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الرئي�س ا�سيا�س افورقي يبعث ر�سائل اىل الر�ؤ�ساء مبنا�سبة العام اجلديد �شرطة املرور تدعو �إىل ت�ضافر اجلهود للحد من احلوادث

فخامته يدعواملجتمع الدويل لرفع احلظر
وانهاء احتالل االرا�ضي ال�سيادية االرترية

فخامة الرئي�س ا�سيا�س
بعث
افورقي ر�سائل اىل ر�ؤ�ساء الدول
واحلكومات مبنا�سبة العام اجلديد،
دعا فيها املجتمع الدويل لتحمل
م�س�ؤوليته بالعمل على رفع احلظر
اجلائر املفرو�ض على ارتريا منذ
�سبع �سنوات ،وانهاء احتالل االرا�ضي
ال�سيادية االرترية.
وقال الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
ر�سالته "لقد م�ضى اربعة ع�رش عاما
منذ �أن �صدر قرار ب�شان ق�ضية احلدود
االرترية -االثيوبية ،م�شدد ًا على
وجوب اتخاذ خطوات هامة النهاء
انتهاك االرا�ضي ال�سيادية االرترية
،والدمار الذي ينفذ ب�سببها واحرتام
�سيادة القانون".
وا�شار فخامته اىل ان ال�شعب االرتري
ظلم كثري ًا من قبل االمم املتحدة وجمل�س
االمن الدويل يف ال�سنوات ال�ستني
املا�ضية ،مو�ضح ًا بان التمادي يف
اخلط�أ بدال من ت�صحيحه وتعوي�ض
ال�شعب االرتري ال يعفي جمل�س االمن
الدويل عن م�سئوليته.
وحول احلظر غري القانوين واجلائر
او�ضح الرئي�س ا�سيا�س افورقي يف
ر�سالته ،ان احلظر الذي فر�ض با�سم
جمل�س االمن على ال�شعب االرتري
قبل �ست �سنوات ،باجراء ال�ضغوطات

�شرطة مرور االو�سط تدعو لتوخي احلذر
للحد من احلوادث املرورية �أ ثناء الأعياد

والت�ضليل مل يكن له اي دليل او ا�سا�س
قانوين بل كان م�ؤامرة للحيلولة دون
دفاع حكومة و�شعب ارتريا عن �سيادتهما
 ،والآن اي�ضا يكرر جمل�س االمن اخطائه
مبوا�صلة احلظر نتيجة ال�ضغوطات التي
يقوم بها ا�صحاب اجندة احلظر رغم

جتلي احلقيقة وو�ضوحها للعامل.
وذكر ان هذه الظلم ا�ضافة اىل احتالل
االرا�ضي ال�سيادية يت�سبب با�رضار ال
تعو�ض ب�سهولة على ال�شعب االرتري،
داعيا جمددا جمل�س االمن لت�صحيح
اخطائه دون تاخري.

مكتب اجلبهة ال�شعبية بالإقليم الأو�سط يقيم �أن�شطته

�أعلن مكتب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف الإقليم
الأو�سط عن ا�ستعداده للقيام بتنفيذ
�أن�شطة خمتلفة هذا العام خا�صة يف
جمايل التوعية والتنظيم.
و �أو�ضح التقرير املقدم يف االجتماع
التقييمي الذي عقد يف ال�سابع
والع�رشين من دي�سمرب اجلاري ،
�أو�ضاع اخلاليا والكوادر وتو�سيع
الأن�شطة ،وزيارات الأقاليم وحمالت
النفري اجلماعي  ،كما �أكد العمل على

دعت �رشطة املرور الأرترية املواطنني عامة �إىل م�ضاعفة اجلهود املن�سقة للحد
من احلوادث املرورية التي انخف�ضت بالفعل هذا العام بن�سبة مئوية بلغت �إىل
�أكرث من  5%مقارنة مع العام ال�سابق.
و �أفاد مكتب العالقات العامة يف �رشطة �إرتريا عن م�رصع � 124شخ�صا و�إ�صابة
�أكرث من  1500بجروح طفيفة �أوبليغة �،إ�ضافة �إىل الأ�رضار التي حلقت باملمتلكات
والتي قدرت ب  71مليون نقفة يف  4024من احلوادث املرورية التي وقعت هذا
العام.
و �أ�شار تقرير ال�رشطة �إىل �أن عدم احرتام قوانني املرور عامة ،كان العامل
الرئي�س لتلك احلوادث  ،وخا�صة ممار�سة القيادة �أثناء ال�سكر واالت�صاالت
اخلا�صة بالهاتف النقال �أثناء القيادة وعدم مراعاة �إعطاء الأولوية وزيادة
احلمولة وعدم االهتمام بالتفتي�ش الدوري لل�سيارات ......كان من �أهم الأ�سباب
الرئي�سية للحوادث التي �أدت �إىل �أ�رضار اقت�صادية واجتماعية ج�سيمة.
ويف هذا ال�سياق ميكن �أن نذكر احلادث املروري املروع الذي وقع يف التا�سع
والع�رشين من �أكتوبر من هذا العام  ،وذلك عندما انحرفت حافلة للركاب عن
الطريق يف طريق دقمحري� -أ�سمرا باعتباره من �أكرث احلوادث املروعة ،والذي
�أ�سفر عن م�رصع � 18شخ�صا من املواطنني .

تقوية الت�أطري والتنظيم وت�صحيح
�أوجه الق�صور من خالل عمليات �إعادة
التنظيم التي يقوم بها با�ستمرار.
كما بحث االجتماع التقرير املقدم
 ،م�ؤكدا �أهمية العمل على موا�صلة
جهود حت�سني احلياة املعي�شية
للمواطنني ،وتنظيم العمليات
اخلا�صة بتوفري املياه و�إيجارات
املنازل ومتابعة �أو�ضاع املوا�صالت
وتعرفتها.
و�شدد رئي�س اجلبهة ال�شعبية

للدميقراطية والعدالة يف الإقليم
الأو�سط ال�سيد /يو�سف �صائغ يف
ختام االجتماع على �أهمية تعزيز دور
املواطنني عامة ،والأع�ضاء والكوادر
خا�صة للدفع باالجنازات التي حتققت
هذا العام عرب الت�صدي والتن�سيق
القويني.
كما قامت مكاتب اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة يف كل من
مديريات هيكوتة ومقلو و�أغوردات
بتقييم �أن�شطتها للعام املن�رصم .

دعا قائد �رشطة املرور يف الإقليم
الأو�سط املقدم تاد�سي برهاين املواطنني
�إىل توخي احليطة واحلذر للحد من
احلوادث املرورية �أثناء �أعياد امليالد
ور�أ�س ال�سنة.
وقد �أو�ضح يف ت�رصيح لوكالة الأنباء
ب�أن االهمال وال�سكر وعدم �إعطاء
الأولوية والقيادة دون رخ�صة ولعب
الكرة يف الطرقات تعترب يف مقدمة
الأ�سباب الرئي�سية امل�ؤدية �إىل احلوادث
املرورية.
كما �شدد على �رضورة �أخذ احليطة
واحلذر �أثناء الأعياد حيث ت�شهد حركة
مرورية ن�شطة للحيلولة دون وقوع
حوادث قد ينتج عنها الوفاة �أواالعاقة واخل�سائر املالية منها والعينية.
كما �أ�شار �سيادته �إىل وقوع �أكرث من �ألفني من احلوادث املرورية يف الإقليم
الأو�سط هذا العام� ،أ�سفرت عن مقتل � 57شخ�صا و�إ�صابة  186بجروح بليغة و 488
بجروح طفيفة ودمار يف املمتلكات التي تقدر ب�أكرث من  44مليون نقفة..

قندع :تنفيذ �أعمال البنى
التحتية بكلفة  23مليون نقفة
�أعلن مدير مديرية قندع ال�سيد  /عمر يحيى عن تنفيذ خمتلف الربامج
يف جمال البنية التحتية هذا العام بتكلفة بلغت �أكرث من  23مليون نقفة
باملديرية.
و�أو�ضح ب�أن الربامج �شملت �إر�ساء م�شاريع املياه التي تعمل بالطاقة
ال�شم�سية يف �ضواحي متكل ابيت ودنغولو وحمابار،و�صيانة م�صادر املياه
يف قندع وبناء ال�سدود الهادفة �إىل توفري املياه اجلوفية يف يف �ضاحيتي
نفا�سيت وامباتكال وبناء عيادة يف امباتكال ومد خطوط الكهرباء لإنارة
ال�شوارع مل�سافةكيلومرت ون�صف يف مدينة قندع ومد �أعمدة الكهرباء و�أنابيب
املياه وت�شييد ال�سدود واخلزانات يف عد �شوما.
كما �أ�شاد�سيادته بامل�شاركة ال�شعبية امل�شهودة يف كل الربامج املنفذة
 ،مو�ضحا عن تنفيذ �أن�شطة فاعلة يف جمال ا�صحاح البيئة وحفظ املياه
وحماية الرتبة وحرا�سة املحميات الطبيعية .
وحول الربامج املعدة للعام � ، 2017أو�ضح ال�سيد/عمر يحيى ب�أن
الربامج �ست�شمل ت�أطري مربي النحل و�أبقار الألبان والعاملني يف تنمية
الب�ساتني يف جمعيات ،وكذلك بناء ال�سدود لتوفري املياه اجلوفية يف
حمابار ولعينت وظريت ودما�س وعد �شوما و�صيانة احلواجز واملدرجات
التي تنجرف با�ستمرار عن طريق الآليات يف متكل ابيت و�شبح وع�سو�س وعد
�شوما والقيام باعادة توزيع الأرا�ضي الزراعية يف مدينة قندع بعد درا�ستها
عن طريق اللجان املخت�صة.
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بوركينا فا�سو تقيل قائد اجلي�ش بعد �سل�سلة هجمات دامية رو�سيا تتوعد �أمريكا بالرد �إذا
فر�ضت عليها عقوبات جديدة

قالت حكومة بوركينا فا�سو يف
بيان �إن رئي�س البالد روت�ش مارك
كري�ستيان كابوري �أقال رئي�س
�أركان اجلي�ش باجنرينوما زاجري
اول ام�س الأربعاء بعد �سل�سلة
الهجمات الدامية التي نفذها
مت�شددون و�شملت هجمات على
قوات الأمن.
ومل يذكر البيان �سبب �إقالة
زاجري وتعيني �صادو �أومارو بدال

منه .ورئي�س �أركان اجلي�ش اجلديد
كان ي�شغل يف ال�سابق من�صب
املفت�ش العام للقوات امل�سلحة لكن
م�صادر ع�سكرية قالت �إن الهجمات
التي �شهدتها البالد كانت ال�سبب
يف قرار الإقالة..
وكان من النادر وقوع هجمات يف
بوركينا فا�سو قبل الهجوم الذي
�شنه مقاتلون على �صلة بالقاعدة
على فندق يف العا�صمة واجادوجو

والذي �أ�سفر عن مقتل � 29شخ�صا يف
يناير املا�ضي.
و�شهدت البالد منذ ذلك احلني عدة
هجمات قرب حدودها ال�شمالية مع
مايل منها هجوم وقع هذا ال�شهر
قتل فيه م�سلحون جمهولون نحو
 12فردا من قوة مكافحة الإرهاب
اخلا�صة التابعة للجي�ش.
واملتطرفون ن�شطون يف مايل
وتقول ال�سلطات يف بوركينا فا�سو
�إنها قلقة من �أن ت�صبح احلدود
ال�صحراوية الطويلة بني البلدين
نقطة عبور.
ويتعامل جي�ش بوركينا فا�سو
كذلك مع �آثار حماولة انقالب فا�شلة
قام بها جنود من حر�س الرئا�سة يف
�سبتمرب �أيلول العام املا�ضي.
وقالت احلكومة يف �أكتوبر
�إنها �أف�شلت حماولة
املا�ضي
انقالب جديدة لأفراد �سابقني من
الوحدة ذاتها وهي ركيزة حلكم
الرئي�س ال�سابق بليز كومباوري
قبل �أن تطيح به متظاهرون يف
عام  2014ب�سبب حماوالته تعديل
الد�ستور لتمديد حكمه الذي دام 27
عاما.

ايران :احلر�س الثوري يخترب «ا�س  »300يف اخلليج
ك�شفت معلومات ر�سمية يف �إيران
اول �أم�س االربعاء ،عن توجيه
�سل�سلة حتذيرات �إىل �سالح اجلو
الأمريكي من جانب قوات تابعة
لـ «احلر�س الثوري» خالل �إجرائها
مناورات �صاروخية يف مياه
اخلليج �شملت اختبار �صواريخ
«�أ�س  »300الرو�سية املتطورة
يف جزر �أبو مو�سى وطنب الكربى
وطنب ال�صغرى.
و�سبق �أن تطور هذا النوع
من احلوادث بني اجلانبني �إىل
احتكاكات على رغم توقيع
االتفاق النووي مع الدول ال�ست
الذي علقت عليه �آمال يف �أو�ساط
الإيرانيني بتخفيف حدة املواجهة
مع الأمريكيني.
ور�أى معلقون يف طهران �أن
الإعالن عن توجيه حتذيرات �إىل
القوات الأمريكية يف املنطقة،
ي�شكل ر�سالة �إىل الداخل مفادها
�أنه ال ميكن الركون �إىل نيات
الغرب� ،إ�ضافة �إىل �أن ذلك ي�ساهم
يف دفع �أن�صار التيار املت�شدد �إىل
الإبقاء على جهوزيتهم ملواجهة
«املخططات» الأمريكية.
و�أعلن م�س�ؤولون ع�سكريون
�إيرانيون� ،أن «مقر خامت الأنبياء»
التابع لـ «احلر�س» وجه «حتذير ًا

�إیل طائرات ومقاتالت �أمريكية
موجودة يف مياه اخلليج ،طالب ًا
منها عدم االقرتاب من منطقة
عمليات جترى فيها مناورات
�صاروخية حتت �إ�رشافه».
وقال عبا�س فرج بور الناطق
با�سم املناورات التي ت�شارك فيها
وحدات من اجلي�ش الإيراين و
«احلر�س الثوري»� ،إن ما جمموعه
 12حتذير ًا وجهت �إىل طائرات
خالل الأيام الثالثة املا�ضية من
االقرتاب من منطقة العمليات»،
و�أكدت م�صادر مطلعة الحق ًا �أن
«التحذيرات وجهت �إىل طائرات
�أمريكية موجودة يف املنطقة».

ومل يعلن اجلانب الأمريكي عن
حتذيرات تلقاها من «احلر�س»
�أو ر�صده مناورات �صاروخية
�إيرانية ،فيما قللت م�صادر �إيرانية
مطلعة من �أهمية هذه التحذيرات
ور�أت �أنها «طبيعية يف مثل هذه
املناورات ومتار�س من جانب كل
القوات املوجودة يف املنطقة».
و�أ�ضافت امل�صادر �أن «االحتكاك
مع القوات الأمريكية املوجودة
يف املنطقة لي�س هدف ًا للمناورات،
لكنه ي�أتي �ضمن ر�سائل موجهة
�إىل هذه القوات تفيد بجهوزية
وا�ستعداد للمواجهة من جانب
�إيران يف حال تطور �أي احتكاك».

الهند :خروج قطار عن الق�ضبان ي�ؤدي اىل �إ�صابة �61شخ�صاً
الهندية
ال�رشطة
قالت
وم�س�ؤولون بال�سكك احلديدية �إن
قطارا خرج عن الق�ضبان يف �شمال
البالد اول ام�س الأربعاء مما �أ�سفر
عن �إ�صابة � 61شخ�صا يف ثالث
حادث من نوعه خالل ال�شهور
الأخرية وهو ما �أثار خماوف ب�ش�أن
�سالمة �شبكة القطارات املتقادمة
بالبالد.
وخرج القطار عن الق�ضبان
قرب مدينة كانبور يف �إقليم �أوتار

برادي�ش يف وقت مبكر من �صباح
اول ام�س الأربعاء.
وقال �آنيل كومار �ساك�سينا
املتحدث با�سم ال�سكك احلديدية
الهندية "�أحدث تقدير لدينا هو
�إ�صابة � 61شخ�صا منهم اثنان
جروحهم بالغة".
و�أو�ضح �أن القطار كان قد خرج
لتوه من حمطته وكانت �رسعته
"بطيئة نوعا ما".
و�أظهرت لقطات تلفزيونية من

موقع احلادث عربات قطار ملتوية
ومقلوبة .كما ظهرت عربتان وقد
�سقطتا من فوق ج�رس داخل قناة
�صغرية .و�شوهد ركاب يلتقطون
�أمتعتهم بجوار العربات.
ونظام �سكك احلديد املتهالك يف
الهند هو رابع �أكرب نظام من نوعه
يف العامل .ويعمل يف �إطاره 11
�ألف قطار يوميا من بينها 7000
قطار ركاب ي�ستقلها �أكرث من 20
مليون راكب

تعهدت رو�سيا بالرد على وا�شنطن
يف حال فر�ضت عقوبات اقت�صادية
جديدة عليها.
وقال ال�سناتور اجلمهوري
الأمريكي لينزي جراهام �إن
رو�سيا والرئي�س فالدميري بوتني
يجب �أن يتوقعا عقوبات �صارمة
بعد الهجمات الإلكرتونية خالل
االنتخابات الرئا�سية التي فاز بها
دونالد ترامب.

ويف مو�سكو قالت املتحدثة با�سم
وزارة اخلارجية الرو�سية ماريا
زاخاروفا "�سئمنا من الكذبة ب�ش�أن
" املت�سللني الرو�س"
والتي ت�صدر من �أعلى درجات
ال�سلطة يف الواليات املتحدة".
كما و�صفت التقارير عن عقوبات
جديدة حمتملة ب�أنها "ا�ستفزاز
موجه من البيت الأبي�ض.

