي يدون بها واللغة
التي ت�سجل بها اقواله ،ان كانت
غري مفهومة ،فان املحكمة تعني
مرتجم ًا م�ؤهالً ،حتى يكت�سب
التحقيق امل�صداقية ،ويكون
املرتجم اي�ض ًا �شاهد ًا على اال�سئلة
واالجابة التي قدمت ،وذلك وفق ًا
ملا ن�ص عليه القانون.
يتبع
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مراقبة جودة اللحوم ودورها يف ال�سالمة ال�صحية لل�سكان
�أجرينا احلوار التايل مع ال�سيد/
�أفورقي ف�سهايي م�س�ؤول وحدة ذبح
اللحوم،و ال�سيد  /زقاي قربي ماريام
 ،امل�س�ؤول الطبي ملراقبة جودة اللحوم
مبقرهما با�سمرا بحي عداقا حمو�س
ل�سلخ اللحوم ليطلعانا عن طبيعة
عملهم بجودة اللحوم التي تقدم اىل
ال�سكان ،وقد وافيانا من جانبهما بكل
املعلومات الهامة ننقلكم اىل حماور
احلديث معهما-:

عربي حممد قيتا
ال�سيد � /أفورقي حبذا لو تعطينا �صورة
عامة العمالكم التي تقومون بها ب�صفة عامة؟
هذه الوحدة وهي وحدة ذبح
اللحوم ظلت تعمل منذ ت�أ�سي�سها عدة
�سنوات ،وتتلخ�ص �أعمالها بذبح
اللحوم ال�صحاب املحال التجارية
لبيع اللحوم والذين بدورهم يقدمون
االبقار ويتم جتهيزها ومتريرها
لالختبارات ال�صحية الالزمة ،
ولكي يتم تقدمي اللحوم ال�صحية اىل
ال�شعب ب�صورة جيدة ،والن�ستطيع
القول ب�أن ا�سلوبنا الذي نتبعه لذبح
اللحوم ع�رصى ومتطور ،حيث يتم
الكثري منه باال�سلوب القدمي ،ولكن
اخلدمات التي يقدمها الي�ستهان بها،
وحتى ال�شعب ي�ستفيد منها حتى
الآن ،وهذه اخلدمات التي نقدمها
تقدم بالدرجة اال�سا�سية للتجار،
باال�ضافة اىل �أننا نقدم اخلدمات
لالفراد اذا �سنحت لنا الفر�صة،
ومبا �أن اخلدمات التي نقدمها
حمدودة ،مع انه كان من الأوىل ان
يتم ذبح املا�شية هنا لكل ال�سكان،
وب�شكل م�ؤقت والننا نقوم بح�سب ما
حتتمله قدراتنا اال�سيتيعابية ،لذلك
ترتكز �أغلب خدماتنا على التجار او
ا�صحاب اجلزارات الذين يقدمونها
اىل ال�شعب ،باال�ضافة اىل اننا
نقدمها للفنادق واملطاعم ،وبعد
تنفيذ عمليات الذبح نقوم بتوزيعها
بعرباتنا اخلا�صة اىل كل العمالء
بح�سب عناوينهم ،ونطالبهم قبل
ذلك بتقدمي البهائم الينا قبل 24
�ساعة ،وبعد ما يطلع عليها االطباء
ويتم �إجتياز�إختبار �صحة اللحوم
يتم توزيعها اىل �أ�صحابها كل بح�سب
�أماكنهم.
ال�سيد  /زقاي قربي ماريام  ،امل�س�ؤول الطبي
الأعلى ملراقبة جودة اللحوم كما هو معروف
ان االمرا�ض تنتقل من االن�سان اىل احليوان
والعك�س كذلك فهال و�ضحت لنا ذلك؟
مبا ان هذه االمرا�ض املنت�رشة
كثرية للغاية ،فلن ت�سنح لنا
الفر�صة ل�رسدها جميع ًا يف وقت
ق�صري ،و�سنحاول ان نذكر اهمها
والتي ت�صادفنا يف بالدنا ،فمنها
مر�ض ال�سل الذي ي�صيب االن�سان،
وهو عبارة عن نوع من البكترييا،
والذي ي�صيب بهائمنا من اخلرفان
واالبقار بلحومها ،والذي ينتقل
من احليوان اىل االن�سان ،والذي
بدوره يت�سبب باال�صابة باالمرا�ض
الفتاكه ،فهو من �أكرث االمرا�ض التي
ن�ستطيع ذكرها ب�شكل �أ�سا�سي ،واما
املر�ض الثاين يعرف با�سم برو�سيال
وهذا املر�ض اذا ا�صاب االن�سان ف�إنه
قاتل بال �شك ،والذي يت�سبب يف
ارتفاع درجة حرارة اجل�سم والتعرق
ال�شديد و�آالم ال�صداع و�آالم املفا�صل
�أجزاء
و�آلآم ب�شكل عام لكافة

ال�سيد /افورقي ف�ساهيي
اجل�سم ،وهو مر�ض ي�سبب اال�صابة
باحلرارة املرتفعة للج�سم لفرتة
طويلة ،وعندما يتم فح�ص درجة
احلرارة فيالحظ انها ترتفع وتهبط،
فلذلك ينتقل هذا املر�ض من االن�سان
اىل احليوان والعك�س �صحيح ،ونحن
نت�أثر بهذا املر�ض الذي جتري
اجلهود الكبرية للتخل�ص منه ،واما
املر�ض الثالث والذي يعترب خطريا
للغاية ،ولوال اننا نت�صدى لهذا
املر�ض عرب التطعيم الذي جنريه
لتكاثر ب�شكل اكرب ،وظهر هذا املر�ض
على امل�ستوى العاملي واملحلى
حيث انت�رش هذا املر�ض باحلياة
القروية ويعرف با�سم مر�ض اللي�ش
حملي ًا  ،ويعرف با�سم انرتاك�س
عاملي ًا ،وهو مر�ض قاتل و�رسيع،
وهذا املر�ض �أً�صبح ينتقل اىل الب�رش
واحليوانات ب�شكل كبري ،فهذه
االمرا�ض الثالثة هي من �أهم االمرا�ض
التي تنتقل عرب البكترييا ،باال�ضافة
اىل مر�ض �إكينكوكا�س وهذا املر�ض
انت�رش ايف جميع �أنحاء العامل �أجمع
 ،وهومعروف لدى منظمة ال�صحة
العاملية وبالرغم من انه منت�رش
يف الكالب فهو ينتقل من الكالب اىل
البقر وبالعك�س اي�ض ًا ،وي�ستطيع
هذا املر�ض االنتقال اىل الب�رش على
نف�س القدر ،وذلك ب�إنتقال البي�ض
عرب اللعب مع الكالب او عرب البول
او املاء او عرب اللم�س ،وفوق كل
ذلك الميكن عالجه فهذا يجعله مثريا
لالهتمام ،وعلى نف�س الوترية ف�إن
هذا املر�ض اي�ضا ي�صعب عالجه يف
االبقار ،فهو يحدث نوع من االكيا�س
املائية باملناطق اللينة باجل�سم
مثل الكبد والرئة والقلب وب�شكل
متفاوت بالكلى ،والميكن عالجه يف
وعندما
هذه احلالة،
الكالب فمن ال�سهل
ت�صاب به
معاجلته عرب اخذ العالج ،وكما
ذكرت فال ميكن معاجلته اذا انتقل
اىل احليوان واالن�سان  ،حيث ميكنه

ان يتوغل اىل الدماغ وي�سبب الوفاة،
وبالن�سبة ملر�ض داء الكالب فهو
متواجد بالوقت احلايل يف بالدنا
و ي�شكل خطورة كبرية ،مع كرثتها
وعدم تواجد ال�شخ�ص امل�س�ؤول منها
خا�صة يف املدن ،وبالرغم من �أن هذا
املر�ض ي�صيب الكالب ب�شكل �أكرب،
ف�إنه ي�صيب جميع احليوانات التي
تع�ض مثل الكالب او القطط وغريها
من احليوانات �آكلة اللحوم ميكن ان
ي�صيبها هذا املر�ض ب�سهولة  ،وهذا
املر�ض ينتقل اىل الب�رش عرب الع�ض
 ،ويتحدث كثريون عن الكالب ب�شكل
عام يف هذا البلد ب�أن الكثري �ضالة
ولي�ست لتحت م�رس�ؤلية �أ�صحابها ،
ومبا انها ت�ستطيع ان ل�صيقة مع غريها
من احليوانات متار�س الع�ض  ،واذا
ع�ضتاالن�سان �أو البقر فبذلك تنقل
الفريو�سات من ال�صعب معاجلها،
وبدال حماولة اال�سعاف واجلري �إىل
من مت ع�ضه كما يحدث كثريا  ،ف�إذا
ع�ض كلبا احد النا�س وكان الكلب
م�صابا بداء الكلب ،فكان من االف�ضل
ان يتم مكافحة املر�ض قبل اال�صابة
والوقوع يف اخلطر ،واذا ا�صبت
باملر�ض اليوجد عالج ناجع له،
وقبل اال�صابة باملر�ض ويف حالة
تطعيم الكالب ميكن جتنب اخلمر�ض
وعدم انتقاله اىل النا�س ،واذا ع�ض
�أحد ف�إنه تظهر على املري�ض ب�أ�رسع
وقت �أعرا�ض املر�ض ،ف�إذا كان بعيد
عن عقل االن�سان فيمهل املري�ض مدة
اقلها �شهر او ا�سبوعني ،واذا قمت
ب�أخذ الدواء ب�شكل اويل يتمكن ج�سم
املري�ض من الدفاع عن نف�سه ،النه
ي�صل اىل الدماغ عن طريق االع�صاب
وي�صيب الفريو�س هذه االع�صاب،
ولذلك الميكن عالجه ،فال ميكن
التغلب على الفريو�س بالعالج بل
بالتطعيم ب�شكل ا�سا�سي ،وتوجد
غريها من الفريو�سات اي�ضا ما
ي�سمى با�سم كو�سو ومر�ض كينيا
�سي�سي ،وهذا املر�ض موجود وال
ي�رض ب�شكل كبري وينتقل عن طريق
اللحوم ،ويتطور هذا املر�ض يف
االمعاء ويزداد حجم ًا ،ويت�سبب
يف �أمرا�ض متعددة ،مثل املغ�ص
ال�شديد ،وال�ضعف،ويقوم هذا
املر�ض ب�إقت�سام الغذاء الذي ي�أكله
املري�ض ،ونقوم بدورنا مبكافحة
هذا املر�ض ب�إجراء الفحو�صات
الطبية الالزمة والتغلب عليه ،حتى
تنق�ص �أعداد امل�صابني به اىل �أدين
م�ستوى ،ولكن ومبا ان �أغلب النا�س
الي�أكلون اللحوم املفحو�صه مما

