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رئي�س جنوب �إفريقيا يربق مهنئا الرئي�س �أغردات  :مطالبات ب�إي�صال الطاقة الكهربائية �إىل �ألب�ساتني

�إ�سيا�س �أفورقي بعيد الإ�ستقالل

طالب �أ�صحاب الب�ساتني يف �أغردات
و�ضواحيها الدخال الطاقة الكهربائية
من مولدات الطاقة يف املدينة اىل
الب�ساتني للحد من ا�ستهالك الوقود
وت�سيري اعمال تنموية فاعلة.
واو�ضح ا�صحاب الب�ساتني ان
الب�ساتني ت�ستهلك الكثري من الوقود
با�ستخدام اكرث من ثالثة حمركات
�ضخ يف الب�ستان الواحد لعدم مد
الكهرباء اىل الب�ساتني املجاورة
للمدينة  ،داعني اجلهات املخت�صة
التخاذ الإجراءات الالزمة من �أجل
ا�ستخدام فاعل للطاقة الكهربائية
التي ادخلتها احلكومة يف املدينة

قبل ثالث �سنوات.
وقال رئي�س جمعية الب�ساتني يف
اقليم القا�ش -بركة ال�شيخ /داود
حاج حممود ،ان توفري الطاقة
الكهربائية ي�ساعد لتنمية فاعلة
وخف�ض اال�سعار ،معربا عن �أمله
الإ�ستجابة لطلباتهم.
وذكر م�س�ؤول الزراعة يف مديرية
اغردات ال�سيد /تيدرو�س قربماريام،
وجود اكرث من  1200هكتار من
الب�ساتني التابعة لـ  187مواطن ًا
 ،ويتم ري م�ساحة خم�سة هكتارات
مبولد واحد ،وا�ستهالك حوايل 2000
لرت من اجلاز �شهريا ،وو�ضعا يف

تد�شني م�شروع مياه كوعاتيت

بعث رئي�س جنوب افريقيا �سرييل رامافو�سا تهنئة ل�شعب
وحكومة ارتريا بالذكرى الثامنة والع�رشين لال�ستقالل .
اعرب فيها عن تنمياته بال�سالم واالزدهار لل�شعب ا لإرتري
ودوام ال�صحة للرئي�س �إ�سيا�س �أفورقي.

د�شن يف الثامن والع�رشين من
مايو م�رشوع مياه بلدة كوعاتيت
والقرى املجاورة لها بتكلفة
حوايل �ستة مليون وثالثمئة الف
نقفة.
وي�شمل م�رشوع املياه املقام
بتعاون ادارة االقليم اجلنوبي
وق�سم الرثوة املائية وت�ستفيد
منه اي�ضا م�ؤ�س�سات التعليم
وال�صحة ،ي�شمل انابيب مياه
بطول  13كيلومرت ومولد طاقة
بقوة  28.8كيلو وات وخزاين
مياه و 15حمطات توزيع.

واو�ضح م�س�ؤول ق�سم الرثوة
املائية يف االقليم اجلنوبي ال�سيد
كربوم م�سقانا يف املنا�سبة ان
امل�رشوع يعترب من م�شاريع
املياه الكبرية التي مت ار�سا�ؤها
يف القرى على م�ستوى البالد
 ،م�شيدا مب�ساهمات القرى
الجنازه.
وقال مدير مديرية ماي عينب
ال�سيد احمد عثمان ان نق�ص
املياه من اكرب م�صاعب �سكان
بلدة كوعاتيت و�ضواحيها ،
و�سيحل امل�رشوع معاناة اكرث من

اال�ستقالل ،حيث ت�ضاعفت امل�ؤ�س�سات
ال�صحية نتيجة اجلهود ي التي بذلت
بعد اال�ستقالل ولدينا الآن م�ست�شفى
وخم�س عيادات.
وا�شار اىل انخفا�ض كبري لالمرا�ض
عامة واالمرا�ض املعدية خا�صة،
مو�ضحا عدم حدوث ا�صابة بفريو�س

نق�ص املناعة املكت�سبة" االيدز"
مر�ض
وان
عام،2018/2019
املالريا الذي يف طريقه للإ�ستئ�صال
قد انخف�ض بن�سبة  25%مقارنة مع
ال�سنوات الثالث املا�ضية.
واو�ضح ب�أن التطعيم يغطي
ن�سبة  ،79%ويحري العمل بتو�سع

ال�صحاح البيئة.
واو�ضح املمر�ض /قربم�سقل،
ان ادخال طب العيون يف م�ست�شفى
حقات وتركيب الطاقة ال�شم�سية يف
امل�ست�شفى وخدمات التحاليل يف
طور من اخلدمات
حقات وقال�س
َّ
ال�صحية املقدمة.

ً
ً
ملحوظا
تطورا
حقات :اخلدمات ال�صحية حتقق

االعتبار ملن�رصفات قطع الغيار،
تكون املن�رصفات كبرية وباهظة،
وانهم يقدمون نف�س طلب املزارعني.
واو�ضح م�س�ؤول خدمات الكهرباء
يف مدينة اغردات ال�سيد /كح�ساي
قندر ،ان املولدات اجلديدة التي
ادخلت للمدينة عام  2016يبلغ
انتاجها  3.2ميغا وات  ،وهذه الكمية
كافية للمدينة وقرى ال�ضواحي
ومواقع التنمية ،وانهم ينتظرون
التوجيهات من املكتب املركزي
لتنفيذ برنامج املرحلة الرابعة ملد
اال�سالك الكهربائية الذي تاخر.

�سبعة �آالف ا�رسة.
وا�شار ال�سكان اىل �رشائهم
برميل املاء ب�سعر مئة نقفة ،
�شاكرين اخلطوة احلكومية اداركا
ملعاناتهم.
واو�ضح حاكم االقليم اجلنوبي
ال�سيد افرمي قربكر�ستو�س ان
احلكومة تعمل حلل اخلدمات
االجتماعية ح�سب االولويات،
وان م�رشوع مياه كوعاتيت
جزء من ذلك ،داعيا ال�سكان
الدارته جيدا ل�ضمان ا�ستمرارية
امل�رشوع.
وتبعد بلدة كواعاتيت حوايل
 43كيلومرت اىل اجلنوب من
مدينة �سقنيتي.

عدي خواال :تنفيذ �أن�شطة
نفري تنموية حول �سد �سممو

يقوم �سكان قرى عدي ظقار
و�سممو وماي الفو وعدي عخيلو
مبديرية عدي خواال بان�شطة نفري
يف �سد �سممو .
واو�ضح ع�ضو مكتب الرثوة
البحرية يف االقليم اجلنوبي
ال�سيد /ا�سيا�س ف�سها ،ان النفري
يجري ال�صالح م�ساقط املياه،
ويجري العمل لرتبية اال�سماك يف
ال�سد واال�ستفادة منه يف الغذاء.
وا�شار املهند�س /عقبامكئيل
قربقرقي�س ،من وزارة الزراعة
يف املديرية اىل بناء املدرجات
يف النفري الذي ت�رشف عليه وزارة
الرثوة البحرية .

اعلن م�س�ؤول ال�صحة يف مديرية
قربم�سقل
حقات املمر�ض/
قربهويت ،ان تغطية اخلدمات
ال�صحية يف املديرية بلغت اكرث من
ت�سعني يف املائة.
وا�شار اىل النقطة ال�صحية التي
كانت تعمل بثالثة اع�ضاء قبل

وافاد ال�سكان متكنهم من احل�صول
على اخلدمات ال�صحية لإر�ساء
امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالقرب منهم.
وتخدم امل�ؤ�س�سات ال�صحية
املقامة يف �ضواحي قال�س و�أ�رشا
وكرمد وعد فاكاي وح�شي�شاي ومدينة
حقات خدماتها الكرث من ثمانني �ألف
مواطن من مديرية حقات واملناطق
االخرى.
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ك�شمري -:مقتل �شخ�ص و�إ�صابة الع�شرات خالل �إحتجاجات طيارون �أ�سرتاليون �أ�صيبوا بالليزر
فوق بحر ال�صني اجلنوبي
�أطلقت القوات الهندية الذخرية
احلية �أثناء احتجاجات يف
منطقتني بال�شطر الذي ت�سيطر
عليه الهند من ك�شمري ،مما �أ�سفر
عن مقتل �شخ�ص واحد و�إ�صابة 50
على الأقل.
وقال �ضابط كبري بال�رشطة� :إن

مدن ًيا يدعى �سجاد �أحمد
براي لقي حتفه بعدما
�أطلقت القوات الهندية
النار يف قرية بينجورا
الواقعة مبنطقة �شوبيان
يف جنوب ك�شمري.
و�أ�ضاف ال�ضابط الذي
طلب عدم ن�رش ا�سمه:
”�أ�صيب بالر�صا�ص 20
على الأقل من بينهم
فتاتان .بع�ضهم �أ�صيب يف عينه“.
وقال �شاهد يدعى �إعجاز �أحمد:
�إن براي لفظ �أنفا�سه الأخرية �أثناء
أثرا
نقله �إىل �أحد امل�ست�شفيات مت� ً
ب�إ�صابته.
وقال ال�ضابط� :إن االحتجاجات
اندلعت �أثناء تبادل القوات

الهندية �إطالق النار مع مت�شددين
اثنني يف القرية.
ويرف�ض الكثريون يف اجلزء
الذي ت�سيطر عليه الهند من ك�شمري
وكثريا ما يحتجون
احلكم الهندي،
ً
دعما مل�سلحني انف�صاليني.
ً
و�أ�ضاف ال�ضابط �أنه يف معركة
ثانية بالأ�سلحة النارية ،يوم
الأربعاء ،ر�شق حمتجون القوات
باحلجارة لعرقلة عملية كانت
تتم يف قرية حممد بورا مبنطقة
كوجلام.
�شخ�صا على الأقل.
و�أ�صيب 30
ً
وقال ال�ضابط �إن املت�شددين،
الذين كانوا حما�رصين يف املوقع
الثاين ،متكنوا من الفرار.

بريطانيا حتقق يف كيفية امتالك م�س�ؤول �أجنبي ثالثة منازل قيمتها  80مليون جنيه ا�سرتليني
جمدت املحكمة العليا الربيطانية
ملكية ثالثة منازل يف لندن ،بقيمة
�أكرث من  80مليون جنيه ا�سرتليني،
يف ثاين حالة ا�ستخدام لأوامر
مكافحة الف�ساد ملنع الأجانب من
ممار�سة عمليات غ�سل الأموال يف
بريطانيا.
وبد�أ النظر يف تفعيل قانون �أوامر
الرثاء غري املربر الأ�سبوع املا�ضي،
�ضد م�س�ؤول �أجنبي مل ُيذكر ا�سمه يف
املحكمة .وطالبت الوكالة الوطنية
ملكافحة اجلرمية يف بريطانيا ب�أن
ي�رشح من هم مو�ضع التحقيق م�صدر
ثرواتهم .ومبوجب قرار التجميد،
ف�إنه ال ميكن الت�رصيف يف املنازل
�إىل �أن ينتهي التحقيق.
واملنازل الثالثة مملوكة ل�رشكات
م�سجلة خارج اململكة املتحدة.
و�أوامر الرثاء غري املربر هي
�صالحية جديدة لأجهزة مكافحة
ت�ستهدف
املالية
اجلرمية
امل�س�ؤولني احلكوميني الأجانب
وعائالتهم من خارج املنطقة
االقت�صادية الأوروبية ،والذين
ُيعتقد �أنهم قاموا بغ�سل الأموال
امل�رسوقة من خالل �رشاء العقارات
يف بريطانيا.
و�إذا مل يتمكن امل�شتبه به،
املعروف با�سم "ال�شخ�ص املك�شوف
�سيا�سيا" ،من تف�سري م�صدر الرثوة،
فيمكن للوكالة الوطنية ملكافحة
اجلرمية يف بريطانيا �أن تطلب من
املحكمة العليا �إ�صدار �أمر مب�صادرة

هذه املنازل.
ي�ستهدف هذا الإجراء
الأ�شخا�ص الذين مار�سوا
عمليات احتيال واختال�س
اخلارج،
يف
�ضخمة
خا�صة �أن الفر�صة �ضئيلة
�أو معدومة للح�صول على
الأدلة لإدانتهم يف حمكمة
بريطانية.
زامريا هاجيفا ،زوجة م�رصيف
�أذربيجاين م�سجون� ،أنفقت 16
مليون ا�سرتليني يف حمالت هارودز
مت ا�ستخدام الأوامر اجلديدة لأول
مرة �ضد زامريا هاجيفا ،زوجة
م�رصيف �أذربيجاين م�سجون ،تعي�ش
يف منزل تبلغ قيمته  12مليون جنيه
�إ�سرتليني يف لندن ومتتلك ملعب
بريك�شاير للجولف.
ك�شفت �أوراق املحكمة ،التي
اطلعت عليها بي بي �سي ،عن �إنفاقها
 16مليون جنيه �إ�سرتليني يف حمالت
هارودز ال�شهرية ،على مدى عقد من
الزمان دون �إثارة ال�شكوك.
ا�ستمر هذا الإجراء القانوين
�ضدها على مدار � 15شهرا ومازال
حتى الآن ،وهي تنكر ارتكاب �أي
خمالفات ،وقررت �أن ت�ست�أنف �ضد
اخل�سارة املحتملة ملمتلكاتها.
وقالت وكالة مكافحة اجلرمية،
يف بيان� ،إن الأوامر الأخرى كانت
�ضد ممتلكات يف "مواقع حيوية" يف
العا�صمة لندن.
وقال �أندي لوي�س ،رئي�س �إدارة

�أعلن اجلي�ش ا لأ�سرتايل �أن
طيارين من بحريته �أ�صيبوا
بالليزر ،خالل حتليقهم فوق
بحر ال�صني اجلنوبي املتنازع
عليه .و �أ�شار اىل انه "ر�صد
زيادة يف ا�ستخدام الليزر من
�سفن" ،اذ ا�ستُهدف طيارو
مروحيات �أثناء م�شاركتهم يف
تدريبات ا�ستمرت �أ�شهر ًا يف
املحيطني الهندي والهادئ.
و �أ�ضاف اجلي�ش �أنه �أجرى

وفاة م�سافر على منت طائرة بعد ابتالعه  246كي�سا من الكوكايني
احلرمان من الأ�صول يف الوكالة� ،إن
هذه الأوامر "�أداة قوية متنح القدرة
على التحقيق يف التمويل غري
امل�رشوع الذي يتدفق �إىل بريطانيا
ويحد من حدوثه يف املقام الأول".
وقال "يتعني على الأفراد الذين
يقفون وراء هذه ال�رشكات اخلارجية
الآن �أن ي�رشحوا كيف مت احل�صول
على العقارات الثالثة".
ومن جانبه رحب روبرت
التنفيذي
املدير
بارينغتون،
ملنظمة ال�شفافية الدولية ،بالأوامر
الأخرية ،لكنه قال �إن هناك الكثري
الذي يتعني القيام به.
وقال" :لطاملا كانت لندن ملعبا
لقلة من الفا�سدين يف العامل� ،إنه
لأمر م�شجع للغاية �أن نرى مواجهة
هذا الأمر".
و�أ�ضاف" :قبل عامني حددنا ما
قيمته  4.4مليار جنيه �إ�سرتليني
من العقارات التي مت �رشا�ؤها برثوة
م�شبوهة .من القائمة التي ت�ضم
حوايل  150حالة ،مت الآن حتقيق
تقدم يف حالتني فقط".

تويف رجل ياباين كان على منت
طائرة �أقلعت من مك�سيكو �سيتي
بعد ابتالع  246كي�سا من خمدر
الكوكايني.
وا�ضطرت الطائرة ،التي كانت
متجهة �إىل مطار ناريتا الدويل يف
طوكيو� ،إىل �إجراء هبوط ا�ضطراري
يف والية �سونورا املك�سيكية بعدما
بد�أت ا�ضطرابات تنتاب امل�سافر
الياباين.
وقالت ال�سلطات �إن الرجل ،امل�شار
تورم
�إليه بـ "�أودو �إن" ،تويف ب�سبب ّ
يف الدماغ جراء تناول جرعة زائدة
من املخدرات.
حتول �إىل هذه
وكان امل�سافر قد
ّ
الطائرة بعد �أن كان قد بد�أ رحلته من
العا�صمة الكولومبية بوغوتا.
ال�رشطة الهندية ت�ستخرج 106
كب�سوالت كوكايني من معدة امر�أة
اكت�شاف �آثار للكوكايني يف
الروبيان ب�أنهار يف بريطانيا

الربازيل :ع�شرات القتلى يف �صراع بني الع�صابات داخل � 4سجون

ُقتل � 42سجينا يف زنازينهم يف
� 4سجون خمتلفة يف والية �أمازون
يف الربازيل ح�سبما تقول ال�سلطات
الربازيلية .وي�أتي ذلك بعد يوم
واحد من مقتل � 15سجينا يف عراك
بني الع�صابات داخل ال�سجون
يف �سجن الوالية نف�سها .وح�سب
ال�سلطات ف�إنه ُعرث على ال� 42سجينا
م�شنوقني .وبد�أت �أعمال ال�شغب بني
نزالء ال�سجن خالل �ساعات الزيارة
الر�سمية  ،و�أف�ضت �إىل مقتل 15
�شخ�صا حيث ُطعن بع�ضهم �أمام الزوار
مبالعق الطعام وفر�ش �أ�سنان مت
حتفيذ �أطرافها ،بينما ُ�شنق عدد �آخر
من ال�سجناء .وقالت �إدارة ال�سجن
�إنها متكنت من احتواء العراك وبد�أت
حتقيقا يف �أ�سبابه .وقالت والدة �أحد
ال�سجناء والتي كانت يف زيارة له
"لقد كان الو�ضع فو�ضويا بالكامل
حيث بد�أ اجلميع بالطرق على الأبواب

والعدو يف كل مكان
وب�شكل ع�شوائي".
وكان هذا ال�سجن
النتفا�ضة
م�رسحا
لل�سجناء قبل عامني
�أدت �إىل مقتل � 56شخ�صا
يف �أ�سو�أ �أعمال عنف
على الإطالق يف �سجون
الربازيل.
وح�سب الإح�صاءات الر�سمية ،ف�إن
عدد ال�سجناء يف الربازيل يتعدى
� 712ألف �سجني ،وهو ثالث �أكرب عدد
�سجناء يف دولة واحدة يف العامل.
وت�صل طاقة ال�سجون اال�ستيعابية
يف الربازيل �إىل ن�صف هذا العدد
بالكاد ،وهو ما �أدى �إىل تكد�س
ال�سجناء وزيادة حاالت القتال
بني الع�صابات املتنازعة وحاالت
الع�صيان وحتى حماوالت الفرار من
ال�سجون.

