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ارتفاع ن�سبة النجاح يف ال�شهادة املتو�سطةباجلنوبي عن�سبا :ور�شة عمل للإرتقاء
ب�إبداعات وابتكارات الطالب

�أفاد مكتب التعليم بالإقليم
اجلنوبي ب�أن ن�سبة النجاح امتحانات
ال�شهادة املتو�سطة للعام الدرا�سي
 2017/2018زادت بع�رشة يف املئة
و�أن عدد املمتحنني ازداد بن�سبة
.% 13
امتحانات
من�سق
و�أو�ضح
ال�شهادة املتو�سطة اال�ستاذ�/أ�سمروم
�سي�سينو�س ،يف التقرير الذي
قدمه حول تقيم املكتب يف مندفرا
عن جلو�س  18314طالب من 95
مدر�سة متو�سطة المتحانات ال�شهادة

املتو�سطة جنح منهم . % 57
وا�شار اىل ان جائزة عيندي
ما�سو التي تقدم للطالب املتفوقني
لت�شجيعهم �ساعدت على التناف�س
وبالتايل ادت اىل حت�سني نتائج
االمتحانات.
من جانبه او�ضح م�س�ؤول التعليم
يف االقليم اجلنوبي اال�ستاذ /هبتزقي
كداين ان  19مدر�سة جنح طالبها
بن�سبة % 90اىل مئة يف املئة ،ويجب
ان يكون ذلك مثاال يحتذى بالن�سبة

للمدار�س التي اظهرت �ضعفا يف
النتائج ،ودعا املعلمني وامل�رشفني
الرتبويني لتقوية التن�سيق لتح�سني
النتائج.
وقال املدير العام لق�سم التعليم
العام ال�سيد /مو�سى ح�سني نايب،
يف الكلمة التي القاها "ان كفاءة
وجهد املعلمني هام لتقوية العملية
التعليمية"،داعيا لتعزيز اجلهد
لتح�سني النتائج اجليدة التي
حققها االقليم يف امتحانات ال�شهادة
الوطنية.

عقدت يف مدينة حقات ور�شة عمل يومي  14و 15نوفمرب للإرتقاء بقدرات
الطالب االبتكارية واالبداعية وتنمية املواهب الفنية يف اقليم عن�سبا و�ضمان
�صحتهم.وقيمت الور�شة التي �شارك فيها م�س�ؤولو التعليم يف املديريات
وم�س�ؤولو الثقافة والريا�ضة واجلهات املعنية ،مميزات وق�صور ان�شطة
املدار�س الثقافية والريا�ضية وال�صحية.
وبحثت الور�شة �ضمان وتقوية حقوق الطفل واهمية اقامة االندية واخالقيات
الطالب واملعلمني وتاثري زواج القا�رصات ونق�ص دورات املياه يف املدار�س ،
م�شرية اىل ان قلة معلمو الثقافة والريا�ضة والتجهيزات الريا�ضية من التحديات
اال�سا�سية للمدار�س.وقالت م�س�ؤولة الثقافة والريا�ضة وال�صحة يف مكتب التعليم
باقليم عن�سبا اال�ستاذة جناة الأمني ان االن�شطة اجلارية حتقق نتائج مر�ضية ،
داعية لتعزيز دور ادارات ال�ضواحي للقيام با�ستثمار جمتمعي.
واو�ضح ممثل مكتب التعليم يف االقليم اال�ستاذ /حممد عمر عبدالله ،ان النتائج
املرجوة ترتكز على جهد املعلمني واملدراء ومتابعة اولياء االمور .
ومن جهة �أخرى �أكد طالب مدر�سة حقات الزراعية الفنية على العمل لتطوير
الزراعة املروية .
جاء ذلك يف ال�سمنار الذي عقد حول دور ال�شباب املت�سلح مهنيا الجناح
برامج البناء والتنمية.
وتناول ال�سمنار الذي �شارك فيه  270طالب ومعلم فوائد التاهيل املهني
واملوارد الوطنية وبرامج التنمية وحتلي الطالب باالخالقيات احلميدة
وموا�ضيع اخرى.
واكد مدير املدر�سة �ألأ�ستاذ /ن�ؤود �سيوم ،على اهمية مثل هذه ال�سمنارات
التوجيهية.

فرو :انتخاب مدراء لل�ضواحي بحث التنمية يف االقليم االو�سط

جرت يف � 15ضاحية مبديرية فرو انتخابات مدراء ال�ضواحي وم�ساعديهم
وجلان القرى يف الفرتة من منت�صف �شهر اكتوبر وحتى ال�سابع ع�رش من
نوفمرب.
واعرب مدير املديرية ال�سيد /عثمان عرفة ،عن ثقته لقيام املدراء
املنتخبون التفاين يف خدمة املجتمع وتنفيذ امل�س�ؤولية امللقاة عليهم
بامانة.
و�أكد املدراء املنتخبون ب�أن جناح مهامهم ي�أتي بالتعاون الفعال مع
املواطنني.
يجدر بالذكرال انه تقطن مديرية فرو باقليم �شمال البحر االحمر اكرث
من ت�سعة �آالف ا�رسة تزاول الزراعة والرعي والتجارة.

عدي قيح�:سمنار لطالب العلوم االجتماعية والتجارة

نظم �سمنار لطالب كليتي العلوم االجتماعية والتجارة يف مدينة عدي
قيح ركز على ال�صحة عامة وا�ستخدام ادوية م�ضادات البكترييا خا�صة.
واو�ضح م�س�ؤول ال�صحة العامة يف مديرية عدي قيح ال�سيد /كربوم
�شمانقو�س ان الهدف من ال�سمنار التنويري  ،التوعية بكيفية اال�ستخدام
اجليد للدواء ،خا�صة م�ضادات البكترييا.
جاء ال�سمنار يف اطار اال�سبوع العاملي الدوية م�ضادات البكترييا
املنظم من الثاين ع�رش وحتى الثامن ع�رش من نوفمرب يف خمتلف مناطق
البالد ،لتو�ضيح �أهمية هذه الأدوية حماية لل�صحة ،والآثار ال�سلبية
الناجتة عن تناوله دون و�صفات طبية.

تقوية ت�أطري ال�شباب يف نقفة و �أفعبت

عقد يف مدينة نقفة �سمنار حول
�أهمية تقوية تنظيم ال�شباب العمال.
واو�ضح �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف اقليم
�شمال البحر االحمر ال�سيد /هيلي
تولدبرهان ،او�ضاع البالد الراهنة
و�سري برامج التنمية وعملية ال�سالم

االرترية -االثيوبية واال�ستقرار
والتعاون القائم يف منطقة القرن
الإفريقي .
وقال ان الوحدة الوطنية التي
منت بثمن غايل هي ا�سا�س وجودنا،
مو�ضحا بان حتلي ال�شباب العمال
بقيم جمتمعهم وتقوية �صفوفهم

بحثت ادارات االقليم االو�سط
يف االجتماعات التي عقدتها دور
املواطن الجناح برامج التنمية.
واو�ضح مدراء مديريات اربعتي
ا�سمرا ،ماي متناي ،و�سط املدينة
،عداقا حمو�س وبراديزو وقودايف،
مهام و�سلطات املحاكم االهلية
وتنفيذ القوانني واملرا�سيم ودور
القانون لبناء مواطن �صالح.
وذكروا انه مت ار�ساء االر
�ضية حل�صول املواطن على
اخلدمات من املحاكم عن قرب،
وامل�ساهمة للدفع بربامج التنمية
من املهام الآنية.كما التقىال�شباب
العمال يف افعبت واو�ضح مدير
مديرية افعبت ال�سيد /احمد حممد
نور رجب ،ان ال�شباب باعتبارهم
عماد الوطن عليهم الت�سلح بالوعي
والتنظيم والتعلم ،م�ؤكدا على ا�ستعداد
ادارته للتعاون مع ال�شباب .من جانبه
او�ضح م�س�ؤول ال�ش�ؤون التنظيمية يف
مكتب اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية

داعني املجتمع عامة واولياء
االمور خا�صة ملوا�صلة تعزيز

الوعي املتنامي ملكافحة
واملخالفات
اجلرمية
وتعزيز م�شاركة املجتمع
للدفع بربامج التنمية.
واكد املجتمعون على
تقوية امل�شاركة الجناح
الربامج املو�ضوعة.

تقوية العملية التعليمية يف �شامبقو

دعا مكتب التعليم يف مديرية
�شامبقو يف االجتماع التقييمي الذي
عقده ملوا�صلة اجلهود لتقوية
العملية التعليمية.
واو�ضح م�س�ؤول املكتب الأ�ستاذ/
ت�سفامكئيل �أر�آيا ،انخفا�ض عدد طالب
والعدالة باقليم �شمال البحر االحمر
ال�سيد /احمد جعفر ،اهمية م�ساهمة
جميع ال�رشكاء من �أجل بناء �شباب واع
يعتز بتاريخه وهويته وثقافته وله
ارتباط قوي بوطنه.
واكد امل�شاركون بذل اجلهد الجناح
التنمية بالعمل التطبيقي.
وقامت ادارة مديرية نقفة يف
املنا�سبة بتخريج  12من اع�ضائها من
دورة تدريبية مهنية.

املرحلة الثانوية نتيجة االنقطاع
عن الدرا�سة دون �سبب واهمال
متابعة الطالب ،داعيا اولياء االمور
ملتابعة �أبنائهم.
و�أ�شار مدير مديرية �شامبقو
ال�سيد /كح�ساي �أ�رسات ،ان التقاء
اولياء االمور اثناء بدء العام
الدرا�سي وبحث الق�ضايا التعليمية
ي�ساعد يف التعرف على امل�شاكل
وايجاد احللول لها.
من جانبه قدم قائد مركز �رشطة
�شامبقو املالزم /يو�سيف برهاين،
تو�ضيحا  ،قال فيه ان لقاءات
ال�رشطة وال�شعب اجلارية بالتن�سيق
مع املدار�س ي�سهم يف توعية الطالب
واحلد من اجلرائم.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

برملان �أيرلندا ي�ؤيد ب�أغلبية مقتل  7يف هجوم ال�شرطة العراقية :مقتل ثالثة تالميذ يف
انفجار عبوة نا�سفة قرب املو�صل
�ساحقة م�سودة خروج بريطانيا جنوبي النيجر

�أيد برملان �أيرلندا ب�أغلبية
�ساحقة م�سودة اتفاق خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي،
ودعمت كافة الأحزاب الرئي�سية
امل�سودة التي تقول احلكومة �إنها
حتقق كل �أولوياتها.
ورغم �أن الت�صويت غري ملزم
قانونا� ،إذ ال حاجة للت�صديق
عليه �سوى يف الربملان الأوروبي
والربملان الربيطاين� ،أراد رئي�س
وزراء �أيرلندا ليو فارادكار �إظهار
�أن ال�سيا�سيني من كافة الأطياف
يدعمون موقفه.
ومن املقرر �أن ي�صدق زعماء
االحتاد الأوروبي على م�سودة اتفاق
خروج بريطانيا من التكتل يوم
الأحد القادم �إىل جانب �إعالن �سيا�سي
ب�ش�أن التجارة بني اجلانبني.
و�ستقع مهمة �شاقة بعد ذلك على

عاتق رئي�سة وزراء بريطانيا
ترييزا ماي ،وهي ا�ستمالة
الربيطانيني
امل�رشعني
امل�شككني يف االتفاق ،وهم
�أغلبية.
اخلارجية
وزير
وقال
الأيرلندي �ساميون كوفيني
"�أنا واثق �أن دعم هذا الربملان
مل�سودة االن�سحاب �سيوجه قبل
اجتماع املجل�س الأوروبي يوم
الأحد �إ�شارة قوية ب�أن �أيرلندا ت�ؤيد
هذا االتفاق متاما".
وحظي فارادكار بت�أييد الأحزاب
ال�سيا�سية طيلة املحادثات يف
م�سعى لتجنب عودة القيود على
احلدود بني �أيرلندا الع�ضو يف
االحتاد الأوروبي و�إقليم �أيرلندا
ال�شمالية الربيطاين ،والتي كان
كثريون ي�شعرون �أنها �ستهدد اتفاقا
لل�سالم م�ضى عليه ع�رشون عاما
و�أنهى �رصاعا طائفيا ا�ستمر لثالثة
عقود يف �أيرلندا ال�شمالية.
وت�ضم م�سودة االتفاق الربيطاين
مع االحتاد الأوروبي بندا يحول دون
�إعادة فر�ض مثل هذه القيود على
احلدود .ومتثل �أيرلندا ال�شمالية
نقطة �شائكة تثري القدر الأكرب من
عدم االرتياح داخل حزب ماي.

طهران تنفي جانبا مما �أ�شيع
عن مباحثاتها مع لندن

نفى متحدث اخلارجیة الإیرانیة
بهرام قا�سمي �أن يكون وزیرا
اخلارجیة الإیراين والربیطاين قد
بحثا يف طهران كارثة احلرب العاملیة
الأوىل ،واملجاعة التي تعر�ضت لها
�إیران �إبان احلرب.
وكتبت وزارة اخلارجیة الإیرانیة:
"ننفي هذا النب�أ جملة وتف�صیال
ومل یتم التطرق خالل لقاء وزیري

خارجیة البلدین �إىل هذا
املو�ضوع �إطالقا".
و�أ�ضافت" :ما ورد
يف املوقع الإلكرتوين
الغاردیان،
ل�صحیفة
من املحتمل �أنه یتعلق
بجانب من ت�رصیحات
وزیر اخلارجیة الربیطاين
لل�صحفینی يف مقر �سفارة
بالده".
یذكر �أن وزیر اخلارجیة
الربیطاين زار طهران االثننی املا�ضي
و�أجرى حمادثات مع نظریه الإیراين
حممد جواد ظریف حول العالقات
الثنائیة والق�ضایا املتعلقة بالآلیة
املالیة الأوروبیة املعروفة با�سم
" "SPVللتقدم بالعالقات التجاریة
واالقت�صادیة يف �إطار االتفاق
النووي.

موريتانيا  :نقا�شات داخل الربملان

الربملان
قرر
املوريتاين عقد جل�سة
ت�ستمر � 4ساعات يوم
ال�سبت القادم لنقا�ش
ح�صيلة عمل احلكومة
وخطة
ل�سنة2018
عملها ل�سنة .2 0 1 9
وقالت م�صادربالربملان
للأخبار� ،إن النواب
وافقوا على جل�سة من 4
�ساعات لنقا�ش الربملان
املقرر �أن يقدمه الوزير الأول �أحمد
�سامل ولد الب�شري �أمام النواب ام�س
اخلمي�س .ويعقد الربملان املوريتاين
�أم�س اخلمي�س جل�سة علنية يقدم
خاللها الوزير الأول ح�صيلة حكومته

ل�سنة  2018وبرناجمه ل�سنة .2019
وتوافد النواب �إىل قاعة اجلل�سات
باجلمعيةالوطنيةحل�ضور اجلل�سة الأوىل
لولد الب�شري ب�صفته وزيرا �أول �أمام
الربملان.

قال م�صدر �أمني وم�صدر من �رشكة
فوراكو الفرن�سية للحفر �إن م�سلحني
قتلوا � 7أ�شخا�ص على الأقل يف هجوم،
�أم�س اخلمي�س ،على موقع حفر بئر
مياه تابع لل�رشكة يف جنوب �رشق
النيجر .و�أو�ضح امل�صدر �أنه يعتقد
�أن املهاجمني من جماعة بوكو حرام
النيجريية املت�شددة.
وذكر م�س�ؤول من موقع البئر يف
منطقة ديفا بالنيجر �أنه ال يعرف من
امل�س�ؤول عن الهجوم ،لكن �ستا من
ال�ضحايا من موظفي ال�رشكة وال�سابع
موظف حكومي.

قالت ال�رشطة العراقية وم�صادر طبية �إن ثالثة تالميذ على الأقل قتلوا و�أ�صيب
�ستة �أ�شخا�ص عندما انفجرت عبوة نا�سفة على جانب طريق بالقرب من مدينة
املو�صل ب�شمال العراق �أم�س اخلمي�س.
و�أ�ضافت ال�رشطة �أن العبوة النا�سفة انفجرت بالقرب من حافلة تقل التالميذ،
وهم يف املرحلة الثانوية ،يف منطقة ال�شورى جنوبي املو�صل .ومل ترد تفا�صيل
�أخرى بعد.
و�شهدت املدينة ،التي ا�ستعادتها القوات العراقية العام املا�ضي من تنظيم
الدولة الإ�سالمية ،العديد من التفجريات خالل ال�شهور القليلة املا�ضية .و�أدى
�أحد االنفجارات �إىل مقتل �ستة �أ�شخا�ص يف �أكتوبر.
ويتهم م�س�ؤولون �أمنيون عراقيون ”خاليا نائمة“ من الدولة الإ�سالمية بتنفيذ
هجمات يف مدينة املو�صل وحميطها.
وي�شن مقاتلو التنظيم حملة خطف وقتل وتفجريات ت�ستهدف املدنيني وقوات
الأمن.