ال�سيد /زقاي قربي ماريام
يزيد من �إمكانية اال�صابة باملر�ض،
لذا فنحن ن�سعى جاهدين للتغلب
عليه عرب العالج.
ماهي اال�ساليب والطرق التي متكننا من
�إجتناب اال�صابة بهذه االمرا�ض ب�شكل فردي؟
بالرغم من �أن كل هذه االمرا�ض
والفريو�سات ميكن جتنبها عرب
االدوية ،ويوجد البع�ض منها ي�صل
كلفته وجهده حلد عايل ،فعلى �سبيل
املثال مر�ض ال�سل ومر�ض البو�سيال
فبد ًال من انفاق االدوية فيها من
االف�ضل �أن يتم ف�صل البهائم املري�ضة
عرب �إجراء الفحو�صات الطبية،
واحلفاظ على �صحة بقية االبقار
ب�شكل �أكرب ،الننا اذا ح�سبنا التكلفة
التي يتم انفاقها لعالج هذه البقرة
قد ي�صل ذلك اىل حد قيمتها.
هل توجد عراقيل تواجهكم �أثناء �أعمالكم
الطبية التي جترونها ،و�إذا توفرت  ،فماهي
اجلهود التي تقيومون بها؟
بالن�سبة اللجهود التي تبذل من
�أجل مكافحة هذه االمرا�ض اليقت�رص
يف وحدة مراقبة اللحوم فقط ،بل
اي�ضا من الناحية ال�صحية ،وكما
ذكرت �سابق ًا نقوم ب�إجراء الفحو�صات
الطبية التي متييز عربها البهائم
املري�ضه عن ال�سليمة ،وذلك ي�ستغرق
منا املال والوقت ،ويحتاج اي�ضا
توفري القدرات الب�رشية امل�ؤهلة
باخلربات ،وهذه االمور لدينا
فيها بع�ض الق�صور  ،وميكن النظر
اليها ك�أحدى العراقيل التي تقف
�أمامنا ،وغري ذلك التكلفة العالية
لالدوات التي حتتاجها املختربات
فهي باهظة الثمن ،بالرغم من �أننا
ن�ستطيع معاجلة بع�ض االمرا�ض،
فهناك البع�ض منها الميكن مكافحتها
عرب املعاجلة ،و�أن اال�سلوب االمثل
هو اجراء التطعيم ملكافحتها
،وباال�ستمرار على ذلك النهج ميكننا
من �إجتنابها ،وعدا ذلك يتطلب
توجيه التوعية الولئك الرعاة
الذين ت�صاب بهائمهم بهذه االمرا�ض
اخلطرية ليكون لديهم خلفية وا�سعة

عنها ،وعندما تت�ضح لدى �أبقارهم
املالمح واالعرا�ض لتلك االمرا�ض
التوجه اىل �أقرب جهة �صحية لتلقي
العالج املنا�سب للح�صول على
الرعاية ال�صحية الالزمة ومكافحة
هذه االمرا�ض.
مبا �أن ال�سكان يتوجهون يف هذه االيام اىل
�شراء البهائم ويف غريها من املنا�سبات واالعياد
فماهي التوجيهات التي البد من التنبيه �إليها
عند ذبح اللحوم ل�سالمة �صحة ال�سكان ؟
عند احلديث عن القوانني ال�صحية
نن�صح بتناول اللحوم ال�سليمة والتي
مرت بالفحو�صات الطبية ،باال�ضافة
اىل انه يتطلب ذبح املا�شية باملكان
املخ�ص�ص والقانوين ،ومع مايتوفر
لدينا من م�ستوى التطور ومع
ظروفنا املادية ،فنحن الن�ستطيع
تقدمي هذه اخلدمات لكافة ال�سكان،
باال�ضافة اىل ان ثقافتنا وتقاليدنا
التي مل تبلغ اىل ذلك امل�ستوى،
الن �أغلب ال�سكان باالعياد الدينية
اليقبلون بذبحها اال باملنزل ،ويف
هذه احلالة ندعو النا�س �إىل عند
التوجه اىل البهائم ل�رشائها البد من
�رشاء البهيمة اخلالية من االمرا�ض
املرئية على �أقل م�ستوى ،وخا�صة
عدم �رشاء املا�شية الرخي�صة التي
لديها عيوب منظورة وعدم االهتمام
بذلك ،ونحن من جهتنا نن�صح
الرعاة بتقدمي املا�شية املري�ضة اىل
امل�صحة لتلقي العالج هناك والينبغى
بيعها لل�سكان ،وبالن�سبة للما�شية
ال�سليمة التي يتم �إختيارها على �أقل
تقدير البد من �إختيار ال�سليم منها
والذي التظهر فيه عالمات املر�ض
�سواء باجللد املجعد واملنتفخ او
ً
غريذلك  ،او اليكون �شعرها واقفا،
او �ضعيفة البنية ،فب�صفة عامة
اليظهر يف ج�سمه اي عالمة من
عالمات املر�ض  ،وينبغى �إختيار
االف�ضل منها لل�سالمة ال�صحية ،وقد
ي�صادف البع�ض �رشاء املا�شية التي
يعتقد انها جيدة او �سلمية وتكون
�أعرا�ض املر�ض فيها غري ظاهرة،
ولكن ذلك قليل جدا  ،واذا وجد يكون
املر�ض ب�سيطا ،كما ذكرنا �سابق ًا
بتواجد االكيا�س املائية باالع�ضاء
وهذه ميكن التخلى عنها ورميها
الجتناب االمرا�ض ،ومن �ضمن
العالمات املعروفة جلودة اللحوم
ان اليكون اللحم �أ�سود ًا او مائال
لل�سواد  ،فهذا ي�ؤكد بانه �أقل جودة،
ويف�ضل االبتعاد عنه وعدم تناوله،
وهذا ال ي�صادف ب�شكل كبري ،وقليل
ما ي�صادفنا ،وقد متر�ض املا�شية
بعد �رشائك لها مثل مر�ض اللي�ش،
ومن �أف�ضل الطرق الجتناب االمرا�ض
و�أهمها عدم �أكل النية او غري املطهية
،والبد من تعري�ضها اىل الطهي
ب�شكل جيد ،والننا نقوم بطهي هذه
اللحوم التواجهنا االخطار ،و�أغلب
النا�س يذبحون ما�شيتهم مبنازلهم
ومل ت�صل الينا اي حالة طوارئ
جراء هذه اللحوم ،والميكن القول
�أنه الي�صادف ذلك االمر كليا ،
واذا �صادف ذلك ف�إن عملية الطهي
بال�شكل اجليد حتمينا من اي مر�ض
يواجهنا ،لذا ينبغى �رشب احلليب
ال�ساخن ،واللحم املطهي ،وهذا
ما ي�ستطيع ال�سكان فعله وهو يف
حدود مقدرتهم ،واذا ا�ستطاع النا�س
اتباع هذه اال�ساليب بقدر امل�ستطاع
فبذلك ن�ستطيع ان نتجنب الكثري من
االمرا�ض.
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�إعداد /هاجر حممد نور

تطوير تركيبة جديدة لعالج احلمل عالماته و�أهم �أعرا�ضه
الأطفال من البلهار�سيا

تطور �رشكة “مريك” الأملانية للأدوية تركيبة منا�سبة للأطفال من عقارها لعالج مر�ض
البلهار�سيا الذي ي�صيب ماليني الفقراء يف �أفريقيا و�آ�سيا.
وذكرت ال�رشكة � ،أن املر�ض الطفيلي يت�سبب يف قتل � 280ألف �شخ�ص �سنويا يف �أفريقيا
وحدها.
وميكن �أن ت�سبب البلهار�سيا فقر الدم (الأنيميا) والإ�سهال و�رسطان املثانة وبطء النمو
الإدراكي �إىل جانب م�شاكل عقم للن�ساء.
وقالت “مريك” �إنها تربعت بنحو  500مليون قر�ص من عقار “برازيكوانتيل” ملنظمة
ال�صحة العاملية خالل الأعوام الع�رشة الأخرية ال�ستخدامها بالأ�سا�س يف عالج الأطفال الذين
ي�صابون بالبلهار�سيا ب�سبب الأنهار والبحريات امللوثة يف  39دولة �أفريقية.
لكن بيلني جاريجو الرئي�سة التنفيذية للرعاية ال�صحية يف “مريك” قالت لل�صحفيني يف
جنيف�“ :إن القر�ص كبري يف احلجم وطعمه مر ومن ال�صعب على الأطفال بلعه و�إن الرتكيبة
اجلديدة �ستكون �أكرث حالوة”.
و�أ�ضافت“ :تعلمنا �أننا بحاجة جلعل تركيبة “برازيكوانتيل” مالئمة للمر�ضى الذين
نود عالجهم .ولهذا نطور تركيبة �صديقة للأطفال نتوقع �أن تنزل ال�سوق خالل العامني
املقبلني”.

ن�صائح مهمة للمر�أة احلامل

عند الت�أكد من وجود احلمل لديك �سيدتي عليك مراجعة طبيبك اخلا�ص ب�أ�سرع

وقت .

– االبتعاد عن التعر�ض حلاالت التعب والإرهاق والقلق والتوتر النف�سي احلادة و�أخذ

ق�سط من الراحة والنوم .

– االمتناع عن حمل الأوزان الثقيلة خالل فرتة احلمل واحلركة الكثرية والريا�ضة

املجهدة للمر�أة احلامل .

– �إذا ت�أكد وجود احلمل لدى املر�أة عليها اتباع نظام غذائي �صحي ليكمل حاجة

اجلنني من الغذاء ال�ضروري له والإكثار من اخل�ضروات والألبان والفواكه والبدء

بتناول الفيتامينات واحلديد وخا�صة حم�ض الفوليك والكال�سيوم وفيتامني د وميجا .3
– ابتعاد املر�أة احلامل عن تناول اللحوم الغري مطبوخة و� ً
أي�ضا الأ�سماك النيئة

ومنتجات احلليب الغري مب�سرتة واملنتجات الغازية واملنبهات التي حتتوي على الكافيني.
– القيام ب�إجراء التحاليل الالزمة وال�ضرورية مثل حتليل �سكر الدم وحتليل الدم

ملعرفة ن�سبة خ�ضاب الدم وحتليل البول ب�شكل دوري ملراقبة �صحة املر�أة احلامل .

– االبتعاد عن ا�ستعمال الأدوية والعقاقري الطبية خالل مرحلة احلمل بدون ا�ست�شارة

الطبيب وحتت �إ�شراف منه .

– التقليل من اجلماع يف الأ�شهر الأوىل من احلمل و�آخر �شهر � ً
أي�ضا.

– الإكثار من تناول املاء وال�سوائل �أثناء احلمل وخا�صة يف الأ�شهر الأخرية من احلمل

فهو يقي من الإم�ساك ويقلل من االلتهابات يف امل�سالك البولية لدى املر�أة احلامل .
– االمتناع عن ا�ستخدام الأع�شاب فمن املمكن �أن ت�سبب �ضرر باحلمل واجلنني .