للطيارين
"فح�ص ًا
املعنيني يف البحرية
امللكية ا لأ�سرتالية،
يف �إجراء احرتازي".
ال�صني
وتُ تهم
ميلي�شيا
بت�شغيل
ت�ضم �سفن
بحرية
ّ
لتنفيذ
�صيد،
ا�ستطالعية
عمليات
وا�ستخباراتية ومهمات �أخرى
يف البحر اجلنوبي الذي تزعم
بكني �سيادتها عليه ،فيما
تطالب دول جماورة بال�سيادة
على �أجزاء منه.
وذكر اجلي�ش ا لأ�سرتايل �أن
"�سبب ا�ستخدام ال�سفن لليزر
غري معروف ،ولكن قد يكون
للفت االنتباه �إىل وجودها يف
ممرات مائية مزدحمة".

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

ويف مطلع عام � ،2017شهدت
�سجون �شمايل الربازيل حاالت مترد
متزامنة �أدت �إىل مقتل � 119شخ�صا،
كما متكن � 92سجينا من الهروب قبل
نحو � 9أ�شهر بعدما قام م�سلحون
بتفجري �أ�سوار �أحد ال�سجون واقتحامه
وقتل �ضابط كبري داخله.
وواجهت الع�صابات الكربى يف
البالد والتي تن�شظ داخل وخارج
احلكومة
حماوالت
ال�سجون
�إ�صالح �أنظمة املراقبة والتحكم يف
ال�سجون.

وطبقا لبيان املدعي العام يف
�سونورا ،ف�إن �أكيا�س الكوكايني -التي
يبلغ طولها � 2.5سم وعر�ضها � 1سم-
ُعرث عليها يف معدته و�أمعائه �أثناء
ت�رشيح جثته لتحديد �سبب الوفاة.
امل�سافرين
باقي
وا�ست�أنف
الآخرين الـ  198رحلتهم بعد الهبوط
اال�ضطراري يف مدينة �إرمو�سييو
�سونورا.
ومن املقرر �أن تتوىل ال�سلطات
االحتادية يف املك�سيك التحقيق يف
احلادث.

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

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

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()156

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

من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

طفل يطلق النار على �أمه ً
ظنا منه انها لعبة

�أ�سد هائج ينتزع فروة ر�أ�س طفلة

مزق �أ�سد غا�ضب فروة ر �أ�س طفلة �صغرية
تبلغ من العمر � 4سنوات ،بعد �أن هاجمها
هي ووالدها عرب ال�سياج ،يف حديقة
حيوانات بجنوب �أفريقيا.
وقالت �صحيفة " �إندبندنت" الربيطانية
�إن الطفلة دينا ماري دي بري ووالدها بيرت
تعر�ضا لهجوم �رش�س يف حديقة "ويلتفريد"
يف جنوب �أفريقيا.
وكان ال�شخ�صان قريبني من �سياج ا لأ�سود،
قبل �أن يباغتهما �أ�سد غا�ضب ،وينق�ض على
ر �أ�س الطفلة .وحني حاول ا لأب �إنقاذ حياة
ابنته تعر�ض هو ا لآخر للهجوم.

و �أ�ضافت �أن احلادث �أدى �إىل �إ�صابة قوية
على م�ستوى ر �أ�س دينا وتركها يف حالة
حرجة ،فيما تعر�ض ا لأب لإ�صابات طفيفة.
وذكر امل�صدر �أن فروة ر �أ�س دينا ماري دي
بري انتزعت ،م�شريا �إىل �أن �أحد خمالب ا لأ�سد
الهائج اخرتقت جمجمة الطفلة ال�صغرية.
وقال والدها �إنه من املحتمل �أن ت�ستغرق
ابنته فرتة طويلة للتعايف.
وذكر مر�شد �سياحي يف احلديقة �أن
ال�ضحيتني اقرتبتا كثريا من ال�سياج ،ا لأمر
الذي ا�ستفز ا لأ�سد.

نفوق القطة العاب�سة' الأكرث �شهرة يف العامل

نفقت القطة الأكرث �شهرة على �شبكة
الإنرتنت ،والتي كانت تعابري وجهها
العاب�سة وال�ساخطة �أبرز ملهم لـ"امليمز"
( )memesاملعربة عن عدم الإعجاب ،يف
جميع �أنحاء العامل.
و�أ�صبحت القطة البالغة من العمر �سبع
�سنوات ،وا�سمها احلقيقي عند الوالدة
"� "Tardar Sauceأو اخت�صارا "،"Tard
واحدة من �أوىل "احليوانات الأليفة امل�ؤثرة"
على الإنرتنت ،بعد �أن اكت�سبت �شهرة وا�سعة
على ال�شبكات االجتماعية ب�سبب نظراتها
البائ�سة الدائمة.
وتوفيت القطة ال�شهرية با�سم "غرامبي"
( )GRUMPY Catيف �أح�ضان �صاحبتها
تاباتا بوندن�س ،يف فينيك�س ب�أريزونا،
بعد م�ضاعفات ناجتة عن التهاب امل�سالك

البولية.
و�شاركت تاباتا خرب وفاة قطتها مع
متابعيها البالغ عددهم نحو  11مليونا
على "�إن�ستغرام" ،و�أرفقته بتعليق قالت
فيه" :بع�ض الأيام تكون �أكرث حزنا من
غريها" ،وتابعت" :على الرغم من رعاية
كبار املتخ�ص�صني ،وكذلك عائلتها املحبة
لها للغاية ،واجهت غرامبي م�ضاعفات من
عدوى امل�سالك البولية والتي بات للأ�سف
من ال�صعب التغلب عليها".
وقالت تاباتا �إن قطتها �ساعدت ماليني
الأ�شخا�ص على االبت�سام يف جميع �أنحاء
العامل ،حتى عندما كانت يف �أ�صعب �أوقاتها،
"و�ستبقى روحها خالدة من خالل معجبيها يف
كل مكان".

�أقدم طفل ،عمره � 8سنوات ،على �إطالق النار على �أمه من م�سد�س حقيقي ،ظنا منه �أن ال�سالح
الناري لعبة لي�س �إال.
وعرث الطفل على امل�سد�س يف �سيارة ع�سكرية تعود حلقبة احلرب العاملية الثانية ،كان مالكها
يقوم با�ستعرا�ضها للجمهور خالل مباراة لكرة امل�رضب ،يف مدينة ميلنغتون ،الواقعة يف والية
تيني�سي الأمريكية.
وحمل الطفل امل�سد�س وبد�أ مبمازحة �أمه م�صوبا فوهة امل�سد�س ناحيتها ،ظنا منه �أن امل�سد�س
جمرد لعبة للت�سلية لي�س �إال ،وحني �ضغط على الزناد خرجت منه طلقة وا�ستقرت يف ج�سد �أمه.
و�أكدت م�صادر حملية �أن حالة الأم ال�صحية ما زالت حرجة ،بينما �ألقت ال�رشطة القب�ض على
مالك ال�سيارة ،ت�شارلز مكفرالند ،ووجهت �إليه تهما بـ "تعري�ض الآخرين خلطر �سالح مميت ،ب�شكل
متهور" ،خا�صة �أن امل�سد�س مل يكن م�ؤمن الزناد حينها.
كما نوه م�صدر ر�سمي يف ال�رشطة الأمريكية ب�إلزامية �أن تكون الأ�سلحة النارية املرخ�صة يف و�ضع
ا�ستخدام �آمن ،حتى ال تتكرر حوادث رهيبة كهذه.
ويف دفاعهم عن مكفرالند� ،أكد داعموه �أن اخلط�أ ال يقع ب�شكل كلي على �صاحب امل�سد�س ،بل �أي�ضا
على الأم التي مل تكن تراقب طفلها خالل املباراة.
و�أ�ضاف املدافعون عن مكفرالند �أنه كان ينبغي تفريغ ال�سالح وو�ضعه يف مكان �أكرث �أمانا� ،إال
�أن على الوالدين �أي�ضا ممار�سة رقابة �أف�ضل على طفلهم ،فالأطفال ،وخا�صة ال�صغار منهم� ،رسيعو
الت�رصف وف�ضوليون للغاية.

�أوبرا وينفري ما فعلته بعد حتقيق �أول مليون دوالر

 :ك�شفت الإعالمية ال�شهرية �أوبرا وينفري
عما فعلته فور حتقيقها للمليون الأول يف
حياتها ،خالل حوارها مع املجلة التي
متولها " ،"O, The Oprahفقد �أرادت
توثيق اللحظة التاريخية ،بعد تلقيها �شيك
يت�ضمن � 6أ�صفار مو�ضحة�" :أول �شيء فعلته
�أنني �صورت ال�شيك ،لذا هناك �صورة و�أنا
�أقب�ض عليه بيدي" ،وعن �أول �شيء فكرت يف
عاما،
�رشائه� ،أجابت وينفري �صاحبة الـً 65
ب�أنها قررت بيع عدد من املنا�شف الكبرية
الناعمة من العالمة التجارية رالف لورين.
كما تلقت �أ�سئلة من فتيات �صغريات عن
حياتها وم�سريتها امللهمة ،وحتدثت عن

�أف�ضل �شيء تعلمته عندما �أ�صبحت نا�ضجة
قائلة�" :أنني �أ�صبحت م�س�ؤولة عن حياتي،
و�أن �أف�ضل ما ميكنني فعله هو �أن �أكون
ال�شخ�ص الذي ي�ستمع �إىل قلبه� ،أن �أتبع
ما �أعتقد �أنه ال�صح ،و�أال �أ�ستمع �إىل �أفكار
اجلميع حول ما يجب �أن �أفعله �أو من يجب
�أن �أكون ".
جدير بالذكر �أن �أوبرا وينفري منتجة
منفذة لعدد من امل�شاريع ال�سينمائية
والتليفزيونية خالل الفرتة احلالية ،منها
م�سل�سل  ،David Makes Manوم�سل�سل
 ،Cherish the Dayوفيلم The Color
.Purple
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�إحتفاالت اجلالية الإرترية مبدينة جدة
حتت �شعار ( ُ
املثابرة على ال�صمود للتنمية) �أحيت
اجلالية الإريرتية مبدينة جدة و�ضواحيها م�ساء
اخلمي�س  23-05-2019ذكرى اال�ستقالل الثامنة
والع�رشون بحفل اقامته يف قاعة البحر االحمر بدار
اجلالية وقد تقدم احل�ضور اجلماهريي قن�صل عام
دولة اريرتيا الأ�ستاذ /عبدالرحمن عثمان ،والقن�صل/
�أمان ابراهيم والقن�صل� /صالح حممود �سبي،م�س�ؤول
�ش�ؤون اجلماهري ورئي�س اجلالية احمد ح�سن عدوالي
وال�سيدة /نورا حاج علي رئي�سة احتاد املر�أة واع�ضاء
القن�صلية العامة بجدة واع�ضاء املجل�س املركزي
للجالية ورئي�س واع�ضاء اللجنة االدارية ل�شباب
اجلبهة ال�شعبية وع�ضوات املجل�س املركزي الحتاد
املر�أة وجمع غفري من املواطنني واملواطنات ...
حيث قام القن�صل العام اال�ستاذ /عبدالرحمن
عثمان وكبار ال�شخ�صيات بافتتاح معر�ض ال�صور
الذي اقامته احلركة ال�شبابية للجبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة والذي ت�ضمن جمموعة من
ال�صور التاريخية وال�سياحية والرثوات الزراعية
وال�سمكية والزراعية التي تنعم بها ارتريا وبعد �أن
اخذ اجلميع اماكنهم ُعزف ال�سالم الوطني..
ثم القى ال�سيد /م�س�ؤول �ش�ؤون اجلماهري القن�صل
�صالح حممود �سبي كلمة اال�ستقالل  28فبعد �أن هن�أ
ال�شعب االرتري وقوات دفاعه البا�سلة بهذه املنا�سبة
املجيدة تطرق اىل ما تعر�ض اليه ال�شعب االرتري
من حرب �شعواء من نظام الوياين خالل ع�رشين عاما
وت�صدى لها ال�شعب االرتري ب�صموده ووحدته بل
وا�صل ن�ضاله ال�سيا�سي والدبلوما�سي واالجتماعي
واالقت�صادي بامكانيات عالية من االدارة  .وتطرق
�سيادته اىل اتفاقية اجلزائر وكيف تعامل معها
املجتمع الدويل و�ساوى ما بني الظامل واملظلوم
وذلك من اجل �أن ي�ضمن بقاء الوياين وا�ستمراره..
وقد دام نظام الوياين مماطلته يف قبول القرار �ستة
ع�رش عاما اال ان ال�شعب االرتري وحكومته ت�صدا
وبكل ثبات لهذه امل�ؤامرات طيلة ع�رشين عاما وا�شار
القن�صل �صالح �سبي اىل التطورات التي �شهدتها
اثيوبيا بعد �سقوط نظام الوياين وقبول احلكومة
اجلديدة باتفاقية اجلزائر والتطورات التي �شهدها
البلدان يف بنا جدار الثقة وامل�ضي قدما يف طريق
ال�سالم  ..وا�شار اىل �صمود ال�شعب االرتري وت�صديه
لقرار احلظر اجلائر الذي �صدر من املجتمع الدويل
يف العام  2009بدون حقائق او ت�أكيدات ..وبف�ضل
الن�ضاالت التي خا�ضتها احلكومة االرترية مت اف�شال
احلظر بال�صمود والت�صدي  .وعرب القن�صل �صالح عن
ال�شكر والعرفان خلادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده االمري حممد بن
�سلمان ملا قدموه من دعم مل�سرية ال�سالم بني ارتريا
واثيوبيا واكد على متانة العالقات التاريخية بني
اململكة العربية ال�سعودية ودولة ارتريا  ..ويف
اخلتام قال القن�صل �سبي علينا ان نركز كعادتنا يف
تعزيز وحدتنا الوطنية وان ن�ساهم يف بناء الوطن
الذي تقوم به حكومتنا ون�شارك يف �ضمان ا�ستمرار
ال�سالم ,منوها بوجود اعداء لنا ال يهد�أ لهم بال ابدا
وعيونهم تدمع دما كرها لنا :..
وبعد ذلك توالت فقرات احلفل حيث قدم طالب
وطالبات املدر�سة العاملية انا�شيد وطنية متجد هذه
املنا�سبة العظيمة نالت ا�ستح�سان احل�ضور الذي
تفاعل مع ابنائنا وبناتنا طالب املدر�سة العاملية..
ويف منت�صف الليل ال�ساعة الثانية ع�رش قام القن�صل
عبد الرحمن عثمان وكبار ال�ضيوف ومب�شاركة فعالة
من قبل احل�ضور بقطع تورتة اال�ستقالل  2019على
انغام املقطوعات املو�سيقية التي ادتها فرقة اجلالية
املو�سيقية ومن ثم دخلت ع�ضوات احتاد املر�أة وهن
يحملن االعالم االريرتية واالغ�صان اخل�رضاء التي
تعرب عن ال�سالم  ,يف م�شهد رائع يعرب عن عمق
امل�شاعر التي ي�شرتك فيها االريرتيون جميعا يف حب
اريرتيا ..
وبعد ذلك احيت الفرقة الفنية للجالية حفل فني
�شارك فيه الفنانون (فيلمون ابرهي – تخلي برهي
– يو�سيف ولدو ) و�شاركهم يف بالعزف العازفون (
فيلمون ف�سهي على االورغن  -ودوايت تخلي على البيز
جيتار ) قدم فيها الفنانون االغاين الوطنية وخا�صة
االغاين احلما�سية التي متجد اال�ستقالل وتعرب عن
فرحة ال�شعب االريرتي بهذا اليوم العظيم  ..وقد
�شاركهم احل�ضور يف جميع الو�صالت الفنية التي
قدمتها الفرقة املو�سيقية  .ومتيز احتفال هذا العام
بجل�سات القهوة وال�شاي حيث قام فرع احتاد املر�أة
بعمل جل�سات للقهوة وال�شاي بالإ�ضافة اىل املك�رسات
واملعجنات واحلمبا�شا يف ثالث مواقع داخل القاعة
ا�شاد بها جميع احل�ضور..
ويف وقت �سابق �رشف القن�صل �صالح حممود
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الإرتريون باملهجر يحتفلون بالذكرى الـ 28للإ�ستقالل

