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وزارة الزراعة تقّيم أنشطتها السنوية

من  و27   26 الـ  يف  الزراعة  وزارة  قامت 
يناير بعقد اجتامع يف اسمرا لتقييم انشطتها 

السنوية. 
وحامية  املياه  حفظ  انشطة  تنفيذ  تم   
الف هيكتار عىل  اكرث من 50  الرتبة  عىل 

االرايض الزراعية وغريها.
واوضح التقرير زراعة اكرث من %96  من 
والبقوليات  بالذرة  هكتار   الف   512 اصل 
والحبوب الزيتية. واشار اىل تنمية اكرث من 
 4 من  واكرث  الخرض   من  هيكتار  الف   22

االف و600 هيكتار من الفواكه.
التهجني   اسلوب   ان  التقرير  وذكر 
الجديد بدأ يؤيت نتائج جيدة، حيث تم هذا 
العام تهجني 1500 من ابقار االلبان، مشريا 
يف الوقت ذاته اىل الدفع به قدما مستقبال، 
وبشكل عام ازدادت نسبة منو ابقار االلبان 
بـ %11، وعىل عكس ذلك انخفض العلف 

االخرض نسبيا.
العام  شهدها  التي  التحديات  اهم  ومن 
2022،  توفري الدواجن ، مام يدعو ذلك اىل 
دون  تهجني  باعامل  للقيام  الدواجن  تربية 
متطلبات  توفري  بهدف  الحكومة،  انتظار 
لعب  ذلك  من  ويتوقع   ، والدجاج  البيض 
دور كبري الستقرار اسعار البيض والدواجن. 

ارتفعت   النحل  بانتاج  يتعلق  وفيام 
منحلة،  الف   39 اىل  الف   34 من  املناحل 
املناحل  اعامل  بتوسيع  العمل  ويجري 

الحديثة مستقبال .
وافاد التقرير بانه ال توجد ظواهر مقلقة 
ظاهرة  اال  الحيوانية،   الصحة  بخصوص 
نفوق الجامل التي وقعت يف بعض مناطق 
نقص  املناطق شهدت  بعض  ان  كام  البالد، 
يف االدوية وقصور يف التطعيم ، حيث يجب 
استفحالها  قبل  فورا  االخطاء  تصحيح هذه 
املوايش  من  مليون   1.1 تطعيم  تم  وقد    ،
والدواجن ومعالجة اكرث من 383 الف من 

املاشية .
العام  تشهد  مل  البالد  ان  التقرير  واوضح 
يتعلق  فيام  مقلقة  ظواهر  اي  املايض 
باآلفات الزراعية املرتحلة، اال جراد االشجار 
بركة،  القاش-  مناطق  بعض  يف  ظهر  الذي 
لتحويل  جبارة  جهود  تجري  عامة  وبصفة 
اساليب كيميائية ملكافحة االفات واالمراض  
التي ترض بالحقول الزراعية  باساليب اخرى 

طبيعية .
و ناشد املشاركون يف االجتامع التقييمي 
برضورة االرساع يف توسيع املحاصيل الزيتية 
للعلف،  الحشائش  تجميع  بانشطة  والدفع 

وتشجيع زراعة العلف الحيواين الخالية من 
الرتبة، والقيام باعامل جادة ومربحة ورعاية 
وصيانة السدود، وتوسيع مخازن البطاطس 
والتطعيم،  الحيوان  ادوية  وتامني متطلبات 

وكذلك توفري الطاقة. 
الزراعة  وزير  القاها  التي  الكلمة  ويف 
من  للعمل  دعا  برهي،   ارفايني  السيد/ 
واستخدام  الرتبة  وحامية  املياه  اجل حفظ 
البقوليات  تنمية  وتوسيع  مختارة،   بذور 
وتجميع  والحبوب،   الزيتية  واملحاصيل 
الحليب،   ابقار  وتهجني   ، الحشائش 
املناحل،   ونرش  الدواجن،  تربية  وتطوير 
وتوظيف خرباء الزراعة عىل مستوى القرى 
املزراعني،  مدرسة  وتوسيع  والضواحي، 
باالضافة اىل توسيع تنمية البطاطا املحسنة،  
ومكافحة  الطبيعي  السامد  انتاج  وتنمية 
التجارب  تشجيع  وكذلك  واآلفات،  االمراض 

العملية.
تقوية  حول  مفصال  توضيحا  وقدم 
مبيدات  عىل  والقضاء  الشباب  مشاركة 
املهجنة،  الذرة  وتنمية  وتوزيع  الحشائش  
وكذلك  املنتظم،  والتطعيم  االدوية  وتأمني 

منح اهتامم اكرب للمناطق البعيدة.

وزارة التعليم تقّيم انشطتها السنوية
 27 والـ   26 الـ  يف  التعليم  وزارة  عقدت 

  ،  2022 برامج  لتقييم  اجتامعا  يناير   من 

اوضحت برضورة فيه  الدفع بالجهود الجارية 

لتقوية كفاءة  خدمات التعليم  وتأمني مدى 

إنتشارها وتوسعها.

 شارك يف االجتامع رؤساء االقسام والفروع 

املدير  واشاد   ، واالقاليم  املركزي  املكتب  يف 

العام لقسم املوارد البرشية يف الوزارة السيد/ 

بيطروس هيلامريام بتنفيذ عمل منسق جيد 

انشطة  ، واستئناف  ملكافحة جائحة كورونا  

الفريوس  انتشار  جراء  توقفت  التي  التعليم 

تقارير   والفروع  االقسام  مسؤولو  وقدم   .

وتأثريه  التعليم  ونشاط  كفاءة  اوضاع  حول 

يف العملية التعليمية ونقص الكتب واملعامل 

املسايئ  التعليم  وبرامج  السلبي،  وتاثريها 

اهمية  وكذلك  وتطورها  االمية  محو  وبرامج 

التعليم املهني.

22899طالب  التحق  التقارير،  ومبوجب 

كافة  يف  للكبار  تعليم  مركز   925 يف  وطالبة 

اقاليم البالد باستثناء االقليم االوسط، ويتابع 

االول  الفصلني  مابني  تعليمهم  منهم   78%

أكرث من  كانت  نجاحهم  نسبة  وأن  والثالث، 

%80. كام يتابع2502 طالب وطالبة تعليمهم 

باملدارس املسائية.

يف  ورد  ما  املشاركون  ناقش  ان  وبعد 

بناءة  وتوصيات  اراء  قدموا  بعمق،  التقارير 

تساعد يف دعم مسرية التعليم املستقبلية.

اهم  هيلامريام  بيطروس  السيد/  وذكر 

قدرات  رفع  يف  املتمثلة   2023 عام  برامج 

مناشدا   ، نوعيا  التعليم  لتحسني  املعلمني 

املجتمع واملعلمني للعب دوراً رائداً من أجل 

الرقي بالتعليم والتخلص من الظواهر السلبية 

التي تؤثر سلبا عىل العملية التعليمية.

البالد تشارك يف معرض القاهرة للكتب

تشارك البالد يف معرض القاهرة الدويل الرابع والخمسني للكتاب الذي افتتح يف الـ 25 من يناير.

افتتح املعرض رئيس الوزراء الدكتور /مصطفى مدبويل ووزيرة الثقافة الدكتورة/ نفني الكيالين،  

حيث شاركت   سفارتنا والجالية االرترية مبرص .

الرتاثية  وثرواتها  الرتريا  الجغرايف  واملوقع  التاريخ  تربز  كتب  عىل  االرتري  املعرض  اشتمل   

والطبيعية وتنوعها، وكذلك جاذبيتها  من حيث السياحة.

فاصيل قربساليس توضيحا يف مراسم  السيد/  العربية  ارتريا لدى جمهورية مرص  وقدم سفري 

االفتتاح لكبار الضيوف. 

 يستمر معرض القاهرة الدويل الرابع والخمسني حتى السادس من فرباير  القادم.

شركة حرات للمواصالت العامة 
حتقق تطور  مستمر يف  خدماتها

النقل الكرث من 6.3 مليون شخص عام  العامة خدمات  قدمت رشكة حرات للمواصالت 

.2022

واوضح مدير الرشكة باالنابة السيد/ نقويس قربإقزآبهري  لوكالة ايرينا ان رشكة حرات التي 

بدات الخدمة يف شهر ديسمرب 2003 عىل خط مصوع - اسمرا ب، 19 حافلة صغرية، توسع 

وتطور نشاطها لتقدم الخدمات حاليا بـ 371 حافلة يف 181 خطا يف مختلف انحاء البالد.

تدريبا  ونظمت   ، بدعم حكومي  مناسبة  باجرة  الخدمات  تقدم  بان رشكة حرات  وذكر 

نظريا وتطبيقيا لسبع سنوات لـ 35 شابا محتاجا يف امليكانيكا.

ودعا فني الصيانة السيد /فسهايي محرت الشعب لالعتناء بالحافالت التي تقدم الخدمة 

باجرة رمزية، مشيدا بتفاين عامل الرشكة عامة والشباب خاصة.

وذكر  الشباب العاملون يف الرشكة اكتساب القدرات التي تساعدهم يف حياتهم املستقبلية.

تجدر االشارة اىل ان اعضاء رشكة حرات للمواصالت العامة شاركوا عامي 2021-2022  ، 

بناء  باعامل  ، وقامو  الخرضاء  التنمية  املنظم يف منطقة ماي دمنت ضمن حملة  النفري  يف 

املدرجات الحوضية والتشجري والتربع بالدم.
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 باكستان:  حادث حافلة يودي حبياة العشرات
لقي 40 شخصا عىل األقل مرصعهم يف 

حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن 

حسبام  باكستان،  غرب  جنوب  يف  جرس 

أعلن ممثل للحكومة اول امس األحد.

يف  املسؤولني  أحد  انجوم،  حمزة  وقال 

منطقة السبيال يف إقليم بلوشستان حيث 

ميكن  ال  “الجثث..  إن  الحادث،  وقع 

التعرف عليها”. 

ثالثة  انتشال  تم  أنه  أنجوم  وأوضح 

راكبا   48 تقل  كانت  الحافلة  وأن  ناجني 

الجرس  عىل  بعمود  اصطدمت  عندما 

وانحرفت عن مسارها.

أطفال  عرشة  لقي  أخرى   جهة  من 

غرق  عندما  األحد  امس  اول  مرصعهم 

باكستان،  غرب  شامل  بحرية  يف  قاربهم 

حسبام أفاد مسؤول أمني محيل.

ل  قا و

طي  لرش ا

رؤوف  مري 

ترصيح  يف 

لة  كا لو

نس  ا فر “

إن  برس” 

الضحايا  كل 

عرث  الذين 

عليهم يف بحرية تاندا دام الواقعة يف إقليم 

 7 بني  أعامرهم  ترتاوح  بختونخوا،  خيرب 

ال  اإلنقاذ  عملية  أن  وأوضح  عاما،  و14 

تزال جارية.

وسائل  أفادت  متصل   سياغ  ويف 

أمنيني  مسؤولني  عن  نقال  محلية،  إعالم 

نفذت  األمنية  األجهزة  أن  باكستان،  يف 

املايض  األسبوع  خالل  عمليات  سلسلة 

وجود  عن  استخبارية  تقارير  ورود  بعد 

شبكة انتحاريني.

وتشري التقارير الواردة يف وسائل اإلعالم 

املحلية إىل أن قوات األمن شنت عمليات 

عىل  استخباراتية  معلومات  إىل  تستند 

هجوم  بعد  جمعها  تم  معلومات  أساس 

انتحاري عىل نقطة تفتيش يف جمرود.