رو�سيا :بوتني ي ّعني �أناطويل
�أنطونوف نائبا لوزير اخلارجية
وقع الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني مر�سوما بتعيني �أناطويل
�أنطونوف ،الذي �شغل من�صب
نائب وزير الدفاع ،نائبا لوزير
اخلارجية الرو�سي.
و�أو�ضحت اخلارجية الرو�سية �أن
�أنطونوف �سيتوىل مهام املن�صب
اجلديد املتعلقة بالإ�رشاف على
امل�سائل العامة ذات ال�صلة
بالأمن الع�سكري ال�سيا�سي.
كما وقع الرئي�س بوتني مر�سوما
ين�ص على زيادة عدد نواب وزير
اخلارجية من � 9إىل .10
وكان �أناطويل �أنطونوف �شغل
من�صب نائب وزير الدفاع ،منذ
فرباير من العام  ،2011حيث
كان م�س�ؤوال عن م�سائل التعاون
وتنظيم
الدويل
العك�رسي
االت�صاالت بني وزارة الدفاع
الرو�سية ووزارات الدفاع لدول
�أجنبية.

وقبل ذلك ،عمل رئي�سا لق�سم
�ش�ؤون الأمن ونزع ال�سالح،
بوزارة اخلارجية.
ويتمتع �أنطونوف ،الذي
عمل يف �أجهزة تابعة لوزارة
اخلارجية يف االحتاد ال�سوفيتي
واالحتاد الرو�سي لأكرث من 30
عاما ،بخربات وا�سعة يف عمليات
التفاو�ض .وكان على ر�أ�س عدد
من الوفود احلكومية الرو�سية يف
مفاو�ضات خمتلفة ،مبا يف ذلك
املفاو�ضات مع دول "جمموعة
الـ "8واملفاو�ضات حول معاهدة
عدم انت�شار الأ�سلحة النووية
وحول تنفيذ اتفاقيات حظر
الأ�سلحة الكيميائية ،كما تر�أ�س
الوفد الرو�سي يف املفاو�ضات مع
الواليات املتحدة ب�ش�أن املعاهدة
اجلديدة للحد من الأ�سلحة
الهجومية اال�سرتاتيجية.
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ال�سودان :ا�ستحداث من�صب رئي�س وزراء عمان تن�ضم للتحالف الإ�سالمي
الذي تقوده ال�سعودية

�أجاز الربملان ال�سوداين اول
ال د�ستوري ًا
ام�س الأربعاء تعدي ً
ي�ستحدث من�صب رئي�س وزراء
يعينه رئي�س اجلمهورية.
وجاء يف التعديل الذي حاز
على �إجماع  387نائب ًا ح�رضوا
اجلل�سة من �أ�صل  425نائب ًا يف
الربملان ال�سوداين وتلته رئي�سة
جلنة الت�رشيع يف الربملان
ال�سيدة /بدرية �سليمان «يعني

رئي�س اجلمهورية رئي�س ًا للوزراء
ويكون م�س�ؤو ً
ال عن ال�سلطة
التنفيذية يف البالد وم�س�ؤو ً
ال
�أمام رئي�س اجلمهورية».
ت�أتي التعديالت الد�ستورية
بتو�صية من حوار دعا له
الرئي�س عمر الب�شري حلل
�أزمات ال�سودان االقت�صادية
وال�سيا�سية ،و�إيقاف احلرب يف
�أقاليم دارفور وجنوب كردفان

والنيل الأزرق.
واختتم احلوار الذي قاطعته
رئي�سة
معار�ضة
�أحزاب
واحلركات التي تقاتل احلكومة
يف �أكتوبر املا�ضي .لكن التعديل
مل مينح رئي�س الوزراء حق
تعيني حكومته و�إمنا �أبقاه يف
يد الب�شري .وجاء فيه «يو�صي
لرئي�س اجلمهورية ب�إعفاء �أي
وزير قومي �أو وزير دولة».
ون�ص على �أن «ي�شكل رئي�س
وفاق
حكومة
اجلمهورية
وطني تتوىل ال�سلطة التنفيذية
القومية حتى قيام االنتخابات
وتكوين احلكومة اجلديدة يف
عام  .»2020ويحكم ال�سودان
الآن بد�ستور انتقايل �صيغ يف
العام  2005عقب توقيع اتفاق
ال�سالم الذي �أنهى احلرب الأهلية
بني �شمال ال�سودان وجنوب
ال�سودان و�أف�ضى االتفاق �إىل
�أن ي�صبح جنوب ال�سودان دولة
م�ستقلة.

ال�سجن خم�سة �أعوام لزعيم باملعار�ضة يف الكونغو الدميقراطية
ق�ضت حمكمة يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية ب�سجن زعيم
�سيا�سي معار�ض خم�سة �أعوام وهو
حكم يهدد املحادثات متعددة
الأطراف التي تهدف �إىل تنظيم
انتخابات رئا�سية العام القادم.
جورجي�س
املحامي
وقال
كابيامبا النا�شط يف جمال حقوق
الإن�سان والذي ح�رض املحاكمة �إن
املحكمة ر�أت �أن فرانك ديوجنو
رئي�س حزب حركة لومومبي�ست
التقدمية مذنبا بتهمة احتجاز
ثالثة جنود ب�شكل غري قانوين
خالل احتجاجات عنيفة الأ�سبوع

املا�ضي يف العا�صمة كين�شا�سا
�أ�سفرت عن مقتل الع�رشات.
�أ�ضاف املحامي لرويرتز �أن
ديوجنو مل يتمكن من الدفاع
عن نف�سه ب�سبب تدهور حالته

ال�صحية وو�صف قرار ال�سجن
ب�أنه "�سيا�سي متاما" .ونفت
احلكومة �أن يكون احلكم له
دوافع �سيا�سية.
ي�أتي احلكم يف الوقت
الذي يقول فيه ممثلون عن
االئتالف احلاكم بزعامة
الرئي�س جوزيف كابيال
الرئي�سية
واملعار�ضة
بالبالد �أنهم يقرتبون من
التو�صل التفاق �سيرتك مبوجبه
كابيال ال�سلطة بنهاية  2017بعد
انتخابات الختيار من يخلفه.

لبنان :الربملان مينح ثقته حلكومة احلريري

منح الربملان اللبناين ثقته
حلكومة الرئي�س �سعد احلريري
ب�أغلبية � 87صوتا من جملة 92
نائبا �شاركوا يف اجلل�سة ،حيث
تواجه احلكومة عدة حتديات
�أهمها �إعداد قانون انتخابي
يحظى مبوافقة الأطراف و�سط
تفاوت يف مواقفها.
وحجب اجلل�سة �أربعة نواب،
وهم ثالثة من حزب الكتائب
بزعامة �سامي اجلميل الذي مل
ميثل حزبه يف احلكومة ،والنائب
خالد ال�ضاهر ،فيما امتنع نائب

اجلماعة الإ�سالمية عماد احلوت
عن الت�صويت.
وكان من �أبرز الغائبني عن
اجلل�سة رئي�س كتلة تيار امل�ستقبل
ف�ؤاد ال�سنيورة الذي �أو�ضح يف
بيان وجوده خارج البالد ،و�أنه
مينح ثقته للحكومة.
وقد عقد جمل�س النواب على
مدى يومني جل�سة مناق�شة البيان
الوزاري لأوىل حكومات عهد
رئي�س اجلمهورية مي�شال عون،
حيث قدم النواب من خمتلف الكتل
الربملانية املمثلة يف جمل�س

الوزراء مداخالت ات�سمت بطابع
نقدي "ناعم" لبيان "حكومة
ا�ستعادة الثقة" الوزاري.
و�أكد احلريري يف رده على
مداخالت النواب عزم حكومته
على حتقيق الأولويات التي
حددها بيانها الوزاري ،ومنها
�إعداد قانون جديد لالنتخابات
النيابية املقرر �إجرا�ؤها الربيع
الف�ساد
ومكافحة
املقبل،
وحماية الق�ضاء وحت�صينه من
التدخالت.
لكن طموحات احلريري قد
ت�صطدم بعقبات �سيا�سية� ،أبرزها
غياب الإجماع الوطني على �شكل
وم�ضمون قانون االنتخابات
النيابية ،حيث تتعدد وجهات
الكيانات
ومقرتحات
نظر
ال�سيا�سية املتمثلة يف احلكومة
بني من يطالب بقانون انتخابي
على �أ�سا�س الن�سبية ،ومن
يدعو لقانون خمتلط يجمع بني
االقرتاع الأكرثي والن�سبي ومن
يتحفظ على االقرتاحني ،ورابع
يريد العمل بالقانون االنتخابي
املعروف با�سم قانون ال�ستني.

�أعلنت ال�سعودية ر�سم ًيا عن
ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل التحالف
الإ�سالمي الع�سكري ملحاربة
الإرهاب ،والذي ي�ضم يف ع�ضويته
 41دولة ،ومت ت�أ�سي�سه يف الريا�ض
العام املا�ضي ،فيما �أعرب الأمري
حممد بن �سلمان ويل ويل العهد
ال�سعودي عن تقديره للقيادة
العمانية على دعم جهود اململكة يف
ُ
حماربة الإرهاب.
و�أفادت وكالة الأنباء ال�سعودية
�أن حممد بن �سلمان تلقى ر�سالة
من الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع يف �سلطنة عمان ،بدر بن
�سعيد البو�سعيدي ،تت�ضمن ان�ضمام
الإ�سالمي
للتحالف
ال�سلطنة
الع�سكري.
وقد ثمن الأمري حممد بن �سلمان
هذا املوقف و�أعرب عن تقديره
للقيادة يف �سلطنة عمان على دعم
جهود اململكة العربية ال�سعودية يف
قيادة التحالف الإ�سالمي الع�سكري
ملحاربة الإرهاب.
يذكر �أن �سلطنة عمان تعد
الدولة الواحدة والأربعني التي
تن�ضم للتحالف الإ�سالمي الع�سكري
ملحاربة الإرهاب.
وي�أتي �إعالن �سلطنة عمان بعد عام
من �إعالن الأمري حممد بن �سلمان،

عن ت�أ�سي�س التحالف الع�سكري
الإ�سالمي  -يف دي�سمرب 2015-
لي�ؤكد حر�ص العامل الإ�سالمي على
حماربة الإرهاب ،الذي ت�رضر منه
العامل الإ�سالمي �أو ًال ،قبل املجتمع
الدويل.
وبد�أ التحالف عمله عرب
�إن�شاء "مركز التحالف الإ�سالمي
الع�سكري" ،يف الريا�ض ،وذلك
من �أجل تطوير الأ�ساليب واجلهود
ملحاربة الإرهاب يف العامل
الإ�سالمي ،ولتن�سيق اجلهود بني
الدول امل�شاركة بهدف االرتقاء
بالقدرات ملحاربة الإرهاب وكل ما
يزعزع �أمن دول العامل الإ�سالمي.
وك�شفت �إحدى وكاالت الأخبار
العاملية عن زيارة مرتقبة لويل
ويل العهد ال�سعودي ،الأمري حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز اىل �سلطنة
عمان يف غ�ضون الأ�سابيع القادمة.
ونقلت م�صادرعن من �أ�سمته
بامل�صدر الر�سمي املطلع ،ب�أن
زيارة االمري حممد بن �سلمان تهدف
للتن�سيق وعمل الرتتيبات الالزمة
لزيارة �سيقوم بها امللك �سلمان بن
عبدالعزيز لل�سلطنة ،من املتوقع
�أن تهدف �إىل تعزيز التعاون
الأمني والع�سكري واالقت�صادي بني
البلدين.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
عبده �صالح علي
		
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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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.

من اللطيف �أن تخرج يف نزهة برفقة كلب �إىل جانبك ،لكنه ال ي�ستطيع �أن يحمل عنك عبء
�شئ� ،سوف يبقى يدور حولك ويهز ذيله ،لهذا ،ف�إن فكرة هذا الروبوت الذي �ستتعرف عليه
تعرف على الروبوت  ،Cowarobot R1الروبوت الذي يتخذ �شكل
الآن ،تبدو مثرية جد ًا؛
ّ
احلقيبة ،ويالحقك �أينما ذهبت مثل كلب خمل�ص ،ي�أتي �إليك حني تنادي عليه ،ميكنك �أن
حتظى بحقيبة ،و�صديق لطيف يف نف�س الوقت.
الروبوت احلقيبة يناف�س الكالب على قلبك
هناك ميزات لهذا الروبوت احلقيبة على عك�س الكالب ،فهو ي�ستطيع مالحقتك ب�شكل
�أوتوماتيكي دون �أن ت�سبب الروائح املثرية لالهتمام ت�شتته ،كما �إنه ي�ستطيع �أن يعرث
عليك �إن تاه بف�ضل خدمة حتديد املواقع  GPSاملوجودة به ،بالإ�ضافة �إىل حمله ملجموعة
من البطاريات التي ال تكتفي مبده بالطاقة ملا يزيد عن � 12ساعة ،بل ت�ستطيع �أن ت�شحن
�أجهزتك بالطاقة �إن �أردت ذلك �أي�ض ًا� ،سوف يبقى �إىلجانبك بكل �إخال�ص ويف جمال ر�ؤيتك
اجلانبي ،ويتفادى العقبات مبهارة دون �أن تتعب �أنت نف�سك يف �أي �شئ.

روبوتات نانو تتحول �إىل "طبيب" ميكن بلعه!

املجهرية
تخ ّيل جي�ش ًا من الروبوتات
ّ
ال�صغرية التي يت�سع مليارات منها داخل
ملعقة �صغرية.
وتتجهز تلك الروبوتات لتُحقن يف �أكرث
املناطق احل�سا�سة يف اجل�سم ،مثل العقل
والقلب ،لإي�صال الأدوية مبنتهى الدقة �إىل
الأماكن التي حتتاجها ،كجي�ش من �أطباء
جراحني يعملون داخل اجل�سم.
ورغم �أن هذا اجلي�ش من روبوتات النانو
ال�صغرية هو �أقرب للخيال منه �إىل احلقيقة،
�إال �أنه قد ي�صبح واقع ًا قريب ًا بف�ضل جهود
املهند�س الطبي براد نيل�سون و�أفراد من
فريقه ،الذين عملوا على تطوير تلك التقنية
لعقد من الزمن يف املعهد الفدرايل ال�سوي�رسي
للتكنولوجيا .ويف حديث ل�شبكة �سي ان ان
ّ �،
أو�ضح نيل�سون التقنية قائالَ" :نحن ن�صنع
الروبوتات املجهرية التي تتم قيادتها داخل
ّ
تولد
اجل�سم با�ستخدام جماالت مغناطي�سية
خارجه".
و�ش ّبه نيل�سون روبوتات النانو التي �صممها
ببكترييا �إي .كوالي ،والتي تتنقل يف جمرى
الدم يف اجل�سم با�ستخدام ذيل .وتحُ ّرك
الروبوتات عن طريق ال�سيطرة على الذيل من
خارج اجل�سم.
ومت اختبار هذه التقنية يف املنطقة ال�سائلة

يف مقلة العني ،وهي �إحدى املناطق الأكرث
ح�سا�سية يف اجل�سم .وجنحت الروبوتات يف
�إي�صال مادة �إىل منطقة ال�شبكية لعالج م�شاكل
مرتبطة بالتقدم يف ال�سن ،مثل ال�ضمور يف
الع�ضالت ،والتي تت�سبب بالإ�صابة بالعمى.
وميكن ا�ستخدام تلك الروبوتات كبديل
لعمليات الق�سطرة ،نظر ًا �إىل قدرتها يف
الو�صول والتغلغل يف الأماكن الأكرث دقة يف
ي�سهل حركتها يف الدماغ والأمعاء
اجل�سم ،ما
ّ
الدقيقة وامل�سالك البولية .و�سهولة احلركة
هي من العوامل التي �أدت �إىل اعتبار تقنية
النانو ال�سالح الأول �ضد �أنواع ال�رسطان.
وبح�سب نيل�سون ،يحتاج الأطباء �إىل
يعرفهم على طريقة ا�ستخدام التقنية
تدريب
ّ
با�ستخدام نظام ت�شغيل ب�سيط ي�ستخدم مقب�ض
حتكّ م.
وي�ضيف نيل�سون قائالً" :بد�أ العاملون يف
جمال النانو باكت�شاف تطبيقات خمتلفة
للتقنية ،مثل معاجلة املياه وتنظيف
البيئة ،عن طريق توظيف مئات �أو �آالف
�أو املاليني من الروبوتات التي ت�سبح يف
امللوثة ".وعلى �سبيل املثال ،ميكن
املياه
ّ
ا�ستخدام تلك الروبوتات لتنظيف املياه عند
الت�رسيبات النفطية التي قد حت�صل عند نقل
النفط يف بواخر �ضخمة عرب املحيطات.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

زعيم كوريا ال�شمالية
يلغي االحتفاالت
مبيالد امل�سيح ويدعو
لالحتفال مبيالد جدته
دعا زعيم كوريا ال�شمالية كيم يونغ �أون الأقلية امل�سيحية يف بلده لتحويل احتفاالت عيد
امليالد �إىل احتفال بعيد ميالد جدته جونغ �سوك ولي�س بعيد ميالد امل�سيح..
وكانت جدته جونغ �سوك وهي من مواليد عام  ،1919نا�شطة �شيوعية وانخرطت يف
الع�صابات املناه�ضة لليابان ،وهي زوجة زعيم كوريا ال�شمالية الأول ،كيم �إيل �سونغ،
ووالدة الزعيم ال�سابق كيم جونغ �إيل وتعرف بـ”الأم املقد�سة للثورة” يف البالد.
وتعود الكوريون ال�شماليون على تكرميها من خالل زيارة قربها منذ وفاتها الغام�ضة عام
.1949
وذكر موقع نيويورك تاميز �أن زعيم كوريا ال�شمالية يكره �شجرة عيد امليالد لدرجة �أنه
�أ�صيب بالغ�ضب ال�شديد اجتاه كوريا اجلنوبية التي �أعلنت عام  2014ن�صب �أكرب �شجرة لعيد
امليالد على احلدود الكورية ال�شمالية اجلنوبية ،وخوفا من اندالع حرب ب�سبب ال�شجرة مت
�إلغاء امل�رشوع.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أنه رغم الكره ال�شديد الذي يكنه الزعيم ل�شجرة عيد امليالد ،جتد هذه
الأ�شجار تباع يف العا�صمة بيونغ يانغ  -وخا�صة يف املحالت التجارية واملطاعم الراقية
 -ولكنها جردت متاما من الرموز الدينية.

