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فرع الزراعة ب�سرجقا يخرج �أع�ضائه يف دورة معلومات م�صلحة الت�أهيل و الإ�صالح:
تخريج نزالء بالدبلوم وال�شهادة

خرج فرع الزراعة يف مديرية �رسجقا
يف الـ  22من نوفمرب اجلاري  44من
اع�ضائه تلقوا دورة تاهيلية ركزت على
نظام املعلومات اجلغرافية.
وقال وزير الزراعة ال�سيد /ارفايني
برهاين" ان الدورة مهمة لتطوير االنتاج
واالنتاجية بتقدمي التقارير التي كانت
تقدم بطرق تقديرية وتقليدية ،بارقام

وخرائط.
َّ
وذكر الوزير ارفايني الدار�سني
لتعميق املعرفة التي تلقوها ونقلها
اىل االخرين ،م�ؤكدا بان وزارة الزراعة
ت�سعى جاهدة لتوفري املعدات التي
ت�ساعدهم يف عملهم وتنظيم دورات
مماثلة .من جهته ذكر املدير التنفيذي
الدارة االقليم االو�سط ال�سيد/زرئيت

تولدي برهان ،اهمية الدورة يف تعزيز
االنتاجية منا�شدا الدار�سني لتطويرها
على �أر�ض الواقع.
من جانبهم طالب الدار�سون بتوفري
اجهزة حا�سوب "كمبيوترات" داعني
ملنح الدورات املقدمة يف املكتب
املركزي الإهتمام باخلرباء املنت�رشين
يف املديريات.

رئي�س االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يحث ال�شباب على حتمل امل�س�ؤولية املرحلية

االحتاد
رئي�س
عقد
الوطني لل�شباب والطلبة
ال�سيد� /صالح احمد الدين
يف ال�ساد�س وال�شعرين من
نوفمرب اجلاري مبدينة
تركز
�سمنار
بارنتو
ً
حول م�س�ؤولية ال�شباب
املرحلية.
ويف ال�سمنار الذي عقده
ال�سيد �صالح للموظفني
احلكوميني يف املدينة او�ضح
بان االجنازات الدبلوما�سية
وال�سيا�سية املحققة نتاج
اجلهود االبداعية ووفاء
ال�شعب االرتري وقيادته،
لت�أكيد
ال�شباب
داعيا
املرحلة بجاهزيتهم العمار
البالد وتنميتها .
وذكر ال�سيد �/صالح بان بناء
مواطن كف�ؤ وويف امر رئي�سي وا�سا�سي
يرتكز على برامج التنمية الوطنية
وبناء ال�شباب كلياً ،داعيا ال�شباب
لتعزيز تاطريهم بالرتكيز على
املبادئ وقيم املجتمع اال�سا�سية.
كما ا�شار اللقاء املماثل الذي عقد
يف مدينة ت�سني اىل انه ينبغي على
ال�شباب العمل بتاطري قوي ل�ضمان

م�ستقبلهم امل�رشق واجناح الربامج
التنموية م�ستفيدين من املرحلة
املب�رشة الآنية.
من جهته او�ضح م�س�ؤول التنظيم
ال�سيا�سي يف فرع ال�شباب باقليم
القا�ش بركة ال�سيد /مارقو�س
قرماظيون يف القاء الذي اجراه
لطالب املرحلة املتو�سطة و
الثانوية بانه يتطلب جهد �شبابي
ويف لتن�شيط وتعزيز برامج اعمار

البالد الذي متت اعاقته نتيجة
للعدائيات التي ا�ستمرت لفرتة
ع�رشين عاما.
وقال ال�سيد /مارقو�س �إن"
اال�ستثمار اجلاري يف التعليم
االكادميي واملهني يهدف اىل بناء
�شاب كف�ؤ "،منا�شدا ال�شباب القيام
بالعمل الد�ؤوب مدركني هذا الهدف
جيداً.

مزارع معاقي احلرب مب�شرو ع علي قدر تب�شر بح�صاد وفري

�رصح ثمانون من اع�ضاء اجلمعية
الوطنية ملعاقي احلرب بان مزارعهم
النامية باالمطار والري يف حوايل
 100هيكتار يف م�رشوع ت�سني وعلي
قدر الزراعي بلغت م�ستوى جيد.
واو�ضح م�س�ؤول اجلمعية يف
ت�سني ال�سيد /حممدنور ب�أنه وعلى
الرغم من توقف امل�رشوع ل�سنوات

طويلة اال ان املزارعني ا�ستطاعوا
ح�صاد انتاج مر�ضي بعد ان متت
اعادة جتمعهم يف العام ، 2012
م�شريا اىل انه يتوقع ح�صاد انتاج
وفري هذا العام.
وا�شار ال�سيد /حممدنور ،اىل
�أن اجلمعية بالتعاون مع خمتلف
ال�رشكاء من اجلهات احلكومية

كانت تنفذ برنامج ت�أهيل االع�ضاء
وم�ساعدتهم باالدوات
ودعمهم
واملا�شية
الزراعية
واللوازم
والتجارة لتح�سني �أو�ضاع الأع�ضاء،
مو�ضحا بان االع�ضاء املتواجدين
يف املديرية يعي�شون حياة م�ستقرة
بف�ضل الدعم وامل�ساعدات اجلارية
لهم.

خرجت م�صلحة الت�أهيل واال�صالح ع�رشين من نزالء اال�صالحية 12
منهم بالدبلوم و 8بال�شهادة بعد متابعة تعليمهم االكادميي لعامني.
والقى عميد كلية التجارة واالقت�صاد الدكتور /ا�ستيفانو�س هيلي
ماريام يف مرا�سم التخريج التي جرت يف الرابع والع�رشين من نوفمرب
اجلاري ،كلمة او�ضح فيها بان تخريج نزالء اال�صالحية بعد تلقي
درا�ستهم يف جماالت املحا�سبة وعلم االجتماع واالعمال االجتماعية
خري دليل على جناعة الربنامج املو�ضوع لتطوير قدرات نزالء
اال�صالحية اكادميياً.
وذكر الدكتور ا�ستيفانو�س بان تطوير املوارد الب�رشية حجر زاوية
لكافة �سيا�سات التقدم واالزدهار  ،مو�ضحا بان نزالء اال�صالحية الذين
يوا�صلون الدرا�سة لدرجة البكالريو�س يف جمال ادارة امل�ؤ�س�سات ،قد
انتقلوا لل�سنة الثالثة ،واكد جناح الربنامج.
من جانبه عرب العميد قرماي حماري م�س�ؤول م�صلحة اخلدمات
الت�أهيلية واال�صالحية،عن امتنانه وتقديره لل�رشكاء الذين بذلوا
اجلهود لتنفيذ الربنامج ال�صادر من قبل املركز املهني واالكادميي
لرفع م�ستوى نزالء اال�صالحية املن�ضوين حتت مظلته.
بدورهم اكد اخلريجون بانهم �سوف يقومون بكل ما يطلب منهم
م�ستفيدين من الفر�ص التي اتيحت لهم.
يف اخلتام وزعت ال�شهادات التقديرية واجلوائز على املتخرجني
والريا�ضيني املتفوقني يف االن�شطة الريا�ضية التي جرت �سابقا.

عدي قيح:ارتفاع ن�سبةامل�شاركة
يف برنامج حمو الأمية

�رصح م�س�ؤول مكتب التعليم يف
مديرية عدي قيح اال�ستاذ/عمر
الدين حممد ،بان ن�سبة حمو االمية
التي بلغت يف العام املا�ضي حوايل
% 60ت�سري ب�شكل جيد حيث بلغت
هذا العام �% 83أي بزيادة % 23
بف�ضل اجلهود اجلارية.
وا�شار اال�ستاذ/عمر الدين يف
االجتماع الذي عقد يف احلادي
والع�رشين من نوفمرب اجلاري
اىل عدم تقدمي ادارات ال�ضواحي
املواطنني الذين مل ميحو اميتهم
وهذا راجع اىل عدم ا�ستقرار الرعاة
الرحل الذين يتنقلون من منطقة اىل
اخرى بحثا عن املاء والكلأ ،وهذا
يعيق كثريا برنامج هذا العام وهو
من اال�سباب الرئي�سية ملقاطعة
التعليم مو�ضحا ا�ستمرارية اجلهود
الزالة هذه التحديات والعمل على
اجناز الربنامج بالكامل.
من جهته قال م�س�ؤول تعليم
الكبار يف املديرية اال�ستاذ/

خريي رم�ضان ،انهيوجد يف العام
احلايل  18مركز تعليم الكبار يف
ت�سع �ضاحية ،ومكتبتني اهليتني
يف مناطق �أوهني وتخوندع على
م�ستوى املديرية ،م�شريا �إىل
ان بع�ض املواطنني الذين بد�أوا
الدرا�سة عن طريق برنامج تعليم
الكبار متكنوا من حمو اميتهم وهذا
امر م�شجع.
وذكَّ ر مدير مديرية عدي قيح
ال�سيد /هبتاي ت�سفازقي اىل
م�شاركة كافة املواطنني يف
برنامج ملحو االمية  ،م�ؤكدا بان
ادارته �ستبذل مايف و�سعها الجناح
الربنامج.
ونا�شد امل�شاركون من خالل �آرئهم
املقدمة،م�شريين اىل �أهمية تنظيم
التوعية لأجناح برنامج تعليم
الكبار الذي يجري يف كافة ادارة
ال�ضواحي حتى يحقق اجنازات
مهمة ونتائج مقدرة �أكرث.

واو�ضح املزراعون بانهم وجدوا
فر�صا للح�صول على انتاج جيد
ب�أن�ضوائهم حتت ظالل اجلمعية،
داعني لتقدمي دعم متمثل يف جرارات
زراعية من اجل احل�صول على انتاج
جيد.
يذكر ان فرع جمعية معاقي
احلرب الوطنية يف ت�سني ي�ضم
 1200ع�ضو.

يف �سياق �آخر او�ضح فرع جمعية
معاقي احلرب يف مديرية عدي خواال
يف االجتماع التقييمي ملتابعة
او�ضاع االع�ضاء واالن�شطة اجلارية
بانه ي�سعى جاهدا لتح�سني او�ضاع
املعاقني املعي�شية.
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�إعالن وزارة ال�صحة
تطعيم احل�صبة و احل�صبة االملانية "الروبيال" وتوزيع الفيتامني "�أ"

جتري وزارة ال�صحة حملة تطعيم وا�سعة النطاق على م�ستوى البالد
للوقاية من احل�صبة واحلمريا( احلمى االملانية ) وتوزيع فيتامني "�أ" يف
الفرتة من احلادي والع�رشون وحتى الثالثون من نوفمرب احلايل ،حيث
�سي�شمل التطعيم كافة الأطفال من عمر �ستة ا�شهر حتى عمر � 59شهر فيتامني
"�أ" .
و من عمر  9ا�شهر اىل اقل من �سن اخلام�سة ع�رش جرعة احل�صبة واحلمريا(
احل�صبة االملانية ) .
الفوائد املرجوة من التطعيم �ضد احل�صبة واحلمريا( احل�صبة االملانية )-:
هذا التطعيم للوقاية من احل�صبة 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

ماي ت�سعى لإقناع مواطنيها باتفاق
ً
اقت�صاديا
بريك�ست على �أنه الأقل كلفة

�أعلنت احلكومة الربيطانية اول
ام�س الأربعاء �أن ثمة كلفة �سيتك ّبدها
االقت�صاد الربيطاين نتيجة خروج
البالد من االحتاد الأوروبي وذلك يف
تقرير ي�سلط ال�ضوء على �أن االتفاق
الذي تو�صلت �إليه رئي�سة الوزراء
�سيحد من الأ�رضار.
ترييزا ماي
ّ
ويف حني مل ت�ضمن ماي ت�صويت
النواب الربيطانيني يف  11دي�سمرب
ل�صالح االتفاق الذي �أبرمته الأحد مع
االحتاد الأوروبي ،ي�شري التقرير �إىل
�أن اخلروج من االحتاد من دون اتفاق
�سيقتطع من الناجت املحلي الإجمايل
يف اململكة املتحدة  % 9,3على مدى
 15عام ًا� .أما االتفاق الذي تو�صلت
�إليه ماي والذي يتعر�ض النتقادات
من داخل حزبها املحافظ ،ف�سيكلّف
% 3,9من الناجت املحلي الإجمايل.
�إال �أن الرقمني ي�أخذان باالعتبار
واقع �أن اململكة املتحدة �ستتمكن من
احلر التي
�إبرام كل اتفاقات التبادل
ّ
ترغب بها ،ح�سب ما �أكد التقرير
امل�ؤلف من � 83صفحة والذي ي�شري
�إىل وجوب التعامل مع هذه التوقعات
بحذر "ب�سبب ال�شكوك املتعلقة بهذا
النوع من التحليل االقت�صادي".
رصحت ماي �أمام النواب
و� ّ

الربيطانيني الذين حتاول
بالت�صويت
�إقناعهم
ل�صالح هذا االتفاق الذي
مت �أبرامه يف بروك�سل بعد
� 17شهر ًا من املفاو�ضات
ال�صعبة �أن "هذا التحليل
ال ُيبينّ �أننا �سن�صبح �أكرث
فقر ًا يف امل�ستقبل" م�ضيفة
�أنه "يثبت �أن حالنا �ستكون
�أف�ضل مع هذا االتفاق" .لكن
قبل �أقل من �أ�سبوعني من
الت�صويت ،ال تزال ترييزا ماي بعيدة
عن ت�أمني عدد الأ�صوات املطلوب
تعر�ضت لها اول
واالنتقادات التي
ّ
ام�س الأربعاء �أعطتها �شيئ ًا من طعم
املواجهة التي تنتظرها .وقال زعيم
املعار�ضة العمالية جريميي كوربن
"بات وا�ضح ًا الآن �أن الربملان لن
يدعم هذه اخلطة .حان وقت العمل
على خطة �أخرى" .وبالإ�ضافة �إىل
حزب العمال ،يعار�ض االتفاق كل من
حليف ترييزا ماي احلزب الوحدوي
الدميوقراطي الإيرلندي ال�شمايل
والنواب املحافظني امل�ؤيدين
لربيك�ست مت�شدد والنواب امل�ؤيدين
لالحتاد الأوروبي من احلزب الليربايل
الدميوقراطي والنواب اال�سكتلنديني
اال�ستقالليني .ويف حماولة جلذب
دعم الربيطانيني وبالتايل دعم
ممثليهم يف الربملان ،جتري ترييزا
ماي جولة يف البالد �أخذتها بعد ظهر
اول ام�س الأربعاء �إىل حميط غال�سغو،
�أكرب مدينة يف ا�سكتلندا.
رصح رئي�سة
ت�
ومن املتوقع �أن
ّ
الوزراء بح�سب مقتطفات من خطابها
نُ �رشت م�سبق ًا "�أنه اتفاق ج ّيد لأرباب
و�سيحمي
اال�سكتلنديني
العمل
الوظائف.
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رئي�س �أوكرانيا يدعو حلف الأطل�سي ن�شر �سفن يف بحر �أزوف الدميقراطيون يختارون
بيلو�سي لرئا�سة جمل�س
النواب الأمريكي
دعا الرئي�س الأوكراين برتو
بورو�شنكو ،ام�س اخلمي�س ،الدول
الأع�ضاء بحلف �شمال الأطل�سي،
خ�صو�صا �أملانيا� ،إىل ن�رش �سفن يف
بحر �أزوف دعما لبالده يف الأزمة مع
رو�سيا.وقال بورو�شنكو ل�صحيفة بيلد
الأملانية "�أملانيا واحدة من �أقرب
حلفائنا ،ون�أمل �أن تكون هناك دول
يف حلف �شمال الأطل�سي جاهزة حاليا
لإر�سال �سفن �إىل بحر �أزوف مل�ساعدة
�أوكرانيا و�ضمان الأمن هناك".
واعترب � ّأن الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتن "ال يريد �شيئا �سوى احتالل

بحر (�أزوف) .اللغة
الوحيدة التي يفهمها
هي وحدة العامل
الغربي" .بح�سب
فران�س بر�س.
وقال "ال ميكننا
قبول هذه ال�سيا�سة
العدوانية لرو�سيا.
� ّأو ًال �شبه جزيرة
القرم ،ثم �رشق
والآن
�أوكرانيا،
يريد (بوتني) بحر �أزوف".
و�أردف "بوتن يريد عودة الإمرباطورية
الرو�سية القدمية .القرم ،الدونبا�س،
يريد البالد بكاملها (�أوكرانيا)".
وكان بوتني �أكّ د اول ام�س الأربعاء،
القوات الرو�س ّية "قامت بواجبها
� ّأن
ّ
الع�سكري" من خالل احتجاز
ال�سفن الأوكران ّية الثالث .ويف �أول
ت�رصيحات مو�سعة له منذ املواجهة
يف البحر الأحد ،قال بوتنيّ � ،إن ما
حدث كان من تدبري كييف وو�صفه
ب�أنه "ا�ستفزاز".

اختار الدميقراطيون يف جمل�س
النواب ،اول ام�س الأربعاء ،نان�سي
بيلو�سي لتكون الرئي�س القادم
للمجل�س .بح�سب ما ذكرت رويرتز.
وما زالت بيلو�سي ( 78عاما) يف حاجة
النتخابها ر�سميا من املجل�س بكامل
�أع�ضائه يف ت�صويت يجرى �أوائل يناير.
وتولت بيلو�سي رئا�سة جمل�س النواب
يف الفرتة من يناير  2007وحتى يناير
 2011وهي حاليا زعيمة الدميقراطيني
يف املجل�س.
وتناور جمموعة �صغرية العدد من
الدميقراطيني حلرمانها من الفوز
باملن�صب يف ذلك الت�صويت.
وفاز الدميقراطيون بالأغلبية يف جمل�س
النواب يف االنتخابات التي جرت ال�شهر
احلايل يف حني احتفظ اجلمهوريون
بالأغلبية يف جمل�س ال�شيوخ.

