
	 السنة الثانية والثالثون                   العدد )84(           الثمن )2( نقفة                              تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت  الثالثاء  24 / 01/ 2023          	

فرع املرأة باالوسط خيرج دفعة جديدة من  عضواته  

خرج فرع املرأة  يف االقليم االوسط 128 من  عضواته يف  دورات من مختلف املهن.

 اشتملت الدورات التدريبية التي امتدت ما بني 3 اىل 5 اشهر عىل اعداد وطهي الطعام 

والتصوير والتاثريات الصوتية والتجميل وتقانة الحاسوب.

وقالت رئيسة الفرع  السيدة/ أمل بالي يف مراسم التخرج التي جرت يف العرشين من يناير 

“ ان الهدف من الدورة ، متكني املرأة وتسليحها باملعرفة املهنية لتحسني أوضاعها وظروفها 

املعيشية ، شاكرة مساهمة وزارة التعليم واملكتب املركزي للمرأة.

واعرب حاكم االقليم االوسط السيد/ فسهايي هييل  عن متنياته الحداث الدارسات التغيري 

االيجايب يف ظروفهن املعيشية.

املكتسبة  املعلومات  من  مستفيدات  الواقع  ارض  عىل  بقوة  العمل  الدارسات  وتعهدت 

لتمكينهن من االعتامد عىل  ذاتهن. ودعت رئيسة املرأة السيدة /تخآ تسفاميكائيل الدارسات 

لبذل جهود حثيثة من اجل تغيري ذاتهن مستفيدات من الفرص املتاحة لهن.

سفارة ارتريا يف الرياض تناقش سبل تنفيذ الربامج

 جملس شعيب  اجلنوبي يعقد 
اجتماعه الدوري الـ 21

بحثت السفارة االرترية يف اململكة العربية السعودية تنفيذ الربامج يف اجتامع عقدته 
مع اعضاء الجالية االرترية يف الرياض يف العرشين من يناير .

واوضحت القائم باعامل السفارة االرترية السيدة/ ويني قرزقهري االوضاع االجتامعية 
واالقتصادية لالرتريني يف الرياض وكذلك املتواجدين يف لبنان وسوريا وعامن واالردن 

والعراق التي ترشف عليها السفارة.
وقالت “ان قرار الحكومة السعودية لدفع كل عضو ارسة مبلغ 400 ريال شهريا ادى 
لصعوبات معيشية ، والكثري من االرس مل تستطع تجديد اقامتها.  واشارت اىل وجود 
مكاتب قانونية يف اسمرا والرياض الستجالب العامل برتخيص من وزارة العمل والرعاية 
االجتامعية ومبعرفة السفارة االرترية يف الرياض من عام 2018، غري ان العامل القادمني 
للعمل عرب السامرسة غري القانونيني يواجهون املصاعب  وياتون للشكوى  اىل السفارة 
الجهات املختصة  التي يصعب عليها مساعدتهم لعدم معرفة عنوان املشغل، داعية 

للقيام باملراقبة القوية . 
التقرير  السيد/ ولدساليس قربمدهن يف  القنصلية واالدارية  الشؤون  وذكر مسؤول 
الذي قدمه عن الخدمات القنصلية عام 2022  ، ان السفارة تقوم بحلول مؤقتة لوجود 

تاخري يف وثائق الهوية والجوازات.

الجنويب  االقليم  يف  الشعبي  املجلس  عقد 

يف الـ 21 من يناير يف مدينة مندفرا اجتامعه 

بال  نتصدى  شعار”  تحت    21 الـ  الدوري 

تراخي ونجتهد للتنمية بالصمود”. 

وقال رئيس املجلس االستاذ /ولداي قربي 

“ ان متتني االمن والحامية الوطية اساس قوي 

السيادة،  وحامية  الفعالة  التنموية  للربامج 

فعالة من  الشأن مساهمة  وتتطلب يف هذا 

اعضاء املجلس .”

 ناقش املجلس يف االجتامع الذي شاركت 

والجبهة  الحكومية  التنفيذية  الجهات  فيه 

ادارية   اعامل  تقديم  من  متكن  مواضيع 

فعالة والخطوات التي ميكن اتخاذها.

بناءة  وتوصيات  اراء  املجتمعون  وقدم 

الخدمات  مجال  يف  حلول  ايجاد  اهمها 

الكتامل  والعمل  واملواصالت  االجتامعية 

 ، والتعليمية  الصحية  ملؤسسات  متطلبات 

التجارية يف  الغرف  بيئة صلبة القامة  وخلق 

املدن لتنمية الدخل وتقوية الراقبة .

ويف الختام دعا املجتمعون االدارات للقيم 

وحفظ  حامية  برامج  النجاح  قوي  بعمل 

يف  املساهمة  بالتسهيالت  االشجاروالدفع 

مساهمة  تقوية  وكذلك  الطاقة  اقتصاد 

املواطنني يف حفظ املياه وحامية الرتبة  وان 

تعمل كافة الجهات الحكومية بالتنسيق فيام 

بينها. 

السيد/  الجنويب  االقليم  حاكم  وحث 

لتحمل  الشعبي  املجلس  تسفاظيون  هبتآب 

دور مسوؤلية تنفيذ لوائح واعالنات حكومية 

وتصحيح املخالفات وكذلك ملتابعة التحصيل 

الرضيبي يف اوانه.

االقليم اجلنوبي: تطور  الربامج التنموية   

افاد حاكم االقليم الجنويب السيد/ هبتآب 

تسفاظيون بان عام 2022 شهد طفرة كبرية 

واسعة  تنموية  برامج  لتنفيذ  نتيجة  وذلك 

الزراعي  االنتاج  من  عززت  انشطة  كتنفيذ 

للخدمات  التحتية  البنى  وصيانة  واعامر 

تقليل  الزراعي وكذلك  والقطاع  االجتامعية 

املشكالت التي  كانت تواجه املواطنني.

الذي  التقييم  يف  املقدم  التقرير  واوضح 

جرى يف العرشين من يناير يف مدينة مندفرا 

عاصمة االقليم تنفيذ انشطة تنموية فعالة 

الرتبة   وحامية  املياه  حفظ  يف  ساهمت 

الطرق  من  كيلومرتا   400 من  اكرث  وصيانة 

الرتابية مبشاركة ربع مليون مواطن.

كام تم بناء حفريان يف منطقتني مبديرية 

دباروا  مديريات  يف  وسدود  عيني  ماي 

وصنعفي وماي مني وماي عيني وسقنيتي 

للرشب والسقي.

التقرير  عن تقديم املواطنني اكرث  وافاد 

من 23 مليون نقفة و414 ابقار و1778 من 

الضأن واملاعز وغريها لصالح برامج التصدي، 

وارس  شهيد  21ارسة   429 حصاد  وتجميع 

حامة الوطن وكذلك 3.2 مليون نقفة لتقدم 

املدارس وتطورها.

باوضاع  يتعلق  فيام  التقرير  واشار 

نسبة  انخفاض  اىل  اشار  والزراعة،  الخريف 

االنتاج الزراعي مقارنة بالعام املايض بنسبة 

%24 وذلك نتيجة لغزارة االمطار يف شهري 

يوليو واغسطس وشح امطار الربيع .

القوية  املنسقة  االدارة  تقوية  ان  وذكر 

االنتاج  وتعزيز  املياه  مساقط  الصالح 

مؤسسات  وصيانة  بناء  وكذلك  الزراعي 

الخدمات االجتامعية من اهم برامج 2023.
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  عنسبا: توسع  زراعة االمساك بالسدود  
البحرية  الرثوة  مكتب  اعلن 

الجهود  ان  عنسبا  اقليم  يف 

الرشكاء  مع  بالتعاون  متواصلة 

يف  االسامك  زراعة  لتوسيع 

السدود وترسيخ السمك كغذاء.

املكتب  مسؤول  واوضح 

هبتقرقيش   محاري  السيد/ 

زراعة االسامك يف املياه العذبة 

التي بدأت عام 1994 ، هدفت 

املحيطة  القرى  سكان  استفادة 

بالسدود من التغذية باالسامك.

صيد  جمعيات  اقامة  وذكر 

حلحل  مديريات  يف  االسامك 

وعيالبرعد وحملاملو والتدريب 

ووجود  والطهي،  الصيد  يف 

املديريات  يف  الجمعيات  القامة  برنامج 

، والقيام بعملية زرع االسامك يف  االخرى 

سد أيبابا يف مديرية قلب. 

السدود  عىل  التعرف  جرى  لقد  وقال 

التي ميكن زراعة االسامك فيها بالدراسات 

التي اجريت بتعاون وزارة االرايض واملياه 

والبيئة واملهنيني الزراعيني .

يف  سدا   14 يف  االسامك  زراعة  تم  وقد 

وبلغ  سدا،   17 جملة  من  عنسبا  اقليم 

الصيد من السدود حوايل ستة آالف كيلو 

غرام من السمك  . 

السنة  هذه  برنامج  وجود  اىل  واشار 

بالسمك  املزروعة  السدود  جميع  لتفقد 

يف  وزيادتها  السمك  كمية  عىل  للتعرف 

السدود التي تواجه النقص، داعيا الحفاظ 

عىل نظافة السدود والحيلولة دون تلوثها 

مبحركات الضخ.

 لعني بدا: ارتقاء مدرسة اىل املرحلة املتوسطة

تنفيذ برامج 
شبابية يف منصورة

يف  االبتدائية  بدا  لعني  مدرسة  ارتقت 

املرحلة  اىل  قلعلو  مبديرية  بدا  ضاحية 

  2022-2023 الدرايس  العام  يف  املتوسطة 

استجابة ملطلب التعليم املتوسط.

/عبده  االستاذ  املدرسة  مدير  واوضح 

زاد من  التعليمي  الوعي  ارتفاع  ان  عبدالله 

عدد الطالب ومواصلة التعليم.

وذكر القيام بانشطة منسقة لرفع مشاركة 

اإلناث يف التعليم وتقوية الكفاءة واملنافسة.

يجدر بالذكر ان مدرسة لعني بدا االبتدائية 

طالب   260 من  اكرث  تستقبل  واملتوسطة  

بينهم 199 طالبة.

نفذت يف مديرية منصورة برامج موجهة للشباب العامل.
تنظيم  نور  ياسني محمد  السيد/  املديرية  والطلبة يف  للشباب  الوطني  االتحاد  واوضح مسؤول 
بتنظيم  الحكومية  والجهات  االدارات  مع  بالتعاون  املتفوقني  الطالب  وتشجيع  التدريبية  الدورات 
الشباب حسب نشاطهم. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية يف االتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع 
القاش- بركة السيد/ مارقوس قرماظني،   ان الجهود تبذل لتوعية الشباب واستفادتهم من  اقليم 

الفرص املوجودة يف محيطهم. ودعا اىل مساهمة جميع الجهات لتأطري وتنظيم الشباب.

قاالنفحي: بناء سد جديد يف منطقة عدي قي  
قي  عدي  منطقة  يف  جديد  سد  بناء  يتم 

مديرية قاالنفحي باالقليم االوسط بالتعاون 

مرت  الف   70 يسع  والحكومة  املواطنني  بني 

مكعب من املياه.

/ املهندس  العمل  عىل  املرشف  واوضح 

تسفاماريام منقستو بناء حوايل 500 مرت ، مام 

يؤكد ذلك انجاز %17 من مجمل االعامل.

واتخذ السكان خطوة بناءة  متثلت يف بناء 

مساقط  الصالح  مرت   200 بطول  مدرجات 

املياه بهدف حامية السد من امتالئه بالطمي 

للرشب  املياه  متطلبات  تأمني  منه  ويتوقع   ،

والسقي والري .

وقالت مدير ضاحية مرحانو – عدي دقي 

املنطقة  سكان  ان  برهاين  فرويني  السيدة/ 

قاموا بشق طريق ترايب بطول كيلومرت يؤدي 

يساهمون  وظلوا  السد،   بناء   مكان  اىل 

بطاقاتهم النجاز املهام.

لتخفيف  امنياتهم  عن  السكان  واعرب 

مع  بالتزامن  تواجههم  كانت  التي  املشاكل 

اكتامل السد. 

تربع  دقي  عدي   – مرحانو  ادارة  وتوضح 

نقفة  الف   400 مببلغ  املايض  العام  السكان 

لبناء فصول دراسية اضافية.

 فورو:نسبة التطعيم يف منطقة روبروبيا  بلغت 100% 
بفورو /رضوان  التمريض   اعلن مساعد 

منطقة  يف  التطيعم  نسبة  بان  جامل 

روبروبيا يف مديرية فورو اقليم شامل البحر 

نسبة    2022 العام  خالل  بلغت  االحمر 

.100%

كام ارتفعت نسبة الوالدة يف املؤسسات 

نسبة  انخفضت  بينام   ،17% بـ  الصحية 

متابعة الحوامل اوضاعهن الصحية يف تلك 

مع  االسباب  مناقشة  وبعد  املؤسسات، 

الرشكاء تم بناء غرف انتظار الحوامل.