ق�صر قارون ..الذي خ�سف اهلل به الأر�ض!
يروي لنا القر�آن ق�صة قارون ،وهو
من قوم نبي الله مو�سى .لكن القر�آن
ال يحدد زمن الق�صة وال مكانها .فهل
وقعت هذه الق�صة وبنو �إ�رسائيل
ومو�سى يف م�رص قبل اخلروج؟ �أو وقعت
بعد اخلروج يف حياة مو�سى؟ �أم وقعت
يف بني �إ�رسائيل من بعد مو�سى؟
يحدثنا الله عن كنوز قارون فيقول
�سبحانه وتعاىل �إن مفاتيح احلجرات
التي ت�ضم الكنوز ،كان ي�صعب حملها
على جمموعة من الرجال الأ�شداء .ولو
عرفنا عن مفاتيح الكنوز هذه احلال،
فكيف كانت الكنوز ذاتها؟!
لكن قارون بغى على قومه بعد �أن �آتاه الله
الرثاء .فرمبا بغى عليهم بظلمهم وغ�صبهم
�أر�ضهم و�أ�شياءهم ،ورمبا بغى عليهم
بحرمانهم حقهم يف ذلك املال ،حق الفقراء
يف �أموال الأغنياء ،ورمبا بغى عليهم بغري
هذه الأ�سباب.
وكان �سبب معجزة املوىل وعطيته اخلا�صة
لقارون يعود �إىل طلب قارون نف�سه من �سيدنا
مو�سى �أن يدعو له ب�أن يرزقه ما ً
ال وفري ًا فمن
الله عليه بهذه النعمة التي جحدها بعد
ذلك.
ويوجد ق�رص قارون الذي خ�سف به الله
الأر�ض� ،إال بقايا قليلة منه موعظة للعاملني،
وكان يف الواجهة
يت�ضح
كما
بال�صور كر�سي
قارون مزخرف
بالذهب ،و�أ�سفل
كر�سي العر�ش
كبرية
حفرة
مظلمة ممتدة �إىل
�أ�سفل بعمق 3
�أدوار ،ويقال �إن
بها جثة قارون.
وكل �شيء يف

الق�رص كان من الذهب بالإ�ضافة �إىل مالب�سه،
كما وجدوا يف حجرته الوا�سعة م�ستندات من
ورق الربدي كُ تبت عليها ح�سابات و�أرقام ومت
نقلها للمتحف امل�رصي يف القاهرة ..فهل
هذه احل�سابات هي معادالت كان ي�ستخدمها
قارون يف حتويل الرتاب �إىل ذهب؟!.
وكان الق�رص مكون ًا من  3طوابق و336
غرفة ،ومل يتبق منه �سوى الباب الذي مت
�إعادة بنائه من اجلرانيت ،وكان من كرثة
الأموال التي �أنعم الله بها عليه ،كان
يجد ع�صبة القوم من عبيده "�أقوى �أقوياء
قوم قارون" �صعوبة �شديدة يف جمرد حمل
املفاتيح التي يتم فتح بها خزائنه املمتلئة
بالذهب.
على جانبي الكر�سي هناك �سلمان يوجد
يف جوانبهما وممرات تفتح خارج املدينة،
حتى ي�ستطيع قارون اخلروج منها �إذا حدث
�أي هجوم عليه خارج البالد� ،أما يف الطابق
الثاين غرفة اخلزائن التي كان ي�ضع فيها
الذهب ،والثالث مكان العبادة لإلهني
مر�سومني على اجلدار.
وهناك �أي�ض ًا بحرية قارون املطل عليها
الق�رص والتي �أ�صبحت مزار ًا �سياحي ًا هي
الأخرى �إىل �أن جاءت �ساعة العذاب فخ�سف
الله به الأر�ض �إال قليل من هذه البقايا لعل
النا�س تتعظ وتعود �إىل ربها.
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العدد ()70

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

�شركة البحر االحمر
للم�شروبات الغازية
(كوكا كوال)

تزف �شركة البحر االحمر  /للم�شروبات الغازية (كوكاكوال)

تهانئتها لل�شعب واحلكومة االرترية مبنا�سبة اعياد امليالد وال�سنة

امليالدية اجلديدة

�شركة البحر االحمر امل�ساهمة للم�شروبات الغازية
كوكا كوال

بــــ�شـــرى �ســــارة
نب�رش اجلمهور الكرمي ،مبنا�سبة العام امليالدي � ،2017سيتم
تنظيم االحتفال بالعام اجلديد  ، 2017بتقدمي عرو�ض مو�سيقية
وكوميدية على الهواء الطلق مبيدان الفاحت من �سبتمرب.
التاريخ 31:دي�سمرب2016
الزمان :من ال�ساعة الثامنة م�ساء وحتى منت�صف الليل
وكل عام وانتم بخري
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة

�إعالن لدافعي ال�ضرائب

بناء على مر�سوم �ضربية الدخل رقم 1994/62م يجب على اي

�شخ�ص �أو جمعية ،حت�صل على الدخل دفع ال�ضربية للحكومة .ولذا
تعلم م�صلحة االيرادات الداخلية دافعي ال�ضرائب الذين يعملون يف

خمتلف االن�شطة التجارية ،وكذلك م�ؤجري البيوت بان مواعيد تقدمي
االقرارات عن الدخول لدفع ال�ضريبة ال�سنوية للعام ال�ضريبى 2016م

�سوف يبد�أ يف يناير 2017م .لذا تهيب امل�صلحة بجميع دافعي ال�ضرائب
بالتوجه اىل مكاتبها لدفع ال�ضريبة وذلك ح�سب اجلدول التايل:

 1-يجب على دافعي ال�ضرائب من الفئة (ج) وكذلك م�ؤجري

البيوت تقدمي االقرارات عن دخولهم لدفع ال�ضريبة امل�ستحقة ،وذلك
من بداية �شهر يناير وحتي نهاية فرباير.

 2-يجب على دافعي ال�ضرائب من الفئة (ب) تقدمي االقرارات عن

دخولهم لدفع ال�ضريبة امل�ستحقة من بداية �شهر يناير وحتي نهاية
�شهر مار�س.

 3-يجب على دافعي ال�ضرائب من الفئة (�أ) تقدمي االقرارات عن

دخولهم لدفع ال�ضريبة امل�ستحقة وذلك من بداية �شهر يناير وحتي
نهاية �شهر ابريل.

وتنوه م�صلحة االيرادات الداخلية بان عدم تقدمي االقرارات عن

دخول لدفع ال�ضريبة امل�ستحقة يف املواعيد املحددة اعاله ،يعر�ض دافعي

ال�ضرائب للغرامات املالية وعلية يجب االلتزام باملواعيد املحددة
م�صلحة االيرادات الداخلية
وزارة املالية
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فى القانون املدين هناك ثالثة
�أنواع من الو�صايا .وهي:
✓ الو�صية العلنية
✓ الو�صية املكتوبة
✓ الو�صية ال�شفهية
والو�صية
العلنية
الو�صية
املكتوبة حتفظان ب�شكل مكتوب،
ويتطلب ت�سجيلهما فى مكتب �سجالت
املحاكم او ال�سلطات الإدارية (�إذا مل
توجد املحاكم فى ال�ضاحية) .وعلى
املحاكم وهذه الإدارات م�س�ؤولية
ت�سجيل الو�صايا وحفظها فى مكان
�آمن.
الو�صية العلنية
.1
الو�صية العلنية تتطلب توفر
جمموعة من ال�رشوط حتى تكون
قانونية ومقبولة.
�	)1أن يتم حترير هذه الو�صية
�إما عن طريق املو�صي او من يختاره
املو�صي وميليها عليه �شفهيا.
ان يتم ت�سجيل هذه الو�صية
)2
�أمام �شاهدين فى مكتب ال�سجالت فى
املحكمة ،ويتم قراءة ن�ص الو�صية
للمو�صي �أمام ال�شاهدين .و�إذا كان
املو�صي �أ�صم ،فانه يقرء الو�صية
بنف�سه امام ال�شاهدين و�أمني
ال�سجالت.
)3
بعد �إمتام الإجرائني رقم ()1
و ( )2فان املو�صي وال�شاهدين و�أمني
ال�سجالت يوقعون على الو�صية.
يتوجب على ال�سجل ان ي�شري
)4
ب�شكل دامغ و�رصيح بان الإجراءات
الثالثة الآنفة الذكر قد متت بالكمال
والتمام ،وان تاريخ ت�سجيل الو�صية
يتوجب ان يو�ضع فى مكان بارز
ووا�ضح.
الو�صية العلنية حتفظ فى
)5
�سجالت املحكمة او �سجالت �إدارات
ال�ضاحية.
ي�شرتط على ال�شاهدين املوقعني
على الو�صية ،ان يكونا م�ؤهلني
قانونا ،ولهما قدرة القراءة
وال�سماع ،و�إجادة لغة الو�صية
و�إ�ستيعاب حمتواها.
 .2الو�صية اخلطية
الو�صية اخلطية هى الو�صية التى
يخطها املو�صي بيده او با�ستخدام
�آلة كاتبة .وكل ورقة من �أوراق
الو�صية اخلطية يتوجب ان تت�ضمن
التاريخ وتوقيع املو�صي .واذا مت
كتابة الو�صية ب�آلة كاتبة ،عند ذلك
يتوجب على كل �صفحة من �صفحات
الو�صية �أن تت�ضمن ملحوظة ي�ؤكد
فيها املو�صي بخط يده بانه من كتب
الو�صية ب�آلة كاتبة .وحتفظ الو�صية
اخلطية �أي�ضا فى مكتب �سجالت
املحكمة او مكتب ال�سلطات الإدارية
فى ال�ضاحية التى يقطنها .الو�صية
اخلطية عك�س الو�صية العلنية ال
حتتاج اىل �شهود ،حيث يكتبها
املو�صي القادر على القراءة والكتابة
بنف�سه دون اال�ستعانة ب�أحد.
 .3الو�صية ال�شفهية
الو�صية ال�شفهية هى تلك التى
ميليها املو�صي �شفهيا على �شخ�ص
يثق فيه و�أمام �شاهدين وذلك فى حالة
�أنه قد �شعر بان حياته �شارفت على
االنتهاء لأ�سباب مر�ضية او غريها.
�صالحية الو�صية ال�شفهية مقننة
فى القانون ،حيث ميكن للو�صي �أن
يو�صي بالآتي فقط:
بامكانه �إعطاء تعليمات

حول مرا�سم دفنه.
بامكانه �أن يقرر �إعطاء

ممتلكاته التى يقدر ثمنها ب�أقل من
( 5,000.00خم�سة �آالف نقفة) اىل من
ي�ستحقون من ورثته.
بامكانه و�ضع �رشوط على

الو�صية حني يتعلق الأمر ب�أبنائه
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القانون املدين
قانون املرياث
�أنواع و�إجراءات الو�صية
(احللقة الثالثة)
الذين مل يبلغوا �سن الر�شد.
�صالحية الو�صية ال�شفهية حمددة
فى القانون ،وال ت�ستطيع جتاوز
النقاط الآنفة الذكر .فب�إمكان
املو�صي �أن يو�صي �شفهيا ب�إعطاء
ممتلكات يقدر ثمنها ب�أكرث من
( 5,000.00خم�سة �آالف نقفة) اىل من
ي�ستحقون من ورثته .بيد �أن القانون
ال ي�سمح ب�أن يتجاوز �سعر املمتلكات
التى �ستذهب اىل الورثة 5,000.00
(خم�سة �آالف نقفة) .لذلك يتم
حتديد �سعر املمتلكات التى تذهب
اىل الوريث الواحد بحيث ال يتجاوز
�سعرها املبلغ املذكور .فمثال� ،إذا
او�صت �سيدة كانت تعي�ش �أيامها
الأخرية �شفهيا و�أمام �شاهدين بان
يذهب كل ما متلك من احللي الذهبية
اىل �إبنتها ال�صغرية ،وقدر �سعر
احللي بـ ( 120,000.00مئة وع�رشون
�ألف نقفة) بعد ممات ال�سيدة ،فان
املحكمة وفقا للقانون تعطي الإبنة
ال�صغرية ما يقدر بـ 5,000.00
(خم�سة �آالف نقفة) من احللي ،وتق�سم
ما تبقى واملقدر بـ 115,000.00
(مئة وخم�سة ع�رشة �ألف نقفة) من
احللي اىل بقية الورثة بالت�ساوي.
الو�صية ال�شفهية لي�ست اخليار
الأمثل للإي�صاء .فهى تمُ ار�س فى حاالت
ا�ستثنائية فقط ،وخا�صة عندما يكون
ال�شخ�ص طاعنا فى ال�سن او يتعر�ض
حلادث خطري او يعي�ش �أيامه الأخرية
لأ�سباب مر�ضية وغريها .ومع ذلك،
ميكن للمو�صي بعد �إدالئه بو�صيته
ال�شفهية ان يعي�ش مدة �أطول .هنا جند
�أن القانون املدين قد حدد �صالحية
الو�صية ال�شفهية بثالثة �أ�شهر فقط.
ف�إذا جتاوزت الو�صية ال�شفهية هذه
املدة تعترب باطلة قانونا .ف�صالحية
الو�صية تنتهى بعد ثالثة �أ�شهر من
تاريخ الإدالء بها �أمام ال�شهود.
احكام �إ�ضافية تتعلق بالو�صية
العلنية والو�صية املكتوبة
اذا وجدت فى الو�صية العلنية او
الو�صية املكتوبة كلمات مم�سوحة
او معدلة او م�ستبدلة ،عند ذلك فان
تلك الو�صية تكون باطلة قانونا.
فعلى �سبيل املثال ،اذا كتب �شخ�ص
ما و�صيته ،وذكر ان بيته �سيكون
من حق �إبنه فالن ذاكرا �إ�سمه ،ثم
يتم م�سح هذا اال�سم وي�ستبدل كتابيا
با�سم �شقيقته ،فى هذه احلالة تعترب
الو�صية باطلة قانونا.
�إذا مت عزل الفعل الذي وقع على
ٍ
إ�ستبدال
م�سح او تعديلٍ او �
الو�صية من
ٍ
للكلمات ،وعاد حمتوى الو�صية كما
كان دون تغيري ،عند ذلك تكون
الو�صية مقبولة قانونا .واذا وقع
ال�شهود على الو�صية بعد التعديل،
و�أكد املو�صي بالتوقيع عليها �أي�ضا
بانه ومبح�ض �إرادته من �أجرى