الرئي�س الأفغاين ي�س ّمي فريقا مفاو�ضا ملباحثات ال�سالم مع طالبان

�أعلن الرئي�س الأفغاين �أ�رشف غني
ت�شكيل فريق ي�ضم  12ع�ضوا للم�شاركة
يف مباحثات ال�سالم املحتملة مع حركة
طالبان اجلهادية ،فيما ج ّددت الأمم
املتحدة دعواتها لإجراء مباحثات
مبا�رشة بني كابول والتنظيم اجلهادي
الذي حكم افغان�ستان يف ت�سعينات
القرن املا�ضي .ورفعت احلكومة
الأفغانية ودبلوما�سيون غربيون
وم�س�ؤولو الأمم املتحدة يف اال�سابيع
الأخرية من �آمال التو�صل التفاق النهاء
مترد طالبان امل�ستمر منذ  17عاما.
ويف م�ؤمتر دويل حول �أفغان�ستان

يعقد يف جنيف� ،أعلن غني �أن حكومته
"�شكّ لت فريقا مفاو�ضا من  12ع�ضوا
ي�ضم رجا ًال ون�ساء ويقوده كبري موظفي
الرئا�سة (عبد ال�سالم) رحيمي".
ويعد رحيمي ،املوظف ال�سابق
يف جهود الإغاثة الإن�سانية والنائب
ال�سابق لوزير املالية ،من �أقرب
م�ساعدي غني.
�سماه
و�أ�شار غني �أي�ضا �إىل ما
ّ
"خريطة طريق" للمباحثات و�أربعة
مبادئ قال �إنها يجب �أن تكون
�أ�سا�س �أي اتفاق .وتت�ضمن ال�رشوط
احرتام د�ستور �أفغان�ستان والرف�ض

عمران خان يتعهد حت�سني العالقات مع الهند
�أعلن رئي�س الوزراء الباك�ستاين
عمران خان اول �أم�س االربعاء� ،أن
حكومته واجلي�ش يريدان �إ�صالح
العالقات مع الهند.
وقال خالل افتتاح معرب حدودي
جديد مع الهند يف �إقليم البنجاب:
«�أنا ،رئي�س الوزراء ،وحزبي
ال�سيا�سي وبقية �أحزابنا ال�سيا�سية
وجي�شنا وكل م�ؤ�س�ساتنا متفقون.
نريد امل�ضي يف حت�سني العالقات مع

نيودلهي» .و�أ�ضاف خماطب ًا الهند:
«�إذا اتخذت خطوة واحدة �إىل الأمام،
�سنتخذ خطوتني �إىل الأمام نحو
ال�صداقة».
وتابع« :نحتاج �إىل زعماء على
جان َبي احلدود يعملون لت�سوية
امل�شكلة ،و�أ�ؤكد �أن امل�شكلة �ستُحلّ ».
تت�صورون كيف ميكن �أن
و�س�أل« :هل
ّ
يخدم ذلك م�صالح البلدين»؟
وح�رض قائد اجلي�ش الباك�ستاين

الكامل لتدخل "االرهابيني" الأجانب
واملجموعات اجلنائية يف ال�ش�ؤون
الداخلية .و�أكّ د "ن�سعى التفاق �سالم
مبوجبه يتم ت�ضمني طالبان يف جمتمع
دميقراطي وي�شمل اجلميع".
اجلرنال قمر جاويد باجوا افتتاح
املعرب الذي يبعد نحو  120كيلومرت ًا
من مدينة الهور الباك�ستانية،
ال�سيخ
احلجاج
و�سي�ستخدمها
ّ
الآتون من الهند من دون ت�أ�شرية
دخول ،لزيارة الأماكن املقد�سة يف
باك�ستان.
وي�شكّ ل هذا االتفاق تعاون ًا نادر ًا
بني البلدين اللذين خا�ضا  3حروب،
منذ اال�ستقالل عن بريطانيا عام
 .1947وتتهم نيودلهي �إ�سالم �آباد
بتدريب انف�صاليني وت�سلحيهم،
يقاتلون قوات الأمن الهندية يف اجلزء
الهندي من �إقليم ك�شمري.

تراجع قيا�سي يف �أمريكا للمهاجرين غري ال�شرعيني

�أفادت درا�سة ب�أن عدد املهاجرين
غري ال�رشعيني يف الواليات
املتحدة تراجع �إىل  10.7مليون
ال �أدنى م�ستوى
عام  ،2016م�سج ً
�سيما بعد
ال
منذ العام ،2004
ّ
تقلّ�ص عدد املهاجرين الآتني من
املك�سيك.
أعدها
و�أو�ضحت الدرا�سة التي � ّ
مركز «بيو» للبحوث ،اعتماد ًا على
بيانات التعداد الأمريكي و�أرقام
�أخرى منذ العام � ،2016أن عدد

املهاجرين غري ال�رشعيني
تراجع با�ضطراد منذ بلغ
ال
ذروته عام  ،2007م�سج ً
 12.2مليون.
ويعتقد باحثون ب�أن
جزء ًا من هذا الرتاجع يعود
تعر�ضت
�إىل ركود اقت�صادي
ّ
له الواليات املتحدة عام
ٍ
وتعاف بطيء بعد
،2007
حد من فر�ص
ما
ذلك،
ّ
العمل للمهاجرين.
وقال باحث م�شارك يف �إعداد
التقرير �إن العوامل االقت�صادية
وقوانني الهجرة رمبا ت�ضافرت
يف �إثناء املهاجرين عن دخول
الواليات املتحدة� ،أو لإعادتهم
�إىل �أوطانهم.
و�أ�ضاف التقرير �أن املك�سيك ما
زالت البلد التي يخرج منه حواىل
ن�صف املهاجرين غري ال�رشعيني
يف الواليات املتحدة ،م�ستدرك ًا �أن

عددهم تراجع بنحو  1.5مليون،
عامي  2007و.2016
بني
َ
وتابع �أنه مع تراجع عدد
املك�سيكيني� ،شكّ ل الآ�سيويون
 22يف املئة من املهاجرين غري
ال�رشعيني الذين و�صلوا �إىل
الواليات املتحدة �أخرياً.
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب جعل تنفيذ قوانني الهجرة
وح�ض
م�س�ألة �أ�سا�سية لإدارته،
ّ
الكونغر�س على متويل ت�شييد
جدار على احلدود مع املك�سيك،
كما ن�رش قوات قبل و�صول قافلة
مهاجرين من �أمريكا الو�سطى ،يف
ما اعتربه «غزواً».
يف ال�سياق ذاته ،يلتقي وزير
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو
نظريه املك�سيكي اجلديد مار�سيلو
�إيربارد الأحد املقبل ،لإطالق
حمادثات ر�سمية للتو�صل �إىل اتفاق
الحتواء و�صول املهاجرين �إىل
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

رو�سيا تدعو رئي�س مكتب حما�س ال�سيا�سي لزيارة مو�سكو وزير اخلارجية الليبي يلتقي �سفريي �إ�سبانيا وفرن�سا لدى بالده

قالت حركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) �إن وزارة اخلارجية
وجهت دعوة ر�سمية
الرو�سية
ّ
لرئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س
�إ�سماعيل هنية لزيارة مو�سكو.
و�أو�ضح بيان �صادر عن احلركة �أن
هذه الدعوة حملها �سفري جمهورية
رو�سيا االحتادية لدى دولة فل�سطني
حيدر ر�شيد خالل لقائه رئي�س املكتب
ال�سيا�سي يف مكتبه غرب مدينة غزة
�صباح اول ام�س الأربعاء.
ونقل البيان عن رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلما�س �إ�سماعيل هنية
�إ�شادته باجلهود الرو�سية جتاه
الق�ضية الفل�سطينية ،كما ذكر

�أن ال�سفري الرو�سي ر�شيد قال �إن
بالده تبذل كافة اجلهود على جميع
الأ�صعدة جتاه الق�ضية الفل�سطينية.
وتربط حركة حما�س ورو�سيا
عالقة ر�سمية ،حيث جتري وفود
خمتلفة من احلركة زيارات ملو�سكو
بناء على دعوات ر�سمية رو�سية.
وكان ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
للحركة مو�سى �أبو مرزوق قد ك�شف
الأ�سبوع املا�ضي ،يف حوار مع
وكالة الأنا�ضول� ،أن هنية يجري
ترتيبات للقيام بجولة خارجية،
ت�شمل دوال عدة منها بلدان عربية
و�إ�سالمية.
ومل يف�صح �أبو مرزوق عن موعد

بدء اجلولة التي �سيقوم بها وفد
من احلركة يرت�أ�سه هنية ،كما مل
ي�سم الدول التي �سيزورها الوفد،
ّ
واكتفى بالقول �إن دوال عديدة �أبدت
ا�ستعدادها ال�ستقبال وفد ر�سمي
برئا�سة هنية ،ويجري الرتتيب
لزيارات �أخرى.

اجلزائر :بوتفليقة ينتقد «مناورات �سيا�سية» قبل اال�ستحقاق الرئا�سي

انتقد الرئي�س اجلزائري عبدالعزيز
بوتفليقة« ،مناورات �سيا�سية»
ت�ستبق كل ا�ستحقاق رئا�سي ،وقال
يف ر�سالة ملحافظي الواليات �إن
«عهد �إم�ساك الع�صا من الو�سط قد
وىل» ،ملمح ًا خل�صومه ال�سيا�سيني
ب�أن يرتيثوا يف �إبداء موقف وا�ضح
من مر�شحي الرئا�سة �إىل حني تبيان
هويتهم .وكانت ر�سالة لبوتفليقة ،
التي تالها نيابة عنه الأمني العام
للرئا�سة حبة العقبي ،يف اجتماع
احلكومة يف ق�رص الأمم يف العا�صمة
اجلزائر ،حملت �إ�شارات تخ�ص
موعد الرئا�سة املقبلة ،وفيها
تلميح حلالة «الرتيث» التي تطبع
ال�ش�أن ال�سيا�سي بخ�صو�ص اخليارات
الظاهرة عن املر�شحني املفرت�ضني.
واعترب بوتفليقة� ،أن هذه «املناورات
دليل وا�ضح يف�ضح النيات املبيتة
التي �رسعان ما تختفي بعد �أن
يخيب ال�شعب ظنها» .ونادر ًا ما
يخو�ض الرئي�س بوتفليقة يف ق�ضايا
�سيا�سية وحزبية .وتوقع مراقبون
�أن ر�سالته حتمل تو�ضيحات �أعمق

حول م�رشوعه ال�سيا�سي يف العام
املقبل .وجاء يف الر�سالة الرئا�سية
�إن «الدوائر املرتب�صة واخلاليا
الكامنة هدفها النيل من البالد»،
و�أ�ضاف« :البع�ض يختزل تعاقب
الوجوه والأ�شخا�ص ويروجون لذلك
لغاية يف نف�س يعقوب» ،م�ؤكد ًا �أن
«الرهان يتجاوز تغيري الأ�شخا�ص
بكثري بل يتعلق ح�سبه ب�صون
وحماية الإجنازات املحققة خدمة
لل�شعب» ،م�شري ًا اىل �أن «املغامرين
ي�سوقون للنكران واجلحود� ،إذ ال
ميكن �أن يكونوا ال�سواعد لبناء البلد
بل تخفي وراءها نيات الزج بالبلد
نحو املجهول».
وجدد بوتفليقة الدفاع عن

ح�صيلته الرئا�سية يف العقدين
املا�ضيني ،قائالً« :لن نعود �إىل
الوراء ولن ن�ستجيب لأطروحات
مثبطة انهزامية» .مطالب ًا املواالة
بال�سماح لل�شعب مبمار�سة �سيادته
وموا�صلة م�سريته ،و�أن «امل�س
با�ستقرار امل�ؤ�س�سات هو م�س
بالدولة» .من جهة اخرى ُعقد
يف العا�صمة اجلزائرية اول �أم�س
الربعاء اجتماع فنّي ثالثي بني
اجلزائر واملغرب وتون�س ،ال�ستكمال
و�ضع خطة عاجلة للتحرك اجلماعي
يف حال حدوث تلوث بحري ناجم
عن حوادث يف منطقة جنوب غربي
البحر الأبي�ض املتو�سط .وكانت
الدول الثالث اتفقت منذ عام 2005
على و�ضع هذه اخلطة الإقليمية
واال�ستعداد لها حت�سب ًا لوقوع
تلوث عن حوادث ال�سفن الناقلة
للمحروقات يف منطقتهم .ويتمثل
التعاون بني الدول الثالث يف دورات
لتكوين قدرات ملعاجلة هذا الأمر،
ومتارين حماكاة عملياتية ميدانية.

�أبو الغيط يحذر من تهديدات للق�ضية الفل�سطينية

حذر الأمني العام جلامعة الدول
العربية� ،أحمد �أبو الغيط ،من �أن
الق�ضية الفل�سطينية "تتعر�ض �إىل
تهديدات غري م�سبوقة" ،نتيجة
للمواقف الأمريكية "املنحازة
والقرارات املجحفة التي تو�شك �أن
تق�ضي على �أي فر�صة لتطبيق حل
الدولتني".
و�أ�شار �أبو الغيط يف كلمته
باحتفالية اجلامعة العربية باليوم
العاملي للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني� ،إىل �أن الواليات
املتحدة �سعت خالل العام املا�ضي
"لتغيري معامل حل الدولتني،
و�سحب ق�ضيتي القد�س والالجئني
من على طاولة التفاو�ض" عرب نقل
�سفارتها للقد�س واالعرتاف بها
عا�صمة لإ�رسائيل ،ثم جاء �إيقاف
دعمها للأونروا".
وحتتفل الأمم املتحدة منذ عام
 1977بـ"اليوم الدويل للت�ضامن

مع ال�شعب الفل�سطيني"
يف التا�سع والع�رشين
من نوفمرب من كل عام،
وفقا لقرارات اجلمعية
العامة للأمم املتحدة،
التي اتخذتها ب�ش�أن ق�ضية
فل�سطني.
ووجه الأمني العام
للجامعة ،حديثه للدول
التي يتحدث م�س�ؤولوها
عن احتمال نقل �سفارات
بالدهم �إىل القد�س ،مثل الربازيل
والت�شيك و�أ�سرتاليا ،قائال �إن هذه
اخلطوة "تخالف القانون الدويل،
وتلحق �رضرا بالغا ب�صورة هذه
الدول لدى الر�أي العام العربي،
وبعالقات هذه الدول بكافة الدول
العربية على خمتلف الأ�صعدة
وامل�ستويات".
كما �شدد على �أن هذه اخلطوات
"لن تغري من ثوابت الق�ضية
الفل�سطينية �شيئا".
من جانبه ،قال مندوب فل�سطني
الدائم باجلامعة العربية ،ال�سفري
دياب اللوح� ،أن "ال ت�سوية
�سيا�سية بدون القد�س ،و�إننا لن
نقبل �أي خطة �سيا�سية ال تت�ضمن
ب�شكل �رصيح �إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقلة على الأرا�ضي التي احتُ لت
عام ."1967
و�أكد اللوح �أنه "ال دولة يف
غزة ،وال دولة فل�سطينية بدون

غزة" ،م�شددا على رف�ض "الدولة
الفل�سطينية ذات احلدود امل�ؤقتة،
واحللول االنتقالية ،و�أنه ال ت�سوية
بدون حل عادل لق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني ،الذين يزيد عددهم
عن  5.4مليون الجئ يف �أنحاء
العامل ،وفق قرار ال�رشعية
الدولية رقم ."194
وجاء يف ر�سالة الأمني
العام للأمم املتحدة� ،أنطونيو
غوتريي�س ،التي �ألقاها نائب
مدير مركز الأمم املتحدة للإعالم
بالقاهرة جان العلم� ،أن اليوم
الدويل للت�ضامن مع فل�سطني
ميثل "فر�صة لأن يركز املجتمع
الدويل اهتمامه على حقيقة �أن
ق�ضية فل�سطني مل حتل بعد ،و�أن
معاناة ال�شعب الفل�سطيني ما زالت
م�ستمرة منذ  7عقود".
و�أ�شاد العلم باجلهود احلثيثة
للأمم املتحدة و�رشكائها الدوليني
مل�ساعدة ودعم ال�شعب الفل�سطيني،
�آخرها ما �أعلنه املفو�ض العام
لوكالة الأمم املتحدة لغوث
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
"�أونروا" يف الع�رشين من نوفمرب
اجلاري ،عن �أن امل�ساعدات التي
تربع �أو تعهد بها املانحون قد
بلغت  425مليون دوالر �أمريكي،
لتقل�ص العجز املايل للوكالة �إىل
 21مليونا بعد �أن كان �أكرث من
 250مليونا.

التقى وزير اخلارجية املفو�ض
بحكومة الوفاق الليبية حممد �سيالة
اول �أم�س االربعاء ،ال�سفري الإ�سباين
لدى ليبيا فران�شي�سكو دي ميغيل .كما
التقى �أول من �أم�س ال�سفرية الفرن�سية
املعتمدة لدى بالده بياتري�س لوفرابري
دو هيلني يف مقر وزارة اخلارجية يف
العا�صمة طرابل�س .وجرى خالل لقاء
�سيالة مع ال�سفري الإ�سباين ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية بني البلدين وبحث
�سبل التعاون يف خمتلف املجاالت
ودعم اال�ستقرار يف ليبيا� ،إ�ضافة �إىل
مناق�شة التح�ضري الجتماع اللجنة
الليبية -الإ�سبانية امل�شرتكة .وتناول
لقاء �سيالة مع ال�سفري الفرن�سي �أول
من �أم�س ،ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
بني البلدين ال�صديقني وبحث �سبل
التعاون يف خمتلف املجاالت ودعم

اال�ستقرار يف ليبيا .وعربت ال�سفرية
عن �سعادتها بقرب ا�ستئناف ال�سفارة
الفرن�سية عملها من العا�صمة طرابل�س
يف �شهر �أبريل املقبل .كما مت �أي�ضا
خالل اللقاء احلديث حول امل�شاركة
يف قمة خم�سة  +خم�سة املزمع عقدها
يف مدينة مار�سيليا .ودعا �سيالة
ال�رشكات الفرن�سية للعودة للعمل يف
ليبيا ،كما دعا ال�سفرية اىل مقابلة
جمل�س رجال الأعمال للم�ساعدة يف
التح�ضري للمنتدى االقت�صادي.

العراق :الفيا�ض واجلبوري ال يزاالن العقدة يف من�شار عبد املهدي

ك�شف «حتالف البناء» بزعامة
هادي العامري� ،أن رئي�س جمل�س
الوزراء عادل عبد املهدي «ي�رص
حتى هذه اللحظة» على تر�شيح
رئي�س «كتلة عطاء» فالح الفيا�ض
اىل حقيبة وزارة الداخلية ،يف وقت
اتهم «حتالف اال�صالح» بقيادة رجل
الدين مقتدى ال�صدر ان «حتالف
البناء»�« ،أخل باتفاق ت�شكيل
احلكومة».
وكان الربملان ارج�أ �أول من
�أم�س ،جل�سة الت�صويت على بقية
املر�شحني اىل الوزارات ال�شاغرة
يف حكومة عبد املهدي ب�سبب عدم
اتفاق الكتل ال�سنّية على مر�شح اىل
حقيبة الدفاع ،وا�ستمرار اعرتا�ض
ال�صدر ،على تر�شيح الفيا�ض اىل
وزارة الداخلية.
وقال النائب من�صور املرعيد،
عن «كتلة عطاء» يف بيان انه «بعد
تغريدة زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر� ،أول من �أم�س يف �ش�أن
الوزارات الأمنية ،ال زال عبد املهدي
م�رص على تر�شيح الفيا�ض اىل
الداخلية» .و�أ�ضاف« :كما �أن هناك
ا�رصار ًا من غالبية القوى ال�سيا�سية

على هذا الرت�شيح ودعمه» .واقرتح
ال�صدر يف تغريدة على موقع (تويرت)
ا�ستكمال ت�شكيل احلكومة وا�سثتناء
وزارتي الدفاع والداخلية اىل حني
اختيار ال�شخ�صيات املنا�سبة .و�أكد
املرعيد ان «الربملان هو الفي�صل
بح�سم ق�ضية الفيا�ض ،لكن ال�صدر
ال يريد من عبد املهدي ،تقدمي
الفيا�ض للربملان ،فهو يعرف
انه �سي�صوت عليه بالغالبية
الربملانية».
واتهم النائب بدر الزيادي عن
«كتلة �سائرون» يف ت�رصيحات ان
«حتالف البناء اخل باتفاق ت�شكيل
احلكومة» ،وذكر ان «ا�ستكمال
الت�شكيلة الوزارية م�شكلة كبرية
ولي�ست بال�سهلة فهناك اختالفات
حول  8وزارات والأحزاب بد�أت
بتغيري مر�شحيها» .واعترب ان
«ادعاء ت�أجيل جل�سة اال�ستكمال
لعدم و�صول ال�سرية الذاتية
للمر�شحني غري �صحيح» .وتابع
ان «البناء قدم �أ�سماء اىل حقيبة
الداخلية لكنها تكتب ا�سفل القائمة
مر�شحنا الوحيد فالح الفيا�ض،
واملحور فعل نف�س ال�شيء بالن�سبة
اىل الدفاع وكتب مر�شحنا الوحيد
�سليم اجلبوري» .ودعا «على عبد
املهدي ان يعلن لل�شعب ان ال�ضغوط
هي العامل الأ�سا�سي لعدم اكتمال
الت�شكيلة الوزارية» .ولفت اىل
�أنه «�سبق وطالبنا ان يكون وزيرا
الدفاع والداخلية من التكنوقراط
وال ينتميان لأي حزب».