�سبي م�س�ؤول �ش�ؤون اجلماهري مهرجان نهائي ك�أ�س
اال�ستقالل لفئة الكبار وفئة ال�شباب التي نظمها
االحتاد الريا�ضي بجدة وكانت املباراة االوىل يف فئة
ال�شباب بني فريقي جنوم ال�سالم واملدر�سة العاملية
االريرتية ,وانتهت املباراة بفوز جنوم ال�سالم ليتوج
بك�أ�س اال�ستقالل  2019لفئة ال�شباب
ويف مباراة الكبار التقى فريقي املوج واكادميية
ليون وكانت مباراة قمة يف التناف�س خا�صة �أن فريق
املوج كان ندا قويا لالكادميية التي كانت مر�شحة
للفوز ولكن فريق املوج قدم كرة جميلة �أهلته للفوز
بك�أ�س اال�ستقالل  2019لفئة الكبار.
�إحتفاالت اجلالية الإرترية يف والية البحر الأحمر بال�سودان
�إحتفلت اجلالية االرترية يف والية البحر االحمر
بال�سودان ،يف الرابع والع�رشين من مايو بالذكرى
الثامنة والع�رشين لال�ستقالل.
ويف االحتفال الذي جرى يف بورت�سودان  ،او�ضح
م�س�ؤول �ش�ؤون اجلماهري يف ال�سفارة االرترية
بال�سودان ال�سيد /ا�سماعيل مو�سى ،ان ال�شعب
االرتري عامة يحتفل بعيد ا�ستقالله بفخر واعتزاز
وان�شطة تعك�س عظمة املنا�سبة ،م�ستذكر ًا الت�ضحيات
الكبرية املقدمة من اجل اال�ستقالل.
والقى وايل البحر االحمر العميد ع�صام الدين
عبدالفرج كلمة يف االحتفال ا�شار فيها اىل العالقات
التاريخية والروابط االخوية بني ال�شعبني االرتري
وال�سوداين ،مو�ضح ًا بان مناخ ال�سالم يف املنطقة
ميهد للتنمية والتعاون ،واكد على عمل ادارة
الوالية ال�ستغالل الفر�صة املتاحة خلدمة امل�صلحة
امل�شرتكة.
�شهد احلفل عرو�ض فنية للفنانني القدامى
وال�شباب.
�إحتفاالت اجلالية �ألإرترية يف جنوب ال�سودان
احتفل الإرتريون املقيمون يف جنوب ال�سودان يف
اخلام�س والع�رشين من مايو يف جوبا بعيد اال�ستقالل.
واو�ضح �سفري ارتريا يف جنوب ال�سودان ال�سيد /
يوهن�س تخلمكائيل يف احلفل الذي ح�رضه امل�س�ؤولون
يف حكومة جنوب ال�سودان والدبلوما�سيون وحوايل
 1500مواطن �إرتري ،ن�ضاالت ال�شعب الإرتري
لإف�شال العدائيات خالل الع�رشين عاما املا�ضية،
والدخول اىل مرحلة ال�سالم املب�رشة مبجيئ التغيري
يف اثيوبيا ،م�شريا اىل ان اتفاقات التعاون ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف واالمني املربمة
بني ارتريا واثيوبيا على ا�سا�س م�صلحة ال�شعبني ،
يتم تنفيذ ها على مراحل.
وقال ال�سفري يوهن�س �إن �صمودنا وت�صدينا �رس
قوتنا وانت�صارنا ،مو�ضحا بان االعداء الذين حاولو
تدمرينا� ،إرتطمت �أحالمهم البغي�ضة ب�صخرة �صمود
ال�شعب الإرتري ،و بهذه املنا�سبة يجب جتديد
العهد لتحقيق املعجزات التنموية بال�صمود الذي
يعترب �سالحنا الأهم والأ�سا�سي .من جانبه او�ضح
رئي�س اجلالية االرترية يف جوبا ال�سيد هبتوم زر�ؤ
بان املواطن االرتري اينما وجد يظل قلبه مع �شعبه
و وطنه ،وهمه الدائم هو احلفاظ على اال�ستقالل
وال�سيادة ،معرب ًا عن ثقته يف تكرار معجزات ال�صمود
والت�صدي يف برامج التنمية خالل مرحلة ال�سالم.
وقد�شهد االحتفال الذي ا�ستمر الكرث من ثماين �ساعات
العرو�ض الفنية والثقافية.
احتفاالت الإرترين يف كمباال
كما احيا االرتريون املقيمون يف العا�صمة
اليوغندية كمباال ذكرى الثامنة والع�رشين لال�ستقالل
بحفاوة كبرية .ويف االحتفال الذي جرى يف اخلام�س
والع�رشين من مايو اجلاري يف كمباال �شارك فيه
حوايل  800مواطن ارتري وا�صدقاء ارتريا وال�ضيوف
املدعوين ،ذكر �سفري ارتريا يف يوغندا ال�سيد/
حممد �سليمان ،بان احتفال هذا العام يحظى مبكانة
عالية ومرموقة وا�ستثنائية لكونه يجري يف الوقت
الذي نلج فيه يف مرحلة جديدة مب�رشة ،م�شريا اىل
�رضورة تعزيز ا�سهامات وترابط كافة املواطنني

لتحقيق اجنازات باهرة يف مرحلة التنمية الراهنة.
من جانبه قال رئي�س جلنة االحتفاالت يف يوغندا
ال�سيد عقباميكائيل مي�سقن ان احتفال هذا العام
يعترب ا�ستثنائيا لكونه يحتفى به يف الوقت الذي
يجني فيه ال�شعب االرتري وحكومته ثمار �صمودهم
وت�صديهم،م�ؤكدا جاهزية اجلالية االرترية يف يوغندا
للت�صدي القوي .كما وزع اجلائزة على الفريق الفائز
بكا�س اال�ستقالل الثامن وال�شعرين يف مناف�سات من�شط
كرة القدم ،معربا عن امتنانه للم�ساهمني بفعالية
لإخراج احلفل بهذا امل�ستوى اجلميل.
�إحتفاالت اجلالية الإرترية يف نريوبي
احتفلت اجلالية االرترية بنريوبي بعيد اال�ستقالل
 ،والقى �سفري ارتريا يف كينيا ال�سفري /بيني ر�ؤ�سوم،
كلمة يف احلفل ،قال فيها ان احتفال هذا العام ي�أتي
بعد جتاوز جميع العدائيات
والتحديات يف الع�رشين �سنة
املا�ضية ،وحتقيق انت�صارات
دبلوما�سية كبرية .مو�ضح ًا
بان املرحلة اجلديدة ت�ستدعي
االنطالق للتنمية بكل القدرات
واالمكانات .و ح�رض يف
احلفل �سفري اثيوبيا يف كينيا
ال�سيد /مل�س �أمل ولفيف من
الدبلوما�سيني املدعوين.
االرتريون
احتفل
كما
املقيمون يف بكني ال�صينية
بالذكرة الثامنة والع�رشين
لال�ستقالل املجيد.
�إحتفاالت اجلاليات الإرترية يف
�أوروبا
احتفل االرتريون يف هولندا بالذكرى الثامنة
والع�رشين ال�ستقالل البالد .و ت�ضمن االحتفال الذي
افتتحه �سفري ارتريا يف االحتاد االوروبي ال�سيد/
نقا�سي كا�سا برامج ثقافية وفنية ركزت على االهتمام
باالطفال.
وا�شار ال�سفري نقا�سي كا�سا اىل ا�ستثنائية احتفال
هذه ال�سنة ،وقال ان مناخ ال�سالم وال�صداقة الكائن
يف القرن االفريقي نتاج �صمود وتفاين ال�شعب
االرتري ،داعيا املواطنني لتمتني وحدتهم ودعم
برامج التنمية.
من جانبه او�ضح قن�صل ارتريا يف هولندا ال�سيد
�/سلمون حماري ان الرابع والع�رشين من مايو لها
مكانة خا�صة يف وجدان االرتريني ،و�شكر كافة
امل�ساهمني لتنظيم احتفال هولندا.
ومن جهة اخرى احتفل االرتريون املقيمون يف
باري�س و�ضواحيها يوم اخلام�س والع�رشين من
مايو بعيد اال�ستقالل.وخاطبت احلفل �سفري ارتريا
يف فرن�سا ال�سيدة هانا �سيم�ؤون ،قائلة (لقد بلغنا
هذه املرحلة ب�صمود وت�صدي ال�شعب وحكومته،
ويجب تدعيم اال�ستقالل بالتنمية).وذكرت بان عملية
ال�سالم بداية خلطوات احالل ال�سالم واال�ستقرار يف
املنطقة ،ومن االولويات تقوية تاثريها االيجابي
على امل�ستويني االقليمي والعاملي.
ويف غ�ضون ذلك احيا االرتريون املقيمون يف
خمتلف املدن االيطالية ميالنو ونابويل وبولونيا
وباري وتورينو يف ال�ساد�س والع�رشين من مايو
اجلايل ذكرى اال�ستقالل الثامنة والع�رشين مب�شاركة
العديد من االرتريني وا�صدقاء االرتريني من
االيطاليني.
والقى �سفري ارتريا يف ايطاليا ال�سيد /ف�سها�صيون
بيطرو�س يف مرا�سم االحتفال التي جرت يف ميالنو
كلمة او�ضح فيها ان ال�شعب االرتري بلغ اىل هذه
املرحلة املب�رشة ل�صموده وت�صديه القوي لكل
التحديات ،ومع ان وجود قوة التريد مرحلة ال�سالم
واال�ستقرار اجلديدة ونهجنا امل�ستقل ،ينبغي موا�صلة
ت�صدينا الواعي بتاطري قوي ال�ستدامة م�سريتنا
التنموية وال�سيادية.

كما احيا االرتريون املقيمون يف مدن ا�شتوتغارد
وهامبورغ وغي�سن وكا�سل وبرلني ودوزلدورف
وميونخ االملانية.
واحتفل االرتريون يف مدن كيلن وفوبرتال
ونورنبريغ االملانية بعيد اال�ستقالل بربامج عك�ست
الوئام واالحرتام املبادل لل�شعب االرتري وفعاليت
توريث الرتاث والثقافة لالبناء.
�إحتفاالت اجلاليات الإرترية يف كندا و�أمريكا
كما احتفل االرتريون املقيمون يف مدن تورنتو
و�سا�سكاتون وايدمنتني وكالغاري واوتاوا وفانكوفر
الكندية بعيد اال�ستقالل.
وح�رض احتفال تورنتو عمدة املدينة جون توري
مهنئ با�سم جمل�س املدينة وم�شيدا باالخالق الطيبة
ومتا�سك االرتريني وجهودهم للحفاز على ثقافتهم
وقيمهم ونقلها البنائهم.
كما احيا االرتريون املقيمون يف خمتلف
املدن االمرييكة وا�شنطن و�سياتل ولو�س اجنل�س
وكولومبو�س وداال�س و�شيكاغو وغريها من املدن
االمرييكة  ،احيو ذكرى اال�ستقالل الثامنة والع�رشين
بحفاوة كبرية.
واالحتفال البهيج الذي ا�ستمر لثالثة ايام يف
وا�شنطن من الرابع والع�رشين من مايو اجلاري ،حفل
بربامج ثقافية وزي تقليدي وبرامج فنية وثقافية
مب�شاركة االالف من االرتريني .
والقى القائم باعمال ال�سفارة االرترية يف الواليات
املتحدة االمريكية ال�سيد/برهاين قربي هيوت،
او�ضح فيها ان ال�شعب االرتري الذي �صمد لنيل
احلرية وحماية ال�سيادة �سيعيد ال�صمود االن اي�ضا يف
االعمار الوطني واجناح الربامج التنموية .وعرب عن
تهنئته لل�شعب واحلكومة وقوات الدفاع البوا�سل بهذه
املنا�سبة اجلليلة.
كما احتفل االرتريون املقيمون يف مدينة

الك�ساندريا والية فريجنيا يف اخلام�س والع�رشين
من مايو اجلاري بالذكرى الثامنة والع�رشين بربامج
رائعة هدفت االطفال وا�رسهم.
يف غ�ضون ذلك نظم االالف من االرتريني املقيمني
يف مدن اجلنوب الغربي االمرييكة كمدينتي ال�س
اجنل�س وال�س فيغا�س يف الفرتة من الثاين والع�رشين
وحتى ال�ساد�س والع�رشين من مايو اجلاري.
واو�ضحت املعلومات الواردة بان االحتفال الذي
نظم يف مدينة ال�س اجنل�س حفل بربامج فنية وثقافية
وزي تراثي للقوميات االرترية وفقرات ترفيهية رائعة
وممتعة اعدت عرب �شباب "حدري".
ويف االحتفال الراقي الذي نظم يف اخلام�س
والع�رشين من مايو احلايل يف �أهايو بكولومبو�س
قدمت فرقة �شباب" حدري" برامج تعك�س حبهم
وترابطهم بوطنهم وفقرات اخرى مثل الرق�صات
ال�شعبية.
كما احتفل االرتريون املقيمون يف مدن �سيدين وبرز
واداليد اال�سرتالية ذكرى الثامنة والع�رشين من مايو
االغر بتنظيم برامج رائعة.
واحتفل االرتريون املقيمون يف هاري�سبريغ
واوكالند و�سان خوزي ومينيا بول�س و�سينت باول
يف الواليات املتحدة االمريكية بعيد اال�ستقالل.
ويف االحتفال الذي جرى يف مدينة هاري�سبريغ
ببن�سلفانيا  ،جتمعت اال�رس لتعطي االحتفال بهاء.
واحتفل االرتريون يف اوكالند بفعاليات توريث
القيم الوطنية لالبناء والربامج الفنية.
واحتفل م�سبقا االرتريون يف �سان خوزيه بعيد
اال�ستقالل رافعني العلم االرتري يف �شوارع املدينة
واقام االرتريون يف مدينتي مينيابول�س و�سيت
باول بوالية مني�سوتا حفال يوم اخلام�س والع�رشين
من مايو بعيد اال�ستقالل �شارك فيه مدعي عام الوالية
كيزي الي�سني ،معربا عن اعجابه بتما�سك واحتاد
االرتريني و�سلم ر�سالة �شهادة للجالية االرترية من
حاكم والية مني�سوتا وعمدة مدينة �سينت باول تعلن
ت�سمية يوم الرابع والع�رشين من مايو يوم ارتريا يف
املدينة وعموم الوالية.
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ت�شويه ال�سمعة على �ضوء القانونني املدين واجلنائي
كنا قد قدمنا يف املقالة ال�سابقة
املعنى العام لت�شويه ال�سمعة
وكذلك ما يرتتب عليها ب�شكل عام
ح�سب القانونني املدين واجلنائي.
و�سنف�صل يف هذه املقالة الق�ضايا
املتعلقة بت�شويه ال�سمعة على
�ضوء القانونني املدين واجلنائي.
ت�شويه ال�سمعة على �ضوء القانون
املدين
ان الهدف العام لعملية ت�شويه
ال�سمعة ميكن ان يكون هو الت�أنري
ال�سلبي على مكانة وكرامة او ا�سم
املجني عليه ،وبالتايل جعله
مكروها من ا لآخرين ،وعر�ضه
لالزدراء او ت�شويه حقيقته والثقة
فيه.
وتوجد مواد قانونية حتدد
وت�رشح معنى ت�شويه ال�سمعة
وكيف ميكن اثبات وقوعها يف
اجلزء اخلا�ص بامل�س�ؤولية غري
التعاقدية من القانون املدين
االرتري .ان اال�ساليب التي تتم
بها عملية ت�شويه ال�سمعة ميكن
ان ت�شمل االلفاظ او الكتابة او اى
و�سيلة اخرى .فعندما يقوم احد
اال�شخا�ص يف املحادثات التي
ي�شارك فيها يف االماكن العامة او
مع طرف ثالث ،بنقل كالم يدرك انه
غري �صحيح او كاذب وك�أن املجني
عليه هو من قام به ،فانه يكون
قد قام بت�شويه �سمعة املجني
عليه عرب هذا الكالم الذي �صدر
عنه .فقيام ال�شخ�ص بن�رش الكالم
الذي ي�شوه �سمعة االخرين بالكالم
اوبا�ستخدم ال�صور او اي و�سيلة
ن�رش اخرى ت�ساعده على ن�رشه
ب�شكل يفهم منه االخرون ان املجني
عليه قد قام مبا مل يقم به ،فان
مثل هذا العمل كذلك ميكن ان يعد
عمال م�شوها لل�سمعة.
امثلة لبع�ض االعمال امل�شوهة
لل�سمعة والتي ميكن ان يرتتب
عليه دفع تعوي�ضات عادلة وفق
القانون املدين:
 .1القول بان املجني عليه قد
ارتكب جرمية او عوقب بارتكابه
جرمية بينما يف احلقيقة مل يرتكب
جرمية ومل يعاقب عليها.
 .2القول بان املجني عليه
لي�س كفوءا يف عمله او انه �شخ�ص
غري م�ؤمتن ،بينما يف الواقع يكون
ال�شخ�ص املجني عليه م�شهود له
بالكفاءة واالمانة.

 .3اذا فهم من الكالم املنقول
ان املجني عليه م�صاب او �ضحية
ملر�ض معد ،بينما يف احلقيقة
يكون ال�شخ�ص املجني عليه بعيد
عن ذلك ومكتمل ال�صحة.
 .4القول ان ال�شخ�ص املجني
عليه ال �ضمري له ،بينما يكون يف
الواقع عك�س ما قيل عنه.
ان عملية ت�شويه ال�سمعة لي�ست
كالما عاما ،بل هي كالم له هدف
خا�ص يجعل املجني عليه �ضحية.
ولأنه كذلك ،فانه يجعل الطرف
الثالث الذي �سمع مثل هذا الكالم
او قر �أه ،يفهم منه بو�ضوح ان ما
�سمعه او قر �أه يخ�ص اويق�صد به
�شخ�ص بعينه ،وال يجب ان يكون
جمرد ت�شكك .قد يبدو ا�سلوب
الكالم عاما ،ولكن اذا امكن اثبات
ان املعني به �شخ�ص بعينه يعر�ض
للم�ساءلة القانونية .ا�ضافة اىل
انه ،ويف ظروف حمددة ،فان
ال�شخ�ص الذي يف�شل يف اتخاذ
اخلطوات ال�رضورية ملكافحة
عملية ت�شويه ال�سمعة التي يقوم
بها االخرون او �سمح لنف�سه بتمرير
عملية ت�شويه ال�سمعة او يقبل
بها فانه يعر�ض نف�سه للم�ساءلة
القانونية ح�سب مواد امل�س�ؤولية
غري التعاقدية للقانون املدين
االنتقايل االرتري .وهو نف�س
ال�سبب الذي يجعل حمرر جريدة
ما او نا�رش من�شور او نا�رش كتاب
يحتوي على م�ضمون فيه ت�شويه
لل�سمعة يكون معر�ضا للم�ساءلة
متاما مثل الذي قام باعداد الكتابة
التي ت�شوه ال�سمعة .وعلى هذا
اال�سا�س فان امل�س�ؤولية االوىل
تقع على عاتق ال�شخ�ص الذي اعد
الكتابة التي حتتوي على م�ضمون
فيه ت�شويه لل�سمعة ،بينما يكون
املحررون والنا�رشون واملوزعون
للكتابة التي فيها ت�شويه لل�سمعة
معر�ضون للم�ساءلة كمتعاونني
لقبولهم بان ي�شاركوا يف عملية
توزيع الكتابة التي ت�شوه ال�سمعة.
وما يجب ادراكه يف هذا االطار هو،
ان الذين قاموا بعملية ت�شويه
ال�سمعة او اولئك الذين �ساعدوا
على القيام بها كلهم م�س�ؤولون عن
التعوي�ض عن ال�رضر الذي حلق
باملجني عليه .وبذلك فان ما يثار
بني هوالء اجلناة هو ان :املتعاون
واجلاين اال�سا�سي يكونون م�ساءلني

