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الثمن ( )2نقفة

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

تهنئة الرئي�س ا�سيا�س مبنا�سبة العام امليالدي اجلديد جمعية االطباء تعقد م�ؤمترها الرابع والع�شرين

عقدت جمعية االطباء م�ؤمترها
الرابع والع�رشين يف ا�سمرا.
وقال م�ست�شار وزيرة ال�صحة

الدكتور/م�سماي قربهويت يف امل�ؤمتر
"ان جمعية االطباء ت�سهم يف ادارة
اخلدمات ال�صحية ،وتنظيم الدورات

تنظيم ا�سبوع الطالب يف حقات
يف الداخل

هن�أ فخامة الرئي�س ا�سيا�س افورقي  ،ال�شعب االرتري
واملهجر مبنا�سبة العام امليالدي اجلديد ،متمني ًا عام �سعيد.
او�ضح فيها �أن عام  ،2018عام ت�أريخي متكن فيه ال�شعب االرتري ب�صموده
من اف�شال كل امل�ؤامرات  ،ات�ساق ًا مع التطورات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
التي متر بها منطقتنا والعامل  .وان عام  ، 2019عام ن�ؤكد فيه ون�ضاعف
ثقتنا وارادتنا التي كنا نتحلى بها  ،لتفتح �أمامنا الباب وا�سع ًا لإنطالق
اعمالنا وتنفيذ براجمنا التنموية .
وذكر فخامته ان املرحلة احلديثة  ،جاءت نتاج جهود ال�شعب االرتري
ووفائه  ،واو�صى باحلفاظ على تلك القيم الوطنية النبيلة  ،ونحن نلج
املرحلة احلديثة لتحقيق الغايات العليا املرجوة  ،متمني ًا التوفيق وعام
�سعيد .

عيالبرعد:
مكافحة العادات ال�ضارة

نظم يف مدينة حقات ا�سبوع طالب املرحلة الثانوية بان�شطة ت�ضمنت عرو�ض
فنية وت�شكيلية وريا�ضية وتعريف باملكتبة الرقمية واملعامل  ،باال�ضافة اىل
م�سابقات يف املعلومات العامة واالدب وغريها من املنا�شط.
واو�ضح مدير مدر�سة حقات الثانوية اال�ستاذ /نظر�آب ازازي ان اال�سبوع هدف
متهيد االر�ضية للطالب لتبادل التجارب واال�ستفادة اجليدة من موارد مدر�ستهم
وحميطهم ورفع قدراتهم يف املناف�سة واالبتكار واالبداع وتطوير البحوث
التطبيقية والنظرية.
وقدم اولياء االمور املهتمني برنامج توريث يف املنا�سبة.
وذكر م�س�ؤول التعليم يف مديرية حقات اال�ستاذ� /صالح ابراهيم ان جهود
تقدمي خدمات تعليمية متوازنة حتقق نتائج جيدة ،داعيا لتعزيز م�شاركة
اولياء االمور واجلهات املعنية من اجل حتقيق نتائج اف�ضل.
قدمت يف ختام اال�سبوع اجلوائز وال�شهادات التقديرية للفائزين يف امل�سابقات
وال�رشكاء امل�ساهمني.

الت�أهيلية واجراء الدرا�سات وغريها.
م�ؤكد ًا على اهمية دور جمعية االطباء
يف مهام وزارة ال�صحة.
من جانبه او�ضح رئي�س جمعية
االطباء الربوفي�سور /نقا�سي لأكي
ان ت�أمني �صحة املجتمع من املهام
االولية للجمعية التي تقوم بان�شطة
تو�سيع الع�ضوية واعداد لوائح
اجلمعية وتنظيم الت�أهيل واوراق
الرعاية ال�صحية الآنية.
وذكر بان اجلمعية ا�سهمت يف خف�ض
وفيات االمهات واالطفال و�ضمان
التغطية الوا�سعة للتطعيم وال�سيطرة
على مر�ض ال�سل واملالريا وااليدز
و�ضمان توفري اخلدمات ال�صحية
اال�سا�سية.
وقدمت يف امل�ؤمتر اوراق عمل حول
خمتلف االمرا�ض املنت�رشة يف البالد
و�سبل عالجها  .يجدر بالذكر ان
جمعية االطباء ت�أ�س�ست عام 1994
وت�ضم اكرث من  190ع�ضو.