اعرا�ض وعالمات احلمل التى قد ت�شعر بها ال�سيدة اثناء حملها قبل ان تقوم بعمل اختبار
الدم والذى ي�ؤكد نتيجة احلمل من عدمها  ،اال ان بع�ض هذه االعرا�ض ت�صاب بها �سيدات
ب�شكل طبيعي قبل الدورة ال�شهرية لذلك فهى ال تعد عالمات اكيدة على احلمل  ،فما ي�ؤكد
احلمل فعال هو حتليل الدم الرقمى وهذا
ميكنك عمله فى معاد الدورة ال�شهرية  ،كما
ي�ؤكد احلمل اختبار احلمل املنزىل عن طريق
البول ولكن يجب ان مير ا�سبوع كامل على
تاخر معادة الدورة ال�شهرية .
* اعرا�ض وعالمات احلمل :
غياب فرتة احلي�ض تعد ال�سمة املميزة
للحمل ،فال توجد فرتة حي�ض �أثناء فرتة
احلمل ،و لكن ال�سيدات الالئي يعانني من
فرتة حي�ض غري منتظمة ال يتعرفن ب�سهولة على احلمل ،و �إمنا يكت�شفن احلمل بعد فرتة،
على العك�س من ال�سيدات اللواتي لديهن فرتة حي�ض منتظمة يكت�شفن احلمل يف بداياته.
قد يحدث نزيف خفيف �أو بقع عندما تعلق البوي�ضة املخ�صبة ببطانة الرحم ،يف �أي
مكان يف مدة ترتاوح بني � 12-6أيام بعد الإخ�صاب ،وقد يحدث ت�شنج .ميكن �أي�ضا �أن حتدث
تقل�صات خفيفة يف هذا الوقت.
انتفاخ يف الثديني وال�شعور بالأمل وخا�صة يف الأ�سبوع الأول وقد ي�صبح �أكرب
حجما وثقلاً
ً
وذلك نتيجة حدوث ا�ضطرابات هرمونية داخل ج�سم املر�أة .
بع�ض الن�ساء قد تالحظ وجود �إفرازات مهبلية يف احلمل املبكر ،و يحدث هذا يف الأ�سابيع
الأوىل من احلمل� .إذا �صحب هذه الإفرازات رائحة كريهة� ،أو ارتبطت الإفرازات بوجود حرقان
وحكة ،فهذا يعد عالمة على وجود اخلمرية �أو العدوى البكتريية .فيجب عليك االت�صال
ب�أخ�صائي الرعاية ال�صحية مبا�رشة.
العديد من الن�ساء يعانني من حدوث تغريات يف الثدي يف وقت مبكر من الأ�سابيع الأوىل
من احلمل .ميكن �أن يرى هذه التغيريات متمثلة يف ال�شعور بالوجع ،والثقل ،واالمتالء� ،أو
الإح�سا�س بالوخز.و تقل هذه الأعرا�ض يف العادة بعد عدة �أ�سابيع.
الهالة� ،أو منطقة حول احللمة ،قد ي�صبح لونها داكن .وال�شعور بالتعب ال�شديد
بع�ض الن�ساء ي�شعرن بالغثيان ال�شديد ،ويكون الغثيان �أكرث �شيوعا يف الفرتة بني
الأ�سابيع 2و  8من احلمل .معظم الن�ساء تقل �شدة الغثيان لديهم حوايل الأ�سبوع ال� 13أو
ال ،14ولكن البع�ض الآخر قد يعاين من الغثيان امل�ستمر طوال فرتة احلمل.
بع�ض الن�ساء يكون التبول لديهن �أكرث من قبل ب�سبب التغريات الهرمونية ،بدءا من
الأ�سبوع � 6إىل الأ�سبوع  .8يف حالة حدوث �أعرا�ض �أخرى ،مثل حرقان �أثناء التبول ،يجب
�أن ت�ست�شري �أخ�صائي الرعاية ال�صحية للت�أكد من �أنكي ال تعانني من التهاب امل�سالك
البولية.
كما يحدث الإم�ساك يف مرحلة مبكرة من احلمل.
قد تبد�أ الرغبة ال�شديدة يف تناول كمية كبرية من الطعام يف احلمل املبكر وقد ت�ستمر
أي�ضا نفور من بع�ض الأطعمة التي
طوال فرتة احلمل .وباملثل ،ميكن �أن يحدث �إعرا�ض و� ً
كانت م�ستحبة بالعادة
ال�شعور بالوحام وهو النفور وكره بع�ض الروائح القوية والتي من املمكن �أن ت�سبب
الغثيان للحامل ..
–الرغبة يف دخول احلمام بكرثة من �أعرا�ض احلمل وقد تالحظ املر�أة تغري يف لون البول
وكميته وت�أخذ بالزيادة يف ال�شهرين الأخريين من احلمل ب�سبب �ضغط اجلنني على املثانة.
– ال�شعور بالرغبة وامليل للنوم �أكرث من قبل وخارج �أوقات النوم املعتادة .
– �شعور املر�أة بارتفاع يف درجة حرارة ج�سمها وخا�صة يف ال�صباح الباكر ويف فرتة
الإبا�ضة ويف الأ�سبوع الأول بعد تخ�صيب البوي�ضة .
– ظهور وحدوث نزف دم خفيف بني اللون وهو عالمة طبيعية و�أكيدة للحمل وقد الحتدث
عند كل ال�سيدات وذلك يحدث نتيجة انغرا�س البي�ضة يف بطانة الرحم .
– مع تقدم احلمل لدى املر�أة قد تظهر عالمات تورم الكاحلني والقدمني والأ�صابع وال�شفتني
وانتفاخ يف البطن وتو�سع يف �شكل احلو�ض
�آالم �أ�سفل الظهر ميكن �أن تبد�أ فعال يف املراحل املبكرة من احلمل.
تقلب املزاج �أمر �شائع ن�سبيا خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من احلمل ب�سبب تغري م�ستويات
الهرمون .كما �أنها قد تكون ذات �صلة بالإجهاد �أو عوامل �أخرى.

تقرير 2 :مليار �شخ�ص ي�ستهلكون مياها ملوثة بف�ضالت الب�شر!
�رصحت منظمة ال�صحة العاملية �أن نحو ملياري
�شخ�ص ي�ستخدمون مياه �رشب ملوثة بالف�ضالت
الب�رشية.وقالت الطبيبة ،ماريا نرا ،مديرة دائرة
ال�صحة العامة يف املنظمة" :اليوم ي�ستخدم نحو
ملياري �شخ�ص موارد مياه عذبة ملوثة بف�ضالت الب�رش،
ما يعر�ضهم للإ�صابة بالكولريا والزحار والتيفوئيد
و�شلل الأطفال".و�أ�ضافت" :بح�سب تقديراتنا تت�سبب
املياه العذبة امللوثة بوفاة �أكرث من � 500ألف �شخ�ص
جراء الإ�سهال �سنويا".كما زادت نفقات الدول على
املياه والنظافة ال�صحية يف ال�سنوات الثالث الأخرية،
بن�سبة متو�سطة بلغت � .% 4,9إال �أن  %80من الدول ت�شري
�إىل �أن التمويل املخ�ص�ص للمياه والنظافة ال�صحية
ال يزال غري كاف لتحقيق �أهداف الأمم املتحدة.ومن
�أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف جمال املياه
والنظافة ال�صحية؛ ينبغي م�ضاعفة اال�ستثمارات يف

البنى التحتية ثالث مرات لت�صل اىل  114مليار دوالر
�سنويا ،بح�سب �أرقام البنك الدويل التي �أوردتها منظمة
ال�صحة العاملية.وعلق غاي رايدر ،رئي�س �آلية الأمم
املتحدة للمياه ،والأمني العام ملنظمة العمل الدويل،
يف البيان" :ميكن �أن يكون لزيادة اال�ستثمارات يف املياه
والنظافة ال�صحية ،انعكا�سات كبرية على التنمية
وال�صحة الب�رشية وا�ستحداث الوظائف".
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�شبابيات
مناذج �شبابية

ال�شاب يوهن�س قربي�سو�س كفالي
من مواليد  1975با�سمرا مباي
متناي  ،در�س من ال�صف االول
وحتى الثالث االبتدائي مبدر�سة
عدي خواال االبتدائية  ،ومن الثالث
وحتى اخلام�س مبدر�سة الثورة يف
عريرب ووا�صل درا�سته من ال�صف
اخلام�س وحتى احلادي ع�رش
مبدر�سة ظربا بنقفة .نال درجة
البكالريو�س من جامعة ا�سمرا يف
علم االثار عام . 2001
نتيجة لفهمه وطبيعته ا�صبح
وهو ابن  26عام ًا م�سئول املتحف
يف اقليم �شمال البحر االحمر يف
الفرتة من . 2001-2012
ومنذ  2003وحتى اليوم يعمل
كم�سئول لفرع الثقافة باالقليم .
يف احلوار التايل نتعرف اكرث
على ال�شاب /يوهن�س قربي�سو�س يف
اىل م�ضابط احلوار.
هال حدثتنا عن الدرا�سة؟
منذ ال�صغر وانا �شغوف بالدرا�سة
،فقد كنت �ضمن الطالب املتفوقني
يف درا�ستي من ال�صف االول وحتى
احلادي ع�رش  .ولأنني احرزت
الدرجات التي ت�ؤهلني لدرا�سة
اجلامعة در�ست على االثار وتخرجت
من جامعة ا�سمرا فيه عام .2001
ماهي العوامل التي مكنتك من
التفوق؟
كان اخي الكبري متفوق ًا يف
درا�سته من الطالب املتميزين
 ،باال�ضافة اىل ان القائمني
برعايتنا من املعلمني يف مدر�سة
الثورة كانو من اال�ساتذة املهتمني
برتبيتنا  ،وكانتلي ميول واهتمام
بالتعليم والريا�ضة منذ �صغري ،
اي�ض ًا جناح من كانو قبلنا واكملوا
درا�ستهم مت توزيعهم يف اجلهاز
الطبي  ،واالت�صاالت وكانو متفانني
يف عملهم  ،كانو مثالنا االعلى ،
لذلك كنا جنتهد لنكون مثلهم .
ماذا عن دور الوالدين؟
كان والدي يتعاون يف ا�سمرا مع
اجلبهة ال�شعبية  ،ثم التحق بعد
ذلك بالثورة وذهب اىل امليدان ،
عندها اخذتنا والدتي اىل القرية
ودر�سنا بها انا واخي حتى ال�صف
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الثالث  ،ثم ذهبت بنا اىل امليدان
 ،ومبا اننا كنا �صغارا يف ال�سن
مت احلاقنا مبدر�سة الثورة يف
عريرب.
وكيف كان التعليم هناك؟
كان ممتاز ًا  ،فاملعلمون كانو
نا�ضجن من حيث العمر وكذلك
الوعي وم�ستوى التعليم حيث در�سوا
واكملوا اجلامعة .باال�ضافة اىل
الطالب املتميزين واملتفوقني الذين
اكملوا الدرا�سة يف مدر�سة الثورة
ومت ا�ستيعابهم بها كمعلمني ،فقد
كنا ندر�س بانتظام تاريخ ال�شعب
االرتري  ،وعندما انتقلنا من
ال�صف ال�سابع اىل ال�صف الثامن،
مت توزيعنا يف القوات املقاتلة
اي الفرق الع�سكرية وقمنا بتدري�سهم
ملقرر ال�صفني ال�سابع والثامن ب�شكل
مكثف ،فقد كان املنهج يف تلك
الفرتة قوي ًا جد ًا
حيث كان يعادل م�ستوى ال�صف
الثاين ع�رش مبقايي�س اليوم .
ويف ت�سني كنت ادر�س مواد
ال�صفني الثامن والتا�سع  ،وكنت
حينها بدرجة ادارة كتيبة.
ثم ماذا بعد ذلك ؟
عدنا اىل مدر�سة ظربا حيث در�ست
بها من ال�صف التا�سع وحتى احلادي
ع�رش  ،وجل�ست لأمتحان ال�شهادة
الثانوية وومتكنت من الدرا�سة يف
جامعة ا�سمرا وتخرجت يف علم
االثار كما ا�سلفت لك.
ملاذا اخرتت علم االثار ؟
منذ �صغري كنت اهتم كثري ًا
باالثار  ،والفلكلور الثقايف ال�شعبي
واالدب واالمثال ال�شعبية واالبداعات
�شغوف ًابجمع
الثقافية  .وكنت
االدوات القدمية املهملة وحفظها .
ويف عام  1999وعندما كنت ادر�س
بال�سنة االوىل جامعة �شاهدت يف
التلفزيون برنامج حول االهرامات
يف م�رص ،متلكتني رغبة كبرية
يف معرفة ا�رسار بنائها ،وكان
وقتها قد مت ادخاله كق�سم حديث
يف اجلامعة وهذا ما دفعني لدرا�سة
االثار واالهتمام بها  .وبعد التخرج
مت تكليفي يف الفرتة2001-2012
مب�سئولية املتحف يف اقليم �شمال
البحر االحمر.
خالل فرتة االحد ع�رشة عام عملك
كم�سئول يف املتحف ماهي اخلربات
التي ح�صلت عليها وماذا ا�ضافت لك؟
حل�سن حظي وجدت احد امل�سئولني
يف االقليم وا�ستفدت منه يف كيفية