املواطنني  نسبة  ارتفاع  اىل  واشار 

بهدف  الطوعية  للفحوصات  الخاضعني 

 ،53% اىل  التناسلية  االمراض  من  الحد 

لـ  جرت  التي  الفحوصات  اثبتت  ولذلك 

180 حامل بان نسبة االصابة بفريوس نقص 

املناعة املكتسبة كانت  صفر، فيام ارتفعت 

نسبة االشخاص الخاضعني لفحوصات السل 

بـ %45 وقد تأكدت اصابة شخصني فقط.

واوضح بان املنطقة هي احدى املناطق 

انشطة  تشهد  لذلك   ، باملالريا  املوبوءة 

توزيع  تم  وقد   ، باستمرار  واسعة  نظافة 

اكرث من 16 الف ناموسية.

صالح  /محمود  التمريض  مساعد  وقال 

“ان انجاز اعامل جيدة يف توعية املواطنني 

صحيا ورعاية الحوامل قبل وبعد الوالدة ، 

ساهم يف استفادة املواطنني من املؤسسات 

الصحية كام يجب.”

الصحي    املركز  لتوسيع  السكان  وناشد 

نظرا للكثافة السكانية يف املنطقة.

 يقدم هذا املركز الخدمات الصحية الكرث 

روبرويا  مناطق  يف  مواطن  االف   10 من 

وعربتو ومحفودا ووادي حداس.

 اباشاول:انشطة نفري لنظافة  وإصحاح البيئة 

يف  شاول  ابا  مديرية  يف  نظافة  نفري  نظم 

الحادي والعرشين من يناير  لضامن اصحاح 

البيئة.

املديرية  ادارة  يف  التنفيذي  املدير  وقال 

مببادرة  قاموا  السكان  ان  أمل  رزين  السيد/ 

لخلق دافع ملبادرة صيانة طريق يف املديرية 

. داعيا لالهتامم بردع عمليات رمي النفايات 

تحت جنح الظالم.

واملنطقة  جرحي  ضاحيتي  مديرا  واوضح 

شهريا  مرات  اربع   سيتم  النفري  الوسطى 

لضامن الحصول عىل نتائج جيدة.

اهمية  عىل  النفري  يف  املشاركون  واكد 

العمل الذي يقومون به عىل الصحة العامة 

ليال  العامة  املياه  دورات  لفتح  منادين   ،

وانارتها.

قندع:إجراء عمليات جراحة العيون لـ 250 مواطن
البحر  شامل  اقليم  يف  الصحة  فرع  قام 

العيون   جراحة  خرباء  مع  بالتنسيق  االحمر 

يف الفرتة من العارش وحتى الثامن عرش من 

يناير باجراء فحوصات واسعة للعيون ، وقد 

لـ 250 مواطن يف  اجريت عمليات جراحية 

مستشفى قندع املرجعي.

وقال كل من خبري جراحة العيون الدكتور/ 

ادحنوم رديئ والدكتور/ ايوب بان العمليات 

الجراحية اشتملت عىل الجلوكوما وغريها من 

امراض العيون االخرى. 

واوصيا املواطنني الستخدام نظارات طبية 

تتامىش مع املناخ.

التي  املسحية  الدراسات  بان  واوضحا 

شهدتها مديرية قندع يف شهر اغسطس لعام 

2022 للتعرف عىل اسباب العمى ، ساهمت 

يف رفع الوعي العام حول عالج امراض العيون 

وانجاح الحملة. 

قندع  ملستشفى  الطبي  املدير  وقال 

ان  ولدقربئيل  /سامئيل  الدكتور  املرجعي 

طب  يف  ناجعة  خدمات  يقدم  املستشفى 

يشعرون  الذين  عىل  يجب  لذلك   ، العيون 

بامراض العيون االرساع اىل املستشفى.

يف  املساهمة  االطباء  مجموعة  وتضم 

الحملة عرشة أطباء عيون.

كرن: تنفيذ برامج  تشجري و نظافة  
ارأيا   رزين  السيد/  كرن  مدينة  مدير  افاد 

عن تنفيذ بربامج فعالة يف التشجري والنظافة.

قدراتها  لتنظيم  الضواحي  ادارات  ودعا 

التشجري  بربامج  للدفع  الكبرية  واملساهمة 

وذلك   ،  2022 عام  منذ  ينفذ  كان  الذي 

بالتعرف عىل سبعة اماكن جذابة للتنمية.

بناء سد  اعامل  اكتامل %95 من  واوضح 

عن  معربا   ، والري  والسقي  للرشب  شنارا  

النجاز  الفعالة  للمساهة  الكبرية  امنياته 

الربنامج.

جديد  ملشتل  دراسة   اجراء  اىل  واشار 

متطلبات  توفري  اجل  من  واليكو  منطقة  يف 

الشتول الكافية.

الجارية  الطرق  صيانة  استمرار  واوضح 

بالتنسيق مع رشكة سقن لالنشاءات مبشاركة 

جامهريية فاعلة.

االلبان  بفحص  تقوم  آلة  انشاء  وذكر 

مبوجب الربنامج املوضوع لتامني االلبان.

ارسة   20770 كرن  مدينة  وتقطن  هذا 

وعىل مستوى االفراد يقطنها 88523 مواطن.

القاش- بركة: مؤمترات حول تقوية التعليم االساسي 
شهدت مديريات اغردات وبارنتو وتسني 

عقد    15 الـ  وحتى   13 الـ  من  الفرتة  يف 

التعليم  تقوية  حول  تعليمية  مؤمترات 

اسلوب  وخاصة  الطالب  وكفاءة  االسايس 

التدريس.

وكان الهدف من هذا املؤمتر الذي نظمت 

بالتنسيق بني قسم االبحاث والكفاءة البرشية 

والقدرات  االبحاث  وفرع  التعليم  وزارة  يف 

اساليب  ايضاح  بركة  القاش-  يف  البرشية 

و  املعلمون  يتبعها  ان  يجب  التي  التدريس 

عليها  الرتكيز  يجب  التي  التدريس  مواضيع 

من اجل تقوية كفاءة الطالب.

واوضح الدكتور/ سيوم تديروس املستشار 

البرشية،   االكادميي بقسم االبحاث والكفاءة 

تتناسب  خطط  بوضع  تعمل  الوزارة  بان 

قدرات  لتقوية  العاملي  التدريس  واساليب 

الطالب بتحسني كفاءة التعليم .

وذكر بان كفاءة الطالب تبدأ من التعليم 

قبل النظامي لذا يجب ترسيخ تلك املدارس 

االطفال،  رياض  من  ابعد  يذهب  معنًى  

املرحلة  يف  اكفاء  معلمني  توفري  ويجب 

االبتدائية وخاصة يف التعليم قبل النظامي.

-بركة  القاش  يف  التعليم  مسؤول  ر  وذكَّ

للعمل   املعلمني  ابراهيم  االستاذ محمد عيل 

باخالقيات  متسلحني  ذاتهم  لتطوير  الجاد 

جيدا  الطالب  لتنشئة  بقوة  والعمل  املعلم 

مدركني اهمية املسؤولية الرزينة امللقاة عىل 

عاتقهم .

ودعا املشاركون للدفع مبثل هذه اللقاءات 

الهميتها الكبرية .
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القيادة األمريكية يف إفريقيا تشن ضربة 
مجاعية ضد حركة “الشباب” يف الصومال

شن  إفريقيا  يف  األمريكية  القيادة  أعلنت 

رضبة جامعية للدفاع عن النفس يف 20 يناير 

2023 ضد حركة “الشباب”، بناء عىل طلب 

من الحكومة الفيدرالية الصومالية.

األمريكية  القيادة  قالت  لها،  بيان  ويف 

الحكومة  من  طلب  عىل  “بناء  إفريقيا:  يف 

الشتباكات  ودعام  الصومالية  الفيدرالية 

حركة  ضد  الصومايل  الوطني  الجيش 

يف  األمريكية  القيادة  شنت  “الشباب”، 

إفريقيا رضبة جامعية للدفاع عن النفس يف 

20 يناير 2023”.

بعد  الرضبة عىل  البيان: “وقعت  وأضاف 

مقديشو  رشق  شامل  كيلومرتًا   260 حوايل 

حيث  بالصومال  جالكاد  من  بالقرب 

انخرطت قوات الجيش الوطني الصومايل يف 

أعقاب هجوم معقد وممتد  قتال عنيف يف 

مقاتيل  من   100 من  أكرث  قبل  من  ومكثف 

حركة الشباب”.

أن  إىل  التقديرات  “تشري  البيان:  وتابع 

األعامل املشرتكة التي قامت بها القوات 

الجامعية  والرضبة  األرض  عىل  الرشيكة 

للدفاع عن النفس قد أسفرت عن تدمري 

ثالث مركبات ومقتل ما يقرب من ثالثني 

إرهابيا من حركة الشباب”.

وأكمل: “بالنظر إىل بعد مكان القتال، 

يقتل  أو  يصب  مل  أنه  القيادة  تقدر 

مدنيون”.

من  مسلحون  هاجم  اخرى  جهة  من 

مبنى  الصومالية،األحد،  الشباب”  “حركة 

ذلك  وأعقب  مقديشو،  العاصمة  يف  البلدية 

اشتباكات وإطالق نار.

وذكرت صحيفة “Goobjoog” يف موقعها 

الشباب  حركة  “مسلحي  أن  “تويرت”،  عىل 

يف  اإلقليمية  بنادير  إدارة  مقر  هاجموا 

أعقبه  سيارة  بتفجري  الهجوم  بدأ  مقديشو. 

إطالق نار كثيف”.

إعالمية  وسائل  قالت  متصل   سياق  ويف 

صدت  الجيش  قوات  إن  رسمية  صومالية 

عىل  الشباب”  “حركة  مسلحو  شنة  هجوما 

البالد،  وسط  جلعد  يف  عسكرية  قاعدة 

وكبدتهم خسائر فادحة.

وذكر التلفزيون الصومايل نقال عن مصادر 

يف الجيش، أن “حركة الشباب” تكبدت خالل 

خسائر  العسكرية  القاعدة  عىل  هجومها 

فادحة.

مدينة  أن  املحلية  اإلعالم  وسائل  وأكدت 

جلعد تحت سيطرة الجيش ووضعها مستقر 

بعد صد الهجوم.

الحركة  إن  األولوية  األنباء  وتقول 

الستهداف  مفخخة  سيارات  استخدمت 

القاعدة وحدثت مواجهات استمرت فرتة.

وفاة وزير خارجية الغابون إثر أزمة 
قلبية خالل اجتماع جمللس الوزراء

أفادت وكالة األنباء الفرنسية نقال 

عن بيان حكومي ومصدر يف املكتب 

الرئايس بوفاة وزير خارجية الغابون 

إصابته  إثر  أدامو  موىس  ميكائيل 

ملجلس  اجتامع  خالل  قلبية  بنوبة 

الوزراء يف ليربفيل.

الخارجية  وقال مصدر: “إن وزير 

كان حارضا يف بداية اجتامع مجلس 

الوزراء وشعر بتوعك”.

إىل  الوزير  نقل  تم  املصدر:  وبحسب 

وتويف  للوعي  فاقدا  عسكري  مستشفى 

الحقا، مشريا إىل أنه عىل الرغم من كل جهود 

األطباء والكادر الطبي مل يتكمنوا من إنقاذه.

بوركينا فاسو تطالب برحيل القوات الفرنسية 
برحيل  فاسو  بوركينا  حكومة  طالبت 

أراضيها،  عىل  املنترشة  الفرنسية  القوات 

بوركينا  وتلفزيون  إذاعة  أوردته  حسبام 

اإلعالم  وكالة  عن  نقال  املايض  فاسوالسبت  

يف البالد.

وذكر التلفزيون الرسمي يف بوركينا فاسو، 

“آر يت يب”، أن حكومة بوركينا فاسو علقت 

 2018 لعام  عسكرية  اتفاقية  يناير   18 يف 

بوركينا  يف  فرنسيني  جنود  بوجود  سمحت 

فاسو.

ونقلت وكالة أنباء بوركينا عن “آر يت يب” 

قواتها  لسحب  واحد  شهر  أمامها  فرنسا  أن 

من البالد.

حكومة  شجبت  فقد  الوكالة،  وبحسب 

يناير  األربعاء 18  يوم  االتفاق  فاسو  بوركينا 

.2023

ويأيت هذا القرار يف الوقت الذي تضاعفت 

فيه املظاهرات ضد فرنسا يف األشهر األخرية 

يف بوركينا فاسو.

الفرنيس  الرئيس  أعلن  اخرى   جهة  من 

إميانويل ماكرون اول امس األحد أنه ينتظر 

طلبها  بشأن  فاسو  بوركينا  من  “توضيحات” 

من  الفرنسية  القوات  انسحاب  املحتمل 

أراضيها يف غضون شهر.

التي  األنباء  أن  ماكرون  إميانويل  ورأى 

تنترش يف واغادوغو منذ السبت بشأن طلب 

انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو 

يف غضون شهر تخلق “ارتباًكا كبريا”.