ب�شكل م�شرتك .عندما يتعر�ض
�شخ�ص لت�شويه �سمعته عرب ما
يكتب يف اجلريدة او املن�شور او
الكتاب ،فانه ي�ستطيع الو�صول اىل
حمرر اجلريدة او نا�رش املن�شور او
الكتاب او املوزع ب�سهولة ،وعربهم
ي�ستطيع الو�صول اىل معد الكتابة
التي ت�شوه �سمعته ويتقدم ب�شكوى
يطالب فيها بان يدفع له تعوي�ضا
عن ال�رضر الذي حلق به .وهذا
بدوره يعني ،وان كان املحررون
والنا�رشون واملوزعون معر�ضون
للم�ساءلة القانونية فان املرتكب
احلقيقي لعملية ت�شويه ال ميكنه
ان يتجنب امل�ساءلة القانونية.
عندما نقول ان �شخ�ص ما قد ارتكب
عملية ت�شويه �سمعة ت�ستهدف
�شخ�ص اخر بالكالم او الكتابة او
ال�سلوك ،لي�س فقط جلعل �شخ�ص
اخر مكروها او منبوذ ًا او مو�ضوع ًا
ل�سخرية االخرين وهو حي ،بهدف
ت�شكيل خطر على قبوله لدى النا�س
او مكانته او م�ستقبل حياته ،وامنا
�أي�ضا �إذا ا�ستهداف �شخ�ص اخر غري
حي مبثل هذا النوع من الكتابة او
الكالم او ال�سلوك امل�شوه لل�سمعة،
فان ذلك ال ينجيه من امل�ساءلة
لت�شويه
بالن�سبة
القانونية.
ال�سمعة ،كون قائلها مل يكن يريد
اال�رضار باملجني عليه ال ينفي عن
القول كونه م�سيئ لل�سمعة.
ت�شويه ال�سمعة على �ضوء القانون
اجلنائي
يت�ضمن قانوننا اجلنائي مواد
قانونية ٍ تعاقب باجلرم �أي �شخ�ص
ي�شوه �سمعة �شخ�ص او �أكرث ب�صورة
ت�رض باملكانة والكرامة ،بالقول
ان فالن فعل ذلك او قام بذلك او
ي�صفه مبا هو منه براء .ان القول
بان فالن ل�ص ،وفالن كذاب ،وفالن
قام بذلك ،وفالن يفعل ذلك ،ب�شكل
ي�رض بكرامة ومكانة و�سمعة ذلك
ال�شخ�ص املذكور يف املنطقة التي
يعي�ش فيها واتهامه زور ًا وبهتان ًا ،
هو ن�رش ملعلومات كاذبة.
وما يجدر بنا ادراكه هنا ،هو
�أهمية معرفة الفرق القائم بني
ال�شتم وت�شويه ال�سمعة .فبينما
ال�شتم هو توجيه �إهانة ل�شخ�ص او
التقليل من �ش�أنه ب�شكل مبا�رش بذكر
ا�سمه ،فان ت�شويه ال�سمعة يتم
بنقل معلومات عن ذلك ال�شخ�ص

عرب طرف ثالث.
على �سبيل املثال ،فعندما يقول
�شخ�ص الخر مبا�رشة يف وجهه "
فالن انت ل�ص  ....كاذب الخ" فان
الإهانة التي ميار�سها ذلك ال�شخ�ص
هي عبارة عن �شتم ،بينما لو قال
"ان فالن ل�ص  ....كذاب الخ"
لطرف ثالث لت�شويه ا�سم ال�شخ�ص
املعني يعد ذلك ت�شويها لل�سمعة.
ان عملية ت�شويه ال�سمعة التي
يقال ان فالن قد قام بها اذا كانت
قد عر�ضت على حمكمة فا�صدرت
حكمها عليه مبعاقبته او برائته،
فان ذكرها ملهاجمة ال�شخ�ص
فانها تعد اي�ضا عملية ت�شويه
لل�سمعة ويعاقب عليها القانون.
فمثالً ،اذا اقيمت دعوى على �شخ�ص
الرتكابه جرمية �رسقة وعوقب على
جرميته من قبل املحكمة وانهى
عقوبته وا�صبح مواطن ًا مت ا�صالحه
فانه من املهم معرفة ان احلديث
عنه بانه ل�ص يعد ت�شويه لل�سمعة
ويعاقب عليه القانون.
ان ال�شخ�ص الذي اقيمت �ضده
دعوى لقيامه بعملية ت�شويه
لل�سمعة ،اذا قال ان ما قام به
مل يكن بهدف اال�رضار بال�شخ�ص
الذى تتم ت�شويه �سمعته ،او قال
انه مل يكن ي�ؤمن مبا قيل وان دوره
كان مق�صورا على ترديد ما قاله
االخرون ،او ان ما قاله قد جرى
احلديث عنه بتو�سع وان كثريين
يعرفونه ،او قال انه كانت لديه
�شكوك بانه غري قابل للت�صديق او
انه ال يوجد عليه دليل كا�سلوب
دفاعي ،فان ذلك ال ينجبه من
امل�ساءلة القانونية مبا ارتكبه
من جرم وال يوفر له حماية من
العقوبة اجلنائية .بعبارة اخرى،
عندما ترتكب جرمية كالتي مت
و�صفها اعاله والتى ت�شوه ا�سم
ومكانة اال�شخا�ص ،فان قولك مل
اتكلم مبا تكلمت لال�رضار به ،وان
ما تكلمت به مل ي�صدقه النا�س وقد
ظننت ان االمر كذلك ...الخ ،ال
ميكنه ان يدافع عنك .وختاما،
ان ما ي�صدر عنك بذكر اال�شخا�ص
وكالمك عنهم �سلي ًا او مبا ي�شوه
ا�سمائهم وكراماتهم امر ي�ستدعي
احليطة واحلذر واالنتباه له النه
يعر�ض للم�ساءلة القانونية.

7

حــــوارات
حاوره جمال بحالياي

�أفراح الإ�ستقالل بني ن�ضاالت
الطالب والعمال وعرق الكادحني
ودماء ال�شهداء.
العمال والطالب مطرق ال�شعب
و�سندان اجلماهري!!!..
يف جامعة الكويت تتلمذت على يد
عمالقة الأدب العربي د�.شوقي �ضيف
ال�شاعر العراقية نازك املالئكة!!!..
�إرتريا احلديثة ومبنا�سبة �أفراح
الإ�ستقالل تلتقي مع رائد من رواد
امل�سرية العلمية والعملية الأ�ستاذ/
عمر احلاج �صالح!!!..
�إ�شعاعات البحر وخيوط قو�س
قزح جتول هيمانة يف وجهه النا�صع
وحمياه املرتفع عز ًا و�شموخ ًا
ووطنية ..مثلما تتلألأ مرايا البحر
ولألئه النفي�سة يف جبينه امل�رشق
الو�ضاء� ..إبت�سامة �صافية ال تفارق
مب�سمة البتة ..احللم والأ�شواق
تتولد يف اهادبه مثلما يتوالد ال�سكر
يف التفاح ..رحلة طويلة على الأقدام
وعلى منت ال�شاحنات من حرقيقو
�إىل �أ�سمرا �إىل املنخف�ضات الغربية
�إىل ك�سال واخلرطوم ومن ثم �أ�سوان
والقاهرة ومنها �إىل الكويت بحث ًا
عن �شعاع العلم والعمل ومالمح وطن
و�أهداب عا�سقة �سمراء ترتكها تتلوى
خوف ًا وتت�أوه حزن ًا وكمد ًا حتت قيود
�سال�سل الإ�ستعمار و�أغالل الإ�ستكبار
الدويل ..عمل مبهنة التعليم خم�سة
و�أربعون عام ًا ف�إىل م�ضابط حوارنا
وح�رضة الأ�ستاذ الكرمي..
يف البدء ي�رسنا �أن تلتقيك يف
زخم الأفراح يف يوم احلرية يوم
الأر�ض والأجماد والآمال فمن هو عمر
احلاج..؟!
عمر احلاج �صالح عمر من مواليد
حرقيقو يف العام 48م تفتحت عيونه
على اللوح والدواة و�أي القر�آن يف
�ضواحي م�صوع يف منطقة قدم وهي
منطقة مرتفعة ومن �أجمل املناطق
على �سواحلنا ال�رشقية تك�سوها
اخل�رضة واخل�صب عك�س ال�شواطئ
الرملية ..على يد ال�شيخ احلاج
عبدالله احلاج حممود .ثم قر�أت
على يد والدتي بالأخرى زوجة �أبي
ال�شيخة /زهرة حممود قع�س ،ثم
�إنتقلت �إىل مدر�سة كيكيا الإبتدائية
بحرقيقو كانت مدر�سة منوذجية تعج
بالكادر التعليمي و�أذكر من املعلمني
الأ�ستاذ "قو�س الدين الأفغاين"..
والأ�ستاذ /حممود حممد �إدري�س.
والأ�ستاذ /عبدالقادر �إبراهيم.
واملدر�سة كانت منارة للن�شاط
الوطني وقاومت بحما�سة م�رشوع
الإحتاد الفيدرايل مع �إثيوبيا..
وكانت هذه املدر�سة حمط �أنظار
العدو واملخابرات الإ�ستعمارية!!..
الطفولة البعيدة وما �صاحبتها من
�أهازيج وحلون وذكريات تكر�س روح
احلياة والعمل!!!..
واللحون
اجلميلة
الأهازيج
البلدية الرائعة والتي �أذكرها دوم ًا
ومتوج بخاطري بلغة ال�ساهو تتعلق
بالبحر وال�صيد والرحالت ل�صيد
الأ�سماك ولألئ البحر ..كما �أن هناك
م�سارير ورحالت يف موا�سم ال�صيف
وال�شتاء �إىل املرتفعات..
(باخراقحتي
منقو خريي بهتى
به قي نيدى �أرب�شى
خريى �شوقلى نوكتى)
(عادت الباخرة
حتمل خري ًا وخري ًا
�أدخلت يف النفو�س الفرح
وقالت :اخلري يف العمل!!!..
هذه الأهازيج ظلت جتري على
�أل�سنة البحارة وجماهري ال�شعب
يف املنطقة ..البحر كان كل �شيء
للإن�سان م�صدر الرزق وكل النا�س
كانوا يهرعون �إىل �شواطئ البحر
بحث ًا عن لقمة العي�ش وفر�ص
العمل.
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من �أغوار الن�ضال ..ووحي الإ�ستقالل

 ..لغة ال�ساهو من لغاتنا
الوطنية ال�شاعرية والغنائية..
يف املجال الزراعي وما الزمته من
احلان و�أهازيج!!..
هناك مناطق زراعية خ�صيبة
يف املرتفع من �سويرا �إىل �إرافيلى
�إىل دفعا و�أروف منطقة عالية جد ًا
وعندلو .والزراعة والرعي هي
احلرفة الغالبة يف املرتفع ومن
�أ�سماء الأع�شاب مكل ومن الأ�شجار
ويبو وعورى ال�صبار وينت�رش
بكثافة يف املرتفع اجلنوبي ومن
الأهازيج..
"هيانتا نحرثو زراعة نحف�سوا
فقرنى فك�سو
�إنى بار ونحفظو"
هيا نزرع ونح�صد
ونطرد �شبح الفقر
ونحفظ جمد الأوطان!!..
كما تنت�رش يف مرتفعاتنا ثمار
البل�س �أليعو وبقوزى وقوعتو
وتنبت كالب�صل حتت االر�ض ...
الإ�سطاليون امتخدموا ثمار " اليعو
ويقوزىكع�شبة دواء ملكانتها
الغذائية والعالجية  !!..ونحن
نحتفل بيوم العمال بعتبارك بني
قرية ور�صيف ومنياء بداياتك يف
م�شوار العمل والكد  !!..عندما
يعود البحارة من رحالت ال�صيد
كانو يوزعونها علي جميع التالميذ
ب�سعر زهيد وكنا نتاجر بال�سمك
واحيانا ن�صطاد معهم وهذا اول عمل
زاولته يف حرقيقو واخري ًا حت�صلنا
علي منارات �صغرية وعندما يعود
البحر من جذره كنا ن�صطاد ال�سمك
من امليناء من ال�ضفاف ال�ساحلية
تعلمت قد�سيه العمل و�رشف الكدح
وتاكيد الذات !!..
 ..من حرقيقو مهد ال�صبا ومدارج
الطفوله اىل اين اجته عمر احلاج
�صالح !!...
راودتنا فكرة الهجرة طويال
ال�سباب م�ضايقات العدو و�ضيق
فر�ص التعليم الوطني فانطلقنا
من حرقيقو اىل ا�سمرا ومنها اىل
املديرية الغربية  ...مل يكن لدينا
ما يكفي من مال  ..الننا نغادر
من غري موافقة الأهل وكنت هارب َا
ب�صحبة عمي �أ�ستاذ " عمر عثمان
حممد �صالح ) يف الطريق كنا نزاول
العمل لتوفري النقود للم�صاريف
واملوا�صالت  ..ا�شتقلنا يف مزارع
املوز وح�صاد الذرة بهيكوتا مدة
ا�سبوع  ..ووا�صلنا اىل ت�سنى ثم
دخلنا ك�سال يف بدايات العام 1961
مع انطالقة �رشارة كفاحنا امل�سلح .
 ..تعب الرحيل وال�سفر من منفى
اىل منفى من اجل التعليم يف �سبيل
م�رشقة يف ذاكرة مهاجر ووجدان
نازح من ربوع للوطن .
بال�سواقي
وعملنا
ا�شتقلنا
اجلنوبية بك�سال وكنا دائما على
خوف وحذر من غائلة احلمالت التى
تقوم بها ال�رشطة  ..كنا نخاف من
�صوت الكومروهيكله املخيف  ..ومن
وقع يف ايدى ال�رشطة و�صعد متنى
(الكومر) يجد مف�سه على احلدود
ويف ايدى الذين طاردوه وطردوه من
حمي الوطن والعودة ق�رس َا اىل متاهة

الإ�ستعمار وعملنا ملدة �ستة ا�شهر
 ..طبيعة الرحلة مالب�ساتها من
ك�سال اىل اخلرطوم !!! كانت على منت
�شاحنة مفتوحة  ..فال�صعود على
منت القطار والوقوف على املحطات
بعر�ضك للوقوع يف ايدى ال�رشطة لذا
�إخرتنا ال�سفر بال�شاحنات  ..وبعد
رحلة � 24ساعة بني الطني والوحل
و�صلنا اخلرطوم !!..
 ..كيف ا�ستقبلت اخلرطوم املازح
املهاجر واملبعد ال�شاب عمر احلاج
�صالح !!!..
ا�ضطررنا للعودة �إىل واد مدين )
�سماعنا بوجود �أحد �أقاربنا هناك
بد�أنا العمل  ..فال�شهيد املنا�ضل (
�صالح جابر حمد ) تركنا يف حمل
عمله التجارى والتحق هو بالثورة
وهناك ا�ست�شهد يف العام  1965يف
عملية فدائية داخل ا�سمرا  ..وعملنا
يف املتجر واملقهى �أنا وعمي ..
ملدة خم�سة ا�شهر وحت�صلنا على
مبلغ ميكن من التحرك �إىل حلفا
القدمية ومنه ا�سوان وجمهورية م�رص
العربية .
� ..إذا تناولنا " ال�شهيد �صالح
جابر حمود  )..كنموذج عماىل
وطنى  ..دور احلركة العمالية يف
ن�ضال �شعب �إريرتيا !!!..
احلركة العمالية كانت من �أكرب
احلركات اجلماهريية يف ن�ضال �شعب
ارتريا وكانت اخللية االويل لإنطالقة
�رشارة الكفاح امل�سلح وت�صاعده
يف اخلم�سينات  ..يذكر التاريخ
مقاومات احلركة العمالية بقيادة
االب  ..ولدى َاب ولدى ماريام )
حيث �إنطلقت املظاهرات الهادرة
على مر اي م�سمع من العامل واظهرو
حتدي ًا �سافر ًا لنوايا االمربيالية
ولال�ستعمار ونادو ب�إ�ستقالل �إريرتيا
و�رشعية الأ�ستقالل وبناء معامل
دولته احلرة حتت ا�ضواء القاهرة
�شعله احلرية وقب�س الثورات دور
احلركة الطالبية والعمالية الإريرتية
يف الن�ضال الثورى الطلعى
 ..من مزايا احلركة العمالية انها
ت�ضم بني خالياها كل فنات ال�شعب
من الطالب وال�شباب واملهنيني
واملهند�سني والأطباء والعمال
واحلرفيني
 ..فكانت اجل�رس الرابط بني
كل ابناء ال�شعب فالقاهرة كانت
الدينامو املحرك للمطاليه بحق