رئي�س التحرير
التحرير
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حممد
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رئي�س
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حواء �سليمان عبد القادر
القادر
�سليمان عبد
117099
حواء هاتف
هاتف 117099

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

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

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

العدد ()52

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

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.

�إندوني�سيا ترفع كلفة م�شاهدة تنني كومودو للحد من زواره

تنوي ال�سلطات الإندوني�سية فر�ض بدل مايل
كبري على الأ�شخا�ص الراغبني يف م�شاهدة �أكرب
�سحايل العامل املعروفة با�سم تنّني كومودو
يف موطنها الطبيعي يف منطقة نو�سا تنقارا
ال�رشقية.
وتعتزم ال�سلطات املحلية يف هذه املنطقة
فر�ض بدل بقيمة  500دوالر على كلّ �شخ�ص يرغب
يف الدخول �إىل الغابات التي تعي�ش فيها هذه

احليوانات املهددة ومراقبتها عن
كثب .والبدل املفرو�ض حاليا على
ال�سياح الأجانب الراغبني بزيارة
احلديقة الوطنية يف كومودو هو
ع�رشة دوالرات.
لكن ال�سلطات تنوي �إ�ضافة بدل
خا�ص مل�شاهدة هذه ال�سحايل
الفريدة التي ي�صل طولها �إىل ثالثة
�أمتار ووزنها �إىل �سبعني كيلوغراما.
وقال حاكم املنطقة فيكتور
بونغتيلو�" :ستتاح للأ�شخا�ص
املم ّيزين فقط فر�صة م�شاهدة هذا احليوان".
ويق�صد �آالف ال�سياح حديقة كومودو �سنويا
مل�شاهدة احليوانات ال�ضخمة واملفرت�سة التي
تعي�ش فيها .و�سبق �أن �أعلنت ال�سلطات ن ّيتها
تقلي�ص عدد ال�سياح بهدف احلفاظ على النظام
البيئي يف املنطقة.

ل�ص جريء" حاول �سرقة عربة �شرطة

الل�ص �ألقى بال�رشطية ب�شكل عنيف خارج ال�سيارة -وظهر الل�ص وهو يهجم على �سيارة ال�رشطة
ويبد�أ بالعراك مع ال�رشطية ال�سائقة وبعدها قام ب�إلقائها خارج ال�سيارة .وحاول الل�ص جاهدا
ت�شغيل ال�سيارة ال�ستغاللها يف الهروب من املكان �إال �أن تزايد عدد املهاجمني له من �أفراد ال�رشطة
واملارة �أف�شل خمططه يف الهرب

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

مقرتح يف ّرق بني ال�سحرة الدجالني وال�شرعيني

اقرتح م�رشع قانوين يف مو�سكو� ،أن يتم التفريق
بني ال�سحرة ،الدجالون منهم وال�رشعيون.
ونقلت �شبكة "رو�سيا اليوم" ،عن النائب يف
جمل�س الدوما �أنطون بافلييف ،اقرتاحه �أن
ت�ضم جميع "ال�سحرة
يتم �إن�شاء قائمة �سوداء،
ّ
الدجالني" وكذلك ت�أ�سي�س احتاد ر�سمي لـ
"ال�سحرة ال�رشعيني".

و�أكّ د بافلييف "�رضورة ت�أ�سي�س احتاد م�ستقل
لل�سحرة ،بغية التفريق بني الكاذبني وال�رشعيني منهم ،على �أن تن�رش �أ�سماء الطرفني على املوقع
االلكرتوين لالحتاد املفرت�ض".
وبح�سب بافلييف ،ف�إن "احتاد ال�سحرة" �أ�صبح �أمرا �رضوريا نظرا لأعدادهم اجليدة يف مو�سكو،
ويف رو�سيا عموما.
لكن يف الوقت نف�سه ،ي�شكك خرباء يف �إمكانية ف�صل ال�ساحر الكاذب عن ال�ساحر املحرتف.
و�أو�ضح بافلييف �أن الهدف �أي�ضا من هذا املقرتح ،هو "تنظيم ومراقبة عمل ال�سحرة يف مو�سكو،
والتي تثري كثري من �أن�شطتهم الغريبة �أ�سئلة وا�ستف�سارات ملحة".
ولفت بافلييف �إىل �أهمية مبادرة ال�سحرة �أي�ضا �إىل امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س احتاد لهم ،الفتا �أن
"الكثري من ال�سحرة يتفادون االنخراط يف احتاد منظم ،خوفا من الت�ضييق على �أن�شطتهم و�أ�ساليب
خدعهم".

تطرح ل�صا حاول �سرقتها �أر�ضا وت�سلمه لل�شرطة

بريطانيا :تكرمي كالب ومنحها و�سام احليوانات الأبطال

حتى الآن ،ح�صل  34كلبا و 32حمامة و4
خيول وقط واحد على و�سام ديكني
�شارك عدد من الكالب �إىل جانب قط وح�صان
وحمامة يف حفل لتكرمي جميع احليوانات
التي تخدم يف القوات امل�سلحة الربيطانية،
يف الذكرى ال�سنوية الـ 75لت�أ�سي�س جائزة
ديكني ،التي ت�شمل �أرفع و�سام مينح للحيوانات
الأبطال.
ومت ت�أ�سي�س جائزة ديكني من قبل جمعية
"بي دي �إ�س �إيه" اخلريية للحيوانات لالعرتاف
ر�سميا بف�ضل حيوانات �أنقذت �أرواح الب�رش� ،إذ
منحت لـ 72حيوانا منذ �إعالنها.
وحتى الآن ،ح�صل  34كلبا و 32حمامة و 4خيول وقط واحد على هذا الو�سام الرفيع.
وبني الذين جتمعوا يف متحف احلرب الأ�سطوري يف لندن اخلمي�س املا�ضي كان الكلب مايل ،وهو
احلا�صل الوحيد على الو�سام بني من ماتوا من �أقرانه ،حيث نال تكرميا على خدمته اال�ستثنائية يف
�أفغان�ستان." ،
وحمل الكلب البطل ميداليته الربونزية ،املنقو�ش عليها �ضمن �إكليل من الغار "من �أجل ال�شجاعة"
و"نحن نخدم �أي�ضا" ،و�أقيم هذا احلدث لتكرمي جميع احليوانات التي تخدم �أي�ضا يف القوات امل�سلحة
الربيطانية .ويعادل الو�سام ميدالية �صليب فيكتوريا من حيث القيمة املعنوية ،وهو �أ�سمى و�أرفع
و�سام ميكن �أن يت�سلمه �أي فرد ب�رشي يف القوات امل�سلحة يف بريطانيا.

� /أ�سماء

مل يكن يعلم ل�ص الهواتف
املحمولة ،ماجدي دا �سيلفا� ،أن
�ضحيته� ،سابرينا ليت�س ،العبة
متمر�سة يف فنون القتال� ،إال بعد �أن
طرحته �أر�ضا عندما حاول �رسقتها،
و�أجربته على االعتذار ،و�سلمته

لل�رشطة.
وبقيت الربازيلية ليت�س على الأر�ض
 20دقيقة ،مم�سكة بالل�ص الذي كان
ي�رصخ من الأمل ،بعد �أن جنح �رشيكه
يف الفرار على دراجة نارية ،وتركه
بني �أقدام الفتاة التي متار�س لعبة
"جيو جيت�سو" ال�شهرية.
وقالت �إن هاتفها �رسق �أربع مرات
قبل هذه املرة ،وقررت هذه املرة
عدم اال�ستجابة لل�صو�ص والت�رصف.
وتبلغ الفتاة من العمر  22عاما،
بينما الل�ص دا �سيلفا يبلغ من العمر
 18عاما فقط.

ت�صمم ف�ساتني من القمامة!!..

يو �شيهان" م�صممة �أزياء جديدة
و�صغرية ،جتعل م�شجعيها
ي�شعرون ب�أناقة النفايات.
ف�إن املبتكرة "يو" الفتاة
ال�صينية ،م�شهورة ب�إعادة تدوير
النفايات؛ لت�صمم �أزياء جديدة
وغري تقليدية.
ولدت "يو" يف عام ،1990
وهي مفتونة بت�صميم الأزياء
بالف�ضالت �أو القمامة ،وقد
عر�ضت "يو" كيف ت�صمم جمموعة
من املالب�س ب�أوراق ال�شجر
املت�ساقطة ،و�أوراق اجلرائد
القدمية ،ونفايات البال�ستيك وال�سلع غري امل�ستخدمة.
ثالثا من املالب�س يف اليوم
قالت "يو"� ،إنها ت�ستطيع �أن تنفذ قطعتني �أو
ً
يوما
جيدا ،لكن يف بع�ض الأحيان حتتاج
الواحد� ،إذا كانت اخلامات جاهزة
ً
ً
يوما
ال لتجهيز اخلامات ،مثل :الذرة و�أوراق ال�شجر؛ فممكن �أن ت�أخذ
كام ً
ً
لتنظيف الذرة؛ لأن الذرة حتتاج تنظي ًفا وجتفي ًفا قبل ا�ستخدامها.
و�أ�ضافت "يو"� :إن �أكرث �شيء �صعب يف التعامل مع �أوراق ال�شجر؛ فهي حتتاج
�أن ت�ضعهم على خيوط.
�إبداعات "يو" الفريدة من نوعها ،دفعتها لتكون م�ضيفة لأكرث من 180000
من امل�شجعني لفنها على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتقول �إنها مل تقلد
أبدا؛ فهي تعمل ما مل يتم عمله من قبل.
أحدا من قبل � ً
� ً

5

برعاية وزير اخلارجية ال�سيد/
عثمان �صالح اقامت اجلالية
االرترية مبدينة جدة و�ضواحيها
مهرجانها ال�سنوى يف الفرتة
من احلادي والع�رشين وحتى الثاين
والع�رشين من نوفمرب اجلاري .
وقد افتتح وزير اخلارجية
ال�سيد عثمان �صالح وبح�ضور
قن�صل عام دولة �إرتريا ال�سيد/
عبدالرحمن عثمان والقن�صل
�أمان ابراهيم و م�س�ؤول �ش�ؤون
�صالح
القن�صل
اجلماهري
حممود �سبي ورئي�س اجلالية
احمد ح�سن عدوالي ور�ؤ�ساء
االحتادات الفرعية واع�ضاء
للجالية
املركزي
املجل�س
واع�ضاء القن�صلية وجمع غفري
من املواطنني واملواطنات حيث
قام معاليه بق�ص ال�رشيط
ايذانا ببدء فعاليات املهرجان.
وبعد ا�سرتاحة ق�صرية يف ركن
ال�ضيافة الذي اعده فرع االحتاد
الوطني للمر�أة االرترية بد�أ وزير
اخلارجية وم�س�ؤويل ال�سفارة
جولتهم مبعر�ض ال�صور الذي
اقامه �شباب اجلبهة ال�شعبية و
جناح االخرتاعات اخلا�ص بطالب
وطالبات املدر�سة العاملية االرترية،
وبعده تفقد عر�ض امل�شغوالت
اليدويه جلناح فرع االحتاد
الوطنى للمر�أة وجناح ال�سيدة/
جميلة همد لالك�س�سوارت
وامل�شغوالت الوطنية ثم توقف
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برعايةوزيراخلارجيةاجلاليةاالرتريةمبدينةجدة
و�ضواحيها تقيم مهرجانها ال�سنوي لعام 2018

يف عر�ض االكالت االرترية املنوعة
للمت�سابقات على اجلوائز املعده
من قبل فرع االحتاد..
وبعد �أن �أخذ وزير اخلارجية
وكبار امل�س�ؤولني بال�سفارة
اماكنهمُ ,عزف ال�سالم الوطني
ومن ثم القي قن�صل عام دولة
ارتريا بجدة ال�سيد /عبد الرحمن
عثمان كلمة ق�صرية �شكر فيها
وزير اخلارجية لرعايته املهرجان،
كما �شكر احل�ضور الغفري الذي
ح�رض ملتابعة الفعاليات و�شكر
كل اجلهات التي �شاركت يف
االعداد للمهرجان متمنيا
للجميع املزيد من التقدم

واالزدهار يف ظل ب�شائر اخلري التي
عمت ارجاء ارتريا خالل الفرتة
ال�سابقة منذ حلول ال�سالم مع
الدولة ال�شقيقة اثيوبيا ورفع
العقوبات اجلائرة.
وبعد ذلك بدات فقرات
املهرجان التي �شاركت فيها
االحتادات الفرعية حيث قدم
براعم املدر�سة العاملية انا�شيد
متنوعة وعر�ض ع�سكري وقدم
�شباب اجلبهة م�رسحية ق�صرية
وم�سابقة "�صامتة " ،وقدم فرع
احتاد املر�أة م�سابقة عر�ض االزياء
وم�سابقة االكالت الوطنية التي
�شارك فيها �أكرث من � 30سيدة

بثالث ا�صناف من االطعمة
االرترية.
وقدمت اجلالية مب�شاركة
مراكز اجلبهة م�سابقات العاب
�شعبية وترفيهية منوعة  ,,وقد
نالت الفقرات املقدمة اعجاب
احلا�رضين  ..ويف اخلتام مت تقدمي
اجلوائز للفائزين وامل�شاركني ,حيث
قام وزير اخلارجية ال�سيد /عثمان
�صالح ومب�شاركة قن�صل عام
دولة ارتريا ال�سيد /عبدالرحمن
عثمان والقن�صل امان ابراهيم
والقن�صل �صالح حممود �سبي
بتقدمي اجلوائز للفائزين يف
امل�سابقات التي اقيمت خالل
يوم االفتتاح باال�ضافة اىل
جوائز املهرجان الريا�ضي الذي
اقامه االحتادي الريا�ضي حيث
مت تكرمي الفرق الفائزة وتقدمي
الدروع لها ..وع�رص يوم اجلمعة
عقد معايل الوزير �سمنارا هاما
ح�رضه جمع غفري من املواطنني
واملوطنات تناول فيه التطورات
وخا�صة م�سار ال�سالم الذي
كان انت�صارا للمبد�أ االرتري
ومو�ضوعات �أخرى يف ال�ش�أن
الداخلي واخلارجي .ويف ختام
ال�سمنار اجاب معاليه على
الأ�سئلة التي تقدم بها بع�ض
احل�ضور  ..هذا وقد احيت الفرقة
الفنية القادمة من ار�ض الوطن
م�ساء اخلمي�س وم�ساء اجلمعة
حفلني فنيني ابدع فيهما
الفنانون ودي تخول وفاطمة
ابراهيم وهيلن باولو�س و�صالح
حممد .

6

اجلمعة 2018 / 11 / 30

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()52

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

اجلرائم �ضد الأ�شخا�ص
 /6امل�ساعدة على الإنتحار
�إن عملية الإنتحار هى جرمية يقوم
ال�شخ�ص ب�إرتكابها ب�شكل فردى دون
التحدث والتفاكر مع الأخرين  ،وتت�سم
يالت�رسع و�سوء التقدير هذا من حيث املبد�أ
 ،لكن فى حاالت �أخرى �إن الإقدام على
الإنتحار يتم مب�ساعدة �أ�شخا�ص �آخرين
و�إن تقدمي العون وامل�ساعدة لل�شخ�ص
الذى يريد �أن يقتل نف�سه منتحرا تتم
عادة من خالل تقدمي الن�صح حول �أف�ضل
و�أ�سهل طرق الإنتحار� ،أو يقوم بعملية
التحري�ض بطريقة غري مبا�رشة من خالل
رغب ال�ضحية على
وي ّ
�شخ�ص ثالث ير�شد ُ
الإنتحارب�أن يقدم له امل�ساعدة الطبية
التى يحتاج اليها وغريها من الو�سائل
 ،وبناءا على �أحكام قانون العقوبات
ف�إن �أي �شخ�ص ي�ساعد � ،أو ين�صح � ،أو
متعمد على
حر�ض �شخ�ص ًا �آخر ب�شكل
ّ
ُي ّ
ال�رشوع فى الإنتحار يعترب م�س�ؤوال
جنائي ًا �أمام القانون وذكرنا فى احللقة
ال�سابقة �أن اجلرمية اجلنائية تتميز عن
باقى اجلرائم ب�سمات وخ�صائ�ص حمددة
مثل طبيعة اجلرمية املرتكبة والإ�سلوب
الذى اتبع عند �إرتكابها  ،والأ�رضار
املادية واملعنوية التى حلقت باملجني
عليه .
واحلقيقة التى يجب معرفتها واملتعلقة
بكل اجلرائم اجلنائية تتمثل فى وجود
عوامل و�سمات وروابط م�شرتكة بني كل
�أنواع اجلرائم اجلنائية  ،وهذه العوامل
الأ�سا�سية امل�شرتكة تتمثل فى الأ�سئلة
التاليـــة -:
فى البداية وقبل كل �شيئ يجب التحقق
فيما �إذا كانت اجلرمية اجلنائية قد وقعت
؟ �أم مل تقع بعد ؟
وال�س�ؤال الثانى هل ال�شخ�ص اجلاين
� ،أو املتهم  ،املدعى عليه يتحمل
امل�س�ؤولية اجلنائية �أم ال ؟
هذه الأ�سئلة الرئي�سية يجب ان تالقى
الإجابة لأنها ت�ساعد فى الو�صول اىل
احلقيقة ب�صورة �أ�رسع .
وفق �أحكام قانون العقوبات �إذا قام
�شخ�ص مب�ساعدة ال�ضحية �أو قدم له
الن�صح � ،أو قام بتحري�ضه ب�شكل متعمد ،
�أو بدوافع الأنانية � ،أو ب�أي دوافع �آخرى
غري �رشيفة على الإقدام على الإنتحارو�رشع
ال�ضحية فى عملية الإنتحار لكن التنيجة
املتوقعة من الفعل مل حتدث لأ�سباب
خارجة عن �إرادة الفاعل فهذا ال�شخ�ص
حر�ض � ،أو امل�ساعد يعترب قد �إرتكب
املُ ّ
جرمية جنائية من الدرجة  9املعاقب
عليها ملدة حمددة ال تقل عن �سنة واحدة
وال تتجاوز � 3سنوات وهى جرمية
التحري�ض وامل�ساعدة على الإنتحار،
و�إذا نتج عن فعل التحري�ض وامل�ساعدة
وفاة ال�ضحية � ،أو كان املتهم على علم
ودراية ب�أن من يقوم بتحري�ضه � ،أو
م�ساعدته على الإنتحار هو �شخ�ص غري
م�س�ؤول عن ت�رصفاته لإ�صابته مبر�ض ما
� ،أو كان قا�رص ًا مل يبلغ الثامنة ع�رش من
عمره فى كل هذه احلاالت يعترب م�س�ؤوال
جنائي ًا عن جرمية التحري�ض وامل�ساعدة
على الإنتحاروهى جرمية من الدرجة 8