عبد اللهيان: طهران تسلمت رسائل من األطراف 
املشاركة يف االتفاق النووي عرب قطر

تحدث وزير الخارجية اإليراين حسني أمري 
محمد  الشيخ  القطري  ونظريه  اللهيان  عبد 
بن عبد الرحمن آل ثاين -يف ختام محادثات 
املفاوضات  عن  طهران-  يف  األحد  جرت 
والعالقات  النووي  االتفاق  إلحياء  الرامية 

الثنائية واألمن اإلقليمي.
مؤمتر  -يف  اإليراين  الخارجية  وزير  وقال 
إن  القطري-  نظريه  مع  مشرتك  صحفي 
طهران تسلمت رسائل من األطراف املشاركة 

يف االتفاق النووي عرب قطر.
دور  سامه  ما  إىل  اللهيان  عبد  وأشار 
الدوحة اإليجايب من أجل إعادة األطراف إىل 

االتفاق النووي والتوصل التفاق مثمر.
القطري  الخارجية  وزير  قال  جهته،  من 
بيئة مالمئة  إىل خلق  دوما  تسعى  بالده  إن 
لعقد جوالت تفاوض إضافية بشأن االتفاق 

النووي.
محمد  الشيخ  ذكر  آخر،  موضوع  ويف 
خالل  شدد  أنه  ثاين  آل  الرحمن  عبد  بن 
تعزيز  أهمية  عىل  اإليراين  نظريه  مع  لقائه 
األمن اإلقليمي، ورضورة خفض التصعيد يف 
املنطقة، يف حني قال عبد اللهيان إن الحوار 
هو السبيل األمثل لحل الخالفات يف املنطقة، 

وإن طهران ترحب بحوار إقليمي.
وأضاف عبد اللهيان أن هناك تطورا كبريا 

يف عالقات إيران مع جريانها مبنطقة الخليج.
وزير  قال  الثنائية،  العالقات  وبشأن 
تعزيز  أهمية  أكد  إنه  القطري  الخارجية 
إيران،  مع  والتجاري  االقتصادي  التعاون 
مشرتكات  تربطهام  البلدين  أن  إىل  وأشار 
أن  مؤكدا  والثقافة،  الدين  أبرزها  من  عدة، 
بالده تتطلع دوما إىل تعزيز عالقاتها مع كل 

دول اإلقليم.
ويف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، طالب 
ثاين  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ 
الضفة  األحادية يف  اإلجراءات  بوقف جميع 
الغربية، يف حني ندد عبد اللهيان مبا سامها 
الحمالت اإلرهابية اإلرسائيلية التي أدت إىل 
قائال  الفلسطينيني،  من  كبري  عدد  استشهاد 
العدو  ستلقن  الفلسطينية  “املقاومة  إن 

الصهيوين درسا جديدا”.
الخارجية  وزير  دعا  أوكرانيا،  وبخصوص 
يف  الدخول  إىل  املعنية  األطراف  القطري 
يف  أوكرانيا،  يف  الجارية  الحرب  بشأن  حوار 
حني قال نظريه اإليراين إن قطر بذلت جهودا 
املحادثات  يف  فعال  بدور  وتقوم  مشكورة 

بشأن أوكرانيا.
القطري  الوزير  ندد  آخر،  صعيد  عىل 
بالخطاب املعزز للكراهية املتصاعد يف دول 

أوروبية.

دقي واغردات وفورتو ساوا:

اشادة باملشاركة القوية يف برامج  التنمية
مديريات  اجرته  الذي  التقييم  اشاد 

باملشاركة  ساوا  وفورتو  واغردات  دقي 

الحكومية  واملؤسسات  للمواطنني  القوية 

و  املياه  وحفظ  عامة  التنمية  برامج  يف 

حامية الرتبة خاصة.

االمومة  رعاية  ارتفاع  التقييم  واوضح 

االطفال  وتطعيم   77% بنسبة  والطفولة 

تحت سن الخامسة بنسبة %100 والوالدة 

يف املؤسسات الصحية بنسبة 67% .

القيام  ساوا  فورتو  يف  التقييم  واشار 

ادارية  خدمات  لتحقيق  فعالة  مببادرات 

ناجزة.

وذكر التقييم يف مديرية اغردات اجراء 

الضواحي  الدارة  ناجحة  انتخابات  عملية 

للحد من  فعالة  البيئة وخطوات  ونظافة 

االمراض واآلفات الحيوانية والزراعية.

للدفع  التقييمية  االجتامعات  واوصت 

الرتبة  وحامية  املياه  حفظ  بانشطة 

واملوايش  لالراض  الرضيبي  والتحصيل 

وقيام اصحاب البساتني بواجبهم  والدفع 

مبساعدة املحتاجني.

مديرية  يف  ُقدمت  أخرى  جهة  ومن 

حول  للمعلمني  تاهيلية  دورة  اغردات 

بني  بالتعاون  نظمت  الحاسوب  تقانة 

بركة  القاش-  اقليم  يف  املعلمني  جمعية 

ومكتب التعليم يف مديرية  اغردات.

لثالثة  استمرت  التي  الدورة   شارك يف 

اشهر  37 معلام من 8 مدارس ابتدائية. 

التي  االختتام  مراسم  يف  التوضيح  وتم 

نظمت يف الـ  22 من يناير ، بان الدورة 

قدرات  لرفع  الجارية  الربامج  من  جزء 

املعلمني وتقوية العملية التعليمية.

املعلومات  “ان  الخريجني  ممثل  وقال 

اليومية،  حياتهم  يف  تساعدهم  املكتسبة 

من  متميزة   دورات   تنظيم  مناشدين 

حيث النوع واملستوى مستقبال .

وذكر كل من مسؤول التعليم يف االقليم 

ومسؤول  ابراهيم  عيل  محمد  االستاذ/ 

االستاذ/   االقليم  يف  املعلمني  جمعية 

يوسف دانيك  اهمية رفع قدرات املعلمني  

يجب  لذلك  التعليمية،  العملية  بتحسني 

القيام بعمل دؤوب يف هذا الشأن..

مديرية حلحل تشهد  محلة غرس شتول  
شهدت مديرية حلحل غرس اكرث من 232 
الف شتلة،  منت جيدا  حسب التقييم الذي 

اجري يف التاسع عرش من يناير الحايل.
/قرماظيون  السيد  املديرية  مدير  واوضح 
و549  مدرج   720 من  اكرث  بناء  ابرها 
من  اكرث  املياه وصيانة  هيكتار من  حواجز 
اىل  اضافة  الرتابية  الطرق  من  كيلومرتا   86
برامج  النجاح  الفعالة  املواطنني  مساهمة 
الاليت  الحوامل  ازدياد  ذكر  كام  التشجري. 
الصحية  املؤسسات  يف  اوضاعهن  يتابعن 
واشار  املنتظمة.  املكثفة  التوعية  بفضل 
اىل  مساهامت مجتمعية جيدة لبناء اسوار 

الطاقة  وتركيب  اضافية   وفصول  املدارس 
الشمسية يف املناطق البعيدة.

اكرب  اهتامم  مبنح  املشاركون  وطالب 
لقلة املعلمني ورياض االطفال وحل مشكلة 
ماي  منطقتي  يف  الجوال  االتصال  خدمات 
البو ، وترقية مستوصف ملبسو  اوالد وقبي 
اىل مستوى العيادة،  نظرا لكرثة املستخدمني.

انجاح  يف  االستمرار  ان  الختام  يف  واوضح 
الربامج التنموية والتحصيل الرضيبي لالرايض 
واملاشية وانشاء ملعب كرة القدم يف حلحل 
برامج  اهم  الكبار من  تعليم  برامج  وتعزيز 

عام 2023.

موظفو بعض  املؤسسات  احلكومية يتربعون بالدم 
مؤسسات  مختلف  يف  املوظفون  تربع 
الـ 28  الـ 23 وحتى  الفرتة من  الحكومة يف 
من يناير 330 وحدة دم بهدف اثراء محتوى 

خدمات نقل الدم الوطني.
يف  بالدم  التربع  خدمات  مسؤول  واوضح 
بنك الدم السيد/ محاري ابرهام ،أن املوظفني 
مكتب  اعضاء  من  هم  بالدم  تربعوا  الذين 
 ، بلزا   - الدفاع  بوزارة  العام  االركان  هيئة 
ورشكة  وفروعه،  للجامرك  املركزي  واملكتب 
والتنمية،  والعقارات  لالنشاءات  بادمي 
مبديرية  والطلبة  لشباب  الوطني  واالتحاد 
اربعتي اسمرا ومديرية سمبل ومطبعة سابور 
ان  محاري  السيد/  وذكر  االتصاالت.  وهيئة 
التربع بالدم ال يحتاج اىل نداء لكونه يخص 
كافة افراد املجتمع بالتساو ، مشيدا باعامل 

والقدرات  االجهزة  الكتامل  الصحة  وزارة 
البرشية  الكفؤة بهدف انجاح الربنامج.

يف  يعمل  الذي  التمريض  مساعد  وناشد 
بنك الدم الوطني الشاب/ فسهايي اتوبرهان 
الهادفة  النبيلة  املبادرات  لتعزيز  املجتمع 
وزيادة  الوطني  الدم  بنك  محتوى  اثراء  اىل 

اإلدراك والوعي باهمية التربع الطوعي. 
بانهم  التربع  حملة  يف  املشاركون  واوضح 
حياة  انقاذ  يف  اهميته  مدركني  بالدم  تربعوا 
املترضرين، متعهدين للتربع بكميات اكرب يف 

املستقبل.
والتقت يف املناسبة لجنة الجمعية الوطنية 
للتربع بالدم املختارة يف املؤمتر الوطني الرابع 
باعضاء بنك الدم الوطني للتفاكر حول برامج 

عمل 2023 وتعزيز العالقات بينهام.

 قلعلو:مسنار حول االعاقة الذهنية واجلسدية  
قامت جمعية االعاقة الذهنية والجسدية 

يف اقليم شامل البحر االحمر بعقد سمنار يف 

واهمية  املرض  مفهوم  حول  قلعلو  مديرية 

التاطري يف جمعية.

من  ابرهام  فسهايي  الدكتور/  وقال 

مستشفى مصوع “ان الفرص متاحة اللحاق 

االطفال املصابني باالعاقة الذهنية والجسدية 

مبائدة التعليم اىل جانب قرنائهم ، مام يسهم 

ذلك يف تغيري نظرة املجتمع يف هذا الشأن. 

واشار مسؤول العالقات العامة يف املديرية 

السيد/ سعيد سليامن ، اىل ان الربنامج يلعب 

باالعاقة  املصابني  عىل  للتعرف  كبريا  دورا 

مؤكداً  ايضاً.  ودعمهم  والجسدية  الذهنية 

بوقوف ادارته اىل جانبهم.

واوضح املشاركون ان املعلومات املكتسبة 

تسهم يف تعزيز فهمهم ومعارفهم، متعهدين 

للعمل بجدية لرعاية اطفالهم.

وتم يف املناسبة التعرف عىل احد االطفال 

املصابني باالعاقة الذهنية وتاطريه  تحت راية 

الجمعية.

محلة تطعيم ضد داء الربوسيالبافعبت
جرت يف مديرية افعبت حملة تطعيم للموايش ضد داء الربوسيال املنتقل من الحيوان اىل 
االنسان.واوضح الطبيب البيطري /محمد عبدالله ان داء الربوسيال الذي ينتقل من الحيوان 
اىل االنسان مرض خطري ميكن مكافحته بالتطعيم و نظافة البيئة  ، وقد تم تطعيم اكرث من 
لتطعيم  املوايش  اصحاب  ودعا  بتوسع.  ، وستواصل  السنة  املوايش هذه  من  راس  الف   18
ينتقل عن  الربوسيال  ان مرض  بالذكر  يجدر    . املهنيني  ارشادات  واتباع  مواشيهم الهميته، 
طريق تناول حليب غري مبسرت أو لحم غري مطهو جيداً، من منتجات الحيوانات املصابة، أو 
من االتصال املبارش بإفرازاتها. وقد تم تطعيم 35 الف راس من املاعز واالغنام العام املايض 

يف مديرية افعبت ضد داء الربوسيال او الحمى املالطية.

فرع الصحة جبنوب البحر االمحريوسع  خدماته
جنوب  اقليم  يف  الصحة  مكتب  افاد 

البحر االحمر يف االجتامع التقييمي الذي 

والتاسع  والعرشين  الثامن  يومي  عقده 

 ، عصب  مدينة  يف  يناير  من  والعرشين 

تنفيذ مهام  يف  مجال الصحة.

/ السيد  املكتب  مسؤول  واوضح 

حرضته  الذي  االجتامع  يف  انوار  محمد 

وحاكم  حسني  نور  امينة  الصحة/  وزيرة 

 ، منتاي  سعيد  محمد  السفري/  االقليم 

لتطوير  باالرقام  املصحوبة  املنفذة  املهام 

خدمات صحة االرسة واملجتمع .

عامة  املعدية  االمراض  انخفاض  وذكر 

اىل  االيدز  بفريوس  االصابة  ونزول   ،

الصفر من 10 الف شخص اجدريت لهم 

بناءة  بجهود  والقيام  املخربية،  التحاليل 

للسيطرة عىل مرض السل.

بيئة %94 من قرى  واشار اىل اصحاح 

بيئة  الجهود الصحاح  وتتواصل   ، االقليم 

هذه  من  االول  الربع  يف  املتبقية  القرى 

السنة.

واوضح ادخال جراحة االسنان والعيون 

السينية  واالشعة  التحاليل  ومختربات 

والعالج الطبيعي يف مستشفى عصب.

للحفاظ عىل  بالعمل  االجتامع  واوىص 

الدواء  ، والتوعية يف استخدام  االنجازات 

وتوسع اعامل النظافة املجتمعية وتطوير 

قدرات الكادر الصحي.

ودعا حاكم اقليم جنوب البحر االحمر 

الكلمة  يف  منتاي  سعيد  /محمد  السفري 

يف  الصحة  مؤسسات   ، القاها  التي 

املناطق النائية للعمل الجاد لضامن صحة 

تامني  برامج  اهمية  اىل  مشريا  املجتمع، 

التنمية  برامج  توازيا مع  املواطنني  صحة 

واالمن.