التعديالت ،عند ذلك تكون الو�صية
فى كال احلالتني مقبولة قانونا.
اذا �ضمنت الو�صية العلنية كلمات
او ِعبارات �إ�ضافية وبني ال�سطور او
على �أطراف الو�صية او كتت عليها
ُجمل �إ�ضافية بعد توقيع ال�شهود
عليها ،عند ذلك تكون الو�صية
باطلة� .أما فى الو�صية املكتوبة،
فان وجود كلمات �إ�ضافية او عبارات
�إ�ضافية بني ال�سطور او فى الأطراف
ال يجعل الو�صية الغية .لأن الو�صية
املكتوبة هى التى يكتبها املو�صي
بنف�سه .فب�إمكانه وفى اى وقت �أراد
�إدخال كلمات او عبارات �إ�ضافية على
الو�صية .والو�صية املكتوبة �إذا مل
يتم ت�سجيلها فى �سجالت املحكمة
فى غ�ضون �سبعة �أعوام ف�إنها تعد
باطلة.
احلرمان من الو�صية
كافة تركات ال�شخ�ص بعد مماته
�سواء ترك لها و�صية ام مل يرتك،
ف�إنها تذهب لورثته� .إذا �أختار هذا
ال�شخ�ص ترك و�صيته قبل مماته،
فان عليه فعل ذلك وفقا ملا ورد �آنفا
من �أحكام .بيد انه ال يحق للمو�صي
ان يورث ممتلكاته وفقا لأهوائه
ومزاجه ،ك�أن يورث لبع�ض من �أبنائه
او ورثته ويحرم البع�ض الأخر .فى
القانون املدين ال يتمتع املو�صي
بحرية مطلقة فيما يكتبه من و�صية،
بل �أن حريته فى هذه احلالة مقننة
اىل حد ما.
يعطي القانون املو�صي احلق فى
حرمان الورثة من املرياث� .إال �أن
هذا احلق لي�س حقا مطلقا .حيث ان
املو�صي عندما يقرر حرمان �أبنائه
او �أحفاده او غريهم من الأقرباء من
املرياث ،يتطلب منه تقدمي �أ�سباب
مقنعة خلطوته هذه .حيث يلزمه
القانون كتابة �أ�سماء من يريد
حرمانهم و�أ�سباب حرمانهم ب�صور
وا�ضحة .ومن حق املحكمة النظر
فى الأمر و�إجراء حتقيق حول �أ�سباب
حرمان املو�صي لبع�ض من ورثته
دون الآخرين .ويعود ال�سبب فى
ذلك اىل �أن حمتوى الو�صية ال يك�شف
النقاب عنها �إال بعد ممات املو�صي،
وال ي�ستطيع �أحدا �أن يعرت�ض على
الو�صية او يرفع دعوى ق�ضائية بحق
ما جاء فى حمتواها لأن �صاحبها
�سبق وان وافته املنية .ولأن املو�صي
يكتب و�صيته فى الغالب �إما �أنه يعلم
�سيفارق احلياة قريبا لأ�سباب هو
يعرفها� ،إما ب�سبب العمر او املر�ض،
او خوفا من �أن ال ت�سبب تركته خالفات
بني الورثة بعد وفاته .فى مثل هذه
احلاالت ،غالبا ال يلج ُ�أ املو�صي اىل
ٍ
و�صية غري �صادقة او و�صية
كتابة
من �ش�أنها �أن تظلم �أحدا فى �أ�رسته او
�أقربائه او تفرق بينهم .لذلك ت�ؤخذ
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الأ�سباب التى يذكرها املو�صي فى مثل
هكذا و�صية كما هي ويتم �إقرارها.
فى حاالت من هدا القبيل ،هناك
�أ�سئلة وجيهة تطرح من حني لأخر،
مثل اي الأ�سباب تعترب �أ�سبابا م�ؤهلة؟
وهل هناك �أ�سباب م�ؤهلة و ُ�أخرى غري
م�ؤهلة؟ فى حقيقة الأمر ،القانون
املدين ال ي�صنف الأ�سباب على �أ�سا�س
الأهلية .ف�إذا كانت هناك �أ�سبابا
وجيهة يذكرها املو�صي فى و�صيته،
فان املحكمة هى املخولة بتحديد
م�صداقيتها وت�صنيفها على �أ�سا�س
انها م�ؤهلة اوغري م�ؤهلة .و�إذا حكمت
املحكمة بعدم �أهلية الأ�سباب التى
ذكرها املو�صي فى و�صيته فان لها
ال�سلطة الكاملة على �إلغاء الو�صية
بكليتها .وهنا يجب علينا ان منيز
بني عدم �أهلية الو�صية واحلرمان من
الو�صية .ال�شخ�ص امل�ؤهل للوراثة
هو ذلك ال�شخ�ص الذي تتوفر فيه
عوامل و�رشوط الوريث .عدا ذلك فان
القانون ميكن ان ي�صنف ال�شخ�ص الذي
�إرتكب جرمية ما و�أدين على �أ�سا�سها،
ب�أنه �شخ�ص غري م�ؤهل ويحرمه من
املرياث �سواء كان �إ�سمه مذكورا فى
الو�صية ام مل يذكر� .أما احلرمان من
الو�صية فهو ذلك الفعل الذي يقوم به
املو�صي ويحرم مبوجبه �أي �شخ�ص
م�ؤهلٍ �سواء كان من �أبنائه او �أقربائه
من املرياث ،حمددا ب�شكل وا�ضح
و�رصيح فى و�صيته �أ�سباب حرمان
ال�شخ�ص.
احلرمان من املرياث حتكمه �رشوط
عدة� .إذا كان للمو�صي �أبناء ،فهو
ملزم على ذكر الأ�سباب ب�شكل وا�ضح
ُّ
عندما يقرر حرمانهم من املرياث.
و�إذا مل يكن له �أبناء ،فان القانون
ي�سمح له بحرمان الأقرباء من
املرياث دون ذكر الأ�سباب .وفقا
للقانون املدين فان املو�صي الذي
لي�س له فروع اىل الأ�سفل ،ويقرر
توريث ممتلكاته ل�شخ�ص او لأكرث
من �شخ�ص من غري �أقربائه ،فان
ذلك يعني بانه يحرم �أقربائه الذين
ي�أتون فى الدرجة الثانية او الثالثة
او الرابعة من املرياث .على �سبيل
املثال� ،إن رجال طاعنا فى ال�سن
ولي�س له �إبنا او ُ�أ�رسة� ،أو �أن �إبنه
الوحيد قد مات قبله ،لكن له �أخوين
على قيد احلياة ،ف�إن هذا ال�شخ�ص قد
كتب و�صية قبل وفاته يورث فيها كافة
ممتلكاته ل�صديق عزيز عليه ،فلي�س
من حق الأخوين قانونا �أن يدعيا ب�أن
�أخيهم قد حرمهما من املرياث دون
�أ�سباب تذكر.
وهنا ميكن طرح �س�ؤال مهم مفاده،
متى يعترب املو�صي ب�أنه حرم �أبنائه
او فروعه اىل الأ�سفل من املرياث؟ هل
عندما يحرمهم من كافة ممتلكاته فقط،
�أم حتى عندما يقرر �أن يورثهم �أ�شياء
رمزية ويورث ما تبقى الأخرين؟ فى
القانون املدين� ،إن ب�إمكان املو�صي
�أخذا فى الإعتبار �إ�سهامات �أبنائه او
فروعه اىل الأ�سفل حتديد ح�صة كل
وريث فى الو�صية .و�إذا مل تتجاوز
ح�صة البع�ض من الورثة ن�صف ما
كانوا �سيورثونه لو كانت عملية
الوراثة قد متت بدون و�صية ،عند
ذلك فان على املو�صي ذكر الأ�سباب
ب�شكل وا�ضح .فى هذه احلالة فان ما
�أقدم عليه املو�صي ُي َع ُّد حرمانا من
ً
�سيدة
املرياث .على �سبيل املثال� ،أن
كانت متتلك �أمالكا ثابته تقدر بخم�سة
ماليني نقفة ،وكتبت فى و�صيتها بان
هذه االمالك هى البنائها الثالثة،
وتركت لالبن الرابع مبلغا ماليا
قدره ع�رشة �آالف نقفة ،ثم توفيت.
ومل تذكر فى الو�صية �أ�سباب �إق�صاء
االبن الرابع من املرياث .ولأن ال�سيدة
حرمت االبن الرابع من املرياث دون

�أ�سباب ،فان و�صيتها وفقا للقانون
املدين تعترب باطلة.
اذا كان للمو�صي �أبناء وكتب فى
و�صيته دون ذكر �أ�سباب وجيهة
بانه يحرمهم من املرياث ،ويحدد
توريث ممتلكاته ل�شخ�ص او لأكرث من
�شخ�ص ،فان تركته تق�سم بني الأبناء
والأ�شخا�ص املذكورين فى الو�صية
بالت�ساوي .على �سبيل املثال� ،إذا
كان للمو�صي �أربعة �أبناء ،و�أو�صى
بتوريث جميع ممتلكاته لأخيه املقيم
فى ال�سعودية ،ومل يذكر املو�صي
�أ�سباب حرمان �أبنائه من املرياث،
فان تلك املمتلكات تذهب للأبناء
الأربعة و�أخيه بالت�ساوي.
�إثبات الو�صية
فى القانون املدين� ،إن من يدعي
بالأحقية فى املرياث عليه �إثبات
وجود و�صية ت�ؤكد حقه فى املرياث.
الو�صية العلنيه والو�صية املكتوبة
ميكن الت�أكد من �صحتهما من خالل
�إبراز الوثيقة الأ�سا�سية او تلك
الن�سخة املوجودة فى �أر�شيف مكتب
الت�سجيالت.
�أى وثيقة او جمموعة من الوثائق
تقدم بديال للو�صيتني الأ�صليتني
تعترب باطلة .تف�سري الو�صية العلنية
والو�صية املكتوبة عن طريق ال�شهود
لي�س بالأمر القانوين .ومع ذلك ،فان
ال�شخ�ص امل�ستفيد من الو�صية العلنية
او الو�صية املكتوبة� ،إذا فقد الو�صية
ٍ
�شخ�ص �آخر،
ب�سبب خط�أ ما او �إهمال
و�أراد احل�صول على تعوي�ضات مقابل
ما كان ميكن احل�صول عليه مبوجب
الو�صية ،فان القانون ي�سمح ملثل
هذا ال�شخ�ص رفع دعوى وتقدمي �شهود
ي�ؤكدون فحوى الو�صية املفقودة.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا مل يكن
للمو�صي �إبن ًا يرثه  ،ثم توفى املو�صي
ً
و�صية يورث فيها �سيارته
بعد ان ترك
ل�شقيقه الوحيد ،وحدث و�أن �سقطت
هذه الو�صية فى يد �شقيقته التى قامت
بتمزيق الو�صية تعبريا عن �إ�ستيائها
ملا �أقدم عليه �شقيقها املتويف ،فان
�شقيق املتوفى ال ي�ستطيع رفع دعوى
للمحكمة وتقدمي �شهود على ان �أخيه
املتوفى قد ترك و�صية �أورثه فيها
�سيارته ،و�أن الو�صية قد مت متزيقها
من قبل �شقيقته .لأن القانون ال ي�سمح
له ذلك .بيد �أن بامكانه تقدمي دعوى
يطالب فيها �شقيقته التى مزقت
الو�صية بتعوي�ضات عن ال�سيارة التى
�أورثه �إياه �شقيقه املتوفى وذلك من
خالل �إ�ستدعاء ال�شهود الذين وقعوا
على الو�صية املمزقة.
فيما يتعلق بالو�صية ال�شفهية،
فان املو�صي ينطق بو�صيته �أمام
�شاهدين يوقعان على الو�صية .وميكن
اال�ستعانة بهما فى تف�سري الو�صية.
الرجوع عن الو�صية
من حق املو�صي الرجوع عن و�صيته
فى �أي وقت �أراد .وال يحق لأحد
�إلغاء الو�صية �إال �صاحبها .الو�صية
العلنية ميكن �إلغائها بذات الطريقة
القانونية التى مت بها �إعدادها.
اذا �أقدم املو�صي بكتابة عدة
و�صايا ،وحدث �أن تناق�ضت هذه
الو�صايا و�إ�ستحال تطبيقها معا
وفى �آن واحد ،فان املحكمة ت�أخذ
بالو�صية الأخرية ،وتعترب الو�صايا
الأخرى الغية  .فى القانون املدين
الو�صية االخرية لها الأف�ضلية على
الو�صايا االخرى .
اذا مزق او �أحرق املو�صي الو�صية
التى كتبها ،او باع املمتلكات
املذكورة فى الو�صية او تاجر
بجزء منها فان ذلك يعني انه قد
�ألغى الو�صية بكليتها حتى و�إن �أعاد
املمتلكات التى باعها او تاجر بها
فيما بعد.
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ق�سم القرو�ض واالدخار مبديرية عرزا
خطى حثيثة نحو ت�شجيع اال�ستثمار يف التجارة

لدى زيارتنا مديرية عرزا التقينا مب�س�ؤول
برنامج فرع القرو�ض واالدخار ال�سيد  /حيلآب
�إي�ساق والذي �أو�ضح لنا الكثري من اجلهود اجلارية
لتح�سني م�ستوى معي�شة ال�سكان وت�شجيعهم لالقبال
على هذا االمر لي�ساهم يف بناء الثقة بالنف�س
والتوجه نحو العمل الدئوب للو�صول اىل النجاح
املن�شود ،وننقلكم اىل حماوراحلديث معه -:

عربي حممد قيتا
ال�سيد حيلآب متى مت ت�أ�سي�س فرع برنامج القرو�ض
والإدخار مبديرية عرزا وماهي �أهدافه؟
اوال ً ا�شكركم على �إتاحة هذه الفر�صة يل،
ت�أ�س�س برنامج القرو�ض والإدخار مبديرية
عرزا يف العام 1995م ،وذلك بهدف حت�سني
امل�ستوى املعي�شي لذوى الدخل املحدود،
ولالعتماد على النف�س ،ويف هذا ال�سياق يتم
دعوة القرى املختارة والتي ت�ستلم االموال
�سواء ً من برنامج التمويل او القرو�ض لتنقل
اىل بنك القرية حتى تعتمد القرى على نف�سها
يف �إدارة االعمال املالية وليكونوا م�ستفيدين
منها ب�شكل �أكرب فذلك من �أهم اهدافنا التي
ن�سعى �إىل حتقيقها .
كما هو معروف ف�إن احلكومة تد�شن من وقت لآخر يف
كل االقاليم م�ؤ�س�سات التمويل والقرو�ض ،حيث ا�ستفاد
منها الكثري من ال�سكان يف حت�سني م�ستوى معي�شتهم ،
فكيف تقييم لنا فرعكم مبديرية عرزا ،وكم يبلغ عدد
املقرت�ضني باملديرية وماهو الكم املايل لالقرا�ض؟
يوجد فرع للتمويل والقرو�ض باالقليم
اجلنوبي مبديرية عرزا  ،حيث يبلغ عدد
املقرت�ضني اىل حوايل  ،1200وذلك عدا
املقرت�ضني من بنك القرية والتي تعتمد القرى
على نف�سها يف ذلك  ،والتي تقوم بتوظيف
عمالها من �أبناء قريتها و�رصف رواتبهم من
جانبها وحتت �إدارتها مثل مديرية عرزا وعدي
ح�سان والتي يوجد بها بنك للقرية ،وكانت
يف البداية تنق�سم اىل ثالثة �أق�سام ،وعندما
مت التق�سيم الأخري لالقاليم تبعت مديرية
ملقي اىل �إقليم القا�ش بركة ،لذا �أ�صبح الآن
لدينا بنكان للقرية والذي نقوم ب�إدارته
ب�شكل جيد ،الننا نقوم ب�رصف القرو�ض
ب�شكل منظم والزلنا م�ستمرين حتى الآن ،
و�أ�صبحت مديرية عرزا تعتمد على نف�سها يف
جمال االدخار الذي ا�صبح يكفيها لالعتماد
على نف�سها ،واليوجد لها �أي دين من االقليم
اجلنوبي ،و�أ�صبح لديها ر�أ�س املال الذي بلغ
اىل ما يقارب ال  2مليون نقفة.
�صف لنا و�ضع املقرت�ضني ال  1200من فرع التمويل
ملديرية عرزا ،هل حت�سنت �أو�ضاعهم املعي�شية اىل
االف�ضل؟
العدد املذكور لي�س تابعا لفرع التمويل

بالقرية  ،ولي�س من �إخت�صا�صنا بل هم
تابعون مل�ؤ�س�سة القرو�ض والتمويل لالقليم
اجلنوبي من قبل واجلهات الداعمة accord
 ،وه�ؤالء منهم من بلغ مرحتل جيدة ،وكل
فرد اذا بد�أ يف جمال عمل معني ،فذلك يرفع
من م�ستوى خرباته ،والميكن القول ب�أن كل
امل�شاريع تتم بن�سبة  ،100%وقد ي�صادف 5
او  % 10من االفراد غري الناجحني يف عملهم
 ،وب�صفة عامة هناك الكثري من املقرت�ضني
ممن يعملون يف جمال تربية احليوانات او
الزراعة او التجارة ،ومن جانبنا نحن نقوم
باال�ستثمار يف  4انواع من املجاالت ،وهي
الزراعة والتجارة و اخلدمات واملجال الرابع
لي�س متوفرا لدينا ،ويف جمال الزراعة برتبية
الدواجن والبي�ض وبرتبية املاعز واخلرفان
واالبقار للحراثة ،ويف جماالت التجارة اي�ضا
مثل خمتلف املبيعات واحلركة التجارية
متوفرة ،واما املجال الثالث فيتعلق بتنمية
حمالت املطاعم وامل�رشوبات الكحولية.
ماهي املقادير املالية التي يتم منحها للمقرت�ضني ؟
بلغت القرو�ض التي مت �رصفها يف املرحلة
املا�ضية اىل  30الف نقفة ،وعندما مت تغيري
العملة ولكي يتم ت�سهيل عملية االدارة قمنا
بالت�شاور مع اللجنة ومت تخفي�ضه اىل
م�ستوات متدنية ،وحتى بنك القرية كان
يقر�ض مبالغ ت�صل من  70الف اىل  100الف
نقفة ،ومع ما ذكرته من ا�سباب مت تخفي�ضه
اىل  20الف نقفة حتى يف الوقت احلايل .
على م�ستوى املديرية ماهو القدر الذي مت �صرفه
للمقرت�ضينب ،وماهي طرق ت�سديده ؟
على م�ستوى املديرية  ،من جانب م�ؤ�س�سة
القرو�ض واالدخار عدا ما يقدمه بنك القرية
فهو ي�صل اىل  4.9مليون نقفة مت �رصفه،
وفيما يتعلق بطريقة ت�سديده وب�سبب ما طر�أ
من تغيري العملة والتي ُ�أثرت على ذلك العمل
 ،وكانت ت�صل �أ�سعار الأبقار يف املرحلة
املا�ضية اىل  24الف نقفة والتي تدنت يف
الوقت احلايل اىل  8او  9الآف نقفة ،مما �أثر
ب�شكل �سلبي على م�ستوى ت�سديد الديون ب�سبب
تغري اال�سعار يف اال�سواق.
املال يحتاج اىل االدارة ال�سليمه ومن ال�سهل احل�صول
عليه واالهم من ذلك هو كيفية املحافظة عليه  ،ومبا ان
املقرت�ضني يحتاجون اىل رفع م�ستوى الوعي واالدراك
يف هذا ال�صدد  ،فمن جانبكم ماهي اجلهود التوعوية التي
تقدمونها لهم؟
هذا �س�ؤال وجيه  ،بالفعل ف�إن املال يحتاج
اىل االدارة ال�سليمة ،ومن جانبنا نحن نقوم
وقبل �إعطاء املال بتقدمي الن�صح واالر�شاد
وذلك يف �شكل اجتماعات نقدم من خاللها
االر�شادات التوعوية الهامة ،وبعد ذلك نقوم
ب�إ�ستدعاء املقرت�ضني و�إعطائهم التوجيهات
الكافية  ،والتي يقومون ب�إ�ستيعابها جيد ًا