وفاة رئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية الرو�سية

�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية الليلة
قبل املا�ضية عن وفاة رئي�س �إدارة
اال�ستخبارات يف هيئة الأركان العامة
للقوات امل�سلحة الرو�سية ،الفريق
�أول �إيغور كوروبوف عن عمر ناهز
الـ 63عاما .و�أ�ضافت الوزارة �أن
كوروبوف تويف يف الـ 21من نوفمرب
بعد �رصاع طويل مع املر�ض.
بد�أ كوروبوف م�سريته الع�سكرية
�أواخر ال�سبعينيات ،وخدم يف �سالح
اجلو ال�سوفييتي قبل �أن يتم اختياره
لاللتحاق باال�ستخبارات الع�سكرية.
وخدم كوروبوف يف الهياكل
التنظيمية لإدارة اال�ستخبارات و�أ�رشف
على جمع املعلومات اال�ستخبارية
اال�سرتاتيجية لرو�سيا ،قبل �أن يتوىل

بولتون �إىل الربازيل
لتطوير العالقات الثنائية
مع بول�سونارو

�أعلن م�ست�شار الرئي�س الأمريكي للأمن
القومي جون بولتون �أنه �سيتوجه �إىل
الربازيل لعقد لقاء مع الرئي�س املنتخب
اجلديد لهذا البلد ،جاير بول�سونارو �أواخر
ال�شهر اجلاري.
وكتب بولتون يف تغريدة على موقع
"تويرت"� ،أول �أم�س الأربعاء�" :أتطلع للقاء
رئي�س الربازيل اجلديد جاير بول�سونارو يف
ريو دي جانريو يوم  29نوفمرب".
و�أ�ضاف �أن هناك م�صالح م�شرتكة كثرية
بني البلدين ،و�أنهما �سيعمالن على "تعزيز
احلرية واالزدهار يف الن�صف الغربي من
الكرة الأر�ضية".
ومل يك�شف بولتون عن تفا�صيل مباحثاته
املقررة مع الرئي�س الربازيلي املنتخب.
يذكر �أن الرئي�س الربازيلي املنتخب
جاير بول�سونارو قد �أعلن مرارا عن عزمه
تعزيز العالقات مع الواليات املتحدة ،وقد
�أعلن عن نيته القيام ببع�ض اخلطوات على
ال�ساحة الدولية ،مبا فيها نقل �سفارة بالده
لدى �إ�رسائيل �إىل القد�س وقطع العالقات
الدبلوما�سية مع كوبا.
وبعد فوز اليميني وال�ضابط ال�سابق يف
اجلي�ش بول�سونارو يف انتخابات الرئا�سة
الربازيلية الأخرية ال�شهر املا�ضي ،هن�أه
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بالفوز
و�أعلن عن نيته "العمل ب�شكل وثيق" مع
الرئي�س الربازيلي اجلديد يف قطاع التجارة
والتعاون الع�سكري ويف �شتى املجاالت
الأخرى.

من�صب رئي�س �إدارة اال�ستخبارات يف
يناير  2016بعد وفاة �سلفه �إيغور
�سريغون ب�شكل مفاجئ .و�شغل
كوروبوف من�صبه هذا يف وقت بد�أت
فيه الدول الغربية تتهم اال�ستخبارات
الع�سكرية الرو�سية بالتورط يف عمليات
�رسية يف اخلارج ،كت�سميم العميل
الربيطاين ال�سابق �سريغي �سكريبال
وابنته يف �سالزبوري الربيطانية يف
مار�س  ،2018بالإ�ضافة �إىل هجمات
القر�صنة املزعومة على االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية عام  .2016هذه
االدعاءات جعلت كوروبوف �أحد
�أهداف العقوبات الأمريكية ،كما ورد
ا�سمه يف "القائمة ال�سوداء" الأمريكية
للمواطنني الرو�س املنت�سبني �إىل

قطاع الدفاع واال�ستخبارات .ورغم
ذلك ،زار كوروبوف مع ر�ؤ�ساء �أجهزة
اال�ستخبارات الرو�سية الأخرى وا�شنطن
يف وقت �سابق من هذا العام ح�سب
و�سائل �إعالم �أمريكية ،لبحث ق�ضايا
مكافحة الإرهاب مع مدير وكالة
املخابرات املركزية الأمريكية ،يف
ذلك الوقت ،مايك بومبيو ،دون ت�أكيد
ر�سمي لهذه الزيارة من اجلانبني.

خالف بني ترامب ورئي�س املحكمة العليا ب�ش�أن الق�ضاء

دافع رئي�س املحكمة الأمريكية العليا
جون روبرت�س عن ا�ستقالل الق�ضاء
االحتادي ،وذلك بعد يوم من ت�رصيحات
للرئي�س دونالد ترامب و�صف فيها قا�ضي
�أ�صدر حكما �ضد �سيا�سته التي حترم
مهاجرين معينني من اللجوء للواليات
املتحدة ب�أنه ”قا�ض من ق�ضاة �أوباما“.
غري �أن الرئي�س اجلمهوري رف�ض
االنتقادات التي وجهها له روبرت�س
و�أطلق موجة جديدة من االنتقادات.
والت�رصيحات التي �أدىل بها روبرت�س
يوم �أول �أم�س الأربعاء هي �أول رد فعل
يبديه �إزاء انتقادات ترامب للمحاكم
االحتادية .وو�صف معار�ضو ترامب
انتقاده للق�ضاة ب�أنه هجوم على حكم
القانون يف الواليات املتحدة.
وقال روبرت�س الذي عينه الرئي�س
اجلمهوري ال�سابق جورج دبليو .بو�ش
يف بيان ن�رشته املحكمة العليا ردا على
ا�ستف�سار �إعالمي ”لي�س لدينا ق�ضاة
�أوباما �أو ق�ضاة ترامب ،وال ق�ضاة بو�ش
�أو ق�ضاة كلينتون“.
و�أ�ضاف يف البيان ”بل لدينا جمموعة
فذة من الق�ضاة املخل�صني يبذلون
ق�صارى جهدهم لتحقيق العدالة بني
املاثلني �أمامهم .ذلك الق�ضاء امل�ستقل

�شيء ينبغي �أن نفخر به جميعا“.
وردا على ذلك كتب ترامب على تويرت
”عذرا �أيها امل�ست�شار جون روبرت�س،
لكنكم لديكم بالفعل ’ق�ضاة �أوباما‘،
و�أولئك لديهم وجهة نظر خمالفة كثريا
لوجهة نظر املكلفني ب�أمن بلدنا“.
ومن غري امل�ألوف �أن ي�صدر رئي�س
املحكمة الأمريكية العليا التي ت�ضم
ت�سعة ق�ضاة بيانا كهذا ردا على رئي�س
البالد .ويعترب الد�ستور الأمريكي
الق�ضاء االحتادي فرعا م�ساويا للحكومة
يف �إطار نظام يفر�ض على ال�سلطة قيودا
وتوازنات .وير�شح ر�ؤ�ساء البالد الق�ضاة
االحتاديني وي�صدق جمل�س ال�شيوخ على
هذه الرت�شيحات.
وقال �إيليا �سومني �أ�ستاذ القانون يف
جامعة جورج مي�سون بوالية فرجينيا �إن
روبرت�س ”يبعث ب�إ�شارة مفادها �أن ترامب
جتاوز امل�سار ال�سيا�سي امل�س�ؤول“.
و�أ�ضاف ”جتنب رئي�س املحكمة العليا
الرد على ذلك لفرتة طويلة ،و�أعتقد �أن
روبرت�س قرر يف مرحلة ما �أن هذا يكفي
و�أن عليه �أن يقول �شيئا“.
وكان ترامب قد ا�ستهدف يوم الثالثاء
قا�ضي املحكمة اجلزئية الأمريكية جون
تيجار الذي عرقل يوم االثنني ب�صفة
م�ؤقتة �أمرا �أ�صدره الرئي�س بعدم منح
اللجوء للمهاجرين الذين يدخلون البالد
من املك�سيك بطريق غري م�رشوع .وكان
الرئي�س الدميقراطي ال�سابق باراك
�أوباما هو الذي عني تيجار.
وقال ترامب ”هذا قا�ض من ق�ضاة
�أوباما ...و�أقول لكم �شيئا ..لن يحدث
�شيء كهذا مرة �أخرى“.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�سورية ..ت�سوية �أو�ضاع � 300شخ�ص طبقا ملر�سوم العفو العام الكنغو :رقم قيا�سي للم�صابني بالإيبوال

و�أفاد غندور ب�أن الأ�شخا�ص متت
ت�سوية �أو�ضاعهم طبقا ملر�سوم
العفو العام ال�صادر يف العا�رش من
�شهر �أكتوبر .2018
وين�ص املر�سوم الت�رشيعي رقم 18
للعام  2018على منح عفو عام عن
كامل العقوبة ملرتكبي جرائم الفرار
الداخلي واخلارجي املن�صو�ص عليها
يف قانون العقوبات الع�سكرية
واملرتكبة قبل تاريخ � 9أكتوبر 2018
دون �أن ي�شمل املتوارين عن الأنظار
والفارين من وجه العدالة �إال �إذا
�سلموا �أنف�سهم خالل � 4أ�شهر بالن�سبة

للفرار الداخلي و� 6أ�شهر بالن�سبة
للفرار اخلارجي كما يق�ضي �أي�ضا
مبنح عفو عام عن كامل العقوبة
يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
قانون خدمة العلم� .إىل ذلك ،عاد
�أكرث من � 2000شخ�ص من املهجرين
بفعل الإرهاب �إىل �سورية قادمني من
الأردن عرب معرب ن�صيب احلدودي بعد
الت�سهيالت التي منحتها ال�سفارة
ال�سورية لدى عمان .و�أفاد غندور
يف ت�رصيح لوكالة "�سانا" ،ب�أن
املركز ا�ستقبل خالل ال�شهر الأول
من افتتاحه  2380مواطنا �سوريا ال
يحملون وثائق ر�سمية و�إمنا يحملون
تذاكر مرور م�ؤقتة منحت لهم من
ال�سفارة ال�سورية لدى الأردن بهدف
ت�سهيل عودتهم �إىل البالد .و�أ�شار
غندور �إىل �أن املئات من املواطنني
ال�سوريني الذين غادروا �إىل الأردن
عرب املمرات غري ال�رشعية هربا من

لأول مرة منذ �أكرث من عام،
و�صل رئي�س احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين ،م�سعود بارزاين،
�أول �أم�س الأربعاء �إىل العا�صمة
العراقية بغداد لعقد اجتماعات
مع القيادة اجلديدة للبالد� .أكد
امل�ست�شار الإعالمي ملكتب بارزاين،
كفاح حممود ،يف حديث �إىل موقع
"ال�سومرية نيوز"� ،أن الرئي�س
ال�سابق لإقليم كرد�ستان العراق
�سيلتقي يف العا�صمة عددا من القادة
وزعماء الكتل ،مبن فيهم رئي�س
الوزراء عادل عبد املهدي ورئي�س
الربملان حممد احللبو�سي ،نقل
املوقع عن م�صدر �سيا�سي م�س�ؤول �أن
بارزاين �سيبحث يف العا�صمة الأو�ضاع

ال�سيا�سية وت�شكيل جمل�س الوزراء،
ومن املقرر �أن يعقد �أي�ضا اجتماعا
مع رئي�س اجلمهورية برهم �صالح.
وقال امل�صدر �إن الزيارة ت�أتي دعما
حلكومة عبد املهدي .وجدير بالذكر
�أن هذه الزيارة هي الأوىل لبارزاين
�إىل بغداد منذ اال�ستفتاء على انف�صال
�إقليم كرد�ستان والذي نُ ظّ م يف �سبتمرب

ذكر رئي�س مركز الهجرة واجلوازات
يف معرب ن�صيب العقيد مازن غندور �أنه
متت ت�سوية �أو�ضاع نحو � 300شخ�ص
من املطلوبني للخدمة الإلزامية �أو
االحتياطية �أو فرار خارجي عادوا �إىل
�سورية عرب املعرب.

الإرهاب وفقدوا وثائقهم الر�سمية
عادوا �إىل �سورية بت�سهيالت كبرية
ريثما يح�صلون على وثائق ر�سمية
جديدة .وكان جمل�س الوزراء �أعلن
يف �أغ�سط�س  2018عن �إحداث هيئة
تن�سيق لعودة املهجرين من اخلارج
�إىل مدنهم وقراهم وذلك من خالل
تكثيف التوا�صل مع الدول لتقدمي كل
الت�سهيالت واتخاذ الإجراءات الكفيلة
بعودتهم ومتكينهم من ممار�سة
حياتهم الطبيعية ومزاولة �أعمالهم
كما كانت قبل احلرب.

العراق  :برزاين يبحث يف بغداد الأو�ضاع ال�سيا�سية وت�شكيل احلكومة

العام املا�ضي .ورف�ضت حكومة
رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر العبادي
االعرتاف بنتائج اال�ستفتاء و�أدخلت
قواتها �إىل املناطق املتنازع عليها
بني بغداد و�أربيل .و�أ�سفرت هذه
التطورات عن �أزمة �سيا�سية عميقة
يف الإقليم الكردي ،وقرر بارزاين
�أواخر �أكتوبر ،لدى انتهاء واليته،
عدم التمديد مبن�صب رئي�س الإقليم.
لكن يف �سبتمرب املا�ضي ،حقق حزب
بارزاين فوزا يف االنتخابات النيابية
بالإقليم الكردي حا�صدا  45من �أ�صل
 111مقعدا ،فيما مل يح�صل مناف�سه
الرئي�سي "حزب االحتاد الوطني
الكرد�ستاين" �إال على  21مقعدا

ليبيا  :النيابة الع�سكرية تك�شف �أ�سماء املتورطني بهجوم القن�صلية الأمريكية يف بنغازي

ك�شفت النيابة الع�سكرية يف �رشق
ليبيا اول �أم�س الأربعاء عن �أ�سماء
بع�ض املتورطني يف مقتل ال�سفري
االمريكي كري�س �ستيفنز وثالثة
دبلوما�سيني �أمريكيني مبدينة
بنغازي �رشقي ليبيا عام . 2012
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي عقده
م�ساء �أول �أم�س االربعاء رئي�س
النيابة الع�سكرية ببنغازي العقيد
علي ما�ضي لأول مرة و تابعه مرا�سل
وكالة �أنباء ((�شينخوا)) الذي خ�ص�ص
للك�شف عن �آخر نتائج التحقيقات
مع �إرهابيني قب�ض عليهم اجلي�ش
الليبي يف مدينتي بنغازي ودرنه .
وخالل املعارك التي خا�ضها اجلي�ش
الليبي ملدة �أربع �سنوات لتحرير
مدينة بنغازي التي كانت خا�ضعة
ل�سيطرة تنظيم ان�صار ال�رشيعة

الإرهابي و تنظيم داع�ش وكتائب
ثورية موالية لهما متكن اجلي�ش
الليبي بقيادة امل�شري خليفة حفرت
من القب�ض على عدد من قادة تلك
التنظيمات بينما قب�ض على �أخرين
خالل عملية حترير مدينة درنه التي
متت قبل ا�شهر .
وقال العقيد علي ما�ضي خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي �إن " القيادي
الإرهابي ال�سجني يف �أمريكا حاليا
�أحمد بوختالة و م�س�ؤول القاعدة
يف بالد املغرب اجلزائري خمتار
بلمختار و قائد تنظيم �أن�صار
ال�رشيعة يف ليبيا القتيل حممد
الزهاوي هم العقول املدبرة
للهجوم على القن�صلية الأمريكية
يف �سبتمرب  2012ببنغازي " .ويف
� 11سبتمرب  2012هاجم م�سلحون
مقر القن�صلية الأمريكية يف مدينة
بنغازي �رشقي البالد ب�سبب ن�رش
فيلم م�سيء للر�سول فيما ف�شلت
قوات الأمن الليبية �صد الهجوم على
املبني الذي اندلعت فيه النريان
ما ت�سبب يف مقتل ال�سفري االمريكي
كري�س �ستيفنز خمتنقا مع ثالثة
من موظفي القن�صلية  .ووجهت

الواليات املتحدة الأمريكية تهمة
قيادة الهجوم لأحمد بوختالة
املتهم دوليا و حمليا ب�أنه �أحد �أهم
قادة التنظيمات املتطرفة يف ليبيا و
يف يونيو � 2014ألقت قوات �أمريكية
خا�صة خالل عملية �رسية القب�ض
على بوختالة الذي يواجه الق�ضاء
الأمريكي منذ ذلك الوقت يف �سجون
وا�شنطن و ينفي التهم املوجهة
�إليه  .وك�شف العقيد علي ما�ضي
�أن " بوختالة هو العقل املدبر
لعملية اغتيال املدر�س الأمريكي يف
بنغازي روين �سميث �شهر دي�سمرب
 ." 2013وطالب ال�سلطات الأمريكية
" بالتوا�صل مع النيابة الع�سكرية
الليبية للتعاون يف القب�ض على
الإرهابيني الفارين الذين نفذوا
عملية االغتيال ".و�شهدت مدينة
بنغازي خالل الأعوام  2012و2013
و بداية  2014عمليات اغتيال
وا�سعة �شبه يومية طالت ع�سكريني
و �صحفيني و ن�شطاء وذلك قبل
�إطالق قائد اجلي�ش الليبي خليفة
حفرت عملية (الكرامة) الع�سكرية �ضد
تنظيمات متطرفة يتهمها بالوقوف
وراء تلك االغتياالت .

الأردن يدين تعديل �إ�سرائيل قانون احلدائق الوطنية

دانت عمان �أول �أم�س الأربعاء م�صادقة
�إ�رسائيل على تعديل ما ُي�سمى بقانون
"احلدائق الوطنية" يف البالد ،وو�صفت
هذه اخلطوة ب�أنها انتهاك �صارخ للقانون
الدويل .و�أ�شارت وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
الإعالم الناطقة الر�سمي با�سم احلكومة
جمانة غنيمات يف بيان لها �إىل �أن هذا
الإجراء "�سيعمل على تعزيز اال�ستيطان
غري ال�رشعي وغري القانوين يف القد�س
ال�رشقية ويف املناطق املال�صقة لل�سور
اجلنوبي والغربي للم�سجد الأق�صى

املبارك" .و�أكدت غنيمات رف�ض اململكة
لكل الإجراءات وال�سيا�سات الإ�رسائيلية
الرامية لفر�ض واقع جديد على الأر�ض
يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967مبا
فيها القد�س ال�رشقية وتغيري هويتها،
وطالبت املجتمع الدويل ب�أن يتحمل
م�س�ؤولياته لوقف مثل هذه املمار�سات
اخلطرة وغري ال�رشعية .وكان الكني�ست
الإ�رسائيلي قد �صادق بالقراءتني الثانية
والثالثة م�ساء االثنني ،على م�رشوع

القانون الذي ميهد لتو�سيع اال�ستيطان
يف بلدة �سلوان جنوبي امل�سجد الأق�صى،
وي�سمح ببناء مزيد من الوحدات
اال�ستيطانية يف احلدائق العامة التابعة
للبلدة.