من جانبها اشادت وزيرة الصحة/ امينة 

املنفذة  الصحية  باالعامل  حسني   نور 

وضعا يف االعتبار لتضاريس ومناخ االقليم، 

مؤكدة العمل هذه السنة لسد النواقص 

يف البنى التحتية الصحية.
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حركة “الشباب” تستهدف مروحية روسية تشارك مبهمة إنسانية يف الصومال
جيبويت  يف  روسيا  سفارة  أعلنت 

لرشكة  تابعة  روسية  مروحية  تعرض 

“يوتاير” تشارك يف مهمة إنسانية تابعة 

الصومال  يف  لالستهداف  املتحدة  لألمم 

اإلرهايب.وقالت  “الشباب”  تنظيم  من 

السفارة: “تم استهداف مروحية روسية 

الدويل  املطار  يف  “يوتاير”  لرشكة  تابعة 

الصومال(،  )جمهورية  مقديشو  ملدينة 

انتظار،  ساحة  يف  متوقفة  كانت 

الجوي  النقل  عمليات  يف  للمشاركة 

املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسانية  للبعثة 

يف الصومال”.

بأرضار  املروحية  “أصيبت  وأضافت: 

أرضار  عن  الحادث  يسفر  ومل  طفيفة 

برشية، ويواصل الطيارون الروس العمل 

بشكل طبيعي”.

تدل  أولية  املعطيات  أن  إىل  وأشارت 

اإلرهابية  “الشباب”  حركة  أن  عىل 

التابعة لتنظيم القاعدة والتي تنشط يف 

الصومال هي التي تقف وراء الهجوم.

جار  “التحقيق  السفارة  وتابعت 

حاليا”.

قع  و و

 23 يف  الحادث 

مل  لكن  يناير، 

يتم اإلعالن عنه 

إال اآلن.

جنوب السودان يعلن موقفا معارضا 
للفاتيكان بشأن “املثلية اجلنسية”

قبل  السودان  جنوب  حكومة  أعلنت 

أنها  للبالد،  املرتقبة  فرنسيس  البابا  زيارة 

لن تتسامح مع املثلية الجنسية، ووصفتها 

عليها  يعاقب  دستورية”  “جرمية  بأنها 

القانون.

اإلعالم  وزير  لسان  عىل  الترصيح  جاء 

جنوب  يف  الربيد  وخدمة  واالتصاالت 

السودان مايكل مكوي، يف ترصيح لوسائل 

اإلعالم، وتعليقا عىل املوقف الذي أعلنه 

إن  قال  حني  فرانسيس  الفاتيكان  بابا 

“املثلية الجنسية ليست خطيئة”.

قال  للبابا،  املرتقبة  الزيارة  وحول 

إىل  فرانسيس  البابا  جاء  “إذا  ماكوي: 

هنا )جنوب السودان( وأخربنا أن الزواج 

أمر  الجنسية  واملثلية  الجنس،  نفس  من 

قانوين، فسنقول: ال”، وأضاف: “لكن هذا 

ليس ما سيأيت من أجله”.

الوزير  ووصف 

بأنه  املثليني  زواج 

وقال  “فاجر”، 

يكن  مل  “الله  إن 

رجاًل  خلق  مخطئا. 

أن  وأمرهم  وامرأة 

ويذهبوا  يتزوجوا 

العامل”.  وميلؤوا 

“دستورنا  وأضاف: 

ويقول  للغاية  واضح 

زواج  وأي  اآلخر،  الجنس  بني  الزواج  إن 

جرمية  إنه  جرمية،  الجنس  نفس  من 

دستورية”.

الرئييس  الهدف  أن  إىل  الوزير  وأشار 

السودان  لجنوب  البابوية  الزيارة  من 

الناس  ومطالبة  السالم  إىل  الدعوة  “هو 

حتى  ووئام  سالم  يف  والعيش  بالتسامح 

متيض البالد قدما”.

انتقد يف ترصيح  البابا فرانسيس  وكان 

التي  القوانني  برس”  “أسوشيتد  لوكالة 

بأنها  ووصفها  الجنسية،  املثلية  تجرّم 

“غري عادلة”، قائاًل إن “الله يحب جميع 

أطفاله متاما كام هم”.

تكون  أن  جرمية  “ليست  البابا:  وقال 

مثليا”.

نتنياهو يعلن عن سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيني بعد عملييت القدس

توعد رئيس الحكومة اإلرسائيلية، بنيامني 
يف  النار  مطلق  عائلة  بيت  بهدم  نتنياهو، 
علقم،  خريي  يعقوب”،  “نافيه  مستوطنة 
عائالت  من  القدس  يف  اإلقامة  وبسحب 
خالل  نتنياهو  وقال  العمليات.  منفذي 
اجتامع حكومته األسبوعي اول امس األحد، 
القومي  األمن  لشؤون  الوزارية  اللجنة  إن 

)الكابينيت( صادقت، ، عىل سلسلة إجراءات 
انتشار  تعزيز  تتضمن  اإلرهاب”،  “ملحاربة 
عمليات  منفذي  ومحاسبة  األمن،  قوات 
بيت  أغلقنا  كام  وداعميهم.  “اإلرهاب” 
يف  اإلجرامية  العملية  نفذ  الذي  “املخرب” 
سحب  وقررنا  الحقا.  وسنهدمه  القدس 
عىل  لإلرهاب”  داعمة  عائالت  حقوق 
اجتامع  يف  “سنبحث  وأضاف:  تعبريه.  حد 
سحب  هام  أخريني  خطوتني  الحكومة 
داعمة  “مخربني”  عائالت  وإقامة  هويات 
نوسع  سوف  ذلك  مع  وبالتوازي  لإلرهاب، 
ونرسع إجراءات منح تصاريح لحمل السالح 
آلالف املواطنني اإلرسائيليني”. وقال نتنياهو: 

االستيطان  لتعزيز  خطوات  قريبا  “سنقرر 
الغربية  الضفة  )أي يف  يهودا والسامرة”،  يف 
لإلرهابيني  “سنوضح  وأضاف:  املحتلة(. 
الذين يسعون إىل اقتالعنا من بالدنا أننا هنا 

يك نبقى”.
وزعم نتنياهو: أننا “ال نبحث عن التصعيد، 
لكننا مستعدون ملواجهة أي احتامل. وردنا 
اإلرهاب سيكون شديدا وقويا ورسيعا  عىل 
ودقيقا”. وادعى أيضا أن “الجهات اإلرهابية 
متييز،  دون  ضدنا  مجازر  الرتكاب  تسعى 
موحدين  نكون  أن  جميعنا  علينا  ولذلك 
كرجل واحد يف حرب ال هوادة فيها ضدهم. 

وسننترص عليهم”.

اجليش اللييب يلقي القبض على متزعم 
عصابة دولية خطرية متارس القتل واخلطف

للجيش  التابعة   444 الكتيبة  أعلنت 
“الدامبي  املطلوب  عىل  القبض  الليبي 
متعددة  عصابة  يرتأس  الذي  األقطع” 
الجنسيات ويصنف بأنه مجرم خطري. وذكر 
بيان للكتيبة أن إحدى مفارز الجيش الليبي 
املدعو:  عىل  القبض  إلقاء  من  متكنت  من 
أحمد امللقب: “الدامبي االقطع”، املتورّط يف 
العديد من القضايا أبرزها: الخطف وابتزاز 
مقابل  مالية  فدية  بدفَع  املخطوفني  ذوي 
قضايا  من  للعديد  إضافًة  رساحهم،  إطالق 
القتل حيُث كان يرتأّس عصابة مسّلحة تضّم 

خليطاً من املرتزقة األجانب والليبيني.

وجاء يف البيان أن املجرم موقوف مبعسكر 
الّتكباىل وعىل املواطنني اللذين لحقهم رضر 
منه تقديم بالغاتهم حّتى يتّم التحقيق معه 
يف جرامئه ولُيحال للنيابة العامة لينال جزاؤه

 من جهة أخرى علقت رئيسة الحكومة 
اإليطالية، جورجا ميلوين، عىل زيارتها األخرية 

إىل طرابلس وما متخض عنها من نتائج.
طرابلس  إىل  زيارتها  ميلوين،  ووصفت 
عىل  التوقيع  إىل  مشرية  اإليجابية،  باملهمة 
والطاقة  التعاون  بشأن  مهمة  اتفاقات 

ومكافحة الهجرة غري الرشعية.
وغردت ميلوين عىل حسابها مبوقع تويرت 

قائلة: “مهمة إيجابية للحكومة اإليطالية يف 
طرابلس. جرى التوقيع عىل اتفاقات مهمة 
الهجرة  ومكافحة  والطاقة  التعاون  بشأن 
غري الرشعية”. وأشارت إىل استعداد بالدها 
إجراء  نحو  امليض  مسار  لـ”تشجيع  الكامل 
يف  االستقرار  وتحقيق  مرشوعة  انتخابات 
حكومة  رئيس  إىل  شكرها  وقدمت  ليبيا”، 
عبدالحميد  املوقتة،  الوطنية  الوحدة 
محمد  الرئايس،  املجلس  ورئيس  الدبيبة، 
واملحادثات  االستقبال  حفاوة  عىل  املنفي، 

املثمرة، حسب قولها.

 اجلزائرو موريتاني توقعان  اتفاقية لتأمني طريق تندوف - زويرات
 - الجزائرية  الحدودية  اللجنة  أبرمت 

طريق  لتأمني  ثنائية  اتفاقية  املوريتانية 

التحديات  ملواجهة  زويرات  تيندوف 

املشرتكة.

االتفاق  بأن  الداخلية  لوزارة  بيان  وأفاد 

جاء خالل انعقاد الدورة األوىل للجنة األمنية 

املشرتكة الجزائرية - املوريتانية بنواكشوط، 

وعىل  مسائل  عدة  إىل  التطرق  خاللها  تم 

البلدين  التنسيق األمني بني  رأسها تكثيف 

قصد مواجهة التحديات املشرتكة.

األوىل  الدورة  أشغال  أن  البيان  وأوضح 

العام  األمني  الجزائري،  الجانب  ترأسها من 

الذي  حميميد،  عاديل  الداخلية  لوزارة 

نواكشوط  إىل  هام  وفد  رأس  عىل  تنقل 

يناير،  إىل 28  املمتدة من 25  الفرتة  خالل 

لوزارة  العام  املوريتاين األمني  الجانب  ومن 

محفوظ  محمد  والالمركزية،  الداخلية 

إبراهيم أحمد.

وخالل هذه الدورة التي تندرج يف إطار 

تعزيز التعاون الجزائري - املوريتاين، السيام 

عىل مستوى الرشيط الحدودي بني البلدين، 

للجنة  األوىل  الدورة  ملخرجات  وتجسيدا 

الثنائية الحدودية املنعقدة بالجزائر يومي 

عدة  إىل  التطرق  تم   ،2021 نوفمرب  و9   8

بني  األمني  التنسيق  تكثيف  منها  مسائل، 

املشرتكة  التحديات  مواجهة  قصد  البلدين 

التي يفرضها السياق اإلقليمي الراهن.

الحدود  تأمني  رضورة  عىل  التأكيد  وتم 

الجرمية  مكافحة  عىل  والتشديد  وحاميتها 

أشكالها  بكافة  لألوطان  العابرة  املنظمة 

العمل  وكذا  الدولتني  أمن  عىل  وتداعياتها 

عىل تكثيف املعابر الحدودية وصيانتها.

مرشوع  تأمني  سبل  الطرفان  تناول  كام 

مدينتي  بني  الرابط  الربي  الطريق  إنجاز 

الرابط  البحري  والخط  وأزويرات  تندوف 

فرباير  شهر  يف  افتتح  الذي  البلدين  بني 

2022، باإلضافة إىل تنظيم دورات تكوينية 

األمنية واملدنية  لفائدة اإلطارات  وتدريبية 

املوريتانية.

اللجنة  أجمعت   ،2023 يناير   27 ويوم 

عىل  املوريتانية  الجزائرية  الحدودية 

رضورة تكثيف التنسيق األمني بني البلدين 

ملواجهة التحديات املشرتكة وخرجت بعدة 

توصيات.

