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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()51

الثمن ( )2نقفة

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

�سكرتري اجلبهة بعن�سبا  :العهد الراهن يحملنا م�س�ؤولية تقوية وحدتنا جمع ح�صاد ا�سر ال�شهداء يف مديرية ت�سني عربنفري �شعبي

�رصح �سكرتري اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف اقليم
عن�سبا ال�سيد /رزين ادوناي ،يف
ال�سمنارات التي عقدها يف مدينتي
كرن وحقات ،بان العهد الراهن
يحملنا م�س�ؤولية كبرية لتوجيه
كافة القدرات الكامنة واملوارد على
التنمية الوطنية بتقوية وحدتنا.
وقال ال�سيد /رزين� ،إن"
نتاج ال�صمود القوي والت�صدي

واال�ست�شهاد ال�شعبي القوي ظل
يبدو وا�ضحا من حني الخر"،
داعيا ال�شباب للدفع باملعرفة
املهنية واالكادميية حتى املراحل
العليا بتعزيز وعيهم ،وعلى
االباء واملجتمع بذل جهود حثيثة
لت�شجيعهم.
واو�ضح ال�سيد /رزين ادوناي،
ان كافة العدائيات واملخططات
التي خي�ضت �ضد ارتريا خالل

ع�رشين عام ًا مبختلف االوجه ،
قد باءت كلها بالف�شل بف�ضل قيم
ال�شعب االرتري االبي  ،مذكِّ ر ًا
بالعمل الد�ؤوب لتوريث القيم
ال�سمحة لالجيال القادمة واحلفاظ
على هذه القيم.
ونا�شد امل�شاركون يف التو�صيات
التي قدموها لإجراء ال�سمنارات
والربامج التوعوية حول الق�ضايا
الوطنية واالقليمية.

حمالت تطعيم احل�صبة واحلمرية ت�سري بفعالية يف مديرية عدي قيح

ُ�أعلن ب�أن  110من املهنيني
وم�ساعديهم الذين
ال�صحيني
ي�شاركون يف حملة التطعيم
اجلارية �ضد احل�صبة واحلمرية
وتوزيع فيتامني "�أ" بداية من
احلادي والع�رشين من نوفمرب
اجلاري يف مديرية عدي قيح
ي�سريون ان�شطتهم بفعالية.
واو�ضح م�س�ؤول م�ست�شفى عدي
قيح الدكتور /بهبلوم ميكائيل،
بان التطعيم يجري يف �سبع
مراكزثابتة و 22موقع م�ؤقت يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية واملدار�س

وغريها من االماكن ،وبف�ضل
التوعية امل�سبقة ظل يجري
العمل بطريقة �سل�سة.
وذكر بان تعزيز الوعي
املر�سخ لدى ال�شعب ادى اىل
ا�رسعهم باالقبال نحو مراكز
التطعيم ،لذلك �سوف تنتهي
ايام التطعيم ح�سب اجلدول
الزمني املحدد لها يف الثالثني
من نوفمرب اجلاري.
من جانبه ا�شار امل�شاركون
يف حملة التطعيم من املهنيني
ال�صحيني اىل ان ت�سارع املواطنني

ا�ست�شهاد املنا�ضل ا�سمال�ش امبافرا�ش
ا�سمال�ش
املنا�ضل
ا�ست�شهد
امبافرا�ش اثر علة املت به يف الثامن
والع�رشين من نوفمرب اجلاري عن
عمر ناهز الـ  73عاما.
التحق املنا�ضل ا�سمال�ش يف
�صفوف قوات التحرير ال�شعبية يف
العام  ، 1975وعمل يف فرتة الكفاح
امل�سلح يف جبهات القتال االمامية
ومدر�سة الثورة وفرع املعاقني
ومفو�ضية التموين للمركز الثقايف
وبعد اال�ستقالل عمل يف وزارة العدل
واجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب
 ،وخدم �شعبه ووطنه يف خمتلف
املهام بتفان واخال�ص.
ال�شهيد ا�سمال�ش هو رب ا�رسة واب خلم�سة اوالد.،
وقد ورى جثمانه الرثى ام�س الثامن والع�رشين من نوفمرب يف ال�ساعة
الرابعة م�ساءا يف مقربة ال�شهداء با�سمرا.
وتعرب اجلمعية الوطنية ملعاقي احلرب عن بالغ حزنها با�ست�شهاد
املنا�ضل ا�سمال�ش امبافرا�ش وتقدم تعازيها ال�رسته وزمالئه ورفاقه

الفاعل اىل مراكز التطيعم  ،مما
ي�ؤدي ذلك لل�سيطرة على االمرا�ض
يف ارتريا يف وقت وجيز.
يذكر بان حملة التطعيم �ضد
احل�صبة واحلمرية ظل يقدم
على م�ستوى البالد يف الفرتة
من احلادي والع�رشين وحتى
الثالثني من نوفمرب اجلاري.

ِ�ش ِع ْب  :انتخابات مدراء
ال�ضواحي وجلان القرى

انتظمت يف الفرتة من اخلام�س ع�رش
وحتى الثالث والع�رشين من نوفمرب
اجلاري يف �ست ادارات �ضواحي
مديرية �شعب اقليم �شمال البحر
االحمر انتخابات مدراء ال�ضواحي
واملدراء التنفيذيني وجلان القرى.
وقال مدير املديرية ال�سيد /ابوبكر
ابراهيم ان الهدف من االنتخابات
هو انتخابات مدراء اكفاء وح�صول
املواطنني على خدمات ادارية فعالة
عن قرب  ،معربا عن امنياته الكبرية
لتقدمي املنتخبني خدمات جيدة
مت�سمني بالوفاء واالخال�ص.
من جهتهم طالب امل�شاركون
املنتخبني خلدمة ناخبيهم دون متييز
وتعزيز ا�سهاماتهم يف برامج التنمية
الوطنية ،ونا�شد املنتخبون ال�شعب
البداء تعاونه معهم يف كافة املهام
التي ي�سريونها.
هذا ويقطن مديرية �شعب حوايل 45
الف ن�سمة يزاولون ت�سعني يف املائة
منهم حرفة الزراعة.

قال مرا�سل وكالة االنباء االرترية مبديرية ت�سني� ،إن ح�صاد
مزارع ا�رس ال�شهداء التي زرعت هذا العام ب�شكل جماعي عرب نفري
متكامل �شارك فيه ال�سكان وادارة مديرية ت�سني.
واو�ضح رئي�س جلنة زراعة ا�رس ال�شهداء ال�سيد /ايوب برهان،
يف مرا�سم تق�سيم االنتاج ،ان ح�صاد  100هكتار ملائة من القائمني
على رعاية ا�رس ال�شهداء يف برامج جادة �شملت زراعة هذه امل�ساحة
وحتى بلوغها مرحلة احل�صاد ،حيث مت كل هذا العمل الناجح
بالنفري ال�شعبي  ،اال ان توقف االمطار قبل انتهاء اخلريف ادى اىل
ح�صاد  280كنتال فقط.
وا�شار اىل ان تق�سيم ا�سهامات امل�شاركني يف ان�شطة النفري ب�صورة
حمددة  ،منا�شدا كافة امل�ستفيدين من الربنامج اىل امل�ساهمة
بنف�س القدر يف امل�ستقبل.
و�شكر ا�رس ال�شهداء القائمني على ان�شطة النفري والتعاون الذي
ظهر من قبل املواطنني واالدارة ،م�ؤكدين تعزيز م�شاركتهم الفعالة
م�ستقبال حل�صاد انتاج وفري.

بويا:ارتفاع ن�سبة م�شاركة
الطالبات يف مائدة التعليم
ارتفعت ن�سبة م�شاركة الطالبات يف مائدة التعليم يف منطقة
بويا مديرية قلعلو باكرث من .% 25
ووفق املعلومات التي ادىل بها مدير مدر�سة بويا االبتدائية
واملتو�سطة اال�ستاذ /ادم حممد عمر بان التوعية التي جرت
يف املنطقة ادت اىل تعزيز وعي املجتمع ،خا�صة االباء حول
اهمية التعليم ،لذلك جاءت ترتفع م�شاركة الطالب يف مائدة
التعليم.
وذكر بانه ورغم ارتفاع ن�سبة م�شاركة الطالبات يف مائدة
التعليم اال انه ومقارنة بالكثافة ال�سكانية يف املنطقة مل
ت�صل حتى االن اىل الن�سبة املطلوبة ،لذلك يتطلب تعزيز
دور االباء واالدارات لتعزيز م�شاركة الطالبات يف مائدة
التعليم.
هذا وتدر�س مدر�سة بويا االبتدائية واملتو�سطة هذا العام
 134طالب بينهم  47طالبة .ويف �ضاحية عدايلو مديرية
ارعتا عربت املواطنات هناك عن ارتياحهن الجناز م�رشوع
املياه ال�صاحلة لل�رشب امل�شيد هناك وما يقدمه من خدمات
جيدة.
كن ي�ضطررن للذهاب اىل م�سافات بعيدة
واو�ضحن بانهن ّ
جللب املياه ،ولكن مع ان�شاء امل�رشوع انتفت اال�شكالية.
وذكرت الن�سوة بان اجناز امل�رشوع ادى اىل ادارة ورعاية
امل�رشوع ب�صورة جيدة مدركات اال�شكالية التي ت�سببها عدم
وجود املياه.

مركز مدر�سة حقات لل�شتول
يقدم خدماته للم�ستخدمني
ي�سعى مركز مدر�سة حقات الفنية والزراعية لل�شتول جاهدا لتلبية
مطلبات امل�ستخدمني القادمني من خمتلف مناطق البالد.
واو�ضح م�س�ؤول املدر�سة االخ ا�سيا�س ظقاي ،ان الهف من املركز
تقدمي خدمة لطالب علم النباتات وتوزيع �شتول الفواكه على ا�صحاب
الب�ساتني لزيادة انتاجهم ،ويتيح فر�ص عمل مر�ضية.
وينمي يف املركز �شتول الربتقال واليو�سفي والبابايا والقريب فروت
واجلوافة والليمون والعنب وا�شجار النيم والزيتون والتمر وغريها من
ال�شتول ،وميكن اعداد من  5اىل  10الف �شتلة يف فرتة واحدة.
يف اخلتام دعا االخ ا�سيا�س املزراعني وخا�صة �سكان حقات للعمل من
اجل �ضمان االمن الغذائي وعلف احليوان م�ستفدين من تلك ال�شتول .
وذكر امل�ستفيدون دور وا�سهام املركز يف تنمية البيئة منا�شدين
اال�رس لال�ستفادة اجليدة منها.
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�إدارة ترامب تك�شف خطتها لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط مطلع 2019
قال مبعوث �إ�رسائيل �إىل الأمم
املتحدة داين دانون اول ام�س
الثالثاء �إن �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب �أبلغت �إ�رسائيل �أنها
�ستعر�ض اخلطة املنتظرة لل�سالم يف
ال�رشق الأو�سط مطلع العام املقبل.
و�رصح دانون لل�صحافيني ب�أن
خطة ال�سالم "�إكتملت" والإدارة
الأمريكية ناق�شت مع ا�رسائيل توقيت
ك�شف م�ضمونها.
و�أ�ضاف "بح�سب ما نعرف ،ف�إنهم
يتحدثون معنا عن بداية  2019التي
�ستحل قريبا  ..ال نعرف تفا�صيل
اخلطة ولكننا نعلم ب�أنها اكتملت".
وذكر �أن موعد مطلع العام املقبل
يعترب �أف�ضل توقيت لأنه ي�أتي
قبل �أ�شهر عديدة من االنتخابات
املتوقعة يف �إ�رسائيل.
وقال �أن طرح خطة ال�سالم مطلع

� 2019سي�سمح لرتمب
بدون
ب"تقدميها
التدخل يف اجلدل
ال�سيا�سي الداخلي يف
�إ�رسائيل".
و�أكد �أن �إ�رسائيل
�ست�أتي �إىل طاولة
ا ملفا و �ضا ت
اخلطة،
ملناق�شة
الفل�سطينيني
ولكن
�سيحاولون وقفها رغم
حماولة الواليات املتحدة �إ�رشاك
دول مهمة �أخرى مثل ال�سعودية
وم�رص والأردن.
وقطع الفل�سطينيون عالقاتهم مع
�إدارة ترمب بعد قراره يف دي�سمرب نقل
�سفارة بالده من تل �أبيب �إىل القد�س
واعرتافه بها عا�صمة لإ�رسائيل.
كما �أوقفت الإدارة الأمريكية

�أبدى الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني قلقه من حالة الطوارئ
التي �أعلنها نظريه الأوكراين بيرتو
بورو�شينكو يف بالده ،على خلفية
الت�صعيد الع�سكري الأخري بني
مو�سكو وكييف التي �أبدت الدول
الغربية الت�ضامن معها يف الأزمة.
وخالل املحادثات الهاتفية بني
بوتني وامل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
مريكل ،عبرّ الرئي�س الرو�سي عن
قلق مو�سكو "البالغ" يف �أعقاب فر�ض
�أوكرانيا قانون الطوارئ ،مطالبا
امل�ست�شارة ب�إقناع كييف بعدم القيام
ب�أي عمل "متهور" .
وقال الكرملني -يف بيان له اليوم-
�إن املحادثة الهاتفية جاءت "مببادرة
�أملانية" ملناق�شة "احلادثة اخلطرية"
التي جرت الأحد يف البحر الأ�سود.
وبح�سب البيان ،ف�إن بوتني ندد
"بالأعمال اال�ستفزازية من جانب
�أوكرانيا واالنتهاك ال�صارخ لأحكام
القانون الدويل من جانب �سفنها
البحرية ،وعبرّ عن الأمل يف �أن
تتمكن برلني من الت�أثري على
ال�سلطات الأوكرانية و�إقناعها بعدم

القيام مبزيد من الأعمال
املتهورة".
حمادثات
وجاءت
بوتني ومريكل عقب
الربملان
موافقة
الأوكراين على طلب
بورو�شنكو فر�ض قانون
الطوارئ يف املناطق
الأوكرانية احلدودية،
والذي �سيتيح لل�سلطات
على مدى �شهر� -أنتقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم
و�سائل الإعالم واحلد من التجمعات
العامة .ويف خطاب متلفز موجه �إىل
الأمة ،برر بورو�شنكو هذا الإجراء
الذي مل ي�سبق له مثيل منذ ا�ستقاللهذه اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة
عام  1991-بوجود "تهديد مرتفع
بري
للغاية" ب�إمكان ح�صول هجوم ّ
رو�سي .وتُ واجه كييف ومو�سكو
�أ�سو�أ �أزمة منذ �سنوات ،بعد احتجاز
القوات الرو�سية ثالث �سفن �أوكرانية
�أول �أم�س الأحد ،بعدما اتهتمها
بدخول املياه الرو�سية ب�شكل غري
�رشعي قبالة �سواحل القرم يف بحر

م�ساعدات للفل�سطينيني تزيد على
 500مليون دوالر.
و�رصح ترمب يف �سبتمرب �أنه يعتزم
ك�شف خطة ال�سالم بنهاية العام،
و�أ�شار �إىل �أنها ميكن �أن تن�ص على
�إقامة دولة فل�سطينية.
و�أورد دانون �أنه يجهل ما �إذا كانت
اخلطة تت�ضمن حل الدولتني.

�آزوف.
وو�ضع اجلي�ش الأوكراين يف حال
ُ
ت� ّأهب ق�صوى ،يف وقت اتهم فيه
الرئي�س الأوكراين بيرتو بورو�شنكو
رو�سيا ببدء "مرحلة جديدة من
العدوان" .وبث التلفزيون الرو�سي
�أم�س لقطات تُ ظهر بحارة �أوكرانيني
اعتقلتهم مو�سكو بعد احتجازها
ال�سفن الثالث .ويف �إحدى اللقطات،
قال �أحدهم "�إن ت�رصفات البوارج
الأوكرانية يف م�ضيق كريت�ش لها
مكررا بذلك وجهة
طابع ا�ستفزازي"ّ ،
نظر ال�سلطات الرو�س ّية حيال ما
حدث.

املغرب يجدد املطالبة برد ر�سمي جزائري على دعوته لإن�شاء �آلية حوار ثنائي

عرب املغرب عن الأ�سف لبقاء
دعوته اجلزائر لـ «جتاوز اخلالفات»
عرب �إحداث «�آلية حوار» ثنائي ،من
دون رد ،جمدد ًا دعوة ال�سلطات
اجلزائرية لتقدمي «رد ر�سمي» على
هذه املبادرة.
وبحث وزير اخلارجية املغربي
نا�رص بوريطة بهذا ال�ش�أن �أول
من �أم�س مع ال�سفري اجلزائري
لدى اململكة املغربية وذلك «بعد
مبادرات ر�سمية وغري ر�سمية مت
القيام بها ،من دون جدوى على
مدى ع�رشة �أيام ،بق�صد االت�صال مع
ال�سلطات اجلزائرية على م�ستوى
وزاري» ،بح�سب بيان للخارجية
املغربية .و�أ�ضاف البيان «�إن
اململكة املغربية ،التي تظل
متم�سكة با�ستئناف البناء املغاربي
على �أ�س�س �سليمة و�صلبة ،جتدد
طلبها لل�سلطات اجلزائرية لتعلن
ر�سمياً ،عن ردها على املبادرة
لإحداث �آلية �سيا�سية م�شرتكة
للحوار والت�شاور».
ومن دون �أن ترد مبا�رشة على
املبادرة املغربية ،طلبت اجلزائر

واملغرب.
واحتاد املغرب العربي الذي
ت�أ�س�س يف  1989متوقف عملي ًا عن
�أي ن�شاط منذ �سنوات.
وقالت اململكة املغربية� ،أنها
«اخذت علماً» بر�سالة الأمانة العامة
الحتاد املغرب العربي ،بتاريخ
23نوفمرب« ،التي تت�ضمن �إخبار ًا
بالطلبني التون�سي واجلزائري،
الداعيني �إىل عقد اجتماع ملجل�س
وزراء ال�ش�ؤون اخلارجية الحتاد
املغرب العربي و�إن املغرب لي�س
لديه �أي اعرتا�ض من حيث املبد�أ
بخ�صو�ص عقد اجتماع ملجل�س وزراء
ال�ش�ؤون اخلارجية الحتاد املغرب
العربي» .لكن الطلب اجلزائري ال
عالقة له باملبادرة املغربية .ذلك
�أن هذه الأخرية هي ثنائية �رصفة،
بينما تندرج اخلطوة اجلزائرية يف
�إطار ا�ستئناف البناء الإقليمي»،
وفق البيان املغربي.
واعتربت الرباط ان «و�ضعية
اجلمود التي يعرفها احتاد املغرب
العربي ،منذ �سنني ،تعود بالأ�سا�س

�إعالن وزارة ال�صحة
تطعيم احل�صبة و احل�صبة االملانية "الروبيال" وتوزيع الفيتامني "�أ"

بوتني قلق من �إعالن �أوكرانيا الطوارئالطوارئ

ب�أن يعقد �رسيع ًا
اجتماع جمل�س وزراء
دول املغرب العربي
وتون�س
(ليبيا
واملغرب
واجلزائر
بهدف
وموريتانيا)
احياء احتاد املغرب
العربي الذي ي�شل
وعمله
هيكليته
اخلالف بني اجلزائر
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�إىل الطبيعة غري العادية للعالقات
املغربية -اجلزائرية ،التي ال ميكن
معاجلتها �إال يف �إطار حوار ثنائي،
مبا�رش ومن دون و�سطاء».
واملفاو�ضات حول ال�صحراء
املتعرثة منذ � 2012ست�ست�أنف
يومي  5و 6دي�سمرب يف جنيف
برعاية االمم املتحدة وم�شاركة
املغرب و «البولي�ساريو» واجلزائر
وموريتانيا.

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 و( 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

لبنان":امل�ستقبل" تنبه من "حماولة اقتالع
احلريرية واحلملة �ضد " الرئي�س املكلف"
�أخذت احلملة التي يقوم بها
عدد من رموز قوى � 8آذار وبع�ض
نواب "حزب الله" �ضد الرئي�س
املكلف �سعد احلريري حيزا وا�سعا
من امل�شهد ال�سيا�سي اللبناين على
خلفية ان�سداد �أفق املعاجلات لعقدة
متثيل النواب ال�سنة ال�ستة احللفاء
للحزب ك�رشط و�ضعته قيادته لقيام
احلكومة اجلديدة.
وت�سببت احلملة التي تناولت
احلريري ،الراف�ض لتوزير �أي من
النواب ه�ؤالء ،ب�شكل �شخ�صي،
باعرتا�ضات �سيا�سية واحتجاجات
يف ال�شارع من بع�ض �أن�صاره،
ال �سيما �أن الوزير ال�سابق وئام
وهاب هاجمه بعبارات خارجة عن
امل�ألوف ،ومل يوفر الرئي�س الراحل
رفيق احلريري .و�أكد غري م�صدر
�سيا�سي� ،أن ال جديد على الإطالق

ال�صني  :انفجار قرب م�صنع
كيميائي يخلف 22قتي ًال
قتل � 22شخ�صا على الأقل و�أ�صيب � 22آخرون ام�س الأربعاء بانفجار تاله
حريق قرب م�صنع للكيماويات ب�شمال ال�صني ،بح�سب ال�سلطات املحلية.
وقالت خدمات التوا�صل يف املدينة � ّإن االنفجار الذي وقع قرب م�صنع
للكيماويات يف مدينة ت�شانغجياكو على بعد  200كلم �شمال غرب بكني �أدى
�أي�ضا �إىل احرتاق نحو � 50شاحنة.
ونقل اجلرحى �إىل امل�ست�شفى بعد االنفجار الذي وقع ال�ساعة 00,41
بالتوقيت املحلي ( 16,41بتوقيت غرينت�ش اول ام�س الثالثاء) وفق البيان
الذي مل يحدد �أ�سباب االنفجار.
وتظهر �صور بثتها قناة "�سي جي تي �إن" التلفزيونية العامة على تويرت،
هياكل �شاحنات ورجال �إطفاء منكبني على العمل.
وقالت ال�سلطات "�إن �أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق يف �أ�سباب احلادث
جارية".
و�شهدت ال�صني عددا من احلوادث ال�صناعية يف ال�سنوات الأخرية.
�شخ�صا و�إ�صابة
يف يوليو� ،أدى انفجار يف م�صنع للكيماويات �إىل مقتل 19
ً
� 12آخرين يف مقاطعة �سيت�شوان (جنوب غرب).