�شعب اريرتيا  ..ومع دخولنا
القاهرة يف العام � _1962صادف
حدوث جرمية التاريخ " انزال علم
اريرتيا " و�ضمها ق�رس ًا اىل ايثوبيا
 ..هنا ثارت ثائرة الطالب واعتلت
نربة ال�صوت الوطنى احلر حتت
�سماء القاهره وتوجهت اجلموع
مبذكراتها اىل مكاتب االمم املتحدة
يف ( )garden cityميدان التحرير يف
قلب القاهرة وتقدمي املذكرة ورف�ض
ال�ضم الق�رسى والع�شوائى ..
 ..منفي مبعد ومهاجر حائر يف
�شوارع القاهرة بني كما �شة ال�ضغط
املعي�شى والطموح يف العلم والعوده
لإ�سرتداد وبناء وطن!!!..
كانت من ا�سعد ايام حياتنا
تقا�سمنا احللوه واملرة نحن طالب
اريرتيا املهاجرين مع ًا �أكلنا ومع ًا
جعنا ومع ًا اكتوينا مبرارات الغربة
ول�سع �سيط االغرتاب _ كان الواحد
منا بعمل نهار ًا ويدر�س لي ً
ال _
زاولنا كل احلرف بجانب
الدرا�سة " النجاره نادل
يف املقاهي " جر�سون " _
�صياغة " وكل ما حت�صل
عليه نتقا�سمه ونقا�سم منه
ثورة كانت يف ام�س احلاجة
اىل دعم ال�شعب وم�سانده
اجلماهري " اال�شرتاكات )
 ..وهذا �سمة بارزة متيز
ان�سان اريرتيا  ،باال �ضافة
اىل منحة ب�سيطة تقدمها
حكومة جمهورية م�رص
للطالب االفارقة..
�أ�ستاذي الفا�ضل �أكملت
الثانوية بالقاهرة ومت
قبولك بجامعة الأزهر
كلية اللغة العربية ،،هل
وا�صلت تعليمك بالقاهرة
�أم ظهرت م�ستجدات م�شوارك
التعلمي الطويل.؟
�إثر املجزرة ال�شنيعة
والتي تعر�ض لها �سكان
حرقيقو ك�سائر املجازر
التي تعر�ض لها �شعبنا يف كل القرى
الإرترية يف مطلع ال�سبعينيات �أخذت
هذه املجزرة كف ً
ال كبري ًا من عائلتي
و�سائر �أبناء املنطقة من اقارب
ومعارف اثر ال�صدمة قررت العودة
للوطن ..وبعد �ضغوطات كثرية
علي من قبل زمالئي و�إحتاد الطالب
الإرتريني حت�صلت على منحة درا�سية
�إىل الكويت وكان جمموعة كبري يف
�إمتحانات ال�شهادة الثانوية..
�إن الرتحال والإيغال يف �أفاق
وف�ضاءات العامل العربي وعوا�صلمه
هل بدد �أحزان املهاجر والأم ال�شاب
املكتوي يحب الأر�ض واجلزع على
الأحباب والأهل..
مت قبويل يف كلية الآداب جامعة
الكويت ما بني عام  73 70-وهنا بد�أت
عالقات طالبية جديدة حيث كانت
الكويت العا�صمة تغ�ص بالعمال
والطالب الإرتريني وبها مكتب
الثورة و�أذكر من الطالب الإرتريني
الأخ ح�سن كنتيباي وحممد �أحمد
حممد و�أذكر من العن�رصا لن�سائي يف
الكويت باملكتب ال�سيدة �أمنة ملكني
كما �أذكر الأخ الأمني حممد علي وهو
من �أبناء حرقيقو و�أخرون..
العمل �أمانة ،،العمل قدا�سة،،
معلم �إ�سرتعى �إنتباهك كادر وم�ؤهل
بجامعة الكويت؟
�أذكر الدكتور عبدال�صبور �شاهني
وهو م�رصي اجلن�سية بكلية الآداب
جامعة الكويت وهو �أديب وم�ؤلف
وهو من ق�سم الأ�صوات ..وله باع
طويلة يف الثقافة العربية وكانت
له جملة من برنامج تلفزيونية يف
تلفزيون الكويت كما �أذكر الدكتور
امل�شهور والناقد الأديب دكتور
�شويف �ضيف بق�سم الآداب والدكتورة
وال�شاعرة الكبرية نازك املالئكة
وزوجها عبدالهادي حمبوبة وهو
مدير جامعة الب�رصة �سابقة من
ه�ؤالء العباقرة الأفذاذ والعمالقة

الكبار در�سنا كل �شيء حب الإن�سان
والثقافة والأوطان وحب العمل
وقدا�سة الكد والكفاح !!..كما كانت
هناك زيارات خاطفة وحما�رضات
الدكتور طه ح�سني والدكتور زكي
جنيب حممود وكلهم �أعمدة الثقافة
العربية وكانت جامعة الكويت
وقتها حمط �إهتمام كل الطالب العرب
و�شداه الثقافة والفنون والأدب.
�أ�ستاذنا لفا�ضل عمر احلاج ..كما
ذكرت يل ذات مرة كنتم تذهبون يف
زيارات �صيفية �إىل لندن بدعم من
اجلامعة ..فعر�ض عليك بع�ض
من زمالئك فل�سطينيني ،بحرينيني
بالبقاء بلندن ملوا�صلة التعليم
وك�سب املادة لكن قرارك كان حا�سم ًا
و�رصيح ًا العودة للوطن �أو ًال و�أخري ًا
بعد عقود طويلة ماذا تقول عن هذا
القرار...
ل�ست نادم ًا �أبد ًا على هذا القرار
ال�صائب القاطع وجدت كل ما كنت

�أطمح له وعودتي �إىل وطني حر ًا
طليق ًا وها �أنا �أكتملت �أفراحي و�أنا
�أقدم مع �أبنائي و�أخوتي �شيئ ًا لأبناء
�إرتريا ..وهذه غاية الأمنيات التي
راودتني و�أنا �صغري ًا وهذه بالن�سبة
يل ثروة الرثوات!!..
�أ�ستاذ عمر احلاج �أنت يف ال�سبعني
من العمر لكنك تعمل بفورة ال�شباب
وحما�سة الفتيان ما�رس الإبت�سامة
ال�صافية امل�رشقة التي تلوح كالل�ؤل�ؤ
يف �شفتيك و�أنت ت�سعى كالنحلة بني
�أبناء وزمالءك يف حقل التعليم!!!..
هذا ف�ضل من الله ثم �إين �أحب
النا�س والعمل و�أحب الوطن و�أحب
كل العاملني والزمالء �صغري ًا وكبري ًا
و�أتفاءل بهم و�أقر�أ يف عيونهم م�ستقبل
و�أفراح �إرتريا وعملت يف هذه احلقل
 45عام ًا من مدر�سة اجلاحظ الثانوية
بالكويت �إىل اليمن اجلنوبي كلية
ال�شعب لـ عدن �إىل مدر�سة �أعداد
املعلمني يف ليبيا بنغازي الأبيار
ثم العودة للوطن بد�أت بالإ�رشاف
و�إعداد املناهج الدينية بالإفتاء ثم
�إنتقلت �إىل وزارة التعليم وعدت �إىل
مرافئ القدمية.
املعلم الإرتري من وجع املنافى ولهيب
املعارك �إىل دوره الطليعي التعليمي حتت ظالل
وطن و�سقف دولة احلرية والأجماد الكرامة!!!
�إن دور املعلم الإرتري بعد بزوغ فجر
التحرير ت�ضاعف وت�صاعد �أكرث ورافق ذلك
ميالد ووطن وت�أ�سي�س دولة فهو رائد من رواد
العمال وهو كما يقال �شمعة ت�ضيئ للأخرين
وحترق نف�سها لتربد دروب الأخرين ،،و�أقول
� ً
أخريا للمعلم:
ليعلم يف
�أيا �شمعة حرقت نف�سها
النا�س من يعلما
ً
عليه وال
منربا يذكر العابرون
�أيا
يذكر املنرب
وكل عام وبالدنا يف عز و�س�ؤدد ورخاء
و�سالم..
وعا�شت �إرتريا حرة رائدة
ومزدهرة
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

�صحة

َّ
جتنب هذه الأطعمة يف رم�ضان

حلويات رم�ضان ال�شهرية وم�رشوباته
ال�سكرية ومق ّبالته املقلية،يحبذها
جتنبها
الكل لكن هناك و�صفات يجب
ُّ
تالفي ًا لأ�رضار �صحية
يف رم�ضان
ممكنة .
ولتتمكن من احلفاظ على وزنك دون
زيادة خالل ال�شهر الكرمي� ،إليك بع�ض
ا لأطعمة التي عليك االبتعاد عنها قدر
ا لإمكان:
جتنبها يف رم�ضان
�أطعمة يجب
ُّ
هناك عديد من ا لأطعمة التي يجب
�أن تتجنب تناولها �ضمن وجبة
ال�سحور ،لأنها تت�سبب يف ال�شعور
بالعط�ش طوال فرتة ال�صيام ،وت�شمل
هذه ا لأطعمة:
– احللويات
نظر ًا �إىل احتوائها على كمية كبرية
من ال�سكريات ال�صناعية ،ف�إن
احللويات ُته�ضم ب�رسعة ،فرتتفع
معها كميات ال�سكر يف الدم ،فيزيد
ال عن
ا لإح�سا�س باجلوع �رسيعاً ،ف�ض ً
�سعراتها احلرارية.
– الع�صائر املليئة بال�سكر واملياه
الغازية
مثل احللويات متاماً ،تزيد تلك
الع�صائر واملياه الغازية ن�سبة
ال�سكر يف الدم �رسيعاً ،كما �أنها
حتتوي على ن�سبة كبرية من ال�سعرات
احلرارية.
– ا لأطعمة املاحلة
ت�سبب ا لأطعمة املاحلة ال�شعور
ال�شديد بالعط�ش ،لأنها حتب�س املاء
جتنب تناولها
يف اجل�سم ،ولذا عليك
ُّ
يف ال�سحور قدر ا لإمكان ،كما �أن
ا لأطعمة املاحلة ت�ؤذي مر�ضى �ضغط
الدم.
– الكافيني
يف �أيام ال�صيام ،منيل �إىل �رشب
ال�شاي والقهوة بعد ا لإفطار ،ويف
بع�ض ا لأحيان عند ال�سحور .ولكن
يجب ا لإقالل من تناولهما يف رم�ضان،
مدر ات البول وهو ما
فالكافيني من
ّ
يحفز التخل�ص من املاء يف اجل�سم،
وي�سبب العط�ش بالت�أكيد.
– ا لأطعمة املقلية
يف�ضل البع�ض تناول البطاط�س
املحمرة يف الزيت �أو ال�سمبو�سك
املقلية بالزيت ،ولكن تلك ا لأطعمة
حتتوي على �سعرات حرارية مرتفعة،
كما �أنها ُت�شعرك بالتخمة وعدم
القدرة على احلركة ،وكذلك العط�ش
واجلوع.
– ا لأطعمة احلارة
تت�سبب ا لأطعمة احلارة والغنية
بالتوابل يف زيادة ال�شعور بالعط�ش،
جتنب تناولها ،خا�صة يف
ولذا يجب
ُّ
وجبة ال�سحور .كما ت�سبب حرقة
املعدة وحمو�ضتها ،وبع�ض م�شاكل

اجلهاز اله�ضمي.
�أطعمة يتجنبها مر�ضى
القولون يف رم�ضان
يبحث مر�ضى القولون دائم ًا
عن �أطعمة �سهلة اله�ضم ،كي
تخفف التقل�صات الناجتة
عن عملية اله�ضم.
ولذا هناك عدة �أطعمة
ال بد من االبتعاد عنها يف
رم�ضان ،لتحقيق تلك الفائدة
املن�شودة ،ومن بينها:
– ا لأطعمة املليئة بال�سكر
اال�صطناعي
وامل�رشوبات
احللويات
مثل
الرم�ضانية ،ت�سبب تلك ا لأطعمة
االنتفاخ وتقل�صات يف ا لأمعاء.
– ا لأطعمة امل�سبكة واملقليات
ت�سبب تلك ا لأطعمة ا لأمل ملر�ضى
جتنب ا لإ�ضافات
القولون ،ويجب كذلك
ُّ
كالثوم والب�صل ،واال�ستعا�ضة عنها
بالثوم والب�صل البودرة.
من املمكن تناول ا لأطعمة امل�سلوقة
�أو امل�شوية ،با لإ�ضافة �إىل طبق من
ال�سلطة ،كما يخفف احلليب الرائب
َّ
�آالم القولون.
– الفول املدم�س والبقوليات
رغم �أنه ي�شكل طبق ًا رئي�سي ًا يف
وجبة ال�سحور ،ف�إنه ي�سبب ا لأمل
ملر�ضى القولون ،فيجب االبتعاد عن
تناوله.
ميكن بد ً
ال من ذلك تناول البي�ض
امل�سلوق ،والبطاط�س املهرو�سة.
– ا لأطعمة احلارة والتوابل
تت�سبب ا لأطعمة الغنية بالتوابل يف
حرقة املعدة وبع�ض امل�شاكل بعملية
اله�ضم.
– منتجات ا لألبان
ا لألبان،
بح�سا�سية
للم�صابني
ِ
ابتعد عن منتجات ا لألبان كالزبادي،
واجلنب ،وع�صري ال�سوبيا.
– املياه الغازية
ي�شعر مر�ضى القولون بالراحة
نتيجة �رشب املياه الغازية ،لكن
يف احلقيقة ت�سبب تلك امل�رشوبات
يف انتقال الغذاء با لأمعاء قبل ه�ضمه
ب�صورة كاملة ،وهو ما يجعل حالة
القولون �سيئة ،فتحدث الغازات
وتقل�صات القولون.
جتنبها يف رم�ضان
–و�صفات يجب
ُّ
لأنها تزيد الوزن
يعتقد كثريون �أن �شهر رم�ضان
فر�صة لتقليل وزن اجل�سم ،النخفا�ض
عدد الوجبات �إىل وجبتني رئي�سيتني
فقط :ا لإفطار وال�سحور ،ولكن ُيفاج�أ
كثريون يف نهاية ال�شهر الكرمي،
بزيادة كبرية يف �أوزانهم.
ويرجع ذلك �إىل العادات ال�سيئة يف
الغذاء ،ومنها:
– احللويات والع�صائر املليئة
با ل�سكر
كما ذكرنا من قبل ،ف�إنها تزيد
من ال�شعور بالعط�ش ،وت�سبب تلك
ا لأطعمة �أي�ض ًا زيادة الوزن ،المتالئها
وميكن
احلرارية.
بال�سعرات
تناول الفاكهة املليئة بال�سكريات
ا لطبيعية .
واملليئة
املقلية
– ا لأطعمة
بالدهون
ت�سبب ا لأطعمة املقلية والد�سمة
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�إعداد /هاجر حممد نور

 7عالمات مبكرة للإ�صابة ب�سرطان املبي�ض!

يتعر�ض �آالف الن�ساء حول العامل
خلطر املوت ب�سبب الإ�صابة ب�رسطان
املبي�ض دون �إدراكهن لذلك يف وقت
مبكر.
ويعد �رسطان املبي�ض �أحد �أكرث �أنواع
ال�رسطان �شيوعا و�أ�رسعها فتكا ،ولكن
اكت�شافه يف مرحلة مبكرة ينقذ حياة
نحو  90%من امل�صابات به.
وفيما يلي  7عالمات حتذيرية للإ�صابة
ب�رسطان املبي�ض:
 1االنتفاخيعاين الكثري منا من االنتفاخ ب�شكل

منتظم ،ولكننا نتحدث هنا عن
االنتفاخ املزمن ،الذي ال يزول
بعد التخل�ص من الرباز �أو بعد
مرور ب�ضع �ساعات على تناول
الطعام.
� 2أمل م�ستمر يف منطقة البطن�أو احلو�ض
 3ال�شعور بال�شبع ب�رسعة عندتناول الطعام
 4احلاجة �إىل التبول يف كثري منالأحيان
� 5آالم الظهر 6التغريات املتفاوتة يف الرباز 7فقدان الوزن غري املربرجتدر الإ�شارة �إىل �أن درا�سة جديدة
وجدت �أن الن�ساء امل�صابات بالعقم �أو
اللواتي يعانني من م�شاكل يف اخل�صوبة،
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بال�رسطان
بن�سبة  ،18%وال �سيما �رسطان الرحم
واملبي�ض.

بع�ض جراحات ا�ستئ�صال املرارة غري �ضروري

ت�شري درا�سة حديثة �إىل �أن الكثري من
املر�ضى الذين يعانون من ح�صوات
مرارية و�آالم يف البطن ال ي�شعرون
بتح�سن كبري بعد ا�ستئ�صال املرارة ما
يعني �أن تلك العملية اجلراحية قد ال
تكون �رضورية على الدوام.
وتو�صي �إر�شادات العالج املتبعة يف
الكثري من البلدان با�ستئ�صال املرارة
باملنظار عندما يعاين املري�ض من
�أمل يف البطن مرتبط بوجود ح�صوات.
لكن عندما ال تكون احلالة طارئة لي�س
هناك �إجماع على املعايري التي يقرر
الأطباء على �أ�سا�سها من هم املر�ضى
الذين ميكنهم جتنب اجلراحة وتلقي
العالج بالأدوية و�إر�شادات تغيري �أ�سلوب
احلياة .ولإجراء الدرا�سة احلالية اخترب
الباحثون ما �إذا كان املر�ضى الذين
يعانون م�شكالت يف املرارة ويتلقون
العالج يف عيادات خارجية �سيتح�سنون
ب�شكل �أف�ضل �إذا اتبع اجلراحون معايري
�أكرث �رصامة التخاذ قرار اجلراحة بدلاً من
االعتماد على اجتهادات الأطباء فح�سب.
مري�ضا من امل�شاركني يف
وتلقى 537
ً
الدرا�سة رعاية طبية تقليدية بينما
ال�شعور باجلوع والعط�ش ،ولكن يجب
جتنبها لأ�سباب �أخرى �أي�ضاً� ،أهمها
ُّ
�أنها تزيد من ن�سبة الكولي�سرتول يف
الدم ،وت�سبب ع�رس اله�ضم وا�ضطرابات
باملعدة ،كما ت�ؤدي بالطبع �إىل زيادة
الوزن.
– امل�رشوبات الغازية
متتلئ امل�رشوبات الغازية بال�سكر
الذي ي�ؤدي ا�ستهالكه ب�شكل كبري �إىل

و�ضعت �رشوط خل�ضوع � 530آخرين
للجراحة �شملت تعر�ضهم لنوبات
�أمل حادة وا�ستمرار هذا الأمل ملدة
ترتاوح بني  15و 30دقيقة وامتداد
هذا الأمل للظهر ووجود �أمل يف �أعلى
البطن ي�ستجيب للم�سكنات.
ومل تختلف نتائج تخفيف الأمل
بني املجموعتني �إذ ا�ستمر لدى ما
يزيد عن  40%من املر�ضى بعد 12
�شهراً .لكن ال�رشوط �أ�سفرت عن تقليل
عدد من خ�ضعوا للجراحة يف املجموعة
الثانية مقارنة باملجموعة الأوىل بفارق
 75%مبا ي�شري �إىل �أن اجلراحني بحاجة
�إىل �إعادة النظر يف �رضورة اال�ستئ�صال يف
كل احلاالت ويف املعايري التي يو�صون
على �أ�سا�سها باجلراحة وفقا للدرا�سة
املن�شورة يف دورية ”ذا الن�سيت“.
وقال الدكتور فيليب دو روفر وهو
الباحث امل�شارك للدرا�سة وجراح
اجلهاز اله�ضمي يف م�ست�شفى ”رادباود
اجلامعي“ يف“ ناميخن“ بهولندا �إن على
املر�ضى ”�أن يعلموا �أن هناك احتماالت
مرتفعة ب�أن عملية ا�ستئ�صال املرارة لن
ت�شكل حال لكل �آالم البطن التي يعانون
منها“ .و�أ�ضاف عرب الربيد الإلكرتوين
”امل�شورة وامل�شاركة يف اتخاذ القرار
طريقة جيدة لتقليل اجلراحات غري
ال�رضورية (…) يتعني على املر�ضى
و�ضع الأعرا�ض التي يعانون منها يف
قائمة وعلى �أطبائهم �أن يخربونهم
بالأعرا�ض التي من املرجح �أن تختفي
بعد اجلراحة والأعرا�ض الأقل ترجيحا
�أو التي ال ميكن �أن حتلها اجلراحة“.
زيادة ن�سبة الدهون يف اجل�سم ،وهو
ما ي�سبب ال�سمنة.
– الن�شويات
ينبغي ا لإقالل من تناول الن�شويات
قدر ا لإمكان ،لأن ا لإكثار منها ي�سبب
زيادة الوزن .وهناك من يلج�أ �إىل
تناول تلك ا لأطعمة يف وجبة ال�سحور،
لي�شعر بال�شبع طوال اليوم ،ولكن
كما ذكرنا فهي ت�سبب زيادة الوزن
وتراكم الدهون يف اجل�سم.