ً
ال�شاب /يوهن�س قربي�سو�س :كل قطعة يف ارتريا حتوي تاريخا وتراث

كتابة التقارير  ،وطرق وا�ساليب
االلتقاء باملواطنني وكيفية التعاون
امل�ؤ�س�سات
وكذلك مع
معهم
احلكومية واجلبهة واالحتادات
الوطنية وكيفية تن�سيق تلك االعمال
 ،وكانت بالن�سبة يل جتربة كبرية
ا�ستفدت منها كثري ًا.
وماذا عن �سهاماتك؟
باال�ستفادة مما در�سته باجلامعة
ودعمها بالقراءة ال�ستمرة ومتابعة
و�سائل االعالم حول االثار  ،وعرب
املناق�شات واال�ستفادة من خربات
من التقيهم من العلماء اقول قد
راكمت ح�صيلة جيدة.
اثناء عملك ما ميكن ان يكون
واجهك وي�ستحق الذكر؟
يف العمل مبا انه مل يكن هنالك
جتربة كافية وتخ�ص�ص درا�سي ملن
كانوا يعملون يف هذا املجال ،كنت
ا�ضطر اىل و�ضع برامج وخطط عمل
واقوم بتنفيذها .ثم بعد ذلك جاء
ال�شباب الذي در�سوا هذا املجال
ما ادى بالعمل اىل التو�سع والتعمق
فيه ،ما مكننا من االنتقال من
مرحلة التوعية اىل التوثيق واجراء
الدرا�سات.
اىل اي درجة بالدنا غنية باالثار؟
يف كل موقع يف ارتريا يزخر
باالثار واملواقع التاريخية  .حيث
ارث تاريخي ي�شمل م�ستحثات بعمر
مليون عام وحتى ع�رشات ال�سنوات،
لذلك تعد ارتريا من البلدان
املتقدمة جد ًا من حيث كرثة االثار
واملواقع التاريخية.
هال ذكرت بع�ض منها؟
يف منطقة بويا مت العثور على
جمجمة وورك ان�سان تعود ملليون
�سنة  ،و�ستة ع�رش من م�ستحثات
حيوانية  ،حيث اكد ذلك ان ماوجد
مبنطقة بويا ،انها كانت مهد االن�سان
االول .
وكيف ميكن الت�أكيد على ذلك؟
هذا ما اكده خرباء علم االثار وعلم
االن�سان من االيطاليني واالرترييني
 ،وذلك با�ستخدام التقنية احلديثة
لذلك.
هل تعتقد ان جمجمة االن�سان
ووركه تلك و امل�ستحثات احليوانية
التي مت العثور عليها يف بويا
وجدت االعرتاف العاملي؟
�إن من يعملون معنا هم خرباء
�آثارمعروفون على م�ستوى العامل ،
وقد ن�رشوه عرب املواقع االلكرتونية

 ،فمث ً
ال مت تنظيم معر�ض كبري يف
العا�صمة االيطالية روما عر�ض
فيه ما مت العثور عليه من �آثار
يف كل من بويا وعدولي�س  ،كما
مت عر�ض �صور كهوف قوحيتو ،
مطرا ،وقارورا وعبدور ب�ضواحي
اريافيلي ،باال�ضافة اىل �آثار قبل 125
الف �سنة تو�ضح ا�ستخدامات االن�سان
من الرثوة البحرية  ،وكذلك املباين
التاريخية التي مت بناءها يف فرتات
اال�ستعمار التي تعاقبت على البالد
يف كل من ا�سمرا وم�صوع ودقمحري
وغريها من املدن .
هذا باال�ضافة اىل الدفاعات
واخلنادق والبيوت التي بنيت حتت
االر�ض ،التي مت ان�شاءها يف فرتة
الكفاح امل�سلح.
انت ا�ستلمت هذا العمل كم�سئول
املتحف باقليم �شمال البحر االحمر
وعمرك اليتجاوز ال 24ربيع ًا ،كيف
كانت بداياتك يف العمل؟
مع توجيهي عام  2001كم�سئول
املتحف باالقليم  ،جاء ايل وفد من ال(

) UNDPيطلب احلديث حول كيفية
حفظ االثار يف كل من م�صوع ونقفة،
يقول �ضاحك ًا  ،رغم كوين حديث يف
العمل � ،إال انني اكملت ا�ستعداداتي
باال�ستعانة باالعيان واملهتمني
ومن لهم دراية باملو�ضوع ،لذلك
جنحت يف مهمتي  ،ما ادى نتيج
ذلك لدعمهم للمتحف ببع�ض اللوازم
واالحتياجات املطلوبة.
وكيف ترى العمل يف املتحف
واالثار عموم ًا؟
ح�سا�س جد ًا ،وذلك بحكم انه مي�س
الهوية  ،والإعتقادات ،والثقافة
والتاريخ ،كنت اعمل بالتعاون
مع الزمالء العاملني معي بالتفاهم
يف كل ما يتخذ من قرارات تتعلق
بالعمل بكل حذر.
وماذا عن و�ضعك االجتماعي؟
تزوجت عام  ، 2009ويل اثنني
من ال�صبية.
هل زوجتك لها اهتمامات مبجال
عملك هذا؟
هي حتب ذلك  ،وتبدي اعجابها
اخلا�ص باالثار.
كلمة اخرية؟
لكل جمال عمل وتخ�ص�ص له
خ�صو�صيته املهنية  ،و�إذا ما و�ضعت
يف االعتبار ذلك و من االف�ضل ان
تتمثل بكل متطلبات املهنة  ،فان
ذلك ي�ؤدي اىل االقتناع به ومن ثم
التفاين يف تقدميه باف�ضل �صورة،
االمر الذي ينعك�س يف نتائج ادائك
للعمل .
�شكر ًا لك على ماتقدمت به من
معلومات قيمة تفيد القارئ .
وانا اي�ض ًا ا�شكركم على اتاحة
الفر�صة يل .

ً
ً
ت�شجيعا ودعما للطالب يف الريف

ادارة تعليم �شمال البحر الأحمر توزع دراجات لطالب

قام مكتب التعليم يف �إقليم �شمال البحر الأحمر بتقدمي الدراجات الهوائية
ل�سبعني من الطالب يف املرحلة الثانوية جمانا ،حتى يتمكنو من الذهاب
�إىل مدار�سهم ب�سهولة من �أماكن بعيدة.
هذا وقد قدمت الدراجات لطالب من مديريات قرورة وقلعلو وفرو وافعبت
و�شعب وقندع وم�صوع.
وقد �أو�ضح م�س�ؤول املدار�س الثانوية يف املكتب اال�ستاذ �سعيد �صالح ب�أن
الدراجات قدمت بعد درا�سة �أجرتها جلنة الآباء  ،م�شريا �إىل توزيع دراجات
�أخرى قريبا.
وقد �أو�ضح الطالب ب�أنهم كانو يتوجهون �إىل املدر�سة م�شيا على الأقدام
من م�سافات بعيدة مما كان ي�ؤثر �سلبا على تلقيهم التعليم وا�ستيعابهم
للدرا�سة ،والآن �أ�صبحت ت�ساعدهم الدراجات يف متابعة تعليميهم جيدا.
هذا وكان عدد من الدراجات قد مت تقدميه يف العام املا�ضي لأربعني
طالبا يف خم�س من مدار�س الإقليم.
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يف مواجهات �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا

حلم بر�شلونة بالرميونتادا يتبخر �أمام دفاع يوفنتو�س
وموناكو يجدد تفوقه على دورمتوند بالثالثية

عجز بر�شلونة عن تكرار �سيناريو
مواجهته مع باري�س �سان جرمان الفرن�سي،
وودع دوري ابطال اوروبا بعدما ف�شل يف
الو�صول اىل �شباك �ضيفه يوفنتو�س
االيطايل الذي فر�ض عليه التعادل ال�سلبي
يف "كامب نو" ،ورافق موناكو الفرن�سي
اىل الدور ن�صف النهائي بعدما جدد الأخري
الفوز على �ضيفه بورو�سيا دورمتوند
الأملاين وهذه املرة بنتيجة .3-1
وحلق يوفنتو�س وموناكو بريال مدريد
حامل اللقب وجاره وو�صيفه اتلتيكو اىل
ن�صف النهائي الذي ت�سحب قرعته اجلمعة
يف نيون.
ودخل النادي الكاتالوين اىل لقاء
الأربعاء وهو يف و�ضع �صعب بعد اخل�سارة
التي تلقاها ذهابا يف تورينو �صفر.-3
و�أمل فريق لوي�س انريكي يف تكرار
�سيناريو الدور ال�سابق عندما حول

خ�سارته ذهابا خارج ملعبه �أمام �سان
جرمان �صفر -4اىل �إجناز تاريخي بفوزه
ايابا يف معقله  ،6-1لكنه عجز عن حتقيق
"رميونتادا" جديدة مبواجهة يوفنتو�س
الذي جنح بدفاعه املحكم يف الوقوف
بوجه املد الهجومي مل�ضيفه ،حمققا
ث�أره خل�سارته نهائي � 2015أمام النادي
الكاتالوين .1-3
ومل يكتف يوفنتو�س بحرمان بر�شلونة
من بطاقة الت�أهل اىل دور الأربعة ،بل منعه
اي�ضا من معادلة الرقم القيا�سي من حيث
االنت�صارات املتتالية يف معقله وامل�سجل
با�سم بايرن ميونيخ الأملاين الذي توقفت
�سل�سلته عند  16فوزا متتاليا بخ�سارته
الأ�سبوع املا�ضي �أمام ريال مدريد
(.)1-2
و�سيكون على بر�شلونة الرتكيز الآن
على ما ينتظره الأحد من مواجهة م�صريية
�ضد غرميه ريال مدريد الذي يت�صدر