يف جهود حلحلة العقدة التي عطلت
ت�أليف احلكومة يف نهاية ال�شهر
املا�ضي ،على رغم �إعالن رئي�س
"التيار الوطني احلر" الوزير جربان
با�سيل بعد لقائه رئي�س الربملان
نبيه بري �أنه يوا�صل م�ساعيه� .إال
�أن قوله �أنه �سينتقل �إىل مرحلة طرح
الأفكار العملية" ،ي�ؤ�رش �إىل �أن �أي
خمرج عملي مل يطرح بعد" ،ما دفع
م�صدرا وزاريا �إىل القول �إن امل�شهد
ال�سيا�سي يوحي ب�أن التفاو�ض يف
بداياته لت�أليف احلكومة ،بينما
تكليف احلريري دخل �شهره ال�سابع.
واعترب م�صدر يف "تيار امل�ستقبل"
�أن الهدف من وراء �رشط "حزب
الله" متثيل حلفائه ال�سنة هو ك�رس
احلريري ،فيما �أكدت م�صادر مطلعة
على موقف رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون �أنه على موقفه برف�ض
توزير واحد من النواب ال�ستة من
ح�صته فلي�س منطقيا كلما اختلف
فريقان على التوزير �أن يدفع
الرئي�س عون من جيبه .فالرئي�س
ي�سعى �إىل تدوير الزوايا وتقريب
وجهات النظر "لكن هذا ال يعني �أن
يتخلى عن وزير مل�صلحة غريه .و�إذا
�أرادوا ذلك فلتتم زيادة عدد الوزراء
العائدين لرئي�س اجلمهورية".
وفيما �شهدت الطريق الدولية
�إىل اجلنوب قطع طرقات احتجاجا
على احلملة �ضد احلريري �أول من
�أم�س ويف طرابل�س ،قطع حمتجون
الطريق يف منطقتي ق�صق�ص والكوال
يف بريوت م�ساء و�أعادت قوى الأمن
فتحها بعد قليل ،على رغم �أ�صدار
من�سقية "تيار امل�ستقبل" بيانا �أكد
�أن ال عالقة للتيار ببع�ض الدعوات
�إىل التحركات ال�شعبية
وذكّ رت كتلة "امل�ستقبل" النيابية
يف بيانها �إثر اجتماعها برئا�سة
النائبة بهية احلريري باحلمالت
التي طاولت الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري.
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العراق :خالفات �سيا�سية ت�ؤجل الت�صويت على بقية وزراء احلكومة تون�س:معلومات تك�شف عن خمطط الغتيال ال�سب�سي وهوالند

�أجلت خالفات �سيا�سية ،الت�صويت
على بقية وزراء احلكومة العراقية� ،إىل
الأ�سبوع املقبل ،بعد منح الثقة لبقية
الوزراء املر�شحني.
وقال مكتب رئي�س الربملان العراقي،
�إن الربملان �سي�صوت الأ�سبوع القادم
على املر�شحني الثمانية الباقني ل�شغل
منا�صب وزارية يف حكومة رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي.
وكان من املقرر عقد اجلل�سة الثالثاء
املا�ضي ،لكنها ت�أجلت ف ملدة
�أ�سبوع.
ومل ي�صدق �أع�ضاء الربملان ال�شهر
املا�ضي �إال على  14وزيرا من الوزراء
االثنني والع�رشين الذين طرحهم عبد
املهدي ،لكنهم منحوا الثقة حلكومته
مما يتيح له تويل من�صب رئي�س
الوزراء.
وما زالت ثماين حقائب وزارية �شاغرة
من بينها وزارتا الدفاع والداخلية .لكن
الت�صويت ت�أجل ب�سبب خالفات �سيا�سية
حول املر�شحني.وتواجه احلكومة
اجلديدة مهمة �شاقة تتمثل يف �إعادة
بناء مناطق كثرية من البالد بعد حرب
مدمرة �ضد تنظيم داع�ش ،بالإ�ضافة �إىل
حل امل�شكالت االقت�صادية املزمنة،
وكذلك انقطاع الكهرباء واملاء.

وا�ستبعد رئي�س احلكومة العراقية
ال�سابق ورئي�س ائتالف «الوطنية»
النيابي الدكتور اياد عالوي� ،أن ت�ستكمل
حكومة الرئي�س عادل عبد املهدي يف
جل�سة الربملان ،متوقع ًا �أن تبقى بع�ض
الوزارات �شاغرة ملدة من الزمن.
ور�أى عالوي� ،أن امل�شكلة يف العراق
لي�ست يف احلكومة ،بل يف خريطة
الطريق ملعاجلة �أو�ضاع البلد ،علم ًا �أن
«هذه احلكومة ولدت من خالل انتخابات
غري نزيهة».وحتدث عالوي عن «موقف
متوازن» حيال م�س�ألة احل�صار على
ّ
ميكن بغداد من القيام بدور
�إيران،
الو�ساطة مع �أمريكا ويقوم على �أن «تكف
�إيران عن التدخل يف ال�ش�ؤون العراقية
و�أن تتوقف العقوبات على �إيران» .لكنه
قال �إن ا�ستمرار تدخل �إيران يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول «لن ي�سمح للحكومة
العراقية ب�أن تتو�سط لدى �أمريكا».
و�أ�شار عالوي �إىل «حتديات خطرية»
�أمام احلكومة العراقية «�إذ لن تكون
قادرة على مواجهتها من دون اخلروج
من الطائفية وا�ستقالل القرار العراقي
و�ضمان �شمول العملية ال�سيا�سية لكل
�أبناء ال�شعب العراقي».
وحذر عالوي من �أن «اجليل الثاين يف
تنظيم داع�ش يعود �إىل تكتيكات تنظيم

القاعدة نف�سه ،بال�رضب واالختفاء
ولي�س الإم�ساك بالأر�ض» .و�أو�ضح �أن
هناك خوف ًا كبري ًا عند الدول من ن�شاط
«داع�ش» .واعترب �أن وجود مليوين نازح
عراقي و�أكرث من  3ماليني الجئ يف
اخلارج وا�ستمرار النزوح من املو�صل
ورف�ض عودة النازحني يف بع�ض
املناطق ،قنبلة موقوتة ومكاف�أة لـ
«داع�ش» ،م�شري ًا �إىل �أن ه�ؤالء عر�ضة
للتجنيد من قبل املتطرفني.
وتناول عالوي احتجاجات ال�شارع
العراقي ،م�ؤكد ًا �أنه «�إذا ا�ستمرت
العملية ال�سيا�سية برف�ض حقائق
ال�شارع العراقي ،لن تنجح هذه
احلكومة و�ست�سقط».
وا�ستبعد ارتباط �أزمة احلكومة يف
العراق ب�أزمة ت�أليفها يف لبنان ،لكنه
حتدث عن «ت�شابه عام من حيث وجود
ر�ؤية م�شرتكة تقريب ًا من قبل اجلارة
�إيران يف ما يتعلق بالعراق».

اعترب امللك حممد ال�ساد�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،الرئي�س
امل�ؤ�س�س لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،قائدا عربيا كبريا حتلى
باحلكمة والتب�رص و�ساهم يف
تر�سيخ �أوا�رص الأخوة بني املغرب
والإمارات ،وقال ان الراحل كان
له دور �أ�سا�سي يف توطيد الوحدة
والت�ضامن بني الدول العربية.
و�شدد العاهل املغربي ،يف ر�سالة
�ألقاها نيابة عنه،
الأمري ر�شيد ،يف افتتاح ندوة دولية
حول" :ال�شيخ زايد ودوره يف بناء
العالقات الإماراتية  -املغربية"،
التي نظمتها �أكادميية اململكة
املغربية بتعاون مع �سفارة الإمارات
العربية املتحدة يف الرباط ،على
�أن الذكرى املائوية مليالد ال�شيخ
زايد "جديرة ب�أن يخلدها البلدان
ال�شقيقان ،املغرب والإمارات ،ملا
يجمع بينهما من عالقات تاريخية،
و�ضع �أ�س�سها املتينة ،امللك احل�سن
الثاين وال�شيخ زايد ،رحمهما الله".

وقال امللك حممد
ال�ساد�س �إن املغرب "ملكا
و�شعبا ،يحتفظ ب�أ�صدق
م�شاعر التقدير لهذا القائد
اجلليل ،ولأ�رسته الأمريية
الكرمية ،التي ظلت وفية
ملا يجمعها ب�أ�رستنا
امللكية وباملغرب ،من
عهود الأخوة والوفاء"،
م�ؤكدا تطلعه ملوا�صلة
العمل امل�شرتك بني قيادة البلدين.
و�أفاد العاهل املغربي ب�أن قائدي
البلدين الراحلني ال�شيخ زايد وامللك
احل�سن الثاين "انطالقا من الإميان
القوي بوحدة امل�صري ،وب�رضورة
الت�ضامن بني البلدان العربية ،وعمال
ب�صدق و�إخال�ص على توفري �رشوط
العمل الثنائي والعربي امل�شرتك،
ملواجهة التحديات ،التي تقف �أمام
�شعوبنا" ،الفتا �إىل �أن ال�شيخ زايد
قام ببناء دولة الإمارات العربية
املتحدة ونقل مفهوم الوحدة
من "احللم" �إىل "الواقع" ،ح�سب

تعبريه.
وزاد مو�ضحا �أنه بعد مرحلة
بناء الإمارات العربية املتحدة
على يد ال�شيخ زايد ،تبعتها
تنمية وازدهار" ،كما �سجل العاهل
املغربي ب�أن املحتفى به� ،شارك
بفعالية يف "ت�أ�سي�س جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية" ،مربزا
�أنه خالل نف�س املرحلة كان امللك
احل�سن الثاين يعمل على "حتقيق
باعتباره
املغاربي،
االحتاد
خيارا ا�سرتاتيجيا ومطلبا �شعبيا
لتحقيق التنمية ال�شاملة والتكامل
واالندماج".

�أبلغت القيادة اجلديدة لـ «جبهة
التحرير الوطني» احلزب احلاكم يف
اجلزائر ،جميع الهيئات الناجتة من
امل�ؤمتر الأخري للحزب ،ب�أن املكتب
ال�سيا�سي واللجنة املركزية وم�س�ؤويل
املحافظات والأق�سام ،باتوا من
دون �صالحيات بعدما حلتها القيادة
اجلديدة ،فيما ت�ستدعي املرحلة
احلالية تعيني وجوه جديدة ،ما ي�شري
اىل تغيري جذري �ست�شهده اجلزائر يف ما
يخ�ص الرئا�سة .وحلت القيادة اجلديدة
لـ «جبهة التحرير الوطني» بقيادة
رئي�س الربملان معاذ بو�شارب ،املكتب
ال�سيا�سي للحزب واللجنة املركزية
وحتى م�س�ؤويل املحافظات والأق�سام،
وهي ت�شكل القوة احلقيقية للحزب يف
الواليات اجلزائرية ،وب�إلغاء دور
اللجنة املركزية �صاحبة �صالحيات
دعوة امل�ؤمتر وانتخاب الأمني العام

اجلديد ،باتت ال�صالحيات حم�صورة
يف يد رئي�س احلزب الرئي�س
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة .ومل
يعد قياديون يف احلزب يخفون دور
بوتفليقة يف ما يجري من تغيريات
داخل حزب الغالبية� ،إذ قال وزير
للعالقات مع الربملان القيادي يف
حزب «اجلبهة» بدة حمجوب�« :إن
هذا القرار هو من رئي�س احلزب
بوتفليقة ،ويجب على اجلميع
التحرك وامل�ساهمة يف �إجناح الفريق
اجلديد الذي مت تن�صيبه على ر�أ�س
احلزب».
و�أ�ضاف حمجوب �أن القيادة اجلديدة
تعترب «�إ�شارة قوية من رئي�س احلزب،
وميكن الأجيال ال�شابة حتمل م�س�ؤوليات
مهمة داخل الهيكلية الإ�سرتاتيجية
للبالد» ،وزاد�« :إن الفريق يتكون من
جيل جديد ،حمايد ،قادر على حتقيق
الوحدة داخل احلزب» .ومنذ ا�ستقالل
البالد قبل �أكرث من خم�سة عقود� ،شكل
«جبهة التحرير الوطني» ،خط ًا مدافع ًا
عن «ال�رشعية الثورية» التي مكنت جيل
الثورة التحريرية من تويل امل�س�ؤوليات
يف الدولة مبا فيها رئا�سة الدولة،
ويعطي قياديو «اجلبهة» �إ�شارات عن
انتقال حمتمل من ال�رشعية التاريخية
�إىل �رشعية جيل وطني ما بعد الإ�ستقالل.

والالفت �أن القيادة اجلديدة �أبقت
�أ�سباب �إ�ستقالة الأمني العام ال�سابق
للحزب جمال ولد عبا�س غام�ضة� ،إال
�أن الوا�ضح �أن الت�رصيحات الكثرية
لولد عبا�س حول الرئا�سات املقبلة،
قد �أثار حفيظة الفريق الرئا�سي الذي
يتكتم يف �شكل كبري عن نية بوتفليقة
تلبية دعوات تطالبه بالرت�شح لوالية
خام�سة .والفريق الرئا�سي اجلديد
الذي �أزاح ولد عبا�س املدافع ب�شدة عن
ا�ستمرار بوتفليقة يف احلكم ،ا�ستقدم
فريق ًا جديد ًا يجهر بالوالء لبوتفليقة
لكنه يرتيث يف ما يخ�ص الرئا�سة.
وبدا �أن معاذ بو�شارب كان يتفادى
اجلواب على �أ�سئلة �صحافيني �إن كان
احلزب �سيحافظ على اجلهد نف�سه يف
دعوة بوتفليقة للرت�شح لوالية خام�سة
يف �أبريل املقبل ،وقال يف �أول م�ؤمتر
�صحايف له كم�س�ؤول لقيادة احلزب
احلاكم عن تر�شح بوتفليقة �أنه «يف حال
ما مت فع ًال �سيعلن عنه يف وقته» .يف
مقابل ذلك ،دافع بو�شارب عن برنامج
الرئي�س بوتفليقة مع ت�أكيده على �أن
حزب «جبهة التحرير الوطني» �سيبقى
وفي ًا لرئي�سه الفعلي و�سي�سانده،
م�شري ًا «�سنبقى �أوفياء للخط الأ�صيل
للحزبو�سنبقى داعمني لربنامج الرئي�س
بوتفليقة».

ك�شفت هيئة الدفاع التون�سية
عن الراحلني �شكري بلعيد وحممد
الرباهمي عن معطيات جديدة عن
اجلهاز ال�رسي حلزب النه�ضة،
�إذ قالت �إنه كان يخطط الغتيال
الرئي�سني التون�سي والفرن�سي عام
.2013
وخالل لقائه مع الرئي�س التون�سي الباجي قايد ال�سب�سي ،قدم وفد هيئة
الدفاع تقريرا حول م�ستجدات ملف اغتيال بلعيد والرباهمي ،خا�صة فيما
يتعلّق باجلهاز ال�رسي حلزب تون�سي ،يف �إ�شارة حلزب النه�ضة.
قدموا لل�سب�سي ،ب�صفته القائد الأعلى للقوات
و�أفاد �أع�ضاء الوفد ،ب�أنّ هم ّ
امل�سلحة ورئي�س جمل�س الأمن القومي ،التقرير ،وفق ما قالت وكالة الأنباء
التون�سية.
و�أ�ضاف �أع�ضاء الوفد ،وفق بيان �صادر عن الرئا�سة التون�سية� ،أن الوفد
قدم �أي�ضا لل�سب�سي بطلب تعهد جمل�س الأمن القومي بامللف ،وتكوين
جلنة ظرفية برئا�سة �شخ�صية وطنية ،للتدقيق يف جملة من املعطيات ذات
العالقة.
و�رصح الرداوي ،ب�أن حاكم التحقيق الأول باملكتب  ،12كان ا�ستمع يوم
 21نوفمرب اجلاري �إىل "عون الأمن الذي قام بعملية حجز الوثائق (التي
كانت موجودة بالغرفة ال�سوداء بوزارة الداخلية)..
والذي �أعلن عن وجود خمطط �سنة  2013لإغتيال رئي�س اجلمهورية احلايل
(مل يكن ي�شغل هذه اخلطة �آنذاك) والرئي�س الفرن�سي ال�سابق فران�سوا هوالند،
قبل �أن تتم �رسقة الوثيقة املتعلقة بهذا املخطط".
و�أ�ضاف الرداوي �أن املعطيات اجلديدة التي ت�ضمنها امللف ،ت�ؤكد �رسقة
اجلهاز الذي يتم من خالله حرق الوثائق بعد �أن مت حجزه.

ملك املغرب :ال�شيخ زايد له دور �أ�سا�سي يف توطيد الوحدة والت�ضامن العربي مبعوث اجلامعة اىل ليبيا :نتمنى ً
تطبيقا للتعديل الد�ستوري العا�شر
لإعادة دولة القانون

اجلزائر :حزب «جبهة التحرير الوطني» يحل جميع هيئاته

رحب مبعوث الأمني العام
جلامعة الدول العربية� ،صالح
الدين اجلمايل ،بت�ضمني جمل�س
النواب االتفاق ال�سيا�سي املعدل
وحت�صني قانون اال�ستفتاء ،فيما متنى �أن يكون تطبيق ذلك الت�رشيع �أي�ض ًا يف
الطريق ال�صحيح ،من �أجل �إعادة دولة القانون يف ليبيا.
و�أقر جمل�س النواب ،التعديل الد�ستوري العا�رش مبا يح�صن املادة ال�ساد�سة
من قانون اال�ستفتاء .كما اعتمد جمل�س ًا رئا�س ّي ًا من رئي�س ونائبني ،بعد عملية
ت�صويت �أُجريت على تلك البنود .وقال اجلمايل معقب ًا على هذا ،يف ت�رصيحات
خا�صة �إىل «بوابة الو�سط»« :كنا ننتظر مثل هذه الت�رشيعات من جمل�س النواب
منذ فرتة ...هذا الت�رشيع خطوة يف االجتاه ال�صحيح ،بخا�صة �أنه يف �إطار
املبادرة الأممية» .و�أ�ضاف اجلمايل �أن ليبيا �شعب واحد وعادات واحدة وال
يوجد �أي �شيء يدعو �إىل ت�أ�صيل الفرقة بني �أفراد هذا البلد .وتابع« :لل�شعب
الليبي احلق يف اختيار القيادة اجلديدة وا�ستعادة الأمن واال�ستقرار» .مذكر ًا
مببادرة الرباعية التن�سيقية من �أجل ليبيا ،التي ا�شرتك فيها االحتادان
الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم املتحدة ،قال اجلمايل
عن �آخر امل�ستجدات يف هذا ال�ش�أن �إن هناك اجتماع ًا مقرر ًا له اليوم يف مدينة
اخلرطوم على م�ستوى وزراء خارجية دول جوار ليبيا الأفريقية والعربية
لتعزيز التعاون وتر�سيخ الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،ومقاومة الإرهاب
والتهريب والهجرة غري ال�رشعية.