قالت وزارة ال�صحة يف جمهورية
الكنغو الدميقراطية �إنها ت�أكدت �أول
�أم�س الأربعاء من  13حالة �إ�صابة
جديدة بالإيبوال يف �شمال �رشق
البالد وهو �أكرب عدد للم�صابني يف
يوم واحد منذ بدء تف�شي املر�ض
يف يوليو .وتعليقا على البيانات
املن�شورة يف التقرير اليومي لوزارة
ال�صحة ب�ش�أن جهود ال�سيطرة على
الإيبوال ،قالت جي�سيكا �إيلوجنا

املتحدثة با�سم الوزارة ”هذا �أمر
ا�ستثنائي للغاية“.

�أعلن رئي�س البلدية الإ�رسائيلية
يف القد�س ،نري بركات� ،أول �أم�س
الأربعاء ،ت�صديقه على �أعمال تو�سعة
يف ال�سفارة الأمريكية يف املدينة ،من
�ش�أنها تو�سيع مبانيها بحوايل 700
مرت مربع �إ�ضايف .و�أو�ضحت و�سائل
الإعالم �أن الرتخي�ص �سيمكن الإدارة
الأمريكية من تو�سيع منطقة عمل
ون�شاطات ال�سفارة و�سي�سمح لعدد
�أكرب من املوظفني بالعمل .وكتب
بركات يف تغريدة على ح�سابه يف
موقع تويرت�" :أنا فخور باملوافقة على
تو�سيع ال�سفارة الأمريكية" .وتابع
�أن نقل ال�سفارة كان خطوة تاريخية
من قبل الرئي�س ترامب ،الذي �أو�ضح
للعامل كله �أن القد�س هي العا�صمة
الأبدية لدولة �إ�رسائيل" .و�أ�ضاف

رئي�س البلدية الإ�رسائيلية�" :سنوا�صل
م�ساعدة الإدارة الأمريكية يف تو�سيع
�أن�شطتها يف العا�صمة ،و�سنكون
�سعداء بفتح �سفارات �إ�ضافية للعديد
من الدول يف القد�س" .وكان ال�سفري
الأمريكي ديفيد فريدمان ،قد �أعلن
تنفيذ �أعمال تو�سعة يف مقر ال�سفارة
بالقد�س ،وهو ما ي�ستلزم احل�صول
على �إذن من ما ت�سمى بـ"البلدية
الإ�رسائيلية" يف القد�س .وجاء قرار
رئي�س بلدية القد�س بعد �ستة �أ�شهر
من نقل الواليات املتحدة �سفارتها
من تل �أبيب �إىل هذه املدينة ،يف
�شهر مايو املا�ضي ،و�سط انتقادات
فل�سطينية وعربية ودولية .وبعد
�إعالن الرئي�س الأمريكي ،يف دي�سمرب
 ،2017عن اعرتاف الواليات املتحدة
بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل� ،أقرت
اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
ب�أغلبية �ساحقة من الأ�صوات ،م�رشوع
قرار يرف�ض تغيري الو�ضع القانوين
ملدينة القد�س .فيما ردت ال�سلطة
الفل�سطينية على �إجراء البيت الأبي�ض
بتعليق كل ات�صاالتها ال�سيا�سية مع
�إدارة ترامب.

�إ�سرائيل متنح ال�سفارة الأمريكية بالقد�س  700مرت مربع �إ�ضايف

تون�س ..موظفون عموميون يف �إ�ضراب عام
نفذ �أكرث من  650موظف عمومي
�أم�س اخلمي�س  22نوفمرب �إ�رضابا
دعا �إليه االحتاد التون�سي لل�شغل �إثر
ف�شل مفاو�ضات الزيادة يف الأجور يف
القطاع العام .و�أعلن الأمني العام
لالحتاد التون�سي لل�شغل ،نور الدين
الطبوبي ،غلق باب التفاو�ض مع
احلكومة بعد ف�شل اجلل�سة التي جمعته
برئي�س احلكومة يو�سف ال�شاهد .و�أكد
احتاد ال�شغل �أن الإ�رضاب �سيكون
ح�ضوريا مبقر العمل �إىل حدود
العا�رشة �صباحا يليه جتمع عام
�أمام الربملان يف �ساحة باردو بداية

من احلادية ع�رشة والن�صف �صباحا
بالن�سبة لأعوان تون�س الكربى و�أمام
مقرات االحتادات اجلهوية واملحلية
لل�شغل بالن�سبة لبقية اجلهات.
وي�شمل الإ�رضاب كافة العاملني
بالوزارات والإدارات املركزية
واجلهوية واملحلية وامل�ؤ�س�سات
اخلا�ضعة لأحكام القانون الأ�سا�سي
العام للوظيفة العمومية ،مع احلفاظ
على احلد الأدنى من اخلدمات يف
مراكز العمل احليوية التي حتددها
اجلامعات العامة ح�سب خ�صو�صية
كل قطاع.

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

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

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

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

را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er

alhadisa@zena.gov.er
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�إعــــالنات

ال�سيدة � /سيموتى �إبراهيم احمد
على قدمت عر�ض ًا قالت فيه لقد
تويف والدنا ال�شهيد املرحوم:
�إبراهيم احمد علي بتاريخ /05
2018 /02م وترك من الورثه عدد
 3وهم -:
 -1حليمه احمد على ،زوجته
� -2سيموتى �إبراهيم احمد
علي،ابنته
� -3أمري �إبراهيم احمد على،
ابنه
وعلى من يدعى باالرث او يعرت�ض
ان يتقدم اىل املحكمة ال�رشعية
بقندع يوم االثنني بتاريخ /17
2018 /12م .
حمكمة قندع ال�شرعية
***********************
اىل املدعو ال�سيد� /أحمد
عبدالقادر حممدبرهان ،مبا ان
زوجتك ال�سيدة /مرمي �سليمان
يو�سف ،قد رفعت دعوى �ضدك يف
املحكمة تامرك باملثول امامها
يف اجلل�سه املقرره يوم /12 /12
2018م بنف�سك �أو من ينوب عنك
للرد على الدعوى ويف حالة عدم
ح�ضورك يف اجلل�سة املذكورة
ف�إن املحكمة �ستنظر يف الق�ضية
بغيابك.
حمكمة مندفرا ال�شرعية
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EGYPTAIR AIRLINES
ASMARA OFFICE

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

ﺗﺘﻘ������ﺪﻡ ﺷ������ﺮﻛﺔ ﻣﺼ������ﺮ ﺍﻟﻄﻴ������ﺮﺍﻥ ﻟﻠﺨﻄ������ﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳ������ﺔ ﻣﻜﺘ������ﺐ
ﺃﺳ�������ﻤﺮﺓ ﺑﺨ�������ﺎﻟﺺ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌ�������ﺔ ﻟﻠﺸ�������ﻌﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣ�������ﺔ ﺍﻹﺭﺗﺮﻳ�������ﺔ
ﻋﻠ������ﻰ ﻗ������ﺮﺍﺭ ﺭﻓ������ﻊ ﺍﻟﺤﻈ������ﺮ ﺍﻟ������ﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺘﻤﻨ������ﻰ ﻣﺰﻳ������ﺪ ﻣ������ﻦ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ�����ﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗ�����ﻰ ﻭﺗﺆﻛ�����ﺪ ﺍﻟﺸ�����ﺮﻛﺔ ﻋﻠ�����ﻰ ﺍﺳ�����ﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋﻤﻬ�����ﺎ
ﻟﻠﺸ������ﻌﺐ ﺍﻹﺭﺗ������ﺮﻱ ﻓ������ﻲ ﻛﻮﻧﻬ������ﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗ������ﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ������ﻲ ﻷﻛﺜ������ﺮ
ﻣﻦ  20ﻋﺎﻣﺎ ً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.

�إعالن
وزارة ال�صحة

مناق�صة

يعلن فرع التعليم ب�إقليم عن�سبا عن رغبته يف التعاقد من �أجل
توفري اخل�رض ،والأغنام للذبح ،واحلطب اجلاف ،للمدر�سة الداخلية
ب�أ�سماط ،لعام 2019م ويدعو املهتمني من التجار للم�شاركة يف
املناق�صة وفق ما يلي:
�رشوط املناق�صة
� /1إبراز �صورة لرخ�صة جتارية جمددة لعام  ،2018و�صورة من
وثيقة ت�ؤكد دفع الر�سوم ال�سنوية.
 /2دفع مبلغ  50.000نقفة ك�أمنية للمناق�صة عرب C.P.O
 /3ت�ستمر املناق�صة �إعتبارا من �صدورها الإعالن يف ال�صحيفة وحتى
يوم 2018 /12 /4م.
 /4تفتح مظاريف املناق�صة يف الثامنة من �صبحية اليوم التايل /5
 2018 /12يف �أيام العمل.
 /5تفتح املظاريف بح�ضور امل�شاركني يف املناق�صة �أو من ينوب
عن اي منهم ب�شكل قانوين( احد الزوجني ،الأب� ،أو الإبن )
 /6ميكن احل�صول على ا�ستمارة امل�شاركة يف املناق�صة من مكتب فرع
التعليم بعن�سبا كرن .وملزيد من الإ�ستف�سار ميكن الإت�صال بالهاتف
رقم .402289
 /7يحق لفرع التعليم ب�إقليم عن�سبا الغاء املناق�صة كليا �أو جزئيا
متى ما وجد البديل الأف�ضل
فرع التعليم ب�إقليم عن�سبا  -كرن

تطعيم احل�صبة و احل�صبة االملانية "الروبيال" وتوزيع الفيتامني "�أ"
جتري وزارة ال�صحة حملة تطعيم وا�سعة النطاق على م�ستوى البالد للوقاية
من احل�صبة واحلمريا( احلمى االملانية ) وتوزيع فيتامني "�أ" يف الفرتة من
احلادي والع�رشون وحتى الثالثون من نوفمرب احلايل ،حيث �سي�شمل التطعيم
كافة الأطفال من عمر �ستة ا�شهر حتى عمر � 59شهر فيتامني "�أ" .
و من عمر  9ا�شهر اىل اقل من �سن اخلام�سة ع�رش جرعة احل�صبة واحلمريا(
احل�صبة االملانية ) .
الفوائد املرجوة من التطعيم �ضد احل�صبة واحلمريا( احل�صبة االملانية )-:
هذا التطعيم للوقاية من احل�صبة واحلمريا( احل�صبة االملانية ) يحمي
االطفال من تعر�ضهم للعمى وفقدان الب�رص وال�صمم وااللتهاب الرئوي والإ�سهال
و�إ�صابة العقل وامرا�ض القلب ،بالإ�ضافة اىل فوائده يف �ضمان �صحة الفتيات
امهات الغد لت�سهيل احلمل والوالدة لإجنابهن اطفال �ساملني من االمرا�ض
املذكورة اعاله وي�سلمن من اجناب طفل ميت.
�إذ ت�ؤكد الإح�صائيات ال�صحية حول هذا املو�ضوع-:
*ي�صاب �سنوي ًا  10مليون طفل باحل�صبة و ميوت  367طفل يوميا من جراء
ذلك حول العامل.
*كما ت�ؤكد التقارير بان  10مليون من الن�ساء احلوامل ينجنب اطفال يعانون
من امرا�ض العقل والقلب وفقدان الب�رص وحا�سة ال�سمع.
وفيما يخ�ص فوائد الفيتامني "�أ" الذي يتم التطعيم به اىل جانب التطعيم
�ضد احل�صبة واحلمريا( احل�صبة االملانية ) ي�ساعد يف خف�ض وفيات االطفال
الناجت عن الإ�سهال ،بالإ�ضافة اىل حمايتهم من الأ�صابات الناجتة عن مر�ض
احل�صبة ،ف�ضال عن تقويته ملناعة ج�سم الطفل ليكون قادر ًا على مقاومة
تاثريات االمرا�ض.
ولذا تدعو وزارة ال�صحة جميع اولياء االطفال والإدارات ووزارة التعليم
بالإ�رساع لتطعيم االطفال يف املراكز ال�صحية ،املدار�س ،وغريها من
االماكن املنا�سبة للتطعيم لكي ن�ضمن حماية ابناءنا من الإعاقة الدائمة
وفقدان ارواحهم.
وتنا�شد الوزارة كافة افراد املجتمع التحلي بروح امل�س�ؤولية والتعاون
االف�ضل لإجناز حملة التطعيم الوطنية حتى حتقق النجاح املطلوب ل�ضمان
�صحة اطفالنا.
فالنحر�ص على ان اليبقى طفل واحد مل يح�صل على هذا التطعيم يف
بالدنا!.
وزارة ال�صحة
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فرع �شباب اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية
والعدالة بال�سويد يعقد م�ؤمتره ال�سنوي

عقد تنظيم �شباب اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة
يف ال�سويد م�ؤمتره التا�سع يف
مدينة يافلبوري يف احلادي ع�رش
من نوفمرب اجلاري حتت �شعار
دعم عملية ال�سالم والدفع

بربامج التنمية،
وا�صدر امل�ؤمتر قرارات لتعزيز
الربامج
يف
م�ساهمته
الوطنية.
واو�ضح م�س�ؤول ال�ش�ؤون
ال�شعبية واجلاليات ال�سيد/

�سرياك بهلبي املهام التى تقوم
بها التنظيمات الوطنية  ،داعيا
ال�شباب لرفع وعيهم متا�شيا
مع التطورات اجلارية يف البالد
واملنطقة.
وانتخب امل�ؤمتر هيئة ادارية

لعامني ،كما عقدت يف امل�ؤمتر
ور�شة عمل حول تقوية دور
االع�ضاء  ،وخرج بقرارات تدعم
عملية ال�سالم االرترية االثيوبية
والتعاون والتن�سيق االقليمي
بني ارتريا واثيوبيا وال�صومال.

عقد فرع اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف ال�شمال
االدنى االملاين اجتماعه ال�سنوي
يف العا�رش من نوفمرب اجلاري مبدينة

كلن.
واو�ضح القائم باعمال ال�سفارة
االرترية يف املانيا ال�سيد /يوهن�س
ولدو تف�صيال عن االو�ضاع يف البالد

واملنطقة.
وذكر م�س�ؤول ال�ش�ؤون ال�شعبية
واجلاليات ال�سيد /كح�ساي تولدي
االو�ضاع العامة لتنظيمات اجلبهة

ال�شعبية يف ال�شمال الدين االملاين.
و�شهد االجتماع حما�رضة بعنوان
العالقات البناءة ال�ستقرار ومناء
�شعوب املنطقة.

فرع اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة باملانيا يعقد �إحتماعه ال�سنوى
اجلاليات االرترية يف اخلارج حتتفل بقرار رفع احلظر
قام االرتريون املقيمون يف ا�رسائيل وال�سودان وقطر واملانيا وفرن�سا وايطاليا وبريطانيا
وجنوب ال�سودان مبختلف االن�شطة الوطنية .
واكد االرتريون املقيمون يف ا�رسائيل يف الربنامج الذي نظموه مبنا�سبة رفع احلظر
اجلائر عن ارتريا  ،على االيفاء بكل املتطلبات الجناح �صمود التنمية.
ويف منا�سبة مماثلة تعهد ال�شباب املن�ضوون يف جمعية فنوتي �سم�أتات بزيادة 12
ا�رسة �شهيد يف ا�رس ال�شهداء املئتني التي يعيلونها وتقدمي كل فرد منهم مبلغ 720
دوالر  ،اي ما جمموعه  8640دوالر.
ونظمت اجلالية االرترية يف ال�سودان برناجما خا�صا مبنا�سبة رفع احلظر اجلائر عن
ارتريا.
القى القائم باعمال ال�سفارة االرترية يف ال�سودان ال�سيد ابراهيم ادري�س كلمة
او�ضح فيها ان املرحلة اجلديدة جاءت ب�صمود وتفاين وتن�سيق ال�شعب واحلكومة ،
ويجب عك�س القوة التي خلقت املعجزات يف بناء الوطن.
كما احتفلت اجلالية االرترية يف قطر برفع احلظر اجلائر عن ارتريا ،حيث اكد �سفري
ارتريا يف قطر ال�سيد علي ابراهيم ان االنت�صار الذي حتقق نتاج ال�صمود والت�صدي
.
واعرب االرتريون املقيمون يف كلن وميونخ االملانية عن دعمهم لعملية ال�سالم
االرترية االثيوبية والتن�سيق االقليمي ةالناجت عنها ،م�ؤكدين تعزيز م�ساهمتهم يف

الربامج الوطنية.
كما عقد تنظيم اجلبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة ف�س �شمال املانيا مءمتره
ال�سنوي يف مدينة هامبورغ.
وقدم القائم باعمال ال�سفارة االرترية يف املانيا ال�سيد يوهن�س ولدو تو�ضيحا حول
االو�ضاع يف البالد والتطورات االقليمية والدولية.
وعقدت �سفري ارتريا يف فرن�سا ال�سيدة هانا �سيم�ؤون �سمنارا لالرتريني يف باري�س عن
تطورات عملية ال�سالم ودور املواطنني.
واحتفل االرتريون يف ميالنو وروما االيطالية برفع احلظر عن ارتريا.
كما عقدت اجلالية االرترية يف ميالنو اجتماعها ال�سنوي.
ويف بريطانيا عقد فرع االحتاد الوطني للمراة االرترية م�ؤمتره ال�سنوي يف مدينة
بريمينغهام وانتخب هيئة ادارية جديدة .
وقال �سفري ارتريا يف بريطانيا و�شمال ايرلندا ال�سيد ا�ستيفانو�س هبتي ماريام
يف املنا�سبة ان االحتاد الوطني للمراة االرترية من االحتادات املنا�ضلة الحاال العدالة
االجتماعية ،ويتوقع منه امل�ساهمة الكبرية الجناح املرحلة القادمة.
وعقدت ال�سفارة االرترية يف جنوب ال�سودان ور�شة عمل م�صحوبة باخلرائط حول
�سيا�سات التنمية للحكومة االرترية وفر�ص اال�ستثمار يف ارتريا واال�ستثمار اجلاري يف
البنى التحتية .