فوز �صعب ملوراي

املناف�سة ت�شتعل على لقب دورة مونتي كارلو للتن�س

حقق الربيطاين اندي موراي امل�صنف �أول
وال�سوي�رسي �ستاني�سال�س فافرينكا الثالث
واال�سباين رافايل نادال الرابع انت�صارات
�صعبة لبلوغ الدور ثمن النهائي لدورة مونتي
كارلو للتن�س ،ثالث دورات الألف نقطة
للما�سرتز ،والتي تقام على املالعب الرتابية.
ففي الدور الثاين ،فاز موراي على جيل مولر
من لوك�سمبورغ  7-5و ،7-5وفافرينكا على
الت�شيكي يريي في�سيلي  6-2و 4-6و،6-2
ونادال حامل اللقب على الربيطاين كايل
ادموند �6-صفر و 5-7و.6-2
و�أعفي موراي وفافرينكا ونادال من خو�ض
الدور االول على غرار امل�صنفني الثمانية
االوائل.
وهي املباراة الأوىل للربيطاين منذ خروجه
�أمام الكندي فا�سيك بو�سبي�سيل يف الدور
الثاين لدورة انديان ويلز االمريكية يف
12مار�س.
ويلتقي موراي يف مباراته املقبلة اال�سباين
�ألربت رامو�س الفائز على الأرجنتيني
كارلو�س برلوك  6-2و.6-2
من جهته ،ا�ستهل فافرينكا بطل 2014
مباراته مع في�سيلي بقوة وك�سب املجموعة
االوىل ب�سهولة  ،6-2لكن في�سيلي رد له
التحية يف الثانية وك�سبها  ،6-4قبل ان

ي�ستعيد ال�سوي�رسي توازنه يف احلا�سمة
ويك�سبها  6-2وينهي املباراة يف �صاحله يف
�ساعة و 22دقيقة.
وكان في�سيلي فجر مفاج�أة مدوية العام
املا�ضي عندما جرد ال�رصبي نوفاك
ديوكوفيت�ش امل�صنف �أول عامليا يف حينه،
من اللقب بالفوز عليه يف اوىل مبارياته يف
الدور الثاين.
وعانى نادال امللقب بـ "ملك" املالعب
الرتابية للفوز على �إدموند واحتاج اىل
نحو �ساعتني و 20دقيقة لتخطيه يف ثالث
جمموعات.
وبلغ الدور ذاته الت�شيكي توما�س برديت�ش
التا�سع بفوزه ال�صعب على الأملاين املخ�رضم
طومي ها�س ( 39عاما)  3-6و 6-1و.6-4
وت�أهل النم�سوي دومينيك تييم ال�ساد�س
بفوزه على الهولندي روبن هازه 6-3
و 6-2يف  61دقيقة ،ليلتقي البلجيكي
دافيد غوفان العا�رش.
وحجز اال�سباين بابلو كارينيو بو�ستا الثالث
ع�رش بطاقته بتغلبه على الرو�سي كارن
خات�شانوف  6-4و 6-4يف �ساعة و28
دقيقة ويف �أول مباراة بني الالعبني .ويلتقي
كارينيو يف الدور املقبل ديوكوفيت�ش
الثاين وال�ساعي اىل لقبه الثالث يف الدورة
بعد عامي  2013و.2015

ترتيب الدوري املحلي بفارق ثالث نقاط
(مع مباراة م�ؤجلة اي�ضا) عن رجال املدرب
لوي�س انريكي الذي خا�ض الأربعاء مباراته
الأخرية يف دوري الأبطال مع بر�شلونة لأنه
�سيرتك الفريق يف نهاية املو�سم.
وا�ستعاد بر�شلونة خدمات العب و�سطه
�سريجيو بو�سكيت�س الذي غاب عن لقاء
الذهاب ب�سبب الإيقاف وهو �شارك على
ح�ساب الأرجنتيني خافيري ما�سكريانو ،كما
�شارك جوردي البا يف مركز الظهري الأي�رس
على ح�ساب الفرن�سي جريميي ماتيو ،فيما
خا�ض يوفنتو�س اللقاء بنف�س ت�شكيلة
الذهاب ولعب الأرجنتيني باولو ديباال
�أ�سا�سيا بعد تعافيه من �إ�صابة تعر�ض
لها ال�سبت �ضد بي�سكارا (�2-صفر) يف
الدوري املحلي.
وبد�أ الي�أ�س ي�شق طريقه اىل العبي
بر�شلونة يف الدقائق الع�رش الأخرية ،ال�سيما
يف ظل ا�ستحواذ يوفنتو�س على الكرة
وحماولته �إهدار الوقت دون الرتكيز حتى
على ت�سجيل الأهداف ،وهذا الو�ضع ا�ستمر
على ما هو عليه حتى �صافرة النهاية.
 موناكو ي�ؤكد احقيته ببطاقة الت�أهل -وعلى ملعب "لوي�س الثاين" �أكد موناكو
احقيته ببطاقة الت�أهل اىل دور الأربعة
بعد �أن جدد فوزه على �ضيفه بورو�سيا
دورمتوند االملاين .3-1
و�سجل كيليان مبابي ( )3والكولومبي
راداميل فالكاو ( )17وفالريي جريمان
( )81ملوناكو ،وماركو روي�س ()48
لدورمتوند.
وكان موناكو عاد من دورمتوند بفوز
ثمني  3-2ذهابا ،يف �أ�سبوع م�ؤمل بالن�سبة
للنادي االملاين بعد ان تعر�ضت حافلته
�إىل ثالثة تفجريات و�أدت اىل ا�صابة
مدافعه اال�سباين مارك بارترا بجروح يف
يده ،وخلفت حلظات من الرعب لدى
العبيه.
وت�أخر انطالق مباراة اليوم خم�س دقائق
وذلك ب�سبب ت�أخر و�صول حافلة دورمتوند
ب�سبب الزحمة بح�سب ما �أكد االحتاد
االوروبي.
و�أبقى توخل مار�سل �شميلت�رس
والفرن�سي عثمان دميبيلي على دكة
البدالء قبل �أن يدفع باالخري بدال من اريك
دروم يف الدقيقة  ،27ثم باالول مكان
الرتكي نوري �شاهني يف ال�شوط الثاين.

يف اختيارات رابطة الالعبني املحرتفني

مفاج�آت يف الت�شكيلة املثالية للدوري الإجنليزي
هيمن ت�شيل�سي مت�صدر الدوري الإجنليزي
ّ
املمتاز لكرة القدم ومالحقه توتنهام
هوت�سبري على الت�شكيلة املثالية للمو�سم
يف اختيارات رابطة الالعبني املحرتفني
بوجود  8العبني من الفريقني من �أ�صل
 11العبا.
وان�ضم  5العبني للفريق املثايل يف
الدوري الإجنليزي للمو�سم الثاين على
التوايل وهم جنولو كانتي العب و�سط
ت�شيل�سي ،الفائز مع لي�سرت �سيتي بلقب
الدوري املو�سم املا�ضي ،وديفيد دي خيا
حار�س مرمى مان�ش�سرت يونايتد وثالثي
توتنهام ديلي �آيل وداين روز وهاري
كني.
واختري كايل ووكر العب توتنهام يف
أي�ضا �إىل جانب ثنائي دفاع
الت�شكيلة � ً
ت�شيل�سي املكون من جاري كاهيل

وديفيد لويز.
وعاد �إيدن هازارد ،الذي اختري ك�أف�ضل
العب مبو�سم � ،2014-2015إىل
الت�شكيلة �أي�ضا كما ظهر ا�سمي روميلو
لوكاكو مهاجم �إيفرتون وه ّداف الدوري
احلايل و�ساديو ماين جناح ليفربول.
وغاب عن الت�شكيلة عدة العبني بارزين
منهم زالتان �إبراهيموفيت�ش هداف
مان�ش�سرت يونايتد و�أليك�سي�س �سان�شيز
مهاجم �أر�سنال رغم تر�شيحهما جلائزة
�أف�ضل العب باملو�سم يف وقت �سابق من
ال�شهر اجلاري.
و�شارك  92ناديا يف الدرجات املختلفة
بالدوري الإجنليزي �إ�ضافة �إىل  8فرق
من دوري ال�سيدات يف اختيار الت�شكيلة
املثالية وذلك قبل �إقامة حفل جوائز
رابطة الالعبني يف لندن يوم الأحد املقبل.

عقب مزاعم �إ�رشافه على ا�ستخدام املن�شطات

طبيب "مو فرح" ينفي ا�ستخدام مواد حمظورة

قال الطبيب الذي حقن البطل الأوملبي
الربيطاين مو فرح بجرعة قانونية من مادة
مثرية للجدل قبل ماراثون لندن � 2014إن
هذا العالج مل يتم ت�سجيله ب�شكل �سليم.
و�أبلغ الطبيب روبن ت�شاكرافرتي ،كبري
الأطباء ال�سابق باالحتاد الربيطاين لألعاب
القوى ،م�رشعني بريطانيني �أنه حقن فرح
بكمية تبلغ  13.5مليمرت من مادة �إل-
كارنيتني قبل م�شاركته الأوىل يف ماراثون
لندن لكنه "ن�سي" ت�سجيل ذلك يف الأوراق
املطلوبة.
ومادة �إل-كارنيتني قانونية لكن يحظر
احل�صول على كمية �أكرب من  50ميليمرت
يف غ�ضون �ست �ساعات.

وقال ت�شاكرافرتي ،الذي يعمل حاليا
مع منتخب �إجنلرتا لكرة القدم ،للجنة
الثقافة والإعالم والريا�ضة الربملانية
"عندما يكون املرء من�شغال با�ستمرار
مع الريا�ضيني يحتاج لل�سفر �إىل ه�ؤالء
الريا�ضيني".
ويف فرباير املا�ضي رد �ألربتو �ساالزار
مدرب فرح على مزاعم �صحيفة تاميز
بخ�صو�ص �إ�رشافه على ح�صول الريا�ضيني
على مواد حمظورة وقال �إن ما ذكرته
ال�صحيفة هو ت�رسيب لتقرير للوكالة
الأمريكية ملكافحة املن�شطات.
ونفى فرح ارتكاب �أي خمالفة.