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت
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عثمان حممد

في�س بوك يطرح ميزة "املواعدة" فى بلدين جديدين

�إطالق
بعد
املواعدة
ميزة
فى كولومبيا فى
�سبتمرب� ،أعلن موقع
في�س بوك عن طرحها
فى كندا وتايالند،
املفرت�ض،
ومن
�إىل
ا�ستنا ًدا
التعليقات الواردة
من امل�ستخدمني الكولومبيني� ،إ�ضافة بع�ض امليزات اجلديدة.
ووفقا ملوقع  eNGADGETالأمريكى� ،سي�سمح الإ�صدار الأحدث
للم�ستخدمني ب�إيقاف املطابقات م�ؤقتًا ،بالإ�ضافة �إىل منحهم القدرة على
�إلقاء "نظرة ثانية" على التطابقات املحتملة التى رف�ضوها من قبل ،وهى
ميزة قد تكون مفيدة.
وقال في�س بوك �إن امل�ستخدمني فى كندا وتايالند لن يكونوا قادرين
على التوافق مع �أى �شخ�ص على الفور� ،إذ ينتظر ت�سجيل عدد كايف من
الأ�شخا�ص بامليزة.
مل يقدم في�س بوك �أى تفا�صيل حول عدد م�ستخدمى اخلدمة فى كولومبيا،
"جتاوبا �إيجاب ًيا
على الرغم من �أن ناثان �شارب مدير املنتج قال �إن هناك
ً
للغاية" حتى الآن ،ومع ذلك ،ف�إن التو�سع ي�أتى فى وقت غري م�ستقر
بالن�سبة لل�رشكة ،حيث �أنها ال تزال تواجه التدقيق من �أجل م�شاركتها فى
ف�ضيحة كامربيدج �أناليتيكا ،بالإ�ضافة �إىل التحقيق امل�ستمر فى دورها
فى التدخل ال�سيا�سى.

رمز �س ّري يف ''وات�ساب'' ملنع التج�س�س على الر�سائل

�أ�ضاف موقع التوا�صل
االجتماعي ''وات�ساب' خا�صية
جديدة متنع املتطفلني
والف�ضوليني من الدخول
للتطبيق والتج�س�س عل
الر�سائل �إال برمز �رسي.
مٌ
وتكن اخلا�صية اجلديدة
من و�ضع الر�سائل واملحادثات داخل تطبيق وات�ساب خلف �شا�شة غلق ال
ميكن الدخول من خاللها �إال با�ستخدام �أنظمة حتقق خا�صة.
كما �أ�صبح التطبيق يدعم ا�ستخدام رموز املرور ،وم�سح ب�صمة الإ�صبع
باللم�س ،وحتى الفتح عن طريق التعرف على الوجه.
وذكرت �صحيفة ''ذو �صن' الربيطانية �أن اخلا�صية ما تزال غري جاهزة
لتفعيلها على الن�سخة احلية من التطبيق ،حيث كتب مدونو التكنولوجيا،
�إن اخلا�صية غري متاحة الآن ،للأ�سف ،لأ�سباب تتعلق بالتطوير'' ،م�ضيفني
''حتتاج اخلا�صية لبع�ض التح�سينات قبل �إتاحتها للجميع� .إنها ال تزال
يف مرحلة جتريبية متقدمة''.

البحريات املاحلة على املريخ تنتج �أك�سجني وميكنها دعم احلياة

وفقا لأحدث الأبحاث فان
اال�سفنج وامليكروبات ميكن �أن
تعي�ش حتت �سطح كوكب املريخ،
ويقول العلماء �إن البحريات
املاحلة اجلوفية على الكوكب
الأحمر قادرة على �إنتاج كمية
كافية من الأك�سجني لدعم �أ�شكال
احلياة اخللوية وحتى احليوانات الب�سيطة.
ويعتقد اخلرباء �أن هذه الأج�سام من املياه املاحلة يتم دفنها فى �أنحاء
عدة على الكوكب الأحمر ،مما يعزز �إمكانية �أن تكون موطنا للحياة خارج
ً
اكت�شافا تاريخ ًيا لبحرية حتت �سطح امليخ
الأر�ض ،وتتبع هذه الدرا�سة
من املياه ال�سائلة على القطب اجلنوبى اجلليدى.
ووفقا ملوقع "ديلى ميل" الربيطانى ،بد�أت احلياة على الأر�ض عندما
تطورت الطحالب ال�ضوئية ،وبد�أت فى طرد الأك�سجني كنفايات ،وعلى
املريخ يندر الأك�سجني ويتم �إنتاج كميات �ضئيلة فقط ،وكان يعتقد
�سابقا �أن الأك�سجني اجلزيئى لن يكون قادرا على دعم احلياة على الكوكب
الأحمر.
الآن �أظهرت درا�سة جديدة �أن هذا ال ينطبق على البحريات �شديدة
امللوحة على الكوكب الأحمر الذى يتكون من امللح واملاء ،وقال امل�ؤلف
الرئي�سى للدرا�سة "فالدا �ستامنكوفيك" �إن مثل هذه البيئات �شائعة ب�شكل
خا�ص بالقرب من قطبى املريخ.

رئي�س �أبل� :شركات لو �سمعت عنه وم�ش فاهم وظيفته  ..يعنى
�إيه GitHub؟
التكنولوجيا ال
حتمى بيانات
امل�ستخدمني
كرر الرئي�س التنفيذى ل�رشكة
�أبل تيم كوك دعوته �إىل �إطالق
لوائح حكومية جديدة حلماية
خ�صو�صية امل�ستهلك من �رشكات
التكنولوجيا.
وقال كوك فى مقابلة مع
� Vice News Tonightإن كمية
املعلومات حول امل�ستخدمني
الفرديني املخزنة على الإنرتنت
وعلى هواتفهم هائلة ،م�ؤكدا �أن
�صناعة التكنولوجيا مل تقم
بعمل جيد فى احرتام وحماية
تلك البيانات.
�شخ�صا
وقال كوك�" :أنا ل�ست
ً
م�ؤي ًدا للتنظيم ،و�أ�ؤمن بال�سوق
احلرة بعمق ،وعندما ال ينتج
ال�سوق احلر نتيجة عظيمة
للمجتمع ،عليك �أن ت�س�أل نف�سك:
ما الذى يتعني علينا القيام
به؟ و�أعتقد �أن م�ستوى معني من
التنظيم احلكومى مهم للخروج
من ذلك" .
على الرغم من الدعوة �إىل
لوائح جديدة� ،أعرب كوك،
الذى دعا مرارا وتكرارا لقواعد
اخل�صو�صية اجلديدة هذا
العام ،عن خوفه من ما �إذا كان
الكوجنر�س �سي�صل �إىل �رسعة
قطاع التكنولوجيا ،لأنه �سوف
يحتاج �إىل �صياغة ت�رشيعات
مفيدة فى املنطقة ،مو�ضحا
�إن حمو الأمية التكنولوجية
للم�رشعني وموظفيهم مبثابة
حتدى كبري.
"هناك
كوك:
و�أ�ضاف
حاجة للعمل مع الكوجنر�س
واملوظفني للت�أكد من �أننا
نقوم بوظائفنا مل�ساعدتهم على
الو�صول �إىل �رسعة ،ب�ش�أن ما
هو ممكن".

رمبا تكون �سمعت عن موقع  GitHubلكنك قد ال تعلم
من
وظيفته �أو فائدته ،بل قد تفاجئ حينما تعلم �أن كل
جوجل وفي�س بوك وتويرت جميعهم ي�ستخدمون  ،GitHubوفيما يلى
نعر�ض مفهومه ووظيفته.
من�صة :GitHub
هو عبارة عن موقع ويب �أو بوابة خدمية �أو "م�ستودع" ال�ست�ضافة
م�شاريع �شفرات الأكواد الربجمية  Source Codesمفتوحة امل�صدر
و�إدارة هذه الأكواد بفاعلية ومراجعتها ومراقبتها� ،إىل جانب العديد من
املميزات الفريدة الأخرى ،وهو املكان الذى يتواجد فيه كل مطور ميكن
له �أن ي�شارك �أكواده امل�صدرية مع �أى �شخ�ص فى العامل؛ فهو عبارة عن
من�صة �ضخمة لرت�سيخها مبد�أ التعاونية ،وهى م�ستخدمة على نطاق وا�سع
بوا�سطة �رشكات برجمية عمالقة.
تاريخه:
مت �إطالقه فى  8فرباير � ،2008إال �أن مايكرو�سوفت جنحت فى اال�ستحواذ
عليه فى  4يونيو  ،2018فى �صفقة قيمتها  7.5مليار دوالر.
وظيفته:
يوفر جيت هب خطط للم�ستودعات اخلا�صة واحل�سابات احلرة والتى
ت�ستخدم عادة ال�ست�ضافة م�شاريع الربجميات مفتوحة امل�صدر ،واعتبارا
من �أبريل � ،2017أكدت التقارير وجود ما يقرب من  20مليون م�ستخدم
و  57مليون من امل�ستودعات عليه ،ما يجعلها �أكرب م�ضيف من �شفرة
امل�صدر فى العامل ،وقد بلغ عدد امل�ستخدمني فيه فى نهاية املرحلة
التجريبية اخلا�صة للموقع حواىل  6,000م�ستخدم يت�شاركون 3,500
م�ستودعا برجم ًيا ،وفى الذكرى ال�سنوية اخلام�سة لإطالق املوقع ،بلغ
ً
عدد امل�ستخدمني فيه �أكرث من  3.5مليون م�ستخدم ،وبلغ عدد امل�ستودعات
الربجمية فيه �أكرث من  6ماليني م�ستودع.

''غوغل'' ت�سمح مل�ستخدميها بحذف �سجل البحث
بطريقة �سهلة
�أعلنت ''غوغل' عرب
ُمدونتها اخلا�صة �أنها
قامت بجعل عملية حذف
�سجل البحث من حمركها
�أب�سط و�أكرث �سهولة لكافة ُم�ستخدميها وعلى الأنظمة ُ
�سواء
املختلفة
ً
احلوا�سيب ال�شخ�صية �أو الهواتف املحمولة دون احلاجة لقراءة املزيد
من املقاالت �أو البحث عن كيفية حذف �سجل البحث.
وذكرت �أنه ميكن القيام بهذا االجراء ب�سهولة من احلا�سب ال�شخ�صي
والهاتف املحمول عن طريق �إتباع ُ
اخلطوات التالية
�أو ًال :حذف �سجل البحث با�ستخدام احلا�سب ال�شخ�صي
ثانيا :بعد الدخول �إىل موقع جوجل ،ا�ضغط على  Settingsاملوجودة
يف الركن الأ�سفل ميني ال�شا�شة.
ثالث ًا :ا�ضغط على Your data in Search
رابع ًا :بعد انتقالك �إىل �صفحة � Your data in Searchستجد خيارين:
 :Delete Last Hourحلذف �سجل البحث يف ال�ساعة الأخرية.
 :Delete all Search Activityحلذف �سجل البحث منذ البداية.
عند �ضغطك على � ٍأي منهما ،تظهر �إليك نافذة ت�أكيدُ ،قم باملوافقة
و�سيتم حذف �سجل البحث املطلوب.
ثاني ًا :حذف �سجل البحث با�ستخدام الهاتف املحمول
الأمر هو ذاته كما على احلا�سب ال�شخ�صي ،مع اختالف فقط �أنك ُهنا
�ستقوم بال�ضغط على الأ�رشطة الثالث املوجودة يف �أعلى ي�سار ال�شا�شة،
ومن ثم تخرت .Your data in Search
بعدهاُ ،قم بال�ضغط �إما على � Delete Last Hourأو Delete all
 Search Activityح�سبما تُ ريد.
هذا وقد �أعلنت ال�رشكة �أي�ضا عن تغيريات جديدة بخ�صو�ص وظائف
التحكم يف اخل�صو�صية ،حيث ي�ستطيع ُ
امل�ستخدمني �أن يقوموا بتعطيل
الإعالنات ُ
املوجهة لهم ،كما يمُ كنهم التحكم يف �صالحية تطبيقات
غوغل ،حلفظ بيانات ن�شاطاتهم ال�ستخدامها يف �إجراءات دعائية �أو يف
تقدمي ُ
املقرتحات.
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 7مفاتيح المتالك قلب زوجك!

يختلف الرجل عن املر�أة يف
االهتمامات والهوايات والعديد
من الأمور ،وهذا ما يجعل كثري من
الفتيات والن�ساء يعتقدن يف �صعوبة
تعامل الرجل يف امل�سائل العاطف َّية،
وهو �أمر غري �صحيح كلي ًا ،فللرجل
بع�ض املفاتيح التي ي�سهل امتالكها
وال�سيطرة على م�شاعره وعاطفته.
تقول االخت�صا�ص َّية االجتماع َّية
دينا زياد �صربي ،لتطلعنا على �أهم
املفاتيح لقلب زوجك التي ميكنك من
خاللها امتالكه واال�ستمتاع بعالقة
عاطف َّية ورومان�س َّية رائعة.
بداية تقول دينا تتطلب العالقة
الناجحة بني ال�رشيكني قدر ًا من
املهارات اخلا�صة التي دائم ًا حتتاج
�إىل التجديد والإبداع من �أجل بناء
�رشاكة زوج َّية ناجحة وحياة
�سعيدة.
وت�ستعر�ض �صربي املفاتيح
ال�سبعة المتالك قبل زوجك:
 .1الذكاء:
ينبهر الرجل ال�رشقي باملر�أة
الذك َّية ويعتربها �أم ًا رائعة لأوالده
ويف�ضل البقاء �إىل جانبها طوال الوقت
نتيجة انبهاره بذكائها وثقافتها وهذا
الأمر ناجت عن تطلع الرجل ال�رشقي
�إىل البقاء �إىل جانب امر�أة ال ي�شعر
�أنَّ ه �أكرث عقلاً منها ،كما �أنَّ ه يظن � َّأن
املر�أة الذك َّية �ستمتعه بامل�شاركة
يف �أفكاره وتطلعاته بجانب الذكاء
العام وقوة ال�شخ�ص َّية التي ميكنها
احلفاظ على قلب زوجها .لذلك
فيحب الرجل ال�رشقي مالحقة املر�أة
القوية واجلذابة� ،أي
ذات ال�شخ�ص َّية
َّ
ا�ستخدام الو�سط َّية يف التعامل.
 .2العطف:
من املمكن �أن تكوين قد �سمعت من
والدتك يف يوم من الأيام ما معناه
� َّأن الرجل ما هو �إال طفل كبري .هذه
اجلملة حقيق َّية بن�سبة كبرية ،فالرجل
يحب ممار�سة �أفعال الطفولة
ال�رشقي
ُّ
فعلى الرغم من �إظهاره اجل َّد وااللتزام
�إال �أنَّ ه يف�ضل �ألعاب الفيديو جيم
وي�شاهد �أفالم الكرتون ،ولهذا ال�سبب
كوين بالن�سبة له �أم ًا وزوجة ،دلليه
ك�أنَّ ه طفلك وامنحيه احلنان والعطف
كلما رغب بذلك وحتى تتمكني من
ال�سيطرة على قلبه امنحيه قلب ًا يتدفق
بالعطف واحلنان.
 .3االهتمام باجلمال:
يحب �أن يكون مع املر�أة
الرجل
ُّ
املهتمة بنف�سها ومظهرها اخلارجي
واحلفاظ على اللياقة البدن َّية
واالهتمام بنعومة ونظافة اجل�سم
جلعلك تبدين مثرية �أكرث وهذا ال ينفي
اهتمامه بجوهر املر�أة وعقلها �إال � َّأن
هذا االهتمام يزيد يف حالة عناية
املر�أة ب�شكلها ومظهرها وارتدائها
ملالب�س تربز جمال اجل�سد.

 .4التوا�صل:
التحدث والتوا�صل مع زوجك
ب�رصاحة واال�ستماع ملا يقوله ويريده
كل طرف للآخر مثال ا�س�أليه عن ما
يف�ضله �أو ي�شعره باالرتياح خالل
العالقة احلميمة بدال من �أن تقويل
له ما هو ال�شيء الذي تكرهه وبذلك
ممكن �أن ي�ؤثر ذلك بطريقة �سلب َّية،
فالكلمة احللوة مطر.
 .5التقدير وال�شكر:
امنحيه كلمات ب�سيطة من التقدير
وال�شكر ت�صنع العجائب وت�شعر كال
الطرفني مبكانته لدى الآخر �أو قدمي
هدية ب�سيطة يف اليوم الذي �سيتم
له َّ
فيه اللقاء احلميمي �أو جتهيز ع�شاء
رومان�سي على �ضوء ال�شموع.
 .6اخليال والإبداع:
�شاركيه خياالتك فاخليال �أمر مهم
قوية ومر�ضية؛
جد ًا لعالقة زوج َّية
َّ
ل َّأن العقل هو املتحكم يف الرغبة
واال�شباع وال�سعادة .وابدعي يف طرح
�أفكار كتق�ضية اجازة نهاية الأ�سبوع
وحدكما والإبداع �أي�ض ًا يف اختيار
�أماكن خمتلفة للعالقة احلميمة حتى ال
تقع العالفة يف فخ الروتني وامللل.
 .7انتهاز الفر�ص:
انتهزي �أي فر�صة عابرة �أثناء
ان�شغالكما �أو� ،أثناء م�شاهدة
التلفزيون �أو �أثناء تناول الطعام
ب�أن تظهري كل م�شاعرك املتدفقة له
من خالل نظرة عينيك �أو كلمة حانية
تخرج منك بكل �أنوثة ،وجتعله ي�شعر
مرت عليه �سنوات
ب� َّأن هذا
َّ
احلب الذي َّ
مرة �أخرى
ويعود
جديد
من
بعث
قد
َّ
ليكون له طعم ال مثيل له.
ويف النهاية تو�صي دينا ب�أهم َّية
العمل بهذه املفاتيح فهي ال�رس الذي
ت�ستطيعني به ومن خاللها ك�سب قلب
زوجك.
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الذرة من �أف�ضل الأغذية
ال�صحية للإن�سان

وداع ًا للروائح الكريهة مبطبخك

حتتوي الذرة على الن�شا وال�سكريات
والربوتينات ،وي�ستخرج من حبوبها
زيت الذرة امل�شهور ،كما حتتوي
على �أمالح معدنية مثل :الفو�سفور،
وال�صوديوم،
واملغنزيوم،
والبوتا�سيوم.
و�أكد الباحثون �أن تناول الذرة
م�سلوقة �أو م�شوية �أو على �شكل رقائق
من "الكورن فليك�س" �أو ب�إ�ضافتها
�إىل ال�سلطات يعد من �أف�ضل الأغذية
ال�صحية للإن�سان.
وتعترب الذرة قليلة الدهون
وال�سعرات احلرارية ،حيث يزودنا
كوز الذرة بـ 3غرام من الألياف وكذلك
من الربوتني ،وت�ساعد هذه الن�سبة
الهائلة من الألياف على تخفي�ض
معدالت الكولي�سرتول بالدم ،كما تقلل
من احتمالية �إ�صابة الإن�سان ب�رسطان
القولون.
كما تعترب الذرة البي�ضاء فقرية
بفيتامني "� "Aأما
الذرة ال�صفراء
فغنية بهذا

الفيتامني ،بينما يحتوي النوعان
من الذرة على كميات ال ب�أ�س بها من
الفوال�سني ومن فيتامني  Cالذي يحارب
االمرا�ض ويقوي املناعة ،وكميات
قليلة من البوتا�سيوم واملغنزيوم.
�إن املغلي �أو املنقوع من الذرة
ي�ستخدم يف عالج "املغ�ص" الكلوي
ال�شديد وح�صى الكلى و�أنواع
الروماتيزم والنقر�س ،ومنقوع الذرة
خاف�ض خفيف ل�ضغط الدم وخمل�ص
اجل�سم من ال�سموم.

ن�صائح هامة لكل امر�أة عاملة

ملح الطعام ي�ساعد على ..
* �إزالة العجينة امللت�صقة يف املكان
ِ
عليك �إال بر�ش
الذي فردتيها فيه  ,فما
قليل من امللح عليها ف�إنه ي�ساعد على
�إزالتها ب�رسعة .
* امللح يزيل رائحة الثوم والب�صل
من اليدين .
الطفاء الزيت امل�شتعل
�إذا تعر�ض الزيت لال�شتعال تغطى
املقالة كلي ًا بغطاء �أو من�شفة حتى
متنع دخول الهواء � ,أو ينرث عليه
ملح فينطفي .
ال تت�سببي يف ت�سمم افراد عائلتك
احر�صي على تغيري ليفة غ�سل
الأواين من �آن لآخر .لأن البكترييا
�رسيع ًا ماترتاكم بني خيوطها عند

مطبخ �أ�رستي ع�صري الليمون والنعناع

املقادير
 2قطعة ليمون
 6مالعق كبرية �سكر �أو ح�سب
الرغية
نعناع(املقدار ح�سب الرغبة)
ماء
الطريقة
يتم ع�رص الليمون بالع�صارة
ويو�ضع يف اخلالط  .ون�ضع
�أي�ضا يف اخلالط ربع حبة من
ق�رش ليمونة واحدة ،ون�ضع املقادير املتبقية ويخلط.