9

اجلمعة 2019 /5 /31

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()156

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

�شبابيات

ال�شباب والهوية الثقافية!!!
للهوية الثقافية �أكرث من ميزة
تبع ًا خل�صو�صية هذه الثقافة او
تلك ،وجذورها و�صفاتها وتبعا
الختالفها عن الثقافات الأخرى،
ولو �أننا �أردنا معرفة ما تعنيه
ثقافتنا ،ف�إننا ال�شك �سوف
ن�ستطلع ما يدور يف �ساحتنا
من �أفكار و�سلوك ،و�سوف يكون
هناك ح�ضورا �أ�سا�سيا للثقافة
الإرترية الثورية التي ن�ستمد
منها �أفكارنا ،وتنطلق منها
منظومتنا ال�سلوكية ور�ؤيتنا
للحياة بوجه عام.
وال �شك �أن ثمة تباين كبري بني
ثقافات الأمم وال�شعوب بع�ضها
عن الأخرى ،حيث تختلف
الثقافة من �شعب �إىل �شعب
�آخر ،ومن مرحلة زمن ّية �إىل
مرحلة زمن ّية �أخرى وعلي �سبيل
املثال تختلف الثقافة الأوربية
عن الثقافة الإفريقية والثقافة
الآ�سيوية عن الثقافة الالتينية,
بالهوية الثقافية :نوع
ونق�صد
ّ
الثقافة ،فالثقافة الإرترية لها
هويتها اخلا�صة بها� ،أي نوعها
ّ
اخلا�ص ،فهي ثقافة مت�شبعة
بالقيم الثورية التي �إكت�سبها
ال�شعب الإرتري خالل ن�ضاله من
اجل البقاء مقاوم ًا كل الغزاة
الذين ظلوا يحاولون مرار ًا
وتكرار ًا �إركاعه و ال�سيطرة على
�أر�ضه وبحره.
من املعلوم ان الثقافة الوطنية
لأي جمتمع مهددة بالت�أثريات
ال�سالبة اذا مل جتد من يدافع
عنها ويحميها,ومن �أخطر
الت�أثريات التي تهدد الهوية
الثقافية للمجتمع ،الإ�ضمحالل
والت�شوه الثقايف ال�سيما يف حالة
�ضعف ثقافة املجتمع وقابليتها
للذوبان يف الثقافات الأخرى
الأكرث قوة من ثقافة املجتمات
الأخرى ،ولعل ال�شباب هم �أكرث
الفئات ت�أثرا بالثقافات الأخرى
وهم �أي�ضا �أ�رسع الفئات ت�أثرا،
لذلك ينبغي التنبه واحلر�ص
امل�ضاعف على ال�شباب من
انخراطهم يف هذه الثقافة او
تلك,والعمل على توريثهم القيم
الوطنية التي �ستحميهم الحمالة
من الإن�سياق وراء الثقافات
الأجنبية التي حتاول ان تنتزع
الثقة من نفو�س ال�شباب وتدفعهم
لل�شعور بالدونية ومن ثم تقبل
الثقافات الدخيلة بكل �سهولة.
لذا نالحظ �أن املخططات التي

تهدف اىل �إخ�ضاع ال�شعوب
تذهب على نحو مبا�رش باجتاه
فئة ال�شباب ،وت�سعى �أن جتعل
ثقافتهم �ضعيفة مهلهلة قابلة
للذوبان يف الثقافة الأخرى،
ما يعني ت�شتت ال�شباب وعدم
�إميانهم بالثقافة التي عرفوها
توجه
و�أخذوا منها القيم التي
ّ
م�سارات حياتهم ،فيكون العمل
هنا مركَّ زا على زعزعة ثقة
ال�شباب يف ثقافتهم الأم ،و�إن
متكنوا من ذلك ف�إنهم �سوف
ي�ضمون اخلطوات الأوىل لتحقيق
م�آربهم ،من خالل تدمري �أ�س�س
هوية الثقافة الأم.
الثقافة ومنظومتي الفكر
وال�سلوك:
تنتج الثقافة� ،أية ثقافة،
م�سارين ميكن معرفتهما من قبل
املتابع �أو الباحث املتخ�ص�ص،
وتظهر �آثار ثقافة ال�شخ�ص يف
�سلوكه ،وكتابته �إن كان كاتب ًا
�أو م� ِّؤلف ًا ،ويف حديثه عندما
يلقي حما�رضة �أو يدير ندوة� ،أو
يتحدث يف اجتماع� ،أو يدخل يف
ّ
حوار ثقايف ،وهذا يعني �أن
الثقافة �أو الهوية
ا لثقا فية

تفر �ض
ح�ضورها على
الفكر وال�سلوك معا.
لذلك ينبغي التن ّبه اىل �أخطر
م�سارين ميكن �أن ت�ؤثر فيهما
الثقافات الأخرى على ال�شباب،
امل�سار الأول هو الت�أثري على
طبيعة الفكر الذي يحمله
ال�شباب ،والثاين ي�أتي كنتيجة
منطقية للم�سار الأول ،فعندما
يتم الت�أثري يف الفكر و�إ�ضعافه
و�سلبه خ�صو�صيته ،ف�إن هذا الأمر
�سوف ينعك�س ب�صورة قاطعة
على طبيعة ال�سلوك ،لأن الأخري
هو نتاج حتمي للثوابت الفكرية
التي تفرزها طبيعة الثقافة التي
مت زرعها يف �شخ�صية ال�شاب.
ورمبا ي�أخذ الت�أثري يف الهوية
م�سارا �آخر ،هو الت�أثري يف
ال�رشائح االجتماعية الأخرى،
و�إن كان ذلك يف ن�سبة �أقل ،لذا

ينبغي مراقبة الت�أثريات التي
قد حتدثها الثقافات الوافدة من
اخلارج ،والتي ت�ستهدف ثقافة
ال�شباب وهويتهم �أوال ،وهذا
ي�ستدعي قيام اجلهات املعنية
باتخاذ خطوات عملية ثقافية
يكون ب�إمكانها منع الت�أثري الذي
قد يطول هذه ال�رشيحة او الفئة
املهمة من املجتمع.
على �أن تكون هذه الإجراءات
فعلية قابلة للتطبيق ب�صورة

منتظمة ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية
�أن تكون مو�ضوعة من عقول
لها باع كبري يف جمال مكافحة
ت�أثري الثقافات الوافدة التي ال
ت�ستهدف العالقات املتكافئة
بني الثقافات العاملية ،و�إمنا
هدفها التذويب الثقايف وتدمري
الهوية الثقافية لل�شباب كبداية
وخطوة �أوىل و�أ�سا�سية لتدمري
هوية املجتمع والأمة برمتها.
الهوية الثقافية وم�س�ؤولية
املثقف:
من هي اجلهة التي ميكن �أن
تدافع عن الهوية الثقافية؟ هل
ميكن �أن يكون الإن�سان مت�ساويا
يف هذه امل�س�ؤولية� ،أم هناك
تباين يف حجمها تبعا لدرجة

الوعي والذخرية الثقافية
الفكرية التي يحملها االن�سان �أو
يتميز بها عن �سواه ،ال �شك �أن
االن�سان املثقف هو الأكرث جدارة
يف القيام مبهمة حماية الهوية
الثقافية �أكرث من غريه.
لذلك ال بد من �أن العلماء
واملفكرين والأدباء والفنّانني
ورجال ال�صحافة والإعالم،
ميثلون ال�صف الأول يف الت�صدي
الهوية الثقافية
مل�س�ؤولية حفظ
ّ
من خالل ما يطرحونه من �أفكار
وقيم ،وم�ضامني
متعد د ة
تتوزع

على
ا لأ جنا �س
االبداعية كافة ف�ضال
عن الفنون على وجه العموم،
وال ريب �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية
والرتبوية يقع عليها حمل كبري
يف هذا املجال ،فثمة الكثري
من الأكادمييني والرتبويني
واملفكرين �أنتجوا �أروع امل�ؤلفات
التي ت�ضم يف بطونها �أرقى الأفكار
التي ت�صدت بدورها للثقافات
املغر�ضة ،وتعاملت باحرتام
مع ثقافات �أخرى مل يكن هدفها
الت�شويه والتذويب والتبعية،
و�إمنا كان هدفها خلق التالقح
الإن�ساين اجلاد واملفيد.
فالثقافة التي ال حتمل بني
ثنياها و�أفكارها غايات مبيتة،
ال ب�أ�س يف �أن يتعامل معها
املثقفون وغريهم حتى من
ال�شباب ،ال ب�أ�س من التعامل

معها من اجل تبادل املعارف
وتطوير اخلربات النتاج القيم
اجليدة وتطوير احلياة برمتها،
لي�س من خالل تدمري الهوية
الثقافية و�إمنا من خالل حمايتها
واحلفاظ عليها.
�إذ ًا ال ميكن جتاهل الدور الكبري
الذي ميكن �أن يقوم به املثقف
يف جمال حفظ الهوية الثقافية،
ولكن هذا الدور ال ميكن �أن يتحقق
ب�صورة اعتباطية ،و�إمنا ينبغي
�أن يكون عمل تنظيمي ثقايف
وفكري جبار وخمطط له �سلفا،
حتى يكون قادرا على النهو�ض
بهذه املهمة الكبرية وبالغة
الأهمية� ،أما كيف ميكن الو�صول
اىل هذا الهدف اجلوهري يف جمال
حفظ الهوية الثقافية ،ف�إن الأمر
منوط باجلهات ذات العالقة.
وهذا بدوره ي�ستدعي كثريا
ّ
املنظم
من اال�ستعداد والعمل
واملتخ�ص�ص من �أجل حماية
ثقافتنا وخ�صو�صيتنا التي
تعني يف نهاية املطاف،
�صنع �صمام الأمان الذي يحمي
�شبابنا من ت�أثريات الثقافات
الوافدة ،وبالنتيجة� ،سوف
يح�صل املجتمع وال�شعب عامة
على ح�صانة قوية وم�ضمونة
النتائج� ،ضد الذوبان الثقايف
يف الثقافات االخرى ،وهذا يف
احلقيقة هو �أهم و�أكرب هدف
ينبغي �أن ي�ضعه املعنيون يف
ح�ساباتهم ،ويعملوا من اجل
حتقيقه على مدار ال�ساعة.
وعلى ال�شباب ان يعوا
خطورة الإن�سياق وراء الثقافات
الدخيلة,وان يكونوا على
�إ�ستعداد تام للتم�سك بثقافتهم
الوطنية التي هي �رس وجودهم
يف هذا الكون,فال�شعوب التي
فقدت خ�صو�صيتها ذابت يف
ثقافات �أخرى وباتت جزء ًا من
التاريخ..
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�إعداد

نورالدين خليفة

alhadisasport@zena.gov.er

يف املباراة النهائية للدوري الأوروبي:

بعد مو�سم فا�شل له يف الكالت�شيو:

ت�شيل�سي يدمر �آر�سنال ويعانق لقب يوروبا ليج جاتوزومطلوبيفالربميريليج..
وفريق �إيطايل يغازله

�أحرز ت�شيل�سي لقب الدوري
الأوروبي ،بفوزه ال�ساحق �أول
�أم�س الأربعاء على مواطنه وجاره
اللندين �آر�سنال  ،4-1يف املباراة
النهائية على امللعب الأوملبي
بالعا�صمة الأذرية باكو .و�سجل
�أهداف ت�شيل�سي كل من �أوليفيه
جريو ( )49وبيدرو رودريجيز ()60
و�إيدين هازارد ( 65من ركلة جزاء
و ،)72فيما �أحرز �أليك�س �أيوبي
هدف �آر�سنال الوحيد يف الدقيقة
 .69وهذا اللقب هو الأول لت�شيل�سي
يف عهد املدرب الإيطايل ماوري�سيو
�ساري ،الذي تدور �شائعات حول
�إمكانية توليه تدريب يوفنتو�س
املو�سم املقبل ،فيما ف�شل مدرب
�آر�سنال �أوناي �إميري يف �إحراز
اللقب للمرة الرابعة ،بعدما
�سبق له �أن رفع الك�أ�س  3مرات
مع �إ�شبيلية .واعتمد ت�شيل�سي
على طريقة اللعب  ،4-3-3فلعب
الدمناركي �أندريا�س كري�ستين�سن �إىل جانب الربازيلي دافيد لويز يف عمق اخلط اخللفي ب�إ�سناد من الظهريين �سيزار �أزبيليكويتا
و�إمير�سون باملريي .وقام الإيطايل جورجينيو بدور العب االرتكاز ،مف�سحا املجال �أمام الثنائي ماتيو كوفا�سيت�ش وجنولو
كانتي للتحرك �أمامه ،خلف ثالثي الهجوم املكون من بيدرو رودريجيز و�إيدين هازارد و�أوليفيه جريو� .أما ت�شكيلة �آر�سنال الذي
لعب بطريقة  ،3-4-1-2فخلت من املفاج�آت ،حيث لعب اليوناين �سوكراتي�س بابا�ستاثوبولو�س والإ�سباين نات�شو مونريال �إىل
جانب القائد الفرن�سي لوران كو�سيلني يف اخلط اخللفي ،فيما تواجد �أين�سلي مايتالند-نايلز و�سياد كوال�سينات�ش على الطرفني.
وتبادل ال�سوي�رسي جرانيت ت�شاكا الأدوار مع الأوروجواياين لوكا�س توريرا يف و�سط امللعب ،وقام الأملاين م�سعد �أوزيل
بدور �صانع اللعب وراء ثنائي اخلط الأمامي بيري �إميرييك �أوبامياجن و�ألك�سندر الكازيت .وهدد �آر�سنال مرمى ت�شيل�سي مبكرا،
وبالتحديد يف الدقيقة الثامنة ،عندما �أبعد حار�س ت�شيل�سي كيبا �أريزاباالجا عر�ضية مايتالند-نايلز ليتابع �أوبامياجن الكرة
�ضعيفة بجانب املرمى .وطالب العبو �آر�سنال بركلة جزاء يف الدقيقة  ،18عدما بدا و�أن احلار�س كيبا عرقل الكازيت ،لكن احلكم
مل يحت�سب �شيئا .مال اللعب �إىل الهدوء قليال ،قبل �أن يطلق ت�شاكا ت�سديدة قوية احتكت بعار�ضة مرمى ت�شيل�سي يف الدقيقة
 ،27ورد ت�شيل�سي بعد دقيقتني عندما ا�ستقبل �إمير�سون الكرة يف الناحية الي�رسى ،لكن �سوكراتي�س �أبعد بقدمه حماولته ،ومنع
�أزبيليكويتا ظهري �آر�سنال كوال�سينات�ش من الت�سديد يف الدقيقة  .32وت�ألق حار�س مرمى �آر�سنال بيرت ت�شيك يف �إبعاد حماولة
جديدة من �إمير�سون يف الدقيقة  ،34وتعاون جريو مع بيدرو قبل �أن ي�سدد كرة �أر�ضية برع ت�شيك يف �إبعادها بالدقيقة ،40
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل ال�سلبي .ال�شوط الثاين جاء �صاخبا ،فافتتح ت�شيل�سي الت�سجيل يف الدقيقة  ،49بعدما قابل
بر�أ�سه عر�ضية منخف�ضة من �إمير�سون على ميني احلار�س ت�شيك ،ثم جاء الهدف الثاين يف الدقيقة  ،60عن طريق بيدرو الذي
تلقى متريرة متقنة من هازارد قبل �أن ي�ضعها يف ال�شباك .وزاد ت�شيل�سي حمن �آر�سنال عندما احت�سب احلكم ركلة جزاء له بعد
تعر�ض جريو للدفع داخل املنطقة من مايتالند-نايلز ،فت�صدى هازارد للركلة بنجاح يف الدقيقة  ،65وهو ما �أجرب مدرب �آر�سنال
�أوناي �إميري على �إجراء تبديلني دفعة واحدة ،من خالل �إ�رشاك �أليك�س �أيوبي وماتيو جوندوزي مكان توريرا ومونريال .وقل�ص
�آر�سنال النتيجة يف الدقيقة  ،69عندما �أبعد دفاع �آر�سنال ركلة ركنية لت�صل �إىل �إيوبي الذي �سدد كرة عنيفة "على الطائر" من
حدود منطقة اجلزاء ،مل يحظ كيبا بفر�صة �إبعادها .لكن رد ت�شيل�سي جاء �رسيعا يف الدقيقة  ،72عن طريق هازارد الذي تلقى
متريرة �ساحرة من جريو لي�ضع الكرة بهدوء على ي�سار ت�شيك .و�أخرج ت�شيل�سي العب و�سطه كوفا�سيت�ش من امللعب و�أ�رشك مكانه
رو�س باركلي ،فيما دخل جو ويلوك ت�شكيلة �آر�سنال مكان املخيب �أوزيل .وحرم ت�شيك ويليان من ترك ب�صمته على �أحداث املباراة
من خالل الت�صدي ملحاولته يف الدقيقة  ،71ومرت حماولة �أخرى من �أزبيليكوتا مبحاذاة القائم البعيد .و�أهدر البديل ويلوك
فر�صة ت�سجيل الهدف الثاين لآر�سنال يف الدقيقة  84عندما ا�ستقبل متريرة الكازيت بلم�سة واحدة ،فمرت كرته قو�سية بجانب
القائم البعيد .وخرج هازارد من امللعب قبل النهاية بدقيقتني ،ليدخل مكانه دافيدي زاباكو�ستا ،وينتهي اللقاء بتتويج البلوز.