املعاقب عليها وفق �أحكام املادة 280
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن � 3سنوات
وال تتجاوز � 5سنوات وتن�ص املادة 280
من قانون العقوبات على الآتى ( 1 -:
ال�شخ�ص الذى ي�ساعد � ،أو ين�صح � ،أو
حر�ض �شخ�ص ًا �آخرا  ،ق�صد ًا وب�أي دافع
ُي ّ
�أنانى �أو حقري على الإنتحار يعترب �إذا
وقع ال�رشوع فى الإنتحار مرتكب ًا جرمية
امل�ساعدة على الإنتحار  ،اجلرمية
اخلطرية من الدرجة  9املعاقب عليها
بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن �سنة
واحدة وال تتجاوز � 3سنوات .
 /2عندما يرتتب املوت على فعل �شخ�ص
حتت الفقرة (� )1أعاله من هذه املادة � ،أو
�أن ذلك ال�شخ�ص قد علم ب�أن من �رشع فى
الإنتحار هو جزئي ًا � ،أو كلي ًا �شخ�ص غري
م�س�ؤول � ،أو مري�ض �أو قا�رص ف�إنه يعترب
مرتكبا جرميةامل�ساعدة على الإنتحار ،
اجلرمية اخلطرية من الدرجة  8املعاقب
عليها بال�سجن ملدة ال تقل عن � 3سنوات
وال تتجاوز � 5سنوات )
 / 7جرمية الإجها�ض
فى قانون العقوبات هناك نوعان من
الإجها�ض همـــا -:
الإجها�ض الق�رسى والإجها�ض غري
امل�رشوع و�سوف نتاول عملية الإجها�ض
بناءا على هذا التق�سيم .
�أ  /الإجها�ض الق�رسى
�أن العالقة غري القانونية التى تن�ش�أ
بني �إمر�أة ورجل خارج العالقة الزوجية
�أي دون �أي عقد زواج من الطبيعى �أن
يحدث حمل غري م�رشوع وغري مرغوب
فيه لأنه خمالف لأحكام الدين ولعادات
وتقاليد املجتمع  ،ومبا �أن حمل الفتاة
غري ال�رشعى مي�س كرامة �أ�رسة هذه
الفتاة و�سمعتها ب�شكل مبا�رش لذا ف�إن
�أفراد �أ�رستها يبذلون ق�صارى جهدهم من
�أجل ممار�سة خمتلف �أنواع ال�ضغوط على
الفتاة لإجبارها على التخل�ص من حملها
عن طريق الإجها�ض الق�رسى حفاظ ًا على
�سمعتهم وكرامتهم .
وبناءا على �أحكام قانون العقوبات
الإرترى �إذا كان احلمل قد حدث نتيجة
تعر�ض الفتاة لعملية الإغت�صاب � ،أو
كان من �أقرب الأقربني اليها � ،أو �أذا كان
الإجها�ض لفاة يقل عمرها عن الثامنة
ع�رش من العمر � ،أو�إذا ترتتب على هذا
احلمل �آثار �سلبية نف�سية كانت �أم ج�سدية
على الفتاة وال ميكن جتنب هذه الأخطار
والآثار ال�سلبية ب�أي و�سيلة �أخرى ماعدا
هذه احلاالت املذكورة �أعاله ف�إن �أية
عملية �إجها�ض �أخرى حما�سب عليها
مرتكبها للعقوبة
قانونا ويخ�ضع
املقررة فى القانون .
و�إعتماد ًا على هذا �إذا قام �شخ�ص بتهديد
�إمر�أة حامل لإجبارها على الإجها�ض � ،أو
مار�س �ضدها �أي �إكراه مادى �أو معنوى ،
�أو اخلداع � ،أو اي و�سيلة �أخرى من و�سائل
الغ�ش والتدلي�س والإحتيال  ،وكانت
هذه املر�أة �أو الفتاة غري قادرة غلى
�إ�ستيعاب اجلرمية التى تقوم ب�إرتكابها
والنتائج ال�سلبية املرتتبة عليها �سواء

متكن هذا ال�شخ�ص من �إقناع املر�أة وجنح
فى ذلك �أم مل يتمكن من �إقناعها فى جميع
هذه الأحوال ف�إنه يعترب مرتكبا جرمية
الإجها�ض الق�رسى من الدرجة  6املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن 7
�سموات وال تتجاوز � 10سنوات .
وتن�ص املادة � 281أن ال�شخ�ص الذى
يقوم ب�إنهاء حمل �إمر�أة  ،عن ق�صد ،
وعن طريق التهديد �أو الإكراه � ،أو اخلداع
� ،أو غريه من الو�سائل الإحتيالية � ،أو
حتت ظروف ال تكون فيها املر�أة احلامل
قادرة على �إدراك مغزى �أفعالها �سواء
ح�صل هذا ال�شخ�ص على ر�ضاها ب�إنهاء
حملها �أم ال  ،ف�إنه يعترب مرتكب ًا جرمية
الإجها�ض الق�رسى اجلرمية اخلطرية من
الدرجة  6املعاقب عليها بال�سجن ملدة
حمددة ال تقل عن � 7سنوات وال تتجاوز
� 10سنوات.
ب /الإجها�ض امل�سوح به املادة 283
( )1ال يجوز لأي �شخ�ص القيام
بعملية الإجها�ض ما مل يكن طبيب خمت�ص
مرخ�ص له مزاولة مهنة الطبابة بوا�سطة
ال�سلطات املخت�صة .
( )2( )2ال يجوز معاقبة الطبيب
املخت�ص املرخ�ص له بوا�سطة ال�سلطات
املخت�صة والذى ينهى حمال � ،إذا كان
احلمل قد �أُنهى بر�ضا املر�أة احلامل �أو
فى الظروف التى ي�ستحيل معها احل�صول
على ر�ضا املر�أة احلامل ي�أتى على التواىل
ر�ضا زوجها �أو املوجود من والديها � ،أو
جديها �،أو �أي و�صى �آخر � ،أو �أكرب �أطفالها
الذى حاز على الأغلبية � ،أو حينما -:
�أ /نتج احلمل عن �إغت�صاب� ،أو مواقعة
املحارم.
ب� /أجرى �إنهاء احلمل على فتاة حتت
�سن الثامنة ع�رش�،أو
ج /كان من ر�أى الطبيب املمار�س �أن
احلمل قد يهدد �صحة املر�أة البدنية �أو
العقلية  ،و�أن من امل�ستحيل تفادى ذلك
ب�أية طريقة �آخرى .
 /3لأغرا�ض �إنهاء احلمل
ا /مبوجب الفقرة �/2أ ) من هذه
املادة يجب احل�صول على �شهادة بوقوع
الإغت�صاب� ،أو مواقعة املحارم من
حمكمة خمت�صة باجلرائم املن�صو�ص
عليها �ضمن املادتني ( 281ـ  ) 282وتكون
هذه ال�شهادة �صادرة عقب �إجراء ملخ�ص
املحكمة ح�سب ما ين�ص على ذلك قانون
الإجراءات اجلنائية.
ب /مبوجب الفقرة /2ب) من هذه
املادة وفى غياب الوثائق ال�صادرة ب�شكل
قانونى والتى ميكن بوا�سطتهاالت�أكد من
عمر املر�أة ينبغى �أن تكون ثمة �إ�شهادات
بهذا العمر من حمكمة �أو �أية م�ؤ�س�سة
�أخرى  ،ذات �إخت�صا�ص قانونى لت�أكيد
�أعمار الأ�شخا�ص الطبيعني  ،وتكون
هذه ال�شهادة �صادرة عقب �إجراء ملخ�ص
املحكمة ح�سب ما ين�ص على ذلك قانون
الإجراءات اجلنائية
ب /الإجها�ض غري امل�رشوع

�أن قانون العقوبات الإرترى قد ن�ص
على احلاالت الإ�ستثنائية التى يجوز فيها
للمر�أة احلامل �أن جترى عملية �إجها�ض
للجنني وفيما عدا تلك احلاالت املذكورة
�سابق ًا فقد منع القانون عمليات �إجها�ض
الأجنة تقوم بها املر�أة �أو الفتاة ب�شكل
مق�صود ودون �أي ترخي�ص �أو موافقة
طبية وخمالفة �أحكام املادة  283تعترب
مرتكبة جرمية الإجها�ض غري امل�رشوع
اجلرمية اخلطرية من الدرجة  9املعاقب
عليها بال�سجن ملدة حمددة ال تقل عن
�سنة واحدة وال تتجاوز � 3سنوات  ،ولكن
�إذا كان احلمل نتيجة عملية �إغت�صاب ،
�أو كان نتيجة ممار�سة النكاح مع �أحد
املحارم � ،أو كان نتيجة لظروف الأحوال
املعي�شية والفقر املدقع الذى تعي�شه
الفتاة �،أو كان احلمل ي�شكل خطورةعلى
حياة احلامل � ،أو حالتها العقلية ،
يجوز للمحكمة مع اخلذ فى الإعتبار
احلالة العامة التى دفعت الفتاة للإقدام
على عملية الإجها�ض يجوز للمحكمة �أن
تخف�ض العقوبة دون �أي قيد �أو �رشط كما
يجوز لها اال توقع اية عقوبة على املر�أة
احلامل التى قامت بعملية الإجها�ض ،
بالإ�ضافة اىل ذلك �إذا قام �شخ�ص �آخر
غري والدة الفتاة �أو املر�أة احلامل يلعب
دور ًا فى م�ساعدة احلامل على الإجها�ض
دون احل�صول على اية �إ�شت�شارة طبية من
الطبيب املخت�ص � ،أو القيام بعملية
الإجها�ض بنف�سه  ،وثبت ذلك بالأدلة
وامل�ستندات ومت �إدانته من قبل املحكمة
فى هذه احلالة يعترب هذا ال�شخ�ص قد
�إرتكب جرمية جنائية خطرية من الدرجة
 8املعاقب عليها بال�سجن ملدة ال تقل عن
� 3سنوات وال تتجاوز � 5سنوات لإدانته فى
جرمية الإجها�ض غري امل�رشوع وذلك وفق
�أحكام املادة  282من قانون العقوبات
التى تن�ص على الآتى-:
 /1املر�أة احلامل التى تنهى حملها  ،عن
ق�صد بطريقة مغايرة ملا ت�سمح به املادة
 283تعترب مرتكبة جرمية الإجها�ض غري
امل�رشوع اجلرمية اخلطرية من الدرجة 9
املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة ال
تقل عن �سنة واحدة وال تتجاوز � 3سنوات
.
 /2ال�شخ�ص غري الأم الذى يدير � ،أو
يلعب دور ًا � ،أو ي�ساعد عن ق�صد فى عملية
�إجها�ض  ،بغري ما ت�سمح به املادة283
يعترب مرتكبا جرمية الإجها�ض غري
امل�رشوع ،اجلرمية اخلطرية من الدرجة
 8املعاقب عليها بال�سجن ملدة حمددة ال
تقل عن � 3سنوات وال تتجاوز � 5سنوات
 /3مبن�أى عن الظروف املخففة العامة
التى تربر التخفيف العادى للعقوبة (
املادة ) 68يجوز للمحكمة  ،ب�أخذها فى
الإعتباراجلرمية املن�صو�ص عليها �ضمن
الفقرة (� )1أعاله من هذه املادة � ،أن
تخف�ض العقوبة دون قيد �أو �رشط  ،كما
يجوز لها �أال ت�صدر عقوبة ( املادة) 66 /
على املر�أة احلامل  ،حينما كان احلمل قد
�أنهي بناء�أ على حالة �إ�ستثنائية اخلطورة
من امل بدنى � ،أو عقلى خ�صو�ص ًا فى �أثر
�إغت�صاب �أو مواقعة املحارم � ،أو ب�سبب
الفقر املدقع
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ال�شاب هبتوم قربي يوهان�س
البد من حماولة �شغل العقل دوما باالبتكارات والبحوث والعمل بتجاوز التحديات التي تواجهنا للو�صول �إىل �شواطئ النجاح
�إعداد /عبد القادر �أحمد
ترجمة /عربي حممد قيتا

يدعى هبتوم قربي يوهان�س
حقو�ص ،من مواليد �أدي�س �أبابا
يف العام 1974م ،دخل هبتوم
مع �أ�رسته اىل �إرتريا وهو يف �سن
ال�سابعة ،وكرب وترعرع يف مدينة
�أ�سمرا ،وعندما �إكتمل عمره للتعليم
بد�أ تعليمه االبتدائي يف مدر�سة مدري
بابور،ووا�صل تعليمه باملرحلة
املتو�سطة يف مدر�سة دالول ،واكمل
تعليمه باملرحلة الثانوية مبدر�سة
البحر االحمر ،وكما يقول املثل
ال�شعبي بلغة التقرينة " تنمو
ال�شوكه حادة منذ بدايتها " وال�شاب
هبتوم اي�ضا كرب منذ �صغره وهو
يحب الر�سم الت�شكيلي ،باال�ضافة
اىل �صناعة اال�صباغ ،وقر�ض ال�شعر
والتلحني ،والتمثيل ،و�إنتقل ب�شكل
كبري م�ؤخر ًا اىل �صناعة اال�صباغ.
ويف هذا الإطار قال "�أنا �أ�شعر �أين
تعلمته من �أخي ال�شهيد والر�سام
مكئيل قربي يونا�س ،وذلك على
�شكل هبه ،ومل �أكن �أنا يف البداية
ر�سام ًا حمرتفاً ،ومل تكن لدي �أي
رغبة او ميول نحو ذلك ،وكانت
لدي رغبة �أن �أكون كاتباً ،وعندما
كان �أخي ير�سم فقد كنت �أتبادل معه
�أطراف احلديث واعاونه يف عمله،
ومل �أكن �أعتربه فقط ك�أخ يل ،بالرغم
�أنه كان بينه وبينى �أخ �أخر ،ولكنه
كان بالن�سبة يل ميثل دور االب،
وال�صديق ،وب�شكل �أكرب كنت �أ�شاوره
بكافة �أموري عن قرب " ،وبعد ذلك
�إنتقلنا مع هبتوم اىل مو�ضوعنا
الأ�سا�سي وهو �صناعة اال�صباغ وكل
ما يتعلق بذلك وجتربته يف ذلك.
" بد�أت الر�سم بدون �أن �أ�شعر ،لذلك
ف�أنا �أقول �أن هذه هي الهبة املف�ضلة
التي ح�صلت عليها من �أخي ،و�أغلب
االعمال التي قمت بها كانت يف
الكنائ�س ،و�أغلبها تعرف ب�أعمال
�أخي املحرتم مكئيل  ،وعندما يو�ضع
�أ�سم ال�شخ�ص املحرتم يف املكان
املحرتم ف�إنني �أ�شعر ب�سعادة غامرة
اليوجد لها مثيل" فالنذهب �إذن اىل
االقالم امللونه او اال�صباغ امللونه؟

" هذه اال�صباغ التي نتحدث عنها
هي جزء مكمل ملا ذكرته ،وعندما
كنت �أر�سم يف دير ابونا بزوع �أمالخ،
وعندما نق�صت الواين حاولت �أن
�أحل امل�شكلة بطريقتي اخلا�صة ،ومل
تكن التجربة فا�شلة ،وعندما �أكلمت
عملي ،يف هذه اللحظة بد�أت �أفكر يف
�صناعة اال�صباغ مبختلف اال�شكال "،
وبد�أ هبتوم يف هذه اللحظة يعود
ويتذكر تلك اللحظة والتجربة التي
خا�ضها والتي الين�ساها وحتدث
حولها قائ ً
ال " يف �أحد االيام ويف
�إحدى الغرف ال�ضيقه ،والتي
توقعت �أن تكون منا�سبة ل�صناعة
اال�صباغ قمت بغلي بع�ض املواد
ال�صلبة والذي �أ�ستغرق منى يوم
كامل ،وبعدما بد�أ البخار يت�صاعد
من القدر ،وذلك ملختلف النباتات
التي مت غليها ،وب�شكل مفاجئ
�شعرت بحمى كبرية يف
ال�أ�ستطيع
ج�سدي
�أن �أحتملها وبد�أ
العرق يت�صبب
من ج�سدي
ب�شكل
ر هيب ،
ومبا �أنه
يكن
مل
هناك �أحد
ي�سا عد ين
فلم �أمتكن
من �إجراء �أي
�شئ ،و�إحدى
االختيارات التي
كانت يف يدي هي
القيام بتقلي�ص درجة
احلرارة للج�سد ،وذلك عرب
�رشب املاء بكرثة ،باال�ضافة اىل
القيام ببل اخلرقه باملاء وم�سح
ج�سدي مرار ًا وتكرار ًا ،واملجاهدة
يف ذلك احلال ،رغم ذلك فلم �أمتكن
من القيام من �رسيري ،وبعد ذلك
مل �أعرف كيف و�صلت اىل م�ست�شفى
حليبت ومن الذي �أخذنى اىل
هناك ،ومكثت بامل�ست�شفى مدة
�أ�سبوعني،ويف اال�سبوع الثالث
بعدها فقط بد�أت �أ�شعر بتح�سن،
وبد�أت �أمتالك نف�سي واعرف �أين

انا موجود ،وبعد ذلك مت تخ�صي�ص
دواء وعالج خا�ص بي ،وبعد تناويل
للدواء ملدة ثماين �أ�شهر �إ�ستعدت
�صحتي بالكامل"
و�أولئك االفراد الذين الين�ساهم
العامل والذين كانوا واليزالون
يقومون باالبتكار لال�شياء املفيدة
والنافعة للب�رشية والتي تركوها
لنا ،وذلك من العباقرة والباحثني،
وهم مثلهم مثل كل النا�س ي�أكلون
وينامون ويعي�شون ،وهم ميوتون
�أي�ضاً ،وه�ؤالء الب�رش العظماء اليزال
العامل يتذكرهم بكل �إحرتام ووفاء،
ومل يكن ه�ؤالء الب�رش �أذكياء فطرياً،
بل النهم كانوا يقومون بالنظر اىل
اال�شياء ر�ؤية خا�صة ويقومون ببذل
اجلهود املكثفه فقط ،والميكن �إبعاد
ا ل�شا ب

هبتوم عن ه�ؤالء االفراد العظماء،
وال�أظن �أن هناك الكثري من النا�س
يعتقد �أن اال�صباغ يتم �صناعتها من
الرتاب والنباتات ،لكن كثريون
هم من يعتقدون �أن اال�صباغ يتم
�صناعتها من الرتاب والنباتات،
وكانت هذه التجربة عبارة عن
�أر�ضية جللب اخلربات ،وقد �س�ألنا
ال�شاب هبتوم حول كيفية متكنه
من التفكري والتوقع ب�أنه ميكن
�صناعة اال�صباغ من الرتاب ،ومن
�أين �إنطلقت هذه الفكرة ف�أجاب
قائ ً
ال " يف الوقت الذي النواجه
فيه اي م�شكالت ميكننا �أن نت�سلى
حينها ،وقد النقوم بتقدير قدراتنا
الذاتية ب�شكل جيد ،وعندما
تواجهنا امل�شكالت او بع�ض
التق�صريات ف�إنه اليوجد �أحد �آخر
غرينا ان يقوم بجلب احللول لنا
�أكرث من نف�سنا ،ونقوم حينها
بالقيام باملحاوالت والتجارب
املختلفة ،ونتح�صل بعد ذلك
على النجاح ،وذلك الننا نحن
الب�رش دعك من �أن جنلب احللول
مل�شكالتنا ،بل ن�ستطيع �أن نغري
تلك التحديات اىل نعم ،وذلك
بالقدرات املتوفرة لدينا،
وتلك النعمه موجودة ولكن
اجلودة تتمثل يف ذلك ال�شخ�ص،
واجلودة تت�أتى يوم بعد يوم
ليتم تطوير هذه اخلربة ب�شكل
جيد ،واالن�سان اذا بد�أ يف العمل،
ف�إن �إجادته ومعرفته تتطور مع
االن�شطة اليومية التي يقوم بها،