ا�ستعماله لفرتة طويلة .
حتى ال تدمع عيناك
�ضعي الب�صل يف قدر فيه ماء قبل
تنظيفه ملدة ن�صف �ساعة حتى التدمع
عيناك عند تقطيعه �أو �ضعيه يف
الفريزر ملدة ن�صف �ساعة .
طريقة �سلق البي�ض امل�رشوخ
ِ
ميكنك تغليفه يف ورق الأملنيوم
"ق�صدير " ثم �إ�سقاطه يف املاء املغلي
�.أما �إذا كان البي�ض �سليم من ال�رشوخ
فيو�ضع يف ماء فاتر عند �سلقه حتى ال
يتك�رس .
زيادة التوابل يف الطعام
يف حالة زيادة كمية التوابل يف
ِ
ميكنك �إ�ضافة بع�ض من اللنب
الطعام
الزبادي فهو ي�ساعد على �إ�ضعاف حدة
طعم التوابل .
طريقة تزيني الطبق بالفجل
ي�شق الفجل بالطول بوا�سطة �سكني
�إىل ما قبل قاعدته بقليل ثم ينقع
باملاء البارد مدة ن�صف �ساعة فينتفخ
على �شكل وردة .
طريقة ازالة اللبان من املالب�س
عليك ب�أح�ضار قطعة من الثلج
ومتريرها على املكان امللت�صق به
اللبان فيكت�سب اللبان �صالبة مماي�سهل
من عملية تفتيته دون �أن ي�ؤثر على
الن�سيج ثم قومي ب�أ�ستخدام فر�شاة
املالب�س للتخل�ص من البقايا .
�إذا بد�أ الطعام بالأحرتاق
فغريي القدر مبا�رشة واتركي الأكل
املوجود يف ا�سفل القدر ثم �ضعي عليه
�رشيحة كاملة من اخلبز العربي فهي
متت�ص الطعم والرائحة .
بقع م�ستح�رضات التجميل على
ال�سجاد

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

اد
�إعد د حممد
الم حممو
�أح

تق�ضني �أغلب �أوقاتك يف مطبخك،
والذي يعد يف بع�ض الأحيان غرفتك
الأ�سا�سية التي حتاولني اخلروج
منها ب�أف�ضل النتائج ،ولكن خروجك
بنتائج جيدة قد تدفعني ثمنها روائح
غري حمببة لك� ،أو �ضعف يف تهوية
مطبخك ،و�صفات خمتلفة لتتغلبني على
الروائح الكريهة يف مطبخك ،وحت�صلني
على تهوية جيدة له .متتلكني الكثري
من الأدوات ،التي لن تكلفك الكثري،
وت�ستطيعني با�ستخدامها يف حماربة
الروائح الكريهة يف
مطبخك.
 ق�شور احلم�ضياتواملوالح
ق�رش
احرقي
�أو
الليمون
الربتقال لبعث
رائحة جميلة يف
كل املنزل ،وهي
مفيدة للثالجة � ً
أي�ضا،
فكي حتافظني على رائحة
ثالجتك� ،ضعي الق�شور يف
�أطباق �صغرية موزعة داخلها..
امللحللملح فوائد وا�ستخدامات عديدة
من �ضمنها فعاليته يف طرد الروائح
الكريهة والقوية� ،صبي ن�صف كوب
من امللح على املنطقة التي تريدين
تنظيفها ور�شي املاء واغ�سلي
كاملعتاد.
امل�ستكةللتخل�ص من رائحة قلي ال�سمك
وخ�صو�صا الروبيان وقت التحمري
�ضعى عددا من ف�صو�ص امل�ستكه على
�صفيحه فوق النار وتكون النار هادئه
ومتت�ص رائحة التحمري .
الفانيليالإخفاء الروائح القوية من املنزل،
اخلطي الفانيال مع املاء وافركي الأثاث
اخل�شبي وامل�صابيح بهذا اخلليط.

وحني ت�ضيئني هذه امل�صابيح �ستنبعث
منها رائحة الفانيال.
 �سجاد املطبخ:نظفي دائما �سجادة مطبخك وذلك
حتى ال تكت�سب روائح مع تكرار ت�ساقط
بقايا الأطعمة عليها ،وا�شطفيها مبياه
معطرة �أو خملوطة مباء
الورد للحفاظ على
جيدة
رائحة
بها.
تهوية
املطبخ:
لن حت�صلي
على نتائج
يف
جيدة
�إال
التهوية
وفرتي
�إذا
تهوية جيدة
،
ملطبخك
وميكنك حتقيق
باتباع
هذا
من
جمموعة
الن�صائح منها:
افتحي النوافذ وال�شبابيك�أثناء الطهي ،وذلك لإخراج الدخان
والأبخرة املت�صاعدة من الأطعمة
�أثناء الطهي والتي �سيجنبك �إخراجها
الت�صاقهها بجدران و�ستائر املطبخ.
مراعاة �أن تكون نافذة املطبخم�صنوعة من ال�سلك ذي الفتحات
الدقيقة ،ملنع دخول احل�رشات
ال�صغرية �إىل املنزل.
رتبي وهوي خزائن مطبخك�شهريا للتخل�ص من �أي روائح مرتاكمة
داخلها.
ركبي �شفاط الهواء ل�شفط الأبخرةوالدخان املت�صاعد �أثناء الطهي
باملطبخ ،وتنظيفه �شهريا.
 خزين ا�سطوانة الغاز داخل خزانةحمكمة الغلق بعيد ًا عن �أ�شعة ال�شم�س
املبا�رشة.

�سواء كانت روج �أو كرمي ا�سا�س �أو
غريه من م�ستح�رضات التجميل ميكنك
تنظيفها مبنظف الزجاج وذلك بر�شها
فيه قبل ان تغ�سليها باملاء وال�صابون
ثم تدعكينها بالفر�شه املخ�ص�صه
للموكيت ثم جتففينها بفوطة �صغريه
..
طريقة التقليل من ملوحة الطعام
�إذا كان الطعام مالح وهو مازال على
النار فيمكنك تق�شري ب�صله �أو بطاط�سه
وتقطيعها مكعبات كبريه وغر�سها يف
القدر وعند التقدمي تزال فهما ميت�صان
امللح الزائد .
الزلة بقعة احلرب
الزلة بقعة احلرب عن املالب�س ر�شي

عليها قليال من بخاخ او ا�سربي مثبت
ال�شعر.ثم اغ�سلي القطعه وعندها
�ستجيدين ان البقعه قد اختفت متاما.
لأزالة بقع االلوان من مالب�س
الأطفال
�إذا ات�سخت مالب�س طفلك بااللوان
انرثي عليها قطرات من ع�صري الليمون
�أو اخلل �أو امللح و �سوف ي�ساعد على
�إزالتها .
طريقة تنظيف املكواة
مع مرور الوقت تكت�سب املكواة لونا
م�صفرا مزعجا اال ان احلل ب�سيط مب�سح
املعدن بن�صف ليمونة حام�ضة اما
الثقوب فيمكن تنظيفها بعيدان قطنية
مبللة بالقليل من املاء وال�صابون.

جلمالك . . .طرق التخل�ص من ق�رشة ال�شعر

ق�رشة الر�أ�س لها �أ�سباب متعددة ك�ضعف الدورة
الدموية التى ي�سببها ترك ال�شعر لفرتة طويلة
بدون غ�سيل �أو ا�ستخدام ال�صابون �أو ال�شامبو الذى
يحتوى على مواد مهيجة للجلد .
ومت�شيط ال�شعر بعنف ي�ساعد على زيادة ن�سبة
الق�رشة بال�شعر وال ميكن الإنكار �أن القلق والتوتر
له دور كبري فى زيادة ق�رشة ال�شعر.
كما �أن الإفراط فى تناول الأطعمة احلارة
والبهارات ي�ؤدى لزيادة توارد الدم فى الغدة
الدهنية وبالتاىل زيادة �إفراز الدهون مما يرتتب
عليها زيادة الق�رشة بال�شعر.
والعالج يكمن فى زيادة تناول الأطعمة التى حتتوى على فيتامني �إيه
وبى املركب مع الإقالل من ال�سكر وا�ستبداله بع�سل النحل مع الإكثار
من ا�ستخدام الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون الدافئ �أو زيت اللوز مع
القيام بتدليك فروة الر�أ�س ثم يلف ال�شعر بفوطة دافئة ويرتك ال�شعر
ملدة �ساعتني ثم يغ�سل فى ال�صباح باملاء الفاتر وباملداومة على هذا
الأمر ميكن التخل�ص من الق�رشة نهائيا.
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من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

�إعــــــالن

ال�سيدة � /سيموتى �إبراهيم احمد على قدمت عر�ض ًا قالت فيه لقد تويف والدنا ال�شهيد
املرحوم� :إبراهيم احمد علي بتاريخ 2014 /02 /05م وترك من الورثه عدد  3وهم -:
 -1حليمه احمد على ،زوجته
� -2سيموتى �إبراهيم احمد علي،ابنته
ابنه
� -3أمري �إبراهيم احمد على،
وعلى من يدعى باالرث او يعرت�ض ان يتقدم اىل املحكمة ال�رشعية بقندع يوم االثنني
بتاريخ 2018 /12 /17م .
حمكمة قندع ال�شرعية
ال�سيد /حممود حممد عبدالله قدم عر�ضا قال فيه لقد تويف ابني ال�شهيد املرحوم/
عبدالله حممود حممد عبدالله بتاريخ 2012/11/26م وترك من الورثة عدد  3وهم:
والده
 /1حممود حممد عبدالله
والدته
 /2جمعة احمد عبدالله
ابنه البالغ � 10سنوات
 /3عمر عبدالله حممود
وعلى من يدعى بالإرث او يعرت�ض �أن يتقدم �إىل املحكمة ال�رشعية بقندع بتاريخ اخلمي�س
2018/12/20م
حمكمة قندع ال�شرعية

نزال املوت ينتهي مب�أ�ساة

بينما يرقد امل�صارع �إل كويرفو يف امل�ست�شفى
وهو يف حالة خطرة ،ال يزال الكثريون من
حمبي امل�صارعة ال يفهمون كيف �سارت الأمور
بهذا ال�شكل اخلاطئ خالل نزال ا�ستعرا�ضي يف
املك�سيك.
وخالل نزال "مباراة املوت" للم�صارعة
اال�ستعرا�ضية يف املك�سيك ،فاج�أ امل�صارع
"�أنخيل �أو دميونيو" اجلمهور عندما قام ب�إلقاء
كتلة �إ�سمنتية على ر�أ�س غرميه �إل كويرفو،

لي�سقطه �أر�ضا على الفور.
وبالرغم من �أن رمي الكرا�سي
و�أ�شياء �أخرى هي جزء من ثقافة
امل�صارعة اال�ستعرا�ضية ،ولكن
الأمور بدت وك�أنها ت�سري ب�شكل
خاطئ ،خا�صة بعد دخول الأطباء
وظهور �إل كويرفو مرتنحا بعد
ال�رضبة.
ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل"،
ف�أن امل�صارع �إل كويرفو يرقد يف
امل�ست�شفى الآن يف حالة حرجة،
بعد �إ�صابته بارجتاج يف املخ جراء ال�رضبة.
ويف مقابلة بعد النزال� ،أكد "�أنخيل �أو
دميونيو" �أنه ي�شعر بالندم ،و�أن �رضبته كانت
موجهة لظهر امل�صارع ،ولكنها �أ�صابت ر�أ�سه
عن طريق اخلط�أ .ون�رشت ال�صحيفة الربيطانية
فيديو لل�رضبة القاتلة ،بالإ�ضافة �إىل لقطات
للم�صارع ال�ضحية بال حراك على الأر�ض.

جتاوزت الأمن وحلقت طيارتها على املدرج

حاولت امر�أة "يائ�سة" اللحاق بطائرتها املغادرة
بالرك�ض وعبور احلواجز الأمنية على مدرج الطائرات،
يف واقعة تداولتها و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وا�ستطاع اثنني من موظفي �أمن املطار الإم�ساك
بامر�أة حاولت يائ�سة الو�صول لطائرتها املغادرة
من جزيرة بايل الإندوني�سية �إىل العا�صمة جاكرتا،
ح�سب ما �أ�شارت �صحيفة "ديلي ميل".
وظهرت امل�سافرة وهي حتاول اللحاق بالطائرة
بالرك�ض على مدرج الطائرات بطريقة "جنونية" ،مما
�أثار ت�سا�ؤالت حول "الإهمال الأمني" يف املطار.
وقال م�س�ؤولون يف املطار �إن امل�سافرة ت�أخرت على
موعد �إقالع طائرتها يف ال�سابعة �صباحا ،قبل �أن ترف�ض االلتزام ب�أوامر البقاء يف البوابة املخ�ص�صة
للم�سافرين.
ومت �إبعاد املر�أة من على مدرج الطائرات بنجاح لت�ستكمل الطائرة عملية الإقالع ،مما دفع امل�سافرة
حلجز رحلة ثانية يف ظهر نف�س اليوم.

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

طائرة تقتل �شابا هاربا من الرتحيل يف رو�سيا

ا�صطدمت طائرة من طراز بوينغ  ،737الأربعاء
املا�ضي ،ب�شاب كان يحاول الفرار من ترحيله
�إىل دولته الأم ،مما �أدى �إىل م�رصعه يف احلال،
وذلك يف �أحد �أ�شهر املطارات الرو�سية.
وكان ال�شاب �ألربت يربميان ( 25عاما) من
املرحلني من �إ�سبانيا �إىل دولته �أرمينيا ،لكنه
حاول الهرب من �صالة املغادرة خالل ترانزيت
يف مو�سكو.
و�أبلغ طيار كان يقود رحلة من مو�سكو متوجها
�إىل �أثينا� ،سلطات مطار "�شريمييتييفو" الرو�سي �أنه ا�صطدم بحيوان وهو يف طريقه �إىل الإقالع.
ومل ي�سفر احلادث عن �إحلاق �أي �رضر بالطائرة ،كما مل تلزم �سلطات املطار القائمني على الرحلة
ب�إجالء الركاب ،حيث مل ت�سجل �أنظمة الطائرة �أي �رضر جراء الت�صادم.
وعرث مفت�شو مدرج الإقالع على جثة ال�شاب وممتلكاته ،مثلما �أو�ضح مقطع م�صور �أ�صدرته جلنة
التحقيقات الرو�سية عن عمليات البحث.
وفيما بعد قيل �إن الطائرة بوينغ  737التي و�صلت �أثينا عرث على مواد بيولوجية على عجالتها.
وكانت وكالة �إنرتفاك�س الإخبارية الرو�سية قالت �إن ال�سلطات الإ�سبانية رحلت الرجل من مدريد،
الثالثاء املا�ضي ،وكان على ال�شاب الهارب ال�صعود على الطائرة املتوجهة من مو�سكو �إىل العا�صمة
الأرمينية يريفان.
وقد ا�ستدعت ال�رشطة مبجرد هبوط الرحلة القادمة من مدريد �أر�ض مطار �شريمييتييفو ،بعدما
�أبلغ الطاقم �أن امل�سافر املرحل ت�سبب يف م�شاكل على منت الطائرة.
ووفقا لأحد ال�ساردين للواقعة ،فقد هاجم امل�سافر �أحد �أع�ضاء طاقم الطائرة .وقال م�صدر يف
املطار" :مبجرد مغادرة الرجل الطائرة يف مو�سكو ،كان م�صريه جمهوال ،مل يعرب احلدود �إىل
رو�سيا".
فيما قال م�صدر �آخر �إن الرجل ،الذي كان يعي�ش يف بر�شلونة ،و�ضع يف حافلة تابعة للمطار كي
تلحقه بالطائرة املتجهة �إىل يريفان ،لكنه هرب

اليوني�سف" تختار �أ�صغر �سفرية يف تاريخها

اختارت منظمة الأمم املتحدة
للطفولة (يوني�سف) املمثلة ال�صغرية
ميلي بوبي براون ،بطلة م�سل�سل �شبكة
نتفليك�س "�أ�شياء �أغرب" (�سرتينجر
ثينجز) لت�صبح �أ�صغر �سفرائها للنوايا
احل�سنة.
و�ستكون ر�سالة املمثلة البالغة من

العمر  14عاما لزعماء العامل هي
"ان�صتوا لنا".
وقالت براون لرويرتز يف الأمم
املتحدة�" :أود �أن �أثري ق�ضايا ب�ش�أن
التعليم والعنف وو�ضع حد للعنف
والتنمر ..والت�أكد من �أن الأطفال
يعي�شون يف بيئة �آمنة ويح�صلون على
مياه نظيفة ...لكنني ما زلت �أتعلم
ب�ش�أن ما �أنا �شغوفة ب�ش�أنه".
و�سبق �أن حتدثت براون ،التي تر�شحت
جلائزة �إميي� ،إذ تلعب دور فتاة تتمتع
بقوى خارقة حتاول امل�ساعدة يف
�إنقاذ �صبي مفقود يف م�سل�سل (�سرتينجر
ثينجز) ،عن التنمر.
ويف العام املا�ضي حذفت ح�سابها
على التوتري بعد �سل�سلة من التعليقات
املليئة بالكراهية.

كاد يت�سبب بكارثة عند �إحتفاله ب�آخر رحلة جوية

حتول احتفال طيار بقيامه ب�آخر
رحلة جوية له قبل تقاعده �إىل كارثة،
لكن حل�سن احلظ من دون تعري�ض
امل�سافرين �أو �أي �شخ�ص للأذى .فبعد
�أن حطت الطائرة القادمة من العا�صمة
الإ�سبانية مدريد ب�سالم يف مطار �إيزيزا
الدويل يف بيون�س �آير�س بالأرجنتني،
وقفت �سيارتا �إطفاء على جانبي املدرج
من �أجل ر�ش الطائرة باملاء كجزء من
االحتفال بتقاعد الطيار .وبينما كان
ينعطف على املدرج يف طريقه �إىل نقطة
التوقف ،ارتطم جناح الطائرة الأي�رس بخرطوم �سيارة الإطفاء التي تر�ش املاء .وت�سبب االرتطام
بتحطم جزء من جناح طائرة الإيربا�ص  ،340-313وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية .ويبدو �أن
تقاعد الطيار لن مير بفرح� ،إذ فتحت هيئة التحقيق يف حوادث الطريان املدين حتقيقا باحلادث،
على الرغم من �أن احلادث ال يعد خطريا.
لكن الطائرة ،التي يبلغ عمرها  22عاما� ،ستظل على الأر�ض �إىل ما بعد االنتهاء من عملية الإ�صالح،
يف حني �سي�ستمر التحقيق يف احلادثة ملعرفة ما �إذا كان الطيار هو املخطئ �أم �سائق �سيارة الإطفاء.
غري �أنه من الوا�ضح �أن الطيار ،الذي مل يك�شف عن ا�سمه ،لن ين�سى بالت�أكيد �آخر حتليق له ولن
ين�سى هذا االحتفال بتقاعده
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ق�سم رعاية الأطفال يف املراكز ال�صحية بالإقليم اجلنوبي

جهود مقدرة يف جمال وقاية الأمومة والطفولة واحلد من الأمرا�ض املعدية
ميالد طفل ميثل دليال واقعيا على ا�ستمرارية احلياة الب�شرية وجتددها ،لذا
ميثل م�صدر بهجة و�سعادة للأ�سرة ب�أكملها ،واملجتمع ككل ،لذا ف�إن رعاية هذا املولود
الذي يعتمد يف منوه ورعايته على والديه و�أ�سرته ،حيث يكون خا�ضعا خليارات والديه
واهله ،وبالتايل ف�إن من املهم جدا وعي هذه الأ�سر ب�أهمية رعاية الأطفال وحمايتهم من
الأمرا�ض والعاهات ،حتى يكربوا بال�شكل الأمثل .ويف هذا ف�إن من الأهمية مبكان بد�أ
االهتمام ب�صحة الأطفال منذ التفكري يف الرغبة باحلمل والوالدة� ،إذ � ّإن جميع القرارات
يتم اتخاذها يف هذه املرحلة قد تنعك�س على مدى �صحة و�سالمة الأطفال يف امل�ستقبل،
التي ّ
كما يعد الغذاء املتكامل واللياقة البدنية �أحد �أهم العوامل امل�ؤثرة يف �صحة الأطفال،
لذلك يجب احلر�ص على ح�صول الأطفال على كامل العنا�صر الغذائية الالزمة لنمو �سليم
ومتكامل ،واالنخراط يف عدد من الأن�شطة البدنية املختلفة ،كما يجب احلر�ص على وقاية
الأطفال من الأمرا�ض من خالل معرفة �أنواع التطعيم الالزمة حلمايتهم ،واحل�صول عليها
يف �أوقاتها املنا�سبة.
ميثل وعي الأ�سرة الركيزة الأوىل التي يعتمد عليها �أي جهد �صحي لرعاية الطفل
�صحيا ،وحمايته اي�ضا من االمرا�ض املعدية ،حي حتدث العدوى باملر�ض بو�سائل خمتلفة قد
ً
وخا�صة مع الطفل
تكون عن طريق ا�ستعمال الأ�شياء اخلا�صة ل�شخ�ص م�صاب بهذا املر�ض،
الر�ضيع حيث �أن مقاومته الطبيعية للأمرا�ض ال تزال �ضعيفة مل تكتمل بعد ،وكذلك
الطفل ال�ضعيف �أو ناق�ص الوزن �أو امل�صاب بالأنيمي ،حيث يتطلب �أن تكون الأ�سرة على
وعي تام ب�أهمية نظافة البيئة املحيطة بالطفل ,واتباع الو�سائل ال�صحية باملنزل ،وجتهيز
طعام الطفل على �أ�س�س �صحية ،والوقاية من تلوث اجلروح ،وجتنب خمالطة املر�ضى .ويف
هذا ال�سياق تبذل جهودا م�ضنية �ضمن �سيا�ستها الرامية اىل حماية الطفل ورعايته ،ومبد�أ
كل �شيء للأطفال .وبالتايل الإهتمام الالزم
ب�صحة الأم والطفل ،لإيجاد طفل معافى حتى ميكن من �إيجاد جمتمع معافى قادر على
�إعمار الوطن وتنميته .حيث �شيدت امل�ؤ�س�سات ال�صحية وهيئة املعاهد املتخ�ص�صة يف املجال
ال�صحي كما �شهدت امل�ست�شفيات تطورا يف �أدائها وارتقاء يف قدراتها وامكاناتها ،ال �سيما يف
جمال الأطفال حيث ان�شئ ق�سم ا�ضايف لرعاية الأطفال اخلدج يف الكثري من امل�ست�شفيات.
بالأ�ضافة اىل توفري متطلبات اق�سام الوالدة يف املراكز ال�صحية ،وكذلك تطعيم الأطفال
حلمايتهم من خمتلف الأمرا�ض القاتلة .ويف زيارتنا مل�ست�شفى مندفرا املرجعي كان لقاء مع
م�س�ؤول ق�سم الأطفال مب�ست�شفى مندفى املرجعي الدكتور� /ساميون �أباي .وكان معه احلوار
التايل للتعرف على او�ضاع الق�سم ومدى تطوره .نتمنى لكم وقتا ممتعا.