ال�سيد /حيلأب �إي�ساق

واتباعها ب�شكل دقيق ،حيث يحاولون
جاهدين الأخذ بالأق�ساط بن�سبة ت�صل اىل 5%
والتي تدخل �ضمن برنامج االدخار ،ولذلك
ف�إن املال يحتاج اىل االدارة وب�شكل م�ستمر
ويحتاج ا�ستخدامه اىل نوع من اتدريب
 ،ونقوم ب�شكل م�ستمر بعقد االجتماعات
التوعوية كل �شهر ،والتي نقدم فيها
االر�شادات  ،وب�أن يقوم املقرت�ضون �إلزاميا
با�ستثمار االموال يف الهدف الذي حدوده ،
وبعدم �رصفه يف �أي �أمور �أخرى ،ونقدم
كل هذه الن�صائح لهم ب�شكل م�ستمر ،ونقوم
�أحيانا با�ستغالل �إجتماعات االدارات و
املحاكم االهلية والتي ن�شرتك فيها الي�صال
املعلومات اليهم.
ال�سيد حيلآب قد ي�ستخدم املقرت�ضون كل هذه
القرو�ض ل�صرفها يف جماالت خمتلفة  ،ويف هذه الآونه
وبح�سب تقييمكم هل ت�ستطيعو القول ب�أن هذه املبالغ
حققت اهدافها يف متكينهم من حت�سني م�ستوى معي�شتهم
ووقفتم على كل ذلك ب�أنف�سكم ؟
نعم يوجد لدينا الكثري من االفراد الذين
�شاهدناهم ب�أعيننا ،وعلى �سبيل املثال يف
قرى عدي ح�س�آ وعدي زبان دبري ،يوجد
الكثري من الرعاة الذين كانت ما�شيتهم من
اخلرفان ال تتجاوز عن  3او  4وجندها يف
الوقت احلايل قد بلغت اىل  40اىل  50من
اخلرفان ،ويف الفرتة املا�ضية اي�ض ًا كان
هناك من بينهم بنى منازل �سكنية النف�سهم
وانتقلوا اىل بنك القرية.
ال�سيد حيلآب كيف ت�صف لنا ا�سلوب ت�سديد الديون
من قبل العمالء ،وهل هناك توازن بني الذكور
او االناث يف عملية الت�سديد ؟ ومن هي الغالبية
املقرت�ضه؟
بهذه املديرية �أغلب املقرت�ضني هم من
االناث ،واف�ضل من ي�سدد هن �أي�ضا من
االناث ،واذا زعمت بالقول بانهن بلغن ن�سبة
 % 85لن يكون ذلك من قبيل املبالغة،
ون�ستطيع القول ب�أن املراه منتجة يف
هذه املديرية يف حقيقة االمر ،وبالفرتة
االخرية طر�أ على العمل قليل من الربود يف
اال�ستهالك ،والتوجد اية امراة ال غري ن�شطة

يف االعمال التجارية ،خا�صة يف مناطق
ماي دما وعرزا وملقي كلهن ن�ساء منتجات
وبارعات يف العمل التجاري ،ويبعثن فينا
الفخر والإعتزاز بكل �رصاحة ،وكان هناك
عدد كبري منهن قد ح�صلن على اجلوائز
واحلوافز ،فيمكن القول بان املراه قادرة
على االدارة املالية ب�إمتياز وجدارة.
هل يرتكز عملكم على القرو�ض فقط ام يعتمد اي�ضا
على االدخار وهل ت�شجعونهن على ذلك؟
يف الفرتة املا�ضية كان يتم تفعيل االدخار
اخلا�ص ،وكنا نذهب اىل القرى مل�ساعدة
االفراد ال�ضعفاء ليقوموا باالدخار اخلا�ص،
وكانوا ي�شكروننا على ذلك ،وعندما يقدمون
الينا ليطلبوا منا اعطائهم الفائدة كنا
نعطيهم اياها ،وبالفرتة االخرية توقف ما
ي�سمى باالدخار اخلا�ص ،الن ربح الفائدة
للمال �إزداد يف االقليم اجلنوبي ومت �إعالمنا
بعدم اال�ستمرار يف ذلك فتوقف االدخار
اخلا�ص ،وكان ال�سكان ي�ستفيدون من هذا
االمر ب�شكل كبري.
حبذا لو ت�شرح لنا الفرق بني بنك القرية و برنامج
التمويل للمديرية حتى يكون وا�ضحا للقراء؟
بالن�سبة لبنك القرية ف�إن �إدارة ذلك
البنك تتم عن طريق القرية فقط ويكون
املال خا�ص بالقرية فقط  ،وعندما يقومون
باالقرتا�ض من برنامج القرو�ض واالدخار
تكون ن�سبة الفائدة هي  % 10فقط� ،أما
من بنك القرية تكون ن�سبة الفائدة هي 16
 ،%وتدخل ن�سبة ال  % 9من �ضمن الدخل
للبنك  ،ويف حال جتاوز املقرت�ض من مدته
املحددة يتم غرامته بن�سبة ت�صل اىل 10%
 ،وهي اي�ضا تدخل اىل البنك فهم ي�ستفيدون
من ذلك ،واذا ارادت القرية ان تبنى م�ؤ�س�سة
معينه ميكنهم ان يطوروها حتت رعاية بنك
القرية ،فكل هذه االمور تعد �إمتيازا لهم
عن غريهم ،وبالن�سبة لإدارته فهناك جلان
خا�صة تقوم ب�إدارته وهي يف نهاية املطاف
حتت رعايتنا ونحن اي�ضا م�س�ؤولون عن
ذلك ،واليوجد اي فرد التتم م�سالته عن
االموال التي ت�رصف من ال�سلطات العليا
باالقليم اجلنوبي وحتى بنك القرية،
�إذا مل يوفق العميل املقرت�ض �أو�صادفته عراقيل
او خ�سارة كيف تت�صرفون يف مثل هذه االمور؟
بد�أءا مني ومبدير املديرية ومرورا
بادارات ال�ضواحي وباال�ضافة املحاكم
االهلية جميعنا موجودون يف بوتقه
واحدة ،ونعقد �إجتماعات �شهرية لتقييمها
ب�شكل دوري ،وكما ذكرت ت�صادف مثل هذه
االمور بالفعل وتعر�ض علينا عرب �إدارت
ال�ضواحي  ،وكلنا نعمل على �أن تتعاون
معهم ادارت ال�ضواحي يف ت�سديد الديون
بح�سب الظروف واالحوال.
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اهمية �شاي الكركم يف حماربة الإلتهابات ال�صحة العاملية تتو�صل اىل �أول لقاح فعال � %100ضد �إيبوال
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�شاي الكركم من اكرث البهارات
فائدة هو يحارب االلتهابات
ويحمي من الزهامير و�أثبتت
الدرا�سات قدرته العالجية وين�صح
اخ�صائيي التغذية والطب البديل
�إدراج الكركم يف الغذاء ب�شكل
يومي وحتى بات من ال�شائع
تناوله على �شكل حبوب.وهو �أحد
الطرق ال�سهلة للح�صول على فوائد
الكركم وبكمية جيدة.

اتبع الن�صائح الغذائية
التالية لتخفيف الوزن

الزجنبيل يعد �أقدم
الأع�شاب التي ا�ستخدمت
طبي ًا يف العالج

طرق �سهلة
لتخفيف
العديد من
الوزن هناك
الن�صائح الغذائية و�أنظمة الرجيم لتخفيف الوزن
والتي تتمحور حول ماذا ت�أكل وماذا جتتنب .يف
هذا املقال ن�ستعر�ض طرق ب�سيطة �أثبتت فعاليتها
يف تخفيف الوزن واملحافظة على ج�سم ر�شيق.
هذه الن�صائح ال ت�شمل كمية �أو نوعية الأكل بل
طرق عملية ممكن القيام بها يف حياتنا اليومية
لتخفيف الوزن.
 1االحتفاظ مبذكرة يومية تكتب فيها الطعامالذي ت�أكله عند كل وجبة وبني الوجبات .هذه
الطريقة �أظهرت نتائج جيدة للراغبني بتخفيف
الوزن لذلك ي�ستخدمها العديد من �أخ�صائيي
التغذية يف عياداتهم .العديد من الأ�شخا�ص غري
قادرين على حتديد الكميات التي يتناولونها يف
اليوم ،و�ضع ذلك يف مذكرة الطعام ي�ساعد على
التحكم بكمية ونوعية الأكل.
 2جت ُنب الوجبات امل�سائية الكبرية �أو تناولع�شاء يف وقت مت�أخر ،احر�ص على تناول وجبة
الع�شاء قبل ال�ساعة ثمانية م�ساء ًا .عند الإ�ستيقاظ
�صباح ًا يجب �أن ت�شعر باجلوع بعد فرتة ق�صرية،
هذا اجلوع يدل �أنك مل تكرث الأكل يف الليلة
ال�سابقة.
ُ
التوقف عن الأكل عند ال�شعور بال�شبع ( قد
3يعني ذلك تناول  1/2الكمية التي تتناولونها
الآن) .م�ضغ الطعام جيد ًا وحتديد  20دقيقة على
الأقل لإنهاء الوجبة ،وهو الوقت الذي يحتاجه
الدماغ لتحليل ال�شعور بال�شبع� .سكب الأكل يف
�صحن �صغري احلجم ي�ساعد �أي�ض ًا يف تقليل الكميات
امل�ستهلكة.
� 4أخذ الوجبة الأ�سا�سية �أو الوجبة اخلفيفة قبلال�شعور باجلوع ال�شديد .جتويع اجل�سم �أو ال�شعور
باجلوع لفرتات طويلة ي�ؤدي اىل الإفراط يف الأكل،
لذلك تناولوا الطعام كل �ساعتني تقريب ًا .وتذكروا
دائم ًا �أن ال�شعور باجلوع لي�س جزء من نظام
غذائي �صحي على العك�س‘ هو يدل على خلل معني
يف النظام الغذائي �أو الرجيم الذي تتبعونه.
 5الإحتفاظ بوجبة خفيفة يف كل الأوقات كي الت�شعروا باجلوع بني الوجبات .وجبة خفيفة مثل
فواكه ،لنب مع حبتني متر� ،سندوي�شة �صغرية.
جتنبوا “الت�شيب�س” ،باحللويات و الوجبات
�رسيعة.
� 6إذا �شعرمت باحلاجة للقرم�شة رغم �أخذكل وجباتكم الأ�سا�سية واخلفيفة ال تلج�ؤوا اىل
الن�شويات �أو ال�سكر .تناولوا وجبة مثل حم�ص مع
خيار �أو مع جزر و لنب قليل الد�سم.

يعد الزجنبيل من �أهم الأع�شاب طبيا
الحتوائه على العديد من املركبات الهامة يف
العالج منذ �أمد بعيد  ,وهنا �ستعرف تركيبه
الغذائي وكذلك فوائد الزجنبيل للج�سم وطريقة
ا�ستخدامه وكذلك الآثار اجلانبية ال�ستخدام
الزجنبيل و�أي�ضا اجلرعات ال�صحية ال�ستخدامه.
وما فائدة ع�صري الزجنبيل وا�رضار الزجنبيل،
هذاوا�ستخدم الزجنبيل كعالج طبيعي لعدة
قرون ما�ضية للعديد من الأمرا�ض  ,ففي الطب
ال�صيني التقليدي ي�ستخدم الزجنبيل لتخفيف
النزالت املعوية  ,مثل الغثيان والقئ والإ�سهال
 ,وقد ا�ستخدم الزجنبيل على نطاق وا�سع يف
�أوروبا للم�ساعدة يف تخفيف �آالم الطمث وعالج
نزالت الربد وتخفيف ال�صداع  ,وواحدة من
�أحدث الأبحاث الطبية .
فوائد الزجنبيل للج�سم - :فوائد الزجنبيل
لل�رسطان .قد يكون الزجنبيل عالجا قويا
يف عالج �رسطان الرحم  ,حيث وجدت درا�سة
�أجريت يف جامعة ميت�شيجني �أن م�سحوق
الزجنبيل يعمل على موت اخلاليا ال�رسطانية
بالرحم .كما �أظهرت �أي�ضا درا�سة يف جامعة
ميني�سوتا �أن الزجنبيل قد يعمل على �إبطاء منو
خاليا ال�رسطان بالقولون وامل�ستقيم.
فوائد الزجنبيل اللتهاب احللق .يعمل
الزجنبيل على التخل�ص من م�شاكل اجلهاز
التنف�سي  ,حيث �أن �رشب خليط الع�سل
والزجنبيل مفيد جدا للتخل�ص من التهاب احللق
بقدرته الفعالة �ضد البكترييا ويعمل على
تخفيف ال�سعال ور�شح الأنف  ,ويعمل على �إزالة
جفاف احللق .وهو �أحد فوائد �رشب الزجنبيل.
فوائد الزجنبيل للغثيان .وجدت العديد
من الدرا�سات �أن الزجنبيل عالج فعال للغثيان
الحتوائه على فيتامني ب , 6وهو عالج �رسيع
للغثيان حيث ميت�ص ب�رسعة كبرية يف اجل�سم.
فوائد الزجنبيل لتخفيف الآالم وااللتهابات.
�أظهرت �إحدى الدرا�سات �أن الزجنبيل له خ�صائ�ص
م�ضادة لاللتهابات و�أنه م�سكن طبيعي للآالم
فوائد الزجنبيل للربد واالنفلونزا -:ي�ستخدم
الزجنبيل منذ فرتة بعيدة من �أجل عالج نزالت
الربد  ,كما �أنه مفيد �أي�ضا يف حاالت النزالت
املعوية �أو الت�سمم الغذائي  ,حيث �أن له �أكرب
الأثر على اجلهاز اله�ضمي.
فوائد الزجنبيل للكلى .وجدت �إحدى
الدرا�سات التي �أجريت على الفئران امل�صابة
بداء ال�سكري �أن تلك الفئران عند �إعطائها
الزجنبيل قد �أدى ذلك �إىل حدوث انخفا�ض يف
معدل الف�شل الكلوي لديهم.

مل ت�سجل �أي �إ�صابة بالفريو�س يف �أو�ساط
لأ�شخا�ص الذين تلقوا هذا اللقاح العام املا�ضي
يف غينيا والبالغ عددهم نحو � 6آالف ،يف مقابل
ت�سجيل  23حالة عند املجموعة غري امل�شمولة
باللقاح ،بح�سب نتائج التجربة التي �أجرتها
منظمة ال�صحة العاملية بالتعاون مع �سلطات
البالد و�رشكاء دوليني.
وقالت الطبيبة ماري-بول كييني نائبة
املديرة العامة للمنظمة الأممية �إن "النتائج
تدفعنا للظن �أن اللقاح فعال جدا ،حتى �أنه قد
يكون فعاال بن�سبة  ."% 100وقدر فريق البحث
الذي �أ�رشفت عليه �أن فر�ص �أن يكون هذا اللقاح
امل�سمى "ار يف ا�س يف  -زيبوف" فعاال بن�سبة
تتخطى  % 80يف خ�ضم انت�شار وباء�إيبوال ،قد
تبلغ .% 90وكتب العامل الأمريكي امل�ستقل
توما�س بي�سربت يف جملة "ذي الن�ست" الطبية
التي ن�رشت اجلمعة النتائج النهائية للتجربة
"�أخريا وبعد  40عاما ،بات لدينا مبدئيا لقاح
فعال �ضد مر�ض �إيبوال".
و�أكدت نتائج التجربة �أن لقاح "ار يف ا�س
يف  -زيبوف" فعال بن�سبة  % 100خالل الأيام
الع�رشة التي تلي حقنه عند �شخ�ص غري م�صاب
باملر�ض لكن على ات�صال مبر�ضى التقطوا
فريو�س �إيبوال.
التلقيح الدائري
ا�شرتت جمموعة "مريك" الكندية حقوق
ت�سويق هذا اللقاح وهو قد ي�سجل �سنة 2018
بعد تقدمي كل امل�ستندات الالزمة �إىل ال�سلطات
الأمريكية والأوروبية املعنية بهذه امل�س�ألة.
وذكرت كييني ب�أن م�سار امل�صادقة املعيارية
ي�ستغرق عادة عقدا من الزمن �أو حتى �أكرث.
لكنها �أكدت "يف حال تف�شى الوباء جمددا ...
نحن م�ستعدون ملواجهته" .و�أجريت التجربة
يف املنطقة ال�ساحلية من غينيا ال�سفلى حيث
كانت ال تزال ت�سجل �إ�صابات بالفريو�س عندما

�أطلق االختبار يف العام .2015
واعتمد يف �سياق هذه التجربة النهج املعروف
بالتلقيح الدائري� ،أي الذي ي�شمل عدة دوائر
من الأ�شخا�ص هم على ات�صال باملري�ض� ،أوال
الأقرباء ثم الذين هم على ات�صال بهم وهكذا
دواليك .وقد طبق هذا النهج �أي�ضا للق�ضاء على
اجلدري .وبعد انتهاء التجربة ،ر�صدت ب�ضع
حاالت يف غينيا و�سرياليون وقد اعتمد الفريق
اال�سرتاتيجية عينها� ،أي تلقيح معارف املعارف
بعد احل�صول على �إذن من الوكالة الأمريكية
للأغذية والأدوية (اف دي ايه) با�ستخدام اللقاح
خارج �إطار التجارب ال�رسيرية ،على ما �رصحت
كييني.
ثالثة �آثار جانبية
ويف حال تف�شى وباء �إيبوال جمددا قبل ت�سويق
العالج ،خ�ص�صت � 300ألف جرعة لال�ستخدام
يف حاالت الطوارئ ،يف �إطار اتفاق بني االحتاد
من �أجل اللقاحات "غايف" و"مريك" .وقد يرفع
املخزون �إىل مليون جرعة .ولوحظت ثالثة
�آثار جانبية "كبرية" ناجمة عن التلقيح ،هي
حمى وح�سا�سية ،ف�ضال عن �أعرا�ض �إنفلونزا
حمتملة تزول بعد ثالثة �أيام من دون مفعول
على املدى الطويل.وهو �أول لقاح م�ضاد لإيبوال
يظهر فعالية ميدانية بهذا احلجم ،لكن ال بد من
و�صف لقاحات �أخرى ،ال �سيما لطواقم العالج،
مع �ضمان احلماية على املدى الطويل.
ومت ا�ستبعاد الأطفال بداية من هذه التجربة،
لكن �سمح مب�شاركة اولئك الذين تخطوا ال�ساد�سة
من العمر يف مرحلة الحقة .ويبقى االن اثبات
�سالمة هذا اللقاح بالن�سبة �إىل الن�ساء احلوامل
و�صغار الأطفال.
وتعد �آخر موجة لتف�شي وباء �إيبوال التي
بد�أت يف غينيا �سنة  2013الأكرث خطورة منذ
ر�صد هذا الفريو�س �سنة  ،1976وهي ت�سببت
ب�أكرث من � 28ألف �إ�صابة �أدت اىل �أكرث من
 11300حالة