واذا طرح �س�ؤال حول جودة الرتاب
املوجود يف �إرتريا وماذا ي�ستطيع �أن
ينتج منه ،فهذه اال�صباغ التي نقول
�أنها يتم �إ�ستخراجها من الرتبة كانت
�أمهاتنا ي�ستعملنها يف �أن�شطتهن
اليومية ،بالرغم من �أنهن مل ي�أخذن
�أي علوم معرفيه ،ونحن ما نقوم
بفعله هو تطوير ماكان موجود ًا
واملواد التي كن ي�ستعملنهاـ لإنها
موجودة بالقرب منا مبنطقتنا،
وكيف ميكننا �إ�ستعمالها يعتمد على
نوايانا ،و�أنا من جانبي حتى االن
�أقوم ب�إ�ستعمال النباتات ،وهذا
اليعنى �أنه التوجد �أي خيارات
�أخرى ،ومع مرور الوقت �أتوقع
ب�أن �أعمايل تتو�سع ،و�إذا متكنت
من احل�صول على امل�ساعدة من
اجلهة املعنية ،ومت �إعطائي مكان
خم�ص�ص لتلك النباتات التي �أقوم
ب�إ�ستعمالها ،لدي رغبة كبرية
يف تنمية هذه النباتات،
فعلى �سبيل املثال ميكن
�إ�ستخراج ال�صمغ من
احليوانات ،حيث
يتم �إ�ستخراجه
العظام،
من
وهناك �صمغ
يتم �إ�ستخراجه
من الرتاب،
وهناك �صمغ
يتم �إ�ستخراجه
من ال�سمك،
وال�شئ االهم هو
البد من حماولة
العقل
ا�شغال
دوما نحو االبتكارات
والبحوث ،واليجب �أن
تتوقف ب�سبب التحديات التي
تواجهنا ،وهذا ما �أ�ؤمن به �أنا،
�سواء
الن االن�سان مب�سريت حياته
ً
ال�صغري او الكبري لديه حتديات
معينه ،واالمر اال�سا�سي هو كيفية
حل هذه التحديات وكيف ميكنك
جتاوزها والو�صول اىل بر النجاح،
والتوجد نهاية حمددة لتفا�صيل تلك
التحديات " ،وقد �أجاب على ال�س�ؤال
القائل كيف وجدت نتيجة ذلك
العمل ف�أجاب قائ ً
ال " �أنا �أ�شعر �أنني
�أقرتبت نحو مرحلة جنى الثمار
لكافة �أعمايل التي بذلت فيها جهد ًا
كبري ًا ،وعدا ذلك ف�إنني تخل�صت من
�أي خمرجات ،والتوجد لدي االن �أي
خمرجات �أ�رصفها ل�رشاء اال�صباغ،
واملثل القائل البد من االعتماد على
النف�س ،قمت ب�إ�ستماله بحزافريه،
وذلك الننى ح�صلت على الت�شجيع
من م�ؤ�س�سات اال�صباغ املختلفة،
لي�س هذا فح�سب بل �إنهم �إعجبوا من
�إبتكاراتي و�أعمايل ،وعندما �أقول
هذا االمر ف�إنني اح�رض هذه املواد
من الطبيعة املتوفر فيها كل هذه
املواد .وعندما �س�ألناه كيف تقييم
لنا م�ستوى منتجاتك مقارنه مع
املنتجات امل�ستوردة ،ف�أجاب قائ ً
ال
" �أنا �أقوم فقط باالنتاج ،وهناك
الكثري من امل�ؤ�س�سات التي تقوم
ب�إنتاج اال�صباغ ذات اجلودة العالية
للحوائط ،وال�أرغب �أن �أدخل نف�سي
�سواء
يف �ساحة املناف�سة ،وذلك
ً
ملنتجاتي او منتجات االخرين،
ونقوم بجلبها من منطقة واحدة،
واما من املنتجات امل�ستوردة،
ف�إنني �أ�ستطيع املناف�سة معها باملئ

ال�شاب  /هبتوم قربي يوهان�س حقو�ص
الفم ،النه توجد لدينا حوائط مت
طالئها والتي تقف �شاهدة �أمام
ذلك ،واذا كانت منتجاتي تختلف
عن غريها فالنني جهزت �أ�صباغ
خا�صة للر�سامني مثل �أيل كولر وهي
�أ�صباغ لالحذية ،والتي نالحظ �أنها
يتم �إ�ستريادها من اخلارج ،ولكن
الآن ف�إنني جهزتها ملن يحتاجها،
وحتى يف اال�سعار ف�إنها منا�سبة
للزبائن" .
ويف اخلتام ف�إن ال�شاب هبتوم
لديه �آراء يقدمها لكافة ال�شباب
املهتمني الذين ين�شطون مثله
باالبتكارات وال�صناعات املختلفة،
وعلى ما تواجههم من التحديات
املختلفة وكيفية التقليل منها،
وذلك بتلخي�صها فيما يلي :
مبا �أننا التوجد لدينا ثقافة
تبادل الآراء فيما بيننا ،ومبا �أننا
التوجد لدينا جمعية جتمعنا معاً،
مما �صعب من حل امل�شكالت التي
كانت تواجهنا ،وحتى نحاول �أن
نر�سخ يف �أنف�سنا ثقافة تبادل الآراء
فيما بيننا،وعدا ذلك ف�إن مل نقم
بذلك ف�ستظل امل�شكالت موجودة
�أمامنا بدون �شك ،ويف هذه الآونه
مبا مت تن�شئته من جمعية االبتكارات
وال�صناعات ،ف�أنا لدي �أمل كبري
ب�أن ي�أتي بالتغيري والتطور ،وانا
على �إميان را�سخ ب�أال تكون مثل تلك
اجلمعيات التي ظلت حتمل اال�سم
فقط .ويف اخلتام ف�إن هبتوم �شارك
يف مهرجان 2018م ،مبجال �صناعة
اال�صباغ ،ويقول ب�أن كافة �أعماله
التي �صنعها بيده كانت ناجحه
بف�ضل معونة الرب ،والتي جعلته
ي�صل اىل هذه املرحلة من التفوق
والنجاح ،واما اذا كنت �س�أحتدث
عن �أ�ؤلئك االفراد الذين مل يتمكنوا
من �إبراز جناحاتهم ،اقول لهم �أن
الرب �سيوفقهم يف يوم من االيام
البراز جناحاتهم اىل امللئ ب�شكل
كبري ،و�أدعوا كافة ال�شباب املهتمني
باالبتكارات والذين ي�شاركون يف
املهرجانات اىل موا�صلة جهودهم
وافكارهم االيجابية والبناءه،
وذلك للو�صول اىل امل�ستويات
اال�سمى ،ونحن االفراد الذين نقوم
ببذل اجلهود يف خمتلف املجاالت
ف�إنني �أدعوهم الن نتبادل االراء
فيما بيننا ،ونحل امل�شاكل التي
تواجهنا بح�سب قدارتنا ،ونقوم
بتنفيذ االعمال اجلماعية معا،
ونطور ثقافة تبادل الآراء ".
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�إعداد /هاجر حممد نور

تناوب العمل ليال ونهارا يهدد الن�ساء مبر�ض مزمن طريقة لت�شخي�ص �أمرا�ض القلب وال�سكري

حذرت درا�سة حديثة من �أن الن�ساء
اللواتي يعملن ب�شكل غري منتظم
بالتناوب بني النهار �أو الليل ،لديهن
"خماطر �صحية عالية"� ،أهمها خطر
الإ�صابة بداء ال�سكري.
ومن املعروف �أن هذا املر�ض ميكن
�أن حتفزه عوامل عديدة من احلياة
غري ال�صحية ،مثل التدخني وتناول
الوجبات ال�رسيعة ،وعدم ممار�سة
الريا�ضة ،لكن بحث جامعة هارفارد
اجلديد ،الذي �أجري على � 150ألف
ممر�ضة على مدى  15عاما ،وجد �أن
جدول عمل ال�شخ�ص ميكن �أن يعرقل
مرونة اجل�سم والتحكم يف م�ستويات
ال�سكر يف الدم.
ويقول الباحثون �إن النتائج التي
ن�رشت يف املجلة الطبية الربيطانية
" ،"British Medical Journalتظهر
حاجة �أكرب �إىل �أن تدرك الن�ساء كيف
ميكن �أن ي�ؤثر تناوب العمل بني الليل
والنهار ،واجلداول الزمنية غري
املنتظمة ،ب�شكل خطري ومدمر على
ال�صحة.
كما وجدت النتائج �أن عامال من �أمناط
احلياة غري ال�صحية ،مثل التدخني �أو

زيادة الوزن �أو ال�سمنة �أو اتباع نظام
غذائي غري �صحي وانخفا�ض م�ستوى
الن�شاط البدين ،يزيد مبقدار ال�ضعف
( 2.3مرة) من خطر الإ�صابة بالنوع
الثاين من داء ال�سكري.
ووجد الباحثون �أن العمل املتناوب
بني الليل والنهار ميثل ما يقارب
 17%من خطر الإ�صابة بال�سكري من
النوع الثاين ،فيما ميثل منط احلياة
غري ال�صحي حوايل  71%من الإ�صابة
باملر�ض املزمن ،وكانت ن�سبة 11%
املتبقية مرتبطة بالتفاعل بني هذين
العاملني.
وذكر فريق البحث �أن الدرا�سة �أجريت
على الإناث ولذلك قد ال تكون النتائج
قابلة للإ�سقاط على الرجال.

اختبار يك�شف عن �سرطان املبي�ض يف مراحله املبكرة

طوروا
قال علماء �أ�سرتال ّيون� ،إنهم
َّ
دم جدي ًدا ،للك�شف املبكر عن
اختبار ٍ
َ
�رسطان املبي�ض يف مراحله املبكرة ،بدقَّ ة
ت�صل �إىل .90%
طوره باحثون بجامعتي
االختبار
َّ
“جريفيث” و”�أدياليد” يف �أ�سرتاليا،
ون�رشوا نتائجه ،يف العدد الأخري من
دورية “Biochemical and Biophysical
”Research
Communications
العلمية.
و�أو�ضح الباحثون �أن طرق الت�شخي�ص
املبكر ل�رسطان املبي�ض يف مراحله املبكرة
حال ًّيا قليلة ن�سب ًّيا وغري دقيقة ،لذلك يفقد
الفعال
الكثري من املر�ضى فر�صة العالج
ّ
�إذا ت�أخر الك�شف عن املر�ض.
و�إىل جانب الفح�ص الكامل للحو�ض،
يقوم الأطباء حال ًّيا بطريقتني لت�شخي�ص
املر�ض ،هما املوجات فوق ال�صوتية عرب
املهبل ،بالإ�ضافة �إىل اختبار �آخر ي�سمى
“م�ست�ضد ال�رسطان  ”125يف الدم.
وي�سمح اختبار املوجات فوق ال�صوتية
للأطباء بالبحث عن الأورام يف الرحم
وقناتي فالوب واملباي�ض ،لكن هذا
االختبار ال يك�شف ما �إذا كان النمو �رسطان ًّيا
�أم ال
�أما اختبار “م�ست�ضد ال�رسطان  ”125يف
الدم ف�إنَّ ه يقيم م�ستويات م�ست�ضدات 125
يف الدم ،لكن امل�شكلة هي �أن امل�ستويات
املرتفعة من هذه امل�ست�ضدات موجودة
� ًأي�ضا -لدى ال�سيدات الالتي يعانني من
ظروف �صح ّية غري مرتبطة بال�رسطان.
و�أ�ضاف الباحثون� ،أن م�ستويات

م�ست�ضدات  125قد ترتفع ً �-
أي�ضا -يف
احلاالت غري املرتبطة بال�رسطان مثل:
التهاب بطانة الرحم واحلمل وتكي�س
املبي�ض ،ومر�ض التهاب احلو�ض،
والتهاب الكبد ،والتليف الكبدي.
ولهذه الأ�سباب� ،سعى الباحثون �إىل
تطوير اختبار دم جديد �أكرث دقَّ ة للك�شف
للمرة الأوىل
عن �رسطان املبي�ض ،وح َّددوا
ّ
مادة �سامة جرثومية تنتجها بكترييا
الإ�رشيكية القولونية ت�سمح مبتابعة
خاليا �رسطان املبي�ض عن طريق الدم.
ووفقًا للنتائج ،فقد ك�شف اختبار الدم
اجلديد عن �رسطان املبي�ض بدقّ ة و�صلت
 90%من العينات امل�أخوذة من الأ�شخا�ص
امل�صابني ب�رسطان املبي�ض يف مراحله
املبكرة ،و 100%من العينات امل�أخوذة
من الأ�شخا�ص امل�صابني ب�رسطان املبي�ض
يف مراحله املتقدمة.
وقال الربوفي�سور جيم�س باتون ،قائد
فريق البحث ،ومدير مركز �أبحاث الأمرا�ض
املعدية بجامعة �أدياليد� ،إن “االختبار
اجلديد ميكن �أن ميثل خطوة كبرية نحو
ت�شخي�ص �رسطان املبي�ض مبكّ ًرا”.
و�أ�ضاف �أنه “من املعروف �أن �رسطان
املبي�ض ي�صعب اكت�شافه يف مراحل مبكرة،
عندما تكون هناك خيارات �أكرث للعالج
ومعدالت البقاء على قيد احلياة �أف�ضل،
ريا
لذلك ف�إن اختبارنا اجلديد �سيحدث تغي ً
حمتملاً يف قواعد اللعبة”.
ويخطط الباحثون حال ًّيا لإجراء املزيد
من التجارب ال�رسيرية على عدد �أكرب من
ع ّينات الدم ،وي�أملون يف حت�سني االختبار
متاحا للجمهور يف نهاية
اجلديد وجعله
ً
املطاف.
و�رسطان املبي�ض هو ورم يتكون يف
املباي�ض بداخل اجلهاز الأنثوي وي�صيب
معظم الن�ساء الالتي ترتاوح �أعمارهن ما
عاما.
بني ً 55-74
ِ
�شيوعا هو �رسطان
ومن �أكرث الأنواع
ً
الن�سيج املبي�ضي� ،إذ ي�شكّ ل  95٪من
�رسطانات املبي�ض

تو�صل باحثون من جامعة هولندية �إىل طريقة
�سهلة لت�شخي�ص �أمرا�ض القلب وال�سكر من نوع
 ،2وذلك من خالل ت�سليط ال�ضوء على اجللد،
بدلاً من �سحب عينات الدم امل�ؤملة.
وذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية� ،أن
“الباحثني قاموا بت�سليط ال�ضوء على اجللد،
با�ستخدام جهاز حممول ،حيث وجدوا �أنه يعك�س
بو�ضوح مادة م�شعة يف اجل�سم تُ �سمى ،AGEs
وهي عبارة عن خال�صة الربوتينات والدهون
وال�سكريات يف اجل�سم.
ويرتبط ازديادها يف اجل�سم مع ارتفاع ن�سبة
ال�سكر يف الدم ،وت�صلب ال�رشايني وارتفاع
�ضغط الدم واملوت املبكر.

وي�ؤكد الباحثون �إمكانية ا�ستخدام الطريقة
ال�سهلة لفح�ص �أمرا�ض القلب وال�سكر من نوع
 ،2يف �أي مكان غري طبي ،مثل حمالت ال�سوبر
ماركت �أو ال�صيدليات.

ابتكار �أقطاب كهربائية تعيد حا�سة ال�شم ملن فقدها

ابتكر علماء من جامعة “ما�سات�شو�ست�س”
أقطابا كهربائية ميكنها �إعادة
الأمريكيةً � ،
حا�سة ال�شم لفاقديها� ،إ�ضافة �إىل متكني
الدماغ من معاجلة الروائح مرة �أخرى ،وفق
ما ذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
وبح�سب ال�صحيفة ،ميكن �أن ينتج فقدان
حا�سة ال�شم عن بع�ض احلاالت الطبية
الب�سيطة ،التي ميكن عالجها مثل ان�سداد
اجليوب الأنفية �أو التورم.
و�أنه “يف احلاالت الأكرث تعقي ًدا ،قد يت�رضر
اجلزء الذي يتعرف على الروائح يف الدماغ

ب�سبب �إ�صابة يف الر�أ�س �أو فريو�س
�أو ال�شيخوخة ،مما قد ي�ؤدي �إىل
فقدان كامل حلا�سة ال�شم ،وال
توجد حال ًيا �أي عالجات فعالة،
لكن يبدو �أن الدرا�سة اجلديدة
التي �أجراها باحثو جامعة
ما�سات�شو�ست�س الأمريكية ،تثبت
�إمكانية تطوير عالجات”.
ويعمل ابتكار الباحثني،
على حتفيز الأقطاب الكهربائية
للب�صلة ال�شمية ،حيث تتم
معاجلة الروائح يف الدماغ ،من
خالل و�ضع �أقطاب كهربائية يف الأنف.
وقال رئي�س ق�سم علم الأنف ،الدكتور �إريك
هولربوك“ :يظهر بحثنا �أن ا�ستعادة حا�سة
ال�شم �أمر ممكن ،وي�ستحق الدرا�سة �أكرث،
فقد عززت الأقطاب الكهربائية حا�سة ال�شم
لدى امل�شاركني اخلم�سة يف الدرا�سة ،ون�أمل
م�ستقبلاً �أن منتلك القدرة على �إعادة حا�سة
متاما لدى املاليني”.
ال�شم املفقودة
ً
وطبقا للإح�صائيات ،ف�إن  5%من النا�س
يفقدون حا�سة ال�شم

فوائد ع�صري الكرف�س ل�صحة اجل�سم

�أ�صبح ع�صري الكرف�س يف الآونة الأخرية
مو�ضع اهتمام النا�س ونقا�شاتهم على
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،حتى �أن كثريا
من جنوم هوليود ي�رصحون بحبهم لهذا
الع�صري ،فهل هو مفيد فعال؟
لقد �أ�صبح الكرف�س غذاء مهما بالن�سبة
للكثريين ،وبات النا�س واثقون من �أن
ع�صريه مفيد جدا ،بل هم يعتقدون �أنه دواء
ي�ساعد يف عالج العديد من الأمرا�ض.
�أما خرباء التغذية ،فقد علقوا على زيادة
�شعبية الكرف�س وع�صريه بني امل�شاهري
ب�أنه منوذج ٍ
معد للآخرين ،لذلك ين�صحون
ب�رضورة �إدراك �أنه ال توجد مادة غذائية،
�أو ع�صري معني ي�شفي الأمرا�ض مبجرد
تناوله.
ويقول اخلرباء� ،إنه ال يجب ت�صديق
االدعاء ب�أن تناول ع�صري الكرف�س يوميا
مينع الإ�صابة بال�رسطان ،لأنه وفقا
لر�أيهم ،مل تثبت حتى الآن ب�صورة علمية
فائدة ع�صري الكرف�س جل�سم الإن�سان.
�صحيح �أي�ضا �أن للكرف�س فوائد �صحية،
الحتوائه على مركبات الفالفونويد التي
متنع وتقلل من حدوث االلتهابات يف
الدماغ ،وتبطئ �ضعف الذاكرة مع تقدم
العمر ،كما �أن الكرف�س م�صدر مهم له�ضم
الألياف وفيتامينات  Cو  Kوالبوتا�سيوم.
�إال �أن خرباء التغذية يو�ضحون �أن تقطيع