حممدعلي حميدة
اجلزء االول
�أق�سام فرع رعاية الأطفال يف م�ست�شفى
مندفرا
م�س�ؤول ق�سم الأطفال
يقول
املرجعي
مندفرا
مب�ست�شفى
الدكتور� /ساميون �أباي ،يعترب
ق�سم عالج الأطفال يف م�ست�شفى
مندفرا املرجعي ،من اهم الأق�سام
املوجودة يف امل�ست�شفى� ،أنطالقا
من جتارب عملي هنا منذ نحو 7
�أعوام ونيف� ،إذ يقدم امل�ست�شفى
خدمات لنحو  800000مواطن،
ورمبا مديريات تابعة لأقاليم �أخرى
لكنها قريبة من هذا امل�ست�شفى ،مثل
مديرية ملقي التابعة لإقليم القا�ش
بركة .بالإ�ضافة �إىل املديريات
القريبة منا مثل مديرية ماي مني،
كدو بعور ظرونا ،ماي عيني،
ودبارو ،وغريها من مديريات
الإقليم اجلنوبي القريبة لنا.

وا�ضاف �سيادته لدينا يف فرع
رعاية الأطفال ثالثة �أق�سام رئي�سة،
تتمثل يف :ق�سم للرعاية املركزة ملن
هم يف حاالت �صعبة ،وق�سم لرعاية
الأطفال اخلدج ،والق�سم العام الذي
ي�شمل خمتلف الإ�شكاالت ال�صحية
للأطفال.
وقال :الأطفال ال ي�صابون بالأمرا�ض
نتيجة خياراتهم وت�رصفاتهم
اخلاطئة ،كما هو حال الكبار ،بل
يتعر�ضون للمر�ض بخيارات واخطاء
حميطهم �أو ذويهم� ،أو املجتمع
ب�شكل عام .لذا ف�ألأطفال ميثلون
فئة ال تقت�رص حوجتها يف العالج
بعد وقوع املر�ض وح�سب ،و�إمنا
حتتاج بالأ�سا�س اىل الوقاية من
الأمرا�ض .وانطالقا من ال�سيا�سة
ال�صحية العامة تعطى الأولوية
للأطفال والأمهات يف تقدمي اخلدمات
الطبية .لذا ن�سعى يف وزارة ال�صحة
لوقاية الأطفال من الأمرا�ض .وهذا
ما نعمل على حتقيقه� ،سواء عرب

حمالت التطعيم ،وتوفري املياه
النقية ،ورفع م�ستوى وعي الأمهات
والآباء ،وهذا بالطبع ما �ساعد على
احلد من الكثري من الأمرا�ض ،ال
�سيما تلك التي ت�أتي نتيجة املياه
امللوثة من قبيل الإ�سهال .حيث
كان عندنا مثال قبل ثمانية �أعوام،
نحن  800طفل يعانون من الإ�سهال،
حيث تدنى هذا العدد الآن اىل نحو
 37طفال .بالإ�ضافة اىل احلد من
�أمرا�ض احل�صبة ،والتلوث الكبدي،
وال�سحائي وما �شابهها اي نحو 8
انواع من الأمرا�ض متت مكافحتها
عرب التطعيم .كما نعمل على حماية
الأطفال من �سوء التغذية ،مبتابعة
الأطفال املحتاجني �إىل دعم غذائي،
للح�صول على �أنواع الغذاء التي
ميكن توفرها ،وبالإ�ضافة �إىل
توعية الأمهات يف كيفية التقدمي
ونوعية الغذاء .لذا ف�إن عملنا
يرتكز على الوقاية من الأمرا�ض
اوال ب�أول .ويف هذا ال�سياق لدينا
وكالء �صحة يف كل القرى واملناطق
النائية ،مت ت�أهيلهم يف التعامل
مع خمتلف الأمرا�ض ،فهناك وكالء
ال�صحة ،يف جمال املالريا ،و�أخر
يف مر�ض ال�سل ،وكذلك يف جمال
�أمرا�ض الأطفال .ففي حال مر�ض
طفل تتوجه الأم اىل ه�ؤالء الوكالء
من �أبناء املنطقة ،وميكنها احل�صول
على العالج املنا�سب .ومنها ينقل
�إىل �أقرب مركز �صحي .لذا ال يوجد
لدينا يف امل�ست�شفيات الكبرية،
زحام فوق الطاقة ،الن معظم
احلاالت يتم عالجها يف مكانها.
كما تتوفر لدينا الأدوية الالزمة

دكتور� /ساميون �أباي
ملواجهة كل الأمرا�ض التي ميكن �أن
ت�صيب الأطفال.
�أهمية الرتكيز على الوقاية من الأمرا�ض
ويف هذا يقول الدكتور� /ساميون
�أباي ،ي�أتي تركيزنا على الوقاية
من الأمرا�ض ،لأن الطفل امل�صاب
حتى وان عولج ال ندري �إىل �أي
م�ستوى اثر فيه املر�ض ،وهل �سيكون
له �آثار م�ستقبلية للطفل عندما يكرب.
حيث ال نت�أكد من م�ستوى ق�ضائنا
على املر�ض .يف حني ان معاجلة
ال�شخ�ص الكبري من املر�ض ميكن �أن
نتحقق من م�ستوى ال�شفاء مبختلف
الطرق .يف حني ي�صعب الت�أكد من
ذلك عند الطفل.
ووفقا للجهود التي نتابعها جند
�أن الأعداد التي كانت تعالج داخل
امل�ست�شفى قبل نحو  8اعوام ت�صل اىل
نحو  1800طفل على مدار العام ،يف
عنابر التنومي والعالج ال�رسيري.
وقد انخف�ض هذا العدد الآن اىل
 370طفال .وذلك بف�ضل �سيا�سة
الوقاية املتبعة ،وفاعلية العالج
الذي يتوفر يف املراكز ال�صحية يف
خمتلف املديريات .وكذلك اللجان
ال�صحية والتعاون بينها وبني
املراكز ال�صحية .و�إذا كانت هناك
�أمور حمزنة وفق ما ا�شاهده وما
وجدته من تقارير يف هذا امل�ست�شفى
او املراكز ال�صحية الأخرى ،هو
ال�رضر الذي يلحق بالطفل نتيجة
العادات ال�ضارة التي متار�س �ضد
الأطفال برغبة الآباء .ففي هذا العام
تويف يف هذه امل�ؤ�س�سات ال�صحية
باجلنوبي نحو  12طفال ،الت�سعة
منهم هم �ضحية العالج البلدي.
حيث متيل الأمهات رغم توفر كل
املتطلبات للعالج ال�صحيح ،اىل
اتباع طرق عالج تقليدية حتت
دعاوي �أن فالن قال كذا �أو �أن فالنا
عولج هكذا .لذا ف�إن بع�ض هذه
الت�رصفات ت�صيبك بامل �شديد وحزن
كبري ،ملا ميار�س �ضد الأطفال

من جرم دون خيارهم ،ويكونوا
عر�ضة للموت رغما عنهم .وعليه
ف�إن العالج التقليدي �آفة ينبغي �أن
نت�صدى لها جميعا ،ونعيبها بكل
ما لدينا من �إمكانات .فالتعامل مع
الأدوية التقليدية له �آثاره ال�ضارة،
�سواء يف ت�ضييع الوقت� ،أو الت�سبب
يف �أمرا�ض ا�ضافية اخرى .مثال
ا�ستخدام �أوراق او عروق ا�شجار ال
يعلم حمتواها و�إىل �أي مدى ميكن �أن
ميتد ت�أثريها ،وهل تكون قادرة على
�إحداث الأثر املطلوب يف الأمرا�ض
ال�رسيعة مثل مر�ض ال�سحائي،
ال �شيء ،بل ت�ضيع وقت العالج،
وميكن اللجوء �إىل امل�ست�شفى بعد
فوات الأوان .ويف حال ما �إذا كانت
تعتمد على ا�ستخدام مواد حادة،
ف�ألإ�شكاالت املرتتبة على ذلك �أي�ضا
كثرية ،لأن اجلرح له �صلة مبا�رشة
بالدم ،وبالتايل لدينا م�شكلة نقل
مر�ض الإيدز ،وخمتلف الأمرا�ض
القاتلة التي تنقل عرب الدم ،والتي
تظهر �أعرا�ضها بعد �أعوام يف تدمري
الكبد و�إن مل تظهر لها �آثار �رسيعة.
كذالك ما يت�سبب فيه من نزيف للدم،
بالإ�ضافة اىل الإعاقة التي ميكن �أن
يرتكها هذا النوع من التداوي.
عالوة على ما ت�سببه امل�رشوبات غري
معروفة الآثار يف الكبد والكليتني،
والرئتني ،والدورة الدموية .فقد
ميوت يف احلال� ،أو ي�صاب ب�إعاقة
دائمة ذهنيا �أو بدنيا .وامل�ؤ�سف
�أن بع�ض هذه الت�رصفات ال زالت
متوا�صلة جندها حتى يف املدن.
وهذا �أمر حمزن �أن نرى الطفل يتحول
�إىل مكان للتجارب ،مثله ومثل �أي
�أثاث �أو �أواين �أو حيوان جتارب.
لذا يتطلب التكاتف ملواجهة هذه
الت�رصفات ،وم�شاركة كل اجلهات
الفاعلة وامل�ؤثرة ،كرجال دين
و�أعيان ،والأفراد واجلمعيات
امل�ؤثرة يف املجتمع ،يف م�ضاعفة
التوعية والتو�ضيح حتى نحقق
خرقا حقيقيا يف هذا امل�ضمار.
و�أ�شار الدكتور� /ساميون� ،إىل �أن
املهم يف الأمر هو حماية الطفل
من �أي �أ�رضار� ،سواء من التعر�ض
للحروق� ،أو الإقرتاب من النار ومن
�أي �شيئ م�ؤذي� ،أو �ألغرق يف املاء.
وذلك ب�سبب الإهمال الذي يتعر�ض
لها الطفل ،برتكيز الإهتمام على
�إعداد الأغذية اليومية للأ�رسة
�أو ال�ضيوف .بل وال بد من ايجاد
منزل �آمن حلياة الأطفال .لأننا �إن
مل ن�ستطع �أن نحافظ على حماية
مواليدنا ورعايتهم حتى يكربوا،
�سيكون �أما منا حتدي كبري.
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مكانة علم الآثار يف جمال التنمية الوطنية
�إعداد�:أبرهام زر�أي
ترجمة :نورالدين خليفة
�إن القدرة على فهم وجهات نظر
متعددة حول �إ�ستغالل علم الآثار
يف العامل املعا�رص �أمر بالغ
الأهمية .وقد تو�سعت ممار�سة
علم الآثار لت�شمل جمموعة من
الأ�ساليب ل�ضمان �أنها تخدم
�رشائح
جميع
احتياجات
املجتمع .ومع ت�سا�ؤالت حول
"من ميلك املا�ضي" و "ما اخلدمة
التي يقدمها علم الآثار للجمهور"
 ،ي�صبح من ال�رضوري �إبراز
�سبب �أهمية علم الآثار  ،خا�صة
يف �إطار التنمية امل�ستدامة.
وبالنظر �إىل العديد من املزايا
التي يقدمها النظام للمجتمع ،
ف�إن هذه املقالة تعك�س دور علم
الآثار يف التنمية الوطنية داخل
�إرتريا .حيث يتم ت�سليط ال�ضوء
على منظور موجز للت�أكيد على
الطرق الهامة التي ت�ساهم بها
املعرفة الأثرية يف تعزيز حياتنا
 ،على م�ستوى الفرد واملجتمع ،
ورفاهية وطننا.
�إن م�صطلح "التنمية امل�ستدامة"
 ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شارة �إىل احلملة
املكثفة ملكافحة الأوبئة واحلد
من الفقر  ،يتناول اجلهود التي
يبذلها الب�رش واملجتمعات التي
متتلك هوية وتاريخ .وال يتعلق
التطوير فقط بالتعليم �أو البنية
التحتية  ،ولكن � ً
أي�ضا باجلهود
الرامية �إىل خلق تفاهم م�شرتك
بني النا�س يف دولة ما� .إن
بناء الهويات للأ�شخا�ص الذين
ٍ
ما�ض م�شرتك هو
يت�شاركون يف
جمال خا�ص ميكن �أن تلعب فيه
البحوث الأثرية دور ًا هام ًا .وهذه
املقولة �صحيحة ب�شكل خا�ص يف
�سياق دول مثل �إرتريا ،حيث مت
حتريف الكثري من �أحداث املا�ضي
يف خ�ضم الآثار واملخلفات
اال�ستعمارية.
ويف �إرتريا  ،ا�ستهدفت ن�ش�أة علم

الآثار كمجال يف �أعقاب اال�ستقالل،
تقدمي متثيل حقيقي ملا�ضي البلد
داخل حدود املمار�سة العلمية.
حيث �إن احلاجة �إىل بناء �رسد
متما�سك ول�صيق ملا�ضي �إرتريا،
مبينة يف امليثاق الوطني،
وعلم الآثار �أمر حيوي ملعاجلة
هذه احلاجة .كما �أن علم الآثار
يتجاوز حدود ال�سجالت املكتوبة
عن التاريخ ،وميكنه الك�شف عن
�أحداث تاريخية مف�صلة عندما
ال توجد وثائق متعلقة بها� .إن
احلاجة �إىل تقدمي �رسد �صحيح
جزء ال يتجز�أ من بناء الهوية
الوطنية والوعي يف �إرتريا.
كما �أن الآثار تعزز الفهم الثقايف
بني خمتلف النا�س واملجتمعات
يف البالد من خالل الك�شف عن
املا�ضي .فلدى علم الآثار القدرة
معا يف
على جمع املجتمعات ً
جمموعة متنوعة من الطرق ذات
املغزى .ومن خالل علم الآثار
 ،ميكن احلفاظ على الهوية
القومية والثقافية والعرقية.
ويف جميع �أنحاء العامل  ،يتمتع
علم الآثار بالقدرة على توحيد
النا�س يف تراث م�شرتك بطرق
معينة� .إن الت�أكيد على اجلاذبية
واجلمالية
التكنولوجية
والروحية ملختلف احل�ضارات
التي ازدهرت يف منطقة القرن
الإفريقي ال�شمالية ،هو �أمر
مهم يف تعزيز التفاهم الثقايف
بني املجتمعات املختلفة ،
وبالتايل فهو �أمر حيوي بالن�سبة
لل�سالم الإقليمي .كما �إن التمثيل
ال�صحيح للما�ضي من خالل
الدرا�سات الأثرية العلمية لي�س
مهما فقط للتنمية الوطنية ،بل
ً
�إنها تلعب دورا هاما يف التعاون
الإقليمي  ،وهو �أمر مهم للتعاي�ش
ال�سلمي بني املجتمعات والبلدان
يف القرن الأفريقي.
وعلم الآثار لديه �إمكانات
تعليمية كبرية لعامة النا�س.
حيث يتم جلب املعلومات الأثرية

للجمهور من خالل املتاحف
واملواقع العلمية وامل�ؤ�س�سات
الثقافية .وي�ستخدم م�صممو
املعر�ض ومدراء املتحف بح ًثا
أثريا للربامج الإعالمية وامل�شاهد
� ً
الأثرية .حيث توفر هذه املن�صات
فر�صة للتفكري يف تنوع التجربة
الإن�سانية بطريقة جذابة ومفيدة.
فهم ي�سلطون ال�ضوء على املا�ضي
 ،مما يجعله يف متناول اجلميع
ويتيح للزوار ربط املا�ضي
بحياتهم يف الزمن احلا�رض.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شجع هذه
املنتديات � ً
أي�ضا امل�شاركة العامة
يف تف�سري املا�ضي واحلفاظ على
ال�سجل الأثري� .إن القدرة على
ترجمة نتائج الدرا�سات الأثرية
�إىل �صيغة يفهمها عامة النا�س
�أ�صبحت ممكنة بف�ضل �إن�شاء هذه
امل�ؤ�س�سات وازدهارها .فعلم
الآثار يعزز تطوير امل�ؤ�س�سات
التي حتافظ على التاريخ  ،مثل
املتاحف .حيث ا�ستقطب افتتاح
املتاحف يف �إرتريا جزئيا هذه
الدوافع.
نظاما �أكادمي ًيا ،
وباعتبارها
ً
ف�إن علم الآثار ميكنه � ً
أي�ضا تعزيز
التنمية الوطنية .فالتعليم يعزز
التنمية بعدة طرق .حيث يلعب
�إظهار ما�ضي �إرتريا يف مناهج
التعليم االبتدائي والإعدادي
والثانوي واجلامعي دورا هاما
يف بناء الهوية الوطنية ودعم
التنمية الوطنية.
ومما ال �شك فيه � ،أن علم الآثار
مهم للغاية لنمو قطاع ال�سياحة
يف �إرتريا .ومن املتوقع �أنه مع
موارد الرتاث الأثري الهائلة يف
�إرتريا � ،سيزدهر االقت�صاد نتيجة
الفوائد التي تنتجها ال�سياحة
الأثرية .و�ستكون احلاجة �إىل
املوازنة بني احلفاظ على
مواردنا الرتاثية والرتويج لها
لل�سياحة حتدي ًا متزايد الأهمية
يف امل�ستقبل القريب .وميكن
للمواقع الأثرية الفريدة جذب

العديد من ال�سياح وامل�ساعدة يف
رفع �إيرادات البالد من العمالت
الأجنبية .لذا ،ينبغي النظر �إىل
تقدمي موارد تراثنا واحلفاظ عليها
على �أنها و�سيلة لتعزيز ال�سياحة
وتطوير التنمية الوطنية .وميكن
�أن يتم حفظ املوارد الأثرية ب�شكل
�صحيح من خالل الإدارة ،التوجيه
والتخطيط املنا�سب.
والأهم من ذلك  ،ميكن للآثار
دعم التنمية الريفية بطرق
خمتلفة .حيث ميكن �أن توفر
الدرا�سات اال�ستق�صائية للمناظر
الطبيعية معلومات عن ا�ستخدام
الأرا�ضي على املدى الطويل ،
والزراعة امل�ستدامة ،والتغري
البيئي الناجم عن الإن�سان �أو
الطبيعة  ،والت�أثري الب�رشي على
التنوع البيولوجي .وكذلك ،
ميكن للبحوث الأثرية تقدمي ر�ؤى
حول امل�شاكل التي نواجهها يف

عامل اليوم .فعلى �سبيل املثال
 ،ميكن �أن ي�ساعدنا ذلك على فهم
الأمناط العري�ضة لتكيف الب�رش
مع التغريات املناخية العاملية
الهائلة �أو ا�ستجابة املجتمع
للتحوالت البيئية املحلية .كما
ميكن للمنظور الأثري �أن يزودنا
بفهم �أف�ضل لكيفية ت�أثري ا�ستهالك
املوارد الب�رشية على بيئتنا.
ويف اخلتام  ،من الوا�ضح �أن
البحث الأثري يزودنا بعدد من
املنافع الهامة .ومع ذلك  ،ما
زلنا بحاجة �إىل فهم قيمته ب�شكل
كامل .حيث يهدف البحث الأثري
يف �إرتريا �إىل �إ�رشاك املجتمع يف
احلفاظ على املا�ضي وتف�سريه.
وال�رشاكة
العالقة
وتعترب
املتجان�سة �أمر ًا حا�سم ًا لهذه
املمار�سة ،حيث �ست�ساعد على
�ضمان فهم �أف�ضل لي�س فقط ملا�ضي
�إرتريا  ،ولكن �أي�ض ًا حلا�رضها.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