هل تعاين من الربو وال�سعال؟ �إليك هذا العالج
الربو هو �أحد �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
املزمنة الأكرث �شيوع ًا يف العامل والتي
حتدث ب�سبب الإ�صابة بفرط احل�سا�سية،
وعادة ما ي�صاب الأ�شخا�ص بالربو خالل
ف�صل ال�شتاء ما ي�ؤدي �إىل تراكم املخاط
والبلغم يف ال�صدر وبالتايل عرقلة امل�سار
التنف�سي للمري�ض ،ونتيجة لهذا يجد
املري�ض �صعوبة يف التنف�س.
الأ�سباب الأكرث �شيوع ًا ملر�ض الربو،
وال�سعال املزمن و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
الأخرى هي التلوث ،والدخان ،والغبار
والإنفلونزا ومع ذلك ميكن عالج هذه
الأمرا�ض ب�شكل طبيعي مع م�ساعدة من
الأيورفيدا (الطب التقليدي)� .إليكم هذه
الو�صفة الب�سيطة لعالج الربو وال�سعال
ب�شكل فعال بطريقة �آمنة وغري مكلفة بدون
احلاجة �إىل �رشاء الأدوية.
املكونات
 10غرام من الزبيب.
 10غرام من م�سحوق الزجنبيل البودرة.
ملعقتان كبريتان من الع�سل الطبيعي.
ثالث حبات من عنب الثعلب الهندي.
طريقة التح�ضري
 1ن�أخذ قدر نظيف ون�ضع فيه حبات عنبالثعلب الهندي بعد �أن نغ�سلها جيد ًا ،ومن ثم
منلأ الوعاء باملاء ون�ضعه على النار حتى
يغلي  ،وي�صبح لب العنب الهندي طري ًا.
 2نرفع القدر عن النار ونرتكه جانب ًاحتى يربد لبع�ض الوقت.
 3-نزيل بذور عنب الثعلب الهندي ون�ضع

اللب يف وعاء ونطحنه جيد ًا با�ستخدام
الهاون.
 4ن�ضيف الزبيب ونطحن مرة �أخرى بحيثيتم خلط الزبيب ب�شكل �صحيح مع اللب.
 5ن�ضيف م�سحوق الزجنبيل والع�سللباقي املكونات ونقلب جيد ًا بحيث يت�شكل
لدينا عجينة �سميكة نوع ًا ما.
كيف ومتى ميكننا ا�ستخدام هذا العالج؟
ميكننا �أخذ جرعة من  3-5جرام مرتني
يف اليوم بعد تناول وجبات الطعام ،لكن
قد ن�شعر بالعط�ش ال�شديد بعد تناول هذا
العالج ،لذا يف�ضل �أن ن�رشب املاء الدافئ.
وهذا مفيد لعالج معظم �أنواع اال�ضطرابات
التي لها �صلة بالتنف�س مبا فيها الربو،
وال�سعال ،والتهاب ال�شعب الهوائية
وغريها.
ميكن للأ�شخا�ص الذين يعانون من
ح�سا�سية املعدة التحكم يف كمية البهارات
والتوابل (الزجنبيل) وذلك من خالل زيادة
كمية الزبيب وعنب الثعلب الهندي.
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�شبابيات

ُ
ّ
فرع االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة باالو�سط ي ِقيم ان�شطته

قيم االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة فرع االقليم االو�سط ان�شطته
باالعالن للدفع بالعمل الذي بد�أ
لتمهيد االر�ضية لتطوير قدرات
ال�شباب.
واو�ضح فرع االحتاد يف التقييم
عن خلق فر�ص لل�شباب لتنظيمهم
ح�سب االعمار وامل�ستوى التعليمي
وطبيعة العمل ا�ضافة لتاطريهم
يف اندية القراءة والفنون واالعالم
،وا�ستك�شاف قدراتهم يف العمل
والثقافة والريا�ضة.
وافاد االحتاد اىل ان تنظيم ال�شباب
العامل يهدف لتبادل التجارب

والتعاون فيما بينهم ورفع الوعي
للم�ساهمة بفعالية يف االن�شطة
الوطنية وذلك من خالل تعزيز
دورهم وا�سهامهم يف كل ان�شطة
وبرامج التنمية يف املجتمع.
وقال م�س�ؤول فرع االحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة يف االقليم االو�سط
ال�سيد �/سام�سوم كفلي يف الكلمة
التي القاها "ان م�ستقبل البالد
يرتكز على ال�شباب ،وعليه يتوجب
على كل ال�شباب امل�ساهمة بكل
قدراتهم وم�ضاعفة م�ساهماتهم من
اجل بناء وتنمية الوطن  ،حتى
نتمكن من �ضمان امل�ستقبل.
ح�رض االجتماع مدراء املديريات
ال�شعبية
اجلبهة
وم�س�ؤولو
للدميقراطية والعدالة يف االقليم
االو�سط وال�ضيوف املدعوين.

م�سئول ال�شباب ب�شمال البحر االحمر :جهود بناء ال�شباب حتقق نتائج جيدة

اعلن م�س�ؤول االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف اقليم �شمال البحر االحمر
ال�شاب /ادري�س عثمان ،ان جهود بناء ال�شباب حتقق نتائج مر�ضية.
واو�ضح يف اللقاءات التي اجراها مع ال�شباب يف �ست مديريات ،بان اجنازات
كبرية تتحقق مل�شاركة ال�شباب يف التنمية والتعليم ،واكت�ساب الوعي الوطني.
وقال ال�شاب /ادري�س "بان اال�ستثمار الوطني اجلاري من قبل ال�شعب واحلكومة
ي�ؤمن م�ستقبل ال�شباب ،ويعمل االحتاد على تطوير ال�شباب تعليميا ً ومهني ًا،
داعي ًا ال�شباب للحفاظ على هويتهم وقيم املجتمع والنظر للم�ستقبل امل�رشق.
وطالب املجتمعون لتكون ان�شطة االحتاد تهتم بالريف النائي ،والعمل لتنظيم
جيد لل�شباب من عمال امل�ؤ�س�سات احلكومية  ،والدفع ببناء املراكز ال�صحية
وتاهيل ال�شباب".
من جهة اخرى اكد �سكان مدينة �صنعفي يف اجتماع جلنة ا�صدقاء ال�شباب
 ،ا�ستعدادهم الكامل للتن�سيق وللعمل مع االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة
وامل�ؤ�س�سات احلكومية لبناء ال�شباب.
وا�شاروا اىل اهمية العمل الجناح جهود بناء املراكز ال�شبابية ،لت�أهيل وترفيه
ال�شباب ،وتبادل التجارب فيما بينهم ،ومبدئيا تربعت جلنة ا�صدقاء ال�شباب
مببلغ  100الف نقفة دعم ًا لل�شباب.
وا�شاد م�س�ؤول االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة يف املديرية ال�شاب ا�سمروم
ا�ستيفانو�س باملبادرة ،داعيا لتعزيز م�ساهمة املواطنني لتهيئة الظروف
ال�ستفادة �شباب املناطق النائية من الربامج املنفذة.
واو�ضح مدير مديرية �صنعفي ال�سيد /هزقيا�س وهبت عن ا�ستعداد ادارة املديرية
للم�ساهمة بدورها يف كل مايتعلق ب�إجناح برامج ال�شباب.

احتاد طالب عموم �إفريقيا :ق�ضية املحكمة اجلنائية �ستكون هي الق�ضية املحورية لالحتاد

�أكد بيرت لوجي االمني العام ال�سابق الحتاد طالب عموم افريقيا �،أن ق�ضية املحكمة
اجلنائية �ستظل هي الق�ضية املحورية الحتاد طالب عموم افريقيا الذي �سي�سعى لتوحيد
كلمة القارة االفريقية واحتاذ قرار واحد جتاه املحكمة اجلنائية ،ووجه ر�سالة
للمحكمة اجلنائية بان افريقيا لالفارقة وال مكان لهم يف التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول االفريقية.
وقال بيرت لوجي يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي نظمه احتاد عموم افريقيا اجلمعة املا�ضي
"�إن احتاد طالب عموم افريقيا ا�ستطاع ان ي�ضطلع بدوره جتاه القارة االفريقية ،وبدوره
جتاه الطالب االفارقة من خالل التوا�صل والرتابط بني كافة الطالب ،ومناق�شة كافة
الق�ضايا التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف ا�ستقرار وتطور القارة.
وا�شار خالل حديثه اىل م�ساهمة االحتاد يف توفري منح للطالب االفارقة للدرا�سة يف
خمتلف اجلامعات االفريقية ،م�ؤكدا �أن هذه املنح متاحة للجميع" .
وقال اي�ضا �إن امل�ؤمتر قرر باالجماع تويل املهند�س م�صعب حممد من ال�سودان رئا�سة
االحتاد ومن�صب االمني العام لل�سيد بيرت كوجي من غانا ومن�صب نائب االمني العام

ليوغندا ومن�صب م�س�ؤول ال�ش�ؤون املالية ملمثل بت�سوانا ومن�صب م�س�ؤول االعالم ملمثل
غامبيا ومن�صب م�س�ؤول التعليم لت�شاد ،م�ؤكدا ثقتهم يف املكتب التنفيذي لالحتاد الذي
مت انتخابه برئا�سة املهند�س م�صعب حممد عثمان ،الفتا اىل ا�ستحداث من�صب م�س�ؤول
العالقات الدولية والذي ذهب ملمثل دولة كينيا.
وتطرق يف حديثه ايل انه ن�سبة الت�ساع القارة االفريقية وحتى يتمكن االحتاد من التوا�صل
مع كافة الطالب االفارقة مت تق�سيم القارة خلم�سة اقاليم �شملت �رشق افريقيا وو�سط افريقيا
و�شمال افريقيا وجنوب افريقيا واقليم غرب افريقيا.
وا�شار املهند�س م�صعب حممد عثمان رئي�س احتاد طالب عموم افريقيا اىل ان عوامل
جناح امل�ؤمتر تتمثل يف ح�ضور الدول االفريقية وت�شكيلها ومتثيلها يف املكتب التنفيذي،
الفتا اىل الدعم والرعاية من قبل رئا�سة اجلمهورية والتي بدورها عربت عن اهتمام الدولة
ورعايتها للطالب ولكافة براجمهم ،م�ؤكدا �أن احتاد عموم افريقيا ي�سري على ذات النهج
و�سيعمل على مزيد من التوا�صل بني كافة الطالب االفارقة و�سي�ضطلع بدوره جتاه القارة
االفريقية .
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توتر العالقة بني يوفنتو�س ومدربه

توتنهام يعود من
ار�ض �ساوثمبتون
بنقاط الفوز
خ�رس �ساوثمبتون امام �ضيفه
توتنهام برباعية من االهداف مقابل
هدف يف ختام املرحلة الثامنة ع�رشة
من الدوري االنكليزي املمتاز لكرة
القدم" الربميري ليغ".و�صار ر�صيد
توتنهام اخلام�س  36نقطة وبقي على
بعد نقطة واحدة من ار�سنال الذي فاز
على و�ست بروميت�ش البيون بهدف،
فيما وقف ر�صيد �ساوثمبتون الثامن
عند  24نقطة.
على ملعب �سانت ماريز ،فر�ض
توتنهام �سيطرة �شبه مطلقة على
جمريات ال�شوط االول ،لكن �صاحب
االر�ض كان �سباقا اىل افتتاح الت�سجيل
بوا�سطة املدافع الهولندي فريجيل
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يقود الإدارة لبحث فك االرتباط
فان دييك بر�أ�سه يف ا�سفل الزاوية
اليمنى ملرمى احلار�س الدويل
الفرن�سي هوغو لوري�س (.)2
ومل يطل رد توتنهام كثريا ،وجاء
من متابعة ر�أ�سية اي�ضا عندما ارتقى
ديلي �آيل لكرة عالية ار�سلها الفرن�سي
مو�سى �سي�سوكو من اجلهة الي�رسى
.)19( ،ويف ال�شوط الثاين ،تقدم
توتنهام بعد ركلة ركنية متابعة
ر�أ�سية من العمالق هاري كني على
ي�سار احلار�س ( )51م�سجال هدفه
الثامن يف البطولة هذا املو�سم.
وح�صل ديلي �آيل على ركلة جزاء
( ،)57انربى لها كني وار�سلها يف اعلى

املدرجات مفوتا فر�صة قتل املباراة
بهدف ثالث.وكاد لوري�س يدفع الثمن
مرتني جراء خروجه من منطقته ب�شكل
خاطىء.وتاه �ساوثمبتون يف الدقائق
االخرية ،و�سجل توتنهام الهدف
الثالث بعد كرة بعيدة ا�صابت ر�أ�س
احد العبي �صاحب االر�ض وو�صلت اىل
الكوري اجلنوبي هيونغ-مني �سون
بديل �سي�سوكو فك�رس الت�سلل وانفرد
و�سدد كرة منحرفة يف ا�سفل الزاوية
الي�رسى (.)85وا�ضاف �آيل الهدف
الثاين ال�شخ�صي والرابع لل�ضيوف
اثر متريرة بينية من داين روز تابعها
ب�سهولة يف ال�شباك (.)87

ملاذا �أدمن مورينيو ح�ضور فريج�سون بولت يخو�ض
مو�سمه االخري
لتدريبات مان�ش�سرت يونايتد؟

ك�شف جوزيه مورينيو عن مواظبة �أ�سطورة التدريب الربيطانية «�سري �أليك�س
فريج�سون» على التواجد يف مركز تدريبات مان�ش�سرت يونايتد هذا املو�سم،حيث
�شوهد يف كارينجتون عدة مرات يف تلبية منه لدعوة املدرب الربتغايل.
مورينيو طالب �إدارة ال�شياطني احلمر قبل عدة �أ�شهر بتقلد «فريجي» ملن�صب
�إداري يف النادي من �أجل م�ساعدته على النهو�ض بالفريق بعد ثالث �سنوات
عجاف مل يبت�سم فيها الأن�صار� ،إال مرة واحدة وعن َم�ض�ض يف نهائي ك�أ�س
االحتاد الإجنليزي على ملعب وميبلي.
وقال مورينيو «مل يتواجد يف التدريبات منذ خروجه،لكنني �أ�ستطعت �إعادته
كي يكون مع حمبيه من جديد� .أردت من الالعبني ر�ؤية رجل عظيم مثله ب�صفة
معا ب�ضع دقائق ونتناول الغداء كذلك� ،أ�ستمتع بتواجد وهو
م�ستمرة ،نتحدث ً
ي�ستمتع بذلك».
و�أ�ضاف مورينيو «�أنا من نوعية الأ�شخا�ص الذين ال يحبون ر�ؤية الأ�شباح� ،أنا
لدي عالقة وطيدة به و�أعي
�أحرتم املا�ضي و�أعرف �أن فريج�سون ُيحب الناديّ ،
جي ًدا �أن هذا هو بيته .عندما يريد املجيء �إىل هنا �أو �إىل غرفة خلع املالب�س
�سيجد �ص ًفا من الالعبني كالقطار� ،إنه يعلم مقدار احلب والإحرتام الذي يتمتع
به هنا ،فريج�سون مو�ضع ترحيب دائم».
وحول اتباعه ل�سيا�سة فريج�سون يف منح �صغار ال�سن الفر�صة� ،أكد يف نهاية
حديثه «يف املو�سم املا�ضي مل يكن هناك الكثري من الالعبني الكبار على مقاعد
البدالء ،الو�ضع اختلف هذا املو�سم ،وعدد الإ�صابات �أقل ،والتوقعات �أعلى
من جميع العنا�رص .هل املو�سم الثاين لريان جيجز مع الفريق مثل املو�سم
الثالث؟ لقد تفجرت مواهب جيجز ب�شكل تدريجي ،وهذا ما نريده من الالعبني
ال�شبان هذه الأيام ،لكن يف كرة القدم قد ال حتتاج لكل هذا الوقت لتعرب عن
كل ما لديك.

اعرب العداء اجلامايكي او�ساين
بولت ،عن امله يف ان يخو�ض �سنة
 2017التي �ستكون االخرية له
على امل�ضمار،دون �ضغوط كبرية.
وقال بولت يف مقابلة مع املوقع
االلكرتوين ل�صحيفة "دي غليرن"
اجلامايكية "هذا مو�سمي االخري
ويجب ان ا�ستفيد منه .لقد قمنا بعمل
كبري يف ال�سنوات الع�رش ال�سابقة".
وا�ضاف "االولوية بالن�سبة ايل يف
املو�سم االخري هي �سباق  100مرت،
اريد ان ا�ستمتع خالل هذا املو�سم من
دون كثري من ال�ضغط".
و�سبق لبولت ( 30عاما) حامل
الرقمني القيا�سيني يف �سباقي
 100مرت ( 9.58ثوان) و 200مرت
(19.19ثانية) ،ت�أكيد ان �سنة 2017
التي تقام فيها بطولة العامل لألعاب
القوى يف لندن يف اغ�سط�س�،ستكون
االخرية له بعد م�سرية حقق خاللها
 11لقبا عامليا وت�سعة ميداليات
ذهبية يف ثالث دورات اوملبية
متتالية.
واملح بولت امللقب بـ"الربق"
ان جدوله لهذه ال�سنة �سيكون �أكرث
كثافة من املعتاد ،علما انه عادة ما
يركز على االحداث الكربى كبطوالت
العامل والدورات االوملبية.وقال
"املهم بالن�سبة ايل هم امل�شجعون.
لقد اظهروا يل دائما الكثري من احلب
واريد ان ارك�ض من اجلهم واقدم كل
ما ا�ستطيع كالعادة".