الكرف�س وع�رصه يغري من خ�صائ�صه ،فمثال
ع�صري الكرف�س يحتوي على ن�سبة �أعلى من
ال�سكر والكربوهيدرات ،وهذا يعني زيادة
ال�سعرات احلرارية مقارنة بحالته الطبيعية
املحتوية على دقائق �صلبة وخ�شنة ،وب�شكل
عام ،يزيد تناول ع�صري الكرف�س من تركيز
الغلوكوز يف الدم.
ويف هذا ال�سياق ،تقول خبرية التغذية
مالينا مالكاين "ع�صري اخل�رضوات له
بع�ض ال�سلبيات ،فاخل�رضوات بعد ع�رصها
تفقد الألياف املفيدة ،التي ت�ساعد على
ال�شعور بال�شبع لفرتة �أطول ،وحت�سن
احلالة ال�صحية للأمعاء ،وتغذي البكرتيا
املفيدة" .و�أ�ضافت مالكاين "هناك عدد
قليل من الدرا�سات التي تثبت فائدة ع�صري
الكرف�س ل�صحة الإن�سان ،وبالطبع تناول
هذا الع�صري ممكن ،ولكن من ال�سذاجة
ت�صديق قدراته الإعجازية"..
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�شبابيات

اال�ستاذ /ايا�سو مياين اخلبري يف التنمية االقت�صادية

كانت رغبتي يف موا�صلة التعليم كبرية وح�صلت على ما حلمت به !!!
انه احد ال�شباب النموذجيني
واملثاليني  ،ممن لهم الرغبة
امل�ستمرة يف اال�ستذادة من
التعليم واال�ستمرار يف النهل من
معينه حتى بلوغ اعلى الدرجات
.
حقق حتى اال ن النجاح
باحراز املاج�ستري يف تخ�ص�ص
التنمية االقت�صادية الدولية ،
ورغم ذلك الزال يرنو لتحجقيق
درجات اكري وتخ�ص�ص اعمق يف
هذا املجال احليوي الهام  ،انه
ال�شاب  /ايا�سو مياين برهاين
 ،املولود عام  1979مباي دما
مبديرية عرزا .
االبتدائية
املرحلة
در�س
االبتدائية
�شياللو
مبدر�سة
باعايل القا�ش  .ودر�س املرحلة
املتو�سطة مبدر�سة الثورة بظربا،
ودر�س الثانوية مبدر�سة وينا
املهنية بنقفة  ،واحرز النجاح
يف ال�شهادة الثانوية الوطنية
والتحق بكلية العلوم ال�سيا�سية
بجامعة ا�سمرا وتخرج فيه بدرجة
بكالريو�س  .ثم بعد التخرج عمل
كا�ستاذ يف مركز ت�أهيل دنقلو
لعالي للتدريب � .شارك يف
عام  2011يف امتحان متهيدي
ملعهد التعليم العايل للبحوث
 ،در�س باملرا�سلة التنمية
االقت�صادية الدولية ( Global
) Developmental Economics
ب�سوي�رسا حيث احرز فيها درجة
املاج�ستري عام  ، 2018حيث
يعمل االن ك�أ�ستاذ مبركز ت�أهيل
القوات البحرية .
وللتعرف اكرث على م�سريته
التعليمية واملهنية اجري معه
اللقاء ادناه -:
اال�ستاذ /ايا�سو يف البدء
•
حدثنا عن البدايات واال�سا�س
الذي مكنك من بلوغ هذه الدرجة
العالية يف التعليم ؟
انهما بالطبع والدي ّ اللذان
بذال جهد ًا كبري ًا  ،ولإهتمامهم
الكبري بالتعليم � ،أي انا واخوتي
االثنني  ،حيث كانا يبذالن اق�صى
اجلهود لتهيئة املناخ لدرا�ستنا
 .ونتيجة لذلك كنا انا وخوتي
نحرز با�ستمرار املراتب االويل
يف الدرا�سة يف املرحلة االبتدائية

خا�صة يف ال�سنوات الثالث االوىل
.
*وكيف كانت املراحل التي
تلت االبتدائي ؟
نتيجة للنجاح املتوا�صل
انتقلنا انا واخوتي من �شياللو
اىل مدر�سة الثورة بنقفة حيث
وا�صلنا درا�ستنا  .ويف املرحلة
الثانوية جنح اخي االكرب قديهون
يف االمتحان وانتقل اىل الدرا�سة
املهنية يف مدر�سة وينا املهنية
 ،ثم تبعته انا وجنحت وانتقلت
ق�سم البناء
للدرا�سة املهنية
حيث در�ست به ملدة ثالث �سنوات
در�ست بها اعمال بناء وامل�ساحة
(  )Surveyحيث تخرجت منها
بدرجة الدبلوم .
وكيف كانت الدرا�سة
•
عموم ًا ؟
كان �صعب ًا  ،لكن مبا ان الطالب
الذي كانوا معنا هم من الطالب
املتميزين املتفوقني ابتداء من
ال�صف االول وحتى ال�صف الع�رش
 ،لذلك كنا نتعاون وكان روح
التناف�س ال�رشيف بينا دافعنا
للمزيد من املذاكرة ومتابعة
الدرا�سة باهتمام كبري  .خا�صة
املدر�سة كانت متكاملة
وان
االجهزة والالوازم
من حيث
الدرا�سية املتكاملة  ،باال�ضافة
اىل املعلمني االكفاء الذين كان
بع�ضهم ي�أتي من اخلارج ونتيجة
لذلك كان من ال�سهل النجاح
يف االمتحان للجلو�س لل�شهادة
الثانوية ومتكيننا من الدخول
للجامعة.
وهل ا�ستفدت من هذه
•
املهنة وا�ستخدمتها؟
نعم عملت به ملدة عام ،
ولكن مبا ان رغبتي يف موا�صلة
التعليم كانت كبرية  ،اجلت
العمل يف هذا املجال والتحقت
عام  1999بجامعة ا�سمرا لدرا�سة
العلوم ال�سيا�سية  ،حيث تخرجت
فيه عام  2003بدرجة البكالريو�س
 ،ثم بعدها عملت ك�أ�ستاذ مبركز
الت�أهيل التابع للقوات البحرية
ملدة ع�رش �سنوات .
هال قدمت لنا �رشح ًا
•
موجز ًا عن جمال العلوم ال�سيا�سية
؟
عندما نقول العلوم ال�سيا�سية

ف�إننا نعني علم االجتماع
( )Social Scienceفانه يركز
كعلم على كيفية ادارة املجتمع
 ،وممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي
على ال�صعيد املحلي واالقليمي
للمواطن
والبد
والدويل ،
واملجتمع كذلك من االملام بهذا
اجلانب بحكم انه جمال يتعلق
بحياتنا اليومية  .وهذا بدوره
ي�ساعد املواطن واملجتمع من
االملام بالتطورات االقت�صادية
وال�سيا�سية التي
واالجتماعية
مير بها املجتمع  ،وحتى يكون
فهمه واحد ًا او متقارب ًا لكل
ما يحدث من تطورات  ،كما
انه جمال ين�شط على امل�ستوى
الدبلوما�سي يف يتعلق بالعالقات
الدولية  ،وما يحدث بني الدول
من تعامالت واتفاقات ملا ي�صب
يف م�صلحة الوطن .
وكيف جاء اختيارك
•
لهذا املجال؟
  جمال العلوم ال�سيا�سية
•
هو جمال مهم جد ًا  ،وعندما
بد�أت الدرا�سة فيه زاد اهتمامي
به ب�شكل اكرب .
*هذا املجال مع اي
•
املجاالت اكرث �إرتباط اً؟
هذها املجال اكرث ارتباط ًا مع
املجال االقت�صادي  ،لأنك يف
جمال العمل ال�سيا�سي تعمل دوم ًا
من اجل �ضمان م�صالح املجتمع
التي توليها االولوية  ،وبحكم ان
االقت�صاد هو اال�سا�س الذي يبني
عليه كل جمتمع �سيا�سته وا�سلوب
حياته ،لذلك يعطى االولوية
يف العمل ال�سيا�سي  ،وكما هو
معلوم يف الدول تعمل دوم ًا
ل�ضمان م�صاحلها االقت�صادية ،
وهي التي جتربها على الدخول
يف التعامالت ال�سيا�سية وما
ي�ستتبعها من تبعات .
م�سريتك
لنعد اىل
•
التعليمية ؟
يف عام  2013ونتيجة
•
لرغبتي الكبرية يف موا�صلة العلم
وحت�صيل املزيد من التخ�ص�ص
 ،ح�صلت على فر�صة درا�سة
باملرا�سلة عرب معهد التعليم
العايل للبحوث  ،يف مركز
االدارة بجامعة �سوي�رسا (SWISS
MANABMENT
CENTER
 )UNIVERSITYلدرا�سة تخ�ص�ص
االقت�صادية الدولية
التنمية
Global
(Developmental
 )Economicsحيث تخرجت فيه
بدرجة املاج�ستري .
يف
�شاركت
عندما
•
امتحان الدرا�سة باملرا�سلة اىل
اي درجة كانت ثقتك يف النجاح
يف االمتحان ؟
يف احلقيقة رغم ان عدد
امل�شاركني يف االمتحان كان
عددهم كبري ًا � ،إال انني كنت
واثق ًا من جناحي فياالمتحان
والت�أهل للدرا�سة .
طبيعة
وكيف كانت
•
الدرا�سة ؟
يف البداية كانت الدرا�سة مكثفة
( )Crush Courseحيث كان قد
جاء ا�ساتذة من اجلامعة ودر�سونا

ملدة اال�سبوعني  ،حيث
كانت ليوم كامل  ،ثم
بعده وا�صلنا درا�ستنا
ب�شكل نظامي كل يف
جماله  ،حيث ا�ستمرت
الدرا�سة لثالث �سنوات
وكانت ب�شكل مكثف *.
وكيف اخرتت جمال
التخ�ص�ص يف التنمية
االقت�صادية الدولية ؟
اخرتت هذا املجال
لإرتباطه الكبري مبجال
ال�سيا�سية ،
العلوم
وهو جمال مهم جداً،
وقد �ساعدين كثري ًا يف
التعمق اكرث وتو�سيع
مداركي يف هذا املجال،
وقد كان �صعب ًا ان
يف
الدرا�سة
اوا�صل
الوقت الذي اعمل فيه
مركز الت�أهيل للقوات
البحرية يف دنقلو  ،حيث
من ال�رضوري ان ا�سافر
اىل ا�سمرا عدة مرات
للح�صول على االنرتنت
بحكم ان الدرا�سة ترتبط
باالنرتنت  ،وهذا بالطبع
امر كان فيه الكثري من
املعاناة  ،باال�ضافة اىل التكاليف
من موا�صالت لدفع تعرفة ور�سوم
االنرتنت االمر الذي يحتاج
اىل الكثري من اتاحة الوقت
واالماكانيات ،وكذلك كانت
�ساعات النوم حمدودة وكل ذلك
كان على ح�ساب الراحة .
*ماهي جماالت التي يهتم بها
هذا التخ�ص�ص؟
هذا التخ�ص�ص يعترب احد
فروع علم االقت�صاد  .وهو جمال
يعمل ويتخ�ص�ص يف درا�سة النمو
االقت�صادي و التطور االقت�صادي
للدول النامية .
فعندما نقول النمو االقت�صاد
ي  ،نق�صد به النمو االقت�صادي
ب�شكل عام  ،ويح�سب دخل
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
باملقارنة مع النمو االقت�صادي
والدخل العام وهو مايرمز
اليه ب( ،)GDPبينما التطور
االقت�صادي اعم وا�شمل وهو ا�سلوب
ي�ستفاد منه التغيري النوعي يف
حياة املواطن وو�ضعه املعي�شي
كيفية
 .وهو جمال يدر�س
ادخال التغيري النوعي يف حياة
املواطن واملجتمع باملقارنة مع
تطور الوطن  .ويهو جمال يدر�س
م�ستوى خدمات التعليم وال�صحة
 ،وم�ستوى العمالة وتوزيعها
�سواء كان ذلك يف امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة او العامة.
وكيف كان التخرج ؟
•
متت مرا�سم التخريج
•
يف فناء جامعة ا�سمرا  ،وكانت
متيزة  ،حيث �سافرت يوم
اجلمعة من دنقلو اىل ا�سمرا حيث
حيث التخرج يوم ال�سبت وقد
�رشفتني اال�رسة مب�شاركتي هذه
الفرحة وهذه املنا�سبة املهمة جد ًا
بالن�سبة يل  ،رغم انهم �سمعو
مبنا�سبة التخرج م�ساء اجلمعة،
واحتفلنا باجواء ا�رسية وباجواء

النب التقليدية والفو�شار .
* وكيف كان
•
اال�رسة؟
لقد فوجئوا باحلدث  ،واخذوا
على خاطرهم لكوين مل ابلغهم
م�سبق ًا مبنا�سبة التخرج  ،لكنهم
جميع ًا فرحوا لكوين اكملت
الدرا�سة يف تخ�ص�صي يف هذا
املجال .
هل االن ت�ستخدم هذا
•
التخ�ص�ص ؟
حالي ًا  ،ال اعمل فيه
•
لكنني ارغب بالعمل فيه
،
م�ستقبالً.
جمال
* وكيف جتد
•
التدري�س الذي تعمل فيه االن ؟
اقول باخت�صار �شديد
•
ان مهنة التدري�س مهنة مقد�سة
وهامة ملن يعمل بها .
براجمك
* ماهي
•
امل�ستقبلية ؟
حتى االن الزالت رغبتي
•
م�ستمرة يف موا�صلة التعليم
العايل  ،امتنى ان اجد فر�صة
وحت�ضري
موا�صلة التخ�ص�ص
لدرجة الدكتوراه .
*يف اخلتام كلمة تود
•
قولها؟
اتقدم بال�شكر اجزله ملن
•
مكنوين من اال�ستفادة من التعليم
املجاين وموا�صلتي الدرا�سة حتى
و�صلت اىل هذه الدرجة  ،خا�صة
القوات البحرية يف كل ما قدم
يل من دعم وم�ساندة خا�صة
اثناء الدرا�سة باملرا�سلة لدرا�سة
تخ�ص�ص التنمية االقت�صادية
الدولية  ،كما اتقدم بال�شكر
لوالدتي هيكل منق�ستو  ،وكل
اخوتي وكل الزمالء واالخوان ،
وكذلك للزمالء مبركز الت�أهيل
التابع للقوات البحرية بدنقلو
لعالي .
�شعور
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

العدد ()52

�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

�ضمن مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا:

يف اجلولة اخلام�سة من مناف�سات دوري �أبطال �أوروبا:

توخيل يحقن كلوب ب�سم نيمار ثالثية �سهلة حتلق بنابويل يف �صدارة املجموعة احلديدية

ر�سم توما�س توخيل ،مدرب باري�س �سان جريمان� ،سيناريو �أجاد تنفيذه
متاما على امل�ستويني الدفاعي والهجومي ،ليقهر مواطنه الأملاين يورجن
كلوب مدرب ليفربول يف مباراة حا�سمة باجلولة اخلام�سة لدوري �أبطال
�أوروبا .وا�ستحق بي �إ�س جي الفوز على ليفربول بنتيجة  ،2-1وكاد �أن ينهي
اللقاء بنتيجة �أف�ضل لوال رعونة مهاجميه يف ترجمة الفر�ص ،بينما اختفت
خطورة �ضيفه الإجنليزي متاما على مدار ما يقرب من  100دقيقة� .أجاد توخيل
ا�ستغالل النجم الربازيلي نيمار جونيور يف �إف�ساد خطط ليفربول ،والف�صل بني
خطوطه يف مالمح فنية ي�ستعر�ضها يف هذا التقرير .لعب توخيل بخطة 4-2-
 3-1بو�ضع بوفون يف حرا�سة املرمى �أمام الرباعي كريير و�سيلفا وكيمبيمبي
وبرينات ثم قاعدتي ارتكاز ماركينيو�س وفرياتي �أمامهما املحاور الهجومية
نيمار ودي ماريا ومبابي خلف ر�أ�س احلربة كافاين� .أما كلوب لعب بخطة � 4-3-3إال �أنه مل ي�ستفد �إطالقا من انطالقات ظهريي اجلنب
جو جوميز وروبرت�سون ،كما اختفت �أي خطورة للجناحني حممد �صالح و�ساديو ماين وبقى روبرتو فريمينو يف عزلة تامة� .إف�ساد
ح�سابات توخيل وراءها التوظيف اجليد لنيمار يف امللعب ،الذي �أجاد التحرك خلف ثالثي و�سط ليفربول ميلرن وفاينالدوم وهندر�سون
ليمنعهم من التحرك للأمام مل�ساندة ثالثي الهجوم ،بل مالوا �أكرث لدعم قلبي الدفاع فان ديك ولوفرين .كانت حتركات نيمار مبثابة
ال�سم الذي �شل �أي حركة لكتيبة توخيل بتفكيك خطوط ليفربول ،كما �أدى الالعب الربازيلي �أدوارا دفاعية مميزة بال�ضغط املبكر على
مدافعي الريدز وتوريطهم يف �أخطاء ،و�أجاد �أي�ضا يف االنطالق بهجمات مرتدة لفريقه جاء منها الهدف الثاين .بدا املدرب الأملاين
�أنه مل يجهز العبي ليفربول ب�شكل جيد على امل�ستوى الذهني ،حيث افتقد الالعبون للحما�س الالزم ،لذا كانت الهجمات خطرية من
حماوالت عنرتية ل�ساديو ماين .كما تباط�أ املدير الفني لليفر كثريا يف ا�ستغالل ورقة البدالء ،وخا�صة �شريدان �شاكريي الذي كان من
�ش�أنه منح احللول والربط بني خطوط ليفربول بف�ضل مهارته يف النزول �إىل و�سط امللعب و�إمداد املهاجمني بالكرات اخلطرية .كما مل
ي�ستفد يورجن كلوب من البديلني دانييل �ستوريدج ونابي كيتا� ،أو يتعلم من �أخطاء املباريات التي يخو�ضها خارج ملعبه ،بل �سقط
للمرة الثالثة على التوايل مثلما خ�رس يف ملعب نابويل ورد �ستار بلجراد .على النقي�ض متاما� ،أحكم توخيل قب�ضته على �أحداث اللقاء،
ومل يهتز بعدما قل�ص ليفربول الفارق بنهاية ال�شوط الأول� .أدار مدرب بي �إ�س جي ال�شوط الثاين بامتياز �شديد ،وا�ستغل �سالح البدالء
ب�شكل مميز ،حيث غري خطته �أكرث من مرة �إىل  4-4-2ثم  ،4-5-1لعمل كثافة عددية يف و�سط امللعب حترم العبي الليفر من التحرك
بحرية �أو �صناعة الفر�ص .وظف توما�س توخيل داين �ألفي�س وت�شوبو موتينج يف و�سط امللعب بجوار فرياتي ،بينما عاد ماركينيو�س
�إىل قلب الدفاع بجوار تياجو �سيلفا وكيمبيمبي وكريير وبرينات لإف�ساد �سالح الكرات العالية للفريق الإجنليزي .ويف الدقائق الأخرية
بعد نزول �أدريان رابيو مكان مبابي ،حتول نيمار �إىل ر�أ�س حربة يكون حمطة لزمالئه يف االنطالق بالهجمات املرتدة يعاونه من الو�سط
موتينج و�ألفي�س وفرياتي ،بينما التزم الظهريان كريير وبرينات كثريا باملهام الدفاعية لإغالق �أي م�ساحة �أمام �صالح �أو �ساديو ماين.