6

اجلمعة 2018 / 11 / 23

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()48

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

اجلرائم �ضد الأ�شخا�ص
 / 1القتل نتيجة �إ�ستفزاز
تتميزاجلرمية اجلنائية عن باقى
اجلرائم ب�سمات و�صفات خا�صة
�أهمها طبيعة اجلرمية التى �أقرتفت
 ،والإ�سلوب الذى�أتبع يف اجلرمية
والأ�رضار النف�سية واجل�سدية التى تلحق
باملجنى عليه  ،وتوفر عن�رص الق�صد
اجلرمى هذه العنا�رص هى التى ت�ساعد
جيهات الإخت�صا�ص على التو�صيف
القانونى احلقيقى للجرمية ،و�إن توفر
الق�صد اجلرمى لدى اجلانى هو الذى
يدفعه لإرتكاب جرمية القتل مع النية
املبية مع �سبق الإ�رصار والرت�صد،
�أويكون اجلانى قد �إرتكب جرمية القتل
عن طريق اخلط�أ،و�أن عن�رص الق�صد
اجلرمى هو م�س�ألة معنوية تدور فى عقل
وفكرالإن�سان املتهم ال ميكن التعرف
عليها ب�شكل مادى حم�سو�س  ،بل ي�ستدل
عليها من خالل ت�رصف اجلاين والظروف
واملالب�سات التى �أحاطت ب�إرتكاب
اجلرمية والتى ميكن �أن تعترب دليال �ضد
املتهم مثال-:
�شخ�ص ما �صمم و�أراد قتل فالن من النا�س
و�إختار �أن يكون وقت �إرتكابها ليالعندما
يحل الظالم الدام�س ومل يكتفى بذلك بل
قام ب�إرتداء مالب�س �سوداء وو�ضع قناع
على وجهه حتى ال ميكن التعرف عليه
ب�أي �شكل من الأ�شكال  ،وعندما �أقرتب
منه ال�ضحية انق�ض عليه و�أرداه قتيال
 ،وحينما قدم املتهم اىل املحكمة �أنكر
قيامه بجرمية القتل تلك  ،لكن النيابة
العامة �إ�ضافة اىل هيئة املحكمة �إ�ستدلت
من واقع احلال واملالب�سات  ،وتوقيت
اجلرمية  ،و�إرتداء املالب�س ال�سوداء
وو�ضع القناع على الوجهه بق�صد التمويه
كل هذه الأ�شياء تدل على املدعى عليه
هو من �إرتكب جرمية القتل لتوفر الق�صد
اجلرمى و�سبق الإ�رصار والرت�صد .
و�إن بع�ض اجلرائم تقع دون �أي ق�صد
�أو تخطيط من قبل املتهم و�إن �إرادته
لن تن�رصف اىل فعل ذلك مبعنى �آخر �أن
عن�رص الق�صد اجلرمى مل يكن متوفرا لذى
املتهم وقت �إرتكاب اجلرمية ،بل وقعت
ب�شكل مفاجئ نتيجة �إ�ستفزاز�،أو�إهانة
حلقت به من قبل املجني عليه مما نتج
عنها فقدان املتهم ال�سيطرة على نف�سه
وم�شاعره� ،أوتكون اجلرمية قد وقعت
حاال نتيجة لفعل ظامل من قبل املجنى
عليه � ،أو �إ�ساءة �سمعة اجلاين فى جميع
هذه احلاالت ف�إن الو�صف القانوين ملثل
هذه اجلرائم هو جرمية قتل نتيجة
�إ�ستفزاز مثال ذلك -:
�إذا وجهت �إهانة اىل املتهم من قبل
املجنى عليه ب�أن �شمته ب�إنكار �أ�صله
ون�سبه � ،أو �إنتمائه اىل الوطن وقال له
انت ان�سان خائن وعميل �أمام جمع من
النا�س ومل يتمالك املدعى عليه �أع�صابه
وفقد ال�سيطرة عليها نتيجة الإهانة
الكبرية والتحقري الذى وجه اليه من
قبل املجنى عليه وعلى الفور قام ب�رضب
خ�صمه بع�صى فى ر�أ�سه توفى على اثرها
 ،فى مثل هذه اجلرمية التى تكون وليدة
اللحظة ومل يكن اجلاين يفكر فى �إقرتافها

على الإطالق ومل يكن لديه الرغبة
والإرادة لكن حدث ذلك نتيجة حلظة
غ�ضب �شديد فى هذه احلالة ف�إن اجلاين
يعترب مرتكب جرمية قتل نتيجة �إ�ستفزاز
اجلرمية اخلطرية من الدرجة  7املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن
� 5سنوات وال تتجاوز � 7سنوات وفقا
لأحكام املادة  277من قانون العقوبات
الإرترى التى تن�ص على الآتى -:
( ال�شخ�ص الذى ي�سبب موت �شخ�ص
�آخر عن ق�صد  ،وفى فورة امل�شاعر
التى تكون قد جنمت عن �إ�ستفزاز مفاجئ
� ،إذا كانت اجلرمية قد وقعت اثر فعل
ظامل � ،أو�إهانة تكفى لإخراج ال�شخ�ص
العادى عن قدرته على ال�سيطرة على
نف�سه  ،وت�رصف اجلاين مبوجبها فج�أة
،وقبل �أن يكون ثمة وقت لتهد�أ م�شاعره
،يعترب مرتكبا جرمية القتل نتيجة
�إ�ستفزاز،اجلرمية اخلطرية من الدرجة 7
املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة ال
تقل عن � 5سنوات وال تتجاوز � 7سنوات
)
 / 2القتل ب�إهمال
ال�شخ�ص الذى ت�سبب فى قتل �إن�سان
�آخر نتيجة قيامه بفعل �أو �إمتناعه عن
القيام بفعل يلزمه القانون القيام به �أو
الإمتناع عنه ف�إنه يعترب م�س�ؤوال جنائيا
مبوجب القانون،و�إن الإهمال املعاقب
عليه جنائيا يعتمد ب�شكل �أ�سا�سى على
معيار ال�شخ�ص الو�سط �أي الإن�سان
العادى ال�سوى لي�س هو الإن�سان الذى
يتمتع باحلر�ص ال�شديد املبالغ فيه وال
ال�شخ�ص املهمل لدرجة كبرية وال�شيئ
املهم الذى يجب الرتكيزعليه عند وقوع
جرمية القتل نتيجة الإهمال هو الواقع
الذى حدثت فيه اجلرمية واملالب�سات
التى رافقتها مثل عمر املتهم  ،امل�ستوى
الأكادميى  ،واخلربة  ،ونوعية العمل
�أو الوظيفة التى ي�شغلها مع الأخذ
فى الإعتبار �أخالق و�سلوكيات املتهم
و�سريته الذاتية كل هذه امل�سائل يجب
الرتكيز عليها عندما نقوم بالتف�سري
القانونى لعن�رص الإهمال ك�سلوك مدان
وقد ن�ص قانون العقوبات عن جرمية
القتل ب�إهمال على النحو التاىل -:
( �إذا قام �شخ�ص بقتل �شخ�ص �آخر
نتيجة �إهماله وثبتت �إدانته من قبل
املحكمة ف�إن جرميته هى جرمية القتل
ب�إهمال من الدرجة  9اجلرمية اخلطرية
املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة ال
تقل عن �سنة واحدة وال تتجاوز � 3ستوات
مثال -:
�إذا ت�سبب ابرهام فى قتل �شخ�ص �آخر
ب�سيارته نتيجة �إيقاف تلك ال�سيارة فى
مكان ما لكنه مل يقوم ب�سحب كوابح اليد
اىل �أعلى لت�أمني وقوف ال�سيارة كما
جرت عليه العادة ونزل منها ظنا منه
ب�أنه قد قام بذلك لكن ال�سيارة حتركت
من مكانها و�صدمت �شخ�ص بريئ عابر
طريق مما �أدى اىل وفاته فورا نتيجة
لهذا احلادث ف�إن مالك ال�سيارة ال�سيد /
ابرهام يعترب م�س�ؤوال جنائيا عن جرمية
القتل نتيجة �إهمال لأنه مل يت�رصف

بال�صورة املهنية التى كان يجب عليه
الت�رصف بها .
و�إذا كانت جرمية القتل قد ارتكبت
من قبل �شخ�ص �أكادميى مهنى متخ�ص�ص
تقع عليه م�س�ؤولية احلفاظ ورعاية
�أرواح النا�س كواجب مهنى وقانونى ف�إن
املتهم يعترب قد ارتكب جرمية قتل من
الدرجة  8جرمية خطرية معاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن � 3سنوات
وال تتجاوز � 5سنوات لأن �إهمال الإن�سان
املهنى الذى مل يتقيد ويحرتم ال�ضوابط
والإلتزامات القانونية يختلف عن �إهمال
الإن�سان العادى مثال -:
�إهمال املمر�ض �أو املمر�ضة احلالة
ال�صحية للمري�ض وعدم �إعطائه
الدواء فى املوعد املحدد وعدم القيام
بالفحو�صات الطبية الواجب القيام بها
لهذا املري�ض مما �أدى اىل وفاته �أو�ساءت
حالته ال�صحية ب�شكل خطرينتيجة هذه
الت�رصفات املخالفة لقانون مهنة
الطبابة ومنها التمري�ض،فى مثل هذه
احلالة يعترب املمر�ض �أو املمر�ضة
مرتكبا جرمية القتل نتيجة الإهمال
ب�رشط �أن تقدم ال�شكوى من قبل املجني
عليه �إذا كان عمره قد بلغ الثامنة ع�رش
عاما �،إذا كان املجني عليه طفال�،أو يكون
م�صابا بعاهة عقلية فى هذه احلالة تقدم
ال�شكوى من �أقرب الأقربني للمجني عليه
وذلك وفق �أحكام املادة  278من قانون
العقوبات الإرترى التى تن�ص على -:
 / 1ال�شخ�ص الذى ي�سبب ب�إهمال  ،موت
�شخ�ص �آخر  ،يعترب مرتكبا جرمية
القتل ب�إهمال  ،اجلرمية اخلطرية
من الدرجة  9املعاقب عليها بال�سجن
ملدة حمددة ال تقل عن �سنوة وحتدة
وال تتجاوز � 3سنوات .
 / 2القتل ب�إهمال املرتكب بوا�سطة
�شخ�ص مهنى تقع على عاتقه حماية
ورعاية حياة الآخرين كواجب قانونى
فى ايطار مهامه الوظيفية املهنية
تعترب جرمية خطرية من الدرجة 8
املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة
ال تقل عن � 3سنوات وال تتجاةز 5
�سنوات .
 /3يجوز حماكمة املتهم بجرمية القتل
ب�إهمال فقط مبوجب �شكوى مقدمة
من قبل �أقرب الأقربني للمجني عليه
.
 / 3قتل الطفل الوليد
�إن جرمية قتل الطفل الوليد �شائعة
فى كثري من دول العامل خا�صة الدول
ذات الكثافة العالية�،أواملجتمعات
املحافظة وعادة ما تقع هذه اجلرائم
من قبل والدة الطفل  ،ومن املعلوم
�أن الأم هى �أكرث النا�س حبا وحنانا
لطفلها وهناك عالقة مقد�سة تن�ش�أ بني
الأم والإبن،لكن لظروف �إ�ستثنائية غري
طبيعية منها ال�سبب ال�صحى�،أوالإ�صابة
املعي�شية
مبر�ضعقلى�،أوالظروف
واملادية�،أو�أي م�شاكل �إجتماعية �أخرى
ميكنها �أن تدفع الأم اىل القيام بعمل �أو
الإمتناع عى القيام بعمل يفر�ض القانون
واجب القيام به مثل املعاملة القا�سية
وال�شنيعة � ،أو القتل ق�صدا خا�صة �إذا

كان عمرالطفل �أقل من  90يوما و�أقدمت
على �إرتكاب هذه اجلرمية حتت ت�أثري
ال�صدمة النف�سية والإ�ضطراب العقلى
الناجت عن عملية الوالدة غري املرغوب
فيها،وكذلك الآثار الإجتماعية املرتتبة
عليها فى جميع هذه الأحوال تعترب الأم
قد �إرتكبت جرمية قتل طفل وليد مثال
-:
�إذا كانت �أم الطفل على عالقة غري
قانونية مع ع�شيقها وكانت متار�س اجلماع
معه ب�شكل م�ستمر مما نتج عنه حمال
غري �رشعي ووالدة طفل غري �رشعى ،و�إن
�أ�رسة الأم مل تقبل هذا الو�ضع ال�شاذ�،أو
يكون ع�شيقها هذا قد خانها و�أقام عالقة
عاطفية مع فتاة �أخرى� ،أو تزوج ب�إمرة
�أخرى كل هذه امل�شاكل دفعت الأم ب�أن
تقوم بخنق وليدها حتى املوت � ،أو
�إمتنعت عن �إر�ضاعه ب�شكل مق�صود مما
�أدى اىل وفاته  ،هذه الأم التى ترتكب
مثل هذه اجلرمية �إذا وجهت اليها التهمة
من قبل النيابة العامة وثبتت �إدانتها من
قبل املحكمة ب�شكل م�ؤكد ف�إنها تعترب
قد �أرتكبت جرمية قتل طفل وليد وهي
جرمية ب�سيطة من الدرجة (  ) 1املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 6
�أ�شهر وال تتجاوز � 12شهرا � ،أو الغرامة
املالية التى ترتاوح بني  ،20.001الف
نقفة اىل  50.000الف نقفة بحيث تدفع
فى �شكل �أق�ساط قيمة كل ق�سط 2.500
الف نقفة .
�إذا وجدت املحكمة �أن هناك ظروف
غري طبيعية وقت �إرتكاب اجلرمية
فيجوز لها �أن تخف�ض العقوبة دون �أي
قيد �أو �رشط  ،كما يجوز لها اال توقع
�أية عقوبة وذلك وفق �أحكام املادة 66
وقد ن�ص امل�رشع فى قانون العقوبات
فى املادة  279املتعلقة بقتل الأم لطفلها
الوليد على النحو التالــى -:
/ 1املادة  ( 279املر�أة التى تقتل عن
ق�صد طفلها حديث الوالدة ب�إرتكابها
فعال �أو �إمتناعها عن فعل  ،عندما
يكون عمر الطفل مل يتجاوز 90
يوما وعندما يكون عقلها حتت
ت�أثري الإ�ضطرابات الناجتة من عملية
الوالدة �أو ب�سبب الظروف التى
ترتتب على تلك العملية،تعتربقد
�إرتكبت
جرمية قتل الوليد اجلرمية الب�سيطة
من الدرجة (  ) 1املعاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 6
�أ�شهروال تتجاوز � 12شهرا�،أو
الغرامة املالية التى ترتاوح بني
�20.001ألف نقفة اىل 50.000
�ألف نقفة وت�سدد على دفعيات
بفوا�صل زمنية تبلغ كل دفعية 2.500
�ألف .
� / 2إذا ر�أت املحكمة وجود ظروف فوق
العادة �أثناء �إرتكاب اجلرمية تفى
بالتحذير منها،فيجوز لها �أن
تخف�ض العقوبة دون اي قيد �أو �رشط
كما
يجوز لها اال توقع �أية عقوبة املادة
( ) 66
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�شابة قري�س حماري
لقد �سعدت ً
كثريا عندما �شاهدت الأمهات قد �إ�ستفدن من برنامج الطاقة ال�شم�سية
�إعداد /عبد القادر �أحمد
ترجمة /عربي حممد قيتا

ولدت ال�شابة قري�س حماري من
�أ�رسة �إرترية وذلك يف كندا ،وكربت
وترعرعت هناك ،حيث �أكملت تعليمها
هناك ،وقد كربت ال�شابة قري�س يف
مدينة تورنتو ويف �أ�رسة �إرترية
حمافظة على ثقافتها وتقاليدها،
وقد �ساهم والدي ال�شابة قري�س
يف املحافظة على الهوية االرترية
و�إحرتام مبادئها وتر�سيخها يف
نف�سها وتربيتها عليها ،وقد �أ�شارت
اىل �أنه مكنها من �أن تفكر يف زيارة
وطنها بعدما بلغت �سن الر�شد.
" قال يل والدي ب�أن �إرتريا بالرغم
من �أنها بلد �صغري حتت�ضن  9قوميات،
ولها تاريخ كبري وحافل باملعجزات
والبطوالت ،ولديها تعدد كبري يف
الثقافات والتي تتمتع بجاذبية
وروعة عالية ،ولديها �أي�ضا �شعب
واعي ميلك روح وطنية عالية ،وقد
تربيت على هذه اال�س�س الرا�سخة،
لذا ف�أنا منذ البداية كنت �سعيدة
وفخورة بوطني و�شعبي "
وقد كانت ال�شابة قري�س تتجول
يف مدن نيويورك ولو�س �أجنلو�س
وتقوم على جتهيز وعر�ض لالقم�شة
املوديالت
ب�أحدث
املزخرفه
و�أجملها ،وقد قامت بجوله اىل
وطنها ووعدت ب�أن تقوم ب�أي عمل
من �أجل �شعبها ،وكان ذلك هاج�س ًا
ينب�ض به قلبها بني احلني والآخر.
" عندما توجهت لزيارة �إرتريا
ف�إنني ح�صلت على �إ�ستقبال حافل
وب�أوجه ب�شو�شه م�ستب�رشة ،والتي
�سعدت بها كثري ًا ،وعندما توجهت
اىل القرى ال�صغرية املوجودة يف
بالدنا بهدف التجوال ،ف�إنني الحظت
ب�أن بع�ضها مل تدخل فيه خدمات
الكهرباء ،وحينها فكرة على تقدمي
�شيئ معني بح�سب قدرتي ،وقد �ساهم
االفراد املهتمني ب�شكل كبري على
ت�شجيعي على تنفيذ برنامج الطاقة
ال�شم�سية ،وتر�سيخها مبخيلتي"
وهذه الفكرة احل�سنة التي نبعت من
ال�شابة قري�س ولكي يتم تنفيذها
ف�إنها البد من مرورها مبرحلة خا�صة
ومعينه ،وقد بد�أت بالعمل بكل
�إهتمام وقامت ببذل جهد كبري بح�سب
قدراتها من �أجل تنفيذها ،وقد قامت
بالت�شاور مع �إدارة االقليم اجلنوبي،