وقالت وكالة األنباء املوريتانية إن اللجنة 

اختتمت أعاملها، الخميس، بقرص املؤمترات 

يف نواكشوط، مشددة عىل رضورة تكثيف 

ملواجهة  البلدين  بني  األمني  التنسيق 

السياق  يفرضها  التي  املشرتكة  التحديات 

بني  البيني  والتكامل  الراهن  اإلقليمي 

الحدود  لتأمني  املعنية  القطاعات  مختلف 

الجرمية  ومكافحة  وحاميتها  املشرتكة 

املعامل  تكثيف  مع  أشكالها  بكافة  املنظمة 

الحدودية وصيانتها.
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إعداد/

أبو الدرس قضايا تنموية 
القرصنة وانتهاك اخلصوصيةعرب وسائل التواصل االجتماعي

الخصوصية  وانتهاك  القرصنة  مسألة  تعد 
التواصل  وسائل  عرب  للبرش  الشخصية 
اإلجتامعي , إنتهاكاً صارخاً لحق إنساين أصيل,  
وتأيت أهمية تسليط الضوء عىل هذه املسائل, 
وغريهم  األمور  وأولياء  املسؤولني  وتنبيه 
والزماً.  رضورياً  أمراً  أضحى  منها  الحد  ألن 
وتكمن الخطورة يف أنه وعرب وسائل التواصل 
االجتامعي يشارك األشخاص بياناتهم الشخصية 
وكل  الشخصية,  وآرائهم  وصورهم  وأخبارهم 
الكم  وهذا  تقريباً.  حياتهم  يف  يحدث  شئ 
الهائل من املعلومات الشخصية التي يشاركها 
ُيغري  للغاية_  شخيص  وبعضها  األشخاص_ 
دائرة  ليسوا ضمن  الذين  الغرباء  املشاهدين 
األقارب واألصدقاء املوثوق بهم , وهم يعملون 
عىل جمع معلومات لغايات أخرى , قد يكون 
هؤالء األشخاص هم عبارة عن رشكات إعالنية, 
أو مجرمني إلكرتونيني لديهم مصلحة يف معرفة 
معلومات كالشخصية  و التنمر عليك وتهديد 

أمانك واستقرارك أو احد أفراد أرستك.
الثورة  أحدثته  الذي  الكبري  التطور  ان 
أنحاء  يف  الرقمي  والتطور  التكنولوجية 
املعمورة , رافقته مامرسات سلبية متشعبة , 
إىل  كثرية.وبالنظر  مجتمعية  إىل مشاكل  أدت 
أثناء  لها  نتعرض  قد  التي  التهديدات  حجم 
وسائل  اليوم,وعرب  األنظمة  هذه  استخدام 
زالت  وما  لعبت  _التي  االجتامعي  التواصل 
يجعلنا  االجتامعية_,  حياتنا  يف  كبريًا  دورًا 
املستخدم  مسألة خصوصية  إىل  نلتفت  اآلن, 
بشكل أكرث أهمية من أي وقت مىض .وبالتايل 
التدابري  كافة  اتخاذ  يف  التفكري  من  البد  كان 
االحرتازية لحامية األجيال الحالية واملقبلة, من 
الجرائم اإللكرتونية التي قد تؤدي إىل ظواهر 
اخرتاق  وأنطريقة  خاصة  خطرية,  اجتامعية 
التواصل  وسائل  عىل  الشخصية  الحسابات 
أكرث  للقراصنة  بالنسبة  أصبحت  اإلجتامعي 
فاعلية لنرش الفريوسات والربامج الضارة , من 
إتباع طريقة إرسال الربيد اإللكرتوين العشوايئ 
دراسات  نتائج  كشفت  وقد  .هذا  التقليدي 
يجعل  قد  االفرتايض  “العامل  أن  مختلفة 
والنتهاك  للجرائم  عرضة  األشخاص  معظم 
خصوصياتهم”، مؤكدًة أن املتأثرين بهذا األمر 
هم “الذكور واإلناث معاً, إال أن اإلناث يتأثرن 

بشكل أكرب” .
وتتمثل أهداف برنامج الحامية الرئيسة يف 
تغيري املفاهيم والسلوكيات املتعلقة بالسالمة 
القدرات  وبناء  العام  الوعي  وزيادة  الرقمية, 
املجتمع  ومنظامت  والشباب  للنساء  الدامئة 
املدين للعمل بأمان عرب اإلنرتنت . خاصة وأن 
اإلناث  من  هم  الرقمي  العنف  ضحايا  أكرث 
واألطفال ولذا يجب أن ال يتم تركهم وحدهم 
يف مواجهته, والبد من  تضافر الجهود ملكافحة 
الجرائم االلكرتونية من خالل نرش املزيد من 
الوعي بني املستخدمني , باإلضافة إىل رضورة 
السكوت  ثقافة  وتغيري  الصمت  حاجز  كرس 
أهمية  عىل  الرقمي,والتشديد  العنف  عن 
للفئات  وخاصة  الرقمي  اإلمان  مسألة  اعتبار 

األكرث ضعفاً, قضية حقوق إنسان.
بأس  ال   , املسائل  تلك  يف  توغلنا  وقبل 
عزيزي القارئ الكريم من مرورنا رسيعاً عىل 
حاالت واقعية تعرب عن سوء استخدام مواقع 
عن  عامة  صورة  إلعطاء  االجتامعي  التواصل 
املوضوع . حيث أشارت احدى الدراسات , ملا 
تناولته بعض املصادر خالل الفرتة مابني أعوام 
متعلقة  وحوادث  قضايا  من  و2020   2012
بسوء استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف 
احدى الدول, نذكر يف السطور التالية بعضها 

عىل سبيل املثال ال الحرص :
اإللكرتونية  الجرائم  حوادث  تزايد   1-

والتهديد  باالبتزاز  باتهامات  متعلق  وأبرزها 
والسب  والتشهري  السمعة,  إىل  واإلساءة 
إىل  إضافة  الخصوصيات  واخرتاق   , والقذف 
والتحريض   , خاطئ  بشكل  الهاتف  استعامل 
او  لقياديني  والتعرض  والفجور  الفسق  عىل 

رموز الدول.
التواصل  مواقع  يف  األطفال  تورط   2-
اإلجتامعي كاليوتيوب ورضورة حامية األطفال 
وليس  األطفال  يوتيوب  تطبيق  استخدام  عرب 

البالغني.
التواصل  مواقع  مشاهري  استغالل   3-
اإلجتامعي أطفالهم طلباً للشهرة , وهذا يعد 
شكل من أشكال العنف واإلساءة النفسية أو 

اإلهامل واالستغالل الذي مينعه القانون.
-4 تنوع قضايا االبتزاز عرب مواقع التواصل 
املستهدفة  الضحية  مع  والتواصل  اإلجتامعي 
عرب استخدام أسامء مستعارة لفتيات, والطلب 
ُمخلة  بأوضاع  تسجيلياً  عرضاً  الضحية  من 
لآلداب العامة, ومن ثم يقوم املتنمر بتسجيل 
املجني  وابتزاز  تهديد  يف  واستخدامه  املقطع 

عليها مادياً أو أي تهديدات أخرى.
-5 استخدام الشباب مواقع التواصل بشكل 
وثقافات  نرشسلوكيات  عرب  وذلك  خاطئ 
بعيدة عن تقاليد مجتمعه وشعبه عىل سبيل 

املثال ال الحرص
-6 فربكة الصور لشخصيات رفيعة أو معروفة 
عرب النرش يف وسائل التواصل اإلجتامعي لصور 
خادشة للحياء والشعور العام , تحمل وجوهاً 
الرفيعة أو املعروفة, مركبة  لتلك الشخصيات 
للحياء  خادش  بشكل  ممثالت  أجساد  عىل 
والذوق العام, كام قد يتم توزيعها ولصقها يف 

مناطق وساحات عامة.
التواصل  مواقع  يف  الشائعات  انتشار   7-
صوراً  اًو  مقاطع  بث  عرب  وذلك  االجتامعي 
أو  واألمطار  الطقس  حالة  حول  حقيقية  غري 
أي شئ أخر متعلق بأمن واستقرار املواطنني 

وترويج شائعات بشأنه.
التواصل  مواقع  يف  املخدرات  رواج   8-
مواقع  املخدرات  مروجو  استغل  حيث 
خاصة  البيضاء  بالسموم  لالتجار  التواصل 
الجنسني.  من  والشباب  املراهقني  اصطياد 
األرباح  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  وأشارت 
املواقع  هذه  عرب  املخدرات  لتجارة  الهائلة 
أن  املؤسف  ومن  املختلفة.  تقاريرها  حسب 
املواقع  عرشات  تتضمن  املواقع,  هذه  بعض 
حول  املعلومات  تقدم  التي  واملنتديات 
صنع  يف  املصنفة  النباتات  بعض  زراعة  طرق 
األسامء  باستخدام  أيضاً  وتقوم  املخدرات 
أن  السخافة  ومن  املخدرات.  لبعض  الشعبية 
بعض املواقع تتحايل عىل القوانني بوضع عبارة 
إخالء مسؤولية قانونية عىل اعتبار أن مايكتب 

هو من باب حرية نرش املعلومات والتعبري.
-9 استخدام بعض السياسني مواقع التواصل 
عرب  السيايس  والكسب  لإلستهالك  اإلجتامعي 
 , رخيصة  بوسائل  الشباب  عواطف  تأجيج 
من خالل حض الشباب عىل ارتكاب الجرائم 
 , السيايس”  “الوعي  بذريعة  اإللكرتونية 
املتمثلة  جرميته  بارتكاب  الهاتف  واستغالل 
هاتف  استعامل  وإساءة  والقذف  السب  يف 
قد  بالتطرق ملسائل   ذلك   وتجاوز  والتشهري 

تؤدي وتسهم يف تقويض أركان املجتمع 
املدريس  والعنف  اإللكرتوين  التسلط   10-
بعض  يف  حتى  والقرص  األطفال  بعض  عىل 
بعض  يف  الطلبة  مسؤويل  اعني  أمام  األحوال 

الدول.
التي  الشائعة  األساليب  بعض  ييل  وفيام 
للوصول  )القراصنة(  املتسللون  يستخدمها 
التواصل  مواقع  الخاصةعرب  معلوماتك  إىل 

االجتامعي عىل الشبكة العنكبوتية وذلك عىل 
سبيل املثال ال الحرص:

-1 التنقيب عن البيانات عىل اإلنرتنت
سبيل  البيانات، عىل  من  أثرًا  الجميع  يرتك 
الجغرايف  واملوقع  امليالد  وتاريخ  االسم  املثال 
بعض  تجمع  الشخصية وعندها  واالهتاممات 
الرشكات بيانات عن سلوكيات املستخدم, مثل 
مع  املستخدمون  يتفاعل  وكيف  وأين  متى 
املنصة وذلك ألغراض التسويق,وعندما يتعرض 
ملخاطراالخرتاق,  الرشكة  أو  الويب  موقع 
لتنفيذ  البيانات  تلك  املهاجمون كل  يستخدم 

أنشطة غري قانونية.
اإللكرتوين  واالحتيال  التصيد  محاوالت   2-
يحاول  التي  شيوًعا  الطرق  أكرث  أحد  وهي 
املجرمون من خاللها الحصول عىل معلومات 
هجوم  يتخذ  ما  وغالًبا  حساسة,  شخصية 
رسالة  أو  إلكرتوين  بريد  رسالة  شكل  التصيد 
املحتال  ويحاول  هاتفية  مكاملة  أو  نصية 
تصويرها عىل أنها رسالة من مؤسسة رشعية, 
لإلفصاح  املستلمني  الرسائل  هذه  تخدع 
املرور  كلامت  مثل  حساسة  معلومات  عن 
بطاقة  معلومات  أو  املرصفية  املعلومات  أو 

االئتامن.
ماليشيوس   ( الضارة  الربامج  مشاركة   3-
إىل جهاز  الوصول  ان مبجرد  سوفتوير( حيث 
بعض  استخدام  ميكن  املستخدم  كمبيوتر 
الحساسة  املعلومات  لرسقة  الضارة  الربامج 
األموال  ابتزاز  أو  التجسس  برامج  طريق  عن 
أو   , )االسبايوير(  برامجالفدية  طريق  عن 
الربح من اإلعالنات الوهمية عن طريق برامج 
حينها  يجد  حيث  )رانسموير(,  اإلعالنات 
مجرمو اإلنرتنت عرب منصات ووسائط التواصل 
االجتامعي , نظام فعال للوصول وتوزيع تلك 
الربامج الضارة لهدف الوصول غري القانوين إىل 

األجهزة .
-4 اخرتاق الحساب وانتحال الهوية, حيث 
العشوائيوالقراصنة  الربيد  مرسلو  يستهدف 
االجتامعية  الشبكات  اإلنرتنت  ومجرمو 
املخرتق  الحساب  يعد  حيث  متزايد,  بشكل 
بانتحال  للقيام  املجرمون  اليه  يسعى  هدًفا 
الحسابات  تلك  إىل  الوصول  مبجرد  الشخصية 
ال  املثال  سبيل  عىل  بوك  والفيس  علىالتويرت 
للقرصنة  أخرى  طريقة  ايضاً  وهناك  الحرص. 
حساب  يشبه  وهمي  حساب  إنشاء  وهي 
الشبكة  من  واالستفادة  املستهدف  املستخدم 
من  الثقة  اكتساب  عىل  كالعمل  االجتامعية, 
عىل  للحصول  االجتامعية  والدائرة  األصدقاء 

املعلومات وتحقيق انتحال الهوية.
حيث  والتحرش,  واملطاردة  الرتبص   5-
يشكلون  من  ليسوا وحدهم  الغرباء  أن  نجد 
تهديًدا لخصوصية وسائل التواصل االجتامعي 

الخاصة بكم, فقد يؤول املطاف باألشخاص يف 
حياتنا إىل انتهاجهم سلوكاً غري ودود يف بعض 
األحيان,وأصبحت املطاردةوالتنمر عرباإلنرتنت 
تهديدات معروفة جداً . وأن وسائل التواصل 
االجتامعي تجعل من السهل جًدا تنفيذ هذه 