حاكم االو�سط يلتقي �سكان قاال نفحي

نظم فرع العمل والرعاية االجتماعية فرع اقليم عن�سبا ور�شة عمل يف مدينة
ايدن مبديرية عيالبرعد حول حقوق االطفال ومكافحة العادات ال�ضارة.
هدفت الور�شة التي �شاركت فيها خمتلف اجلهات تبادل التجارب والدفع
بالربامج املو�ضوعة.
حيث بحثت رعاية االطفال املخالفني للقوانني والعناية باالطفال املهملني
من اولياء امورهم وا�سباب اليتم ودور املجتمع لتخفيفه وبرامج تنمية وتطوير
االطفال.
وقال م�س�ؤول العمل والرعاية االجتماعي يف اقليم عن�سبا ال�سيد /قرماي
قرماظيون ان املكتب يقوم مب�ساعدة املحتاجني واملعاقني وااليتام.
وا�شار اىل ان جلان حقوق الطفل املوجودة يف ت�سع مديريات �ستعمل ملكافحة
العادات ال�ضارة .

تهنئة

ي�رس ا�رسة حترير ارتريا احلديثة ان تزف اجمل االماين
وازكى التحيات لل�شعب االرتري مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة
امليالدية والعام امليالدي اجلديد. 2019مع متنياتنا ب�أن
ينعم �شعبنا مبزيد من ال�سالم واال�ستقرار  ،وان يعم ال�سالم
كل منطقة القرن االفريقي والبحر االحمر  ،وكل العامل .
وكل عام وانتم بخري

التقى حاكم االقليم االو�سط اللواء
رم�ضان اولياي يف الثامن والع�رشين
من دي�سمرب �سكان قاال نفحي وبحث
تنفيذ براج التنمية يف عام .2019
وقال "ان ال�سالم واال�ستقرار الكائن
نتاج اجلهد الد�ؤوب ل�شعب وحكومة
ارتريا ،مو�ضحا بان حفاظ ال�شعب
على ال�سالم وامل�ساهمة القوية لبناء

بلده من املهام الآنية.
واو�ضح املدير التنفيذي ملديرية
قاال نفحي ال�سيد/م�سفن قربتن�سائي
يف التقرير الذي قدمه وجود 63
مدر�سة من ريا�ض االطفال وحتى
املرحلة الثانوية ت�ستقبل حوايل 21
الف طالب ،م�شريا اىل تدين امل�شاركة
يف التعليم قبل النظامي.

ويف املجال ال�صحي ذكر ارتفاع
عدد مراجعة احلوامل للم�ؤ�س�سات
ال�صحية ،وتغطية التطعيم لـ
 85%وجناح حملة تطعيم احل�صبة
واحلمرية.
وطالب ال�سكان حلل م�شكلة مياه
عدي قعداد وا�شكاليات املوا�صالت
والكهرباء يف بع�ض القرى.
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فريق اطباء اثيوبي ي�صل ا�سمرا
و�صل فريق اطباء اثيوبي ي�ضم 35
طبيب عمومي  ،وخم�سة اخ�صائيني
وخرباء طب  ،ا�سمرا يف الثالثني
من دي�سمرب لتقدمي خدمات �صحية
جمانية.
وتر�أ�س فريق االطباء نائبة وزير
ال�صحة االثيوبي الدكتورة ليا تاد�سي
وعتدد من امل�س�ؤولني االثيوبيني.
واو�ضحت وزيرة ال�صحة امنة
نور ح�سني يف مرا�سم ا�ستقبال
الفريق الطبي بفندق ا�سمرا بال�س
،ان احلكومتني االرترية واالثيوبية
اتفقتا للعمل امل�شرتك يف خمتلف
املجاالت لتعزيز عملية ال�سالم التي
ت�سري ب�شكل جيد بني البلدين ،تاتي
زيارة فريق االطباء االثيوبي يف هذا
االطار .وذكرت ان االطباء االثيوبيني
�سيعملون مع االطباء االرتريني خالل
الزيارة وتبادل التجارب .من جانبها

و�صفت نائبة وزير ال�صحة االثيوبي
املنا�سبة
الدكتورة ليا تاد�سي
بالتاريخية ،وقالت "ان انتقال ارتريا
واثيوبيا بقيادة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي ورئي�س الوزراء �آبي احمد
اىل مرحلة جديدة لل�صداقة والوئام
يعترب هبة كبرية لل�شعبني االرتري
واالثيوبي ،وان التعاون اجلاري الول
مرة يف املجال ال�صحي يعك�س ح�سن