وذلك يف كيفية تفعيل الطاقة
ال�شم�سية من �أجل خدمات االنارة
و�سبل ن�رشها وتوزيعها ،ويف �أي
املناطق حتتاج �أكرث من غريها ،وقد
مت نقل هذا ال�ش�أن اىل اجلهة املعنية
ليتم النظر يف كيفية تنفيذها ،وعلى
ا�سا�س التفاهم الذي مت التو�صل اليه
مع �إدارة االقليم ف�إن القرية التي مت
�إختيارها لتنال خدمات االنارة عرب
الطاقة ال�شم�سية تدعى قرية معايا
املتواجدة باالقليم اجلنوبي "
وتلك القرية لديها موقع
�إ�سرتاتيجي ومنا�سب ،وقد كان
املنا�ضلني املتواجدين فيها بفرتة
الن�ضال التحرري يقومون باالنطالق
منها اىل كافة املناطق وذلك بح�سب
ما ذكره وجهاء تلك القرية ،وها
هي الآن حتظى وتنال باالختيار
لت�شييد هذا الربنامج ،وقد
�إ�ستلمت م�ؤ�س�سة " luck
wave
solution
امل�س�ؤولية
"،
التامة ،وبد�أت
بالعمل بعد
ب�ضع �أ�شهر
وذلك ب�شكل
جاد وفعال
مت
وقد
تفيذ هذا
ا لرب نا مج
ب�شكل
متكامل.
ويف البداية
هيئة
ف�إن
الكهرباء لالقليم
اجلنوبي ،مل تر�ضى
بتوزيع تلك االدوات يف قرية
معايا ب�شكل �أويل ،وذلك من �أجل
�أن يتم اال�ستفادة ب�شكل متوا�صل ويتم
املتابعة لذلك  ،لذا مت الت�شاور مع
جلان قرية معايا ،وقامت على ملئ
البيانات الهامة لذلك باال�ستمارة
االتية وتوزيع االدوات على �أ�سا�سها،
وبع�ض هذه البيانات الهامة ن�رسدها
فيما يلي - :
 /1يقوم كل فرد من �أفراد القرية
على �إخراج مبلغ  50نقفة ب�شكل �شهري
ويتم و�ضعه و�إدخاره يف البنك وذلك
بهدف �إ�ستعماله لل�صيانة ومتابعة
تلك االدوات.
 /2يف حال عزل �أي فرد من �أفراد
تلك القرية �أو حتى �إ�ستغنى عن خدمة

الطاقة ال�شم�سية ب�إدخال املولد
الكهربائي �أو غريه فالبد �أن يقوم
بت�سليم االدوات اىل القرية.
 /3الي�سمح بتات ًا �إعطاء هذه
االدوات الي �شخ�ص �آخر وبيعه او
تغيريه.
وبح�سب املعلومات ال�صادرة من "
 " luck wave solutionوالربنامج
اخلا�ص بال�شابة قري�س حماري،
والذي ي�شمل خدمات االنارة عرب
الطاقة ال�شم�سية ،وذلك عرب �رشكة
هيبكو�س املعروفه ب�أدواتها لالنارة
املنزلية والتي ت�شمل على ال�صحن
واال�سالك والبطارية ،وهذا من
�إدخال خدمات ال�شحن وغريها من
املخرجات االخرى ،ف�إنه مت �إنفاق
مايعادل  3الآف نقفه لال�رسة الواحدة
من االدوات،

و

ذ

لك

بح�سب ما ا�شارت اليه اجلهات
املعنية ،وبح�سب ما �أ�شار اليه �سكان
قرية معايا ف�إنه اليوجد اي مبلغ
معني قد مت �إخراجه من �سكان تلك
القرية .وقد �أ�شار �أحد �سكان القرية
وهو الق�س امل تولدي مدهن م�شري ًا
على اخلطوة االيجابية التي قامت
بها ال�شابة قري�س حماري بالقول
" لقد �إ�ستلمنا هذه امل�ساعدة بف�ضل
م�شيئة الرب ،وبعدما قامت احلكومة
بتجربته جيدا ،ومبا �أن هذه القرية
مل تنال اخلدمات االجتماعية ملدة
طويلة ،وبالنظر اىل م�شكلتنا هذه
فقد ح�صلنا على
خدمات االنارة،
و با لفرت ة
املا�ضية عندما
تقر�صنا وتع�ضنا
ا لعقا ر ب
والثعابني ف�إننا
�أن
الن�ستطيع
نراها ،وبف�ضل
هذا النور الذي
عليه
ح�صلنا
الآن
ف�إننا
ن�ستطيع �إ�ستخراج
الك�رسى ،ومتكن
من
التالميذ
مذاكرة درو�سهم،
ن�شكر
ونحن
ال�شابة
�إبنتنا
قري�س حماري
على عملها النبيل
الذي �أدته ونقدم

لها ال�شكر والعرفان " .
وال�شيخ حممد نور طه من جانبه
حتدث قائ ً
ال " لقد كنا نعي�ش يف ظالم
دام�س وكانت حياتنا �سيئة ،وهذا
النور �سوف ي�ستفيد منه اجلميع،
ومل نتكلف ب�أي خ�سارة مالية من
جيوبنا ،وقد مت �إعطاءنا ذلك ب�شكل
جماين ،ونحن ن�شكر حكومتنا وهذه
ال�شابة التي �ساعدتنا �شكر ًا حار ًا من
القلب "
وم�ؤ�س�سة " luck wave solution
" ومبا مت �إتخاذه من خطوات من قبل
ال�شابة قري�س حماري ف�إنها ت�ستطيع
�أن تتابع امل�رشوع عن قرب ،ومع
ما يتم �إجراءه من �إ�ستخدام م�صادر
الطاقة ال�شم�سية عرب �أدوات م�ؤ�س�سة
هبكو�س لالنارة التي مت جتهيزها
وتركيبها ،وقد �أجنزت العمل ب�شكل
جيد ،وا�صبحت قرية معايا ت�ستخدم
الطاقة ال�شم�سية على �أكمل وجه،
وهذه االدوات امل�ستخدمه عرب
الطاقة ال�شم�سية بقرية
�سي�ستفيد
معايا،
منها ب�شكل م�ضاعف
الطالب واملعلمني
ا ملتو ا جد ين
با لقر ية ،
ويقوم الطالب
بالعمل برعي
ا ملا �شية
نب
بجا
ا لتعليم ،
تلقي
وبعد
التعليم يقومون
على جلب املاعز
وال�ض�أن واالبقار اىل
االرا�ضي اخل�رضاء لتح�صل
على الغذاء ،وعندما يعودون
اىل منزلهم اليتمكنون من املذاكرة
ومن ت�أديت واجباتهم ب�سبب عدم
توفر االنارة مبنزلهم وذلك بالفرتة
املا�ضية� ،أما االن فقد �إختلف االمر
بعك�س ذلك ،وقد وجدنا الطالب
عوت ت�سفاي بال�صف الرابع االبتدائي
يذاكر درو�سه يف امل�ساء بال�ساعة
م�ساء ،وي�صف فرحته بذلك
الثامنه
ً
قائالً" بالفرتة املا�ضية كنا نذاكر يف
�أوقات حمددة ،وذلك عرب �إ�ستعمال
امل�صباح ،اما بالفرتة احلالية فقد
ح�صلنا على اال�ضاءه املنا�سبة ونقوم
بالعمل يف الرعي نهار ًا ،ونقوم
باملذاكرة يف امل�ساء كما ن�شاء
وحتى ال�ساعة العا�رشة ليالً ،ف�إننا
ن�شعر ب�سعادة غامرة " ومن جانبه
حتدث املدير ملدر�سة معايا املعلم
مدهنى قائ ً
ال " نحن نعرف ب�أن
الطالب كانوا يعانون من عدم توفر
اال�ضاءه بالفرتة املا�ضية ،وبع�ض
الطالب كانوا يحاولون �إ�ستخدام
خمتلف اال�ساليب والتجارب ،ومبا
�أنهم الميكن �أن يعتمدون على ذلك
ب�شكل كلي ف�إن التقييم مل�ستواهم كان
متدني ًا للغاية ،وقد كانت الن�سبة يف
العام املا�ضي تبلغ  ،% 80.1واما
الآن ف�إن التقييم احلايل �صعد يف
فرتة ق�صرية اىل  89.9%وبذلك فنحن
املعلمني �سعداء من هذه النتيجة
املر�ضيه ،ون�شكر ال�شابة قري�س
حماري و�إدارة االقليم اجلنوبي مبا
�أجروه من خطوات �إيجابية" .ويف
اخلتام ماذا تقول ال�شابة قري�س يف
ذلك ؟
" عندما �شاهدت �أولئك الطالب

وهم يذاكرون درو�سهم حتت االنارة
التي ح�صلوا عليها ،ف�إين الحظت
ب�أنه يتطلب علي التفكري يف �أمر
�أكرب من ذلك " وبعد �إ�ستفادة الطالب
بقرية معايا يندرج االمهات بعدهم
متكن
ب�شكل مبا�رش ،وذلك النهن
ّ
من تكملة �أعمالهن التي ظللن يعملن
بها بالفرتة النهارية ومل ينجزنها
بعد ،و�إ�ستطعن �أن يكملنها بالفرتة
الليلية ،وقد �أ�شارت كل من ال�سيدة
فاطمه �شفا ،وال�سيدة هيوت هبتي
ب�آرائهن حول ذلك بالقول " مل نكن
ن�ستطيع ت�أديت �أي عمل يف الظالم ،
والآن نقوم ب�إكمال كافة �أعمالنا التي
مل ن�ستكملها بالفرتة ال�صباحية من
غ�سيل املالب�س وجتهيز الطعام ،ومن
عمل االعمال اليدوية من م�صنوعات
�سعف �شجرة الدوم ،وغريها من
االعمال واالن�شطة االخرى ،وذلك
بف�ضل ح�صولنا لالنارة ،ونحن
�سعداء من ذلك ونقوم ب�إدارة مهامنا
املنزلية ب�أكمل وجه ،وقد �ساعدنا
هذا النور الذي مت �إدخاله ب�شكل
كبري " وكل االداريني واملعلمني
بقرية معايا من جانبهم يقولون
ب�أنهم متكنوا من �إر�سال تقاريرهم
ومن جتهيز وحت�ضري الدرو�س ب�شكل
جيد.
والفكرة التي �إبتكرها �سكان قرية
معايا و�إتفقوا عليها ،تخدمهم يف
نهاية املطاف ،حيث ي�ستخرج فيها
كل فرد مبلغ  50نقفه �شهريا ،فناك
جلنه تعرف ب�أ�سم " جلنه الطاقة
ال�شم�سية " وهي مكنونه من �أبناء
القرية ،وقد �أ�شاروا عن براجمهم
امل�ستقبلية قائلني " مبا �أننا بلغنا
هذا امل�ستوى ،ف�إننا نود ونرغب ان
نتوا�صل مع بالدنا والعامل ،وذلك
عرب م�ؤ�س�سة هيبكو�س وادواتها التي
تعمل عرب الطاقة ال�شم�سية ب�إ�ستعمال
�أجهزة التلفزيون اخلا�صة بها "
وقد عادت ال�شابة قري�س اىل البلد
الذي تعي�ش فيه وار�سلت لنا هذه
الر�سالة ومفادها " عندما الحظت
قناعة �سكان تلك القرية مبا ميلكونه
من �أدوات ب�سيطة ،حينها فقط فكرة
يف م�ساندتهم ،ومبا �أنني �شخ�صي ًا
بلغت اىل هذه امل�ستوى مب�ساندة
الآخرين واالفراد الذين ينتظرون
م�ساعدتي لهم البد �أن �أقوم بتنفيذها
على الفور وال�أخيب �آمالهم ،
وعندما مت تنفيذ هذا الربنامج يف
قرية معايا ،و�إ�ستفاد منه الطالب،
وبر�ؤيتي لالمهات الالتي حظني
على امل�ساعدة ومتكنن من ت�أديت
�أعمالهن ب�شكل جيد� ،سعدت كثري ًا،
و�أقول لكل من هم ب�سنى البد �أن نكون
�أفراد م�سئوولني ،و�أحب �أن �أقول لهم
حاولوا �أن ت�ست�شعروا حبكم لوطنكم.
�أر�سله ال�شاب �إي�ساق حماري.
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�صحة

"عالج جديد" حل�سا�سية الفول ال�سوداين

خل�صت درا�سة علمية حديثة �إىل �أنه
ميكن الق�ضاء على ح�سا�سية الفول
ال�سوداين تدريجيا.
و�أ�شارت الدرا�سة ،التي �أجريت على
قرابة � 500شخ�ص ،ترتاوح �أعمارهم
عاما من
بني �أربعة �أعوام و�سبعة ع�رش
ً
الواليات املتحدة و�أوروبا� ،إىل �أنه مل
يكن ب�إمكان �أي ممن �شملتهم الدرا�سة
تناول ُع�رش جرعة من الفول ال�سوداين.
وبعد تناول جرعات يومية �صغرية
جد ًا من الفول ال�سوداين ملدة عام ،متكن
ثلثا امل�شاركني من تناول حبتني كاملتني
منه.
التعر�ض املفاجئ للجرعات
وقال جورج دي توا ،الذي يعمل
ا�ست�شاريا يف م�ست�شفى �إيفيلينا للأطفال
ً
بلندن" :نتائج هذه الدرا�سة الرائدة
واعدة للغاية وتفتح الآفاق نحو القدرة
على عالج الأطفال الذين يعانون من
احل�سا�سية وال�سعي نحو تخفي�ض
التفاعالت احلادة التي يعانون منها من
جراء التعر�ض املفاجيء جلرعات الفول
ال�سوداين".
وي�ضيف دي توا ،وهو الباحث
الربيطاين الرئي�سي يف درا�سة "العالج
املناعي عن طريق الفم حل�سا�سية الفول
ال�سوداين لدى الأطفال والبالغني" التي
ن�رشتها دورية نيو �إنغالند الطبية" :هذه
�أخبار �إيجابية جداً� ،إذ �إن عدد الأطفال

الذين يعانون هذا النوع من احل�سا�سية
ت�ضاعف �أكرث من مرة يف العقدين
قد
َ
املا�ضيني فقط".
وتابع" :ي�صعب على الأطفال والعائالت
التحكم يف ح�سا�سية الفول ال�سوداين،
فلي�س �أمامهم �سبيل �سوى االلتزام ال�صارم
متاما من الفول
بامل�أكوالت اخلالية
ً
ال�سوداين و�آثاره".
ويرى دي توا �أن "العائالت تعي�ش
مرتعدة من �أي تعر�ض مفاجئ للفول
ال�سوداين� ،إذ �إن التفاعالت ميكن �أن تكون
حادة ج ًدا وقد ت�ؤدي �إىل الوفاة".
وخالل الدرا�سة ،ق�سم امل�شاركون ب�شكل
ع�شوائي �إىل جمموعات جرى �إعطا�ؤها
كب�سوالت من بروتني الفول ال�سوداين،
�أو �أحد امل�ساحيق الوهمية .وقد زيدت
اجلرعات على نحو تدريجي ،من �أجل
خلق مقاومة يف اجل�سم للفول ال�سوداين.
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درا�سة" :ال عالقة" بني الأرق واملوت املبكر

خل�ص تقرير جديد ،ن�رش يف دورية "طب
النوم"� ،إىل �أنه ال عالقة بني الأرق والوفاة
املبكرة.
يتعار�ض التقرير اجلديد مع ما ذهبت �إليه
هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية يف بريطانيا،
التي قالت �إنه �إ�ضافة �إىل تعر�ض النا�س ملخاطر
ال�سمنة و�أمرا�ض القلب والإ�صابة مبر�ض ال�سكري
من الفئة  ،2يق�صرّ الأرق متو�سط العمر املتوقع
للإن�سان.
لكن بالن�سبة لأولئك الذين يعانون من الأرق،
ف�إن القلق امل�ستمر ب�ش�أن العالقة بني احلرمان
من النوم وق�رص العمر االفرتا�ضي للإن�سان لن
تثري قلقهم بعد الآن.
لي�س من ال�سهل هزمية الأرق ،لكن هناك
بع�ض الأ�شياء التي ميكن �أن تفعلها لتح�سني
فر�ص احل�صول على نوم جيد �أثناء الليل.
وتو�صي هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية
الذين يعانون من الأرق مبمار�سة الريا�ضة خالل
اليوم وتقليل تناول امل�رشوبات التي حتتوي
على الكافيني.
كما تقول �إن التدخني والأكل بكميات كبرية �أو

كما هو معروف ،يظهر مر�ض ال�رسطان
عمليا دون �أن ن�شعر به ،وعندما ي�شعر الإن�سان
ب�أعرا�ضه ،ف�إن ذلك يعني يف الواقع �أن املر�ض قد
بلغ مرحلة متقدمة.
ومن �أجل �أن يحمي ال�شخ�ص نف�سه من هذا
املر�ض اخلبيث عليه االهتمام ب�صحته جيدا،
خا�صة �إذا كان ال�رسطان وراثيا يف العائلة (�أحد
الأبوين �أو الأخوة قد �أ�صيب مبر�ض ال�رسطان)،
�إذ يتعني على ال�شخ�ص يف هذه احلالة �إجراء
فحو�ص دورية قبل بلوغ اخلم�سني من العمر منعا
لظهور املر�ض ،مثل اكت�شاف الورم احلليمي،
�أو الأكيا�س املائية " "Cystالتي تكون حميدة
يف بدايتها ،ولكن ا�ستئ�صالها �رضوري لأنها قد

هواتفكم الذكية قد ت�سبب لكم العمى!
�أثبت علماء جامعة توليدو الأمريكية �أن
ا�ستخدام الهاتف الذكي طويال ي�ؤثر �سلبا يف
�شبكية العني ،و�إذا كان ال�شخ�ص يفعل ذلك
لعدة �ساعات يف اليوم ،ف�إن حدة ب�رصه تنخف�ض
تدريجيا وي�صاب بالعمى.
ووفقا ملعطيات العلماء ،ينبعث من �شا�شة
الهاتف الذكي �ضوء �أزرق ،قد يكون مدمرا
حقيقيا ل�شبكية العني .وقد �أجرى الباحثون
جتارب �سمحت نتائجها بتحديد كيفية انبعاث
هذا ال�ضوء من �شا�شات الهواتف الذكية ،الذي
قد ي�سبب العمى للنا�س" ،ميكن لل�ضوء الأزرق �أن
يحفز ن�شوء جزيئات �سمية �إ�ضافة �إىل ق�رص طول
موجاته" .وقال الباحثون� ،إنه كان معلوما
يف ال�سابق �أن ال�ضوء الأزرق املماثل لل�ضوء
املنبعث من �شا�شة الهاتف الذكي ي�ضعف الب�رص،
وقد �أكدت نتائج التجارب �صحة هذه املعلومات

والت�أثري ال�سيئ لل�ضوء الأزرق يف العني.
فقد اكت�شفوا �أن �ضوء �شا�شة الهاتف الذكي
ي�ؤثر �سلبا يف �شبكية العني ،وقادر على حتفيز
العمليات التي ت�سبب العمى .هذا ال�ضوء يحفز
العمليات الكيميائية التي تنتج عنها مواد �ضارة
بامل�ستقبالت ال�ضوئية – خاليا العني احل�سا�سة
لل�ضوء ،وفقدان هذه اخلاليا ي�سبب ن�شوء
ال�ضمور البقعي ،وهو مر�ض ال عالج له حتى
الآن ،وبالتايل العمى اجلزئي �أو الكلي.