الرئيس  يتمكن  أن  بانتظار  أنه  إىل  وأشار 

التعبري”،  “من  تراوري  إبراهيم  االنتقايل 

كثريا  نرتيث  أن  يجب  أننا  “أعتقد  مضيفا: 

ننتظر توضيحات من تراوري”.

“فرانس  وكالة  أفادت  أخرى   جهة  من 

عىل  شخصا   18 مبقتل  الجمعة،  يوم  برس”، 

غرب  وشامل  شامل  يف  هجومني  يف  األقل 

بوركينا فاسو.

من  األقل،  عىل  شخصا   18 “قتل  وقالت: 

بينهم 16 فردا من الوحدات الداعمة للجيش، 

يف شامل وشامل غرب بوركينا فاسو”.

وأضافت أن كال الهجومني وقعا  الخميس، 

مشرية إىل أن الهجوم األول استهدف أعضاء 

من حركة “متطوعون للدفاع عن الوطن” يف 

راكويغتنغا بشامل البالد، ما أسفر عن مقتل 

7 أشخاص.

نياال  محافظة  يف  فوقع  الثاين  الهجوم  أما 

يرافقها  لقافلة  بكمني  البالد(  غرب  )شامل 

عن  للدفاع  “متطوعون  حركة  من  أفراد 

مقتل  عن  أسفر  مام  وعسكريون،  الوطن” 

مدين واحد ونحو 10 متطوعني. 

الرسمي  التلفزيون  أفاد  أخرى  جهة  من 

الجيش  بأن  فاسو  بوركينا  يف  أمنية  ومصادر 

حرر يوم الجمعة 62 امرأة و4 رّضع بعد أكرث 

من أسبوع عىل خطفهم يف شامل البالد عىل 

يد جهاديني مفرتضني،

)محيل  ليال  الثامنة  أنباء  نرشة  ويف 

يف  الوطني  التلفزيون  عرض  وغرينتش(، 

 ، حررن  الاليئ  للنساء  صورا  فاسو  بوركينا 

تم  أن ذلك  إىل  واغادوغو، مشريا  إىل  ونقلن 

مزيد  دون  املسلحة،  للقوات  “عملية”  إثر 

من التفاصيل، إذ  ُخطفت النساء وأطفالهن 

يف  أربيندا  قرب  والجمعة  الخميس  يومي 

البالد بعدما غادروا قريتهم بحثا عن  شامل 

غذاء.

رئيسة الوزراء االيطالية تبحث يف  
اجلزائر تعزيز الشراكة يف  الطاقة

قامت  رئيسة الوزراء اإليطالية، جيورجيا 

الجزائر، لتعزيز الرشاكة بني  ميلوين،بزيارة  

البلدين يف مجال الطاقة، للتقليل من اعتامد 

إيطاليا عىل مصادر الطاقة الروسية.

التي  الجزائر  وستستمر زيارة ميلوين إىل 

بدات اول امس  االحد وتستمر مدة يومني، 

وستقوم خاللها مبناقشة العديد من القضايا 

رأسها  وعىل  الجزائريني،  املسؤولني  مع 

مسألة الطاقة، كجزء من التوجهات الغربية 

يف إجاد بدائل ملصادر الطاقة الروسية.

وأعرب أحد الدبلوماسيني الجزائريني، عن 

بناء أسس رشاكة  والجزائر يف  إيطاليا  رغبة 

طرحها  التي  املبادرة  إىل  استنادا  متبادلة، 

رئيس الوزراء اإليطايل السابق، ماريو دراغي، 

العام املايض، والتي تهدف إىل تعزيز إمداد 

مبصادر  إيطاليا 

الطاقة الجزائرية.

ضح  و أ و

الجزائري  السفري 

عبد  روما،  لدى 

طواهرية،  الكريم 

“إل  لصحيفة 

 ” و غري ميسا

أن  اإليطالية، 

ترغب  الجزائر 

الغاز  لتوريد  أوروبيا  مركزا  إيطاليا  بجعل 

أصبحت  الجزائر  أن  إىل  مشريا  الجزائري، 

مورد الطاقة األول إىل إيطاليا، بعد روسيا.

وأضاف أن رشكة “إيني” اإليطالية، ورشكة 

الجزائرية “سوناطراك” تتطلعان إىل  النفط 

إنشاء مشاريع مشرتكة، للتنقيب عن النفط 

والغاز يف الصحراء الجزائرية.

هي  للجزائر  ميلوين  زيارة  أن  إىل  يشار 

زارت  حيث  العربية،  الدول  بني  الثانية 

العراق الشهر املايض، وناقشت مع نظريها 

العديد  السوداين،  شياع  محمد  العراقي، 

العراق،  استقرار  أن  وأكدت  القضايا،  من 

الرشق  منطقة  الزدهار  أساسيا  يعترب رشطا 

األوسط.

طرابلس تستضيف اجتماعا وزاريا عربيا لبحث 
تطورات القضية الفلسطينية واألزمة باليمن وليبيا

امس  اول  الليبية،  العاصمة  استضافت 
الخارجية  لوزراء  تشاوريا  اجتامعا  األحد، 
واالتحاد  املتحدة  األمم  مبشاركة  العرب، 
العام  األمني  االجتامع  عن  وغاب  األفريقي، 

للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ليبيا  باعتبار  طرابلس،  يف  االجتامع  وُعقد 
مستوى  عىل  الجامعة  مجلس  حاليا  ترأس 
الوزاري  لالجتامع  متهيديا  ويعد  الوزراء، 
الشهر  بالقاهرة  املقرر عقده  العادي  العريب 

املقبل.
تطورات  التشاوري  االجتامع  ناقش   
يف  األزمة  ومستجدات  الفلسطينية،  القضية 

ليبيا واليمن.
الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة  وقالت 

بالدها  إن  املنقوش  /نجالء  الليبية  الوطنية 
وإن  الجامعة،  ترؤس  يف  حقها  عىل  أرصت 
مؤكدة  االجتامع  حرضت  دول   10 نحو 

الحاجة لدعم الجميع لضامن استقرار ليبيا.
الوزيرة - يف مؤمتر صحفي بعد  وشددت 
االجتامع التشاوري- عىل أن ليبيا التي تتوىل 
عىل  “مصممة  للجامعة  الدورية  الرئاسة 
الدول  جامعة  داخل  بالكامل  دورها  لعب 
التأسيسية  املواثيق  تسييس  وترفض  العربية 

للجامعة”.
وقالت أيضا إن بعض الدول تحاول التأثري 
مضيفة  الليبي،  السيايس  املشهد  عىل  سلبا 
أن توحيد امللف الليبي مهم ملستقبل البالد 

واستقرارها.

إن  املنقوش  قالت  آخر،  صعيد  وعىل 
االنتقالية،  املراحل  بإنهاء  ملتزمة  الحكومة 
أن  مؤكدة  ليبيا،  استقرار  عىل  والحفاظ 

الحكومة ملتزمة بإجراء االنتخابات كذلك.
الدول  بعض  غياب  يدل  خرباء،  ووفق 
العربية، عن املشاركة باالجتامع، إىل استمرار 

االنقسام العريب حول الرصاع الليبي.
ليبيا  يف  تتصارع  املايض،  مارس  ومنذ 
املتحدة  األمم  بها  تعرتف  أوالهام  حكومتان 
الحميد  عبد  برئاسة  الوحدة  حكومة  وهي 
إال  السلطة  تسليم  يرفض  الذي  الدبيبة 
منتخب،  جديد  برملان  يكلفها  لحكومة 
كلفها  والتي  باشاغا  فتحي  برئاسة  والثانية 

مجلس النواب يف طربق.
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إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
وسائل التواصل اإلجتماعي ومسألة محاية األسرة واجملتمع

من  االجتامعي  التواصل  وسائل  أصبحت 
سامت العرص, واخرتقت جميع البيوت دون 
تستخدمها  وأضحت  رقابة,  ودون  استئذان 
جميع الفئات والعمرية, لذا فهي أداة وسالح 
السلوك  لتعزيز  أنها وسيلة  ذو حدين, فكام 
الفرد عىل  املجتمع, كتشجيع  اإليجايب داخل 
اآلخرين,  مع  والتواصل  صداقات  تكوين 
مجال  يف  جديد  هو  ما  كل  عىل  والتعرف 
العلوم, وتبادل الخربات العلمية واإلنسانية,إال 
أنها أيًضا وسيلة فتاكة قد تفتك بجميع القيم 
الفرد  بها  يتمسك  أن  ينبغي  التي  اإليجابية 
كام   . وعالقاته  وسلوكه  أخالقه  يف  ويتمثلها 
مواقع  إدمان  أن  إىل  الباحثني   بعض  خلص 
صحية  مشكلة  يعد  االجتامعي  التواصل 
عقلية “قد” تتطلب عالجاً . هذه التقييامت 
أشعر  جعلتني   , املتضاربة  البحوث  ونتائج 
برضورة دق ناقوس لفت النظر لهذه الحالة 
بجدية أكرث بحكم تأثريها عىل األفراد واألرسة 

واملجتمع عامة .
يف عامل أضحى للتقدم التكنولوجي والثورة 
اليوم,  التقنيات  عامل  إجتاحت  التي  الرقمية 
تأثري كبري عىل العديد من مناحي حياتنا. أصبح 
كلام ازداد هذا التقدم , كلام أثر يف تغيري منط 
عىل  املتزايد  االعتامد  ومع  األشخاص.  حياة 
التواصل  منصات  استخدام  أصبح  اإلنرتنت, 
اليومي  للتواصل  أساسيا  جزءاً  االجتامعي 
يف  األشخاص  من  لكثري  املعلومات  واستقبال 
التواصل  مواقع  يستخدم  من  فهناك  العامل. 
الوقت,  وتقضية  للرتفيه  كوسيلة  االجتامعي 
مدى  أدركوا  وآخرون  الوقت,  إلضاعة  ورمبا 
قوة وسائل التواصل االجتامعي, فاستخدموها 
بشكلها الفعال .فنجدنا اليوم نقيض وعائالتنا , 
وقًتا عىل اإلنرتنت أكرث من أي زمن مىض األمر 
الذي قد يجعلنا عرضة للمخاطر السيربانية , 
والتنمر اإللكرتوين , وحتاًم يجعلنا هذا األمر , 
نصاب بالقلق والهلع عىل أنفسنا ومن نحب 
التي نعيش يف محيطها  املجتمعات  ومن ثم 
اإلنرتنيت  لنا  سهلت  الذي  الوقت  ففي   .
الكثريمن مفاصل حياتنا سواء أكان عن طريق 
اإلتصال والتواصل اإلجتامعي عرب اإلنرتنيت أو 
أو  السفر والتعامل املرصيف  تسهيل إجراءات 
املميزات  من  وغريها  اإلنرتنيت  عرب  التسوق 

التي توفرها لنا الشبكة العنكبوتية  . 
املنصات  أكرث  أن  الخرباء  الحظ  ذلك  ويف 
التنمر عربها  التي تتعرض لإلخرتاق ومن ثم 
وخاصة  اإلجتامعي  التواصل  منصات  هي 
عند األطفال واملراهقني بحكم عدم إمتالكهم  
بحامية  والدراية   واألهمية  الكافية  املعرفة 

صفحاتهم من اإلخرتاق . 
عىل  تعرف  االجتامعي  التواصل  فمواقع 
ينشئ  خاللها  من  والتي  تواصل  وسائل  أنها 
عرب  التواصل  من  ميكنه  حساب  املستخدم 
األشخاص  من  غريه  مع  اإلنرتنت  شبكة 
إلكرتونيا, ملشاركة املعلومات واألفكار واآلراء 
والرسائل وغريها من املحتوى املكتوب واملريئ 

والصويت وامللفات. ومن أمثلة هذه املنصات
شات  واالسناب  والتويرت  الفيسبووك 
واالنستغرام والواتس اب واليوتيوب, وكذلك 
مهتام  يكون   قد  كام  كووردبرس  املدونات 

بالجوانب املهنية كلنكد إن وغريها .
يف  سبل حامية صفحاتنا  يف  التوغل  وقبل 
اإلخرتاق  من  اإلجتامعي  التواصل  منصات 
التنمر  أثار سلبية من ضمنها  يتبعه من  وما 
الكريم  القارئ  عزيزي  بأس  ال   , اإللكرتوين 
السطور  يف  عام  بشكل  نتطرق  أن  من 
التواصل  التالية إليجابيات وسلبيات منصات 
واملجتمع  واألرسة  األفراد  عىل  اإلجتامعي 

وخاصة األطفال واملراهقني .