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

ُ
مي�سي اخلارق يحبط تكتيكات �آيندهوفن املحكمة
لعب بر�شلونة �أمام �آيندهوفن بغية الفوز ب�أي
طريقة حل�سم �صدارة جمموعته� ،أكرث من طموحه
تقدمي مباراة ذات م�ستوى فني عايل .ومل يظهر
بر�شلونة بامل�ستوى املنتظر �أمام فريق جمتهد قدم
كل ما لديه لتحقيق نتيجة جيدة ،ولكن خرج الفريق
الكتالوين ب�شيء �إيجابي ،وهو عودة الفرن�سي عثمان
دميبلي للت�شكيلة وتقدمي �أداء مر�ضي .دخل �إرني�ستو
فالفريدي املباراة بطريقة  4-3-3حيث اعتمد على
تري �شتيجن يف حرا�سة املرمى ،و�أمامه �سيميدو
وبيكيه ولينجليت و�ألبا ،وثالثي يف الو�سط مكون من
فيدال وبو�سكيت�س وراكيتيت�ش ،ويف الهجوم دميبلي
وكوتينيو ومي�سي .قدم البلوجرانا �شوطا �أول �أقل من
املتو�سط يف النواحي الهجومية ،ولكنه كان جيدا
�إىل حد ما دفاعيا ،بعدما لعب بيكيه ولينجيلت
دورا مهما يف �إحباط عدة حماوالت ملهاجمي
�آيندهوفن .ت�أثر خط الو�سط بغياب �آرثر الذي كان
ي�ساهم يف الربط بني اخلطوط مع بو�سكيت�س ،يف حني مل يدخل راكيتيت�ش فورمة املباريات ،عقب م�شاركته الأوىل بعد
عودته من الإ�صابة ،فيما ال يجيد فيدال القيام مبهام الالعب الربازيلي ،و�إن حاول يف بع�ض الفرتات تقدمي الزيادة
الهجومية� .أ�سفر ال�ضغط ال�شديد لالعبي �آيندهوفن ،عن التزام �سيميدو و�ألبا مبراكزهما بجوار قلبي الدفاع ،للتعامل
مع ال�رسعة الكبرية للوزانو وبريجوين ،وهو ما جنحا فيه بغ�ض النظر عن غياب الرتكيز يف الدقائق الأخرية .ال يزال

حقق نابويل فوزً ا
�سه ًال على �ضيفه
النجم الأحمر ،بنتيجة
( ،)3-1يف املباراة
التي جمعت الفريقني
مبلعب �سان باولو،
�أول �أم�س الأربعاء،
دور
مبناف�سات
املجموعات يف دوري
�أبطال �أوروبا .و�سجل
مارك هام�سيك هدف
نابويل الأول بالدقيقة
 ،11و�أ�ضاف دراي�س
مريتينز هدفني يف الدقيقتني  33و ،52بينما �سجل �ألفاردو بن نابوهان هدف
النجم الأحمر بالدقيقة  .57وارتفع ر�صيد نابويل �إىل  9نقاط يف �صدارة املجموعة
الثالثة ،بفارق نقطة عن باري�س �سان جريمان ( ،)8فيما ي�أتي ليفربول ثال ًثا
بـ( )6والنجم الأحمر باملركز الأخري بر�صيد  4نقاط ،ويت�أجل ح�سم املت�أهلني
للجولة الأخرية .ح�صل نابويل على فر�صة ذهبية لت�سجيل �أول اهداف املباراة
يف الدقيقة  ،6بعد عدة متريرات بني فابيان رويز �إىل �إن�سيني ثم �إىل خو�سيه
كاييخون يف اجلهة اليمنى ،الذي مررها �إىل مريتينز ،لي�سدد الأخري بالكعب
ويت�ألق ميالن بوريان ،حار�س مرمى النجم الأحمر ويبعدها .و�أحرز مارك
هام�سيك ،هدف نابويل الأول يف الدقيقة  ،11بعد ركلة ركنية لعبت من اجلبهة
الي�رسى ،مل�ست ر�أ�س ماك�سيموفيت�ش وو�صلت �إىل هام�سيك �أمام املرمى ،لي�سكنها
ال�شباك .وحاول �سالفوجلوب �سرينيك ،مباغتة دافيد �أو�سبينا ،حار�س نابويل،
بت�صويبة قوية من خارج املنطقة� ،إال �أن ت�صويبته مرت بجوار القائم الأمين.
و�أبعد �أو�سبينا� ،أخطر فر�ص النجم الأحمر بالدقيقة  ،22بعد متريرة من ماركو
مارين �إىل فيلجكو �سيمك ،الذي انفرد باملرمى من اجلهة الي�رسى و�سدد ،ليبعدها
حار�س نابويل برباعة .وكاد كاليدو كوليبايل ،مدافع نابويل� ،أن ي�سجل ً
هدفا
بر�أ�سية بعد هجمة مرتدة �رسيعة و�صلت �إىل كاييخون يف جهة اليمني ،مررها
بعر�ضية على ر�أ�س كوليبايل ،ويت�ألق احلار�س ويبعدها لركنية .و�سجل دراي�س
مريتينز ،الهدف الثاين باملباراة يف الدقيقة  ،33بعد متريرة من فابيان رويز
متاما ،ويحرز الهدف
من الناحية الي�رسى� ،إىل مريتينز اخلايل من الرقابة
ً
الثاين .و�ضاعف مريتينز النتيجة بالهدف ال�شخ�صي الثاين والثالث لنابويل
يف املباراة ،بالدقيقة  ،52بعد متريرة متقنة من هام�سيك يف العمق الدفاعي
للنجم الأحمر ،لت�صل ملريتينز الذي �سدد ت�صويبة قوية من على حدود املنطقة
ً
هدفا بطريقة
وت�سكن ال�شباك .وت�ألق ماركو مارين ،يف الدقيقة  ،57و�صنع
رائعة لألفاردو بن نابوهان ،الذي �سجل هدف تقلي�ص الفارق ،ويتقدم نابويل
بنتيجة ( .)3-1وتراجع �أداء نابويل بعد ت�سجيله ثالثية� ،إال �أنه رغم ذلك كان
الأخطر يف اللقاء ،بينما حاول النجم الأحمر على ا�ستحياء .وكاد فابيان رويز
�أن ي�سجل الهدف الرابع ،بعدما �سدد ت�صويبة قوية من الناحية اليمنى بقدمه
الي�رسى ،قبل �أن ينجح حار�س النجم الأحمر يف الت�صدي لها بالدقيقة .79
واقرتب بن نابوهان ،من ت�سجيل ثاين �أهدافه يف املباراة ،بالدقيقة  ،85بعدما
راوغ العب نابويل على حدود املنطقة ،و�سدد قذيفة �أبعدها �أو�سبينا برباعة.

مي�سي هو العن�رص الأول والأخري الذي يلج�أ له املدرب ل�صناعة الفارق ،فعلى
الرغم من �أن مدافعي املناف�س مل يعطوه احلرية الكافية للتحرك على حدود
املنطقة ،ولكن مبهارة ا�ستثنائية �سجل الهدف الأول يف م�ساحة �ضيقة للغاية.
ا�ستثمر دميبلي الثقة التي �أعادها له فالفريدي ب�إ�رشاكه �أ�سا�سيا ،وقدم مباراة
جيدة وكان مبثابة ال�صداع يف ر�أ�س ظهري ومدافعي �أيندهوفن ،بف�ضل �رسعته
ومهارته الفائقة ،ومع ا�ستبداله يف ال�شوط الثاين جنح الظهري �أجنيلينيو
يف التقدم و�صناعة هدف �آيندهوفن الوحيد� .أما على اجلانب الآخر فقد ظهر
فريق املدرب فان بوميل ب�صورة مميزة ومل يعط �أي �إ�شارة �أن هذا الفريق يحتل
املركز الأخري بر�صيد نقطة واحدة ،بل بادر بالهجوم و�أ�ضاع عدة فر�ص،
ولوال القائم الذي ت�صدى لـ 3ت�سديدات ،بالإ�ضافة لت�ألق تري �شتيجن لكانت
تغريت النتيجة .حتركات الثالثي لوزانو ودي يوجن وبريجوين كانت دائما
مثرية للإعجاب وخلقت م�شاكل لرب�شلونة ،دفعته لزيادة عدد الالعبني يف الثلث
اخللفي ،للتعامل مع تلك ال�رسعات وتغيري املراكز .وعلى الرغم من التنظيم
الدفاعي الذي ظهر به الفريق الهولندي عند افتقاده الكرة� ،إال �أن العبيه وقفوا
عاجزين �أمام قدرات مي�سي اخلارقة التي �أحبطت كل جمهوداتهم يف املباراة.

نتائج مباريات دوري �أبطال �أوروبا
								

(الأربعاء  28نوفمرب)

 0 : 2موناكو  -فرن�سا			

		

�أتلتيكو مدريد � -أ�سبانيا	

		

لوكوموتيف مو�سكو  -رو�سيا	  0 : 2جالطة �رساي  -تركيا			

توتنهام هوت�سبري � -إجنلرتا  0 : 1انرت ميالن � -إيطاليا
باري�س �سان جريمان  -فرن�سا	  1 : 2ليفربول � -إجنلرتا

		

بورو�سيا دورمتوند � -أملانيا	  0 : 0كلوب بروج  -بلجيكا			

نابويل � -إيطاليا	

� 1 : 3رسفينا زفيزدا � -رصبيا

		

بي �إ�س يف �آيندهوفن  -هولندا  2 : 1بر�شلونة � -أ�سبانيا			

بورتو  -الربتغال

� 1 : 3شالكه � - 04أملانيا
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

يحا�رض فيها خبريا اللعبة االوغندي ت�شارلز واالثيوبي �أدما�سو

العدد ()52

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

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

ب�صقفة تبادلية

الإحتاد العام ينظم دورة ت�أهيلية يف امل�ستوىالأول ملدربي العاب القوى ريال مدريد يخطط لإ�شعال املريكاتو ال�شتوي

تكملة للجهود اجلارية من �أجل االرتقاء
بالكادر الب�رشي يف من�شط العاب القوى
ووفقا لربنامج الت�ضامن االوملبي  ،يقيم
االحتاد العام اللعاب القوى دورة ت�أهيلية
يف امل�ستوى االول للمدربني بالتعاون مع
وزارة التعليم واملركز االفريقي التدريبي
اللعاب القوى (African Athletics
.)Development Center- AADC
الدورة التي تقام بالعا�صمة ا�سمرا بداءا
من  18من نوفمرب املنق�ضي مب�شاركة
دار�سن قدموا من كافة �أقاليم البالد
تقدم بال�شقني النظري والتطبيقي.
ويف افتتاح الدورة  ،قدم مفو�ض
الثقافة والريا�ضة ال�سفري /زمدي تخلي
كلمة دعا فيها الدار�سني اىل االلتزام
واملثابرة خالل الدورة والعمل على رفع
�إمكانات املواهب الريا�ضية يف املدار�س
ولعب دورهم يف امل�ساعي القائمة ل�ضمان
تطوير وتنمية من�شط العاب القوى
االرترية .
وي�شارك  24دار�سا من وزارة التعليم
يف الدورة التي يحا�رض فيها خبري اللعبة

�سيكون ريال مدريد م�ستع ًدا للت�ضحية
ب�أحد جنومه ،من �أجل الظفر بخدمات العب
ت�شيل�سي� ،إيدين هازارد ،وفقًا ل�صحيفة
بريطانية.
وقالت �صحيفة "ديلي �ستار"� ،إن النادي
امللكي �سيعر�ض العبه ،جاريث بيل،
بالإ�ضافة �إىل مبلغ مايل ،لإقناع النادي
اللندين بالتخلي عن النجم البلجيكي.
و�أ�ضافت �أن رئي�س ريال مدريد،
أي�ضا لإدراج
فلورنتينو برييز ،م�ستعد � ً

يف ظل انهيار عالقته مع جوزيه مورينيو

الت�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز يحدد وجهته املقبلة
االوغندي

ت�شارلز

جدوين

موكيبي

واالثيوبي �أدما�سو �ساجي.

مب�شاركة �ضخمة من الريا�ضيني والريا�ضيات

كرن وبارنتو�..ساحة للتناف�س الريا�ضي الفعال من خالل البطوالت التن�شيطية

�أختتمت يوم االحد املا�ضي (25
نوفمرب) الدورة التن�شيطية التي اقيمت
على �رشف اليوم العاملي لاليدز بحا�رضة
اقليم عن�سبا مدينة كرن.
البطولة التي توا�صلت الربعة ا�سابيع
�إحياءا لليوم العاملي ملكافحة مر�ض
االيدز الذي يحتفى به هذا العام على
م�ستوى البالد مبدينة كرن حتت �شعار
" على اجلميع الت�أكد من �أحواله ال�صحية"
عرفت ح�ضور جماهريي كبري.
وبالنظر اىل النتائج النهائية  ،جاءت
االمور على النحو التايل -:
الدراجات اجلبلية  -:ح�صد الدراج
حمارزقي اللقب بعدما نال  21نقطة
متفوقا على �أيوب قامي �صاحب املركز
الثاين  ،فيما ذهب املركز الثالث حلنب
فتوي.
يف �سباق ال�سيدات  ،كان املركز االول
من م�صلحة ق�سانت هيلي التي ح�صدت
 33نقطة كاملة  ،تاركة املركزين الثاين
والثالث لكل من �سنيت حدي�ش و�إلني
قربهيويت.
ويف �سباق الرجال  ،جاء دهلك
ولدتن�سائي باملركز االول م�ستفيدا من
ر�صيد نقاطي بلغ  19نقطة � ،أما روبيل
يوهن�س فحل باملركز الثاين متبوعا
بعادل حاد �صاحب املركز الثالث.
يف من�شط العاب القوى مل�سافة 100
مرت للفئة العمرية (12-13عاما) ،
ذهبت ال�صدارة للعداءة رمي قيت�ؤوم
على ح�ساب �ساميت كيداين �صاحبة
املركز الثاين وراهيل ت�سفابرهان
الفائزة باملركز الثالث.
يف نف�س الفئة العمرية للذكور  ،تبواء
ناهوم م�أكلي على املركز االول �أمام

ماركو �أ�سين�سيو �أو �إي�سكو يف ال�صفقة،
بدلاً من بيل ،على �أمل تخفي�ض �سعر
هازارد.
وكان هازارد قد �أبدى �أكرث من مرة،
رغبته يف االنتقال �إىل املريينجي ،فيما
ُيحاول ت�شيل�سي �إقناعه بالبقاء ،عرب
�إغرائه براتب كبري.
�أما ريال مدريد في�سعى لتدعيم قوته
كثريا ،برحيل
الهجومية ،التي ت�رضرت
ً
كري�ستيانو رونالدو �إىل يوفنتو�س.

�أبيل حماري و�سرياك �أ�شتي الفائزين
باملركزين الثاين والثالث تباعا.
يف �سباق  400مرت للفئة العمرية 14-
� 15إناث  ،كان املركز االول ل�صالح لونا
�أمانئيل التي تفوقت على فريوز ت�سف�أمل
الثانية يف الرتتيب ونيات هبتي الثالثة
.
وحاز �أبيل فتوي على املركز االول يف
نف�س ال�سباق للذكور  ،وحاز ناتنائيل
نقو�سي على املركز الثاين ودانئيل
فراي على املركز الثالث.
يف �سباق  400مرت للفئة العمرية
( 16-17عاما ذكور )  ،حقق العداء �سيم
�أ�سفاو على الريادة ليتبعه �أيوب قرماي
باملركز الثاين ومت�سقن تخلي باملركز
الثالث.
يف غ�ضون ذلك � ،أختتمت البطولة
التن�شيطية التي ظلت تقام بحا�رضة
اقليم القا�ش بركة (بارنتو) حتت �شعار
" تقوية الريا�ضة وال�شباب لتقوية القيم
الوطنية " خالل الفرتة من الرابع وحتى
اخلام�س والع�رشين من نوفمرب .
و�ضمن بطولة الدراجات الهوائية التي
ا�ستمرت الربعة �أ�سابيع و�شمل م�سافة
( 190كيلومرت)  ،جاء املركز االول يف
الدرجة االوىل من ن�صيب تاريخ تيدرو�س
الذي جمع  20نقطة متقدما على يو�سيف
هان�س �صاحب املركز الثاين بخم�س
نقاط  ،فيما �أل املركز الثالث لربخت
ماري وجميعهم من مديرية بارنتو.
يف �سباق الدرجة الثانية  ،ظفر مرهاوي
ت�سفامكئيل باملركز االول على ح�ساب
هنظا جيالمكائيل الثاين ومات�سوال زرائي
�صاحب املركز الثالث.
يف �سباق الدرجة الثالثة � ،ضمن بيرت
م�سقنا من مديرية �أغوردات �صدارة

الرتتيب العام بعد ان حقق  18نقطة
خملفا منري حممد وبنيام ف�سها باملركزين
الثاين والثالث على الرتتيب.
واعتلى الدراج هريمون حقو�ص
�صدارة الرتتيب بالدرجة الرابعة �أمام كل
من كربوم جرباي ويا�رس عبداهلل �صاحبي
املركزين الثاين والثالث تباعا.
يف �سباق ال�سيدات  ،جاءت ال�صدارة
مقرونة باملت�سابقة ودب برهاين  ،لتنال
مناف�ستها �سوزانا مياين املركز الثاين
واالخرى �سارون تكيئ املركز الثالث.
يف من�شط كرة القدم  ،حقق فريق
مدر�سة �أ�سيت اللقب بفئة الذكور  ،يف
حني جاء املركز الثاين ل�صالح فريق
مدر�سة دوتا الثانوية واملركز الثالث
لفريق مدر�سة دوتا املتو�سطة.
يف نف�س امل�سابقة لفئة االناث  ،تربع
فريق مدر�سة دوتا املتو�سط على اللقب
تاركا املركزين الثاين والثالث تباعا لكال
من فريق مدر�سة �أ�سيت وفريق مدر�سة
بي�شا.
يف من�شط ام االلعاب ويف �سباق مل�سافة
 100مرت �إناث  ،حققت العداءة �سموين
مياين املركز االول  ،ونالت رحمة يعقوب
الو�صافة فيما ذهب املركز الثالث
ملادلينا نابوليون.
يف �سباق الذكور  ،تبواء يعقوب لوثر
على املركز االول  ،فيما جاء يو�سف علي
وعمار ابراهيم باملركزين الثاين والثالث
على الرتتيب.
يف �سباق  800مرت للفئة العمرية
( 13-15عاما) �إناث  ،حققت ابت�سام
حممد املركز االول متقدمة على رحمة
جبيل الثانية وبيتئيل مياين الثالثة يف
الرتتيب النهائي.
يف �سباق  200مرت �إناث  ،حققت �أيبا
�أرودي املركز االول  ،وبتواءت نارمني
حممد املركز الثاين فيما ذهب املركز
الثالث لظقا تخلو.
م�س�ؤول ال�سيا�سات
ويف ذكر
والتنظيم بفرع االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة باقليم القا�ش بركة ال�سيد/
ماريقو�س قرماظيون مبرا�سم اخلتام
الفعالية  ،ان الهدف من هذا التنظيم
احلدث الريا�ضي الذي جرى مبنا�سبة
اليوم العاملي لل�شباب  ،يندرج يف �صقل
وتنمية املواهب الريا�ضية لدى ال�شباب
وغر�س القيم الريا�ضية لدى االجيال
املتعاقبة .