تناول الكحول يف وقت مت�أخر ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
منعك من النوم جيدا.
وتت�ضمن التو�صيات الأخرى كتابة قائمة
بالأمور التي ت�ستحوذ على فكرك ،وكذلك
حماولة الذهاب �إىل النوم يف وقت مماثل كل
ليلة.
لكن ،على الرغم من �أن التقرير اجلديد قد
يبدد القلق ب�ش�أن العالقة بني الأرق والوفاة
املبكرة ،ال يزال التقرير يربط بني الأرق
و�أمرا�ض ،مثل اخلرف واالكتئاب ،ح�سبما ذكرت
�صحيفة "التاميز" الربيطانية.

ما يجب �أن نتناوله للحفاظ على وزن �صحي

كيف نحمي �أنف�سنا من ال�سرطان؟

تتحول �إىل خبيثة م�ستقبال.
وحتى يف حال خلو ال�سجل العائلي من الإ�صابة
بال�رسطان ،ف�إن ذلك ال يعني �أن ال�شخ�ص يف
م�أمن من املر�ض ،ولذا يتعني على كل �شخ�ص
بلغ من العمر � 25-30سنة �إجراء حتليل دم عام
وبيوكيميائي ومراجعة طبيب باطنية مرة كل
�سنتني� ،أما الإناث ،ف�إ�ضافة لتلك الفحو�ص،
يتعني عليهن مراجعة �أخ�صائي الأمرا�ض الن�سائية
والثدي.
كما �أنه من املفيد �إجراء تنظري للقولون واملعدة
مرة كل خم�س �سنوات ،بعد بلوغ ال�شخ�ص 35
�سنة ،وكذلك مراجعة خمت�ص بالأمرا�ض اجللدية
لفح�ص ال�شامات �إن وجدت ،خا�صة �إذا كانت
ت�سبب احلكة �أو تنزف� ،أو �إذا تغري لونها ك�أن
ي�صبح داكنا �أو فاحتا.
وبعد �سن الأربعني ،يتعني على الأ�شخا�ص �إجراء
الفحو�ص الدورية بوترية �أ�رسع ،فت�صبح مرة يف
ال�سنة ،الأمر الذي ي�سمح باكت�شاف املر�ض يف
مرحلة مبكرة ،وبالتايل ي�سهل عالجه.
و�أخريا� ،إ�ضافة للإجراءات الطبية االحرتازية،
يجب اتباع نظام غذائي �صحي ومنط حياة ن�شط.

�إعداد /هاجر حممد نور

تو�صل علماء كلية الطب بجامعة هارفرد
وخرباء م�ست�شفى الأطفال يف بو�سطن� ،إىل
ا�ستنتاج يفيد ب�أنه للحفاظ على وزن �صحي
يجب تناول مواد غذائية فقرية بال�سكريات
واحلبوب املعاجلة.

ويفيد موقع ،MedicalXpress
ب�أن العلماء ي�ؤكدون �أن هذه
املواد الغذائية ت�ساعد على
تخفي�ض خطر الأمرا�ض املزمنة.
�إ�ضافة لهذا ،دح�ض العلماء
الأطروحات التي تفيد ب�أن
هناك ن�سبة عامة للدهون
منا�سبة
والكربوهيدرات
للجميع.
وفقا لر�أي اخلرباء ،فمن
ال�رضوري �إيالء اهتمام خا�ص
بنوعية املواد الغذائية ،لذلك
ين�صحون بتناول الدهون غري امل�شبعة بدال
من الدهون امل�شبعة ،وكذلك تناول احلبوب
الكاملة واخل�رضوات بدال من الكربوهيدرات
املعاجلة.

الك�شف عن قائمة
الفيتامينات املطيلة للعمر!

ك�شف علماء عن املغذيات الـ  36املوجودة
يف مواد غذائية �شائعة ،والتي ميكن �أن "ت�ضيف
ب�ضع �سنوات �إىل حياة كل فرد منا".
ويقول الدكتور برو�س �أمي�س ،من معهد بحوث
 Oaklandمب�ست�شفى الأطفال� ،إن تناول الكثري
من الفيتامينات واملعادن مينع املر�ض وخطر
املوت املبكر .ومع ذلك ،يو�ضح �أن معظم
النا�س يعانون من نق�ص يف العديد من العنا�رص
الغذائية .وا�ستطرد �أمي�س مو�ضحا" :النظام
الغذائي مهم جدا ل�صحتنا على املدى الطويل،
لذا يجب �أكل اخل�ضار وتناول الفاكهة والتخلي عن
امل�رشوبات الغازية ال�سكرية والكربوهيدرات".
وت�شمل قائمة املغذيات الرئي�سية ،التي نُ �رشت
يف جملة Proceedings of the National
 :Academy of Sciencesفيتامني  Aو B1و
 B2و B6و B12و Biotinوفيتامني  Cو،E
بالإ�ضافة �إىل  Cholineو Folic acidوNiacin
وفيتامني  B5والكال�سيوم والكلوريد و
 Chromiumو Cobaltو CopperوIodine
واحلديد ،وكذلك  Molybdenumوالفو�سفور
والبوتا�سيوم وال�صوديوم و Sulfurوالزنك
وفيتامني  Kوال�سيلينيوم وفيتامني  Dو�أحما�ض
�أوميغا  3واملغني�سيوم و CholineوTaurine
وPyrroloquinoline
وErgothioneine
 Quinoneو Queuineو .Carotenoidsوقال
الدكتور �أمي�س �إن حوايل  70%من النا�س يف
الواليات املتحدة يعانون من نق�ص يف فيتامني
 Dال�رضوري ل�صحة العظام والقلب والدماغ ،و�أن
ما ي�صل �إىل  60%يفتقرون �إىل فيتامني  ،Eالذي
يحمي من تلف اجللد والعني .وتو�صل �أمي�س �إىل
النتيجة الأخرية من خالل تقييم الأبحاث التي
�أجراها مع زمالئه ،بالإ�ضافة �إىل علماء �آخرين

من جميع �أنحاء العامل.
وت�ستند الدرا�سة �إىل النظرية القائلة �إنه عندما
يفتقر ال�شخ�ص لبع�ض الفيتامينات واملعادن،
ي�ستخدم اجل�سم العنا�رص املغذية الالزمة
ل�ضمان بقائه .وهذا بدال من ا�ستثمار املغذيات
يف م�ساعدتهم على العي�ش لفرتة �أطول �أو الوقاية
من املر�ض .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ؤدي
نق�ص فيتامني � Kإىل ا�ستهالك ال�شخ�ص للفيتامني
املرتاكم يف ج�سده ،ل�ضمان جتلط الدم ب�شكل
�صحيح ،بدال من ا�ستثماره يف جمال �صحة القلب.
ويف حني �أن نق�ص "فيتامينات �إطالة العمر" قد ال
يعر�ض �شخ�صا ما خلطر املوت املبا�رش� ،إال �أنه
ميكن �أن ي�سبب �رضرا تدريجيا ي�صبح وا�ضحا يف
احلياة الحقا .وعلى الرغم من �أن عوامل حمددة
من النظام الغذائي ميكن �أن ت�سبب املر�ض ،مثل
العدوى وعلم الوراثة ،ف�إن الأكل اجليد يقوي
جهاز املناعة ،لذلك ميكن مكافحة البكترييا
امل�سببة للأمرا�ض .وت�شري الأبحاث ال�سابقة �إىل
�إمكانية الوقاية من �أكرث من  50حالة وراثية
عن طريق تناول مكمالت غذائية عالية اجلرعة.
وبينما ميكن عك�س بع�ض الأ�رضار الناجمة
عن نق�ص املغذيات مبجرد �أخذ الفيتامينات
واملعادن بكميات كافية ،ميكن �أن يكون تلف
احلم�ض النووي دائما .ويقول �أمي�س �إنه ميكن
لالحتاد الأوروبي �أن يوفر  4مليارات يورو (3.5
مليار جنيه �إ�سرتليني) من خالل احلماية من
ه�شا�شة العظام ،لو �أن النا�س تناولوا فيتامني
 Dومكمالت الكال�سيوم.
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�شبابيات

ال�شباب� ...أمل امل�ستقبل!!!
كلمة ال�شباب ..كلمة رنانة
 ..براقة � ..أخاذة  ..كيف ال
 ..وهي حتمل يف جوفها الفتوة
والأ�صالة ..
ال�شباب هم �صمام الأمان ،
وقوة للأوطان  ،ونحن من
خالل هذه الإ�ضاءات  ،نتطلع
�إىل امل�ستقبل الذي يحتفي ..
ويربي  ..وي�ستثمر  ..ويحمي
ال�شباب ..لأن ال�شباب هم
مقيا�س تقدم الأمم وت�أخرها ،
ومعيار رقيها وانحطاطها.
طاقات ال�شباب وامل�ستقبل
..
ال�شباب هم م�صدر االنطالقة
للأمة  ،وبناء احل�ضارات ،
و�صناعة الآمال  ،وعز الأوطان ،
ولذلك هم ميلكون طاقات هائلة
ال ميكن و�صفها  ،وبال�سهو
عنها يكون االنطالق بطيئا ،
والبناء ه�شا  ،وال�صناعة بائدة
 ،واملذلة وا�ضحة  ،والتطلع
املن�شود هو اكت�شاف
الطاقات لل�شباب  ،ومن
ثم توجيهها �إىل من يهتم
بها ويفعلها التفعيل
املدرو�س  ،حتى يتم
ا�ستثمارها  ،واعترب
ب�أن هذا امل�رشوع
اال�ستثماري له �أرباح م�ضمونة
متى ما وجد اهتماما بالغا
من احلكومات وامل�ؤ�س�سات
 ،والتطلع املن�شود من خالل
هذا املحور هو عملية تعديل
�إيجابي تتناول طاقة ال�شاب
وتنميها  ،حتى يكت�سب املهارة
والإتقان ,

وينبغي �أن يكون تنفيذ
التدريب من خالل الو�سيلة
العالجية – وتهدف �إىل
ت�صحيح الأخطاء  ،ثم الو�سيلة
الفعالة التي تهدف �إىل �إعانة
مبا�رشة للممار�سة والتطبيق
 ،ثم الو�سيلة الإبداعية التي
تهدف �إىل زيادة الدافعية نحو
التجديد والإبداع.
ومن املعلوم انه ومع
جتدد الثقافات وانت�شار
العلوم والتقنية  ،اجته بع�ض
ال�شباب �إىل الأخذ بزمام النتاج
الثقايف الكا�سد الذي يه�شم
املبادئ  ،ب�سبب الفراغ الذي
يعد �سم احلياة  ،وقاتل الإبداع
 ،ومبيد الطموح  ..كيف ال يكون
ذلك ونحن ن�شاهد �ضعف واقع
بع�ض ال�شباب اليوم  ،فهم �إما
على الطرق �سائرون � ،أو على
ال�شبكات العنكبوتية غافلون ،
�أو عرب �شا�شات الف�ضاء غارقون
 ،وما نق�صده هو ق�ضاء الوقت
على ذلك �أو غريه يف غري املفيد
..
�إنه عندما ُيفكر يف الق�ضاء
يف
الفراغ
على
ة
حيا

ال�شباب مب�شاريع حتفظ
�أ و قا تهم
 ،وجتذب
�أنظارهم  ،وتفتق �إبداعهم ،
يكون ذلك عونا على امل�ستقبل
امل�رشق الرباق الذي ينبئنا
بقدوم ح�ضارة قوية ت�سهم
يف دفع عجلة التقدم والبناء

 ،وعلى ذلك ينبغي �أن يكون
امل�ستقبل يهتم بجميع فئات
يـ�ستفاد منه ،
ال�شباب  ،فالكل ُ
والتطلع لي�س ال�ستثمار املبدع
واملوهوب فقط  ،بل يكون ذلك
لكل �شاب حتى تتنوع الطاقات
ويقتل الفراغ..

البنــاء يف خدمة ال�شباب ..
َّ

وب�شكل عام يحظى ال�شباب
يف جميع املجتمعات بالعناية
والرعاية �أكرث من �أي ٍ
فئة �أخرى

كي يتمكنوا من تطبيق �أفكارهم
على �أر�ض الواقع ،كما يجب
حمايتهم من �أنف�سهم �أو ًال ،ومن
رفقاء ال�سوء ثاني ًا ،ويكون
هذا بالرتبية ال�سليمة منذ
الطفولة ،و�إحكام رقابة الأهل
على الأبناء كي ال ينحرفوا مع
ال�سيئني ،فالكثري من ال�شباب
ً
�ضحية للتدخني وتعاطي
يقعون
املخدرات وغريها من الأ�شياء

اذن ماذا يجب ان نقوم به
الحتواء ال�شباب وبناء م�ستقبلهم
وحتقيق �آمالهم :
 تثقيف املجتمع بالتعاملالأمثل مع �أخطاء ال�شباب ..
 �رضورة تفعيل البناءالرتبوي والربامج الوقائية
من خالل املدار�س يف جميع
مراحلها
 تفعيل النوادي الثقافيةوالريا�ضية داخل الأحياء
والإ�سهام يف �إعداد القائمني
عليها
 تكثيف النواديال�صيفية ودعمها

وو�ضع اخلطط الإبداعية يف
ارتقاءها ..
 تكثيف املخيمات ال�شبابيةالتي حتتفي وحتمي وتربي
وت�ستثمر ال�شباب ب�شكل متوا�صل
..
 �إعداد قنوات ف�ضائية تهتمباهتمامات وهموم وتطلعات
ال�شباب
النظر يف �إعادة �صياغةاملناهج ب�شكل يلبي طموحات
ال�شباب.
 �إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�شبابيةاحلكومية واخلا�صة التي تظهر
الإهتمام  ،وتظهر التناف�س

من فئات املجتمع ،لأنهم عماد
امل�ستقبل والأمل الذي ترتكز عليه
طموحات الدول واملجتمعات
وحتى الأهل ،فاجلميع ينظر
لل�شباب ب�أنهم عدة امل�ستقبل،
و ا لطر يق لتحقيق
جميع
التقدم يف
جما ال ت

احلياة ،فهم ميتلكون
الطاقة الالزمة للتغيري،
وي�ستطيعون �أن ي�صنعوا فرق ًا
ٍ
�شيء يعزمون على
حقيقي ًا يف �أي
م�رشوع يكونون
تنفيذه ،ويف �أي
ٍ
جزءا منه ،فما ميلكونه من
ً
ٍ
قوة ج�سدية مقرونة باحلما�سة
واالندفاع ،يجعل منهم طاقة
كبرية يمُ كن ا�ستغاللها لتحقيق
الأف�ضل.
فهم �أ�صحاب الأفكار املنطلقة
للحياة ،وميلكون االندفاع
الالزم لتغيري امل�ستقبل ،فدائم ًا
ميتلك ال�شباب فكر ًا خمتلف ًا
وم�شاريع ًا كثرية ،ودائم ًا لديهم
وجهة نظر خمتلفة نحو الأمور،
لذلك ينبغي منح ال�شباب
الفر�صة كي ُيثبتوا كفاءتهم.
يجب �أن يكون معظم االهتمام
موجه ًا نحو ال�شباب ،من خالل
االهتمام بتثقيفهم وتعليمهم