�إليه مع االحتاد الأوروبي يف نوفمرب،
خ�شية التعر�ض لهزمية كربى يف ظل
رف�ضه من قبل كثري من النواب.
وت�سعى ماي للح�صول على مزيد
من التو�ضيحات من بروك�سل ب�ش�أن
الرتتيبات املرتبطة بحدود �إيرلندا
فيما �أ�شارت �إىل �أن الت�صويت �سيتم يف
الأ�سبوع الذي يبد�أ يف  14يناير.
ويعني ذلك �أن قرار الربملان �سي�أتي
قبل �أ�سابيع فقط من موعد ان�سحاب
بريطانيا من االحتاد الأوروبي املقرر
يف  29مار�س.
واتهم حزب العمال الرئي�سي
املعار�ض ماي بـ"�إ�ضاعة الوقت"
ملحاولة �إجبار النواب على دعم
اتفاقها بدال من املخاطرة بخروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي بدون
و�ضع ترتيبات لذلك.
وقال يونكر "لدي انطباع ب�أن
معظم النواب الربيطانيني ال يثقون

كولومبيا تك�شف خطة
الغتيال رئي�سها
ك�شف وزير اخلارجية الكولومبي
كارلو�س هوملز تروخيلو ال�سبت
املا�ضي خطة الغتيال رئي�س
اجلمهورية �إيفان دوك ،م�ؤكد ًا
اعتقال ثالثة فنزويليني بحوزتهم
"�أ�سلحة حربية" على �صلة
بالق�ضية.
و�أو�ضح الوزير الفنزويلي "لأ�شهر
عدة ،وردت معلومات ا�ستخباراتية
عن هجمات حمتملة �ضد الرئي�س"،
وذلك يف فيديو ن�رش عرب ح�سابات
الوزارة على مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وا�شار اىل اعتقال ثالثة فنزويليني
على �صلة بهذا املخطط بحوزتهم
"�أ�سلحة حربية" ،من دون �أن ي�ضيف
مزيد ًا من التفا�صيل.
ويف ت�رصيح �آخر ،قال تروخيلو
�إن التهديدات م�صدرها "الداخل
واخلارج".

قائد مركز التدريب ب�ساوا يعقد
�سمنار ملنت�سبي اخلدمة الوطنية

عقد قائد مركز تدريب اخلدمة الوطنية العقيد /دب�ساي قدي �سمنار ملنت�سبي
الدفعة  32للخدمة الوطنية  ،تناول برنامج اخلدمة الوطنية ودوره يف تقوية
الهوية الوطنية وتنمية البالد.
وقدم تو�ضيحا م�سهبا عن اهداف اخلدمة الوطنية يف خمتلف املجاالت ،
باعتبارها مهمة هامة للتطوير الفكري وتوعية ال�شباب وتقوية الهوية الوطنية
و�ضمان امن البالد .وقال "ان نقل القيم اىل االجيال احلديثة من اوىل مهام
اخلدمة الوطنية ،مو�ضحا ان البطوالت وال�صمود الذي ابداه ال�شعب االرتري
�ضد امل�ستعمرين والأعداء من القيم التاريخية املفخرة التي يتوجب نقلها
لالجيال".
وافاد بان اعمال البناء عامة واعمال الربامج الوطنية الكبرية وتخزين
املياه وم�ؤ�س�سات اخلدمات االجتماعية والبنى التحتية نتاج وعي وم�شاركة
ال�شباب ،م�ؤكدا العمل اجلاري تطوير قدرات ال�شباب مهنيا واكادمييا ل�ضمان
م�ستقبل البالد .من جانبهم طالب امل�شاركون يف ال�سمنار �رضورة العمل على
ا�ستمرارية مثل هذه ال�سمنارات التنويرية .
اجلوار املتطور والعالقة املندفعة
لالمام .وعلم بان االطباء االثيوبيني
اجلدد اخلم�سة والثالثني القادمني
اىل ارتريا �سيقدمون اخلدمات الطبية
ل�شهرين يف امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية فيفي كل من ا�سمرا باالقليم
االو�سط ،وكرن باقليم عن�سبا
،ومندفرا باالقليم اجلنوبي وقندع
باقليم جنوب البحر االحمر.