لإ ِر ْت ِري! ..
بو�شْ ِك ُ
ني  ..ا ِ

بقلم /كمال اجلزويل
نقال عن� :سودانايل
()1
�أ�سعدتني ت�صاريف العمل ،خالل العام
2011م ،بالإقامة لب�ضعة �أ�شهر يف العا�صمة
إريرتية ا�سمرا التي خلبت ل ِّبي ،منذ
ال
َّ
الوهلة الأوىل ،بب�ساطتها الآ�رسة ،ونظافتها
ال�شامل ،وهدوئها الذي
املائزة ،و�أمانها
َّ
تظن من فرط متامه �أن النَّا�س فيها
يجعلك
ُّ
ال يتكلمون �إال هم�ساً� ،أو بلغة الإ�شارة ،و�أن
عرباتها ال ت�سري على �شوارع من الأ�سفلت،
و�إنمَّ ا تنزلق فوق مالءات م�شدودة من
احلرير النَّاعم! وكان �أ�صدقائي من ق�ضاة
املحكمة العليا ،وم�ست�شاري وزارة العدل،
يحيطونني ،على ال َّدوام ،باهتمامهم الفائق،
وكرمهم الف َّيا�ض ،ويرتِّ بون يل ،بني احلني
والآخر ،نُ زَ ه ًا وبرامج ترفيه َّية تنت�شلني من
ال�صارم
دوامة العمل ،وتخفِّف وط�أة روتينه
َّ
َّ
�شيئاً.
�إحدى هذه النُّزه والربامج �أخذتني ،ذات
�ضحى � ٍ
أحد� ،إىل حديقة �صغرية ال تبعد
ال�شعبية ،حيث ن�صب
كثري ًا عن مكتبة �أ�سمرا َّ
الرو�س ،يف  28نوفمرب عام 2009م ،متثا ً
ال
ُّ
َّحات نيقوالي
نُ حا�س َّي ًا ر�شيقاً ،من �أعمال الن َّ
كوزنيت�سوف ،لأمري �شعرائهم ،بل �أحد �أعظم

�شعراء العامل قاطبة ،على اختالف �أجيالهم،
الرو�س َّيني،
والأب ال�شرَّ عي ِّ
للرواية وامل�رسح ُّ
الرو�سي احلديث عرب كلِّ
أدب
وامل� ِّؤ�س�س للغة ال
ُّ
تَّ اريخه ،اال�سكندر �سريغييفيت�ش بو�شكني.
ولئن �سبق �أن ن�صب مثل هذا التِّمثال ،وما
زال ين�صب ،يف ع�رشات البلدان حول العامل،
ال�سوداء ،بالذَّات،
القارة
ف�إن لن�صبه يف
َّ
َّ
�سرية فخر واعتزاز ت�ستحقُّ �أن تروى .فبداية
ال�سرية ،يف ن�سختها الق�صرية ،تعود
هذه
ِّ
�إىل قرنني للوراء ،حيث ُولد بو�شكني يف
ال�ساد�س من يونيو عام 1799م ،مبو�سكو،
َّ
وعا�ش ،للأ�سف ،عمر ًا ق�صري ًا مل يتجاوز
الثَّمانية والثَّالثني عام ًا (ت1837 :م) ،يف
عائلة �أر�ستقراط َّية تنتمي ،من جهة �أبيه ذي
الأ�صل الأفريقي �سريغي بو�شكني الذي كان،
هو نف�سه� ،شاعر ًا معروفاً� ،إىل حا�شية من
نبالء البالط القي�رصي تنعم بحياة ال ِّدعة
والترَّ فَّ �.أما يف ن�سختها الطويلة فتعود �سرية
ال�شاعر
الفخر واالعتزاز الأفريق َّيني بهذا
َّ
املفكِّ ر ،والأديب العظيم� ،إىل الفرتة ما بني
ال�سابع ع�رش ،تاريخ ميالد
خواتيم القرن
َّ
ج ِّده الأكربل ِّأمه ،اجلـرنال الإريرتي �أبراهام
هانيبال ،وخـواتيم القـرن الثَّامـن ع�شـر،
تاريـخ وفـاته ( 1698ـ1781م) .فوالدته
ناديجدا هي �إبنة �أو�سيب هانيبال وماريا

بو�شكينا ،وحفيدة �أبراهام هانيبال ،امللقَّب
بـ "زجني بطر�س الأكرب" ،والذي ُولد عام
لل�سلطان
1703م ب�إريرتيا لأمري �أ�سري كان يتبع ُّ
ال�سلطان يف
العثماين ،ف�أر�سل �إىل ق�رص
ُّ
الق�سطنطين َّية .ويف العام التَّايل انت�شله �سافا
راغوزين�سكي ،مبعوث رو�سيا بالق�سطنطينية
من بني خدم احلرمي ،وا�صطحبه �إىل مو�سكو،
حيث ق َّدمه للإمرباطور بطر�س الأكرب الذي
عمده ،ولقَّبه بهانيبال ،و�أ�صبح �أباه
َّ
فرتبى يف كنفه ،وتعلم حتَّى �أ�صبح
الروحي،
َّ
ُّ
ع�سكريا برتبة جرنال .ولعلَّ عالقة
مهند�س ًا
َّ
ذلك اجلِّ د بالقي�رص هي التي �أوحت لبو�شكني
احلفيد برائعته "ربيب بطر�س الأكرب"� ،أحد
الرو�سي.
� ِّ
أهم معامل الأدب ُّ
()2
وهكذا ف�إن االنتماء الأ�رسي �إىل طبقة النُّبالء
مكَّ ن بو�شكني من االلتحاق ب�أرقى امل� َّؤ�س�سات
الرو�س َّية ،مبا يف ذلك كل َّية
التَّعليم َّية
ُّ
ال�ش�ؤون اخلارج َّية .غري �أن ولعه بالإبداع
ُّ
الأدبي حال دون اهتمامه بتلك الكل َّية� ،أو
فانكب ،بكلِّ
بالوظيفة التي ته ِّيئه لها،
َّ
الروح َّية،
وا�ستعداداته
ملكاته العقل َّية،
ُّ
على مراكمة ما �أ�ضحى ،الحقاً� ،أ�ضخم مرياث
و�رسديات،
يف الأدب الرو�سي ،من ق�صائد،
َّ
ونقد ،ويوم َّيات ،ومذكِّ رات ،و�أدب خطابات،
وخالفه .ولعلَّ الالفت ،هنا ،بوجه خا�ص،
هو �أن انتماء بو�شكني الأ�رسي �إىل طبقة
النُّبالء ،وتربيته ،وتن�شئته ،وتعليمه،
يحل دون
يف �أجواء البالط القي�رصي ،مل ُ
العاديني ،و�سعيه
ال�شعب
انحيازه �إىل �أبناء ُّ
ِّ
ال َّدائم للتَّعبري عنهم ،وعن ق�ضاياهم .فقد
عا�ش حتت الظروف القا�سية ال�ستبداد القي�رص
والنُّبالء ،ومع ذلك ت�أثَّ ر بالفكر االجتماعي
جذرية يف
الهادف لإحداث تغيريات �سيا�س َّية
َّ
رواد ذلك الفكر الذي
رو�سيا ،بل كان �أحد َّ
انعك�س بو�ضوح يف �أ�شعاره ورواياته .لكن،
القي�رصية والنَّبالة ،كان
برغم خالفاته مع
َّ
بطر�س الأكرب� ،شخ�ص َّياً ،من �أ�ش ِّد املعجبني
ِّ
عرية ،وحاول جهده
ب�أعماله الأدب َّية
وال�ش َّ
كي يك�سبه ك�شاعر للبالط ،لكن بو�شكني
وا�صل نقده له ،ول�سيا�ساته ،بعناد ،فاتَّ همه
القي�رص باخليانة ،وق�ضى بنفيه �إىل �أماكن
نائية يف رو�سيا ،من بينها القوقاز ،حيث
تعرف ،بوجه خا�ص ،على ثقافة امل�سلمني،
َّ
و�أح َّبها ،و�شغف بالقر�آن ،وب�سرية النَّبي
حممد (�ص) �شغف ًا عظيماً ،وعبرَّ عن ذلك يف
َّ
مطولته "قب�سات من القر�آن" .وكتب �أي�ض ًا
َّ
خرائد �أخرى من بينها "الأ�سري القوقازي"،
و"�أمام النبيلة الإ�سبانية" ،كما كتب روايته
م�رصية" ،ومقالته عن "تاريخ الثورة
"ليال
َّ
ال�شعب
جمد فيها ن�ضال
الفرن�سية" التي
َّ
َّ
اليوناين يف �سبيل احلرية ،كل ذلك رغم �أنه
مل يحدث �أن غادر رو�سيا طوال حياته! ويف
هذا قال فيو َدر َد�ستَييف�سكي ،عام 1880م،
�أثناء حفل افتتاح ن�صب بو�شكني يف مو�سكو،
"�إن من ميزات بو�شكني الفن َّية :النَّخوة
عبقرية تنتمي
العامل َّية ،وجتليه الكامل يف
َّ
لل�شعوب الأخرى" .هكذا طرح د�ستَييف�سكي
ُّ
م�س�ألة قومية ال�شعر ،لدى بو�شكني،
وعامليته ،فالعبقري الذي كتب عن القر�آن
امت�ص جميع
مل يكن بال�رضورة م�سلماً ،لكنه
َّ
الثَّقافات ،والأديان ،واحل�ضارات ،ف�أ�ضحى
جمرد رو�سي.
�أكرب من
َّ
ِّ
عرية
ت�ضمنت رواية بو�شكني
�إىل ذلك
ال�ش َّ
َّ
الأ�شهر "يفغيني �أونيغن" الكثري عن مالمح
حياة النَّا�س يف ع�رصه ،و� َّأرخ يف �شعره
الرو�سية ،من بطر�س ال َّأول �إىل
للقي�رصية
َّ
ُّ
نيقوال ال َّأول ،كما � َّأرخ ،بوجه عام ،لأحداث
الن�صف ال َّأول من القرن التَّا�سع ع�رش.
()3
اعرية ،لغة
بال�ش
وتتَّ�سم كتابات بو�شكني
َّ
َّ
وروحاً ،فهي الأكرث متييز ًا ملزاج اخللق
الأدبي لديه ،لي�س يف ما يتَّ�صل ،فقط،
الروايات
ب�إنتاج الق�صائد ،بل حتَّى يف كتابة ِّ
والق�ص�ص والذِّكريات وغريها .وبهذه
اعرية متكَّ ن بو�شكني من تفجري طاقته
ال�ش
َّ
َّ
الإبداع َّية الوافرة يف التَّعبري عن القناعات
التي يحملها ،والقيم التي ي�ؤمن بها،
احلرية ،واجلَّ مال،
ال عن ذائقته ب�ش�أن
ف�ض ً
َّ
وال�صداقة وما �إىل ذلك .ولعلَّ �أظهر
واحلب،
َّ
اعرية يف �سل�سلة احلكايات
ال�ش
ما تكون تلك َّ
َّ
ِّ
وهن" :العري�س"،
ال�سبع ،مثالً،
عرية
َّ
ال�ش َّ
َّ
"حكاية الكاهن وموظفه بالدي"" ،حول
الدببة"" ،حكاية القي�رص �سلطان"" ،حكاية

وال�ص َّياد"" ،الأمرية امل ِّيتة والأبطال
ال�سمكة
َّ
َّ
ال�سبعة"" ،الطائر الذَّهبي" .وكذلك يف
َّ
ق�صائده التي و�ضعها يف �شكل ر�سائل �إىل
�أ�صدقاء ،و�أ�شهرها�" :أحببتك"�" ،صباح
�شتائي"�" ،أذكر تلك اللحظة الرائعة" ،والتي
ِّ
ال�شعري
تتَّ�سم� ،أكرث ما تتَّ�سم ،بامليزان
اخلفيف؛ و�أي�ض ًا يف ق�صيدة "على �شاطئ
ال�شعبي العاملي� ،إ�ضافة
الرواج َّ
البحر" ذات َّ
كر�سها
التي
أخرى
ل
ا
الق�صائد
�إىل العديد من
َّ
حلب الوطن ،و�أ�سهمت �إ�سهام ًا وافر ًا يف ت�شكيل
ِّ
الرو�س َّيني اجلَّ مع َّيني.
والوجدان
الوعي
ُّ
()4
نعود لن�ؤكِّ د �أن �أ�صول بو�شكني الأفريق َّية
مل تكن ،يوماً ،حمل خالف .ويف هذا يقول
الرو�سي �ألك�سي بوكالَ ف الذي
ال ِّدبلوما�سي
ُّ
و�ضع كتاب "�إفريقيا بو�شكني" بعد �أن عمل
ال�صومال و�إثيوبيا" :ال ميكن
� 10سنوات يف
ُّ
و�ضع نقطة نهاية لأي نقا�ش عندما يتعلق
الأمر بببو�شكني! فنحن ،جميعاً ،ن�ست�شعر
�صلة القربى معه ،وي�شغلنا كلُّ ما قيل �أو
كتب عنه .ولأنه حفيد ج ٍّد �أفريقي ،فقد كان
يدرك �أنه ال ي�شبه الآخرين� .إنه مم َّيز ،مبا يف
ال�سمرة،
ذلك �صفاته اخلارج َّية .كان �شديد ُّ
ال�شعر ،ر�شيقاً ،يتجلى فيه كلُّ اندفاع
جمعد َّ
َّ
ال َّدم الأفريقي .كانت �أفريقيا حا�رضة دائما
يف �أعماله .وكان على ات�صال م�ستمر مع
امل�ست�رشقني والِّ دبلوما�سـيني الذين عملوا يف
ال�شـرق عمـوماً".
�أفريقيا ،ويف َّ
ال�سوداء،
ة
القار
يف
د،
د
املح
لكن البلد
َّ
َّ
َّ
الذي ينت�سب �إليه بو�شكني من جهة � ِّأمه ،هو
الذي مل يكن حم�سوماً ،فقد نُ �سب� ،أحياناً،
�إىل الكامريون ،وت�شاد ،والكونغو ،على �أن
�أكرث البحوث كانت ت�شري �إىل �إثيوبيـا .لكـن
لرتجح �أن هـذا البلد
املـزيد مـن البحـوث عادت
ِّ
ال�شخ�صي
هـو �إريرتيا! � َّأما يف م�ستوى التَّقدير َّ
فتجدين �أغلِّب �أن ذلك الترَّ جيح كان ثابتاً،
�أ�صالً ،منذ البداية ،لوال حتفُّظ مو�سكو،
طوال تلك الأزمنة ،ب�سبب ح�سا�س َّية كانت
ال�سوفيتي،
معروفة لديها ،منذ � َّأيام االتحِّ اد ُّ
جتاه املالب�سات التي كانت حتيط بالعالقة
الراجح
بني �إثيوبيا و�إريرتيا ،ومن َّ
ثم ف�إن َّ
من ا�ضطرار مو�سكو للعودة �إىل الإعالن عن
ن�سبة بو�شكني �إىل �إريرتيا �أنها قد ا�ستندت،
لي�س �إىل نتائج بحوث �أكادمي َّية تاريخ َّية،
حتوالت ِّ�سيا�س َّية كربى،
و�إنمَّ ا �إىل وقائع
ُّ
رفعت عنها احلرج ،وجنمت ،مطلع ت�سعينات
القرن املن�رصم ،عن ممار�سة �إريرتيا حلقِّها
يف تقرير م�صريها ،واختيارها اال�ستقالل
ال�سيا�سي عن �إثيوبيا! ولعلي �أ�ستند يف هذا
ِّ
مهمة� :أوالها �أن �أقوى
اال�ستنتاج �إىل ثالث حجج َّ
الروايات املعتمدة حول انتقال اجلِّ د �إبراهام
الرو�س َّية هي
هانيبال من �أفريقيا �إىل الأرا�ضي ُّ
�أنه قد مت اختطافه من �ساحل البحر ،ويف ذلك
�إ�شارة حا�سمة �إىل �إريرتيا ،حيث �أنها هي
ال�ساحل ،ولي�س �إثيوبيا،
التي متلك مثل هذا َّ
�ضمت ،يف
ب�رصف النَّظر عن �أن بالد احلب�شة
َّ
وقت من الأوقات ،ولأ�سباب خمتلفة� ،أرا�ضي
كال البلدين ،دون �أن ينفي ذلك حقيقة �أن
�إريرتيا كانت ،تاريخ َّياً ،كيان ًا قائم ًا بذاته
ال�سيا�س َّية! وثانيتها �أن النِّقاب
من النَّاحية
ِّ
ٍ
واف ومقنع ،عن
مل ُيزح ،حتَّى الآن ،ب�شكل
طبيعة البحوث التَّاريخ َّية التي يقال �إنها
�أجريت ،ف�أثبتت ،م� َّؤخر ًا فقط ،ن�سبة بو�شكني
�إىل �إريرتيا بد ً
ال من �إثيوبيا! وثالثتها �أن هذه
البحوث مل تجُ َر �إال بعـد ا�سـتقالل �إريرتيا،
يف عقابيل حرب �رضو�س ظلت م�شتعلة حول
ذلك اال�ستقالل ،منذ مطـالع �سـتِّينات القـرن
املن�رصم ،وهـذا ما ال ُيعقـل �أن يكـون قد وقـع
ال�صـدفة!
مبح�ض
ُّ
()5
� َّأما �أكرث ما يثري احلزن والأ�سى يف �سرية
بو�شكني فهو امل�صري امل�أ�ساوي الذي انتهى
�إليه .فقد ق�ضى ،عام 1837م ،على يد بارون
فرن�سي نكرة يدعى جورج دانتي�س� ،أثناء
مبارزة بامل�س َّد�سات دعاه لها بو�شكني ،وفق
تقاليد القرون الغابرة ،حيث اتَّ همه ب�أنه
على عالقة بزوجته ناتايل .وكان دانتي�س قد
خ�صي�ص ًا كي يقرتب
تزوج من �شقيقة ناتايل
ِّ
َّ
منها ،ممِ َّ ا �أثار حفيظة بو�شكني! وقد ف�شل
�أف�ضل �أط َّباء رو�سيا� ،آنذاك ،مبا فيهم �أط َّباء
القي�رص نف�سه ،يف �إنقاذ حياة بو�شكني ،بعد
تلقِّيه ر�صا�صة قاتلة يف بطنه �أثناء املبارزة،
وهكذا مات العبقري ،وعا�ش النَّكرة ..
فت� َّأمل!
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()51

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا:

يف اجلولة ال�ساد�سة من مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا:

ليون يفتح �أعني جوارديوال على ثغرات ال�سيتي ا�ست�سالم فالن�سيا يهدي يوفنتو�س بطاقة الت�أهل

كانت مواجهة ليون الفرن�سي ،فر�صة منا�سبة ملان�ش�سرت �سيتي ،الكت�شاف
ثغراته ،والتي ميثل ك�شفها يف مثل هذه املباريات� ،أف�ضل من حدوث ذلك يف لقاءات
م�صريية ت�ضع مو�سمه على املحك .ولهذا ال�سبب ،ف�إنه ميكن القول �إن مدرب الفريق
جو�سيب جوارديوال ،يتطلع للخروج ب�إيجابيات التعادل مع م�ضيفه الفرن�سي ليون
� ،2-2ضمن مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا .ومل يقدم
تقل�صت حلد ما
�سيتي مباراة �سيئة ،بل �أنه �أدى ما عليه هجوميا ،رغم �أن خطورته
ّ
على اجلناحني ،نظرا لإحكام ليون دفاعاته ،لكن ال�سيتي �أدرك كذلك �أن هناك بع�ض
النقاط التي عليه حت�سينها� ،إذا ما �أراد امل�ضي قدما يف هذه امل�سابقة ،التي ت�أهل
لدور ثمن النهائي فيها� .أما ليون الذي كان يريد تكرار فوزه على مان �سيتي هذا
املو�سم ،فقد دفع ثمن �سوء الرتكيز عند الكرات الثابتة املوجهة �أمام مرماه ،وهي
نقطة من امل�ؤكد �أن املدرب املحنك برونو جين�سيو �سيعمل على حت�سينها قبل انطالق
اجلولة الأخرية احلا�سمة .ومل يتغري الأ�سلوب التكتيكي لل�سيتي يف هذه املباراة،
رغم حماوالت ليون تقلي�ص ن�سبة ا�ستحواذه على الكرة ،فلج�أ جوارديوال لطريقة
اللعب  ،4-3-3باالعتماد على الثنائي �إميريك البورت وجون �ستونز يف العمق الدفاعي .وذلك مب�ساندة من الظهريين �أولك�سندر
زينت�شينكو وكايل ووكر ،ووقف فرناندينيوكالعب و�سط مت�أخر ،فيما �ساعد ريا�ض حمرز زميله دافيد �سيلفا يف �صناعة اللعب ،وراء
ثالثي الهجوم لريوي �ساين ورحيم �سرتلينج و�سريجيو �أجويرو .ومل يه ّدد �سيتي مرمى ليون بالكم الذي �أراده من الفر�ص ال�سانحة
للت�سجيل ،ورمبا يعود ذلك لغياب التفاهم بني �سيلفا وحمرز ،مقارنة بان�سجام الالعب الإ�سباين مع الربتغايل برناردو� ،أو الأملاين
�إلكاي جوندوجان� ،أو �صانع اللعب الأ�سا�سي امل�صاب حاليا كيفن دي بروين ،خا�صة �أن الدويل اجلزائري معتاد �أكرث على اللعب
يف مركز اجلناح الأمين .وعانى �سيتي �أي�ضا من مواجهة �رسعة تنفيذ ليون للهجمات اخلاطفة ،بجانب عدم التن ّبه خلطورة املهاجم
يتحمل م�س�ؤوليته املدافع �ستونز املكلف بالرقابة الفردية� ،إ�ضافة �إىل �أن ثالثي املقدمة مل يقدم ما كان
ماك�سويل كورنيه ،وهو الذي
ّ
م�أموال منه ،وافتقد �أجويرو للم�سة الأخرية الدقيقة يف ال�شوط الأول حتديدا .يف املقابل ،كان جيني�سيو مدركا لرغبة �سيتي يف الث�أر
من خ�سارته �أمامه باجلولة الأوىل ،فاعتمد على  3العبني باخلط اخللفي �ضمن طريقة اللعب  ،3-4-1-2التي حتولت عند فقدان الكرة
لـ ،5-2-3لأن الظهريين رفاييل وفريالند مندي ،مل يبالغا يف التقدم للأمام� ،إدراكا منهما ل�رسعة كورنيه وممفي�س ديابي اللذين
حظيا ب�أف�ضل �إ�سناد ممكن من العب الو�سط الهجوم نبيل فقري .وجنخ جيني�سيو يف رهانه على كونيه الذي لعب �أ�سا�سيا للمرة الثانية
فقط هذا املو�سم ،فكان املهاجم العاجي جنم املباراة املطلق ب�إحرازه هديف فريقه ،لي�صبح م�ؤهال لالحتفاظ مبكانه يف الت�شكيلة،
رغم املناف�سة ال�رش�سة من الثنائي بريتراند تراوري ومو�سى دميبيلي.