'اتهم بالف�ساد وما �شابه ،لقد دمر ذاته'

مونديال رو�سيا يلهث وراء الرعاة

اعترب نائب رئي�س الوزراء الرو�سي فيتايل
موتكو �أن �سمعة االحتاد الدويل لكرة
القدم (فيفا) امللطخة بالف�ساد تعرقل
البحث عن رعاة جدد لك�أ�س العامل 2018
التي ت�ست�ضيفها بالده.
و�أتت ت�رصيحات موتكو بعد تقرير
ل�صحيفة "فاينن�شال تاميز" �أورد �أن
الفيفا يعاين اليجاد رعاة جدد لك�أ�س
العامل املقبلة ،و�أن ال�رشكات الرو�سية هي
الأقل اقداما يف هذا املجال.
ونقلت وكالة انرتفاك�س الرو�سية عن
موتكو قوله �أن ال�صعوبات يف ت�أمني
الرعاة "مرتبطة بواقع �أن هناك هجوما
�ضخما �ضد الفيفا" ،م�ضيفا "اتهم الفيفا
بالف�ساد وما �شابه ،لقد دمر ذاته".
و�أ�شار موتكو الذي توىل �سابقا من�صب
وزير الريا�ضة ،اىل ان تقرير ال�صحيفة عن
م�أزق الفيفا "ف�رس خط�أ" ،م�ضيفا "الفيفا
يواجه �صعوبات لي�س ب�ش�أن ك�أ�س العامل
 2018يف رو�سيا ،ولكن ب�شكل عام".

ويعاين الفيفا اليجاد �رشكات راعية
جديدة منذ ف�ضائح الف�ساد التي �رضبت
املنظمة العاملية منذ مايو  2015و�أطاحت
برئي�سها ال�سوي�رسي جوزيف بالتر وع�رشات
امل�س�ؤولني الآخرين.
و�أعلن الفيفا يف تقريره ال�سنوي يف ال�سابع
من �أبريل انه تكبد خ�سائر قيا�سية يف العام
 2016بلغت  369مليون دوالر ،عازيا
ذلك اىل ا�ستثمارات غري جمدية وتبعات
ف�ضائح الف�ساد.
وير�أ�س موتكو ( 58عاما) االحتاد الرو�سي
لكرة القدم واللجنة املنظمة لك�أ�س العامل
 ،2018لكن الفيفا رف�ض ال�شهر املا�ضي
اعادة تر�شحه ل�شغل ع�ضوية جمل�سه
التنفيذي (اللجنة التنفيذية �سابقا)
ب�سبب "خطر التدخل وت�ضارب امل�صالح"
على خلفية من�صبه احلكومي.
وت�ست�ضيف رو�سيا نهائيات ك�أ�س العامل
 2018يف  11مدينة منها مو�سكو و�سان
بطر�سبورغ و�سوت�شي.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()134

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

�إعداد
عبدالوهاب حممد �أمان
alhadisasport@zena.gov.er

قافلة طواف ارتريا للدراجات حتط الرحال بحا�رضة االقليم اجلنوبي

مريون ت�شمى ي�ؤكد احقيته بالريادة وال�صدارة فى خواتيم املرحلة الثالثة
انتزع الدراج مريون ت�شمى دراج بايك ايد
االملانى لقب املرحلة الثالثة من طواف �إرتريا
الدوىل للدراجات الهوائية ،والتى جرت على
م�ضمار دقمحرى-ا�سمرا -مندفرا مل�سافة
اال�ستحقاق والتى حددت بخم�سة وثمانني
كيلومرتا.
الدراج مريون ت�شمى قطع م�سافة ال�سباق فى
�ساعتني وخم�س دقائق و�ستة اجزاء من الثانية،
متقدما على ت�سفوم عقباماريام وكلينت ترافن
ا�صحاب املركزين الثانى والثالث على الرتتيب
من منتخبي ارتريا وجنوب افريقيا.
"كانت هنالك عدد من العوامل التى
�ساعدت على حتقيق هذا الفوز الكبري والهام،
وفى مقدمتها متكننا من الاللتحاق باملجموعة
االنفرادية قبل خم�سة كيلومرتات على النهاية،
باال�ضافة �إىل اجلاهزية والقابلية لتقدمي كافة
انواع امل�ساعدات التى ابداها زمالئى الثالثة فى
�سبيل ايقاف اى حماولة انفرادية وانطالقات
يقوم بها الدراجني االخرين حتى ا�ضمن املركز
االول".
كانت هذه من ابرز الت�رصيحات التى �رصح
بها الدراج مريون ت�شمى بعد جتاوزه خط
النهاية بعد �سباق �رسعة ق�صوى اظهر فيه
مقدرة وكفاءة رفيعة �أهلته النتزاع الريادة
وال�صدارة ،حيث او�ضح اهمية االن�سجام
والتفاهم بني اع�ضاء النادى الواحد من اجل
حتقيق الغايات واالهداف املن�شودة ،م�شيدا
مبا قام به الدراج امانئيل منق�س خ�صو�صا
والدراجني االخرين بناديه االملانى عموما فيما
حققه من اجنازات وانت�صارات ،لي�س فى طواف
ارتريا لعام 2017م ،بل واملنجزات والنجاحات
فى الطوافات والأ�ستحقاقات التى ظل ي�شارك
بها.
" كانت هنالك بع�ض االخطاء الفنية
والتكتيكية التى حالت بينى وبني املناف�سة
على املراكز الثالثة االوىل باملرحلة الثانية،
وعليه وفى �سبيل ت�صحيحها ركزت على اختيار
الو�ضع والزمن املنا�سبني اللذان ي�سمحان
ىل بالقيام ب�سباق �رسعة ق�صوى نهائى دون
وجود ا�شكاليات او �صعاب فى طريقى " هذا ما
او�ضحه الدراج مريون ت�شمى والذى قطع م�سافة
ال�سباق مبعدل �رسعة و�صلت اربعني كيلومرتا
فا�صل �سبعة عند خط النهاية بال�شارع الرئي�سى
حلا�رضة االقليم اجلنوبى مدينة مندفرا.
انفرادات وانطالقات ت�ستحق الذكر
دراج املنتخب الرواندى جان بو�سكو كان فى
مقدمة الدراجني الذين �شنوا اوىل املحاوالت
االنفرادية واالنطالقات فى �ضواحى زقاب ،ومع
ف�شل املجموعة اال�سا�سية من اللحاق بالدراج
املنفرد لكيلومرتات عديدة .

ت�صوير �أخليلو زر�إزقي

دراج م�ؤ�س�سة �سمبل يوهن�س ت�سفاى ودراج
امورفيتا ماركو قاما مبحاولة انفرادية اخرى عن
املجموعة اال�سا�سية ،كان من نتائجها املبا�رشة
تتويج دراج امورا فيتا باملركز االول وثالثة
نقاط فى ر�صيده فى اوىل �سباقات ال�رسعة
الق�صوى النهائية للمرحلة الثالثة ،والتى اقيمت
فى �ضواحى قودايف متقدما على يوهن�س
ت�سفاى نقطتني ( �سمبل ) وجان بو�سكو نقطة
واحدة ( رواندا ).
الثنائى ماركو ويوهن�س حاوال و�ضع
فارق زمني بينهم وبني املجموعة الرئي�سية
ب�إنطالقهما ب�رسعة كانت تتذبذب انخفا�ضا
وارتفاعا من كيلومرت �إىل اخر ،بعد ان انخف�ض
املردود البدنى للدراج الرواندى جان.
ثانى �سباقات ال�رسعة الق�صوى النهائية
والتى اقيمت فى حلحلى ذهب مركزها الأول
لدراج امورا فيتا ماركو( 3نقطة) ودراج
�سمبل يوهن�س ت�سفاى ( نقطتني) فيما
ح�صل دراج االت�صاالت �سرياك ت�سفوم
علي املركز الثالث ونقطة واحدة فى
ر�صيده.
الثنائى يوهن�س وماركو حاوال كل
ما فى ا�ستطاعتهما وطاقتهما فى
�سبيل املحافظة على انفرادهما مع
اقرتاب خط �سري املرحلة الثالثة وحاجز
الع�رشة كيلومرتات على النهاية ،اال ان كلمة
احل�سم والف�صل كانت للمجموعة الأ�سا�سية
التى حلقت بهم قبل خم�سة كيلومرتات من خط
النهاية.
املجموعة اال�سا�سية كانت ت�ضم العديد من
الدراجني الذين يتميزون مبقدرات وكفاءات
رفيعة فى �سباقات ال�رسعة الق�صوى النهائية
الأمر الذي �أدى �إىل �صعوبة اال�ستنتاجات
والتوقعات امل�سبقة عن هوية الدراجني
املر�شحني للفوز باملراكز الثالثة االوىل
خ�صو�صا واملراكز الع�رشة عموما.
حامل لقب املرحلة االوىل من طواف
"ال�صداقة والكفاءة " والتى جرت على م�ضمار
دباروا  -ا�سمرا  -كرن الربى ،الدراج مريون
ت�شمى قدم اداءا وم�ستوى كبريين فى �سباق
ال�رسعة الق�صوى النهائى قاده �إىل انتزاع الريادة
وال�صدارة من انياب ت�سفوم عقباماريام (
منتخبنا الوطنى االول ) كلينت ترافن ( جنوب
افريقيا ) اللذان اكتفيا باملركزين الثانى
والثالث على الرتتيب.
حامل لقب املرحلة الثانية الدراج امانئيل
ظقاى حافظ على املركز الرابع متقدما على
كل من �سرياك ت�سفوم وحمارى ت�سفاى (
الثنائى من االت�صاالت )بيري باولو ( امورا فيتا
) مكئيل هبتوم ( االت�صاالت ) نتنائيل مربهتو

( االت�صاالت) زمنف�س �سلمون ( منتخبنا الوطنى
االول )ا�صحاب املراكز من اخلام�س وحتى العا�رش
على التوايل.
امانئيل يتم�سك ب�صدارة ترتيب العام.
الدراج امانئيل ظقاى من منتخبنا الوطنى
االول والذى قطع املراحل الثالثة من الطواف
فى ثماين �ساعات و�سبع وخم�سني دقيقة واربع
وثالثني ثانية يت�صدر الرتتيب العام للدراجني
والقمي�ص اال�صفر الفخرى ،بفارق دقيقة واحدة
وت�سع ع�رش ثانية عن الو�صيف مريون ت�شمى
دراج بايك ايد االملانى ،فيما يحتل دراج جنوب
افريقيا ترافن كلينت فى املركز الثالث متخلفا
بفارق دقيقة واحدة
و ت�سع

و ع�رش ين
ثانية عن املت�صدر امانئيل.
دراج بايك ايد االملانى مريون ت�شمى الذي
كان م�ستفيدا من تالقه وتوهجه باملرحلتني
االوىل والثالثة خ�صو�صا والنتائج التى حققها
باملرحلة الثانية من الطواف ،رفع ر�صيده من
نقطة �إىل ثمان وخم�سني نقطة فى مناف�سات
الدراجني على القمي�ص الفخرى االزرق.
دراج بايك ايد االملانى مريون ت�شمى يتقدم
بفارق ثالث ع�رشة نقطة كاملة عن دراج منتخبنا
الوطنى االول وحامل لقب بطولة االفريقية فى
ن�سختني ت�سفوم عقباماريام الذى ياتى فى
مركز الو�صافة بر�صيد خم�س واربعني نقطة.
دخول الدراج ترافن كلينت من جنوب
افريقيا على خط التناف�س والندية باملراحل
الثالثة املا�ضية من الطواف ،ي�شري �إىل �أن الدراج
ي�سعى للمناف�سة على احد املراكز واملواقع
الأمامية والقم�صان الفخرية بحلوله باملركز
الثالث بر�صيد �ست وثالثني نقطة وبفارق
نقطتني عن دراج االت�صاالت �سرياك ت�سفوم،
فيما ي�أتى ثنائى منتخبنا الوطنى امانئيل ظقاى