ً
عر�ضا تدريب ًيا لقيادة
تلقى جينارو جاتوزو ،املدير الفني ال�سابق مليالن،
�أحد الأندية الإيطالية ،بداية من املو�سم اجلديد .و�أعلن ميالن ،الثالثاء
املا�ضي ،رحيل جاتوزو عن من�صب املدير الفني للرو�سونريي ،عقب نهاية
املو�سم املن�رصم يف �إيطاليا ،خالل مو�سم ا�ستمر فيه ف�شل الفريق يف الت�أهل
ملناف�سات دوري �أبطال �أوروبا .وذكرت �صحيفة "ال ريبوبليكا" الإيطالية،
�أن انطونيو رومي ،مدير وحمامي نادي �سامبدوريا ،توا�صل بالفعل مع
جاتوزو ،ليعر�ض عليه تويل املهمة الفنية للفريق .و�أ�شارت ال�صحيفة،
�إىل �أن �أول ات�صال بني رومي وجاتوزو ،كان قبل ب�ضعة �أ�شهر� ،إال �أن جينارو
قرارا نهائ ًيا ب�ش�أن م�ستقبله يف نهاية املو�سم.
حذر �سامبدوريا من �أنه �سيتخذ
ً
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن �سامبدوريا عر�ض على جاتوزو ،تويل املهمة الفنية
للفريق بعقد ميتد ملدة � 3سنوات مقبلة .و�أو�ضحت �أن مدرب ميالن ال�سابق
ي�شعر بالإغراء ناحية النادي ب�سبب االهتمام به ،خا�صة و�أنه من املحتمل
�أن يتخلوا عن ماركو جيامباولو ،املدرب احلايل .وختمت ال�صحيفة ب�أن
�سامبدوريا لي�س هو النادي الوحيد املهتم بالتعاقد مع جاتوزو ،م�شرية
�إىل �أن نيوكا�سل يونايتد الإجنليزي � ً
أي�ضا يريد التعاقد مع املدرب الإيطايل.

يف بطولة فرن�سا املفتوحة للتن�س:

فيدرر ميتع اجلماهري بانت�صار
جديد يف روالن جارو�س

يف ظل غيابه عن امل�شاركة مع املدفعجية:

�سواريز يقرتب من فالن�سيا
ي�ستعد ديني�س �سواريز العب بر�شلونة املعار �إىل
�آر�سنال ،للعودة �إىل �إ�سبانيا من جديد ،يف ظل غيابه
عن امل�شاركة مع املدفعجية ،وبالتايل تراجع
فر�ص �رشاء عقده نهائ ًيا من الرب�سا .ووف ًقا ل�صحيفة
"�سبورت" الكتالونية ،ف�إن �سواريز �سيخو�ض �آخر
مواجهة له اليوم بقمي�ص �آر�سنال� ،أمام ت�شيل�سي،
يف نهائي اليوروبا ليج ،وهي املباراة التي من
املتوقع �أن ي�شاهدها من على مقاعد البدالء ،قبل
العودة �إىل �إ�سبانيا.و�شارك �سواريز منذ انتقاله
�إىل �آر�سنال يف يناير املا�ضي ،يف  6مباريات
فقط مع �آر�سنال مبجموع " 95دقيقة" ،ما يعني
�أنه مل يقنع �أوناي �إميري� .سيكون ديني�س الع ًبا
اعتبارا من  1يوليو ،ويخطط
جدي ًدا يف بر�شلونة
ً
النادي الكاتالوين لل�سماح له بالرحيل مرة �أخرى ،وعلى الرغم من ما يعاين منه يف �إجنلرتا �إىل �أن هناك �أكرث من ٍ
ناد
يريد احل�صول على خدماته ،ويعترب فالن�سيا �أحد �أهم هذه الأندية .ويعرف ديني�س رغبة فالن�سيا يف �ضمه ،ومرحب بهذه
اخلطوة ،لكن امل�شكلة تكمن يف رغبة بر�شلونة يف احل�صول على  30مليون يورو مقابل بيعه .وال ينوي فالن�سيا دفع هذا الرقم
الكبري ،يف ظل حاجته لتدعيم باقي �صفوفه� ،إال �أنهم �سيجل�سون ويتحدثون مع م�س�ؤويل الرب�سا ملعرفة اخليارات املتاحة.

�أمتع روجر فيدرر جماهري روالن جارو�س بفا�صل من املهارات ،خالل انت�صاره
على الأملاين ال�صاعد من الت�صفيات �أو�سكار �أوتي ،ليبلغ الدور الثالث يف فرن�سا
املفتوحة للتن�س� ،أول �أم�س الأربعاء .وا�ستقبلت روالن جارو�س فيدرر البالغ
من العمر  37عاما بحفاوة بالغة ،بعد غيابه عن �آخر ثالث ن�سخ .وقدم الالعب
ال�سوي�رسي املطلوب ،خالل االنت�صار بنتيجة  6-4و 6-3و .6-4ويف توقيت ي�شبه
دقة ال�ساعات ال�سوي�رسية ،ك�رس فيدرر �إر�سال مناف�سه مرة واحدة يف كل جمموعة
(يف ال�شوط العا�رش من املجموعة الأوىل والثامن من الثانية والتا�سع من الثالثة)
ليهزم امل�صنف  144عامليا .و�أنهى فيدرر املواجهة ل�صاحله بعد �ساعة واحدة
و 36دقيقة .وفاز فيدرر ،امل�صنف الثالث ،الذي حقق لقبه الوحيد يف روالن
جارو�س قبل ع�رش �سنوات ،ب�أول �ست جمموعات يف الن�سخة احلالية ،ويبدو يف
حالة جيدة ملوا�صلة املناف�سة .و�سيواجه ال�سوي�رسي ،احلا�صل على  20لقبا يف
البطوالت الأربع الكربى ،الرنويجي كا�سرب رود امل�صنف  ،63يف الدور املقبل.
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يف �إياب نهائي بطولة دوري �أبطال �أفريقيا

العدد ()156

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

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

بعيد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية يف تاريخه

راد�س م�سرحا ل�صراع عربي ناري على زعامة الكرة الأفريقية هازارد يح�سم اجلدل ..ويطمئن جماهري ريال مدريد

ينتظر حمبو ال�ساحرة امل�ستديرة يف
القارة ال�سمراء ،ومتابعو كرة القدم يف
الوطن العربي على وجه اخل�صو�ص،
املواجهة املرتقبة بني الرتجي التون�سي
و�ضيفه الوداد البي�ضاوي املغربي،
اليوم اجلمعة ،يف �إياب نهائي بطولة
دوري �أبطال �أفريقيا ،مبلعب راد�س.
وتوا�صل الكرة العربية فر�ض هيمنتها
على لقب البطولة للن�سخة الثالثة على
التوايل ،بعدما �سبق للفريقني العربيني
الفوز ب�آخر ن�سختني للم�سابقة.
وانتهى لقاء الذهاب الذي �أقيم
بالعا�صمة املغربية الرباط يوم اجلمعة
املا�ضي ،بالتعادل  ،1 / 1ليت�أجل ح�سم
التتويج بلقب �أجمد الك�ؤو�س الأفريقية
على م�ستوى الأندية� ،إىل مباراة العودة.
ويكفي الرتجي التعادل ال�سلبي اليوم
من �أجل االحتفاظ باللقب للعام الثاين
على التوايل ،والفوز بالبطولة للمرة
الرابعة يف تاريخه ،بعدما �سبق له احل�صول
عليها �أعوام  1994و 2011و،2018
ليعزز بذلك رقمه القيا�سي ك�أكرث الفرق
التون�سية املتوجة بالبطولة ،ويزيد
الفارق الذي يف�صله عن �أقرب مالحقيه
النجم ال�ساحلي والإفريقي ،اللذين حمال
الك�أ�س مرة وحيدة.
يف املقابل ،يتعني على الوداد
البي�ضاوي ،الذي فاز بامل�سابقة عامي
 1992و ،2017الفوز ب�أي نتيجة �أو
التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق ،1 / 1
للعودة �إىل من�صات التتويج مرة �أخرى،
ومعادلة رقم غرميه التقليدي الرجاء
البي�ضاوي ،الذي فاز بالبطولة  3مرات.
و�شهدت الفرتة الأخرية الكثري من
الإثارة بني �إدارتي الناديني ،حيث

تقدمت �إدارة الوداد ب�شكوى �ضد احلكم
امل�رصي جهاد جري�شة ،الذي �أدار مباراة
الذهاب� ،إىل االحتاد الأفريقي لكرة
القدم (كاف) ،بداعي "ارتكابه العديد من
الأخطاء التحكيمية امل�ؤثرة" �ضد الفريق
املغربي  ،مما دفع االحتاد الأفريقي
لإيقافه ملدة � 6أ�شهر يوم الثالثاء.
من جانبها� ،أبدت �إدارة الرتجي
حتفظها على تعيني احلكم اجلامبي
باكاري جا�ساما لإدارة مباراة العودة،
حيث �أ�شارت �إىل �أن �أدائه كان "منحازا"
يف لقاء الوداد مع الأهلي امل�رصي ب�إياب
نهائي ن�سخة امل�سابقة عام  2017الذي
انتهى بفوز الفريق املغربي � / 1صفر
وتتويجه باللقب.
وبعيدا عن تلك الأمور ،ف�إن الرتجي
يبدو مت�سلحا مب�ؤازرة عاملي الأر�ض
واجلمهور ،حيث �شهدت عملية بيع
التذاكر �أم�س الأربعاء �إقباال كثيفا،
ونفدت جميع التذاكر يف غ�ضون �ساعات
قليلة.
ومن املتوقع ح�ضور � 50ألف م�شجع
من حمبي الرتجي �إىل ملعب املباراة،
بينما �ستخ�ص�ص �إدارة الرتجي جانبا من
املدرجات جلماهري الوداد التي �سي�سمح
لها بالدخول جمانا مع �إظهار جوازات
ال�سفر وفق مبد�أ املعاملة باملثل جلماهري
الرتجي يف لقاء الذهاب.
ويرغب الرتجي يف موا�صلة �سل�سلة
انت�صاراته على ملعبه يف البطولة ،بعدما
حقق الفريق امللقب ب�شيخ الأندية
التون�سية الفوز يف جميع مبارياته اخلم�س
التي خا�ضها على ملعبه يف الن�سخة احلالية
للبطولة.

ويتميز الرتجي باندفاعه الهجومي
على ملعبه دون �إهمال اجلوانب الدفاعية،
حيث �سجل العبوه � 10أهداف داخل
قواعده ،بينما اهتزت �شباكه مرة وحيدة
فقط طوال م�شواره يف البطولة ب�أر�ضية
ميدانه.
ويخ�شى الفريق التون�سي من تكرار
�سيناريو نهائي البطولة عام ،2012
عندما ف�شل يف اال�ستفادة من تعادله
خارج ملعبه � 1 / 1أمام الأهلي يف لقاء
الذهاب ،ليتلقى خ�سارة م�ؤملة 2 / 1
على ملعبه وي�صدم جماهريه التي ملأت
مدرجات ملعب راد�س �آنذاك.
ويفتقد الرتجي خدمات الثنائي
�شم�س الدين الذوادي وغيالن ال�شعاليل،
بالإ�ضافة حلار�س املرمى الأ�سا�سي
املعز بن �رشيفية يف اللقاء ،ب�سبب
الإيقاف لرتاكم البطاقات ،بينما تبدو
باقي العنا�رص الأ�سا�سية للفريق جاهزة
للمباراة.
من جانبه ،ي�سعى الوداد للث�أر من
خ�سارته يف نهائي ن�سخة امل�سابقة قبل
� 8أعوام �أمام الرتجي ،غري �أن مهمته لن
تكون �سهلة يف ظل نتائجه الباهتة يف
اللقاءات التي لعبها خارج ميدانه يف
امل�سابقة هذا العام.
واكتفى الوداد بتحقيق انت�صار وحيد
يف �ست مباريات لعبها خارج املغرب،
مقابل تعادلني وثالث هزائم ،حيث �سجل
العبوه � 3أهداف فقط يف تلك اللقاءات ،يف
حني تلقت �شباكه �سبعة �أهداف.
ورغم ذلك ،ت�أمل جماهري الوداد يف
حتقيق نتيجة �إيجابية ينجح خاللها
الفريق يف تعوي�ض نتيجة مباراة الذهاب
املخيبة ،حيث ي�ضع حمبوه �آماال كبرية
على خربة مدربه املخ�رضم التون�سي فوزي
البنزرتي ،الذي قاد الرتجي للفوز بلقبه
الأول يف دوري الأبطال قبل  25عاما ،يف
التعامل مع مثل هذه املواعيد الكربى.
وي�أمل الوداد �أن ي�صبح الفريق املغربي
الثاين الذي يحرم الرتجي من احل�صول
على بطولة قارية هذا العام ،بعدما �سبق
ملواطنه الرجاء الفوز بلقب ك�أ�س ال�سوبر
الأفريقي على ح�ساب الفريق التون�سي
يف مار�س املا�ضي بالعا�صمة القطرية
الدوحة.
ويعاين الوداد من غياب جنمه �إبراهيم
النقا�ش ب�سبب ح�صوله على بطاقة حمراء
يف لقاء الذهاب ،بالإ�ضافة �إىل �أ�رشف داري
لرتاكم البطاقات.

�ساهموا يف فر�ض هيمنة الفريق على لقب الدوري الأملاين

ثالثي بايرن ميونيخ يرحلون عن النادي ويف ر�صيدهم  1000مباراة

�أكد تقرير �إح�صائي ب�أن الر�صيد
الإجمايل للثالثي الفرن�سي فرانك ريبريي
والهولندي �آريني روبن و الربازيلي
رافينيا الراحل عن �صفوف بايرن ميونيخ
الأملاين  ،قد بلغ  1000مباراة يف كافة
امل�سابقات املحلية والدولية ،باحت�ساب
مباراتهم الأخرية �ضد اليبزيغ يف نهائي
ك�أ�س �أملانيا ،والتي انتهت بتتويجهم
ب�آخر �ألقابهم مع "العمالق البافاري".

وكان الالعبون الثالثة قد �أعلنوا
رحيلهم عن نادي بايرن ميونيخ بنهاية
املو�سم اجلاري ،بعدما انتهت عقودهم
وتقدمت اعمارهم يف الوقت الذي تتجه
فيه �إدارة النادي ل�ضخ دماء جديدة يف
�صفوف الفريق.
وبح�سب موقع "اوبتا" الإح�صائي ،
ف�إن اعلى ر�صيد من املباريات م�سجل
ب�إ�سم الفرن�سي فرانك ريبريي ،الذي

خا�ض  425مباراة ،باعتباره اقدم العب
يف الفريق بعد ان�ضمامه ل�صفوفه يف عام
 ، 2007حيث �سريحل وقد دون ا�سمه
ب�أحرف من ذهب يف تاريخ النادي  ،بعد
انفراده بالرقم القيا�سي يف عدد املرات
التي نال خاللها درع الدوري الأملاين
بواقع  8مرات .
ويف املركز الثاين تواجد اجلناح
الهولندي �آريني روبن الذي ان�ضم �إىل
الفريق يف عام  ، 2009حيث �شارك
�ضمن �صفوفه يف  309مباريات  ،لكنه
غاب عن العديد من املباريات ب�سبب
لعنة الإ�صابات التي الحقته يف جتربته
الأملانية � ،أما الربازيلي رافينيا فقد
خا�ض  266مباراة منذ ان�ضمامه للفريق
يف عام .2011
ي�شار اىل �أن هذا الثالثي قد �ساهم يف
فر�ض هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري
الأملاين على مدار املوا�سم الثمانية
املن�رصمة ،كما كانوا �ضمن الت�شكيلة
الأ�سا�سية التي حققت "الثالثية
التاريخية" عام .2013

يف ر�سالة هدفها طم�أنة جماهري ريال
مدريد� ،أكد الالعب الدويل البلجيكي
�إيدن هازارد �أن املباراة �أمام �أر�سنال،
كانت الأخرية له مع ت�شل�سي.
وتوج ت�شل�سي ،ببطولة الدوري
الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية يف
تاريخه ،بعد �أن تفوق على �أر�سنال
برباعية مقابل هدف يف املباراة التي
جمعتهما على ملعب باكو الأوليمبي يف
�أذربيجان.
و�ساهم هازارد يف هذا الفوز من خالل
ت�سجيل هدفني ،الأول يف الدقيقة  65من
�رضبة جزاء ،والثاين يف الدقيقة .72
وعقب نهاية اللقاء ،حتدث هازارد
ٍ
لتحد
لو�سائل الإعالم قائال "حان الوقت
جديد� ،أعتقد �أن وقت الوداع قد حل"،
وفق ما نقلت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية.
و�أ�ضاف "اتخذت قراري قبل �أ�سبوعني
و�أبلغت �إدارة ت�شل�سي بذلك� ،أنتظر فقط
�أن يقرر الناديان ماذا �سيحدث ،ال ميكنك
�أن تت�أكد من �شيء يف كرة القدم �إال قبل
حدوثه".

أردت ذلك منذ ال�سنة املا�ضية
وتابع "� ُ
باملنا�سبة ،بعد نهاية ك�أ�س العامل
حتديدا ،لكن الأمر مل يحدث ،الآن الأمر
بني كال الناديني".
ويق�صد هازارد بالناديني ،ت�شل�سي
وريال مدريد ،اللذين يتفاو�ضان من �أجل
�إمتام �صفقة انتقال الالعب البالغ من
العمر  28عاما �إىل "الليغا".
وكانت �صحيفة بريطانية ك�شفت،
�أن ت�شل�سي بات م�ستعدا لبيع هازارد
للنادي امللكي مقابل  115مليون جنيه
�إ�سرتليني ( 145مليون دوالر).
و�أ�ضافت "كما مت االتفاق مع الالعب
البلجيكي على راتب �أ�سبوعي ي�صل �إىل
� 400ألف جنيه �إ�سرتليني (حوايل 505
�ألف دوالر)".
وذكر رئي�س ريال مدريد ،فلورنتينو
برييز ،يف ت�رصيح �سابق "حلمي �أن نتمكن
من التعاقد مع هازارد هذه ال�سنة� ..أنا
مهتم جدا بقدومه �إىل الريال و�آمل �أن
يح�رض هذا العام� .إنه �أحد �أف�ضل العبي
كرة القدم".