ك�شفت �صحيفة " الغازيتا ديلو �سبورت" الإيطالية �أن العالقة بني نادي
يوفنتو�س ومدربه ما�سيميليانو �أليغري باتت على �صفيح �ساخن حتى انها
و�صلت �إىل حد و�صفها بـ "االزمة".
وبح�سب ال�صحيفة ،ف�إن التوتر ناجم عن عدة �أ�سباب منها خ�سارة الفريق
لك�أ�س ال�سوبر الإيطايل �أمام غرميه نادي ميالن بركالت الرتجيح بالعا�صمة
القطرية،ف�ض ً
ال عن وجود اختالفات يف الر�أي حول "املريكاتو ال�شتوي"
املقبل� ،إ�ضافة اىل اخليارات التكتيكية التي اعتمدها �أليغري يف "موقعة
الدوحة" ،باقحامه العبني احتياطيني مقابل الإبقاء على الأرجنتيني باولو
ديباال على دكة البدالء .
وت�ساءلت ال�صحيفة �إذا ما كان �أليغري �سيكمل عقده ويتواجد على ر�أ�س
اجلهاز الفني لـ "ال�سيدة العجوز" لغاية انق�ضاء عقده معها بنهاية املو�سم
املقبل  ، 2017-2018بعدما �أكدت ب�أن ثقة م�س�ؤويل ال�سيدة يف مدرب الفريق
باتت على املحك ،رغم ان الفريق جنح يف ت�صدر الرتتيب العام لبطولة
الدوري الإيطايل والعبور ب�سالم من دور املجموعات للدور الثمن النهائي
لبطولة دوري �أبطال �أوروبا� ،إال ان االداء الفني للفريق مل يعد يرق لإدارة "
البيانكونريي" .
وذهبت ال�صحيفة يف حتليلها لأزمة بطل �إيطاليا يف املوا�سم اخلم�سة الأخرية
اىل حد تر�شيح عدد من الأ�سماء خلالفة �أليغري ،وعلى ر�أ�سهم الربتغايل باولو
�سوزا العب الفريق ال�سابق الذي ي�رشف حالي ًا على تدريب نادي فيورونتينا
الإيطايل ،ومواطنه ليوناردو جاردمي املت�ألق مع موناكو الفرن�سي� ،إ�ضافة
اىل االيطايل �أوزيبيو دي فران�شي�سكو مدرب �سا�سولو الإيطايل .
وكان �أليغري قد حل حمل مواطنه انطونيو كونتي يف �صيف عام 2014
بعد تويل الأخري رئا�سة اجلهاز الفني للمنتخب الإيطايل ،حيث اعترب تعيينه
لتدريب "اليويف" دون الطموح ،ب�سبب جتربته املتوا�ضعة غري انه جنح يف
قيادة الفريق للحفاظ على مكا�سب النادي يف الدوري املحلي ،ف�ض ً
ال عن ت�أهله
لنهائي بطولة دوري �أبطال �أوروبا الذي خ�رسه �أمام بر�شلونة الإ�سباين يف عام
. 2015

الأوىل عامليا �سابقا ايفانوفيت�ش تهجر نهائيا
مالعب التن�س

اعلنت ال�رصبية �آنا
ايفانوفيت�ش االوىل �سابقا يف
ت�صنيف العبات كرة امل�رضب
املحرتفات اعتزال اللعب يف
�سن التا�سعة والع�رشين.وقالت
ايفانوفيت�ش امل�صنفة  65حاليا
"لقد قررت ان انهي م�سريتي كالعبة
حمرتفة يف كرة امل�رضب .انه قرار
�صعب".وعزت ايفانوفيت�ش التي
تزوجت من قائد منتخب املانيا لكرة
القدم ال�سابق با�ستيان �شفاين�شتايغر
يف  12يوليو املا�ضي ،اال�سباب التي
دفعتها اىل اتخاذ هذا القرار مل�شاكل
بدنية متنعها من اللعب يف اف�ضل
م�ستوى.
وبد�أت ايفانوفيت�ش م�سريتها
االحرتافية عام ،2003وتوجت
بطلة لروالن غارو�س الفرن�سية،
ثاين البطوالت االربع الكربى ،عام
 2008يف �سن الع�رشين ،واحرزت
 15لقبا.
وا�ضافت "بلغت م�ستويات مل اكن
احلم بالو�صول اليها .بد�أت احلم
بكرة امل�رضب عندما كان عمري

خم�س �سنوات من خالل م�شاهدتي
ملونيكا �سيلي�ش على �شا�شة
التلفزيون".وتابعت "احرزت 15
لقبا ،وبلغت النهائي  3مرات يف
البطوالت الكربى ،ومرة واحدة يف
م�سابقة ك�أ�س االحتاد ،ولعبت عددا
ال ب�أ�س من املباريات التي تبقى يف
الذاكرة".
و�شددت ايفانوفيت�ش التي احرزت
اخر القابها عام  ،2014على ان
"بلوغ القمة يف اي ريا�ضة احرتافية
يتطلب لياقة بدنية عالية".وختمت
"اجلميع يعرف ان م�ستواي قد تدنى
ب�سبب اال�صابات ،وال ا�ستطيع اللعب
اال اذا كنت يف كامل لياقتي .هذا االمر
غري متوفر االن لذا اعترب ان الوقت
حان لالن�رصاف اىل امور اخرى".
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توزيع جوائز "نوما" ال�سنوية للمتفوقني يف الريا�ضة

قرماي قرب �سال�سي رجال العام يف املجال الريا�ضي

اف�ضل رقم �إرتري يف �سباق  21كيلومرت ،
دفعتها لنيل هذه اجلائزة.
وت�سلمت نازريت ولدو اجلائزة من قبل
الفائزة بالتتويج العام ال�سابق املت�سابقة
مو�سانا دب�ساي.
بعد ذلك كان املوعد مع توزيع اجلوائز
على ا�صحاب التفوق والتميز يف الدكة
الفنية (املدربني) � ،إذ �ضمت قائمة
الرت�شيحات ثالثة مدربني تركوا ب�صمتهم
الوا�ضحة و�سطروا حقبة االلقاب مع فرقهم
�أ�سوة باملنتخب الوطني خالل هذا العام.
وت�صدر هذه الالئحة املدرب الوطني
ليفنج�ستون ابرهام اىل جانب كل من برهي
ا�سقدوم ومكنن زودي.
ونال مدرب منتخب االقليم اجلنوبي
الكابنت  /برهي ا�سقدوم على الن�صيب
االوفر من قوالب الرت�شيحات  ،متوجا

جرى ع�رص �أم�س اخلمي�س بقاعة هجر
بوزارة االعالم حفل توزيع جوائز "نوما "
 ،للمتميزين يف ال�ساحة الريا�ضية لعام
2016م.
وح�رض املنا�سبة لفيف من ال�شخ�صيات
الريا�ضية وافراد اال�رسة الريا�ضية املحلية
بالبالد  ،حيث مت الك�شف عن هوية
الفائزين بجوائز �إذاعة "نوما" للمتفوقني
يف العام الريا�ضي املنق�ضي يف فئة
الرجال وال�سيدات واملدربني.
الغايات الكربى للجائزة بح�سب
مايقول القائمون عليها هي تثمني
وتقدير اخلامات االرترية واملتفوقني يف
ال�ساحة الريا�ضية على امل�ستويني املحلي
واخلارجي  ،وت�سليط ال�ضوء عليهم من �أجل
م�ضاعفة وترية الإنت�صارات والتتويجات
االرترية يف امل�ستقبل.
وبعد �أن �أخذ �ضيوف ال�رشف واملدعوين

العدد ()70

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

�إعداد
عبداهلل حممد علي
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بلقب جائزة �أف�ضل مدرب لهذا العام.
وت�سلم برهي ا�سقدوم اجلائزة من
املدرب� /سام�سوم �سلمون الفائز بلقب
العام املا�ضي.
ويف ت�رصيحات عقب ت�سلمه للجائزة
� ،أكد املدرب احلايل والعداء ال�سابق /
برهي ا�سقدوم عن �إميانه ب�أن هذه اجلائزة
حتمله م�س�ؤوليات ج�سام من �أجل م�ضاعفة
العمل والدفع بوترية االنت�صارات اىل ا�رسع
مقارنة عما كانت فيه.
احلدث االكرب الذي كان اجلميع يرتقبه
هو �إعالن جائزة �أف�ضل ريا�ضي ارتري لهذا
العام التي �شهدت قائمة الرت�شيحات
فيه تواجد خم�سة ريا�ضيني ( 3عدائني
ودراجني) .
وح�صل النجم االبرز دانئيل تخلي
هيمانوت على مكانته يف خارطة
الرت�شيحات �ش�أنه �ش�أن ناتنائيل برهاين
زميله يف دامين�شن داتا اجلنوب افريقي
وبطل املاراثون قرماي قرب�سال�سي وبطل
العام ل�سباق اجلبال بيرتو مامو �إ�ضافة اىل
ال�صاعد ارون كفلي  ،املتواجدين اي�ضا يف
القائمة املختارة.
وتربع العداء املت�ألق قرماي قرب�سال�سي
على �صدارة اف�ضل ريا�ضي بعد نيله

�أماكنهم  ،مت �إفتتاح املنا�سبة بدقيقة
�صمت على �أرواح ال�شهداء  ،ليتم �إف�ساح
املجال �أمام وقفة �صغرية مع ال�سرية
الذاتية للمر�شحني يف كافة الفئات.
ومت التعرف يف البداية على املر�شحات
الثالثة اللواتي نلن ن�صيبا ً �أكرب يف قائمة
الرت�شيحات لهذه الفئة التي �ضمت
العدءاتان نبيات هبتي ماريام  ،نازريت
ولدو وجنمة كرة القدم ال�صاعدة مارتا
تولدي.
و�أفرزت نتائج الت�صويت التي جرت بني
ال�صحفيني الريا�ضيني لوزارة االعالم ،
عن تفوق العداءة نارزيت ولدو على بقية
املتناف�سات والتتويج باملركز االول.
وحققت عداءة القا�ش بركة وبطلة
امل�سافات املتو�سطة عدة القاب
وانت�صارات يف هذا العام � ،أبرزها حتقيقها

بعد �أن لعب مباراتني وديتني مع اجنلرتا

لي�ضع نهاية ملفاو�ضات ا�ستمرت �شهرين ب�صفة ا�سطورية

زاها ين�ضم ل�صفوف كوت ديفوار يف �أمم �إفريقيا ر�سميا ..تيفيز ين�ضم ل�صفوف �شنغهاي �شينهوا ال�صيني

ان�ضم ويلفريد زاها �أول �أم�س الأربعاء،
�إىل ت�شكيلة مبدئية من  24العبا �أعلنها
منتخب كوت ديفوار من �أجل نهائيات
ك�أ�س الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد
�أيام من اجتماعه مع جاريث �ساوثجيت
مدرب اجنلرتا ب�ش�أن م�ستقبله على
امل�ستوى الدويل.
وجاء ا�سم زاها  -الذي لعب مباراتني
وديتني مع اجنلرتا  -يف قائمة �ست�سافر
�إىل �أبوظبي الأ�سبوع املقبل لبدء
اال�ستعداد للبطولة املقررة يف اجلابون
حيث �سيدافع املنتخب الإيفواري عن
لقبه القاري.
وحاول �ساوثجيت اقناع زاها باللعب
لإجنلرتا يف اجتماع قبل يومني وفقًا
لتقارير يف و�سائل اعالم بريطانية.
و�أعلن زاها ( 24عاما) املولود يف �أبيدجان

ر�صيد �أكرب من الرت�شيحات  ،متوجا �أدءاه
الرفيع هذا املو�سم وبعد �أن �سطر فيه عدة
�أرقام قيا�سية وتتويجات �أدخلته مو�سوعة
االرقام القيا�سية للعبة من �أو�سع االبواب .
وحقق قرماي قرب�سال�سي لقب �سباق
نيويورك للماراثون باعتباره �أ�صغر يحقق
لقب اجلائزة الكربى للماراثون  ،ونال
مراكز متقدمة يف �سباقات �أخرى جرت
ليجعله ينال عدد �أوفر من الرت�شيحات .
وقدمت اجلائزة اىل قرماي قرب�سال�سي
من قبل املتوج ال�سابق دانئيل تخلي
هيمانوت.

نيته اللعب ملنتخب كوت ديفوار عقب
اجتماع مع املدرب مي�شيل دو�سييه ال�شهر
املا�ضي.
و�شارك جناح كري�ستال باال�س مع اجنلرتا
�ضد ال�سويد وا�سكتلندا يف نوفمرب ت�رشين
الثاين  2012و�أغ�سط�س �آب  2013لكنه
احتفظ بحق اللعب لكوت ديفوار لأنه مل
ميثل اجنلرتا يف مباراة ر�سمية.
ويقيم منتخب كوت ديفوار مع�سكرا
تدريبيا ملدة ع�رشة �أيام يف �أبوظبي �سيتجه
بعده �إىل �أومي يف اجلابون حيث �سيناف�س
يف املجموعة الثالثة �ضد الكوجنو
الدميقراطية واملغرب وتوجو يف البطولة
التي تبد�أ يف منت�صف يناير.
و�ضمت الت�شكيلة �أي�ضا ايريك بيلي مدافع
مان�ش�سرت يونايتد الذي تعافى م�ؤخرا من
الإ�صابة وويلفريد بوين مهاجم �ستوك
�سيتي.

�أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني
ر�سميا انتقال جنم هجومه ،كارلو�س
تيفيز� ،إىل �صفوف �شنغهاي �شينهوا
ال�صيني ،لي�ضع نهاية ملفاو�ضات
ا�ستمرت �شهرين.
وذكر النادي الأرجنتيني يف بيان "قدم
الالعب كارلو�س تيفيز ال�شكر لبوكا
جونيورز لقبوله التفاو�ض والو�صول حلل
ير�ضي جميع الأطراف املعنية".
وتابع "وبهذا ال�شكل ،تنتهي مرحلة ثانية
لتيفيز يف بوكا ،تاركا ذكرى ال تن�سى
جلماهري النادي ،الذي �سجل معه  25هدفا
يف  56مباراة ،وجنح يف احل�صول على

يف واقعة غريبة ومثرية للجدل يف الدوري
الرواندي� ،أوقف االحتاد املحلي لكرة
القدم العبا ً ا�ستخدم ال�سحر و�سجل هدفا ً
خالل مباراة جمعت بني موكوارا ورايون
�سبورت.
وذكرت �صحيفة مريور الربيطانية �أن
مو�سى كامارا رك�ض نحو مرمى
املناف�س وقام بفعل �شيء غريب
قبل �أن يتوجه �إىل مقاعد
البدالء لت�سليم �شيء ل�شخ�ص
ما وذلك �أثناء ت�أخر فريقه
بهدف نظيف �أمام رايون
�سبورت.
ال�صحيفة
و�أ�ضافت
الربيطانية �أن العبو
الفريق املناف�س وحار�س
املرمى لرايون �سبورت
طاردوا الالعب ما ا�ضطر
حكم اللقاء لإ�شهار البطاقة
ال�صفراء يف وجه املهاجم
كامارا.

لقبني جديدين لنادينا".
و�أنهى البيان "بالتوفيق يا كارليتو�س!
�ستكون دائما يف قلوبنا .بدءا من الغد
اجلميع �سيحلم بعودتك و�سنعمل من بوكا
على ت�سهيل ذلك� .سنبذل جهدا كبريا
لر�ؤيتك جمددا بقمي�صنا".
ووقع الالعب ال�سابق لكورينثيانز
(الربازيل) ،وو�ست هام ومان�ش�سرت
يونايتد ومان�ش�سرت �سيتي (�إجنلرتا)
ويوفنتو�س (�إيطاليا) ،على عقد ملدة
عامني بقيمة تتخطى  80مليون يورو،
بح�سب ما �أفادت و�سائل �إعالم �أرجنتينية.
ومن جانبه رحب نادي �شنغهاي �شينهوا

عرب موقعه الإلكرتوين بال�صفقة اجلديدة،
املهاجم الأرجنتيني كارلو�س تيفيز،
والذي �سيح�صل على راتب قدره 40
مليون يورو �سنويا.
وبح�سب ما �أفادته ال�صحافة ال�صينية،
ف�إن �شنغهاي تو�صل التفاق مع بوكا
جونيورز لدفع  11مليون دوالر مقابل
ا�ستغناء الأخري عن تيفيز.
وذكر النادي �أن املهاجم البالغ من
العمر  32عاما �سين�ضم ملع�سكر الفريق
ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد يف جزيرة
�أوكيناوا ،جنوبي اليابان ،عقب تخطي
الفحو�صات الطبية التمهيدية لتوقيع
العقد.
و�أو�ضح النادي يف بيان "ن�أمل �أن يتمكن
تيفيز من م�ساعدة �شينهوا للفوز يف
مبارياته بالدوري ال�صيني ودوري �أبطال
�آ�سيا ،و�أن يقدم مزيدا من املباريات
املمتعة".