التي تُ دمر �شباب امل�ستقبل،
لكن الرتبية ال�سليمة والرقابة
متنع ح�صول كل هذا ،كما يجب
االهتمام بن�رش الوعي بينهم،
وتنمية عقولهم وتعليمهم
التمييز بني ال�صحيح واخلط�أ،
و�إخراج جميع الأفكار ال�سيئة
من �أدمغتهم ،وتزويدهم بالفكر
ال�سوي ال�سليم الذي ي�أخذ
ٍ
م�ستقبل مبهر
ب�أيديهم نحو
واعد ،ومينعهم من االجنراف
باجتاه الأفكار املتطرفة.
من �أراد �أن ي�صنع لوطنه و�أمته
م�ستقب ً
ال زاهر ًا ،فعليه �أن يهتم
بال�شباب ،ومن �أراد �أن يرى
نتاج ًا فريد ًا متميز ًا ،فعليه
�أي�ض ًا �أن يهتم بهم ،فاملجتمع
الذي يهتم ب�أبنائه و�أطفاله
ويعطي �أف�ضل ما لديه لهم ،ف�إمنا
ُ
هو يهتم بامل�ستقبل ،فالإن�سان
ُي�شبه النبتة ال�صغرية التي
حتتاج �إىل الرعاية وال�سقاية
والعناية ،فمن ي�سقيها طيب ًا
�سيجد الطيب بكل ت�أكيد ،ومن
ُيهملها لن ي�ستطيع ال�سيطرة
على �أغ�صانها عندما تت�شابك،
ولن ي�ستطيع �أن يلوم الريح �إن
ك�رستها لأنه مل يحميها جيد ًا،
لذلك يجب �أن ُيحافظ املجتمع
على �شبابه لأنهم خيمة الوطن
ودرعه احل�صني وقوته الكامنة
وعماده الذي ال يلني ،وهم الأمل
الباقي الذي يعلي �ش�أن الأمة
و�سيثبت �أن التجدد م�ستمر،
ُ
مرهون بالعقول
و�أن اخلري كله
ٌ
الفتية املتوهجة التي ت�ضج
باحلياة واحلما�سة واالندفاع
وحب التطور.
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بعد تر�شحه للمو�سم الثاين على التوايل جلائزة �أف�ضل العب يف �أفريقيا :

�صالح يف�صح عن �أحالمه مع ليفربول
�أكد الدويل امل�رصي ومهاجم
ليفربول ،حممد �صالح� ،أنه �سعيد
مبا حققه يف الدوري الإجنليزي.
وقال �صالح ،يف ت�رصيحات لـ"بي بي
�سي"� ،أول �أم�س الأربعاء�" :أنا �سعيد مبا
حققته .فخور بالأرقام القيا�سية التي
و�صلت لها ،خا�صة يف نادي عريق مثل
ليفربول" .و�أ�ضاف�" :أمر رائع �أن �أكون
�أ�رسع العب ي�سجل  50هدفا مع الريدز،
لكنني بحاجة لال�ستمرار ،وحتقيق
املزيد من الأهداف ،منها �أن �أ�صل �إىل
 100هدف" .وتابع حامل لقب هداف
الدوري الإجنليزي" :عندما �أنظر خلفي،
�أجد �أن ما �أجنزته مع ليفربول �أمر يدعو
للفخر" .ووا�صل" :عندما جئت �إىل هنا
يف البداية ،كان لدي حلم ،و�أ�شياء يف
عقلي �أريد حتقيقها ،وكنت قريبا جدا
من �أحد هذه الأحالم ،لكننا خ�رسنا يف
املباراة النهائية (دوري الأبطال) ،و�أعتقد �أننا ن�سري يف الطريق ال�صحيح" .و�أو�ضح �صالح �أنه يتحفز من خالل تذكري نف�سه
ب�أنه يريد حتقيق الألقاب اجلماعية مع ليفربول .واختتم ت�رصيحاته" :يف املو�سم املا�ضي كنا قريبني جدا من حتقيق
�أحد الألقاب ،لكن يف النهاية مل نفز ب�شيء ،والفوز بالألقاب مع النادي يحفزين �أكرث من الألقاب الفردية� .أريد الفوز
بلقب هنا لأنني �أحب ليفربول" .يذكر �أن حممد �صالح تر�شح للمو�سم الثاين على التوايل جلائزة �أف�ضل العب يف �أفريقيا
من "بي بي �سي" مع املغربي املهدي بنعطية ،وال�سنغاليني �ساديو ماين وكاليدو كوليبايل والغاين توما�س بارتي.

بعد انتهاء فرتة التوقف الدويل:

بعد عودته من مع�سكر الأرجنتني:

ديباال يرد على اهتمام بايرن ميونخ

رد الأرجنتيني باولو ديباال ،مهاجم يوفنتو�س� ،أول �أم�س الأربعاء ،على
ؤخرا ،حول رغبة بايرن ميونخ يف التعاقد معه .وقال
الأنباء التي ترددت م� ً
ديباال ،يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة "بيلد" الأملانية�" :أنا �سعيد باللعب
يف يوفنتو�س ،لدينا �أهداف كبرية لتحقيقها ..هذا ما �أركز عليه مع النادي
حاليا" .و�أ�ضاف�" :سوق االنتقاالت ال ميثل م�شكلة بالن�سبة يل" .و�سيخو�ض
ديباال مرانه الأول مع يوفنتو�س ،غدا اخلمي�س ،بعد عودته من مع�سكر
الأرجنتني .جدير بالذكر �أن مباراة الأرجنتني واملك�سيك الودية الأخرية،
�شهدت ت�سجيل ديباال لهدفه الأول بقمي�ص التاجنو ،خالل االنت�صار (.)2-0

بر�شلونة �ضد �أتلتيكو مدريد ..هجوم ناري ي�صطدم بدفاع �صلد قفزات ومفاج�آت يف ت�صنيف
 2018للتن�س

تعود مناف�سات الليجا �إىل النور
جمددا ،بعد انتهاء فرتة التوقف
الدويل ،حيث ت�شهد اجلولة الـ 13قمة
الأ�سبوع ،يف املباراة التي �ستجمع
بر�شلونة و�أتلتيكو مدريد ،على ملعب
واندا ميرتوبوليتانو .ويدخل الفريقان
ب�أهداف خمتلفة يف موقعة يوم ال�سبت،
حيث ي�سعى الفريق الكتالوين لتو�سيع
الفارق �أمام مالحقيه� ،إذ يحتل
ال�صدارة بـ 24نقطة ،بينما يهدف
الروخيبالنكو�س �صاحب الـ 23نقطة
للفوز واالرتقاء ل�صدارة الليجا.
يجيد �إرني�ستو فالفريدي ا�ستثمار خط
هجومه القوي ،بقيادة الأرجنتيني
ليونيل مي�سي والأوروجوياين لوي�س
�سواريز ،ولكل منها � 9أهداف يف البطولة ،ليرتبعا على قائمة الهدافني حتى الآن .ولكن على اجلانب الآخر،
يوا�صل دييجو �سيميوين اهتمامه بالنواحي الدفاعية ،التي دائما ما يبحث عنها يف املقام الأول ،فلم يعد
هناك جديد ب�أن يكون �أتلتيكو مدريد �أقل الفرق ا�ستقباال للأهداف ،فقد �سبق و�أن حقق ذلك يف �آخر  3موا�سم،
بخالف احلايل الذي ا�ستقبلت فيه �شباكه � 8أهداف فقط .ويعلم بر�شلونة جيدا طريق مرمى �أتلتيكو مدريد يف
ال�سنوات الأخرية ،خا�صة يف مباريات الدوري ،كما يجد مي�سي متعة يف هز �شباك الفريق العا�صمي ،والتي
كان �آخرها املو�سم املا�ضي ،عندما �سجل هدف املباراة الوحيد يف لقاء الدور الثاين ،والذي ح�سم اللقب
بن�سبة كبرية للبلوجرانا .وميثل مي�سي و�سواريز قوة هجومية ا�ستثنائية لفالفريدي ،حيث ميتاز الثنائي
بدرجة تفاهم كبرية ت�سهل من جهود الفريق للو�صول �إىل مرمى اخل�صوم ،فقد عاد الربغوث بقوة من الإ�صابة
و�سجل هدفني يف لقاء ريال بيتي�س ،كما مير �سواريز بحالة رائعة وح�صل على جائزة العب �شهر �أكتوبر.
و�سجل بر�شلونة  34هدفا حتى الآن يف الليجا ،منهم  23ملهاجميه ،مي�سي و�سواريز ودميبلي واحلدادي،
وهو ما يو�ضح قيمة هذا اخلط ،رغم االنتقادات التي يتعر�ض لها فالفريدي ب�سبب �أ�سلوب اللعب .وال مير
�أتلتيكو مدريد ب�أف�ضل فرتاته يف الأ�سابيع الأخرية ،فالفريق ا�ستعاد عافيته م�ؤخرا بفوزين معنويني �أمام
بورو�سيا دورمتوند ثم �أمام �أتلتيك بيلباو يف الثواين الأخرية ،ولكنه يعاين دائما من عدم حتقيق نتيجة �إيجابية
ب�شكل مريح .ويتلقى بطل ال�سوبر الأوروبي �أهدافا قليلة بالفعل �أمام فرق الليجا ،ولكن هذا ال مينع من وقوع
مدافعيه يف �أخطاء �سهلة ،ولعل املباراة املا�ضية �أمام بيلباو ك�شفت عن عيوب باجلملة يف اخلط اخللفي.
و�سي�أمل �سيميوين ب�أن يكون عودة العنا�رص الأ�سا�سية كدييجو جودين ولوكا�س هرينانديز وخو�سيه خيمينيز
فر�صة ال�ستعادة �صالبة دفاع الروخيبالنكو�س ،الأقوى يف الليجا حتى الآن� ،أمام هجوم بر�شلونة الناري.

�أُ�سدل ال�ستار على مو�سم التن�س بنهاية البطولة اخلتامية ،حيث يتبقى فقط
نهائي ك�أ�س ديفيز ،اليوم اجلمعة ،بني فرن�سا وكرواتيا .وبنهاية املو�سم،
�شهدت املراكز الـ 20الأوىل يف الت�صنيف العاملي ،تغيريات عديدة ،عما كانت
عليه يف املو�سم املا�ضي .وخرج من هذه القائمة العديد من الأ�سماء البارزة،
مثل "�أندي موراي و�ستان فافرينكا وتوما�س بريديت�ش وجريجور دمييرتوف
وجو ويلفريد ت�سوجنا وديفيد جوفني وجاك �سوك" .وحل حمل الأ�سماء ال�سابق
ذكرها جمموعة جديدة ،من �أمثال كارين خا�شانوف وبورنا ت�شوريت�ش وكايلي
�إدموند .وبالن�سبة لأبرز القفزات التي حدثت يف الت�صنيف العاملي الأخري،
باملقارنة مع نهاية املو�سم املا�ضي ،ت�صدر نوفاك ديوكوفيت�ش القائمة
بت�صدره الت�صنيف ،بعدما �أنهى  2017يف املركز  12عامل ًيا .وارتقى كارين
خا�شانوف �إىل املركز  11عامل ًيا ،بعدما �أنهى عام  2017يف املركز  ،45كما
احتل بورنا ت�شوريت�ش املركز  12عامل ًيا ،بعدما �أنهى املو�سم املا�ضي يف
الت�صنيف  .48وقفز فابيو فونيني  14مركزً ا ،ب�إنهاء  2018يف الت�صنيف 13
عامل ًيا بعدما كان يف املركز  27عامل ًيا العام املا�ضي ،وو�صل كايلي �إيدموند
�إىل املرتبة  14عامل ًيا ،بعدما كان يف املركز  .50وت�ألق الالعب اليوناين
ال�شاب �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س ،ب�إنهاء املو�سم يف املركز  15عامل ًيا،
بعدما �أنهى العام املا�ضي يف املركز  89عامل ًيا� .أما �آخر �أبرز التغيريات يف
املراكز الـ 20الأوائل عامل ًيا ،فكانت من ن�صيب دانييل ميدفيديف الذي �أنهى
يف املركز  ،16بعدما تواجد يف املركز  65عامل ًيا بنهاية العام املا�ضي.
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�سرياك ت�سفوم و�أديام ت�سف�أمل يلخ�صان الت�ألق الإرتري يف ك�أ�س افريقيا

�سيطرة �إرترية التقهر على �سباقات ال�سرعة �ضد ال�ساعة للفردي

و ليكتب يف
نف�سه رقم
ماكينة االلقاب االرترية يف من�شط الدراجات
الهوائية التكل والمتل" هذا م�أثبتته االيام
والبطوالت القارية منذ فرتة طويلة وحالة
فريدة تتجدد فرتة �إثر �أخرى  ،وهاهو احلال
يتكرر يف م�ضمار العا�صمة ا�سمرا احلا�ضنة يف
هذه االيام الن�سخة االوىل من بطولة "ك�أ�س امم
افريقيا"  ،حيث طغى اللون اخلا�ص مبنتخبنا
الوطني على بقية االلوان ...
عالقة متجددة مع االنت�صارات
والتتويجات
تكملة لإجنازات اليوم االفتتاحي
� ،إ�ستمر منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية يف عزفه املنفرد و�إكت�ساحه
ملن�صات التتويج ببطولة "ك�أ�س افريقيا
للدراجات الهوائية" التي تقام حاليا يف
العا�صمة ا�سمرا وتتوا�صل لغاية اخلام�س
والع�رشين من نوفمرب احلايل.
و�أقيم �أم�س اخلمي�س �سباقني لل�رسعة
�ضد ال�ساعة للفردي يف فئتي الرجال
وال�سيدات و�سط ح�ضور كبري من الوزراء
وكبار امل�س�ؤولني وح�شد غفري من
اجلماهري ،حيث كانت الغلبة يف كليهما
ملنتخبنا الوطني الذي عرف كيف يحتل
من�صات التتويج دون منازع بفوز
�سرياك ت�سفوم و�أديام ت�سف�أمل باملعدن
النفي�س .
عند الثامنة �صباحا على م�ضمار
ظظرات – ظعدا كر�ستيان بالعا�صمة
ا�سمرا  ،كان املوعد مع �رضبة البداية
لليوم الثاين من الن�سخة الوليدة لبطولة
"ك�أ�س افريقيا"  ،حيث جرت العادة يف
مثل هذه ال�سباقات ان تعطى االولوية
ل�سباق ال�سيدات وهو ماح�صل يف هذه
البطولة .
وعرف �إ�ستحقاق ال�سيدات م�شاركة
�أربعة منتخبات هي �إرتريا اثيوبيا جنوب
افريقيا ونيجرييا  ،حيث �إ�صطففن 16
مت�سابقة يف خط البداية لل�سباق الذي
�إمتد مل�سافة  18كيلومرت �أي مايعادل
دورة واحدة يف امل�ضمار.
وكانت الكلمة العليا واالخرية يف هذا
ال�رصاع من ن�صيب النجمة االرترية ال�شابة
�أديامل ت�سف�أمل التي حققت لقب �أ�رسع
مت�سابقة يف اال�ستحقاق بعد �أن قطعت
امل�سافة املقررة يف ظرف زمني قدره
( 26دقيقة و 16ثانية) مبعدل �رسعة
و�سطي ناهز ( 41.1كيلومرت يف ال�ساعة
الواحدة).
وجاءات االثيوبية حمرت �أ�سقدي
قربيوهن�س باملركز الثاين بعيد ت�أخرها
بفارق ( 20ثانية) وبتوقيت زمني قدره
( 26دقيقة و 36ثانية) � ،أما املركز
الثالث ف�أل مل�صلحة اجلنوب افريقية
ليزيل جوردان.
وعلى �صعيد الفئة ملادون  23عاما
 ،ظفرت املت�سابقة ال�شابة البالغة (20
عاما) �أديام ت�سف�أمل باملركز االول ،
متفوقة على االثيوبية حمرت �أ�سقدي
قربيوهن�س  ،وحازت االثيوبية االخرى
برهان فقادو �أبرها على املركز الثالث.
و�شاركت البالد يف هذا ال�سباق من

خالل �أربعة مت�سابقات هن �أديام ت�سف�أمل
التي ح�صدت حتى الأن  3ميداليات
ذهبيات وخرجت بالعالمة الكاملة منذ
بداية ال�سباق �إثر فوزها مع املنتخب
الوطني باملركز االول يف �سباق ال�رسعة
�ضد ال�ساعة للفرق � ،إىل جانب كل من
ديانا داويت  ،لتي مكائيل ف�سهاي
وب�رسات قربم�سقل.
�سباق للتاريخ
عقب �إختتام �سباق الرجال �إجتهت
�أنظار املتابعني واجلماهري �صوب �سباق
الرجال الذي �ضم فئتي الكبار وملا دون
الثالثة والع�رشين عاما  ،وذلك مب�شاركة
�ستة منتخبات هي نيجرييا  ،رواندا ،
اثيوبيا  ،ارتريا  ،بنني وم�رص.
و�أرت�أت اللجنة الفنية لل�سباق التي
تقودها املفو�ضة العام للبطولة
الربتغالية � /إيزابيال فرنانديز اىل
تق�سيم امل�شاركني يف ال�سباق البالغ
عددهم  17دراجا اىل جمموعتني وفقا
للرتتيب احلايل للدراجني يف الت�صنيف
القاري التابع لالحتاد الدويل.
وعلى �ضوء هذا الرتتيب � ،ضمت
املجموعة مت�سابقني من منتخبات بنني
 ،نيجرييا  ،وم�رص وواحد من اثيوبيا  ،فيما
جاءت املجموعة الثاين التي ت�ألفت من
ثمانية دراجني � ،ضامة رباعي منتخبنا
الوطني وثنائي املنتخب الرواندي
واثنني من منتخب رواندا.
وكان املركز االول يف االنطالقة من
ن�صيب �سرياك ت�سفوم الذي قدم �أداء
الفتا يف الدورة االوىل من ال�سباق التي
�إمتدت مل�سافة ( 18كيلومرت) يف ظرف
زمني ( 21دقيقة و 15ثانية).
وانطلق الدراج الرواندي مو�سيي
موجي�شا من املركز الثاين لهذه
املجموعة � ،أما �أرون دبرظني فكان
مركزه هو الثالث من حيث االنطالقة
يف هذه املجموعة  ،تبعه دانئيل هبتي
مكائيل من منتخبنا الوطني ومن ثم
دراج املنتخب االثيوبي مت�سقن برو على
ح�ساب ر�ضوان �صالح زميله يف املنتخب
الوطني و�سامئيل موجي�شا من منتخب
رواندا  ،يف حني كان �أخر املنطلقني
يف هذه املجموعة وال�سباق هو االرتري
ال�شاب هينوك مل�ؤبرهان.
وبعد مناف�سة حمتدمة و�رصاع مفتوح
يف مواجهة رياح عاتية
مليئ
وم�ضمار
بالت�ضاري�س احلادة
و�صعود العقبات  ،حل
�سرياك ت�سفوم يف خط
النهاية بتوقيت زمني
قدره ( 42دقيقة
و 50ثانية) مبعدل
�رسعة و�سطي ا�ستقر
عند ( 50.4كيلومرت
يف ال�ساعة الواحدة) ،
ليرتبع على �صدارة
والريادة
امل�شهد
بكل جدارة ومتيز ،

ا لو قت
قيا �سي
خا �ص
بهذ ا
امل�ضمار
.