�ضمن اجلولة اخلام�سة من دوري �أبطال �أوروبا:

رعونة روما ت�سهل مهمة ريال مدريد

مهما على م�ضيفه روما الإيطايل،
انت�صارا
حقق ريال مدريد،
ً
ً
بهدفني دون رد� ،أول �أم�س الثالثاء ،يف �إطار اجلولة اخلام�سة من
دور املجموعات لدوري �أبطال �أوروبا ،على ملعب الأوملبيكو.
وارتفع ر�صيد ريال مدريد �إىل  12نقطة يف �صدارة ترتيب املجموعة
ال�سابعة ،بينما جتمد ر�صيد روما عند  9نقاط يف الو�صافة .وح�سم
ريال مدريد وروما ،الت�أهل لثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بعد فوز
فيكتوريا بلزن الت�شيكي على نظريه �س�سكا مو�سكو الرو�سي بنتيجة
مهما للفريق
 ،2-1يف �إطار نف�س اجلولةُ .يعد هذا االنت�صارً ،
امللكي ،حيث اعتلى �صدارة املجموعة بتحقيق االنت�صار على روما
يف ملعبه ،مما مينح الفريق الإ�سباين ،دفعة معنوية كبرية بعد
ؤخرا �ضد �إيبار بثالثية يف الليجا .وبد�أ املدرب �سانتياجو
ال�سقوط م� ً
�سوالري ،املباراة بطريقة اللعب ( ،)4-3-3تيبو كورتوا يف حرا�سة
املرمى� ،أمامه الرباعي مار�سيلو ورامو�س وفاران وكارفاخال ،ويف
الو�سط الثالثي كرو�س ويورنتي ومودريت�ش ،ويف اخلط الهجومي،
الثالثي فا�سكيز وبيل وبنزميا .وقرر �سوالري ب�شكل مباغت ،ا�ستبعاد �إي�سكو بقرار فني ،وهو ما يزيد من التكهنات حول
م�صري الالعب يف ظل تهمي�ش دوره ب�شكل وا�ضح مع الفريق ،منذ تويل �سوالري املهمة .ريال مدريد رغم ا�ستحواذه على الكرة
يف ال�شوط الأول ،لكنه عانى من عدة �أزمات يف اخلط الدفاعي ،ووجود م�ساحات كبرية بني اخلطوط ،مما دفع روما لتهديد
مرمى كورتوا يف �أكرث من فر�صة ،وعلى العك�س ريال مدريد �سدد  3مرات فقط ،خالل ال�شوط الأول .مع انطالق ال�شوط الثاين،
ا�ستغل الويلزي جاريث بيل ،خط�أ م�شرتك بني �أول�سن حار�س روما والدفاع ،وجنح يف ت�سجيل الهدف الأول للملكي ،الذي
كان مبثابة نقطة التحول يف املباراة ،حيث منح لالعبي ريال مدريد الثقة .ولأول مرة يف املباراة ،يحدث التوا�صل املميز
بني اخلط الهجومي لريال مدريد ،حيث �شارك بيل وبنزميا وفا�سكيز يف الهدف الثاين الذي �سجله الأخري .ومع تقدم الفريق
امللكي بثنائية ،بد�أ ريال مدريد يف ال�سيطرة على زمام املباراة ،وعك�س ال�شوط الأول ،قدم الثنائي كرو�س ومودريت�ش،
�أداء مميزً ا وخا�صة يف التحول من الدفاع للهجوم .واعتمد �سوالري على الهجمات املرتدة مع الت�أمني الدفاعي �ضد الذئاب،

اقتن�ص يوفنتو�س فوزا
�سهال �أمام فالن�سيا ،بهدف
دون مقابل� ،ضمن مناف�سات
اجلولة اخلام�سة من مرحلة
املجموعات بدوري �أبطال
�أوروبا .يوفنتو�س ت�صدر
املجموعة الثانية بر�صيد
 12نقطة ،بينما ودع
فالن�سيا مناف�سات البطولة
بعد احتالله املركز الثالث
بـ  5نقاط ،وت�أهل مان�ش�سرت
يونايتد برفقة البيانكونريي بعد فوزه على يوجن بويز ( .)1-0وحقق اليويف
مبتغاه من املباراة ب�أقل جمهود ممكن ،و�سط ا�ست�سالم تام من الفريق الإ�سباين،
الذي اعتمد على �إمكانية اخلروج متعادال والفوز باملباراة الأخرية على �أر�ضه
�ضد اليونايتد .اعتمد ما�سيمليانو �أليجري ،املدير الفني ليوفنتو�س ،على
طريقة  ،4-3-3بتواجد بونوت�شي وكيلليني ،قلبي دفاع ،كان�سيلو (ميني)
و�ساندرو (ي�سار)� ،أمامهم ثالثي املنت�صف بيانيت�ش ،بنتانكور وماتويدي،
بينما يلعب الثالثي ديباال ،ماندزوكيت�ش ورونالدو يف اخلط الهجومي .طريقة
�أليجري تتحول يف بع�ض الأحيان �إىل اللعب بـ ،4-3-1-2مع نزول ديباال حتت
املهاجمني رونالدو وماندزوكيت�ش .كري�ستيانو رونالدو ،جنم البيانكونريي،
كان مبثابة كلمة ال�رس ليوفنتو�س خالل املباراة ،رغم غيابه عن التهديف
�إال �أنه متكن من �صناعة الهدف الوحيد ،ليمنح فريقه الت�أهل للدور املقبل.
رونالدو تواجد �أغلب فرتات اللقاء يف مركزه املعهود ،كجناح �أي�رس ،وهو
املركز الذي بات �أليجري يعتمد عليه ،من �أجل �صناعة الأهداف لزمالئه.
متاما ،وقاد الفريق للعبور
ومتكن الدون من تنفيذ تعليمات مدربه كما ينبغي
ً
لدور ال�ستة ع�رش .ويف املقابل ،دخل مار�سيلينو جار�سيا ،مدرب اخلفافي�ش،
املباراة بطريقة  ،4-4-2بخط دفاع مكون من  4العبني� ،أمامهم كوكولني،
كوندوجبيا ،باريخو وجويدي�س ،يف خط الو�سط� ،أمامهم الثنائي رودريجو
و�سانتي مينا .بدا منذ بداية اللقاء وحتى ت�سجيل ماندزوكيت�ش الهدف الوحيد،
�أن الفريق الإ�سباين يلعب من �أجل اخلروج متعادال ،واللعب على فر�ص الت�أهل
يف املباراة الأخرية ،التي �سيخو�ضها و�سط ملعبه �أمام اليونايتد ،ليظهر
متاما �أمام يوفنتو�س .ورغم التنظيم الدفاعي وت�ألق نيتو ،حار�س
ب�شكل باهت
ً
املرمى� ،إال الفريق عانى يف ال�شق الهجومي ،و�سط ت�ألق وتركيز عال من اخلط
الدفاعي للبيانكونريي .ومل يظهر ثنائي الهجوم (رودريجو و�سانتي مينا)� ،أي
متاما ،ليقرر جار�سيا �إخراج رودريجو مع بداية ال�شوط
خطورة وغاب دورهما
ً
الثاين ،ونزول كيفن جامريو ،الذي مل يقدم �أي جديد .غياب اخلط الهجومي
لفالن�سيا� ،سهل من مهمة مدافعي يوفنتو�س ،و�ساهم يف حترك الأطراف ب�سال�سة
وتقدمهم للأمام (كان�سيلو و�ساندرو) .هدف يوفنتو�س �سهل من م�أمورية الفريق
يف املباراة ،وكاد �أن ي�ضيف �أهداف �أخرى ،بعدما فتح فالن�سيا امل�ساحات �أمام
العبي البيانكونريي ،لتظهر العيوب الدفاعية باخلفافي�ش .اليويف حقق فوزا
ب�أقل جمهود ،ونال �صدارة املجموعة ب�شكل م�ؤقت ،لينتظر للجولة الأخرية
حل�سمها �أمام يوجن بويز ال�سوي�رسي.
وكاد املريجني �أن يخرج من املباراة بعدد �أكرب من الأهداف .اعتمد �إيزيبيو دي
فران�شي�سكو ،املدير الفني لروما ،على طريقة لعب ( ،)4-2-3-1بوجود �أول�سن
يف حرا�سة املرمى� ،أمامه الرباعي فلورينزي ومانوال�س وفازيو وكوالروف ،ويف
الو�سط كري�ستانتي ونزونزي و�أوندير وزانيولو وال�شعراوي ،ويف الهجوم ت�شيك
وحي ًدا .وتلقى روما� ،رضبة موجعة يف بداية املباراة ،ب�إ�صابة ال�شعراوي ،حيث
جل�أ دي فران�شي�سكو جلا�سنت كلويفرت .وخالل ال�شوط الأول� ،سنحت الكثري من
الفر�ص لروما للت�سجيل ،ولكن �أ�ضاع الالعبون الفر�ص برعونة �شديدة ،و�أبرزها
فر�صة �أوندير يف الدقيقة الأخرية من ال�شوط الأول .وبالفعل افتقر روما خلدمات
قنا�صه �إيدين دجيكو ،يف ظل هذا العدد من الفر�ص ،والذي غاب بداعي الإ�صابة.
وعوقب روما على �إهدار هذه الفر�ص يف ال�شوط الأول ،وعدم ا�ستغالله �أخطاء ريال
مدريد ،حيث جنح العبو املريجني يف ا�ستغالل �أخطاء الطليان وح�صد النقاط
الثالث .وحاول دي فران�شي�سكو تعديل �أوراقه ،حيث �أ�رشك كار�سدورب بدلاً من
زانيولو ،وغري مركز فلورينزي من ظهري �أمين �إىل جناح �أمين ،ولعب �أوندير خلف
ت�شيك ،ولكن ف�شل روما يف تقلي�ص الفارق.

نتائج مباريات دوري �أبطال �أوروبا
								

(الثالثاء  27نوفمرب)

		

�آيك �أثينا  -اليونان

			
�	2 : 0أياك�س �أم�سرتدام  -هولندا

يوفنتو�س � -إيطاليا  0 : 1فالن�سيا � -أ�سبانيا

		

			
�س�سكا مو�سكو  -رو�سيا 2 : 1فيكتوريا بلزن  -الت�شيك

ليون  -فرن�سا  2 : 2مان�ش�سرت �سيتي � -إجنلرتا

		

بايرن ميونيخ � -أملانيا

			
 1 : 5بنفيكا  -الربتغال

		

			
مان�ش�سرت يونايتد � -إجنلرتا  0 : 1يوجن بويز � -سوي�رسا

روما � -إيطاليا 2 : 0ريال مدريد � -أ�سبانيا
هوفنهامي � -أملانيا

� 3 : 2شاختار دونيت�سك � -أوكرانيا
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()51

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

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

يف لقاء �صحفي مع رئي�س الكونفدرالية االفريقية الدكتور حممد وجيه عزام

�إرتريا مر�شحة لإ�ست�ضافة بطولة ك�أ�س افريقيا للدراجات الهوائية كل عام
يعترب الدكتور وجيه عزام من الوجوه
البارزة يف ريا�ضة الدراجات الهوائية االفريقية
منذ عقود م�ضت  ،وانطلقت م�سريته مع اللعبة
يف عام  1991من خالل مراقب مفو�ض
من االحتاد الدويل لل�سباقات  ،وانتخب رئي�سا
لالحتاد امل�رصي للدراجات الهوائية يف العام
 ، 1988كذلك �شغل من�صب االمني العام
للجنة االوملبية امل�رصية يف الفرتة من العام
2008م ولغاية 2012م  ،قبل �أن ينتخب
رئي�سا للكونفدرالية االفريقية للدراجات الهوائية
بداية من عام 2005م وحتى يومنا هذا
حيث مت جتديد الثقة عليه يف العام املا�ضي
بعد عملية انتخابية مل يجد فيها �أي مناف�س
ومت انتخابه بالتزكية  ،اىل جانب ذلك ي�شغل
من�صب النائب االول لرئي�س االحتاد الدويل
للدراجات الهوائية كما هو �أي�ضا ع�ضو يف الهيئة
امل�ؤ�س�سة لالحتاد الدويل للدراجات الهوائية .
�إخت�ص رئي�س الكونفدالية االفريقية
للدراجات الهوائية الدكتور /حممد وجيه
عزام جريدة ارتريا احلديثة بتفا�صيل
الزيارة التي قام بها �أثناء �إ�ست�ضافة
البالد للن�سخة االوىل من بطولة " ك�أ�س
افريقيا للدراجات الهوائية"  ،وتناول
يف معر�ض حديثه عن اجلوانب اخلا�صة
بانطالقة البطولة وغريها من املوا�ضيع
ذات ال�صلة...
لوتعطينا �صورة تو�ضيحية عن تاريخك مع
الدراجة االرترية؟
جـ � -أوال ي�سعدين ان �أكون على
�أر�ض ارتريا  ،انا يل �إعتزاز ومعزة كبرية
من قلبي لكل ال�شعب االرتري ولكل
ريا�ضيي الدراجات الهوائية االرترية
لأن يل عالقة كبرية معهم منذ بداية
 2006يف كينيا  ،حينما كان الفريق
االوملبي ال�صغري ين�ش�أ وي�صعد وتتعرف
ارتريا على ال�ساحة االفريقية للدراجات
 ،وفاز وقتها املنتخب االرتري بالقاب
يف دورة االلعاب االوملبية االفريقية
لل�شباب  ،وقلت لهم يف ذلك الوقت �أن
ارتريا �ستكون بال�صدارة على م�ستوى
اللعبة وكان هناك من ا�ستغربوا بذلك
الكالم لكن بعد �سنني �أثبت الدراجة
االرترية �أنها االوىل يف القارة ال�سمراء
 ،ملا لديها من �إمكانيات ورجولة وحب
الوطن وكنت �أقول هذا لنني ر�أيت يف
الالعبني االرتريني واملدرب �أنذاك حب
العلم االرتري  ،وانا مل �أنظر اىل الكفاءة
الفنية بل مل�ست حب العلم والذي يحب
وطنه بهذا القدر �أكيد انه �سوف ي�صل
اىل القمة.
لوتعطينا خلفية حول هذه البطولة من
من�ش�أها اىل ماو�صلت اليه الأن؟
جـ  -هذا �إقرتاح �أنا قرتحته  ،تعرف
نحن على مدار �سنوات عديدة بد�أنا يف
قارة افريقيا عام  2005من خالل العمل
بـ � 16إحتاد قاري فقط  ،النهار االن يف

القارة االفريقية � 52إحتاد قاري واخر
البلدان ملظلة هذا االحتاد كانت جمهورية
ت�شاد  ،و�سابقا كنا نعمل فقط من خالل
�سباقات الطريق التي مثل هذه البطولة
التي اقيمت با�سمرا  ،ويف الوقت احلايل
يف افريقيا نعمل بقوة وبد�أنا العمل يف
�سباقات امل�ضمار والدراجات اجلبلية
والبي �إم �إك�س والدراجات البار�أوملبية
 ،ولكن الن�شاط االفريقي يف الطريق
كان مق�صور يف بطولة قارية واحدة
هي البطولة االفريقية التي تقام مرة
واحدة كل عام وت�أهيل الكوادر اخلا�صة
بالبطولة  ،ويف هذه االوانة كا�ضافة
ولكي نعطي الدراجني االفارقة �أر�ضية
لكي يح�صلوا على نقاط �أكرب اجلدول
الدويل � ،أدخلت بطولة " ك�أ�س افريقيا
"  ،وكنت �سعيد جدا ب�أن ننال موافقة
امل�س�ؤولني يف ارتريا يف مقدمتهم مف�ضو
الثقافة والريا�ضة ال�سفري/زمدي تخلي
ال�ست�ضافة الن�سخة االوىل من البطولة
 ،ومل نكتفي بذلك بل �أدخلنا البطولة
اىل بطوالت االحتاد الدويل للدراجات
الهوائية ( )UCIوا�صبح معرتف بها
ر�سميا كغريها من البطوالت العاملية
االخرى وتندرج يف البطوالت الت�أهيلية
لال�ستحقاقات العاملية والدورات
االوملبية القادمة.
ن�سبة جناح الن�سخة االوىل من ك�أ�س
افريقيا؟
ال�أحتدث عن ن�سبة جناح للبطولة  ،الن
النجاح وا�ضح جدا ويتحدث عن نف�سه
� ،أنت ترى �أوال ان �أكرب ن�سبة جناح هو
احل�ضور اجلماهريي الغفري الذي رافق
البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها
وهو مامل يحدث يف �أي دولة افريقية
على االطالق بهذا العدد وهذه جتربة
كانت يل �سابقا يف عام 2011م با�سمرا
�أي�ضا من خالل البطولة االفريقية التي
ا�ست�ضافتها ارتريا حيث ح�رض البطولة يف
تلك االونة مايقرب من  500الف �شخ�ص
 ،وهذا االمر هو �أن البطولة حفلت ب�أكرب
عدد جماهريي ولي�س من املبالغة �إن
قلت �أن هذا الرقم هو �أي�ضا على م�ستوى
العامل  ،وي�رشفني �أن يكون هذا ال�شعب
حمب للريا�ضة التي �أتر�أ�س �أنا �إحتادها
االفريقي  ،و�إن�شاء اهلل يف امل�ستقبل �أن
يت�ضاعف التعاون بني االحتاد االفريقي
واالحتاد االرتري .
منذ جميئكم لرئا�سة االحتاد االفريقي
والدراجة االرترية يف تطور م�ستمر ماهو
ال�سر؟
جـ  -ال�رس نحن نحب افريقيا �أوالً �إذا
عملت ب�إخال�ص وحتب كل النا�س � ،أول
خطوة �سعيت فيها واتخذتها وجنحت
بف�ضل اهلل هو �أن نوحد افريقيا كلها
 ،و�أن اليكون هناك فروع مثل الدول