إيجابيات مواقع التواصل االجتامعي
ملواقع  أن  إىل  الخرباء  من  العديد  يشري 
اإليجابيات  من  العديد  االجتامعي  التواصل 
ويف الكثري من املجاالت وذلك وذلك فيام اذا 
السطور  يف  نذكر  استخدامها,  الفرد  أحسن 

التالية بعضها عىل سبيل املثال ال الحرص : 
-1 تعترب مواقع التواصل االجتامعي مبدعة 
من  مع  التواصل  عملية  يف  وسهلة  ورائعة 
العالقات  دائرة  توسيع  اىل  باالضافة  نحب 
مفيدًة  املواقع   تلك  أن  حيث  االجتامعية, 
وفّعالًة يف تشكيل أصدقاء ُجدد باإلضافة إىل 
الذين  األصدقاء  مع  التواصل  تسهيل  كونها 
الذين  أو مع األشخاص  بهم,  االتصال  انقطع 
عناء  يوفر  ماّم  شخصياً,  مقابلتهم  ميكن  ال 

الوصول إليهم.
 , االتصال  تعيق  التي  الحواجز  تقليل   2-
حيث تأكد بأنه ميكن استخدام مواقع التواصل 
املتعلقة  واآلراء  األفكار  لنقل  االجتامعي 
األشخاص  من  كبري  لعدد  معني  مبوضوع 
ويف  مكان,  أّي  من  وذلك  سهلة,  وبطريقٍة 
أّي وقت نشاء , كام تساعد خاصية مشاركة 
الرأي املتاحة عىل وسائل التواصل االجتامعي 
عىل فتح األبواب لتبادل اآلراء وتوسيع فرص 

املشاركة يف التعبري عن الرأي.
-3 وسيلة لتشكيل رأي عام فّعال , وذلك 
املجموعات  بني  واسع  تفاعل  من  تؤمنه  مبا 
وبالتايل فهي وسيلة لتشكيل رأي عام مساند 
عنه  ينتج  الذي  األمر  وهو  القضايا,  لبعض 

تغيري إيجايب يف بعض مناحي الحياة.
-4 وسيلة فعالة للرتويج , حيث تستخدم 
االجتامعية  الشبكات   , التجارية  الرشكات 
لسلعها,  الرتويج  أجل  من  جّيدة  كأداة 
حيث يوجد العديد من التطبيقات امُلختصة 
بالرتويج لخدمة أو سلعة معينة وبتكلفة أقل,  
ماّم يؤدي إىل زيادة األرباح وبأقل التكاليف.

تطور  وأن  خاصة  العامل  أخبار  متابعة   5-
عدم  إىل  ى  أدَّ االجتامعي  التواصل  شبكات 
السادسة عىل  الّساعة  أخبار  الشخص  انتظار 
الجريدة,  وصول  انتظار  أو  التلفاز  شاشة 
بحيث ميكن معرفة آخر األخبار واملعلومات 

من خالل وسائل التواصل االجتامعي.
 , والرشكاُت  األعامل  رجال  مساعدة   6-
حيث متّكن شبكات التواصل االجتامعي رجال 
التواصل  من  املختلفة  واملنظاّمت  األعامل 
العمالء, وبيع منتجاتهم  وتوسيع نطاق  مع 
الكثري من رجال األعامل  .  فهناك  خدماتهم 

عىل  كامل  بشكل  تزدهر  التي  والرشكات 
عىل  قادرة  تكون  وال  االجتامعية,  الشبكات 

العمل بدونها .
-7 فتح آفاق جديدة وكبرية لألفكار الرائدة 
االجتامعي  التواصل  مواقع  تعترب  حيث 
إحدى أهم وسائل التسويق التي تستخدمها 
األفكار  وأصحاب  والشباب  الكربى  الرشكات 
وخدماتهم،  منتجاتهم  لتسويق  الجديدة 
عرب  اإللكرتوين  بالتسويق  يسمى  ما  وهام 

مواقع التواصل االجتامعي
-8 خلق فرص عمل وظهور مسارات مهنية 
للعمل  فرص  هناك  أصبح  حيث  جديدة 
بها  القيام  يستطيع  والتي  الجزيئ،  أو  الكامل 
املحتوى  كاتب  مثل:  الشباب،  من  العديد 
التسويقي، أخصايئ التسويق منصات التواصل 
االجتامعي، مصمم جرافيك متخصص لتصميم 
التواصل  منصات  عىل  املنتجات  إعالنات 

االجتامعي.
املجاالت  يف  الحياتية  الخربات  زيادة   9-
املختلفة و عربالحديث مع أصدقاء من شتى 
لغات  او  مخنلفة  ثقافات  لهم  العامل  بقاع 
أفكارك  يزيد من  األم مام  لغاك  تختلف عن 

وثقافتك
-10 تزيد من وسائل اإلبداع والخيال وذلك 
واإلطروحات  العديدة  النقاشات  خالل  من 
القروبات  يف  مناقشتها  يتم  التي  الثقافية 
والسياسية  واالجتامعية  والدينية  الثقافية 
بأفكار  الخروج  يف  يساعدك  مام  املختلفة 

جيدة وتكوين اتجاهك الفكري والثقايف.
أما سلبيات مواقع التواصل االجتامعي فيام 
اذا تم إساءة استخدامها فتتمثل يف التايل عىل 

سبيل املثال ال الحرص :
الهوية  رسقة  أو  االحتيال  مخاطر   1-
عربالوصول إىل املعلومات الخاصة التي ُتنرش 
عىل اإلنرتنت من أّي شخص, كام يتضمن هذا 
الخطر اخرتاق املعلومات الشخصية والتطفل 

عليها
زيادة  عرب  وذلك  األفراد  وقت  إضاعة   2-
عدد الساعات التي يقضيها الفرد عىل وسائل 
مع  ذلك  يتعارض  وقد  االجتامعي,  التواصل 

مسؤولياته يف العمل وغريها
عرب  وذلك  األفراد  خصوصية  اخرتاق   3-
البحث عن الكلامت املفتاحية التي يستخدمها 
بيانات  إىل  باإلضافة  التصفح,  أثناء  الشخص 
باإلعالنات  تزويده  أجل  من  وذلك  أخرى, 
التي تستهدف حاجاته كام تستخدمه بعض 

الرشكات عىل سبيل املثال ال الحرص
-4 ارتكاب الجرائم ضد املستخدمني وذلك 
بكافة  للمضايقات  األشخاص  تعرض  عرب 
لدى  خاصًة  شائعاً  هذا  يكون  وقد  أشكالها, 
املراهقني واألطفال األصغر سناً بشكل خاص, 
ملحتوى  االنتباه  الوالدين  عىل  ينبغي  لذا 
الويب الخاص بهم, حّتى ال يتعرض األطفال 

ألّي محتوى غري مناسب.
-5 التأثري عىل العالقات األرسية حيث نجد 
دوراً  تلعب  االجتامعي,  التواصل  مواقع  أن 
وقوتها,  األرسية  العالقات  نوعية  يف  سلبياً 
ساعات  من  الفرد  يقضيه  ما  يؤدي  حيث 
وانشغاله  املواقع,  هذه  تصفح  يف  طويلة 
بعالقاته االفرتاضية فيها ,إىل البعد عن أفراد 

أرسته وفتور العالقات التي تربطه بهم
والتقاليد  العادات  منظومة  مخالفة   6-
عىل  االجتامعي  التواصل  مواقع  تؤثر  حيث 
عىل  بدوره  يؤثر  الذي  العادات  منظومة 
الزائد  االنفتاح  يؤدي  فقد  ككّل.  املجتمع 
الذي تؤمنه هذه املواقع إىل نرش قيم جديدة 
عادات  من  املجتمع  عليه  اعتاد  ملا  مخالفة 

وتقاليد تشّكل هويته.
مواقع  استخدام  أن  نجد  العزلة حيث   7-
االجتامعي  للتفاعل  بدياًل  أصبح   , التواصل 
بالزيارات  واملتمثل  األفراد  بني  الحقيقي 
االجتامعية,  املناسبات  وحضور  العائلية 
ساعات  من  األفراد  يقضيه  ما  إىل  باإلضافة 
طويلة عىل هذه املواقع مام أدى إىل إصابتهم 

بالعزلة واالنطواء عىل الذات.
بعض  عند  الدرايس  التحصيل  تديّن   8-

الطالب
عزيزي  فدعنا  التالية  السطور  يف  أما 
القارئ الكريم أن نتمعن حول مخاطر مواقع 
التواصل االجتامعي عىل األطفال خاصة وأّن 
األمر  يتعلق  عندما  تتضاعف  الخطورة  هذه 
باألطفال نظراً لقلة خرباتهم ومتييزهم الخطأ 
الخرباء يف هذا  يراها  الصواب,وذلك كام  من 

املجال وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص :
والتنّمر,  واملضايقات  لإلساءة  تعرضهم   1-
ُيعدُّ األمر أكرث خطورة من تعرضهم ملا  فيام 
وجود  لعدم  نظراً  الواقعية  حياتهم  يف  سبق 
إساءة  من  له  يتعرضون  ما  عنهم  يصد  من 

كاألهل واملعلمني.
مثل  املسيئة  املحتويات  إىل  وصولهم   2-
املواد اإلباحية وغريها عن طريق الصدفة أو 

القصد

-3 نرش فيديوهات وتسجيالت غري مناسبة 
وهو  وعيهم,  لقلة  نتيجة  األطفال  ِقبل  من 

األمر الذي قد يعود عليهم بالسوء
أن  االجتامعية  التواصل  لوسائل  ميكن   4-
تتسبب بتعرّض األطفال ملشاكل عديدة مثل 

تدين احرتام الذات والقلق املستمر
بعض  بإتباع  الخرباء  يويص  وبالتايل 
األطفال  استخدام  من  للتقليل  األساليب 
اإلجتامعي  التواصل  لوسائل  واملراهقني 
السلبية  آثارها  من  التقليل  وبالتايل  وتقنينها 
, و نذكر يف السطور التالية بعضها عىل سبيل 

املثال ال الحرص :
-1 زيادة الرتكيز عىل الواجبات الشخصية 
وميكن ذلك عرب تقليل عدد تطبيقات وسائل 
الجهاز  عىل  امُلثّبتة  االجتامعية  التواصل 
بالعمل  صلة  أكرث  تكون  التي  الشبكات  إىل 
يؤدي  أن  ميكن  حيث  الشخصية,  والحياة 
يقضيها  التي  الساعات  عدد  تقليل  إىل  ذلك 
الفرد عىل وسائل التواصل االجتامعي والرتكيز 
األخرى  اليومية  الواجبات  عىل  أكرب  بشكل 

األكرث أهمية.
وقٍت  من  الفلرتة  أسلوب  استخدام   2-
األشخاص  بحذف  القيام  عرب  آخروذلك  إىل 
وسائل  يف  األرسة  نطاق  عىل  معروفني  غري 
التواصل, وذلك لتفادي ضياع الوقت, وخطر 

اخرتاق الخصوصية وغريها من املشاكل.
وقت  فيها  ُيخَصص  حيث  خطة  وضع   3-
االجتامعي  التواصل  مواقع  الستخدام  محدد 
أخرى,  نشاطات  من  تبّقى  ما  جانب  إىل 
وااللتزام بها ُيعّد سبياًل إىل التخلص من قضاء 

وقت زائد عىل هذه املواقع.
مهارات  تعلُّم  جديدة  هوايات  تطوير   4-
أو  القراءة  أو  الرسم  أو  الرقص  مثل  جديدة 
سيفيد  حتاًم  وهذا  املوسيقى  أو  الكتابة 
تصّفح هذه  أقل يف  وقت  قضاء  الشخص يف 
املواقع عرب إشغال أوقاتهم يف هذه الهوايات.

االنضامم  تبنِّي منط حياة صحي مثل    5-
إىل نادي ريايض واالهتامم بنظام غذايئ صحي 
عىل تغيري عادات الشخص تلقائياً حيث يكون 
اإلنرتنت واحدة  قضاء وقت كبري عىل شبكة 

منها
الله  بإذن  القادم  العدد  يف  وسنتجول 
ومن  وارسنا  انفسنا  حامية  وكيفية  سبل  مع 
او  اإللكرتونية  الجرائم  من  مجتمعاتنا  ثم 
مسأئل التحرش والتنمر عرب شبكات التواصل 

اإلجتامعي .
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 الفنان املبدع/ منقستأب قربقرقش

اجملال الفين مليئ بالتحديات والصعوبات ، خاصًة يف بداية الطريق، 
لكن كلما تقبلتها وعملت جاهدًا لتجاوزها ميكن ان حتقق حلمك

مجال حممد علي 
اجلزء االول

 يف البدء هالعرفت القارئ بنفسك؟

إسمي منقستآب قربقرقش من مواليد 

حتى  فيها  نشأت  بارنتو.  مبدينة   1980

مدينة  من  رحلنا  بعده  الخامسة،  سن 

لنحتمي   الضواحي   1985إىل  بارنتوعام 

لتحرير  دائرة  كانت  التي  الحرب  من 

املدينة من قبضة الدرق، ومل نعد إليها إال 

بعد سنوات. 