األمور.
وهناك العديد من الطرق والخطوات التي 
قد تجعلك أقل عرضة لالنتهاك وللحد من تلك 
ملنصات  السئ  لإلستخدام  السلبية  املظاهر 
ال  أنه  من  الرغم  –عىل  اإلجتامعي  التواصل 
توجد خطوة واحدة ميكن أن تضمن أنك لن 
 . الشخصية-  بياناتك  النتهاك  ضحية  تكون 
ويويص الخرباء يف هذا املجال بإتباع األساليب 
ال  املثال  سبيل  عىل  وذلك  للحامية  التالية 

الحرص: 
-1 إدخال مادة تبني سوء استخدام األجهزة 
والجامعية  املدرسية  باملناهج  املحمولة 
عىل  تعليمية  مواقع  تخصيص  اىل  باإلضافة 
الشيكة العنكبوتية لتوعية أفراد األرسواملجتمع 
املحمولةعىل  األجهزة  استخدام  بسوء  عامة 
باإلضافة  االجتامعي,  التواصل  مواقع  مستوى 
وإرشاد  لتوجيه  وندوات  محارضات  عقد  اىل 

طلبة املدارس والجامعات بهذه السلبيات.
سلبيات  لبيان  وأنشطة  برامج  إقامة   2-

مواقع اإلنرتنت عىل أفراد األرس
معلوماتك  إعطاء  او  مشاركة  عدم   3-
متانع  التي  اإلنرتنت  عرب  الصور  أو  الشخصية 
يف رؤيتها من أي شخص غري افراد العائلة او 
الهوية  أرقام  مثل  املهمة.  الشخصية  بياناتك 
أوأرقام البنوك أو كلامت املرور أو عنوانك عىل 
مواقع التواصل االجتامعي, للحفاظ عىل أمانك 
عند استخدام شبكات التواصل االجتامعي اال 
واألمان  الخصوصية  إعدادات  استخدم  بعد 
املناسبة للتحكم يف من ميكنه رؤية معلوماتك 
يظهر  ما  , صورك وكل  الشخصية, منشوراتك 
التواصل  وسائل  يف  الخاصة  صفحتك  يف 

االجتامعي.
أطفالهم  مبتابعة  األمور  أولياء  مطالبة   4-

عند استخدامهم مواقع التواصل االجتامعي
-5 لحاميتك نفسك وصفحتك من املتطفلني 
التطبيقات غري  اليك عرب بعض  يلجون  الذين 
التطبيقات  اعدادات  بتعديل  قم   , املوثوقة 
واملواقع بحيث تحدد ما ميكنهم الوصول اليه 
عىل  بإطالعهم  السامح  وعدم  فقط  كعنوانك 
بياناتك الشخصية األخرى وحذف التطبيقات 

التي ال تثق بها متاماً .
ومختلفة  قوية  مرور  كلامت  استخدام   6-
الخرباء  ينصحنا  كام   , حساباتك  لجميع 
بأستخدام املصادقة الثنائية )خطوات إضافية 
لتسجيل الدخول( , أو أدارة كلامت املرور.أي 
تشتمل  معقدة  مرور  كلامت  دامئاً  استخدم 

قد  وعالمات  وأرقام  أبجدية  حروف  عىل 
الجيد كتابة كلامت املرور يف دفرت  يكون من 
الرجوع  ميكنك  اأو  تنساه  ال  حتى  مالحظات 
إليها بسهولة إذا فعلت ذلك وتجنب كلامت 

املرور التي يسهل تخمينها
-7 تخصيص رشكات االتصاالت التكنولوجية 
الناس للحد من سوء استخدام  مواقع إلرشاد 
مواقع التواصل االجتامعي , باإلضافة إلىحجب 
وبيان  وغريها  اإللكرتونية  القرصنة  مواقع 
عرض  وكذلك  للناس.  املواقع  هذه  مساوئ 
تطبيقات ملجابهة القرصنة اإللكرتونيني وتعيني 
خط ساخن للتواصل مع هذه الرشكات , مع 
وقت  من  اإلفراط  من  للحد  تطبيقات  عرض 
الشاشة وعالج إدمان استخدام مواقع التواصل

وسائل  عىل  تقرأه  ما  كل  تصدق  ال   8-
كل  املزيد  نتعلم  فنحن  االجتامعي,  التواصل 
يوم حول كيف يتم استخدام وسائل التواصل 
االجتامعي لخداع الناس الكثري من املعلومات 
عىل وسائل التواصل االجتامعي كاذبة يف بعض 
التواصل  وسائل  عىل  يكونالناس  قد  األحيان. 
االجتامعي ليسوا حتى أشخاصاً حقيقيني , ويف 
كثري, من األحيان ال تكون األمور حقائق عىل 
اإلطالق وقد يستخدمون أسامء كاذبة لتمرير 
تقارير إخبارية مزيفة , وإذا تلقيت رسالة عرب 
اإلنرتنت تقول إنها من الحكومة أو رشكة , فال 
كنت  اذا  وكذلك   , الشخصية  مبعلوماتك  ترد 

تقرأ شيئاً ما , فتحقق من مصادر أخرى.
-9 ال ترسل األموال إىل أي شخص عرب النت 
الشخص  من   100٪ متأكداً  تكون  ال  عندما 

ووسيلة اإلرسال.
-10 ال تقبل طلبات الصداقة من أشخاص 
شخص  أي  بحظر  الفور  عىل  قم  تعرفهم,  ال 
ينرش شيئ مهدد عىل أي من حساباتك.الترد 
تجعلك  قد  عدائية  أو  فظة  أشياء  تكتب  وال 
التهديدات  باإلبالغ عن  وقم  أكرث من هدف, 
الشخصية للرشطة وموقع التواصل االجتامعي 
من  لنفسك  حامية  عليه  نرشه  تم  الذي 

األشخاص العدائيون أو املتطفلني.
التواصل  وسائل  تستخدم  كنت  إذا   11-
بعدم  أطفالك  أحمي   , بنفسك  االجتامعية 
. واحمي  اإلنرتنت  وضع معلومات عنهم عرب 
أطفالك مبراقبة وتحديد الشبكات االجتامعية 
يتعرضوا  أن  ميكن  حيث  يستخدموها,  التي 
وللمحتوى  الجنسيني  وللمفرتسني  للتنمر 

السيئ واإلعالن.
-12 ال تكن مدمناً  عىل  استخدام وسائل 
فقط  واستخدمها  االجتامعي,  التواصل 
للبقاءعىل اتصال باألشخاص الذين تهتم بهم, 
األشياء  إىل  النظر  يف  ساعات  تقيض  ال  ولكن 

التي ليست مهمة يف العامل الحقيقي.
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الفنان املبدع/ منقستأب قربقرقش
كل مرحلة هلا تاثريها على الفنان واإلنسان، ومبا أن الفن هو مرآة اجملتمع والوطن لذا 
ال بد ان يقدم الفنان أغاني تتماشى ومتطلبات املرحلة اليت يعيشها.

يف الجزء األول من اللقاء تحدث الفنان منقستأب عن نشأته ومراحل دراسته وعمله بسلك التعليم، وبدايته يف الفن، التي بدأت من املجتمع الذي عاش فيه، والربامج الثقافية املدرسية، 

ثم إحرتافه للغناء باللغة التقرينية والكوناما، كذلك التحديات والصعوبات التي واجهته لتحقيق حلمه يف الغناء، ويف الجزء الثاين واالخري،يتحدث عن إنضاممه إىل فرقة بيشا التابعة 

للشؤون الثقافية، وإنتاجاته الفنية بعد إنتقاله للعيش والعمل باسمرا، وعن تراث أغنية الكوناما، وعن تطوير نفسه كفنان ليقدم اغاين متنوعة وباكرث من لغة، وطموحاته ومشاريعه 

يف املستقبل. قراءة ممتعة.

بعد إنضاممك إىل فرقة بيشا وإنتقالك إىل 
اسمرا، كيف واصلت إنتاجاتك الفنية؟

يف  السكن  مشكلة  واجهتني  البداية  يف 
أسمرا، فضال عن طبيعة البناء حيث اعتدت 
ففي  واسعة،  مساحات  يف  العيش  عىل 
عكس  وواسعة،  كبرية  البيوت  القاش-بركة 
إىل  إنتقايل  فإن  اسمرا، ومع ذلك  املنازل يف 
أهمها  الفرص،  من  الكثري  يل  فتح  اسمرا 
واعضاء  منظمة  فنية  فرقة  إىل  إنضاممي 
متمرسني وبخربات عالية، ومبشاركتي معهم 
يف جولة فنية يف إقليمي عنسبا وشامل البحر 
جمهور  عىل  خاللها  من  تعرفت  االحمر، 
يف  اإلستديوهات  وجود  جانب  اىل  اوسع، 
تسجيل  عىل  الفنان  تساعد  التى  اسمرا  
اغنياته بالكيفية التى يريدها ، ففي السابق 
كنت اسجل اغاين بإستعجال، ومل اكن أحظى 
اتيت  التي  االفكار  الطبق  كبرية  بفرصة 
ابرز  اإلبداع،  كذلك وجود  ناهيك عن  بها، 

وافضل العازفني املوسيقني يف اسمرا، ونتيجًة 
كان  األغاين  من  كبري  عدد  قدمت  لذلك، 

ابرزها اغنية بعنوان” دانا ُتغوتا” يف مهرجان 
ارتريا، كذلك اغنية “كوا” شاركت بها يف عيد 
اإلستقالل 2014 ،وقدمت اغنية جامعية يف 
شاويش  ومريم  نايت  هييل  الفنان  مع  ساوا 

وعرفة بعنوان” ليمونا”.
الغرامية  االغاين  من  عدد  قدمت  كام 
فنجاين”،  عيني  أفانوين،  بعنوان”  بالتقرينية 
زوجتي  مع  سنوات  سبع  بعد  واصدرت 
الفنانة أمل ظهاي ألبوم بعنوان “ برهان قزانا” 
قدمناها  مبظعا”   قيتا  بعنوان”  اغنية  فيها 
معاً،  أنتجت ايضاً ألبوم بعنوان “كم ويني” 
مكون من 11 أغنية، من ضمنها اغنية عربية 
من ألحاين وكلامت الشاعر احمد عمر شيخ، 

بعنوان “أحِسك يا إرتريا”.
الكناما؟  قومية  وثقافة  فن  عن  حدثنا 
والفنانني الذين ساهموا يف تطوره وإبرازه؟

بالرتاث  غني  الكوناما  قومية  وفن  ثقافة 
الجميلة  واألغاين  واإليقاعات  واملهرجانات 
ورقصة  أغنية  فكل  والفريدة.  واملتنوعة 
تعرب عن قصة وعن االفراح واالحزان وكذلك 
والحصاد،  الحش  مثل  الزراعية  املواسم 
كذلك  والسلم،  والحرب 
توجد   . العمرية  املراحل 
تقدمها  خاصة  أغاين  أيضاً 
توجد  كام  فقط،   اإلناث  
الذكور  يقدمها  خاصة  أغاين 

فقط. 
مهرجانات  وهناك 
ألوانها  لها  عديدة  ومراسم 
واغانيها ورقصاتها، كام تتميز 
والرقصات  الكناما  اغنية 
 ، واأللحان  اإليقاع  بقوة 
تغنى  اغاين  ايضاً  فهناك 
دون  من  سمر  جلسة  يف 
)سليدا(  تسمى  رقصات 
يغنى املغني ويكرر الجميع 
من بعده مشكلني باصواتهم 
جميل  إنسجام  املختلفة 
مختلف  لون  االغنية  يعطي 
الجميل  الغنايئ  الرتاث  من 
البعض  يعتقده  ما  عكس 
ورقصاتها  الكناما  اغنية  بان 
هي ذات إيقاع رسيع وقوي 
مختلفة  ألوان  فهناك  فقط 
مل يتم دراستها وتقدميها كام 

ينبغي. 
الغنايئ  الرتاث  قدموا  كرث  فنانني  هناك 
مختلفة،  وألوان  بأشكال  الكناما  لقومية 

إمبريتو،الذي  فردريكو  الكبري  الفنان  منهم 
قدم اغنية الكوناما بأسلوب حديث وجميل 
خالل مسريته، ايضاً الفنان أدنقو بدوره قدم 
اغاين تراثية بإيقاع موسيقي حديث، هناك 
الذين  الشباب  الفنانني  عدد كبري من  ايضاً 
ساهم  والحديثة،  الرتاثية  االغنية  يقدمون 

هؤالء جميعا يف تطور االغنية وإبرازها.