�إ بن
ا لـ
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ر بيعا )
تفوق بهذا التتويج
على نف�سه وحقق الذهبية
الثانية له يف البطولة  ،بعد االوىل التي
نالها مع منتخبنا الوطني يف اليوم
االفتتاحي  ،لي�ؤكد على �أحقية �إختياره
لت�شكيلة املدرب �سام�سوم �سلمون
الذي ف�ضله على عدد من جنوم اللعبة
املحرتفني  ،ويثتب يف نف�س الوقت �أنه
يف قمة م�ستواه.
ور�شحت االراء والتعليقات �أن يكون
هذا التوقيت الزمني اجلديد الذي
دونه �سرياك ت�سفوم هو اال�رسع يف هذا
امل�ضمار على الرغم من اختالف االزمنة
وتغري املعطيات.
وذهب املركز الثاين يف ال�سباق للدراج
االرتري وقائد منتخبنا الوطني �أرون
دبرظني الذي �أكمل ال�سباق يف توقيت
زمني ا�ستقر عند ( 44دقيقة و 19ثانية)
�أي بفارق دقيقة واحدة و 28ثانية  ،وهو
فارق زمني �شا�سع قلّ نظريه يف هكذا
ا�ستحقاقات قارية باللعبة.
ومل تخرج امليدالية الربونزية واملركز
الثالث عن خزائن منتخبنا الوطني � ،إذ
جنح الدراج ال�شاب دانئيل هبتي مكائيل

من الفوز بهذا املركز  ،بعدما جنح يف
حتقيق توقيت زمني قدره ( 44دقيقة
و 32ثانية)  ،ليكون يف الوقت نف�سه
�أف�ضل الدراجني ال�شاب ويتوج بذهبية
الفئة العمرية ملادون  23عاما.
و�أكمل الدراج ال�شاب  /هينوك
مل�ؤبرهان الرباعية االرترية يف الرتتيب
العام بعيد فوزه باملركز الرابع بعدما
�سجل زمنا ( 45دقيقة و 22ثانية).
وكان �أف�ضل مركز للدراجني الغري
االرتريني هو من م�صلحة الدراج االثيوبي
مت�سقن برو الذي جاء خام�سا بر�صيد
زمني بلغ (  46دقيقة و 40ثانية)
مت�أخرا بفارق  03دقائق و 50ثانية.
املركز ال�ساد�س -:مو�سيي موجي�شا
رواندا
املركز ال�سابع� -:سامئيل موجي�شا رواندا
املركز الثامن -:ر�ضوان ابراهيم اثيوبيا
املركز التا�سع -:توفيق �أحمد م�صر
املركز العا�شر -:املايو منق�ستو اثيوبيا
وقفة مع الت�صريحات
ويف لقاء �صحفي عقب ال�سباق  ،اكد
مدرب منتخبنا الوطني الكابنت� /أن
ال�رس وراء هذه التتويجات يكمن يف العمل
امل�ستمر والتدريب املتوا�صل  ،ولعل
ال�سباقات امل�ستمرة التي تقام باالقليم
االو�سط على وجه اخل�صو�ص هي املحرك
الدافع لهذه اال�ستمرارية  ،دون �أن ين�سى
اىل اال�شارة التفاهم واالن�سجام والروح
اجلماعية التي تتواجد باملنتخب الوطني
خ�صو�صا وان الدراجني يخو�ضون مثل
هذه ال�سباقات الول مرة يف م�شوارهم.
وحول الطفرة امل�سجلة يف االزمنة
والنتائج املحققة  ،يقول �سام�سوم
�سلمون يف ت�رصيحاته بانه را�ضي عن
كمية املواهب اجلديدة يف ال�ساحة
املحلية ونوعيتها  ،لي�شري ب�أن العرو�ض
التي قدمها جنوم اللعبة يف اليومني
االوليني للبطولة ي�ؤكد بال�شك ب�أن
اجليل احلايل يوازي نف�س الإمكانيات
التي كان ميتلكها النجوم املحرتفني
للعبة من �أمثال دانئيل تخلي هيمانوت
 ،ناتنائيل برهاين  ،خم�سب دب�ساي ،
مرهاوي قدو�س وت�سفوم عقباماريام.
ويربهن الكابنت � /سام�سوم على ذلك
باال�شارة اىل التوقيت الزمني امل�سجل
يف كال ال�سباقني  ،هذا دون النظر اىل
االكت�ساح امل�ستمر ملنتخبنا الوطني
ملن�صات التتويج.
من جهته �رصح الفائز بلقب �سباق
ال�رسعة �ضد ال�ساعة للفردي �سرياك
ت�سفوم بالقول " �أوال
نهنئي �أنف�سنا على
النتيجة امل�سجلة ..
وكان ال�سباق �صعبا
خ�صو�صا يف مواجهة
الرياح القوية  ،وان
حتقق
االنت�صار
بعد تدريبات �شاقة
على ال�صعيدين
الفردي واجلماعي ،
م�رسور بالنتيجة
و�أنا
ٌ
النهائية خ�صو�صا
وان احلظ كان
يدير ظهره يل يف

عد�سة :كربوم ظهايي

اال�ستحقاقات ال�سابقة ،
حيث كنت �أتعر�ض
العطال على م�ستوى
الدراجة و�أ�سباب
�أخرى كانت
جتعلني �أبتعد
عن من�صات
ا لتتو يج
واقول
،
هذا
ان
الن�رص ماهو
اال البداية
و ا لقا د م
�سيكو ن
�أف�ضل ".
من
جهته � ،أ�شار
�صاحب املركز
الثالث يف
�سباق النخبة
و ا لفا ئز
بذ هبية
�سباق الفئة
ا لعمر ية
ملادون 23
عاما دانئيل
هبتي مكائيل
اىل انهم مل
يجدوا �أي �صعوبة يف �أثناء
ال�سباق ولتحقيق املراكز
االوىل وذلك لال�ستعدادات الكبرية التي
�أجروها  ،لي�شري بان املناف�سة مق�صورة
بني �أفراد الفريق الواحد لعدم وجود
مناف�سني �أقوياء بال�سباق  ،م�ؤكدا ب�أن
ال�سباق الذي يتطلب العمل اجلماعي هم
على �إ�ستعداد لتنفيذ التعليمات الالزمة
للمدرب .
�أما يونا�س زكريا�س مدرب ال�سيدات ،
ف�أ�شار اىل انه اختار الت�شكيلة املنا�سبة
لهذا ال�سباق والتي تو�صل اليها بعد
التدريبات املتوا�صلة  ،منا�شدا اىل
القاء ال�ضوء لريا�ضة الدراجات الهوائية
الن�سوية والعمل لتن�شيط هذا الفئة
اليجاد خيارات �أكرب.
بدورها �أ�شارت الفائزة بلقب �سباق
ال�سيدات للفردي �أديام ت�سف�أمل عن
�سعادتها البالغة بالتتويج بلقب
البطولة القارية خ�صو�صا وان الرقم
امل�سجل يفوق بكثري التوقيت الذي
كانت ت�سجله يف التدريبات ال�سابقة
للبطولة  ،مهدية ال�شكر للمدرب
الوطني يونا�س زكريا�س على اجلهد
والدعم الذي وجدته منها.
وت�سلم الفائزون باملراكز االمامية
اجلوائز وامليداليات امللونة من
مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري/
زمدي تخلي ورئي�س االحتاد العام
للدراجات الهوائية ال�سيد /تولدي
يوهن�س ومبعوث االحتاد االفريقي
ال�سيد /حممد ب�شري.
هذا و�سوف تتوقف مناف�سات
البطولة اليوم اجلمعة ليوم راحة  ،على
�أن ت�ست�أنف البطولة غدا ال�سبت من خالل
�سباق الطريق الق�صري  ،على �أن تختتم
يوم ال�سبت ب�سباق الطريق الطويل.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()48

اقوال ماثورة

�أطول فتاة بالعامل بعمر � 11سنة!!

�إعداد/عادل �صالح

�صدى
وا�سرتاح اجلمل..
احلروف على عتبات الكفاح و�سدرة الأمل
جمال بحالياي
انه الن�صر احلقيقي بعد طول �صرب و�صمود اليجيد فعلهما و�صنعهما غري هذا
ال�شعب الإ�ستثنائي الفريد -واجلماهري الطليعية ال�شاخمة ..
انت�صر �سنام اجلمل وكاهله القوي املتني على كل تر�سانات الإمربيالية
وتواط�ؤات الإ�ستعمار وا�ستهدافاتها وح�صاراتها التى التعد والحت�صى .ان
جمل الثورة حمل على �سنامه وكاهله ال�شامخ الأمني خالل �سنوات الن�ضال
الطويلة و�سنوات التحرير فوق الع�شرين كل امال هذا ال�شعب واحالمه
وتطلعاته يف البقاء وال�سري على نهج الثورة ودروب احلرية والنماء والإزدهار
كما حمل وحتمل واحتفظ ب�أ�سرار البطولة التي كر�سها هذا ال�شعب يف مواجهة
كل الإعتداءات والت�أمرات لبلبلة الأو�ضاع يف املنطقة وخلق واقع ه�ش يتما�شى
وامل�صالح الإ�ستعمارية ويغيب طموحات ال�شعوب يف جب الإ�ستكبار وجلج
الإ�ستعمار ..كما حمل ال�سنام نب�ؤات القيادة الوطنية التي حتملت كل �شئ (
التهديد ..التخويف والتلويح بع�صا الكربياء وتر�ساناتهم )..لكنها قالت
 :ال لن نركع مهما كانت التهديدات واملناورات  ..لأننا قد ر�أينا يف م�سريتنا
الكثري من مناذجها وعيناتها) و�سنقاوم حتى ننت�صر – خالل الع�شرون عاما او
يزيد زال كل الزبد طافيا وغرقت الأ�شواك واحلديد وال�صواريخ والراجمات
والأ�سلحة الغبية والزكية وبقى (فلني) احلق الإرتري و�صوت �شعبها ور�ؤى
قيادتها يف ال�سالم والإزدهار عاليا عاليا واندحرت الإمربيالية واعوانها
وانك�شف ا�ستار احل�صار.
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 الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1824م -:انت�صارالأ�سطول امل�صري على الأ�سطول اليوناين يف (موقعة �ستمباال).
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1940م -:مملكةرومانيا توقع اتفا ًقا للتحالف مع �أملانيا النازية و�إيطاليا
واليابان فيما عرف با�سم دول املحور وذلك �أثناء احلرب العاملية
الثانية.
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1989م -:هدم جداربرلني بالكامل.
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1991م -:انتخاببطر�س بطر�س غايل �أمي ًنا عا ًما للأمم املتحدة ً
خلفا خلافيري برييز
دي كويالر على �أن يت�سلم عمله ر�سم ًيا يف  1يناير .1992
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 2005م -:انتخاب�إلني جون�سون �سريليف رئي�سة لليبرييا ،وبذلك ت�صبح �أول
امر�أة تتوىل من�صب الرئي�س يف �أفريقيا كلها.
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1715م -:ولد العامليف علم الفلك الفرن�سي بيري �شارل لومونييه.
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1837م -:ولد عاملالفيزياء الهولندي يوهان�س ديديريك فان دير فال�س ،واحلا�صل
على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1910
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1572م -:تويف الفنانوال�شاعر االيطايل �أنيولو دي كوزميو.
 يف الثالث والع�شرين من نوفمرب عام 1616م -:تويفاجلغرايف االجنليزي ريت�شارد هاكلوت.

معلومات ثقافية متنوعة

 يفي�ض نهر النيل يف ف�صلال�صيف .
 يفي�ض نهر دجلة يف ف�صر الربيع.
 ت�ستطيع االفعي االفريقية انتبقي بال طعام ملدةعامني كما انها
اي�ضا ت�سمع اال�صوات عن طريق
ل�سانها .
يعترب احلوت االزرق هو ا�ضخم
خملوق على وجه االر�ض حيث ان
قلبه يف حجم �سياره ول�سانه يبلغ
طوله خم�سه امتار.
 حجم العني يظل ثابت منذوالدة االن�سان حتى مماته وال
يتغري حجمها وال ينمو عك�س باقي
االع�ضاء
 �أوغندا يت�ساوي فيها طول الليلمع النهار وذلك النها تقع علي خط
اال�ستواء
اللب�ؤة تقوم با�صطياد طعام اال�سد
اال انها تبقي دائما ح�صة اال�سد على
جانب قبل ان تبد�أاالكل .
 اول من اطلق ا�سم يوم اجلمعةكان كعب ابن ل�ؤي.
 عندما يتكلم االن�سان فانهي�ستخدم من �سبعني ايل ثمانني
ع�ضله
 �صموئيل جون�سون كتب يفعام 1755م �أول قامو�س يف اللغة
االجنليزية.
 حتتوي كرة الغولف علي 336نقطة �صغرية .
 كرة القدم هي االكرث م�شاهدةمن بني باقي الريا�ضات .
 تقع املعدة يف اجلزء االي�سر منج�سم االن�سان .

كلمة ال�سر
ا�شطب احرف الكلمات من
ال�شبكة يف جميع االجتاهات
وعندما تنتهي �سيبقى لديك
احرف غري م�شطوبة تكون

ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية
�أن فتاة �صينية يف الـ 11من عمرها
بلغت طوال فارعا يف �سن مبكرة ،و�سط
توقعات ب�أن تكون الأعلى قامة على
م�ستوى العامل .و�أورد امل�صدر �أن طول
الفتاة ،التي ال تزال تدر�س يف الف�صل
ال�ساد�س من االبتدائي ي�صل �إىل  2.1مرت،
وتقول زهانغ زيو �إنها ت�أمل �أن ت�صبح
العبة حمرتفة يف كرة ال�سلة م�ستقبال.
وبح�سب مو�سوعة غيني�س ،ت�صل قامة
�أطول فتاة يف الوقت احلايل �إىل 1.88

مرت ويعود اللقب للفتاة الربيطانية
�سويف هولنز البالغة من العمر 12
عاما .وحتتاج عائلة زهانغ �إىل تقدمي
طلب ر�سمي لدى مو�سوعة غيني�س حتى
يجري االعرتاف بها مبثابة �أطول فتاة
يف العامل .ومن املرجح �أن يكون طول
الفتاة �أمرا وراثيا فطول والديها ي�صل
�إىل قرابة مرت و� 80سنتمرتا ،ويتوقع �أن
تزداد زهانغ طوال على اعتبار �أن منوها
مل يكتمل بعد .ومن طرائف هذا الطول �أن
زهانغ �أ�صبحت �أطول من جنمها املف�ضل
يف كرة ال�سلة ليربون جيم�س33 ،
عاما ،الذي ال يتجاوز طوله �2.03سم.
و�أبدت الفتاة الطويلة �شغفا بالريا�ضة
منذ �سن اخلام�سة حتت ت�أثري من
والدتها ،يو يينغ ،وهي العبة �سابقة
يف منتخب ال�صني للن�ساء لكرة ال�سلة
ومدربة حالية لفريق حملي.

طفل �أ�صبح "عاملا" يف الريا�ضيات
وهو يف �سن  11عاما!!..
اجتاز تلميذ ياباين يف الـ
 11من عمره اختبارات يف مادة
الريا�ضيات ،ميتحن فيها طالب
اجلامعات يف اليابان ،وحل جميع
امل�سائل فيها.
وذكرت �صحيفة "ذي جابان
تاميز"� ،أن هريوتو تاكاها�شي
يعي�ش يف طوكيو وهو الآن يف ال�صف
اخلام�س ،وبد�أ يهتم بالريا�ضيات
منذ كان بعمر ثالث �سنوات من
خالل لعبة البازل ثالثية الأبعاد،
وحل �ألغازها الريا�ضية.
وا�ضافت ال�صحيفة �أن تاكاها�شي
بد�أ يف التح�ضري الجتياز جميع
مراحل اختبارات الريا�ضيات
الوطنية ،واجتاز اختبار امل�ستوى
الثالث ،املخ�ص�ص لطالب ال�صف
الثاين ع�رش يف املدر�سة ،وهو يف
ال�سابعة من عمره ،ليكون �أ�صغر
م�شارك يف تاريخ اليابان يجتاز
االختبار.
وقال تاكاها�شي�" :أود �أن �أ�صبح
عامل ريا�ضيات و�أقدم فر�ضيات
جديدة و�أثبت نظريات جديدة
�أخرى".
ويتكون االختبار الإجمايل يف
الريا�ضيات امل�سمى "Sugaku
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 "Kentayيف اليابان من 14
م�ستوى ،وي�شمل الأطفال ما قبل
�سن املدر�سة الذين يحلون م�سائل
امل�ستوى  14اخلا�ص بالتمييز بني
الأرقام والأ�شكال الهند�سية و�صوال
�إىل امل�ستوى الأول املخ�ص�ص
لطالب الكليات واجلامعات
ويحلون فيه خوارزميات وم�سائل
ريا�ضية معقدة.
ومتكن تاكاها�شي من اجتياز
جميع امتحانات امل�ستويات الـ
 14بنجاح مع العلم �أن ن�سبة طالب
اجلامعات الذين جنحوا باجتيازه
يف �شهر �أكتوبر هذا العام بلغ 9.4
فقط.
و�سجل الطفل الياباين املوهوب
رقما قيا�سيا جديدا يف اجتيازه
المتحانات الريا�ضيات متفوقا
على مواطنه الذي اجتاز هذه
االمتحانات �سابقا وهو يف �سن الـ
 13عاما.
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