الصف  حتى  سالم  مبدرسة  درست 

الصف  من  بيارا  مبدرسة  ثم  الخامس، 

السادس إىل التاسع، ثم إنتقلت إىل مدينة 

تسني ودرست هناك حتى الصف الـ10 ، 

بعده رحلت إىل مدينة أغردات ودرست 

هناك الصف الـ 11 ، ثم سنحت يل فرصة 

بكلية  التدريس  يف  دورة  لتلقي 

أصبحت  تخرجي  بعد  نفحي،  ماي 

توجيهي  وتم  الكناما،  بلغة  مدرس 

قاال،  شيخ  بقرية  قلوج  مديرية  إىل 

درّست فيها ثالث سنوات ثم نقلت 

فيها  ودرست  بارنتو  مدينة  إىل 

من  نقيل  تم  بعده  سنوات.  خمس 

سلك التدريس إىل الشئؤن الثقافية 

للدميقراطية  الشعبية  للجبهة 

فرقة  يف  عضو  انا  وحاليأً  والعدالة 

بيشا، التابعة للشئؤن الثقافية.

مع  بدايتك  كانت  كيف  حدثنا 

الفن؟

صغري  وانا  الفن  عىل  تعرفت    

يف السن فدامئاً ما كنت اردد واكرر 

مسامعي،  إىل  تصل  التي  األغاين 

اغني بصويت  انني كنت  والدي   فحسب 

ولكنتي الطفولية،  لكن اكرث ما اذكره هو 

بعد إنتقالنا من مدينة بارنتو إىل الضواحي   

الكناما  وثقافة  لغة  هناك  تعلمت 

وتلقفت الفن والرتاث من شعب املنطقة 

من املناسبات واإلحتفاالت التقليدية التي 

لألمسيات  باإلضافة  دامئاً  يحيوها  كانوا 

عامرة  كانت  التي  الشبابية 

والرقصات  واألغاين  باإليقاع 

كنت  والتقليدية،  الجميلة 

أشاركهم  الرقص وأقلد األغاين. 

الفنية  للربامج  كان  كذلك 

واألدبية يف املدارس دور كبري يف 

بدايتي الفنية، حيث كنت عضو 

للربامج  باإلضافة  فيها  نشط 

التي كان ينظمها إتحاد الشباب 

والطلبة.

كانت  الفعلية  بدايتي  لكن 

إنتقلت  بعدما  يف مدينة تسني 

فقد  بارنتو،  مدينة  من  إليها 

وكان  بالوحدة  فيها  شعرت 

شوقي كبري ملدينة بارنتو حيث 

فأحسست  وترعرعت،  نشات 

شيئ  كل  كان  فقد  بالغربة 

من  وتولد  يل،  بالنسبة  مختلف 

شعرية  كلامت  اإلحساس  هذا 

ألغنية “ تقاييش” وكانت تعبرياً لشعوري 

بالغربة. 

كيَف  كاَن  التشجيُع  يف البداية  وهل 

انطالقتَك  يف  تحديات   هنالك  كانت  

ومسريِتَك الفنيَّة ؟

محفوف  الفني  املجال  طبعاً، 

بالتحديات، خاصًة يف بداية الطريق، لكن 

لتجاوزها  جاهداً  وعملت  تقبلتها  كلام 

واجهتني  حلمك.  تحقق  ان  ميكن 

صعوبات وتحديات كثرية، كان اولها عدم 

عميل  بداية  يف  ذلك  كان  الواقع،  تقبل 

وجهت  التي  فاملنطقة  التدريس  مبهنة 

للعمل فيها كانت بعيدة وريفية، وغريبة 

الشئ عني فقد كنت شاب صغري  بعض 

تقبل  استطع  مل  بعد،  الحياة  اجرب  مل 

ابتعادي عن منطقتي وعن الفن فلم تكن 

الفني،  للعمل  الفرص  من  الكثري  هناك 

لكن بعد فرتة ويف يوم من االيام قراءت يف 

الصحيفة مقولة تقول” باب السعادة هو 

ان تحب عملك اوالً”. فعرفت حينها انه 

امللقاة  بالعمل واملسؤولية  اهتم  ان  عىل 

من  الفني  عميل  اتابع  وان  عاتقي،  عيل 

من  واتعلم  وأستفيد  موجود  انا  حيث 

واقدم  الفنية  اعاميل  يف  الشعب  ثقافة 

تجربتي الفنية البسيطة للطالب. فقمت 

بعد  الطالب   بإستدعاء  االيام  إحدى  يف 

ثقايف  برنامج  إلعداد  الدرايس  الدوام 

وفني، ففاجئوين باإلستعداد الذي أبدوه، 

ففي اول يوم جاؤا ومعهم طبول وعيص 

ومالبس وأدوات تقليدية للغناء والرقص، 

إنبهرت مببادرتهم وإستعدادهم، وعندما 

اردت تنظيمهم طلبوا مني ان يقوموا هم 

بذلك، فكانوا يعرفون من يستطيع منهم 

هي  ومن  الرقص  يستطيع  ومن  الغناء 

البارعة يف دق الطبول،....الخ. 

وكان هذا أول درس تعلمته يف مشواري 

كانت  لهجتهم  ان  إىل  باإلضافة  الفني. 

وضواحيها،  بارنتو  سكان  عن  مختلفة 

إستطعت ان اتعرف واتعلم لهجة اخرى 

وثقافة مختلفة نوعاً ما عن ثقافة الكناما 

ألحانهم  فوجدت  عليها.  نشأت  التي 

واغانيهم جميلة وقوية اإليقاع. وبالفعل 

استفدت من هذه املرحلة كثرياً يف اعاميل 

وشعبها  القرية  تلك  إحتلت  وقد  الحقاً. 

االماكن  اكرث  من  وهي  قلبي،  يف  مكانة  

التي إشتاق وأحن إليها.

الربابة  عىل  العزف  بدأت  متى 

والجيتار؟

العام  يف  الجيثار  عىل  العزف  تعلمت 

تقديم  الرغبة يف  أيضاً  لدي  1998، وكان 

عىل  العزف  تعلمت  لذا  تراثية  اعامل 

تعلمت  بعده  ثم  الربابة  الـ)كرار( 

األبنقاال.  وكنت اعزف يف االفراح الربابة 

واغني.

امام  لك  تجربة  أول  كانت  متى 

الجمهور؟ 

املدرسة  يف  ثقايف  برنامج  يف  ذلك  كان 

والتقرينية،  بالكناما  أغنية  فيه  وقدمت 

كان أدايئ سيئ وذلك النه مل يكن لدي اي 

معرفة بالسلم املوسيقي وكيفية اإلنسجام 

مع العازفني.

التي قمت  الخطوة  ما 

معرفتك  لتحسني  بها 

أداء  وفن  باملوسيقى 

الغناء؟

بها  قمت  خطوة  اول 

كانت  التجربة  هذه  بعد 

املدينة  عن  اإلبتعاد  

ال  حتى  فيها  كربت  التي 

امام  التجربة  تلك  تتكرر 

وأهيل،  ومعاريف  اصدقايئ 

وكان  تسني  إىل  إنتقلت 

إلتحقت  التي  يف املدرسة 

مدريس  ثقايف  برنامج  بها 

وكان فيها أستاذ موسيقى 

مبادئ  يده  عىل  تعلمنا 

تجربة  وكانت  املوسيقى 

مهمة استفدت منها كثرياً.

أول عمل فني قدمته؟

أول عمل فني من تأليفي قدمته كان 

اغنية وطنية بالكناما، كان ذلك يف مرحلة 

عىل  الغاشمة  الوياين  وحمالت  التصدي 

بعده  قدمت  تقاييش،  اغنية  ثم  البالد، 

اغنية  الوطني 2008  املهرجان  إفتتاح  يف 

عيد  يف  قدمت  ثم  بعنوان”تامفيدا” 

سبتمرب  من  الفاتح  ميدان  يف  اإلستقالل 

اغنية “إبادمي”، ويف دوري سيكافا الذي 

بعنوان”  اغنية  قدمت  إرتريا  إحتضنته 

أفريكا ليِِل ِدي”. قدمت أيضاً أغاين أخرى 

يف تلك الفرتة. 

الفني  عملك  من  قصرية  فرتة  خالل 

إستطعت ان تربز  يف الكثري من املناسبات 

كيف  مناسبات،  من  وغريها  الوطنية 

كنت توفق بني  عمل التعليم  والفني؟ 

التي  الصعاب  من  واحد  ذلك  كان 

واجهتني، فعميل االول  ومسؤوليتي هو 

التعليم، ففي كل مرة انتج فيها عمل  كان 

ال بد ان  اسافر إىل اسمرا، فالتسجيل يف 

االستديو  يستغرق منك الوقت، باإلضافة 

إىل تكاليف الفندق والطعام،  واهم من 

كان  األساسية،  وظيفتي  عن  تغيبي  ذلك 

ذلك يشكل صعوبات كبرية، واملشكلة ان 

يل  يسبب  ذلك  وكان  مراراً،  يتكرر  االمر 

ضغط وعدم راحة لعدم تاديتي وظيفتي 

للطلبة  مضايقة  يسبب  وكان  ينبغي  كام 

كنت  التي  املدارس  ومدراء  وللمعلمني 

ادرس فيها، لكنني كنت اتحمل كل ذلك 

تم  بعدما  لكن  الفن،  اعشق  النني كنت 

نقيل إىل الشؤون الثقافية باسمرا، وجدت 

قليل من الراحة ومتسع من الوقت القدم 

أعامل جيدة ومن دون استعجال، وبهذه 

تفهموا  من  كل  اشكر  ان  اريد  املناسبة 

طبيعة عميل وصربوا عيل.

يف حوار مع الفنان املبدع/ منقستآب 

قربقرقش، حول مسريته الفنية،  حدثنا 

فيه عن نشأته ومراحل دراسته وعمله 

بسلك التعليم، وبدايته يف الفن، التي 

فيه،  عاش  الذي  املجتمع  من  بدأت 

والربامج الثقافية املدرسية، ثم إحرتافه 

التقرينية والكناما، كذلك  للغناء بلغة 

واجهته  التي  والصعوبات  التحديات 

وغريه  هذا  الغناء،  يف  حلمه  لتحقيق 

من تفاصيل مشواره الفني تجدونه يف 

محتوى الحوار.
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مستشفى كرن  - افتتاح مبنى جديد للوالدة واخلدج
ريبورتاج

 بيتئيل سلمون
ترمجة/عادل صاحل إدريس

اإلقليمي  كرن  مستشفى  إفتتح  

واألطفال  لألمهات  جديدا  مبنى  املرجعي  

باألعالم  املبنى  وزين  الوالدة،  وحديثي 

ووجدنا  املختلفة،  والشعارات  الوطنية 

أهبة  عىل  املرجعي  كرن  مستشفى  أعضاء 

االستعداد لجعل هذا اإلفتتاح يخرج بصورة 

بهية، ويف وقت اإلفتتاح هذا املبنى  توجه  

صوب مدخل املستشفى الجديد املسؤولني 

الحكوميني مبن فيهم وزيرة الصحة السيدة/ 

جاؤوا  الذين  والضيوف  نورحسني،  أمينة 

بسهولة  ميكنك  املناسبة،  بهذه  لالحتفال 

قراءة الفرح عىل وجوه الضيوف.

كبار  الجديد  املبنى  افتتاح  وحرض 

وممثلو  والجبهة  الحكومة  مسؤويل 

الدينيني  والزعامء  الوطنية  الجمعيات 

من  وغريهم  كرن  مستشفى  وأعضاء 

الضيوف املدعوين.

يجدر بالذكر ان  مستشفى كرن تم بناءه 

مطرد.   بشكل  خدماته  ومنت  1936م،  عام 

شملت الخدمات الصحية ، جناح العيادات 

وجناح  الداخليني  املرىض  وجناح  الخارجية 

وخدمات  األطفال  وطب  الباطنية  قسم 

والصيدلة.   واملخترب  والعيون  األسنان  طب 

يخدم  فإنه  إقليمي  مرجعي  كمستشفى 

مديريات  جميع  من  القادمني  املواطنني 

إقليم عنسبا،ويقع املستشفى عىل الطريق 

املؤدي إىل املعرب ويخدم األشخاص القادمني 

مثل”نقفة  األحمر  البحر  شامل  إقليم  من 

من  وغريها  وأدوبحا”  وقرورة  وأفعبت 

وكذلك  اإلقليم،  هذا  يف  تقع  التي  املناطق 

الطبية  الخدمات  يتلقون  الذين  املواطنون 

مديريات  من  القادمون  املشفى  هذا  من 

يف  املتواجدة  وكركبت”  وسلعا  “منصورة 

اقليم القاش-بركة بكل يرس وسهولة.

جديدة  صحية  منشآت  لبناء  وإستمرارا 

بناء  تم  حديثة،  طبية  معدات  وإدخال 

مستشفى جديد لخدمة األمهات واألطفال. 

الثغرات  املبنى  بناء  يسد  أن  املتوقع  من 

التي كانت يف السابق، والذي تم افتتاحه يف 

األول من نوفمرباملايض.

بناء أقسام للوالدة واألطفال حديثي  تم 

تقارب  مساحة  عىل  املستشفى  يف  الوالدة 

جناح  عىل  يحتوي  املبنى  2م.    2700

الرضع وجناح  للوالدة وجناح نوم لألطفال 

الجراحة  بعد  وما  الجراحية  للعمليات 

من  يعانني  اللوايت  الحوامل  للنساء  وجناح 

وأرسَّة  مختلفة  فحص  وغرف  مضاعفات 

لحديثي الوالدة واألمهات.