يف  منقستآب  الفنان  يقدمه  الذي  ما 
أغانيه؟

الكناما  بلغة  قدمتها  التي  االغاين  معظم 
هي اغاين وطنية وتراثية، كذلك االغاين التي 
حول  يدور  فمعظمها  بالتقرينية،  اقدمها 
تواجهنا  التي  والتحديات  الوطن  محور 
كشعب واحد، فكل مرحلة لها تأثريها عىل 
مرآة  هو  الفن  أن  ومبا  واإلنسان،  الفنان 
أغاين  يقدم  ان  بد  ال  لذا  والوطن  املجتمع 
التي  املرحلة  وتتطلبها  الظروف   تناسب 
فانا فنان نشأت بني مرحلتني  لذا  نعيشها،  
وهي مرحلة الكفاح املسلح لتحرير الوطن 
التى  الوطن  عن  والذود  التصدي  مرحلة  و 
كنت حينها يف بداية شبايب، لذا فإن االغاين 
التي اقدمها هي وطنية وتراثية، وهناك ايضاً 
التي  الخاصة  اغاين قدمتها تعرب عن  حيايت 
عشتها يف طريق الفن و من اجل ان  اصبح 
وحلوها  وصعوباتها  تحدياتها  بجميع  فناناً 

ومرها.
باسلوب عرصي  الرتاثية  االغاين  اقدم  كام 
مسؤولياتنا  من  جزء  هذا  الن  وحديث، 
إىل  لينتقل  وإبرازه،  تطويره  يف  كفنانني 

مع  يتوقف  ال  الرتاث  الن  القادمة،  االجيال 
املساس  دون  من  تطويره  ويجب  الزمن 
بعراقته، فالشباب واالجيال تحتاج ان تتذوق 
حتى  مختلفة  فنية  وألوان  باسلوب  الفن 
من  ابعد  إيقاعاته  لتصدح  العرص،  يواكب 
املنطقة إىل مناطق ودول أخرى. ولدي أيضاً 
الغرامية  اإلجتامعية. لذا  الكثري من االغاين 
الفنان منقستآب يقدم ألوان  فإن 
واإليقاعات  االلحان  من  مختلفة 

واملواضيع.
من  لعدد  تحدثك  ساعد  هل 
يف  بها  وغناءك  االرترية  اللغات 
املستمعني  من  جمهورك   زيادة 
تجد صعوبة يف  واملعجبني؟ وهل 

الغناء بعدد من اللغات؟
والتغني  للحديث  إتقاين 
اخرج  إرترية  لغة  من  باكرث 
وفريد  مختلف  باسلوب  فني 
وانا  نشأت  الفنانني،  معظم  عن 
استمع الكرث من لغة يف محيطي، 
إرترية  ثقافات  عىل  وتعرفت 
وإستطعت  ومختلفة،  متعددة 
وذوقي  اسلويب  ذلك يف  اجمع  ان 
عىل  تعرفت  فكلام  املوسيقيني، 
ثقافة جديدة او إذا  كربت وسط 
ثقافات مختلفة يعطيك ذلك ميزة 
املعرفة وفهم الشكال غنائية وتراثية متنوعة، 
كانت  أذا  خاصًة  فنك،  يف  تقدمها  ان  ميكن 
االعامل الفنية التي تحاول ان تقدمها تراثية 
ذلك  فبفضل  الثقافة.  اصول  من  تنطلق 
استطيع العزف عىل آلة الكرار وآلة االبنقاال، 
موسيقى  عىل  تعرفت  وبذلك  والجيتار. 
وألحان جميلة متنوعة.  إستمع أيضاً لالغاين 
تأثرت  وقد  منها  السودانية  خاصًة  العربية، 
بها كثرياً وانا من عشاقها، ومعجب بالفنانني 
محمود  الراحل  الفنان  ومنهم  السودانيني 
والفنان  نور  محمد  وعصام  العزيز  عبد 
املخرضم الراحل عبد الكريم الكابيل والفنان 
رشحبيل احمد وغريهم من الفنانني.  قدمت 
من  الكثري  يف  السودانية  االغاين  من  الكثري 
الغاين  تقدميي  أن  إعتقادي  ويف  املناسبات. 
بااللحان  تأثري  من   نابع  السباعي  بالسلم 
اإلستامع  ايضاً  وأحب  السودانية.  واألغاين 
إرتريون  فنانون  غناها  التي  العربية  لالغاين 
ولتطوير  املسلح وبعده.  الكفاح  خالل فرتة 
مقدريت يف اإلستامع والتحدث باللغة العربية 
وإغناء معرفتي بها اتلقى دورة يف اللغة وانا 
مناسبة  منها. وقدمت يف  الثالثة  املرحلة  يف 

اغنية  العربية  الثالث للغة  الدورات  تخريج 
أغنية  جانب  اىل  الصامدين  بالد  يا  علمينا 
آمل  الفنانة  زوجتي  مع  البحر  ياجارة  إرتريا 

ظهاي، وقدمت ايضاً اغنية مالمح إرتريا.
طموحاتك ومشاريعك للمستقبل ؟؟

القريبة  االشهر  يف  ألبوم   بإصدار  ساقوم 
باللغات  اغاين  من  مكون  بعنوان”أحالم” 
من  الكثري  معي  وتعاون   ، التسع  اإلرترية 
احالم  أغنية  إنتاجه،  يف  والشعراء  الفنانني 
من  التقري  كلامت  والتقرينية،  بالتقري 
تأليف الفنان سليامن سافرا والتجرينية من 
كلامت  والبداويت  بالعريب  واغنية  تأليفي، 
العريب من تأليف الصحفي محمود عبدالله 
ابوكفاح وكلامت البداويت من تأليف الفنان 
كلامت  والتقرينية  بالساهو  واغنية  تيتا، 
أحمد،  محمود  الفنان  تأليف  من  الساهو 
الشاب  الفنان  كلامت  من  بالعفر  وأغنية 
 ، والتقرينية  بالبلني  واغنية  حسني،  رشيد 
كلامت البلني الفنانة حجايت مندل، واغنية 
ادم  عامر  للفنان  قدمية  اغنية  وهي  بالنارا 
بتحديث  قمت   1980 العام  يف  غناها  فايد 
اإليقاع واملوسيقى بأسلوب موسيقي عرصي، 
ويف األيام القريبة سأصدر اغنيتني مصورتني” 
النجاح،  االلبوم  هذا  حقق  وإذا  كليب”. 
الفنية  الساحة  إىل  به  أصل  ان  ساحاول 
اإلفريقية واملشاركة يف مسابقة “أفرميا” وإذا 
كتب يل النجاح وهو ما أعمل جاهداً لبلوغه 
بإيقاعاتها  وتحقيقه، ستبلغ األغنية اإلرترية 

التسعة إىل املستوى اإلقليمي والدويل.
نهاية  يف  تقولها  أن  تحبُّ  أخرية  كلمٌة 

اللقاء؟
من  كل  عام  بشكل  اشكر  ان  أود  أوالً 
املراحل  جميع  يف  ودعمني  معي  تعاون 
التعليم  الدراسة وبعده يف  التي عشتها من 
ويف املجال الفني، واشكر ايضاً وزارة اإلعالم 
اإلرتري   والشعب  الحديثة،  إرتريا  وصحيفة 

عامة وقوات دفاعه البواسل .

مجال حممد علي
اجلزء الثاني واألخري
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من هو املعاق؟
داويت سلمون

وحدة متابعة املعاقني
ترمجة/ عادل صاحل ادريس 

من نعم الله الكونية خلق جسد 

االنسان بشكل متكامل ومتعايف،وقد 

تواجد  الحاالت  بعض  يف  يصادف 

شديدة  أو  طفيفة  جسدية  إعاقة 

عند الوالدة بسبب مرض أو حوادث 

أخرى.   وأسباب  اإلنسان  صنع  من 

املعاق.  بالعامية  عليه  يطلق  حيث 

 ، الجسدية   إعاقته  بسبب   وذلك 

ومن الطبيعي أن يواجه صعوبة يف 

مقارنة بشخص  اليومية  أداء حياته 

ليس لديه عيب جسدي بطبيعته.

اإلعاقة  تنقسم   ، عام  بشكل     

بينها  ومن  رئيسية.  فئات  أربع  إىل 

إعاقة ذهنية ، إعاقة برصية ، إعاقة 

وبالرغم  حركيه.  وإعاقة  سمعية، 

يتنقلون  البرش  فإن   ، ذلك  من 

 ، اليومية  حياتهم  ملامرسة  دامئًا 

إصابات  من  يعانون  كانو  مهام 

املرض  بسبب  أي وقت  جسدية يف 

هذا  ومن    ، لذلك  الحوادث.  أو 

يكون  ان  املستحسن  فمن  املنطلق 

الحوادث  لتلك  مستعدا  االنسان 

فإن  السبب  لهذا  تصادفه،  عندما 

أو  نقمة  أو  قدراً  ليست  اإلعاقة 

ألن  املميزين.  لألشخاص  خطيئة 

جيدة  بصحة  يتمتع  الذي  الشخص 

ألسباب  غًدا  معاًقا  يصبح  قد  اليوم 

بأن  القول  غري معروفة. لذا الميكن 

املعاقني تعيسوا الحظ.

الحقيقة،  كانت هذه هي  إذا     

يف  معاًقا  شخصا  نواجه  فعندما 

أن  ينبغي  ال  اليومية،  أنشطتنا 

البد  ولكن  تجاهه،  باألسف  نشعر 

ان ندعه يفعل ما يف وسعه ونحاول 

من  يتمكن  مل  فيام  مساعدته 

فعله. ألن كل األعامل واالخرتاعات 

بدون  تتحقق  مل  العامل  يف  العلمية 

خالل  من  أو  الناس  بعض  دعم 

تحقيق  تم  قد  الشخصية.   الجهود 

والتطورات  االبتكارات  جميع 

التعاون.  عرب  الحارض  عرصنا  يف 

فالشخص االول يبدأ املسار، والثاين 

يواصل العمل، والثالث يختمه. ويف  

اال  النجاح  اليتحقق  الحياة   هذه 

بعضنا  مع  والتكامل  التعاون  عرب 

البعض. فال ينبغى عمل كل االعامل 

للمعاقني، ويجب إعطاؤهم الحرية 

يجب  ما  آلداء  املناسبة  واالرضية 

عليهم فعله، وما هو فوق قدراتهم 

مساندتهم  علينا  ينبغى  الجسدية 

والتعاون معهم.,

   ومع إجراء البحوث واالخرتاعات 

الجديدة من وقت آلخر، تنتقل حياة 

األسهل،  إىل  األصعب  من  اإلنسان 

ويساهم هذا يف إحداث فرق كبري 

الذين  لألشخاص  فقط  ليس  ودعم 

ولكن  صحية،  بأجسام  يتمتعون 

أيًضا لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 ، الشديدة  اإلعاقات  ذوي  إن 

يقدمون   ، الخصوص  وجه  عىل 

حياتهم  تحسني  يف  كبرية  مساهمة 

عيشهم  من وسبل 

االبتكارات  خالل 

الجديدة  واألحكام 

وهذا  للمعاقني. 

ن يعني  أ

ذوي  األشخاص 

يتجهون  اإلعاقة 

نحو القدرة عىل 

مشاكلهم  حل 

هذه  باستخدام 

ت  ا ر بتكا ال لعلمية ا ا

يف التكنولوجيا.

   

عىل 

األشخاص  يقوم   ، املثال  سبيل 

بإدخال  الذهنية  اإلعاقات  ذوو 

اليومية  تحسينات كبرية يف حياتهم 

التعليم  تلقيهم  أثناء 

ذي  املهني  والتدريب 

الصلة بحالتهم. وهناك 

من  آخرون  أشخاص 

ذوي اإلعاقات البرصية 

يتعلمون طريقة برايل 

مهنة  ويكتسبون 

عامل  يف  ويشاركون 

ميكنهم  حيث  العمل 

املساهمة بشكل كبري. 

بعض  و   ، وطنهم  يف 

التي  الوظائف  أنواع 

االنخراط  املكفوفني  تعليم  يتم 

واملحاماه   التدريس  هي   فيها 

فإنهم   ، وهكذا  إلخ  واملوسيقى، 

يعيشون حياتهم وزواجهم.

يجد   ، أخرى  ناحية  من     

من  أنه  السمع  ضعاف  األشخاص 

اإلشارة ومامرسة  لغة  تعلم  األسهل 

مهنة. عىل سبيل املثال ، ينخرطون 

ويخيطون   ، النجارة  أعامل  يف 

ويدخلون   ، الصالونات  و  املالبس 

 ، أخرى  ومواد    ، الطالء  يف صناعة 

إىل  وما  شعر،  كمصففي  ويعملون 

ذلك.  ويشاركون بنشاط يف حياتهم 

اليومية.

ميكن   ، ذلك  إىل  باإلضافة     

مختلف  يف  العمل  للمعاقني 

أثناء  والخاصة  العامة  املؤسسات 

املتحركة  الكرايس  مبساعدة  التعلم 

الذين  املواطنون  والعكازات. 

يعملون  اإلعاقة  هذه  من  يعانون 

بال كلل ويساهمون يف بناء بلدهم 

ويكسبون لقمة العيش. لذلك ، إذا 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تشجيع  تم 

بشكل صحيح ، وتزويدهم بالتعليم 

إلعاقتهم،  املناسبني  والتدريب 

وتزويدهم بالبنية التحتية املستقرة 

واملرافق الالزمة، ميكنهم أن يعيشوا 

حياتهم اليومية، والعمل، والدراسة، 

والزواج، ورعاية أرسهم وأطفالهم.