(  26نقطة) وزمنف�س �سلمون
( 21نقطة) فى املركزين اخلام�س
وال�ساد�س على التوايل.
امانئيل ي�سعى �إىل ثنائى تاريخية.
الدراج امانئيل ظقاى والذى
يبتعد بفارق دقيقة واحدة واربعني
ثانية ودقيقة واحدة واثنتني
واربعني ثانية بعد انفراده لوحده
الكرث من �ستة واربعني كيلومرت
باملرحلة الثانية على م�ضمار حقات
 ا�سمرا ،يبتعد عن الثنائى زمالءهمبنتخبنا الوطنى االول زمنف�س
�سلمون ومريون ابرهام.
و�سيحاول الدراج امانئيل ظقاى املحافظة
على تقدمه ل�ضمان موا�صلة ت�صدره
مناف�سات الدراجني على لقب
اف�ضل دراج �شاب دون
الثالثة والع�رشين عاما،
على
وا�ستحواذه
القمي�ص االبي�ض
املرقط باالحمر حتى
املرحلة اخلام�سة
واالخرية من طواف
�إرتريا.
زمنف�س
الدراج
�سلمون والذى كان من
الدراجني الذين حققوا
العديد من املكت�سبات باملرحلة
الثانية من الطواف خ�صو�صا ،يت�صدر
الرتتيب العام للدراجني على لقب ا�سد العقبة
 ،بعد ان رفع ر�صيده �إىل ت�سع وع�رشين نقطة،
وبفارق مريح عن الثنائى دوايت هيلى من �سمبل
( ثمان ع�رشة نقطة ) وامانئيل
ظقاى من منتخبنا الوطنى االول
( �ست ع�رشة نقطة).
مهام ومامورية زمنف�س
�سلمون فى املرحلتني الرابعة
واخلام�سة من الطواف �ستكون
خو�ض غمار املناف�سات على
جبهتى حتقيق املراكز واملواقع
االمامية فى �سباقات العقبة،
وفى نف�س الوقت فر�ض
الرقابة ال�صارمة على الثنائى
دوايت وامانئيل للحيلولة دون
حتقيقهم ملراكز ومواقع تهدد
موقعه فى هرم الرتتيب.
مرحلة اليوم
املرحلة الرابعة من الطواف
والتى تقام على م�ضمار مندفرا
 -م�صوع تعد من اطول املراحل

من طواف ارتريا المتدادها ملائة وت�سع و�ستني
كيلومرت فا�صل ت�سعة كيلومرتات  ،وهى تعد
من ا�صعب املراحل.
مرحلة اليوم �ستحفل بالعديد من ال�صعاب
كونها تت�ضمن ارا�ضى من�سبطة وخا�صة فى
امل�ضمار املمتد من مندفرا حتى عقبة منقودا،
ومن �سلع-دعروا وحتى بوابة بيت قرقي�ش،
باال�ضافة �إىل االرا�ضى املنخف�ضة عن �سطح
البحر وهوما يتطلب ح�ضور ذهنى وبدنى لدى
الدراجني للتعامل مع هذه امل�ضامري التى
�سرتفع ا�سهم البع�ض وتخف�ض البع�ض الأخر.
الكثري من املتابعني وع�شاق من�شط العاب
الدراجات الهوائية ال يعتقدون حدوث الكثري
من التقلبات والنتائج التى فى مقدورها احداث
فوارق كبرية فى الرتتيب العام للدراجني فى
عدد من التخ�ص�صات والقم�صان الفخرية ،اال
ان امل�ؤكد هو انها �ستكون مرحلة �ست�شكل
دافعا كبريا لعدد من الدراجني الذين يجيدون
تعامل مع امل�ضامري املنخف�ضة لو�ضع الفوارق
الزمنية وامل�ساحة بينهم وبني الدراجني الذين
ال يحبذون مثل هكذا م�ضامري.
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"من علمني ً
حرفا"

�أ�شياء كثرية �إ�ستوقفتني وهزت كياين و �أعماقي
.و�أنا �أحاول �أن ا�ضع النقاط على احلروف �شعرت وك�أين
�أخرج قلي ً
ال عن ال�سائد وامل�ألوف يف عوامل الكتابة وف�ضاءات العمل
الفني الذي يعلو وينحدر بنا كيفما �شاء لأقف مت�أدباً وقوراً �أمام
معلمي دليلي ومر�شدي و�سائ�سي ،وقدوتي يف دروب احلياة ومعرتك
العي�ش وظلمة الوجود .تذكرت ذاتي املتوا�ضعة و�أنا الطفل الغرير
مرتدياً �أ�سمال الطفولة واقفاً يف الطابور بني لداتي و�أترابي �أنظر �إىل
معلمي مثل مالك �أبي�ض وجد يف هذا الكون لإنقاذنا من العتمة
احلالكة �إىل ب�ؤر النور والإ�شعاع ،على يده الطاهرة وحتت كنف رحمته
ورعايته تعلمت �أول حرف من حروف اللغة و�أبجديات الكتابة
،و�إكت�شفت �شيئاً ف�شيئاً كل �أ�سرار العلوم وغوام�ض الفنون و�سحر
الآداب وكنوز املعارف� .أذكر وجوههم النرية و�سحناتهم امل�شرقة
امل�ضيئة واحداً واحداً ،كما جتول بخاطري حتى اللحظة �أعذب
الكالم� .أتذكر حركاتهم� ،إمياءاتهم � ،إ�شاراتهم ،كما �أتذكر
�ضحكاتهم وغ�ضبتهم يف كل املواقف وامل�شاهد والأحوال .يا ترى هل
يذكروننا مثلما نذكرهم دوماً ،ونكن لهم يف �أعماقنا كل معاين ا
لإحرتام والأجالل" ...من علمني حرفاً �صرت له عبداً" مقولة كان
يرددها �أحد معلمينا الأخيار ،وعندما �أ�صبحنا مدر�سني وعرفنا تعب
املهنة ورهق امل�س�ؤولية وجهد بالء العمل �إ�ستوعبنا احلكمة.
يف اخلتام �أحيي املعلم نب�ض احلياة و�أمل الأجيال ورائد عجلة النماء
والتقدم والإزدهار!!!..

ق�صة يف بطني �ضفدع
يحكي ان كان هناك
رجل ي�شكو �أن يف بطنه
�ضفدعا ي�سمع �صوته
وي�شعر به يف كل وقت،
فذهب �إيل الطبيب وحكي
له عن م�شكلته ،تعجب
الطبيب يف البداية من
�شكوى الرجل ولكن
علي �أي حال قام بعمل
الفحو�صات
جميع
والتحاليل الالزمة له ،وبالطبع
مل يجد يف بطنه ال�ضفدع املزعوم،
ف�أخرب الرجل بالنتيجة ،فا�ستنكر
املري�ض رد الطبيب وقال يف غ�ضب
�شديد � :إنك جمرد طبيب فا�شل ،كيف
ميكنك �أن تنكر وجود �ضفدع يف بطني
وتقول عني �أنني �أتوهم ،و�أنا �أق�سم
�أنني �أ�سمع �صوته و�أ�شوف به ،وترك
العيادة وذهب وهو ي�شتعل غ�ضب ًا .
ذهب بعد ذلك �إيل العديد من
الأطباء وامل�ست�شفيات ولكن الكل
اجمع علي انه لي�س هناك �أى �ضفدع
يف بطنه و�أنه يتخيل ذلك ،وازداد
و�ضعة ال�صحي �سوء ًا  ،حتي �أ�شار
عليه �أحد ا�صدقاءة �أن هناك �أحد
الأطباء امل�شهورين ميكنه �أن يحل
م�شكلته ويخل�صه من هذا ال�ضفدع
املزعج و�أعطاه عنوانه .
�أ�رسع املري�ض علي الفور �إيل ذلك
الطبيب امل�شهور وقال له  :لقد مررت
خالل الفرتة املا�ضية بالكثري من
التجارب الفا�شلة مع �أطباء فا�شلني ال
يتقنون عملهم وال يفقهون من الطلب
�شيئ ًا والكل قال يل �إنه ال يوجد �أى
�ضفدع يف بطني ،مع العلم �أنني �أ�شعر
بحركته و�أ�سمع �صوته ومت�أكد متام ًا
من وجودة ،فهل ميكنك م�ساعدتي ؟
ك�شف الطبيب علي املري�ض
واكت�شف بالطبع �أنه ال يوجد �ضفدع
يف بطنه ،وقبل �أن يعطيه النتيجة

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

ا�صطباحة
حكم �إفريقية

عندما تخرج يف �أول معاد

غرامي مع �أرملة ,التن�سي �أن
ت�س�ألها عن �سبب وفاة زوجها .

لن ت�ستطيع �إقناع القرد ب�أن

الع�سل �أحلي من املوز .

التوجد امر�أة عذراء يف عنرب

الوالدة.

الميكنك حالقة �شعر رجل يف

غيابه .

.من يبيع البي�ض  ,عليه اال يبد�أ

�أي م�شاجرة يف ال�سوق

.اذا خرج ال�ضفدع من النهر و

�أخربك ب�أن التم�ساح قد مات  ,فال

ت�شك يف قوله

فكر قلي ً
ال وخ�شى ان ي�شوه هذا الرجل
�سمعته �إذا �أخربة من جديد بعدم
وجود �ضفدع يف بطنه كما فعل مع
باقي االطباء ،فقال للرجل  :لقد
ر�أيت بالفعل �أن هناك �ضفدع يتحرك
يف بطنك ،فرح الرجل كثري ًا وهو
يقول باعتزاز وفخر � :أنت �أول طبيب
�أثق به� ،أنت مثال للطبيب املخل�ص
املتقن لعمله� ،أنا كنت مت�أكد من
ذلك ولكن باقي الأطباء الفا�شلني
مل ي�صدقوين مما زاد الو�ضع �سوء ًا
وت�أخرت حالتي ال�صحية ،ف�أرجوك
�ساعدين و�أخرج هذا ال�ضفدع من

بطني حتي �أرتاح واعود من جديد �إيل
�صحتي .
فقال الطبيب الذكي  :علينا �أن
نقوم ب�إجراء عملية جراحية ب�سيطة
لإخراج هذا ال�ضفدع ،فوافق الرجل
علي الفور فقام الطبيب بتخدير
املري�ض وطلب من �إحدي املمر�ضات
�أن ت�شرتي له �ضفدع ًا من �إحدي حمالت
بيع احليوانات القريبة من العيادة،
وما �إن فاق املري�ض من التخدير وجد
حوله الطبيب واملمر�ضات يهنئونه
و�أمامه وجد ال�ضفدع املزعوم ،ففرح
كثري ًا ومن يومها حت�سنت �صحته ومل
ي�شتكي مرة �أخري من ال�ضفدع .
احلكمة من الق�صة  :هذا هو حال من
ي�أ�رس نف�سه بقيود نف�سية لي�س لها
وجود واقعي  ..تخل�ص من قيودك
النف�سية و�أوهامك وانطلق.