بات جنم مان�ش�سرت يونايتد� ،أليك�سي�س
�سان�شيز ،على �أعتاب الرحيل عن الفريق،
يف ظل انهيار عالقته مع جوزيه مورينيو،
املدير الفني لل�شياطني احلمر.
وبح�سب �صحيفة "مريور" الربيطانية،
م�صمما
ف�إن الدويل الت�شيلي بات
ً
على املغادرة ،يف ظل قلة م�شاركاته
باملباريات.
و�أبرزت �أن الأمور �أ�صبحت �أ�صعب،
خا�ص ًة بعد غياب �سان�شيز عن املباراة

املا�ضية� ،أمام ياجن بويز ال�سوي�رسي ،يف
دوري �أبطال �أوروبا.
وك�شفت ال�صحيفة �أن �سان�شيز،
�أخرب زمالءه بالفريق �أنه يعتزم الرحيل،
مو�ضح ًة �أنه يوجه بو�صلته نحو باري�س
�سان جريمان.
وكان �سان�شيز قد انتقل لليونايتد
قادما من اَر�سنال ،يف �صفقة تبادلية ،رحل
ً
مبقت�ضاها هرنيك خميتاريان �إىل اجلانرز،
يف املريكاتو ال�شتوي املا�ضي.

بعد م�سرية �إ�ستمرت لأكرث من عقدين من الزمن

ً
روبي كني يعتزل نهائيا كرة القدم
�أعلن جنم كرة القدم الإيرلندية روبي
كني اعتزاله اللعب نهائيا ً معترباً ب�أن
م�سريته التي ا�ستمرت �أكرث من عقدين من
الزمن فاقت كل توقعاته.
ويعترب كني ( 38عاما ً) �أف�ضل هداف يف
تاريخ منتخب جمهورية �إيرلندا بر�صيد 68
هدفا ً ،بفارق كبري عن �صاحب املركز الثاين
نيال كوين ( ،)21وهو �سريكز جهوده على
مهامه اجلديدة م�ساعداً ملدرب منتخب
بالده اجلديد نيل ماكارثي.
و�سبق لكني �أن حمل �شارة القائد يف
�صفوف منتخب بالده على مدى عقد من
الزمن .وقال يف بيان اعتزاله "بعد  23عاما ً
رائعة� ،أعلن ر�سميا ً اعتزايل كرة القدم
االحرتافية".
و�أ�ضاف "من كروملني يونايتد �إىل
خمتلف �أنحاء العامل مثل ميالنو ،لندن
ولو�س �أجنلي�س ،مل �أكن �أتخيل هذا املنحى

خالل م�سريتي الكروية ..لقد تخطيت كل
ما كنت �أحلم به كالعب جمنون بكرة القدم
عندما ترعرعت يف دبلن".
و�سجل كني  126هدفا ً يف  349مباراة
يف الدوري الإنكليزي املمتاز بينها 90
هدفا ً مع توتنهام علما ً ب�أنه دافع اي�ضا ً
عن �ألوان �أندية ليفربول ،ليدز يونايتد
وكوفنرتي.
و�شارك كني يف مونديال  2002يف
كوريا اجلنوبية واليابان بالإ�ضافة اىل
ك�أ�س �أوروبا مرتني ،وخا�ض  146مباراة
دولية.وقال عن هذه الفرتة "متثيل
وقيادة منتخب بالدي هما نقطة م�ضيئة
يف م�سريتي .لقد ا�ستمتعت بكل حلظة من
هذه الرحلة املده�شة مع منتخب �إيرلندا
على مدى  18عاما ً وكما قلت يف ال�سابق
مرات عدة ،ال ميكنني التعبري بكلمات عن
مدى فخري بكوين �إيرلنديا ً".

لإقناعه بالبقاء يف �أ�سوار النادي

�أداء �إيريك�سن يجرب توتنهام على منحه �أعلى راتب
طالبت ال�صحافة الربيطانية �إدارة نادي
توتنهام هوت�سبري الإنكليزي مبعاملة العب
الو�سط الدمناركي املت�ألق كري�ستيان
�إيريك�سن بنف�س الطريقة التي تعاملت
بها مواطنتها �إدارة نادي ت�شيل�سي مع
العب و�سطها الفرن�سي نغولو كانتي ،الذي
مددت تعاقده بعدما منحته اعلى راتب
ا�سبوعي بني العبي الفريق.
و�أكدت �صحيفة "الدايلي ميل"
الربيطانية ب�أن �إدارة توتنهام قد تخ�رس
جنمها الدامناركي يف حال ا�رصت على
رف�ضها حت�سني راتبه ليكون اعلى من راتب
هداف الفريق هاري كني.
وينتهي العقد احلايل لالعب �إيريك�سن مع
توتنهام يف �شهر يونيو من عام  2020وقد
تلقى عر�ضا ً مغريا ً من نادي ريال مدريد
الإ�سباين  ،مما جعل مدربه الأرجنتيني
ماوري�سيو بوت�شيتينو يطالبه ب�رضورة
الإ�رساع يف الرد على عر�ض النادي و رف�ضه

والبقاء مع النادي .
وترف�ض �إدارة النادي منح �إيريك�سن راتبا ً
اعلى من راتب هاري كني الذي مدد عقده مع
الفريق لغاية  2024براتب قدره  200الف
جنيه ا�سرتليني  ،يليه العب و�سط ديلي �أيل
براتب قدره  150الف جنيه �إ�سرتليني.
و ُت�رص �إدارة النادي اللندين على احرتام
هذا ال�سلم مما يجعلها تقرتح على الالعب
راتبا ً اقل من  200جنيه باوند �إ�سرتليني
مقابل جتديد عقده  ،و هو ما يرف�ضه النجم
الدمناركي الذي يطالب مبنحه راتبا ً اعلى
 ،حيث يتقا�ضى حاليا ً نحو  70الف جنيه
�إ�سرتليني فقط.
ويرى املتابعون ب�أنه يتعني على �صناع
القرار منح راتب لإيريك�سن يوازي الأداء
الفني الكبري الذي يقدمه مع الفريق ،
حيث ي�صنف الالعب ك�أحد اف�ضل الالعبني
يف مركزه يف الدوري الإنكليزي  ،غري �أنه
يتقا�ضى راتبا ً اقل منهم بكثري.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين
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اقوال ماثورة

�أف�ضل �شركات الطريان لعام 2018

�إعداد/عادل �صالح

�صدى جماهري -وثوار -واحرار-
احلروف وك�سرنا جدار احل�صار
حقا ان الإ�ستعمار ر�أ�سه نا�شف واطماعه
مثل الرمل – واحل�صي  ...فبعد ثالث
اعوام او يزيد من ا�ستقالل ارتريا عاوده
الداء القدمي م�ستندا ومتكئا على احلاملني بامواج بحرنا الأزرق وف�ضائنا
ال�صايف ال�شفيف  ..احرتقت ورقة احلرب ال�صفراء يف اياديهم امللطخة بدماء
ال�شعوب واكف اعوانهم املرتع�شة يف املنطقة فلج�أو اىل احل�صار  ..لقد ن�سوا
وتنا�سوا هذا ال�شعب ( النبيل) وهذه اجلماهري التى امنت مببادئها وم�سريتها
وتطلعاتها مرة واحدة واىل الأبد فجاءو مبعادلة (احل�صار) امل حتا�رص الثورة
الإرترية بني جبال ال�ساحل لي�س خوفا من انت�صارها فح�سب بل خوفا ورعبا
وفزعا من مبادئ الثورة وتطلعاتها الكبرية يف �سالم ارتريا و�سالم املنطقة
وتعاي�ش �شعوبها  ..ومثلما تقا�سم املنا�ضل ورق ال�شجر وحبات الذرة ونفايا
الدقيق وانت�رصت الثورة
تقا�سم ال�شعب خالل الأعوام الطويلة والعجفاء من احل�صار كل �شئ و�شد
املئزر و تطلع اىل تبا�شري الن�رص القادم وملت�صقا مع قياد ته وقال للإ�ستعمار
واعوانه ب�صوت واحد  ..ماهكذا تورد ( ارتريا) و�رشف ار�ضها ويدجن �شعبها
الذي عرك احلرب وعركته فخرج قويا ناب�ضا حيا .م�ضت الأيام وال�سنوات
بطيئة ثقيلة لكنا وجماهرينا احلرة ادمنا ال�صمت وهززنا بكف مطمئنة �شجرة
ال�صمود فت�ساقطت اوراق ال�سالم خ�رضاء ريانة وتناثرت وتطايرت اوراق
احل�صار حزينة ا�سيانة احرار ًا كنا و�سنظل وك�رسنا جدار احل�صار.

جمال بحالياي

حكم
يكون
دون طلب
 الإهتمامَ
ُ
أجمل.
� َ
 االهتمام ال ُيكلف �شيئ ًا لكنه يعني الكثري. �أجمل ما فى الإهتمام هو ان ت�صبح �شئ ثمنيلدى �شخ�ص يخاف فقدانك يوما ما.
 االهتمام �سيد البقاء والإهمال بداية الرحيل. عندما يرحل االهتمام ال فرق بني البقاءوالغياب.
ال يهدم ق�صور املحبه �إال ثالثه  ,كرثة اخلط�أ ,وكرثة العناد  ,وقلة الإهتمام.
 الإهتمام الذي ي�أتي من القلب ال يتوقف �أبدا. راحة القلب فى قلة الإهتمام.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 الثالثني من نوفمرب عام 1919م -:املر�أة يف فرن�سا حت�صل على حقامل�شاركة يف االنتخابات الت�شريعية.
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1942م -:اندالع معركة تا�سافارونغا بنيالبحريتني الأمريكية واليابانية �أثناء احلرب العاملية الثانية.
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1962م -:انتخاب الديبلوما�سي البورمي يوثانت �أمي ًنا عا ًما للأمم املتحدة.
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1970م -:الأمم املتحدة ت�صدر «القرار رقم »649والذي ن�ص على حق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه.
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1973م -:اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقراالتفاقية الدولية لقمع جرمية الف�صل العن�صري واملعاقبة على هذه اجلرمية.
 يف الثالثني من نوفمرب عام 2015م -:افتتاح القمة احلادية والع�شرينحول املناخ يف باري�س بح�ضور  195دولة و 158رئي�س دولة وحكومة ،ما يجعل
من هذه الن�سخة الأهم والأكرب بعد اجتماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1869م -:ولد عامل الفيزياء ال�سويديغو�ستاف دالني ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الفيزياء عام .1912
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1889م -:ولد الطبيب الربيطاين �إدغار�أدريان ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام .1932
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1926م -:ولد الطبيب االمريكي �أندرو�سكايل ،واحلا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام .1977
 يف الثالثني من نوفمرب عام 1900م -:تويف الكاتب االيرلندي �أو�سكاروايلد.

من طرائف العلماء

 ذات يوم كان توما�س ادي�سونمنهمك ًا يف حل مع�ضله علميه �إ�ضطر
للذهاب للمحكمه لدفع ال�ضرائب ولبث
وقتا طويال واقفا يف ال�صف ينتظر
دوره فلما جاء �أدي�سون مل يتذكر �أ�سمه
والحظ �أحد الواقفني بجانبه �إرتباكه
فذكره �أنه توما�س ادي�سون .وقد �صرح
وقتها �أنه مل ي�ستطع ان يتذكر �إ�سمه
حتى و�إن كانت حياته متعلقه على
ذلك.
 �أعتاد �أدي�سون �أن مي�ضي الليل وهويف خمتربه يعمل ،ويف �صباح يوم من
االيام وكان ينتظر �إفطاره لي�أكله  ،و�إذا
به ي�ست�سلم للنوم .ف�أراد �أحد م�ساعديه
ان ميازحه فو�ضع على املائدة التي
�أمامه الطبق وعليها ال�صحون الفارغه
بعد �أن �أكل هو طعامه .وملا �أ�ستيقظ
�أدي�سون ور�أى ال�صحون الفارغه و
فنجان القهوه الفارغ وفتات اخلبز،
فظن �أنه �أكل قبل �أن ينام فرتاجع
قليال عن املائدة وتناول �سيجار ًا فا�شعله
ثم �أن�صرف ومل يخامره ال�شك يف �شئ.
ومل يعلم بحقيقه ماحدث �إال بعد ما
�أنفجر م�ساعديه من ال�ضحك .
 �سال �أحدهم الفيل�سوف ديوجيني�سهل تعرف ما هي احلكمه يف �إح�سان
النا�س وت�صدقهم على �أ�صحاب العاهات
وعدم اح�سانهم وت�صدقهم عليكم انتم
مع�شر الفال�سفه ؟ فرد عليه قائال� -:إن
احلكمه يف ذلك وا�ضحه لأن النا�س
مت�أهلون وم�ستعدون للعمي والعرج
وغريها من العاهات  ،ولكن لي�س
جميعهم مت�أهلون لأن يكونوا فال�سفه .
 �أين�شتاين كان يكره النظام يفحياته ويقال انه غادر خمتربه يوم ًا
وغلق الباب وكتب عليه (غري موجود
الأن و�س�أعود بعد قليل) وعندما عاد
ملختربه وقر�أ العباره قال -:ح�سنا
�س�أعود اليه بعد قليل.

�سائقة حافلة ت�ساعد
ً
م�شردا!!..

وفرت ناتايل بارني�س ،التي تعمل
يف قيادة احلافالت ،مكان نوم �آمن
مل�رشد فقد املنزل الذي كان ي�سكن
فيه ،كما ا�شرتت له �إمدادات وقدمت
له الطعام.

ن�رش موقع "Airline
 "Ratingsاملتخ�ص�ص
بخدمات ال�سفر تقييما
جديدا لأف�ضل �رشكات
الطريان لهذا العام.
ووفقا للتقييم الذي
�شارك فيه عدد من خرباء
ال�سالمة اجلوية ومالكو
�رشكات �سياحية و�أخذت
فيه �آراء �آالف امل�سافرين ،فقد حلت
اخلطوط اجلوية ال�سنغافورية يف
املرتبة الأوىل ،ملا تقدمه من رفاهية
ومميزات مل�سافريها ،ف�ضال عن
العديد من اجلوانب التي تفوقت فيها
على باقي �رشكات الطريان.
و�أو�ضح رئي�س حترير "Airline
 "Ratingsالذي �أجرى التقييم �أن
امل�سافرين اختاروا هذه ال�رشكة
كونها مميزة يف كل �شيء ،ودائما
تقدم كل ما هو جديد ،فهذا العام

مثال� ،أطلقت �أطول رحلة جوية دون
توقف بني �سنغافورة ونيويورك.
ويف املركز الثاين للت�صنيف جاءت
�رشكة "،"Air New Zealand
وتلتها �رشكة " "Qantasالأ�سرتالية.
ويف املراتب الـ  10الأوىل ،جاءت-:
اخلطوط اجلوية القطرية ،و"Virgin
 ،"Australiaوطريان الإمارات،
و" "All Nippon Airwaysو"EVA
 ،"Airو"،"Pacific Airways
واخلطوط اجلوية اليابانية

النمل ي�أخذ �إجازة مر�ضية لوقاية م�ستعمرته!!..

يعتقد العلماء مبعهد العلوم
والتكنولوجيا يف النم�سا �أن النمل
يغي �سلوكه عندما يتعر�ض مل�سببات
رّ
الأمرا�ض ،وي�أخذ �إجازة مر�ضية كما
يف عامل الب�رش لكي يحمي م�ستعمرته.
ويعتقد �أن هذه الدرا�سة التي ن�رشت
ُ
بدورية "�ساين�س" هي الأوىل التي تظهر
�أن احليوانات ت�ستطيع تغيري �سلوكها
لوقف انت�شار الأمرا�ض املعدية
مبجتمعاتها املت�شابكة .و�أو�ضح
الباحثون �أن النمل يقوم بحركة
متوازنة للتوا�صل مع بع�ضه البع�ض
ومينع الأمرا�ض من املرور من �أجل �أن
ت�ستمر جمتمعاته يف العمل.
وهذه املجتمعات معقدة حيث
تنق�سم هذه احل�رشات ملجموعات
خمتلفة ح�سب �أعمارها و�أدوارها.
�إذ �أن منل التمري�ض ال�شاب يعتني
بال�صغار بينما يغامر العمال الأكرب
�سنا باخلروج من الع�ش جلمع الغذاء.
وهذا العامل هو الأكرث احتماال لنقل
املر�ض �إىل امل�ستعمرة.
وبعد �إجراء بع�ض التجارب
الختبار ت�أثر �سلوك النمل العامل يف

 22م�ستعمرة يف وجود
م�سبب مر�ضي هو نوع من
الفطر ،وا�ستخدام كامريات
بالأ�شعة حتت احلمراء
لدرا�سة حتركاتها ،وجد
الباحثون �أن النمل العامل
ت�رصف ب�شكل وقائي �أو
بطريقة مرنة من �أجل
حماية م�ستعمرته من
املر�ض وخا�صة امللكة واملمر�ضني.
و�أو�ضحت �سيلفيا كرمير الباحثة
باملعهد املذكور �أن النمل يغري طريقة
تفاعله ومع من يتفاعلون .والأكرث
من ذلك �أن هذا التفاعل ي�شكل عملية
م�شابهة للتطعيمات بني الب�رش.
واعتربت امل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة
ناتايل �سرتوميت قيام واحدة من النمل
بعزل نف�سها عن الآخرين مقابال لأخذ
يوم �إجازة من العمل ،مبعنى �أنها
تقلل احتكاكها بزميالتها العامالت
املتلوثة .وعلقت �سرتوميت على ذلك
بت�سا�ؤلها :هل ميكن لنا نحن الب�رش،
عندما ن�شعر بالذنب �أحيانا �إذا رف�ضنا
الذهاب للعمل عندما ي�صيبنا املر�ض،
�أن نتعلم �أي �شيء من هذا النمل الذكي؟
و�أ�ضاف د .لوران كيلر �أ�ستاذ علم
البيئة التطوري بجامعة لوزان يف
�سوي�رسا �أن من املنطقي بيولوجيا
واقت�صاديا للأ�شخا�ص الذين يعانون
من مر�ض معد البقاء باملنزل �إىل �أن
ي�شفوا بدال من القدوم �إىل العمل ونقل
العدوى لزمالئهم.

�أنقذ �أمه من املوت فتحول لبطل على تويرت

ذكرت �صحيفة "�سبق" ال�سعودية،
�سعوديا قام بعملٍ نبيل
�شابا
�أن
ً
ً
جتاه والدته لي�ساهم يف �إنهاء
معاناتها مع املر�ض ،وهو الأمر
الذي تناوله رواد موقع تويرت
بالثناء وال�شكر ،طالبني له الأجر
من الله.
وقالت �صحيفة �سبق� ،إن ال�شاب
"حمدان و�سيالن الهاليل" البالغ
عاما) ،تربع ب�إحدى كليتيه لوالدته ،بعد �أن ظلت تعاين من
من العمر(27
ً
الف�شل الكلوي طوال العامني املا�ضيني.و�أ�ضافت "�سبق" ،ب�أن الهاليل خ�ضع
للفحو�ص الالزمة قبل �إجراء عملية الزراعة ،يف مدينة امللك عبدالله الطبية
مبكة املكرمة ،ومت الت�أكد من مطابقة الفحو�ص ،وتكللت العملية بنجاح.
واعتربت ال�صحيفة �أن الهاليل وما قام به يعد �أحد مظاهر الرب بالوالدين ،التي
يجب �أن ت�سود يف املجتمعات.
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