تبت     ر

املعاقني  للمحاربني  الحكومة 

كفاح  أثناء  اعيقوا  الذين 

يف  ينتظروا  أال  التحرير 

سبيل  عىل  املستقبل. 

طريقة  توفر  املثال، 

للمكفوفني  برايل 

ذوي  األشخاص  من  وغريهم 

اإلعاقة بالتعليم والتدريب املناسب 

ليست مجرد  لكن هذه  إلعاقاتهم. 

فرصة لقدامى املحاربني، ولكن لكل 

املثال،  سبيل  عىل  معاق.  مواطن 

الحكومية  التعليم  سياسة  تعد 

الجميع  تعليم  تقيض برضورة  التي 

الثانوي  التعليم  إىل  والوصول 

من  العديد  استفاد  هذا.  من  جزًءا 

هذه  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

السياسة  مستوى  عىل  الفرص 

لتطوير أنفسهم.

العديد من الطالب     تم تزويد 

برصية  إعاقات  من  يعانون  الذين 

أجزاء مختلفة  وسمعية وحركية يف 

املجانية  النقل  بوسائل  البالد  من 

املتحركة  والكرايس  الحمري  مثل 

من  الدراسة  لوازم  من  وغريها 

الكثري منهم  الحكومة.  تخرج  قبل 

يف  ويعملون  الثانوية  املدرسة  من 

وزارات مختلفة يف البالد.

   لذلك، يجب أن يكون موقفنا 

تجاه املعاقني كام هو موضح أعاله. 

ذوي  األشخاص  أن  ندرك  أن  يجب 

 . والعمل   التعلم  ميكنهم  اإلعاقة 

وإذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة 

، فلن تواجههم صعوبة يف التعامل 

مع إعاقتهم واملشاكل التي تصاحبها 

ناجحة.  بحياة  العيش  وميكنهم 

أن  يف  شك  هناك  ليس 

لديه  اإلريرتي  املجتمع 

ورحيم  عطوف  موقف 

ذوي  من  مواطنيه  تجاه 

هذا  اإلعاقة. 

يف  السبب  هو 

ذوي  األشخاص  أن 

يتم  اإلعاقة 

بهم  االعتناء 

داخل  مبحبة 

مجتمعاتهم.

    ، ن آل ا و

عىل  يجب 

تجاوز  املجتمع 

لتعاطف  ا

واملساعدة وتوفري الفرص لألشخاص 

واملساهمة  للعمل  اإلعاقة  ذوي 

املواطنني  تعليم  تم  إذا  مبفردهم. 

كيفية  وتدريبهم عىل  اإلعاقة  ذوي 

يحققون  فسوف  مشاكلهم،  حل 

دعونا  التوقعات.  يفوق  نجاًحا 

نساعد املعاقني عىل تحقيق االكتفاء 

الذايت، وللمعاقني القدرة عىل العمل 

وال  سليمة،  عقلية  إعاقة  وإحداث 

متنع اإلعاقة العقلية أي يشء سوى 

ذلك.  إىل  وما   ، الجسدية  اإلعاقة 

يجب أن تكون البيانات عىل دراية 

بهذا األمر وتساهم فيه.

املعاق  وصف  ميكننا  ال  لذا     

جسديا بأنه معاق من كافة االعامل، 

عقله  بكل  ميتلك  الذي  هو  بل 

للعمل  والفرص  القدرة  وجسده 

والتعلم، والشخص املعاق فعال هو 

الذي يضيع وقته، ويرسق املال من 

حقائب والدته وإخوته، ومبا انه فرد 

حل عليه الظالم يف وضح النهار، لذا 

املعاقني  مواطنينا  نسمي  ال  دعونا 

من  البد  بل    ، باملعاقني  جسديا 

للميض  لهم  والفرصة  األساس  خلق 

املعاقون،  املواطنون  أيها  قدًما. 

اكرث  الكبرية  الجهود  بذل  من  البد 

لكم  املتاحة  والفرص  السابق  من 

االمثل   بالشكل  اغتنامها  من  البد 

ألنه  ملموسة.  نتائج  اىل  لتحويلها 

اليوجد هناك اعاقة جسدية متنعكم 

عىل  كونوا   . غاياتكم  تحقيق  من 

ثقه بأن شعبكم وحكومتكم ، الذين 

والتعاطف  الصحيح  املوقف  لديهم 

إىل جانبكم  يقفون   ، املعاقني  تجاه 

اليوم كام هو الحال دامئًا.



بعد منافسات إستمرت لعرشة أشهر متتالية 
.. بلغت عجلة دوري إقليم عنسبا لكرة القدم 

أخر محطاتها يوم األحد )29 يناير(.
شاركت  التي  البطولة  عن  الستار  وأسدل 
باللقب  النرص  فريق  بتتويج  فرق  فيها عرشة 
للمرة الثانية عىل التوايل ، بتفوقه عىل غرميه 
مع  برباعية  دندن  فريق  اللدود  وخصمه 

الرأفة.
إحتضنه  الذي  للبطولة  الختامي  الحفل 
جامهريي  حضور  وسط  البلدي  كرن  ملعب 
كان   ، امللعب  جنبات  به  إكتظت  غفري 
من حكاية  األخرية  األسطر  كتابة  عىل  شاهداً 
2022-( املوسم  لهذا  العنسباوي  الدوري 

بأحرف  النرص  فريق  كتبها  والتي  2023م(،  
من نور..ليربهن للجميع بإنه سيد البطوالت...

يديه  ووضع   ، الكربى  املواعيد  يف  ومتخصص 
جدارة  عن  الكأس  ورفع  الغايل  اللقب  عىل 

واستحقاق...
ملعب كرن البلدي الذي تزّين بأحىل حلة 
ترمز  التي  واألبيض  األسود  بألوان  وتوشح 
التي  واالزرق  االصفر  واللونني  دندن  لفريق 
متثل فريق النرص ، شهد نزول ضيوف الرشف 
السفري/عبدالله  عنسبا  إقليم  حاكم  يتقدمهم 
والرياضة  الثقافة  مفوضية  ومسؤويل  موىس 
بإقليم عنسبا وإتحاد كرة القدم بإقليم عنسبا 
امللعب  أرضية  إىل   ، والجبهة  الجيش  وقادة 

لتحية العبي كال الفريقني.
وإنطلقت املباراة عند الرابعة عرصاً بقيادة 
وجه تحكيمي جديد ممن يفخر إتحاد إقليم 
وصقلهم  بتفريخهم  الكبري  دوره  يف  عنسبا 

لقيادة مثل هذه املواعيد الكربى.
بإعصاب  الفريقان  كال  بني  املباراة  وبدأت 
كان  حيث   ، معقدة  وحسابات  متوترة 
باللقب  للتتويج  األبرز  املرشح  النرص  فريق 

أو  الفوز  أفضليتي  ميلك  كان  أنه  إعتبار  عىل 
التعادل لتحقيق مايرمو إليه ، يف املقابل وإن 
أخر  والشئ  املواجهة  إىل  دندن  فريق  دخل  
تشبث  أنه  إال   ، حساباته  سيخدم  الفوز  غري 
بإماله الضئيلة وكان الفوز هو الشعاراألكرب له.

بني أمال أبناء مدرب فريق دندن توماس 
 ... والتوقعات  املعطيات  لقلب  كيداين 
وإرصار أشبال مدرب فريق النرص يوهنس 
هبتوم للتأكيد والثبات عىل الفوز ..أعطيت 
رضبة البداية للمباراة التي حبست األنفاس 
نتيجتها  توقع  وكان   ، عرصاً  الرابعة  عند 
أسابيع  مدى  عىل  ونقاش  جدال  محل 

بحارضة إقليم عنسبا.
عىل  الخشن  واللعب  التوتر  وساد 
مجريات الشوط األول الذي إنطلق ملصلحة 

فريق النرص 
قربمسقل  مريون  الالعب  باغت  بعدما 

عته  برس
خية  و ر لصا ا
فريق  دفاعات 
املهرتئة  دندن 
الهدف  وسجل 
لفريقه  األول 
دقائق   7 بعيد 

صافرة  إنطالق  الحكم األوىل.من 
الهدف  هذا  عقب 

خل  يق د فر
يف دندن 

املباراة  وشهدت   ، السلبي  اللعب  من  دوامة 
الجانبني  القوية من كال  االلتحامات  عدد من 
تبديلني  النرص  فريق  إجراء  نتيجته  وكانت   ،

إضطراريني
وسامئيل  ولدمكائيل  ردأ  الثنايئ  بخروج 
مربهتو بداعي اإلصابة ضمن مجريات الشوط 
االول الذي إنتهى عىل وقع تقدم فريق النرص 

بهدف نظيف.
التوقعات  عكس  عىل   ، الثانية  الحصة  يف 
 ، حساب  ألف  تضع  كانت  والتي  املوضوعة 
خشية من ثورة يف اإلداء ومستوى مغاير من 
مصلحة  يف  االمور  سارت   ، دندن  كتيبة  قبل 

فريق النرص شكاًل ومضمونا.
ويف أثناء ماكان فريق دندن يحاول بجهده 
لتعديل  املضني 
والعودة  النتيجة 
تلقى   ، املباراة  اىل 
موجعة  رضبة 
فريق  بتسجيل 
الثاين  هدفه  النرص 
العبه  أحرزه  الذي 
عمر  املشاكس 
إدريس من مجهود 

فردي مقتدر.

الالعب  بالمنازع  املباراة  رجل  يكتف  ومل 
الهدفني  أضاف  بل  بذلك  بـ)عمريتا(  امللقب 
املسامر  ليدق   ، التوايل  عىل  والرابع  الثالث 
األخري يف نعش فريق دندن ، وتنتهي املواجهة 
الذي  النرص  لفريق  ومستحق  عريض  بفوز 
ضمن تتويجه باللقب الغايل للعام الثاين عىل 
التوايل ، وسط توهان متكرر وغري مربر وغري 

متوقع البتة من العبو فريق دندن.
بعد املباراة ، حاز العب فريق النرص عمر 
املباراة  يف  العب  أفضل  جائزة  عىل  إدريس 
التتويج  منصات  زعامة  إىل  لفريقه  بقيادته 

وتسجيله ثالثية يف املوعد الختامي.
تحصل    ، للبطولة  الفردية  الجوائز  ويف 
العب فريق النرص بينهور أمانئيل عىل جائزة 
أفضل العب يف الدوري ، كام مل تخرج جائزة 
النرص  فريق  عرين  عن  مرمى  حارس  أفضل 

بوخري  قربزقي  الحارس  فيام ونالها   ،
فريق  مدرب  لنرص توج  ا

لكابنت/  ا

هنس  يو
هبتوم بجائزة 
مدرب  أفضل 
البطولة  يف 
وحصد   ،
الالعب عمر إدريس عىل أخر الجوائز الفردية 

بنليه عىل جائزة أفضل هداف .
إقليم  حاكم  قدم   ، التتويج  مراسم  ويف 
عنسبا السفري/ عبدالله موىس ورئيس االتحاد 
العام لكرة القدم السيد/ باولوس ولدهيامنوت 
ومدير الثقافة والرياضة بإقليم عنسبا السيد/ 
الجوائز  أخرين  ومسؤولني  حجي  رساج 
الذي  التحكيمي  والطاقم  بااللقاب  للمتوجني 

قاد املباراة النهائية.
حاز   ، تحققت  التي  النتائج  ضوء  وعىل 
وامليداليات  البطولة  كأس  عىل  النرص  فريق 
الذهبية ، بينام تبوء فريق دندن باملركز الثاين 
ونال امليداليات الفضية ، يف حني ذهب املركز 

الثالث وامليداليات الربونزية لفريق عنسبا.
فريقه  تتويج  أعقبت  ترصيحات  ويف 
النرصيوهنس  فريق  مدرب  أشار   ، باللقب 
هبتوم أن إدارة الفريق ساهمت بشكل كبري 

يف مسرية االحتفاظ باللقب من خالل التعاقد 
بدور  ، مشيداً  مع العبني موهوبني ومميزين 
الالعبني الذي أظهروا معدنهم وكانوا عىل قدر 

الرهان واملسؤولية.
املباراة  يف  العب  أفضل  أوضح  بدوره 
، أن االنسجام والتناغم  النهائية عمر إدريس 
بارزاً يف  والصداقة  بني الالعبني كان لها دوراً 
بلقب  والتتويج  االنتصارات  تحقيق  سبيل 
بعد  للمشاركة  تطلعاته  عن  معرباً   ، البطولة 
هذا التتويج ، يف البطوالت الوطنية من أجل 
األخرى  الفرق  مع  مستواهم  وتحديد  تبيان 

بالبالد وإستجالب الخربة واملامرسة .
 ، الحديثة  إرتريا  صحيفة  مع  مداخلته  يف 
القدم  لكرة  عنسبا  إقليم  إتحاد  رئيس  أوضح 

قربمسقل  سقد  لؤول 

لكرة  االوىل  الدرجة  دوري  منافسات  إجراء   ،
إنقطاع  القدم ملدينة كرن بني 15 فريق بعد 
مباريات  تسيري  وكذلك   ، سنوات  عرش  دام 
دوري إقليم عنسبا بني عرشة فرق ، كل ذلك 

خلق أجواء تنافسية كروية عالية.
أن  وجوب  إىل  الدويل  املحارض  وأردف 
تكون هناك رؤى وأهداف مستقبلية لالعبني 
تقام  ان  رضورة  إىل  دعا  ذلك  ولتحقيق   ،
أن  أجل  من  البالد  مستوى  عىل  منافسات 
الصعد  أعىل  الالعبني مستوياتهم يف  يكتشف 

وأن اليكونوا محصورين يف االقليم فقط.
هذا وأقيم يوم السبت املايض )28 يناير( ، 
نهايئ دوري الدرجة االوىل لكرة القدم مبدينة 
كرن بني فريقا الصمود والقاش وانتهت املباراة 
لصالح فريق القاش بهدف مقابل الشئ ليخرج 

متوجاً بلقب البطولة دون منازع.
هدف  الله  حسب  فتحي  الالعب  وسجل 

املباراة الوحيد بالدقيقة )76(.
الثالث  املركزين  تحديد  مباراة  ويف  هذا 
والرابع ، تفوق فريق بركة عىل منافسه فريق 
قزاباندا بهدف نظيف ، ليضمن إحرازه املركز 

الثالث.