اإلقليمي  املرجعي  املستشفى  ويستقبل 

بكرن مامعدله 2,500 من النساء الحوامل 

سنويا. ومع ذلك، فقد تم اإلبالغ عن وجود 

الوقت  متديد  بسبب  العمل  يف  ثغرات 

جناح  وأن  خاصة  املوايت.  غري  واملوقع 

الوالدة منفصل عن غرفة العمليات وغرفة 

وقتا  األم  أمضت  فقد  الرضع،  األطفال  نوم 

غرفة  وإىل  من  والتنقل  التعب  يف  طويال 

نتيجة  الوالدة،   أو  العملية  بعد  العمليات 

لهذه الحواجز التي أوجدتها املسافة وعدم 

اإلستقرار، كانت األمهات واألطفال يعانون 

كان  سهلة،  اعتبارها  ميكن  ال  مشاكل  من 

مخالفا  سيكون  هذا  أن  من  مقلقا  هذا 

ألهداف وغايات وزارة الصحة يف الحد من 

وفيات األمهات واألطفال.

نور  الصحةالسيدة/أمينة  وزيرة  وقامت 

اثرها  عىل  االفتتاح،  رشيط  بقص  حسني 

وطاقم  الضيوف  برفقة  األشجار  غرس  تم 

املستشفى، ومن ثم توجهت وزيرة الصحة 

غرس  تم  والتي  الجديد  املبنى  وسط  إىل 

هم  أن  وبعد  املستشفى،  ساحة  يف  شتلة 

املخصصة  أماكنهم  يف  بالجلوس  الحضور 

عىل  حدادا  صمت  بدقيقة  اإلفتتاح  بدأ 

ارواح الشهداء، وقد استمتعنا بتلك املناسبة 

وشاهدنا معرضا تصويريا فيام يتعلق ببناء 

املبنى الجديد. 

كرن  مستشفى  مدير  القى  بعدها 

هييل  يافت  الدكتور/  املرجعي  اإلقليمي 

اإلنجاز  هذا  عن  معرباً  كلمته  ميكائيل 

الوالدة  مستشفى  افتتاح  عىل  قائال”تهانينا 

الزمان”.  من  لعقد  انتظرناه  الذي  والرضع 

مضيفاً”بأن املستشفى الجديد سُيحِدث بال 

شك فرقا كبريا يف ضامن صحة األم والطفل”.

شيدت  الذي  الجديد،  املستشفى  كلف 

جوانبه املعامرية بالكامل باملوارد الداخلية 

نقفة،  مليون   90 حوايل  اإلرترية  للحكومة 

ومعدات  نوم  غرفة   33 بـ  مجهزة  وهي 

طبية قياسية إقليمية كاملة ومركز أكسجني 

وتعقيم  جناح  كل  إىل  باألنابيب  موصولة 

الشمسية  الطاقة  ومحطة  الطبية  املعدات 

الرضورية  التحتية  والبنية  واملولدات 

األخرى.

التقرير  يف  يافث،  الدكتور/  أوضح  كام 

الذي قدمه عن إتساع ومساحة املبنى الذي 

تم بنائه قائاًل”بأن املسافة بني قسم الوالدة 

وغرفة العمليات التي كانت مسافتها 210 

كذلك  أمتار،   4 إىل  تقلصت  فقد  أمتار 

األطفال  وجناح  الوالدة  جناح  مسافة 

كانت  التي  الوالدة  حديثي 

إىل  تقلصت  فقد  مرتا   165

20 مرتا، واملسافة بني غرفة 

األطفال  وجناح  العمليات 

حديثي الوالدة والتي كانت 

فقد  مرتا   350 مسافتها 

مضيفا  مرت.   0 إىل  تقلصت 

جميع  بأنه”هنأ  بذلك 

عىل  عنسبا  اقليم  سكان 

هذا اإلنجاز العظيم، وشكر 

الدكتور/يافت، جميع الذين 

هذا  إلنجاح  بجد  عملوا 

العمل، وحث املواطنني عىل 

الخاصة  اإلرشادات  إتباع 

من الحفاظ عىل هذا املبنى 

من حيث مواصلة خدمات 

بشكل  املستشفى  هذه 

عاتق  عىل  التقع  املسؤولية  وأن  سليم 

املستفيدين  بل  فقط  املستشفى  موظفي 

من خدماتها.

يافت  الدكتور/  ماأنهى  بعد 

كلمته من عىل املرسح، أوضحت 

نور  السيدة/أمينة  الصحة  وزيرة 

هذا  بناء  من  الهدف  عن  حسني 

يهدف  قائلة”إنه  الجديد  املبنى 

أثناء  املضاعفات  من  التقليل  إىل 

من  األم  إنقاذ  وخاصة  الوالدة 

والوليد”،  الوالدة  اثناء  املوت 

وشكرت سيادتها ايضا رشكة بادمي 

والفعال،  الجبار  عملها  للبناءعىل 

الذين  الرشكاء  أيضا  وشكرت 

كمنظمة  االفتتاح  حفل  حرضوا 

الغري الحكومية األملانية أرشيميد، 

الذين مولوا املواد الالزمة للتنفيذ 

واإلنجاز، ومضت الوزيرة آمنة يف 

اإلشادة بوزارة الصحة عىل أنشطتها الطبية 

املمتازة، وأخريا، حثت سيادتها  سكان اقليم 

املؤسسة  هذه  عىل  الحفاظ  عىل  عنسبا 

الصحية كام هو الحال دامئا.

للوالدة  الجديد  ويحتوي مستشفى كرن 

جناح  يف  رسيرا   22 عىل  الوالدة  وحديثي 

الوالدة  الوالدة و14رسيرا يف جناح  حديثي 

الجراحة  بعد  ما  جناح  يف  و18رسيرا 

 68 تبلغ  إجاملية  بسعة  للوالدة  و14رسيرا 

مستشفى  إدارة  وأدخلت  رسيرا، 

يف  جديدة  أنظمة  املرجعي  كرن 

عملية مراقبة العمل والتي تتابعها 

املستشفى  ويشمل  ونهارا  ليال 

تقديم  يف  بالفعل  بدأ  الذي 

من  املستفيدين  ورعاية  الخدمات 

وطاقم  واإلدارة  الخدمات  هذه 

التنظيف والفنيني والحراس.

يافت  الدكتور/  قاد  ثم  من 

ملعاينة  الضيوف  تخيل  والدكتور/ 

الحديثة  ومعداته  الجديد  املبنى 

بالفعل  انتهيت  قد  كنت  ألنني   ،

من مالحظايت، ومن ثم ذهبت إىل 

من خدمات  املستفيدات  األمهات 

املستشفى والتي كانت يف  إحدى 

مالحظايت.

الاليئ  املستفيدات  إحدى  مع  التقيت 

وتدعى  املستشفى  خدمات  من  استفدن 

رضيعا  أنجبت  أم  وهي  فرج،  سلمت 

عمره 8 أشهر، وأخربتني أنها كانت يف هذا 

املبنى الجديد ملدة 16 يوما، وحان الوقت 

وسألتها  األطفال،  غرفة  يف  طفلها  لرؤية 

شاء  “ما  قائلة  املولود  رضيعها  حالة  عن 

يرس  بكل  الجنني  هذا  انجبت  لقد  الله 

وسهولة، وابنتي تحظى برعاية جيدة، وأنا 

سعيدة للخدمات التي اتلقاها يف مثل هذا 

السيدة/  وأخربتني  الجديد”،  املستشفى 

التي  وفرحتها  بابتسامة  إدريس  عافيت 

يف  السابع  طفلها  أنجبت  بأنها  التوصف 

مبنى الوالدة والرضع الجديد، وكنت أسألها 

الجديد  املستشفى  وكفاءة  مراقبة  عن 

بسبب  املخاض  آالم  نسيت  قائلة”أنها 

الفرح”، وأعربت عن خالص امتنانها لوزارة 

الصحة.

بينام كان الضيوف يتابعون مالحظاتهم، 

الوالدة،  جناح  يف  قابلتني  بشابة  التقيت 

هذا  واصفة  كفيل،  وقحتا  الشابة/  وهي 

الرصح العتيق قائلة”إنه ملن دواعي الفخر 

املبنى  هذا  مثل  ببناء  الحكومة   تقوم  أن 

آلخر،  وقت  من  والطفل  لألم  الجديد 

وأشادت مببادرات الحكومة، ومضت لتخربين 

يقدم مثل  أن وجود مستشفى جيد وآمن 

استمرارية  ألن  مهم،  أمر  الخدمات  هذه 

والطفل،  األم  سالمة  عىل  تعتمد  الجيل 

مخاض،  حالة  يف  كونها  من  الرغم  وعىل 

قطعت  بأنها  كفيل  وقحتا   / الشابة  وأن 

عىل نفسها عهداً لتحمل إرًثا للمستفيدين، 

دور  أن  املتواضعة  مناشدتها  ونصحتني 

حالتك  متابعة  هو  املستشفى  يف  الطبيب 

ولكن  الطبية،  املساعدة  وتقديم  الصحية 

النظافة والرعاية هي مسؤولية وواجب كل 

مستفيد.

عندما سألت املمرضة/رقآت كيداين،  سؤايل 

كيف  كقابلة،  تعمل  كانت  والتي  الختامي 

 كانت ظروف العمل يف املستشفى الجديد؟ 

بالعمل  الشغف  قائلة”لدي نفس  فأجابت 

مضيفة  عاما”،   13 قبل  لدي  كان  الذي 

بذلك” وتتابع  تنفس أي شخص يف الغرف 

األخرى، لكن هنا املبادرة جديرة بالثناء ألنها 

تتابع حياة شخصني أو أكرث، وعلينا تقديم 

املهنية  قدرتنا  بها  تسمح  التي  الخدمات 

وعىل السكان مساعدتنا يف التنظيف”. 

امليثاق  يف  اإلرترية  الحكومة  كرست 

الخدمات  بتوفري  يتعلق  فيام  الوطني 

الصحية  الخدمات  أن  الكافية  االجتامعية 

إرتري،  لكل  األسايس  الحق  من  جزء  هي 

يف  سواء  مواطن  كل  يحصل  أن  وينبغي 

الحرضية عىل خدمات  أو  الريفية  املناطق 

عىل  وبناء  الجودة،  وعالية  مناسبة  صحية 

يف  خدمات  مقدمي  إنشاء  تم  فقد  ذلك، 

جميع أنحاء الوطن وضامن تغطية واسعة 

النطاق للمرافق الصحية، وكمثال عىل هذه 

والتي  الصحية  الخدمات  بكفاءة  التغطية، 

الصحة،  بالتنسيق مع وزارة  بها  العمل  تم 

 10 بطول  صحية  مرافق  إنشاء  تم  فقد 

كيلومرتات يف إقليم عنسبا باستثناء املناطق 

املرتامية األطراف.

ومن املأمول أن يؤدي افتتاح مستشفى 

كرن املرجعي إىل سد الثغرات املوجودة يف 

السالمة  توفري  يف  واالستمرارية  الخدمات 

والراحة للنساء الحوامل وأطفالهن حديثي 

الوالدة، والنقطة التي ال ينبغي نسيانها يف 

يف  هي  الصحة  وزارة  أن  هي  الصدد  هذا 

الشعب  عاتق  عىل  ويقع  الشعب،  خدمة 

الذي  املكان  مع  التعامل  مسؤولية  واجب 

يخدمونه بكفاءة واهتامم.

وزيرة الصحة السيدة/ أمينة نورحسني تتفقد حاالت األمهات بعد 
الوالدة يف مبنى مستشفى كرن املرجعي للوالدة الذي شيد حديثا

افتتاح مبنى جديد للوالدة وحديثي الوالدة يف مستشفى كرن 
املرجعي التحويلي اإلقليمي

الضيوف اثناء جتوهلم يف مبنى الوالدة اجلديد الذي 
افتتح يف مستشفى كرن املرجعي التحويلي االقليمي



اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com

تصدر أيام الثالثاء واخلميس واجلمعة والسبت 7 الثالثاء  24 / 01/ 2023  	   السنة الثانية والثالثون        العدد )84( 	

منتخبنا الوطني يتسّيد الصدارة القارية يف الطواف حتى األن

التوايل  عىل  لها  الثالث  هو  تتويج  يف 
دانئيل  راهيل  االرترية  العداءة  ...أحرزت 
املركز االول يف سباق اخرتاق الضاحية املقام 

يف بلجيكا )األحد الـ22 يناير 2023(.
واكلمت راهيل البالغة من العمر 21 عاما 
السباق املمتد ملسافة 8 كيلومرتات بـتوقيت 

زمني قدره 28 دقيقة و41 ثانية.
للعداءة  الثالث  هو  التتويج  هذا  ويعترب 
الشابة يف ملتقيات إخرتاق الضاحية العاملية ، 
وهو الرابع عىل التوايل يف جميع إستحقاقاتها 
لقب  بنيلها  وذلك  الجديد  العام  من  بداية 
البطولة الوطنية الخرتاق الضاحية الذي جرى 

االسبوع املايض يف مدينة مندفرا.