ال�سيد� /أحمد ال�سعداوي باليمني
وحممد ب�شري ي�سار ًا

الفرانكفونية �أو االجنلو�ساك�سون او هناك ابي�ض او هناك
�أ�سود بالن�سبة للدراجة  ،فالدم االفريقي واحد وبالتايل
بد�أنا نتعاون مع بع�ض  ،وبدانا بالتعليم ون�رش اللعبة
على م�ستوى القارة وذلك بالتفاهم مع االحتادات
الريا�ضة واللجان االوملبية وامل�س�ؤولني يف هذه
البلدان  ،ونتيجة لذلك نحقق االن عدة اجنزات
منها على �سبيل املثال وجود اكرب م�ضمار
للدراجات الهوائية مب�رص وهذا امل�رشوع من
املتوقع �أن ينتهي ان�شاء اهلل يف خالل �شهرين
 ،و�أزف اليكم خربا جميال وهو ان بطولة العامل
للنا�شئني يف امل�ضمار �ستقام الول مرة يف افريقيا
وبالتحديد يف م�ضمار القاهرة لعام 2020م وذلك
بعد مناف�سة حمتدمة مع املانيا  ،وهذا انت�صار قوي
للدراجة االفريقية على م�ستوى العامل  ،وهناك حوار
دار بيني وبني مفو�ض الثقافة والريا�ضة ال�سفري/
زمدي تخلي ورئي�س االحتاد االرتري للدراجات الهوائية
ال�سيد /تولدي يوهن�س بخ�صو�ص �إقامة مع�سكرات
خا�صة للدراجني االرتريني يف امل�ضمار للتدرب
مب�ضمار القاهرة  ،و�أ�شري اىل ان ارتريا خزان
مليئ باملواهب يف من�شط الدراجات
الهوائية واليجب �أن يقت�رص العمل يف
�سباقات الطريق بل يجب �أن يت�سع
ل�سباقات امل�ضمار والدراجات اجلبلية
وغريها  ،ويف هذه ال�سانحة �أود �أن انوه
ب�أن هناك جهود القامة م�ضمار خا�ص
بالدراجات الهوائية يف ارتريا لهذا
الغر�ض وكانت لنا مناق�شات حول
هذا االمر مع امل�س�ؤولني بارتريا.
�أين �ستكون الن�سخة املقبلة من بطولة
"ك�أ�س افريقيا" ؟
جـ  -هذه ال�س�ؤال �أي�ضا كان
حا�رضا بقوة خالل املباحثات
التي �أجريتها مع امل�س�ؤولني
يف ارتريا  ،ومن املمكن �أن
تنظم ارتريا هذه البطولة �سنويا  ،ونحن
ن�سعى يف االحتاد االفريقي �أن تكون هذه
البطولة على �شكل �سل�سلة من ال�سباقات
تقام �أكرث من مرة يف العام الواحد يف
عدد من الدول  ،وذلك جللب املزيد من
التناف�س للدراجني االفارقة وفر�صة
تنيمة ريا�ضة الدراجات يف افريقيا
بالكامل  ،وان�شاء اهلل العام القادم تكون
دول مثل نيجرييا واجلزائر من الدول
املنظمة للبطولة  ،و�إذا كانت ارتريا
تف�ضل ذلك ف�سوف تكون الرقم واحد يف
طلب اال�ست�ضافة .
كيف ترى م�س�ألة �إقت�صار رقعة امل�شاركة يف
بع�ض الدول؟
جـ  -اوال هذه البطولة �أقيمت مب�شاركة
�أكرث من ت�سع دول  ،و�أنت تعرف طبيعة
قارة افريقيا وظروف الدول االفريقية
 ،وكانت هناك م�ساعي من  7دول
اخرى للمجيئ واملناف�سة لكن لظروف
امليزانيات واالمكانيات املادية مل يتم
ذلك وتعرثت  ،لكن انا بعترب �أن الرقم
امل�سجل يف عدد املنتخبات امل�شاركة
بالبطولة هو جناح كبري وخ�صو�صا ان
البطولة تقام لأول مرة.
الأمر الأخر نحن كنا قد نظمنا يف م�رص
بطولة افريقيا بداية ال�شهر احلايل
ملناف�سات البي �إم �إك�س وهو حدث كبري
عرف م�شاركة  9منتخبات افريقية ،وهو
ماي�ؤكد بان هناك نه�ضة كبرية حتدث
يف الدراجة االفريقية وا�صبحت الدراجة
االفريقية االن على اخلارطة العاملية
للدراجات .
كلمة �أو ر�سالة �أخرية تود ان تنقلها؟
جـ  -الر�سالة التي �أود ان انقلها هي
�شكري وامتناين لفخامة رئي�س الدولة
ا�سيا�س افورقي على دعمه الكبري
للدراجة يف ارتريا  ،وانا اعتد ان دعمه
هو الذي جعل الدراجة االرترية ت�صل اىل
ماو�صلت اليه االن وان يكون الدراجني
حمرتفني على م�ستوى العامل  ،ودعمه

الدكتور /وجيه عزام
كان اي�ضا ال�سبب يف ا�ست�ضافة ارتريا
للبطولة االفريية يف عام 2011م ،
واخرتناه يف هذا العام " �صديق الدراجة
االفريقية" و�أهديته قمي�ص االحتاد
االفريقي وال�أن�سى كلمة قالها يل عندما
�أ�رشت له انني مل �أر مثيل للجمهور االرتري
يف لعبة الدراجات الهوائية  ،قال يل "
اليوجد �أحد يف املنزل  ،الكل يف ال�شارع
ملتابعة البطولة" .
و�أي�ضا التحية كل التحية ملفو�ض
الثقافة والريا�ضة ال�سفري /زمدي تخلي
النه عندما جاء اىل م�رص تقابلنا وحتدثنا
حول هذه البطولة وحول اال�ست�ضافة ،
�أي�ضا االحتاد االرتري للدراجات الهوائية
ي�ستحق كل التقدير ملا بذله من جهد
الجناح البطولة  ،وال�شكر االكرب للجمهور
واالعالم على جناح البطولة.
وقفة مع م�س�ؤول العالقات العامة
بالكونفدرالية االفريقية؟
�إىل جانب ذلك كانت لنا وقفة مع
م�س�ؤول العالقات العامة بالكونفدرالية
االفريقية للدراجات الهوائية ال�سيد/
�أحمد ال�سعداوي حول �أجواء البطولة الذي
�أ�شار قائال " نحن ننظم الن�سخة االوىل
لك�أ�س افريقيا  ،واحلمد هلل ان التنظيم
�سار على اح�سن حال واالمور طيبة
وماتوجد �أي م�شاكل عكرت البطولة".
قبل �أن ي�ضيف يف حديثه بالقول "عندما
�أ�سند الدكتور /وجيه عزام التنظيم
الرتريا وكان واثق مليون يف املائة
بنجاح البطولة لثقته بكافة اجلوانب
التنظيمية مثل الطرقات والفنادق
وا�ستقبال الفرق كان على ثقة تامة وكنا
نعرف ب�أن ارتريا من اح�سن الدول يف هذا
اجلانب وبا�ستطاعتها ان تقوم بذلك وهو
ماوجدناه يف االيام املا�ضية " .
من اال�شياء الفريدة التي لفتت نظره
يقول ال�سيد� /أحمد بان طيبة ال�شعب
االرتري من اال�شياء االوىل واال�ستقبال
الذي قدم لنا كان بحفاوة وكبري جدا ،

واالحتاد االرتري قام بجهود كبرية .
وحول �إ�ستف�سار عن مدى تعاونهم مع
االحتاد االرتري للدراجات الهوائية لكونه
�ضمن املنظومة العامة لالحتاد االفريقي
� ،رصح ال�سيد� /أحمد قائال ب�إنهم يف
الكونفدرالية االفريقية يعتمدون على
�إرتريا ب�إعتبارها منبع للمواهب والدراجني
 ،تقريبا النجوم االرتريني يح�صدون كافة
اجلوائز القارية  ،ومن هذا املنطلق حتاول
الكونفدرالية االفريقية توثيق عالقاتها
مع الإحتاد االرتري للدراجات الهوائية
وتقدم كل الدعم لإرتريا.
وفيما يخ�ص امل�ستقبل الذي ينتظر
الدراجة االرترية  ،يتوقع ال�سيد/
ال�سعداوي �أن يكون من �أف�ضل لأف�ضل
 ،وعندما ينظر اىل م�شاركات ارتريا يف
بطوالت العامل يريد منها �أن تكون مع
االوائل ويتوقع يف يوم من االيام ان
تكون امليدالية الذهبية الرتريا يف هذه
البطولة.
مبعوث الكونفدرالية االفريقية ال�سيد/
�أحمد ب�شري
يقول ال�سيد� /أحمد بانها فر�صة
عظيمة للدراجة االفريية ب�أن تقام الن�سخة
االوىل من بطولة ك�أ�س �أفريقيا يف ارتريا
 ،وهي البطولة التي هدفها االبرز �أن
ت�ساهم يف تنمية الدراجة الن�سوية بالقارة
وان تفتح جماال للمت�سابقات بهدف
الت�أهل والتناف�س يف الدورات االوملبية
املقبلة  ،وتخت�ص هذه البطولة ب�شكل
�أكرب للفئات الن�سوية.
و�إزاء اال�ضافة التي �ستقدمها البطولة
للمن�شط على ال�صعيدين االرتري
والقاري  ،يقول امل�س�ؤول ب�أنه ت�أثر جدا
مبا �شاهده من حب االرتريني مبن�شط
الدراجات الهوائية االرترية  ،و�أنه
كان فخورا عندما �شاهد دانئيل تخلي
هيمانوت وهو يناف�س يف طواف فرن�سا
الدويل وهو ماي�ؤكد ب�أن ارتريا يف �صدارة
اللعبة بالقارة ال�سمراء.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()51

�إعداد/عادل �صالح

اقوال ماثورة

يف �سطور

جواهر الل نهرو
(1964 – 1889م)

يعد نهرو �أحد زعماء حركة اال�ستقالل يف الهند ،و�أول رئي�س وزراء للهند بعد
اال�ستقالل ،و�شغل املن�صب من � 15أغ�سط�س  1947حتى وفاته� ,شغل �أي�ضا من�صب
وزير اخلارجية واملالية ,وهو �أحد م�ؤ�س�سي حركة عدم االنحياز العاملية.
ولد نهرو لعائلة ثرية �أر�سلته �إىل بريطانيا ليدر�س القانون ،حيث در�س يف
مدر�سة هارو وهي مدر�سة م�ستقلة للبنني يف هارو يف الكابيتول هيل ،تالها
كلية ترينيتي يف جامعة كمربدج ،يف كامربدج ،كامربيدج�شاير [ ]8وعاد لبالده
بعد �أن �أمت درا�سته وطاف يف دول �أوروبا مما زاد من �أت�ساع �أفقه ،ولكن �أ�صبح
بعيدا عن الثقافة ال�شعبية والدينية الهندية ،على عك�س زوجته الهندو�سية
املتدينة.
بعد عودته للهند مل ميل �إىل العمل املهني واجته �إىل ال�سيا�سة و�أعجب
بغاندي وتتلمذ على يديه �سيا�سيا ودينيا و�أ�صبح مواظب على �أداء اليوجا وقراءة
الكتب الهندو�سية املقد�سة ،ونبذ املالب�س الأوروبية وارتدى املالب�س الهندية
و�أقنع والده وبقية عائلته بذلك رغم �أن والده كان من املعار�ضني لغاندي
ويرى �أن �أ�ستقالل بالده ميكن �أن يكون �أ�ستقالل جزئي .متيز باال�شرتاكية
والعدالة ومل يكن متع�صبا للهندو�سية ،و�أ�سهم يف �أدخال الكهرباء للكثري من
مناطق الهند املحرومة� .أدخل الطاقة النووية للهند و�شجع ال�صناعة الثقيلة
وكذلك ال�صناعات املنزلية حتى يطور الريف الهندي .كما �ضمن حريات
واحلقوق االجتماعية للمر�أة� .أ�س�س مع عبد النا�رص و�سوكارنو وتيتو حركة
عدم االنحياز.
�أجنب ابنة واحدة هي �أنديرا غاندي التي �أ�صبحت بعد ذلك رئي�سة للوزراء
و�أبنها راجيف غاندي من زوجها فريوز غاندي الذي �أ�صبح �أي�ضا رئي�س لوزراء
الهند ،واليوم زوجة راجيف غاندي الإيطالية الأ�صل �سونيا غاندي هي زعيمة
حزب امل�ؤمتر الهندي وهي تعد ابنها من راجيف لي�ستكمل م�سرية عائلتهم
ال�سيا�سية.
نهرو كان كاتبا غزير باللغة الإجنليزية وكتب عددا من الكتب ،مثل اكت�شاف
الهند وملحات من تاريخ العامل� .سريته الذاتية ،نحو احلرية ( ،)1936ن�رشت
ت�سع طبعات يف ال�سنة الأوىل وحدها.
نهرو �أعطي �رشفا فريدا من رفع العلم يف الهند امل�ستقلة يف نيو دلهي
يف� 15آب  ،1947عندما ح�صلت الهند على ا�ستقاللها .حيث �أ�س�س العديد من
املن�ش�أت العلمية مثل جميع م�ؤ�س�سات الهند للعلوم الطبية وامل�ؤ�س�سات الهندية
للتكنولوجيا .ولنهرو الكثري من ف�ضائل الدميوقراطية الربملانية ،والعلمانية
والليربالية ,و�أي�ضا االهتمام بالفقراء واملحرومني ،و�أ�صبحت �سريته و�أعماله
مراجع ت�سرت�شد بها يف �صياغة ال�سيا�سات التي ت�ؤثر يف الهند حتى يومنا هذا.
كما �أنها تعك�س جذور ا�شرتاكية من نظرته العاملية .وكانت مدة واليته الطويلة
كان له دور �أ�سا�سي يف ت�شكيل التقاليد وهياكل الهند امل�ستقلة .وهو ي�شار �إليه
�أحيانا با�سم "مهند�س الهند احلديثة" .يذكر �أن ابنته انديرا غاندي وحفيده
راجيف غاندي �شغلوا من�صب رئي�س وزراء الهند.

�أجمل �أقوال احلكماء

 احلكماء من يلتقطون احلكمة ويحاكواالعظماء دون �أن ينغم�سوا يف �شخ�صياتهم
انغما�سا يُذهب هويتهم� ،أو يتعدى من قريب

�أو بعيد على ا�ستقاللهم(.كرمي ال�شاذيل)
 احلكماء هم الذين ي�ؤمنون ب�أن امل�شاكل عادة ما تكون م�ؤقتة ،والوقت هو العالج الوحيد،واملحن ما هي اال انابيب اختبار لقدراتنا(.ويليام �آرثر)
 ال تكن ممن يجمع علم العلماء ،وحكم احلكماء ،ويجري يف جمرى ال�سفهاء(.احل�سنالب�صري)
 الأ�شياء الب�سيطة هي الأمور اخلارقة للعادة ،وال يراها �إال احلكماء(.باولو كويلو)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 التا�سع والع�شرين من نوفمرب عام 1394م -:ملك مملكة جو�سون يفكوريا تايجو ينقل العا�صمة من كاي�سونغ �إىل هانيانغ والتي تعرف اليوم با�سم
�سيول.
 يف التا�سع والع�شرين من نوفمرب عام 1777م -:ت�أ�سي�س مدينة �سان هوزيهبوالية كاليفورنيا.
 يف التا�سع والع�شرين من نوفمرب عام 1945م -:قيام جمهورية يوغ�سالفيااال�شرتاكية االحتادية.
 يف التا�سع والع�شرين من نوفمرب عام 2012م -:اجلمعية العامة للأمماملتحدة تقر رفع م�ستوى ع�ضوية فل�سطني لدولة مراقب غري ع�ضو يف الأمم
املتحدة وذلك ب�أغلبية  138دولة ورف�ض  9دول وامتناع  41دولة عن
الت�صويت.
 يف التا�سع والع�شرين من نوفمرب عام 1799م -:ولد الكاتب واملدر�ساالمريكي �أمو�س برن�سون �ألكوت.

من طرائف العلماء
قال العامل الأملاين لزميله يف لهجة الفخر
والزهو -:لقد اكت�شفت مادة تذيب كل
�شيء اخل�شب ،احلديد ،النحا�س ،الزجاج،
كل �شيء .ف�أجاب زميله قائال -:تهنئتي،
ولكن هل يل �أن �أعرف يف �أي �إناء و�ضعت
هذه املادة ؟
 ذهب كاتب �شاب �إىل الروائي الفرن�سيامل�شهور (( �إ�سكندر دميا�س )) م�ؤلف روايته
(الفر�سان الثالثة) وغريها وعر�ض عليه
�أن يتعاونا معا يف كتابة �إحدى الق�ص�ص
التاريخية ،ويف احلال �أجابه دميا�س يف
�سخرية وكربياء -:كيف ميكن �أن يتعاون
ح�صان و حمار يف جر عربة واحدة؟على
الفور رد عليه ال�شاب -:هذه �إهانة يا
�سيدي كيف ت�سمح لنف�سك �أن ت�صفني ب�أنني
ح�صان؟
 كان الكاتب الأمريكي مارك توينمغرما بالراحة حتى �أنه كان ميار�س الكتابة
والقراءة وهو نائم يف �سريره ،وقلما كان
يخرج من غرفة نومه .وذات يوم جاء
�أحد ال�صحفيني ملقابلته ،وعندما �أخربته
زوجته بذلك قال لها -:دعيه يدخل،
غري �أن الزوجة اعرت�ضت قائلة -:هذا ال
يليق .هل �ستدعه يقف بينما �أنت نائم يف
الفرا�ش؟ ف�أجابها مارك توين -:عندك حق
 ،هذا ال يليق اطلبي من اخلادمة �أن تعد له
فرا�شا �آخر.
�أثار حالق يف تركيا ده�شة
الكثري من ال�سياح واملواطنني،
من خالل طريقته الغريبة جدا
يف حالقة ذقن الزبائن والتي
�شبهها البع�ض بـ"الوطواط".
فذلك احلالق ي�ؤدي عمله يف
حمله ال�صغري مبنطقة "عريفية"
يف والية �سقاريا �شمال غربي
تركيا ،معلقا من �سقف دكانه
ر�أ�سا على عقب ،وبطريقة ت�شبه
تعلق الوطواط (اخلفا�ش) يطلق
عليه املواطنون لقب "احلالق
الوطواط".

كلمة ال�سر

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

"�أكرث كلمة م�شرتكة بني الب�شر"

مرت �أكرث من  140عاما ،على �أكرث كلمة
يتحدث بها الب�رش اليوم بجميع لغاتهم
يف العامل ،والتي تعد �أكرث الكلمات
تداوال و�شهرة منذ ثالثينيات القرن
الثامن ع�رش .وتعد كلمة "�ألو" �أو "�آلو"
�أو "هيلو" ،كلمة الرتحيب �أو التحية
يف اللغة الإجنليزية ،التي يرد بها
اجلميع تقريبا على ا�ستقبال املكاملات
الهاتفية� ،أو الرتحيب ببع�ضهم.
وا�ستخدمت الكلمة الأ�شهر ،بتلك
التهجئة باحلروف الالتينية لأول مرة يف عام  ،1833يف كتاب �أمريكيُ ،يدعى
"ا�سكت�شات وغرائب الكولونيل ديفيد كروكيت" الذي �أعيد طبعه يف نف�س ال�سنة
يف جريدة لندن الأدبية.
وانت�رش ا�ستخدام الكلمة يف عقد  ،1860ومنذ � 15أغ�سط�س � 1877صاغ العامل
ال�شهري ،توما�س �إدي�سون ،كلمة هلو ،ككلمة حتية يف الهاتف ،وقد اقرتح
ا�ستخدامها لرئي�س �رشكة التلغراف لإجابة الهاتف بد ًال من "�آهوي� ،آهوي"
امل�ستخدمة يف ال�سفن ،والتي اقرتحها �ألك�سندر غراهام بيل.وكتب توما�س
�إدي�سون يف � 15أغ�سط�س  1877ر�سالة �إىل رئي�س �رشكة تلغراف املنطقة الو�سطى
يف بيت�سربغ بوالية بن�سيلفانيا ،يقول فيها "�آلو� ..صديقي ديڤيد ،ال �أعتقد �أننا
�سنحتاج جر�س ًا للمناداة� ،إذ �أن كلمة هلو ميكن �سماعها على بعد � 10إىل  20قدم
من الهاتف".وبحلول  ،1889كانت م�شغالت �سنرتاالت التلفون ُي�سمون 'فتيات
هلو' ب�سبب الربط بني التحية والهاتف.

امر�أة تقود �سيارتها على �سكة القطار!!..

�أعلن مكتب ال�رشطة يف والية
بن�سلفانيا الأمريكية� ،ضبط امر�أة
تقود �سيارتها على ال�سكة احلديدية
للقطار وحني �سئلت عن �سبب الفعل
املتهور قدمت جوابا غريبا .وبح�سب
ما نقل موقع "فوك�س نيوز" ف�إن
املر�أة التي قادت �سيارتها فوق �سكة
القطار ،يوم م�ساء الأربعاء املا�ضي،
كانت يف كامل قواها العقلية ،وعزت

ما قامت به �إىل �إر�شادات نظام حتديد
املواقع "جي بي �إ�س".
و�أو�ضحت ال�رشطة �أن ال�سائقة مل
تكن يف حالة �سكر حني �ضبطت على
ال�ساعة العا�رشة ليال �إثر تلقي ات�صال
هاتفي للإبالغ عن العربة ال�شاردة.
و�أزالت ال�رشطة �سيارة املر�أة من
ال�سكة احلديدية ووجهت لل�سائقة
خمالفة "القيادة املتهورة" من جراء ما
قامت به.وتعر�ضت املر�أة النتقادات
وا�سعة على املن�صات االجتماعية �إذ
عاتبها كثريون على التهور وقالوا
�إن هذا الفعل كان بو�سعه �أن يت�سبب
بحادث م�أ�ساوي.وا�ستغرب معلقون
حديث املر�أة عن الـ"جي بي �إ�س"،
لأن هذا الأخري يتوىل الإر�شاد على
الطرق كما �أن املر�أة تدرك �أي�ضا �أن
ال�سكة احلديدية خم�ص�صة للقطار
الذي ي�سري ب�رسعة كبرية.

"احلالق الوطواط" يثري ده�شة الكثريين!!!...

ونقلت وكالة "ترك بر�س" عن
الرجل قوله �إنه يزاول عمله
بهذه الطريقة منذ عام 1995
و�إىل الآن .و�أ�شار �إىل �أن الكثري
من املواطنني الأتراك ي�أتون من
خمتلف الأماكن لر�ؤية كيف يقوم
بعمله معلقا يف ال�سقف ،ف�ضال
عن ال�سياح الأجانب.و�أعرب عدد
من الزبائن عن �إعجابهم ال�شديد
بطريقة عمل احلالق ،داعني
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