اإعداد 
عبداهلل حممد علي

kazamamme5@gmail.com
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حقق الدراجون االرتريون يف السبقاات 

التي جرت يف التاسع والعرشين من يناير 

انجازات باهرة. توج الدراج بنيام قرماي 

بامليدالية  الدوليني  الدراجني  افضل  احد 

سباق   يف  الثالني  املركز  باحرازه  الفضية 

يوم واحد استضافته اسبانيا .

وقد حقق قرماي هذا االنجاز يف سباق 

اليوم الواحد الذي امتد اىل 141.6 كيلومرتا  

يف سباق الرسعة القصوى النهايئ، عاكسا 

بذلك امكانياته الكبرية، فيام حصد دراجو 

البلجيكية مثار جهودهم  انرتماريش  نادي 

باملجموعة  للحاق  بذلوها  التي  الجبارة 

املنفردة. الجدير بالذكر ان الدراج االرتري 

بنيام قد توج بامليدالية الربونزية يف سباق 

يوم واحد استضافته اسبانيا ايضا.

االرتري  الدراج  حاز  ذلك،  غضون  يف 

الثاين يف سباق  باملركز  ملؤبرهان  هينوك 

املرحلة االخرية من طواف الغابون الدويل.

الوطني يف سباق  وفاز دراجو منتخبنا 

املرحلة االخرية من طواف الغابون الذي 

ارفايني  اخليلو  كيلومرتا   130 اىل  امتد 

وداويت   )16( قربهيوت  وافريم   )13(

 .)21( برهاين  وناتنائيل   )18( مياين 

حجز  السبعة  املراحل  سباق  ومبوجب 

النصر يقهر دندن باألربعة ويتوج بلقب دوري عنسبا ..والقاش بطاًل ملدينة كرن
“األصفر” زعيم الكرة العنسباوية للعام الثاين عىل التوايل

الدراجون االرتريون يحققون انجازات باهرة يف استحقاقات مختلفة

جنوم منتخبنا الوطين يتألقون يف املضامري العاملية

وداويت  برهاين  ناتنائيل 

الرابع  املركزين  مياين 

التوايل يف  والخامس عىل 

سباق  نقاط   مجموع 

فيام  القصوى.  الرسعة 

املركز  يف  هينوك  جاء 

مجموع  يف  الثالث 

النقاط. 

كام فاز الدراج هينوك 

سباق  يف  الثالث  باملركز 

يف  ارفايني  اخليلو  والسيام  شاب  افضل 

سباق صعود الجبال.

املركز  يف  الوطني  املنتخب  جاء  كام 

الثالث تاركا املركزين االول والثاين لناديي 

توتال انرجي وبينغول.

االرتري  الدراج  فاز  ثانية  جهة  من 

يف  الثالث  املركز  ايوب  متكل  املخرضم 

العربية  االمارات  يف  املقام  سارجا  سباق 

املتحدة .



اإعداد
فاطمة حمد

Sabur Printing Services
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الصفحة  اعمدة  وباقي   “ اليوم  هذا  مثل  عمود”يف  القارئ  عزيزي 

املفضلة  صفحتكم  مواد  لتنويع  منا  سعياً  فيها  ملساهمتكم  مفتوحة 

عندنا  ومقرتحاتكم  أرائكم  عن  باإلبالغ  إلينا  الكتابة  يرجى  املنوعات 

بالصحيفة وكذلك إرسال ما ترونه من أحداث وطنية مهمة  وغريها عىل 

)nur217rihab@gmail.com( -:الربيد اإللكرتوين

 طلبت حتليل دي.إن.إيه للتأكد من وجود سانتا
أعلنت وزارة الصحة يف رود آيالند أنها مل 

أو نفي وجود سانتا” يف  تأكيد  تتمكن ”من 

منزل فتاة صغرية بعد طلبها تحليل الحمض 

مقضوم  وجزر  لكعكة  )دي.إن.إيه.(  النووي 

ملعرفة ما إذا كان سانتا كلوز حقيقيا.

تويرت  عىل  حسابها  يف  الوزارة  وكتبت 

تقول ”كلنا نتفق عىل أن هناك شيئا سحريا 

يحدث.”

وأضافت أنها مل تجد مطابقات كاملة ألي 

شخص يف سجل الحمض النووي املشرتك لكن 

كان هناك تطابق جزيئ ”مع حالة من 1947 

يف أنحاء الشارع 34 يف مدينة نيويورك،” يف 

إشارة إىل فيلم ”مرياكل أون ذا 34 سرتيت.” 

وقالت الوزارة إنها ستحتاج ملزيد من عينات 

أخرى  مواجهات  ”من  النووي  الحمض 

معروفة مع سانتا لتجري مطابقة محددة.”

هي  الجيدة”  ”األنباء  إن  الوزارة  وقالت 

أن املخترب وجد حمضا نوويا مشابها لحيوان 

الرنة عند فحص الجزر املقضوم.

الفتاة وهي من سكان كامربالند كانت قد 

أرسلت الكعكة والجزر إىل قسم رشطة البلدة 

قال  النووي، حسبام  الحمض  فحص  لتطلب 

رئيس الرشطة ماثيو بينسون الجمعة. وأرسل 

الطب  قسم  إىل  ”األدلة”  بدوره  بينسون 

الرشعي يف وزارة صحة الوالية لتحليلها.

كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله.. !!
كلب  قتل 

ص  صا لر با

أمريكياً  صياداً 

يف  جالساً  كان 

األمامي  املقعد 

 - بيك  ملركبة 

دوسه  إثر  اب، 

بندقية  عىل 

عة  ضو مو

املقاعد  يف 

يف  الخلفية، 

الواليات  وسط 

املتحدة يف األيام 

والية  يف  األمنية  للسلطات  وفقا  املاضية، 

كنساس األمريكية.

وكان الكلب، الذي مل يكشف عن نوعه، 

حيث  املركبة،  مؤخر  يف  السبت  موجوداً 

وبندقية”،  للصيد  “معدات  توجد  كانت 

عندما “داس عىل السالح ما أدى إىل انطالق 

قائد  مكتب  أوضح  ما  وفق  الرصاصة”، 

رشطة مقاطعة سامر يف كنساس.

الضحية، وهو  أن  إىل  السلطات  وأشارت 

كان  عمره،  من  والثالثني  الثانية  يف  رجل 

جالساً بجانب مقعد السائق عندما أصيب 

بالرصاص.

بإصابته”،  متأثراً  الفور  عىل  “تويف  وقد 

بحسب فرانس برس.

وال يزال التحقيق متواصال، لكن، بحسب 

حصل  ما  فإن  األولية،  املعلومات 

ما  وفق  صيد”،  بـ”حادث  مرتبط 

أكد مكتب قائد الرشطة.

إذا  ما  السلطات  تكشف  ومل   

غري  الكلب،  صاحب  الضحية  كان 

الربيطانية  “إكسربس”  صحيفة  أن 

صاحب  هو  الضحية  إن  قالت 

الكلب.

عرث  أنه  إىل  الصحيفة  وأشارت 

عىل الكلب نامئا يف املقعد الخلفي 

الذي  اإلنقاذ  طاقم  وصل  عندما 

قبل  تويف  قد  كان  الرجل  أن  وجد 

وصوله.

يف  واسع  نطاق  عىل  األسلحة  وتنترش 

الواليات  يف  خصوصاً  املتحدة،  الواليات 

الريفية، حتى أن عدد األسلحة املتداولة يف 

البالد يفوق عدد السكان.

الحوادث  من  الكثري  البالد  وتشهد 

املأسوية، مبا ينتج أحياناً عن إطالق أطفال 

النار خالل اللهو باألسلحة.

احتجاج غريب يف تشيلي.. أسد نافق أمام قصر الرئاسة

يف  للحيوانات  حديقة  عامل  نظم 
معالجة  أسلوب  عىل  احتجاجا  تشييل 
الحيوانية  بالرثوة  خاصة  حكومية  وكالة 
قرص  أمام  نافق  أسد  بإلقاء  للحيوانات 

الرئاسة يف سانتياغو، الجمعة املايض.
عليها  كتب  الفتة  املحتجون  ووضع 
“الحكومة تقتل الحيوانات” بجانب األسد 
النافق “زيوس” البالغ من العمر 14 عاما.

وينحى أصحاب “حديقة حيوان لوس 
نحو  بعد  عىل  الواقعة  سيتي”،  أنجلوس 
التشيلية  العاصمة  جنويب  كيلومرتا   470
سانتياغو باللوم عىل هيئة الزراعة والرثوة 
الحيوانية يف نفوق األسد بسبب أسلوب 
ذكرت  ما  بحسب  للحيوانات،  عالجها 

رويرتز.
الزراعة  هيئة  قالت  جانبها،  ومن 
ميثل  االحتجاج  إن  الحيوانية  والرثوة 
ستنظر  وإنها  الحيوان  لكرامة”  “انتهاكا 
حديقة  ضد  قانونية  إجراءات  اتخاذ  يف 
غري  “بالتعامل  اتهمتها  التي  الحيوان 

املالئم مع الحيوانات”.
وطوقت الرشطة املنطقة الواقعة خارج 
جثة  بعد  فيام  ورفعت  الرئايس  القرص 

األسد.

صمتك يف وجه املسيء حكمة 
وليس ضعف أو سلبية! بعضهم 

يريد أن يستفزك وصمتك يقتله

حكمة اليوم

كلمات مفيدة
* “الطفل يلهو باحلياة صغريًا دون أن يعلم ان 

احلياة سوف تلعب به كبريًا”.
* :: رائعة هي االبتسامة اليت تقول للحزن “لن 
تغلبين” وتلك احملاولة اليت تقول للفشل “لن تتمكن 
ميّن” وذلك الطموح الذي يقول لإلحباط “لن تسيطر 

علي”
جيب  ضدك  الظروف  كل  أن  جتد  عندما   .  *
أن تتذكر أن الطائر عندما يصعد البد أن يكون 

ضد الريح .
ليلِة  كَل  تناَم  أن  ؛  وجعًا  األشياء  أكثر   .“  *

ويف صدرَك أحاديُث النهار مل جتد من ختربُه ِبها.
* إبتسم “ يْف وجِه كل من أساء اليْك / ِلـ تعطيه 
رسآله تقول : إني أحب شخصك و أكره “ افعالك “!”

من  أسهل  أصبحت  اخليانه  ألن  -الثــــــقـة:   *
شرب املاء .. يف زمن سيطرت فيه اخلدعه على كل 

شيء..”
حيمل  ان  الزمان  هذا  يف  البطولة  “ليست     *

االنسان سيفا
 و امنا البطولة احلقيقية ان حيمل االنسان ضمريا”

يف مثل هذا اليوم
-  يف الحادي والثالثني من يناير عام 1946م:- إعالن الدستور 

اليوغوساليف املكتوب عىل منط الدستور السوفيتي، ليضم ست 

والجبل  والهرسك  والبوسنة  وكرواتيا  رصبيا  هي  جمهوريات 

األسود ومقدونيا وسلوفينيا.

الفيضانات  1953م:-  عام  ناير  ي  من  والثالثني  الحادي  يف   -

تغرق 1800 شخص يف هولندا.

القمر  إطالق  1958م:-  عام  يناير  من  والثالثني  الحادي  يف   -

الصناعي إكسبلورر 1، أول األقامر الصناعية للواليات املتحدة.

- يف الحادي والثالثني من يناير عام 2015م:- انتخاب سريجيو 

ماتاريال رئيًسا إِليطاليا.

- يف الحادي والثالثني من يناير عام 2018م:- حدوث خسوف 

العمالق يف عام  األزرق  للقمر  أول خسوف  وُيعترب  للقمر  كيل 

.2018
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