من  تتويجاتها  باكورة  قصت  التي  راهيل 
لوينجانو  سان  جورج  سان  إستحقاق  خالل 
خالل  من  ذلك  بعد  تواصلت   ، االيطايل 
تعود  أن  قبل   ، االسباين  الجويبار  إستحقاق 
الخرتاق  ارتريا  بطولة  بلقب  وتظفر  للبالد 
الضاحية باالقليم الجنويب ، ومن ثم أخرياً كان 

التتويج بلقب سباق بلجيكا.
فقدت  العاملية  الوطني  منتخبنا  نجمة 
للسقوط  وتعرضت  السباق  أثناء  توزانها 
وتساقط  بالوحل  امللئ  املضامر  بسبب 
عافيتها  إستعادت  لكن   ، والثلوج  األمطار 
وتداركت رسيعاً لتظفر بلقب السباق بعدما 
حققت تفوقاً رصيحاً عىل بقية املتسابقات يف 

أخر دورات السباق.
متحدية  االنجاز  هذا  راهيل  حققت  وقد 
املغطاة  للمضامر  السيئة  الجوية  األحوال 

بالثلوج . 
ويف ترصيح أعقب تتويجها بلقب السباق 
، أشارت راهيل دانئيل إىل مواجهتها صعوبة 
جمة يف السباق بسبب سقوط الثلوج ورداءة 
بذلها  مؤكدة   ، املضامر  يف  الجوية  االحوال 
خصوصاً  السباق  ريادة  لنيل  كبرياً  مجهوداً 

بعد تعرضها لحادث سقوط.
وبتحقيقها العالمة الكاملة التي أضافتها يف 
سباق األحد ، ستكون العداءة االرترية الشابة 
املوسم  هذا  تخرس  مل  التي  العداءة  هي 

البناء  ستحاول  وعليه   ،
لتحقيق مزيد من اإلنجازات 
الخرتاق  العامل  مونديال  يف 
الضاحية الذي سوف يجري 
فرباير  منتصف  بأسرتاليا 
األمور  هذا  وحول   ، القادم 

عن  صحفية  ترصيحات  يف  راهيل  أوضحت 
غامر  لخوض  وسعادتها  التام  إستعدادها 

البطولة العاملية .
 1240 اسبوعا   36 خالل  جمعت  وقد 
نقطة اهلها لتحتل املركز االول عىل املستوى 

العاملي.
الهتي  سارة  السويدية  العداءة  وحلت 

باملركز الثاين بتوقيت زمني قدره )28 دقيقة 
الربيطانية  العداءة  بينام حلت   ، ثانية(  و45 

كيث ميجان املركز الثالث يف السباق.
ويف سباق الرجال ، ألت الصدارة ملصلحة 
عىل  متفوقا  شارب  يان  الفرنيس  العداء 
وموطانه  الثاين  كيمييل  إساك  البلجييك 

جيلرمو جرمارد باملركز الثالث.

الهوائية  للدراجات  الوطني  منتخبنا  دشن 
بقيادة بطل افريقيا للطريق هينوك ملؤبرهان 
طواف  من  عرش  السادسة  بالنسخة  مشاركته 
 ، بونغو(  أميسا  )تروبيكال  الدويل  الغابون 
االفتتاحية  املرحلة  يف  الرابع  باملركز  بحلوله 

للطواف التي جرت أمس اإلثنني )23 يناير(.
زخم  شهدت  الذي  للطواف  االوىل  الجولة 
كبري منذ بدايتها ، إنطلقت من بيتام وأختتمت 
بها  وتوج   ، كيلومرت(   122( ملسافة  أوييم  يف 
الدراج الفرنيس جيوفري سويب من فريق توتال 

إنرجي.
وأكمل املسافة املقررة يف ظرف زمني قدره 
وسطي  رسعة  مبعدل   ، ثانية  و29  ساعات   3

استقر عند 40.5 كيلومرت يف الساعة الواحدة.
بعد  )االوىل  االفتتاحية  املرحلة  وجاءت 
توقف دام عامني بسبب اإلجراءات االحرتازية 
باألحداث  حافلة   ، كورونا(  لوباء  املكافحة 
مجموعات  عدة  تكوين  وشهدت  واملتغريات 
األكرث  كان  الوطني  منتخبنا  أن  غري   ، إنفرادية 
إتساقاً وسيطرة عىل الكوكبة الرئيسية بتحكمه 

لنسق املجموعة يف فرتات كثرية من السباق.

الرتتيب  صدارة  الفرنيس  الدراج  وحسم 
عىل  متفوقا  النهايئ  القصوى  الرسعة  وسباق 
الدراج لويس بلويي من فريق بينجوال صاحب 
الثالث ملصلحة  املركز  أل  فيام   ، الثالث  املركز 

الدراج أنطونيو أنجولو عضو فريق بورجوس.
الطريق  سباق  يف  افريقيا  بطل  واحتل 
هينوك ملؤبرهان املركز الرابع يف هذه املرحلة 
التوقيت الزمني مع الحائز عىل صدارة املرحلة 
، فيام حاز الدراج االرتري ناتنائيل برهاين عضو 

فريق بيكوز الرتيك املرتبة السادسة يف السباق.
وكان املركز الثامن عرش من نصيب داويت 
مياين عضو منتخبنا الوطني تاله باملركز التاسع 
افريم  الشاب  الوطني  منتخبنا  نجم  عرش 

قربهيويت.
فيام   ، الـ)25(  باملركز  أرفايني  أخليلو  وحل 
أنهى الدراج مريون تشمي السباق يف الرتتيب 
الـ)39( بفارق زمني قدره دقيقة واحدة و16 
ثانية عن الفائز باملرحلة ، يف حني جاء مكئيل 

هبتوم باملركز األربعني.
الدراج  يحتل   ، املرحلة  هذه  ضوء  عىل 
العام  الرتتيب  صدارة  سويب  جيوفري  الفرنيس 
وريادة القميص األصفر بتوقيت زمني قدره )3 

ساعات و19 ثانية(.
البلجييك  الدراج  يحتل  ثواين   4 وبفارق 
أنطونيو  يتبعه   ، الثاين  املركز  بلويي  لويس 
الفرنيس  يقبع  ، يف حني  الثالث  باملركز  أنجولو 

سرييل باريث باملركز الرابع.
أما دراج منتخبنا الوطني هينوك ملؤبرهان 
الريادة  عىل  الرصاع  يف  الرابع  املركز  فيحتل 
قدره  زمني  بفارق  متأخرا  األصفر  والقميص 

مانشسرت  لغرميه  الصاع  أرسنال  رد 
أسقط  الذي  الوحيد  الفريق  يونايتد، 
وذلك  املوسم،  هذا  اللندين  النادي 
ما  نكيتياه،  إدي  بفضل   3-2 قاتل  بفوز 
عىل  نقاط  خمس  بفارق  متقدماً  أبقاه 
بدوره  الفائز  سيتي  مانشسرت  مالحقة 
عىل ولفرهامبتون -3صفر بفضل ثالثية 
 21 املرحلة  يف  هاالند   إرلينغ  الرنوجي 

من الدوري اإلنكليزي.
من  أرسنال  ثأر  اإلمارات”،  “استاد  عىل 
يونايتد الذي أسقطه 1-3 يف سبتمرب، وخرج 
املوسم  هذا  عرشة  السادسة  للمرة  منترصاً 
بعد مباراة مثرية تقلبت فيها النتيجة لصالح 
بهدفه  نكيتياه  يحسمها  أن  قبل  الفريقني 

الشخيص الثاين يف الدقيقة األخرية.
يف  األوىل  الهزمية  بضيفه  أرسنال  وألحق 
املسابقات،  جميع  ضمن  مباراة   11 آخر 
وتحديداً منذ الخسارة أمام أستون فيال 1-3 
يف 6 نوفمرب يف الدوري قبل أن يحقق بعدها 
توقفت  سلسلة  يف  التوايل  عىل  انتصارات   9

مباراة  يف   )1-1( باالس  كريستال  يد  عىل 
مؤجلة من املرحلة السابعة.

يونايتد،  ونجح  حامسية  البداية  وجاءت 
الغائب عنه الربازييل كازميريو لإليقاف الناجم 
التسجيل  افتتاح  يف  اإلنذارات،  تراكم  عن 
مدافعي  من  بالضغط  الكرة  افتك  بعدما 
الذي  راشفورد  ماركوس  اىل  لتصل  أرسنال 
تقدم بها قبل أن يطلقها من خارج املنطقة 
)17(.لكن  رامسدايل  آرون  الحارس  ميني  اىل 
رد أرسنال جاء رسيعاً إثر لعبة جامعية مميزة 
غرانيت  السويرسي  من  بعرضية  انتهت 
تشاكا تابعها نكيتياه برأسه يف شباك الحارس 

اإلسباين دافيد دي خيا )24(، مسجاًل ذلك 
هدفه الثامن عرش يف آخر 26 مباراة خاضها 
أن  )قبل  املسابقات  جميع  يف  كأسايس 

يضيف التاسع عرش يف آخر اللقاء(.
لتبقى  كبري  حد  اىل  الوترية  وهدأت 
الشوط  نهاية  حتى  حالها  عىل  النتيجة 
بأفضل  الثاين  أرسنال  استهل  ثم  األول، 
طريقة وبهدف رائع لبوكايو ساكا بتسديدة 
اىل  املنطقة  خارج  من  أطلقها  قوسية 
)52(.لكن  للمرمى  اليمنى  األرضية  الزاوية 
يونايتد رفض االستسالم وأدرك التعادل رسيعاً 
مارتينيس  ليساندرو  األرجنتيني  بواسطة 
الذي استغل كرة فشل رامسدايل يف إبعادها 
قطر  مونديال  بطل  فحولها  ركنية،  ركلة  من 

برأسه يف سقف الشباك )59(.
التقدم  استعادة  عن  بحثاً  أرسنال  وضغط 
مناسبة،  من  أكرث  يف  خيا  دي  مرمى  وهدد 
الحظ  عانده  الذي  لساكا  تسديدة  أبرزها 
والقائم  الدفاع  من  تسديدته  ارتدت  بعدما 

األمين )70(.

العداءة االرترية راهيل دانئيل تستمر يف توهجها .. وتسجل ثالث تتويج هلا منذ بداية العام

بطل أفريقيا هينوك ملؤبرهان حيرز املركز الرابع يف فاحتة طواف الغابون الدولي

بإحرازها املركز االول يف سباق اخرتاق الضاحية املقام يف بلجيكا

أرسنال يفوز على مانشسرت يونايتد يف الدقائق 
األخرية وحيافظ على فارق النقاط مع سييت

لكنهم  ضيوفهم  “املدفعجية”  وحارص 
لفريق  الدفاعية  الشفرة  فك  عن  عجزوا 
الفرص  رغم  هاغ  تن  إريك  الهولندي  املدرب 
العديدة وأبرزها لنكيتياه الذي اصطدم بتألق 
دي خيا )84(، ما دفع أرتيتا اىل الزج بالوافد 
عن  بحثاً  تروسار  لياندرو  البلجييك  الجديد 
يف  اإلسباين  أراده  ما  الفوز.وتحقق  خطف 
الوقت القاتل بعدما توغل األوكراين أولكسندر 
كرة  ولعب  اليرسى  الجهة  يف  زينتشينكو 
أوديغارد  مارتن  الرنوجي  اىل  وصلت  عرضية 
الذي سددها، فأكملها نكيتياه بحنكة خلفية 

بساقه )90(.
هاالند  تألق  االتحاد”،  “استاد  وعىل 
ضيفه  عىل  لسيتي  الفوز  ثالثية  بتسجيله 

ولفرهامبتون.
الهزمية  من  تعاىف  اللقب  حامل  أن  ويبدو 
أرض  عىل  مانشسرت  دريب  يف  لها  تعرض  التي 
يونايتد يف املرحلة املاضية، بتحقيقه فوزاً ثانياً 
األسبوع  منتصف  يف  سجله  الذي  بعد  توالياً 
املرحلة  من  مؤجل  لقاء  يف   4-2 توتنهام  ضد 
السابعة.ويأيت الفوز السادس توالياً لسيتي عىل 
الجمعة  أرسنال  استضافة  قبل  ولفرهامبتون 
املقبل يف الدور الرابع من مسابقة الكأس، ثم 
الدوري  يف  بأسبوع  بعدها  توتنهام  مواجهة 
مجدداً، عىل أن تكون موقعة 15 الشهر املقبل 

ضد “املدفعجية” واملؤجلة من املرحلة الثانية 
عرشة حاسمة جداً يف رصاع اللقب.