قبل نهائي دوري الأبطال

�صالح ي�سعى لت�صحيح ما حدث العام املا�ضي

قال العب نادي ليفربول الإنكليزي
امل�رصي حممد �صالح �إنه �سعيد باحل�صول
على فر�صة مميزة للم�شاركة يف نهائي
دوري �أبطال �أوروبا للعام الثاين على
التوايل.
وانتهت م�شاركة الالعب امل�رصي
بنهائي العام املا�ضي بعد  30دقيقة
فقط نظراً خلروجه م�صابا ً من املباراة
التي فاز فيها ريال مدريد الإ�سباين على
ليفربول بنتيجة  ،3-1وهو ما ي�سعى
الالعب �صاحب ال�ستة وع�رشين عاما ً
لتعوي�ضه.
وقال �صالح لقناة بي �إن �سبورت�س:
"�أمتنى ان �ألعب املباراة كاملة هذه
املرة� ...أمتنى �أن ن�صحح ما حدث العام

املا�ضي ونح�صل على نتيجة جيدة ونفوز
باللقب".
و�أ�ضاف �صالح �أن فريقه ا�ستعد
جيداً للقاء الذي �سيقام �ضد توتنهام
الإنكليزي يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد
يوم ال�سبت القادم.
و�أعرب الالعب احلائز على جائزة هداف
الدوري الإنكليزي ملو�سمني متتاليني
عن حلمه بالت�سجيل يف املباراة النهائية،
كما قال غنه يحلم بتحقيق لقب ك�أ�س
الأمم الأفريقية مع املنتخب امل�رصي
ال�شهر القادم.
وتقام البطولة الأفريقية التي
ت�ست�ضيفها م�رص بدءاً من  21يونيو-
وحتى  19يوليو-القادم.

بعدما �أنهى املو�سم املن�رصم يف املركز العا�رش

و�ست هام ي�ستغني عن خدمات كارول و�أدريان ون�صري

قال و�ست هام يونايتد املناف�س يف
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم
�إن املهاجم �أندي كارول واحلار�س
�أدريان بني �أربعة العبني يف الفريق
الأول �سريحلون عن النادي عندما تنتهي
عقودهم يف نهاية ال�شهر املقبل.
و�ساعد كارول ،الذي ان�ضم �إىل و�ست
هام على �سبيل الإعارة من ليفربول يف
 ،2012النادي ال�صاعد حديثا وقتها
على االحتفاظ بوجوده يف الأ�ضواء قبل �أن
ينتقل ب�شكل نهائي يف العام التايل.
و�سجل  34هدفا لناديه يف كافة
امل�سابقات.
وخا�ض �أدريان  150مباراة مع الفريق
الأول يف و�ست هام منذ و�صوله �إىل

النادي املنتمي ل�رشق لندن من ريال
بيتي�س الإ�سباين يف .2013
وقال ديفيد �سوليفان وديفيد جولد
رئي�سا النادي بامل�شاركة يف بيان ”قدم
�أندي و�أدريان خدمات جليلة لو�ست
هام منذ ان�ضمامهما ون�شكرهما على
اخال�صهما والتزامهما .و�سيغادر �سمري
ن�رصي العب و�سط منتخب فرن�سا ال�سابق،
الذي خا�ض �ست مباريات مع و�ست هام
عقب االن�ضمام له يف يناير بعد ق�ضاء
عقوبة �إيقاف ب�سبب املن�شطات ،النادي
مع املهاجم الإ�سباين توين مارتينيز.
و�أنهى و�ست هام مو�سم 2018-2019
يف املركز العا�رش بر�صيد  52نقطة من 38
مباراة.

خلفا للوت�شانو �سباليتي

كونتي قريب من تدريب �إنرت خلفا ل�سباليتي

�أفادت م�صادر �أن �أنطونيو كونتي
�سيوقع يف اليومني القادمني على
عقد تدريبه لفريق �إنرت خلفا ً للوت�شانو
�سباليتي.
امل�صادر �أ�شارت �إىل � ّأن العقد بني
الطرفني �سيمتد لل�سنوات الثالث املقبلة
ويت�ضمن �رشوطا ً وا�ضحة اتفق عليها

النادي واملدرب ،تتعلق ب�أهداف مو�ضوعة
يف الدوري الإيطايل و�أخرى يف دوري �أبطال
�أوروبا �إ�ضاف ًة ملنح كونتي �صالحيات
وا�سعة يف �سوق االنتقاالت ال�صيفي
املقبل هذا وح�سب العقد املفرت�ض
توقيعه ف�إن كونتي �سيتقا�ضى راتبا ً
يفوق �سبعة ع�رش مليون يورو.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/عادل �صالح
�صدى
احلروف

كرن دوحة احلرية  ...اقوال م�أثورة
وجنمة االنت�صار

�إن الثورة االرترية يف زحفها
الوطني والثوري املتلهف لإعتناق
خيوط الن�رص يف عام 1977م� ..إن توقف هذا املد الوطني الزاحف
يف مدينة كرن هل كان م�صادفة �أم �إن روعة كرن ون�سيجها وجمالياتها
الرائعة �أ�رست �أطياف املحارب و�أ�ستهوت روعة الثورة الإرترية
و�أهدافها الطاحمة يف احلرية والإنت�صار ،و�أن جتعل من كرن الرائعة
وكرن املنا�ضلة �رشيانا �أخ�رضا وكناال قويا بني الثورة وال�شعب .كرن
الغالية �أ�صبحت حمط كل �أنظار �شباب �إرتريا،الذين وفدوا �إليها وزحفوا
نحوها من كل املدن و�أحتفظت خالل ذلك ذاكرة املدينة وحافظة جبالها
وروابيها وبناياتها التاريخية بروعة الأهازيج الثورية�" .إري �إرنا
كتماتات كوينوا مع�سكرنا" �إن كرن التي تظل ت�ستوعب هذه الذكريات
وتدخر بني �صفحات دفتيها و�سفوح جبالها ال�شوامخ بهذه الأطياف
الثورية والرتانيم والأحالم ال�شعبية .بعد  28عاما من ا�ستقاللنا ويف
غمرة �أفراحها ب�أعياد �أ�ستقاللها راودها هذا احللم اجلميل وهذا الطيف
اخلالد احت�شد �شعبها وجتمهرت كل قطاعاتها الإدارية لتعي�ش الفرح
اخلالد .وطموح �شعبهايف البناء والإنطالق والنماء .و�أ�صبح ل�سان
حالها وكل معاملها وت�ضاري�سها وان�سانها-:
يبقى البلد عايزاك �رضا
عايزاك حتدى وعايزاك �صمود
وعايزاك تبقى قدر الأمانة
ال�شلت يف زمنا بعيد
من كف حمارب من دم �شهيد!!!!!.......

بقلم -:جمال بحالياي

من اقوال وحكم جون لوك

 غاية القانون لي�س منع�أو تقييد احلرية ،بل حفظها
وتو�سيعها.
 القراءة متد العقل فقطبلوازم املعرفة� ،أما التفكري فيجعلنا منلك ما نقر�أ.
 العقل عند الوالدة �صفحة بي�ضاء تنتظر �أن تكتبها التجربة. عقل �سليم يف ج�سم �سليم هو و�صف ق�صري لكنه �شامل حلالة �سعيدة يفهذا العامل.
 لطاملا اعتقدت �أن �أفعال الرجال �أف�ضل ما يعرب عن �أفكارهم. لي�س هناك وقاحة �أكرب من �أن تقاطع �آخر �أثناء حديثه. كل ثروة ناجتة عن عمل. ما يقلقك يتملكك. اخلوف من ال�رش �أقوى بكثريمن احتمال اخلري ك�أ�سا�س للأفعالالإن�سانية.
عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
يف احلادي والثالثني من مايو عام 1535م -:انطالق حملة
كارلو�س اخلام�س من بر�شلونة باجتاه تون�س بق�صد احتاللها.
يف احلادي والثالثني من مايو عام 1910م -:قيام جمهورية
جنوب �أفريقيا.
يف احلادي والثالثني من مايو عام 1934م -:الإذاعة
امل�صرية تبد�أ بثها لأول مرة.
يف احلادي والثالثني من مايو عام 1976م -:م�صر تطلب
من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفل�سطينية
كع�ضو كامل باجلامعة.
يف احلادي والثالثني من مايو عام 2017م -:مقتل 90
�شخ�صا على الأقل و�إ�صابة � 400آخرين معظمهم مدنيون
يف تفجري انتحاري ب�سيارة مفخخة يف العا�صمة الأفغانية
كابول.

اقوال وحكم العظماء
 عندما جتد ال�سالم داخل نف�سك ،ت�صبح�شخ�صا من النوع الذي ميكن �أن يعي�ش يف
�سالم مع الآخرين(.مايلدرد لي�ست نورمان)
 املثابرة و النجاح تو�أمان  ,الأوىلم�س�ألة نوعية و الثاين م�س�ألة وقت(.مارابل
مورغان)
 ندنو من العظمة بقدر ما ندنو منالتوا�ضع(.طاغور)
 الثقافة هي ما يبقى بعد �أن تن�سى كل ماتعلمته يف املدر�سة�(.ألربت �أين�شتاين)
 العديد من حاالت الف�شل يف احلياة همالنا�س الذين مل يدركوا مدى قربهم من
النجاح عندما تخلو (..توما�س �أدي�سون)
 بع�ض النا�س يرون الأ�شياء كما هىويت�سائلون ملاذا  ،و�آخرون يحلمون ب�أ�شياء
مل تكن �أبد ًا ويت�س�ألون مل ال(.جورج برنارد
�شو)
 يجب �أن ال نبكي على �أ�صدقائنا � ،إنهارحمة �أن نفقدهم باملوت و ال نفقدهم و هم
�أحياء(.مونت�سكيو)
 �إذا جنح زواج ابنتك ،فقد ك�سبت ابن ًا،و�إذا ف�شل فقد خ�سرت بنت ًا(.مثل �صيني)
 م َْن عَ َر َف ْبعد جه ٍْل َوجَ َدها ،ومَنْ
نف َ�س ُه َ
َ
َ
َ
َ
بعد َم ْعرف ٍة فق َدها�(..أحمد
نف�س ُه
جَ ِه َل
َ
�شوقي)
 ال�شخ�ص الذي ال يرتكب �أي �أخطاء مليجرب �أي �شيء جديد�(.ألربت �أين�شتاين)
 ال�ضعيف هو الغبى الذى ال يعرف �سرقوته(.جنيب حمفوظ)
 كنوز البخيل ت�ؤول �إىل الل�صو�ص وامللوك(.مثل هندي)
 العاقل من عقل ل�سانه(.مثل عربي) من ع�شق الدنيا نظرت �إىل قدرها عندهف�صريته من خدمها وعبيدها و�أذلته ,ومن
�أعر�ض عنها نظرت �إىل كرب قدره فخدمته
وذلت له(.ابن القيم)
 لل�سان الطويل يد ق�صرية(.مثلاجنليزي)
 ع�ش كل حلظة ك�أنها �آخر حلظة يفحياتك،ع�ش بالإميان ،ع�ش بالأمل،ع�ش
باحلب ،ع�ش بالكفاح ،وقدر قيمة احلياة.
(�إبراهيم الفقي)
�شيء فيك  ,حتى ال
 ال جتعل ثيابك �أغلى ٍجتد نف�سك يوم ًا �أرخ�ص ممّا ترتدي(.جربان
خليل جربان)
ٌ
حفر ًة يف كينونتك
احلزن
ٌق
م
 ك ٌلمـا عَ
َ
 ,ازدادت ُقدرتك على احتواء فرح �أكرث.
(جربان خليل جربان)

فاكهة ا�ستهلكها امل�صريون القدماء
ملقاومة احلر ال�شديد!

ك�شف خرباء �أن امل�رصيني القدماء
اتبعوا نظاما غذائيا يحتوي على فاكهة
�أ�سا�سية يف ال�صيف ،وهي البطيخ
لدرء احلر ال�شديد.وتظهر �أدلة جديدة
�أن جمتمع �شمال �إفريقيا تغذى على
الفاكهة امللونة ،حيث ارتفعت درجات
احلرارة منذ زهاء  3500عام.وتو�صل
اخلرباء �إىل هذا االكت�شاف بعد ا�ستخراج
احلم�ض النووي من �أوراق الثمرة ،عند

"غزال "يخرج" حيا من فكي مت�ساح جائع!!!...
انت�رش على موقع حديقة كروغر الوطنية،
بجنوب �إفريقيا ،على يوتيوب ،فيديو
حلادثة غريبة جنا فيها غزال من فكي مت�ساح
ب�أعجوبة.
ويظهر الفيديو اقرتاب التم�ساح املفرت�س
بحذر �شديد من الغزال الذي ي�سرتيح م�ستلقيا
على ال�شاطئ ،ومي�سك �أطرافه اخللفية .وحتاول
بقية الغزالن املوجودة يف مكان احلادث
م�ساعدة الغزال بت�شتيت انتباه التم�ساح.
ويحاول الغزال الإفالت من فكي التم�ساح عدة مرات ،حتى حالفه احلظ وجنح يف
النهاية ،ورك�ض مبتعدا عنه ،لكنه يعرج قليال.
وقد �صور احلادث �أحد الزوار ويدعى مايك جون�سون البالغ من العمر  73عاما
وقال يف تعليقه على ما �شاهده" :التم�ساح حاول �سحب احليوان �إىل املاء لكنه
ف�شل� ..إنه ال�رصاع من �أجل البقاء".

القط الإجنليزي "ال�شر�س" يعود بعد  150عاما من �إعالن انقرا�ضه

�أعلن �أحد ن�شطاء حماية البيئة يف
بريطانيا عن عودة القط الإجنليزي
الربي ،على الرغم من �إعالن انقرا�ض
هذا احليوان منذ القرن التا�سع ع�رش،
وفق ما ذكرت و�سائل �إعالم بريطانية،
الأحد .وقال النا�شط البيئي ديريك
غاو� ،إن  3جمموعات من القطط الربية
الإجنليزية بد�أت بالظهور جمددا ،بعد
اختفائها منذ ما يزيد عن  150عاما،

بح�سب ما ذكرت �صحيفة "الإندبندنت"
الربيطانية .و�أ�ضاف النا�شط البيئي
غاو ،وهو خبري جمال �إكثار الثدييات،
�إنه بد�أ ب�إن�شاء �أول جممع لرتبية القطط
الربية يف مزرعته الواقعة غربي منطقة
ديفون ،جنوب غربي �إجنلرتا .وي�أمل
غاو بعر�ض القطط يف املجمع هذا
العام ،على �أن يتم �إطالقها يف الربية
يف غ�ضون � 3أعوام .ويهدف ديرك �إىل
تربية عدد كاف من القطط الربية
الإجنليزية ،بحيث ي�صار �إىل توليد
نحو  150من �صغار القطط الربية كل
عام.
ي�شار �إىل �أن هذه القطط ال�رش�سة كانت
منت�رشة يف جميع الغابات الإجنليزية
على نطاق وا�سع ،لكنها انقر�ضت يف
�ستينيات القرن التا�سع ع�رش ،بعد
موجات من املطاردة املحمومة وال�صيد
اجلائر لها ،حيث �سجلت �آخر ر�ؤية لها
يف عام .1849

والدة وحيد قرن نادر!!...

�شهدت حديقة حيوان مدينة �شيكاغو
يف والية �إلينوي والدة نادرة لوحيد
القرن الأ�سود ال�رشقي ،هذا النوع من
احليوانات الآيلة لالنقرا�ض التام.
ون�رش ممثلو حديقة احليوانات
الأمريكية اخلرب و�صورا عن "الوالدة
ال�سعيدة" على ال�صفحة الر�سمية
للحديقة يف موقع "تويرت".
و�أجنبت �أنثى وحيد القرن الأ�سود
ال�رشقي ،البالغة من العمر  13عاما
وتدعى كابوكي ،يوم االثنني  20مايو اجلاري �صغريها ب�صحة تامة .و�أرفق اخلرب
ب�صورة للمولود اجلديد يرقد على �أر�ضية القف�ص غري بعيد عن �أمه� .أما ال�صورة
الثانية التي ن�رشها موظفو احلديقة بعد ب�ضع �ساعات من الوالدة فتبني اخلطوات
الأوىل التي يقوم بها ال�صغري .و�شارك موظفو احلديقة ليلة  21من مايو �صورة
جديدة للمولود اجلديد وهو ير�ضع احلليب .والحظ مراقبو احليوانات يف احلديقة
�أن ال�ساعات الـ  24الأوىل بعد الوالدة هي �أكرث فرتة ن�شطة لنموه لذا فهو يحتاج
�إىل اهتمام �إ�ضايف خاللها .و�أحلق وحيد القرن الأ�سود ال�رشقي ،واملعروف �أي�ضا
با�سم وحيد القرن الإفريقي الأ�سود ،بقائمة احليوانات الآيلة لالنقرا�ض ب�سبب
ال�صيد اجلائر للح�صول على قرونها الثمينة.
وانخف�ضت �أعداد هذا احليوان يف العامل ،وفقا لل�صندوق العاملي للحياة
الربية ،يف الفرتة ما بني  1970حتى  1995من � 70ألفا �إىل � 2.4ألف .ويقوم موظفو
املحميات الطبيعية وحدائق احليوان يف العامل ببذل ق�صارى جهدهم للحفاظ على
الأنواع املهددة باالنقرا�ض .لذلك وبف�ضل جهودهم منا عدد حيوانات وحيد القرن
الأ�سود ال�رشقي �إىل � 5آالف يف ال�سنوات الأخرية.

اكت�شافها بالقرب من قرب قدمي يف عام
 .1876وقال معدو الدرا�سة يف الورقة
البحثية�" :إن النبات املدرو�س يحتوي
على ثمار حمراء ولذيذة ،وامل�رصيون
اجلدد كانوا يزرعون البطيخ املع ّدل".
ووجد عامل النبات ال�شهري ،جوزيف
هوكر� ،أوراق البطيخ القدمي يف القرن

التا�سع ع�رش .ويف وقت �سابق من هذا
العام ،ق ّدم مكتبه الواقع يف حدائق
"كيو" بالعا�صمة الربيطانية ،لندن،
عينة �صغرية منها �إىل �سوزان ريرن،
عاملة النبات من جامعة ميونخ .ووجد
زميلها ال�سابق ،غولوم ت�شوميكي،
من جامعة �أك�سفورد ،ت�سل�سال جزئيا
للجينوم �أظهر �أن البطيخ كان مماثال
للنوع الذي ن�شرتيه عادة .ول�سوء
احلظ ،ال تخربنا البيانات بحجم
البطيخ و�شكله ،ولكن �إحدى ال�صور
امل�رصية القدمية ت�شري �إىل �أنه متطابق
تقريبا للأنواع امل�ستهلكة يف يومنا
هذا.
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