�ألوان ورك�ض ورق�ص ..يف �شوارع باري�س
�شارك الآالف يف العا�صمة الفرن�سية باري�س ،يف �سباق الألوان ،الذي يتعر�ض
املت�سابقون فيه للر�شق مب�ساحيق ملونة ت�ضفي جوا من البهجة..
وجرى ال�سباق بدون فائز وال جائزة ،وهو فقط لال�ستمتاع برتا�شق �أ�صباغ
الألوان البودرة وال�سائلة  ،حيث حتتفل باري�س بقدوم الربيع  ،وهو تقليد
�سنوي لي�ست فرن�سا وحدها التي حتر�ص على الإحتفال به �سنويا ،بل بالد
كثرية حول العامل حتتفل بقدوم الربيع ،و�ألوانه مبهرجانات و�سباقات ترا�شق
الألوان.
ويعترب �سباق الألوان“ �أحد �أكرب �سباقات الربيع يف العامل  ،ويف فرن�سا
تبادل املت�سابقون ر�شق امل�ساحيق امللونة على امتداد �ضفاف نهر ال�سني ،قبل
البدء بالإحتفاالت �أمام برج ايفل.
وبعد انتهاء ال�سباق يحظى امل�شاركون بو�صالت غنائية راق�صة من املرح.
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ٌ
�شعب ميالنيزيا ..لغز الب�شرة ولون ال�شعر والعيون !
و�سمة جينية مع َّينة جتعلهم خمتلفني
ل�سكان
الأ�شقر

كل منطقة يف العامل يتم َّيز �ساكنوها ب�صفة
عن غريهم ،كالعيون امللونة وال�شعر
�أوروبا والب�رشة ال�سمراء الداكنة وال�شعر
املجعد ل�سكان بع�ض الدول الإفريقية.
َّ
لكن �شع ًبا ي�سكن يف �أحد ُجزر املحيط
الهادئ ُتعرف بجزيرة ميالنيزيا ،هم
�أغرب ال�سالالت الب�رشية على الإطالق
ح�سب اتفاق العلماء .فهم ميتلكون
ب�رشة �سمراء داكنة و�شع ًرا �أ�شق ًرا
ُجزر
ذهب ًيا على عك�س امل�ألوف!
�إ ىل
ُ�سليمان يف ميالنيزيا الواقعة
َ�شكلية
ال�شمال ال�رشقي لأ�سرتاليا يتميز �ساكنوها ب�صفات
الأ�صفر
غري م�ألوفة على الإطالق.ف�أكرث من  %10من ُ�سكان اجلزيرة يتمتعون بال�شعر
الذهبي الطبيعي دون اللجوء �إىل طرق �صناعية.العديد من الفر�ضيات ُو�ضعت عن �أ�سا�س هذا
ال�شعر وهذه ال�سمة .منها ما قيل �أن ال�شم�س احلارة واملياه املاحلة هي ال�سبب ،البع�ض الآخر
�أعزى الأ�سباب �إىل النظام الغذائي القائم على الأ�سماك ،ور�أي ثالث ر�أى �أن الطفرة نتجت عن
اختالط بني ال�شعوب الأوروبية �أو االمريكية مع �سكان اجلزيرة يف فرتة اال�ستك�شافات.لكن ما � ّأكده
العلماء �أن الطفرة التي ت�سببت بهذا املنظر املميز ل�سكان اجلزيرة خا�صة بهم وغري م�ستمدة من
�أي م�صدر مذكور.فقد اكت�شف العلماء جي ًنا ُي�سمى  TYRP1هو امل�س�ؤول عن لون ال�شعر ،واملثري
تو�صل علماء خالل
�أن هذا اجلني غري متواجد لدى �سكان �أوروبا املتميزين ب�شعرهم الأ�شقر.كما َّ
نوع من اجلينات غري املعروفة لدى ال�شعب امليالنيزي .وذكر
درا�سة �أجرتها جامعة تك�سا�س �إىل ٍ
الباحث االمريكي"ريان بوليندر" �أن اجلينات لدى �شعب ميالنيزيا ال ُت�شبه ب�أي حال جينات
الإن�سان النيادرتال والديني�سوفان ،والإن�سان املعا�رص.وكان الباحث �شون مايلز قد بحث عن
املخطط الوراثي الكامن لهذا ال�شعب مع زمالئه عرب جمع اللعاب وعينات �شعر من عدد من �سكان
اجلزيرة.وقارنوا الرتكيب اجليني بني � 43شخ�ص ًا ذا �شعر �أ�شقر و� 42شخ�ص ًا ذا �شعر �أ�سود ،حيث
وجدوا �أن هناك طفرة جينية هي ال�سبب يف وجود ال�شعر الأ�شقر لدى �سكان جزر �سليمان ،و�أن
هناك ن�سختني من هذا اجلني الطفرة املوجود يف  %26من �سكان اجلزر�.إال �أن الباحثني مل يعرثوا
على الطفرة ذاتها يف عينات من احلم�ض النووي لدى � 941شخ�ص ًا من � 52شعب ًا �آخر يف جميع �أنحاء
العامل ،مبا يف ذلك البلدان الأوروبية.وحتى �أن يكت�شف العلماء الأ�صل يف جينات �شعب جزيرة
ميالنيزيا ،يبقى هذا ال�شعب من �أجمل ال�شعوب على الإطالق مبا وهبه الله من �شكلٍ و�صفات فريدة
ٍ
�شعب �آخر على وجه الأر�ض!
ال تتواجد ب�أي

برجك اليوم!..
احلمل /رمبا حتتاج �إىل تغيري ب�سيط فى خططك
املقبلة ب�سبب تكا�سلك عن تنفيذ قدر كبري من الأفكار
احتوت عليها خطتك ،ولن يكون �أمامك خيارات �آخرى
�سوى اال�ستعانة بعدد من ال�شركاء فى العمل.
الثور�/أفكارك التى تعتمد على الإبداع والتنفيذ
اجليد �سبب فى حقد الكثريين عليك ،وقد يفتعل معك
بع�ض الزمالء امل�شاكل لت�شتيت تركيزك.
اجلوزاء /هذه الأجواء الرومان�سية �ستجعلك ت�شعر باال�ستقرار واالن�سجام على ال�صعيد العاطفى وتدفع
العالقة بينكما �إىل م�ستوى جديد ومتطور.
حتتاج فى هذا اليوم �إىل التوقف عن اتخاذ قرارات ب�شكل منفرد ،و�أن تتعامل مع �أ�صدقائك وزمالئك فى
العمل ب�شكل �أكرث دبلوما�سية ،لأن طريقة تعاملك احلالية تت�سبب فى بع�ض التوتر بينك وبينهم.
ال�سرطان /تواجه بع�ض ال�صعوبات فى االلتزام بتعليمات و�أوامر ر�ؤ�سائك فى العمل ،وحتاول �أن تعمل
وفق �أجندتك و�أنت حمق ً
فعال فى بع�ض التعليمات ،ولكن يجب �أن تتحلى باملرونة فى طريقة تعاملك كى ال
تخلق م�شاكل �أنت فى غنى عنها.
ب�سبب الإجهاد الكبري متيل هذه الأيام �إىل العزلة والبقاء وحدك لأطول وقت ممكن وتف�ضل الهدوء
واال�سرتخاء على �أى �شىء مهما كان مثريًا الهتمامك فى ال�سابق ،فحاول �أال ت�ست�سلم كثريًا لهذه احلالة.
الأ�سد/اليوم �أنت فى حاجة ما�سة �إىل حتقيق التوازن بني الواقع ور�ؤيتك اخلا�صة ،وعليك �أن تفهم
العقبات الفعلية التى من املمكن �أن تواجهها ،فخططك اخلا�صة قد تتعار�ض مع �شخ�ص �آخر
برج العذراء /ت�ستعيد ن�شاطك الذهنى بعد فرتة طويلة من الركود والك�سل وامليل �إىل العزلة ،ويلقى
مولود العذراء دعم كبري من ر�ؤ�سائه وزمالئه.
� ،أن يعي�ش فرتة مليئة بالتفا�صيل التى ترهق تفكريه وت�ضطره �إىل ال�سفر �إىل �أحد الأماكن الهادئة
ليعرف كيف ي�سيطر على زمام قراراته من جديد.
امليزان /حقدك اخلفى على الزمالء ي�ضطرك الرتكاب �أفعال م�صطنعة تظهر معدنك احلقيقى ،وقد
ت�ضطر �إىل الدخول فى �صدامات للدفاع عن مواقفك غري الثابتة.
العقرب/اليوم مثاىل لإعادة تقييم الو�ضع احلاىل حلياتك وحتديد �أولويات امل�شاريع اخلا�صة بك ،فال
تتكا�سل حتى ال ترتاكم عليك الأعمال ،وي�ساعدك على ذلك طفرة مذهلة من الطاقة التى تعينك على
تنظيم امل�شاريع فهذا �أف�ضل وقت لتجاهل كل ما هو غري مفيد.
القو�س/اليوم تعزز من ثقتك بذاتك ،كما �أنه من املتوقع �أن حت�صل على رحلة ق�صرية مع �أحبائك ،وقد
ي�أتى �شخ�ص ما لطلب امل�ساعدة منك
توقع عد ًدا من النجاحات الكربى وال�صغرى فى جمال عملك ،وقد حت�صل على بع�ض النفقات مقابل
خدمة مقدمة ،كما �أن مكاف�أة غري متوقعة فى طريقها �إليك ،وتذكر �أن عملك قد يكون مطمعًا للآخرين
من العاطلني.
اجلدي/اليوم تنجح فى لفت الأنظار ،فالبع�ض �سينبهر بقدرتك الفطرية التى يفتقرون �إليها ،وبالتاىل
ً
حلوال
�سيكون هذا حمل غرية لهم منك ،وعندما جتد الوقت حاول التفكري فى املا�ضى واحلا�ضر فقد جتد
للعديد من امل�شاكل اخلا�صة بك.
الدلو/جمهوداتك فى العمل خالل الأيام املا�ضية مبكاف�أة �سخية اليوم وهذه املكا�سب املالية تدفعك لأن
تبذل جمهو ًدا �أكرب فى عملك مما يزيد من املردود الإيجابى على عملك لدى ر�ؤ�سائك ولكنه قد يثري ح�سد
زمالئك.
احلوت /مامك بارقة �أمل على ال�صعيد املهنى ت�ؤثر ب�شكل �إيجابى على حياتك املهنية فى امل�ستقبل ،فكن
حري�صا على عدم التفريط فى هذه الفر�صة التى تظهر لك وا�ستغلها بذكاء.
ً
هناك تغيريات كبرية فى املرحلة املقبلة من حياتك ولكنك حتتاج لأن تتخل�ص من اخلمول الذى ي�سيطر
عليك والتخل�ص من الطاقة ال�سلبية ب�شكل ذكى مينحك القدرة على ا�ستعادة توازن حياتك.
ا لتى

Sabur Printing Services