 40 الدقيقة  يف  ثالثيته  هاالند  وافتتح 
كيفن  البلجييك  من  عرضية  بعد  رأيس  بكرة 
الشوط  مطلع  النتيجة  عزز  ثم  بروين،  دي 
إيلكاي  األملاين  اقتنصها  جزاء  ركلة  من  الثاين 
 ،)50( نيفيش  نونو  الربتغايل  من  غوندوغان 
فادح  خطأ  بعد  الـ”هاتريك”  يكمل  أن  قبل 
أهدى  الذي  سا  الربتغايل جوزيه  الحارس  من 
ملهاجم  فمررها  محرز  رياض  للجزائري  الكرة 
بوروسيا دورمتوند األملاين السابق الذي سددها 

يف الشباك )54(.
ورفع هاالند بذلك رصيده اىل 25 هدفاً يف 
صدارة ترتيب الهدافني، مسجاًل الثالثية الرابعة 
له يف 19 مباراة خاضها خالل موسمه األول يف 
الدوري املمتاز، وذلك يف انجاز مل يحققه سابقاً 
وصيفه  عىل  كبري  بفارق  متفوقاً  العب،  أي 
الهولندي رود فان نيستلروي الذي احتاج اىل 

65 مباراة ليصل اىل أربع ثالثيات.
وبات هاالند بعد 19 مباراة عىل بعد ثالثية 
عدد  ألكرب  القيايس  الرقم  معادلة  من  واحدة 
املمتاز  الدوري  يف  واحد  موسم  يف  ثالثيات 
واملسجل باسم ألن شرير موسم 1995-1996 

مع بالكبرين روفرز.

)10 ثواين(.
مع  متقدماً  مركزا  برهاين  ناتنائيل  ويحتل 
العرشة االوائل بإحتالله املركز السابع يف الرتتيب 

العام .
يأيت   ، النقاطي  األخرض  القميص  ترتيب  ويف 
هينوك ملؤبرهان باملركز الرابع وله )23 نقطة( 
الصدار  سويب  جيوفري  الفرنيس  يتبواء  فيام   ،

بثالثني نقطة.
املرقط  والقميص  العقبة  أسد  ترتيب  يف 
باالحمر واالبيض ، مل تخلو القامئة من الدراجني 
االرتريني بتواجد الدراج الشاب افريم قربهيويت 

باملركز الثالث وبرصيده ثالثة نقاط.
والقميص  شاب  دراج  أفضل  ترتيب  ويف 
الدراج  يحتل   ، الفئة  بهذه  الخاص  االبيض 

زمني  بتوقيت  الصدارة  بلويي  لويس  البلجييك 
قدره 3 ساعات و23 دقيقة ثانية ، متفوقا عىل 
نجم املنتخب الوطني هينوك ملؤبرهان بفارق 

6 ثواين.
الهوائية  للدراجات  الوطني  املنتخب  ويحتل 
املركز الثالث يف ترتيب الفرق ، ويحلق يف صدارة 
الفرق االفريقية بعد ختام املرحلة االوىل بنفس 
فريق  الصدارة  صاحب  مع  الزمني  التوقيت 

توتال إنرجي الفرنيس.
هذا وسوف تتواصل منافسات الطواف اليوم 
سوف  التي  الثانية  املرحلة  خالل  من  الثالثاء 
 ، وميتزيك  أوييم  بني  كلم(   109( ملسافة  متتد 
فيام ستكون املرحلة الثالثة غداً االربعاء ملسافة 

قدرها )123 كيلومرت( بني ليبامبا وموييال.
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

حمالت تقفل ثالجاتها منعًا للسرقة
يف ظل ارتفاع األسعار واألزمة االقتصادية 
امللحوظ  واالزدياد  املسبوقة  غري  العاملية 
من  الغذائية  املنتجات  رسقة  لعمليات 
املحالت، لجأت بعض املتاجر الربيطانية إىل 

إحكام اإلقفال عىل أبواب ثالجاتها.
التواصل يف  مواقع  ناشطون عىل  وتداول 
بريطانيا صورا من داخل أحد املتاجر الكربى 
يف منطقة “بريمونديس” بالعاصمة لندن وهو 
يخطر زبائنه بأن أبواب الثالجات الزجاجية 
اللحوم  أنواع  بعض  داخلها  تحفظ  التي 
مقفلة، ووّجهوا الزبائن لطلب املساعدة من 

املوظفني يف حال رغبتهم بالرشاء.
بأن  أفادت  الكربى  املتاجر  أحد  إدارة 
إزالتها  تم  الزجاجية  األبواب  عىل  األقفال 
الحقا، مع تأكيدها بأن تلك الخطوة جاءت 
مزيدا  تتطلب  املكِلفة  العنارص  “بعض  ألن 

من األمان يف املتاجر الفردية”.
املنتجات  رفوف  عىل  املسؤولون  وأرفق 

للزبائن،  توجيهية  عبارات 
توفري  “يتم  فيها  ُكتب 
نرجو  الطلب،  عىل  اللحوم 
عىل  املتوفرة  السلع  تفقد 
واطلبها  اليمني،  الجهة 
موظفينا،  أحد  من  باالسم 
فقط  تتوفر  املنتجات  هذه 
عىل  للحفاظ  الطلب  عىل 
من  ومجتمعنا  زبائننا  أمان 
السلوك املعادي للمجتمع”.

والوب  هاري  الربيطاين  الصحفي  ونرش 
أحكم  املتاجر، حيث  أحد  التقطها يف  صورا 
اللحوم  عىل  اإلغالق  املتجر  يف  املسؤولون 
للحفاظ  والحلويات  الكحولية  واملرشوبات 

عليها من الرسقة.
عن  تساءل  بأنه  والوب  الصحفي  وأفاد 
سبب وضع تلك الالفتات “الغريبة”، فأجابه 
يف  اللحم  رشائح  عرضنا  “إذا  املوظفني  أحد 

الخارج، فسيتم رسقتها فورا من املتجر”.
التلغراف  صحيفة  نرشتها  بياناٍت  ووفق 
ارتفعت  فقد  الربيطانية،   )telegraph(
بنسبة  الربيطانية  املتاجر  يف  الرسقة  حاالت 

%16 يف الشهور األخرية من العام املايض.
متاجر يف  املايض وضع عدة  العام  وشهد 
بضائع  عىل  أماٍن  عالمات  املتحدة،  اململكة 
كانت عرضة للرسقة الرتفاع مثنها، كالحليب 

والبيض والزبدة.

سحابة عمالقة تثري رعبا!

تشبه  ضخمة  حمراء  سحابة  أثارت 
إحدى  سامء  يف  ظهرت  الغريب،  الجسم 
السكان وسيال من  الرتكية، رعبا بني  املدن 

التساؤالت حول ماهيتها.
مدينة  فوق  الغريب  املشهد  وظهر 
يناير   19 تركيا،يف  غرب  بشامل  بورصة 

الجاري.
وتم تصنيف السحابة عىل أنها عدسية، 

بيشء  أشبه  بدت  لكنها 
غريب قادم من كوكب آخر، 
عىل  نشطاء  تداول  حيث 
االجتامعي  التواصل  مواقع 
مذهلة  وفيديوهات  صورا 
ظهرت  التي  للسحابة، 
الفاتح،  األحمر  باللون 
ودائرة  خارجية  دائرة  مع 
بينهام  تفصل  داخلية، 

حلقات داكنة.
التعليقات عىل موقع “تويرت”،  وانهالت 
كائنا  كأن  األمر  “يبدو  مغرد:  كتب  حيث 
فضائيا عىل وشك الهبوط من تلك البوابة”.

وأضاف آخر: “مل أر هذا من قبل.. كثيف 
أن  الضوء ال ميكن  أن  املركز حتى  جدا يف 
مير”، بينام أضاف آخر: “جسم غامض؟ إنها 

سحابة أم يشء مجهول الهوية ويطري؟”.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أن السحابة 
شبه الدائرية ظهرت ألول مرة عند رشوق 
الشمس، واحتفظت بشكلها الغريب ملدة 

ساعة تقريبا، قبل أن تبدأ باالختفاء.
عىل  عادة  العدسية  الغيوم  وتظهر 
سطح  فوق  مرت   5000 إىل   2000 ارتفاع 
األرض، وهي مؤرش عىل “موجات جبلية يف 

الهواء”، وفقا ملكتب األرصاد الجوية.
يشبه  الذي  املنحني  بشكلها  ومعروفة 
السحب  تتكون  تقريبا.  األرض  كوكب 
الجوي  الغالف  يف  الرطوبة  من  الغريبة 
الهواء  ويساعد  الرياح.  بفعل  وتتشكل 
الرطوبة  قطرات  تربيد  عىل  البارد  الجبيل 
التي تتكثف بعد ذلك، مام يجعل السحب 

الغريبة مرئية

رضيع  بطول ووزن “فوق املعتاد..!!
أنظار  برازييل  رضيع  لفت 
حجمه  بسبب  وذلك  العامل، 
الضخم الذي دفع األطباء إلجراء 
إلخراجه  مبكرة  والدة  عملية 
من بطن أمه، كونها لن تتمكن 
ُولد  إذ  أطول،  لفرتة  حمله  من 

وهو يزن 7 كيلوغرامات.
سانتوس،  كليديان  وأنجبت 
عاما،   27 العمر  من  البالغة 

 18 يف  قيرصية  عملية  يف  أنغرسون  ابنها 
يناير، مبستشفى بادري كولومبو يف والية 

أمازوناس الربازيلية.
إلجراء  املستشفى  يف  سانتوس  وكانت 
أن  أدركوا  األطباء  لكن  روتينية،  استشارة 
الطفل الذي مل يولد بعد، كان أكرب من أن 

تحمله لفرتة كاملة.
يف  املوجود  أنغرسون،  أن  وُيعتقد 

حاضنة باملستشفى يف حالة مستقرة، هو 
أكرب طفل يولد يف والية أمازوناس، ويبلغ 
طوله 59 سنتيمرتا، وفق ما ذكرت صحيفة 

“دييل ميل” الربيطانية.
يف  جديدا  قياسيا  رقام  الطفل  وسجل 
 ،2011 عام  مرة  آخر  تحديثه  تم  الوالية، 
من قبل صبي يزن حوايل 5.8 كيلوغرامات، 

ويبلغ طوله نحو 54 سنتيمرتا.
إال أن أنغرسون مل يكرس الرقم القيايس 

أدمييلتون  سجله  الذي  الوطني 
عام  املولود  سانتوس،  دوس 

2005 ووزنه 8 كيلوغرامات.
وقال األطباء حينها إن حجمه 
مرتبط عىل األرجح بحالة مرض 

السكري لدى والدته.
طفل  أكرب  بيتس  آنا  وكانت 
ولد بشكل طبيعي عىل اإلطالق، 
 ،1955 عام  إيطاليا  يف  وذلك 

حيث كان وزنها 10.2 كيلوغرامات.
ويقوم مستشفى بادري كولومبو بجمع 
التربعات لرشاء مالبس جديدة ألنغرسون، 
لن  والداه  اشرتاها  التي  املالبس  ألن 

تناسب حجمه.
مالبس  عن  املستشفى  وتبحث 
ترتاوح  الذين  الرضع  بحجم  وحفاضات 

أعامرهم بني 9 أشهر وسنة.

يف مثل هذا اليوم
توقيع  1800م:-  عام  يناير  من  والعرشين  الرابع  يف 

اتفاقية العريش بني الجرنال كليرب والعثامنيني بخصوص 

جالء الفرنسيني عن مرص.

اكتشاف  1848م:-  عام  يناير  من  والعرشين  الرابع  يف 

الذهب يف والية كاليفورنيا.

يف الرابع والعرشين من يناير عام 1908م:- بدأ حركة 

الكشافة للفتيان يف إنجلرتا.

يف الرابع والعرشين من يناير عام 1924م:- تغيري اسم 

مدينة سانت بطرسربغ إىل لينينغراد.

فرانكلني  1943م:-  عام  يناير  من  والعرشين  الرابع  يف 

روزفلت وونستون ترششل يختتامن اجتامعهام يف الدار 

البيضاء باملغرب وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.

سقوط  1983م:-  عام  يناير  من  والعرشين  الرابع  يف 

القمر الصناعي السوفيتي “كوزموس” يف املحيط الهادي.

ال حتاول ان تثبت الحد انك شخص 
جيد اتركه يعاشر اشخاص اخرين 

سيعرف بعدها انك كنت االفضل

حكمة اليوم

من أقوال غاندي
- إن التأقلم ليس تقليد، بل انه يعني قوة املقاومة واالستيعاب.

- أنا مستعد الن أموت، ولكن ليس هنالك أي داعي ألكون مستعدا 

للقتل.

انه رسيع  إذ  للهزمية،  العنف هو مساوي  الناتج عن  النرص  إن   -

االنقضاء.

- من األفضل أن أكون عنيفا، إذا كان هنالك عنف يف قلوبنا من 

ارتداء رداء الالعنف لتغطية العجز.

أو  ارتكبت  القضية،  عن  النظر  بغض  إصابة  أو  جرمية،  أية  إن   -

سببت لشخص آخر هي جرمية ضد اإلنسانية.

- أينام يتواجد الحب تتواجد الحياة.

- إن العني بالعني تجعل العامل بأكمله أعمى.

- ال ميكن تصنيع العاطفة أو تنظيمها حسب القانون.

- ليس هنالك طريق للسالم، بل أن السالم هو الطريق.

- إن الغضب وقلة االستحامل هام أعداء الفهم الصواب.
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