يف واقعة غريبة ومثرية للجدل يف الدوري الرواندي

ً
ً
يحدث يف افريقيا :جل�أ �إىل ال�سحر و�أحرز هدفا ..فعوقب ماليا!
و�أ�شارت �إىل �أن كامارا جنح بعد
�سبع دقائق فقط من �إدارك
التعادل لفريقه موكوارا
ما �أثار الكثري من اجلدل
وال�شكوك يف الأو�ساط
الريا�ضية الرواندية.
وبناء على ذلك ،قرر
الرواندي
االحتاد
معاقبة �أي العب يتم
تورطه يف �أمور م�شبوهة
بدفع مبلغ مايل قيمته
� 100ألف فرنك رواندي
كما �أن �أي ٍ
ناد يثبت تورطه
يف �أمر هكذا �سيتم اعتباره

خا�رساً عالوة على تغرميه ماليا ً بـ209
مليون فرنك رواندي ما يعادل  2890جنيه
ا�سرتليني.
من جانبه� ،أكد رئي�س االحتاد الرواندي
لكرة القدم فيدا�سيت كرياجنا �أنه ال يوجد
يف لوائح احتاد الكرة قانون لعقاب من
ي�ستخدم ال�سحر لأنه ال يوجد �أحد يف العامل
ي�ستطيع �إثبات ذلك.
و�أ�ضاف قائالً "ومع ذلك ويف ظل املزاعم
بني الالعبني ب�أن �أحد الفرق ت�ستخدم
ال�سحر ،فقد قررنا �أن ن�سن قوانينا لذلك".
وانتهت املباراة املثرية باجلدل على وقع
الهدف الذي �أحرزه كامارا لينتزع فريقه
تعادالً �أمام رايون �سبورت.
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وتبقى الو�شائج

وتبقى الو�شائج حية خ�رضاء �رسمدية
و�إن رحلت من دنيانا الفانية �إىل عوامل
الله وملكوته الأبدية الرحبة وتبقى
الأرواح خافقة وجمنحة يف ع�شقك يا (كرمي) ..وتبقى �أ�شجار
(احلراز ،الاللوب ،اله�شاب ،القالميطو�س والتبلدي) يف القطرين
وعلى �ضفتي (عطربة� ،ستيت) ..تردد �أحلى الكالم وحرير القوايف
�شعر ًا رائق ًا ومعتق ًا ،ف�إن �شئت يا (عو�ض) تن�سجه من جدائل
العذارى ،و�إن �شئت ر�صعته من �شعاع ال�شم�س يف بوادي البطانة
هناك ،ويف �سهول بركة و�سمهر ودنكاليا ،و�إن �أحببت تنظمه من
عيون (ال�سارحات) ..وال�صبايا الفاتنات يف �شوارع (كم�شتاتو) يف
قلب مع�شوقتك) �أ�سمرا ،وجئتها على ٍ
لهف يف موا�سم �أفراحها وزينتها
وليايل مهرجاناتها ،وموا�سم �أعياد �إ�ستقالل �إرتريا ون�ضال �شعبها
ومعاناته ،والتي كانت جزء ًا كبري ًا من حياتك .رحلت يا(عو�ض
الكرمي) وقد تركت يف خارطة ال�شعر الإرترية -ال�سودانية وجمال
العالئق والو�شائج ثقب ًا عميق ًا وتلفتنا ميين ًا وي�سار ًا يف بوادي
(البطانة وال�شواك والرهد) علنا نراك واقف ًا كالدوم ومعتمر ًا عمامتك
البي�ضاء ال�سامقة تتلو �أخر الق�صائد يف جمال احلياة ورحيق احلب
ووهج الع�شق املربح ،وتلفتنا على الطلول والتلول و�إمتداد احلزن
امل�سافر وحمرة ال�شفق الباكي نفت�ش عن �أبيات وقراءات و�إبت�سامات
من (حرير) �،شوقنا �إىل ميا�سم �شعرك املخبوء يف �أعماقنا ،وهناك
البحر مهتاج وال�شواطئ واجمة تنزف دمع ًا وتقطر �أمل ًا و(م�صوع)
البتول تع�صب ر�أ�سها ب�أع�شاب اخلريف ،و�أنداء ال�صباحات حزن ًا
عليك � ،أي�أتي الكرمي العا�شق مثلما كان ي�أتي راك�ض ًا فرح ًا يف موا�سم
الأفراح وذكرى الإنت�صار اخلالد (فنقل)� ..أت�أتى مثلما عودتنا على
�أجنحة (الزازير) و(امللوت) وطائر البجع الأبي�ض ...ي�شتاق هدير
املوج والنوار�س والأ�صداف �إىل رنة الفرح املهاجر دائم ًا يف �صوتك
الدافئ اجلميل وترق�ص الأ�سماك و�أع�شاب البحر رق�صة الفرح على
ً
وحرية و�إنت�صار ًا..
�أنغامك العذاب ،و�أنت تتلو ال�شعر بركان ًا
ووقف ًا على حافة احلزن من نعزى يف هذا امل�صاب اجللل و�أنا لفراقه
ً
رحمة وا�سع ًا والهم �آله و�أوالده ال�صرب
ملحزونون .رحمة الله
وال�سلوان و�إن لله و�إن �إليه راجعون!!!...

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

ا�صطباحة

جمال بحالياي

بيع �أرز بال�ستيكي يف الأ�سواق النيجريية!

القت قوات ال�رشطة
ب�سحب
النيجريية
كمية �ضخمة من الأرز
الذي مت �ضخه كمية
كبرية من الأرز املزيف
يف الأ�سواق ،حيث مت
ت�صنيع هذا الأرز من
البال�ستيك .حيث مت
تبليغ �إدارة حماية
امل�ستهلك بان الأرز غري
�صالح لال�ستخدام و�أن
بع�ض الأ�شخا�ص الذين
تناولوا هذا الأرز مت
نقلهم �إىل امل�ست�شفى
بعد �إ�صابتهم مب�شكالت
يف املعدة.

�أقوال من امل�شاهري و احلكماء

** �صارع الذنب حتي ترتكه  ..ف�إن
عجزت ف�أمطرة بوابل من احل�سنات
..
القرارات التي ت�صنعها الكرامه �ص�آئبه
حتى و�إن �أوجعتك .
** "قد تعرب املحيط  ،و لكن بالدك
فقط هي من تروي عط�شك".
** �أ�ستغفر الله من كل نعمة �أنعمت
علي بها فا�ستعنت بها على مع�صيتك
~ ..
** لو �أ�شعلت ت�سع ًا من �أ�صابعك

للنا�س،لـتعجبوا من العا�رش ملاذا مل
ت�شعله !!!
** بع�ض الذينَ �أده�شتنا حظوظهم
رس
كانوا ي�ستغفرون الله كثري ًا يف ال� ّ
.
** "�أ�سو�أ ما قد ُي�صيب االن�سان � ّأن يفقد
�شهيته يف القول ،يف ال�ضحك  ،يف
�إظهار ردات الفعل� ،أ�سو�أ ما قد ُي�صيبه
� ّأن ميوت ح ّيا".
** "ما هذا العامل الذي ي�ستطيع �أن
ير�سل �آالت للمريخ وال ي�ستطيع �أن

مواقف م�ضحكة

القا�ضي املت�سامح
جل�س رجل يف قاعة املحكمة منذ ال�صباح
الباكر منتظر ًا من القا�ضي �أن ينظر يف ق�ضيته،
و قد طال ذلك االنتظار يف القاعة منذ �صباح
ذلك اليوم حتى م�ساءه �إىل �أن �شعر مبلل
�شديد ،ويف النهايةخرج احلاجب منادي ًا ب�صوت
مرتفع �أنه �سوف يتم النظر يف الق�ضايا التي مل
ينظر بها يف الغد  ،مما ا�ستدعى غ�ضب الرجل
و تذمره  ،و ملا �سمع القا�ضي ذلك قال له �أنه
ً
غرامة لهذا
�سي�ستويف منه ع�شرين دوالر ًا
االعرتا�ض  ،ف�أخذ الرجل يبحث يف حمفظته
و جيبه عن نقود  ،فلما ر�أى القا�ضي ذلك منه
ٌ
له(ح�سن� ،إذا مل تكن متلك هذا املبلغ فال
قال
داعي للدفع ،ان�س الأمر) فرد عليه الرجل
قائ ًال( :ال� ،إنني �أحاول �أن �أعرف كم يكفي
لدي لأوجه لك اعرتا�ض ًا �آخر
قرية مزعجة
�سافر رجل ب�سيارته من مدينة �إىل �أخرى،
و ما �إن حل الظالم قرر �أن يوقف ال�سيارة يف
�أحد ال�شوارع ليتلقى ق�سط ًا من الراحة قبل
�أن يوا�صل �سريه  ،ف�أوقف الرجل �سيارته يف
�أحد �شوارع قرية �صغرية كانت على الطريق،
و ما �أن ا�سرتخى الرجل يف مقعد �سيارته ونام
حتى �سمع �أحدهم يطرق على زجاج نافذة
ال�سيارة .فا�ستيقظ الرجل ليجد �شخ�ص ًا
ي�س�أله( :كم ال�ساعة من ف�ضلك؟) فنظر �إىل
�ساعته و �أجابه ب�أنها ال�سابعة  ،ذهب الرجل
و عاد ال�سائق �إىل نومه مرة �أخرى .و ما هي
�إال دقائق حتى فوجئ ال�سائق مبن يوقظه مرة
�أخرى بالطرق على زجاج �سيارته وملا ا�ستيقظ
قال له( :من ف�ضلك ،هل ميكن �أن تخربين
كم ال�ساعة؟)ف�أجابه ثانية �أنها ال�سابعة وع�شر
دقائق ،وبينما ين�صرف الرجل الحظ ال�سائق �أن
�أحدهم يقرتب من �سيارته لي�س�أله ف�أح�ضر قلما
وكتب به بخط كبري�( :أنا ال �أعرف الوقت)،
ثم عاد م�سرع ًا �إىل �سيارته لينام ،ولكنه ما �أن
خلد يف النوم حتى �سمع �صوت طرقات على زجاج
النافذة وجاءه �صوت يقول:ال�ساعة ال�سابعة
والربع متام ًا يا �سيد
طلبات الأطفال
طلب �أحد الآباء من طفله ال�صغري ب�أن يخلد
�إىل النوم حتى يتمكن من الإ�ستيقاظ مبكر ًا
ملدر�سته يف اليوم التايل .وبعد �أن دخل الطفل
الغرفة بدقائق نادى الطفل والده طالب ًا منه �أن
يح�ضر له كوب ًا من املاء لي�شرب  ،فرف�ض الوالد
ذلك قائ ًال له �أنه كان با�ستطاعته �أن ي�شرب قبل
�أن يذهب للنوم  ،و ما هي �إال دقائق �أخرى حتى
نادى الطفل مرة �أخرى ب�أنه عط�شان  ،فكرر
الأب الرف�ض منبه ًا �أنه �إذا ما ناداه ً
مرة �أخرى
�سوف ي�ضربه  ،فقال الطفل بعدها (�أبي ،هل
ميكن �أن حت�ضر يل كوب ماء عندما ت�أتي
لت�ضربني؟)
يفعل �أي �شيء ليوقف قتل الإن�سان".
#خو�سيه_�ساراماغو .
** الناجحون لي�سوا �أ�شخا�صا ّ
مرفهني
يف احلياة� ،أغلبهم عا�ش حياة بائ�سة،
بع�ضهم ال يزال يكافح ،عربوا �إىل
املجد ولمَ ي�شعروا �أحدا باملعاناة.
** ال�صمت زين وال�سكوت �سالمة فاذا
نطقت فال تكن مهذارا
** فلئن ندمت على �سكوتك مرة
فلتندمن على الكالم مرارا..
** "يف معركة البحث عن لقمة العي�ش
نن�سى يف كثري من الأحيان ملاذا
نعي�ش؟"
� -أني�س من�صور
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

ً
نادلة �أمريكية تلقى بق�شي�شا غري عادي يف الكري�سما�س!..
تلقت نادلة �أمريكية بق�شي�ش ًا غري عادي مبنا�سبة الكري�سما�س ،يبلغ 900
دوالر ،وترك لها �صاحبه ر�سالة م�ؤثرة للغاية .وكانت �سارة كالرك،
العاملة مبطعم "بيتا جانغل" ،تقدم �أطباق الطعام للزبائن ،حني فوجئت
ب�صاحب العمل يخربها بق�شي�ش �سخي تركه لها �أحد الزبائن .وترك
الزبون  900دوالر للنادلة ،كاتب ًا لها على الفاتورة "�إنه مال �أر�سله الله
يل ،لأمتكن من منحك �إياه ..باركك الله"� .شاهد �أي�ض ًا ..:طالب يعر�ض
الزواج على مدر�سته ورد فعلها ي�صدم اجلميع وجاءت تلك اللفتة الإن�سانية
من الزبون لأن �سارة حامل ،وتنتظر مولودها يف القريب العاجل.
لو�سائل الإعالم" :بحثت عن
النادلة
وعلقت
الطيب لأعيد له املال،
هذا ال�شخ�ص
مبكر ًا .هذا املال
لكنه رحل
رزقي
م�صدر
�سيكو ن
بعد الوالدة،
ا لو حيد
لن �أمتكن من
خا�صة �أنني
ا لفا تو ر ة
العمل" .وكانت
الكرمي تبلغ 61
الأ�صلية للزبون
دوالر ًا فقط.

برجك اليوم!..
احلمل  /اذا كانت املواجهة حتمية ،عليك ان
ت�ستعد لها وت�ستخدم فيها كل اال�سلحة
االبتعاد املتكرر عن ال�شريك يقلقه ،فحاول ان
تكون ً
عادال كي ال تخ�سره
الثور /رغبتك يف تعدد م�صادر متويل م�شاريعك
مهمة ،لكن اجلدية مطلوبة ب�شدة
�ضروريا ،وم�صارحة ال�شريك ّ
ً
توفر عليكما الكثري
اال�ستقرار العاطفي بات
ً
اجلوزاء /االرتياح يبدو وا�ضحا هذا اليوم .قد ت�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع عقاري �ضخم� ،أو
ت�ستقبل زوار ًا للهدف نف�سه
العالقة املت�أرجحة ت�صبح يف من�أى عن اخلطر ،وتزداد العالقة املتينة قوة وتفانيًا
ً
ال�سرطان /حتديات على خمتلف امل�ستويات .مقابالت ولقاءات حا�سمة وناجحة جدا� .إجنازات
رائعة على الرغم من ال�ضغوط التي تتعر�ض لها
قطيعة �أو فراق �أو ظروف �صعبة ت�ؤ ّدي اىل الفتور يف العالقة .اتخذ التدابري الالزمة حلمايتها
وا�ستعادة ال�شريك
ً
ّ
اال�سد /عليك التحلي بالهدوء وعدم االجنراف وراء االنفعاالت .كن متيقظا �إذا كنت ب�صدد
البدء مب�شروع جديد وادر�س اخلطوات قبل اتخاذ القرار النهائي
قد تكون العالقة جيدة على الرغم من عدم الهدوء بينك وبني ال�شريك ،ويغيب تركيز االهتمام
على العواطف وتعزيز الروابط
إيجابي ومثمر على ال�صعيد املهني ،ويحمّ�سك لتكون الأول يف جمالكً ،
متغلبا على
العذراء /يوم � ّ
حماوالت الآخرين التقليل من قدرتك على االبداع االبتكار
تتحمّ�س لبدء عالقة جديدة والتخل�ص من خيبات املا�ضي بعد اختبار جتارب قا�سية �سابقاً
امليزان /رمبا تخو�ض معركة قوية للدفاع عن حقوقك ومكت�سباتك العملية ،وهذا لن يكون ً
�سهال،
لكن الن�صر �سيكون حليفك
اعتمد الدبلوما�سية مع ال�شريك ،فهو الأ�سلوب القادر على �إقناعه بوجهة نظرك
لكنه لن ي�أتي على طبق من ّ
العقرب /تغري يف التعامل معك من قبل الزمالءّ ،
ف�ضة ،بل �سيكون
نتيجة جهود تقوم بها على نحو م�ستم ّر
ال تقدم على اتخاذ قرارات حتت وط�أة ال�ضغوط  ،فقد تندم بعد �أن يعود ال ينفع الندم
القو�س /الإخال�ص هي من �أكرث ال�صفات التي تتمتع بها ،لكن بع�ض الأمور تتطلب � ً
أحيانا معاجلات
هادئة وحكيمة
عاطفتك الكبرية تدفع ال�شريك �إىل التعلق بك �أكرث ف�أكرث ،وهذه عالمة فارقة مل�صلحتكما
اجلدي /ت�ستفيد من االجواء وتوظف طاقاتك حيثما يجب .تت�سامح مع الآخرين وتتعاىل عن
االحقادّ .
ي�سلط ال�ضوء على اعمال مرتاكمة ويجعلك تراجع بع�ض امل�ستندات
ّ
يكون لك دو ٌر بناء يف تلطيف الأجواء العاطفية ،وتقرّب امل�سافة بينك وبني ال�شريك وت�سهل
اللقاء واحلوار وامل�صاحلة
الدلو /على الرغم من بع�ض الت�شوي�ش امللمو�س هذا اليوم ،فهو منا�سب لالهتمام بالو�ضع اخلا�ص
والعودة �إىل كنف امل�ؤ�س�سة
خال من امل�شاحنات والظروف ال�ضاغطة ،وت�سود �سماءك �أجواء لطيفة
ه
يوم دافئ و� ّ
إيجابي ل ّأن ٍ
وم�شجّ عة على التعبري عن عواطفك الدفينة
احلوت /بع�ض امل�صاعب املتعلقة باملا�ضي تربز اليوم .ي�سمح لك هذا اليوم بالتوا�صل ّ
البناء مع
الآخرين بهدف ت�صحيح الأو�ضاع وازالة ال�شوائب والتخل�ص من العراقيل
قد تنفعل ب�سبب ما يطر�أ على م�س�ألة تخ�صك وال�شريكّ ،
تتبدل رمبا املواعيد وينتابكما بع�ض
القلق
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