املفو�ضية الأوروبية تدعو بريطانيا �إىل "ترتيب �أمورها" ب�ش�أن بريك�ست
حث رئي�س املفو�ضية الأوروب ّية
جان كلود يونكر بريطانيا على
"ترتيب �أمورها بفعالية" ب�ش�أن
بريك�ست ،راف�ضا االتهامات ب�أن لدى
التكتل �أجندة خفية لإبقاء بريطانيا
فيه.
وقال ل�صحيفة "فيلت �إم ت�سونتاغ"
الأملانية "من غري املنطقي �أن يبدو
�أن جزءا من ال�شعب الربيطاين يعتقد
�أن الأمر يعود �إىل االحتاد الأوروبي
لتقدمي حل جلميع م�شكالت بريطانيا
امل�ستقبل ّية".
وا�ضاف "�أدعوهم �إىل ترتيب
�أمورهم بفعالية .قولوا لنا ما الذي
تريدونه .اقرتاحاتنا مطروحة على
الطاولة منذ �شهور".
ويف وقت �سابق هذا ال�شهر� ،أجلت
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي جل�سة ت�صويت يف جمل�س العموم
على اتفاق االن�سحاب الذي تو�صلت
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�إعالن
وي�أتي
بالتزامن
ذلك
توترات
مع
بوغوتا
بني
و كر ا كا �س ،
بعد الطرد املتبادل مل�س�ؤولني
يف البلدين ،وبعد ن�رش رو�سيا
لقاذفات حربية يف فنزويال يف 10
دي�سمرب املا�ضي يف �إطار مناورات
ع�سكرية م�شرتكة بني البلدين.
من جهته ،اتهم الرئي�س
الفنزويلي نيكوال�س مادورو
الربازيل وكولومبيا والواليات
الغتياله.
املتحدة بالت�آمر
ورف�ضت حكومة �إيفان دوك تلك
االتهامات ،و�أكدت �أنها ال تدعم
�أي تدخل ع�سكري يف فنزويال التي
تتقا�سم معها حدود ًا بطول 2200
كيلومرت.
�أما وا�شنطن ف�أ�شارت �إىل �أن "كل

باالحتاد الأوروبي وال�س ّيدة ماي".
ورف�ض رئي�س املفو�ضية الأوروب ّية
اتهام بروك�سل باملماطلة ملنع
بريطانيا من اخلروج من التكتل.
وقال "هناك تلميحات اىل �أن
هدفنا هو �إبقاء بريطانيا يف االحتاد
الأوروبي بكل الو�سائل املمكنة .لكن
هذه لي�ست ن ّيتنا".
و�أ�ضاف "ال نريد �سوى تو�ضيح
ب�ش�أن عالقاتنا امل�ستقبل ّية .نحرتم
نتيجة اال�ستفتاء" الذي جرى ب�ش�أن
بريك�ست يف .2016

وزيرة اجليو�ش الفرن�سية حتتفل بجانب قواتها املنخرطة
باحلرب على داع�ش
حتتفل وزيرة اجليو�ش الفرن�س ّية
فلورن�س باريل بالعام اجلديد �إىل
القوات الفرن�س ّية املنخرطة يف
جانب
ّ
�ضد تنظيم داع�ش.
احلرب ّ
توجهت باريل �إىل قاعدة "ات�ش
و
ّ
اجلوية الأردن ّية التي تنطلق
"5
ّ
منها مقاتالت فرن�س ّية تُ كافح داع�ش
يف �سوريا املجاورة ،ح�سبما ذكرت
وزارة اجليو�ش يف بيان اول ام�س
الأحد.
كذلك تلتقي باريل رئي�س الوزراء
الأردين عمر الرزاز ،وفق البيان.
و�أ�شار البيان �إىل � ّأن "الوزيرة ترغب
بالإ�شادة ب�أولئك الذين يكافحون ليال
نهارا تنظيم داع�ش �ضمن عملية ال�شمال
�ضد
(ا�سم العمل ّية
الع�سكرية الفرن�س ّية ّ
ّ
التنظيم يف العراق و�سوريا)".
واجلمعة كانت باريل قالت �إنه ال

يزال �أمام التحالف الدويل "ملكافحة
الإرهاب" "مهمة ينجزها" بالرغم من
"القرار الثقيل الوقع" الذي اتّ خذه
الرئي�سي الأمريكي والقا�ضي ب�سحب
�ألفي جندي �أمريكي من �سوريا.
رصحت �أنه "يف حني يقول الرئي�س
و� ّ
ترامب �إن داع�ش قد اندثر ،نعترب من
جهتنا �أن �سيطرته على الأرا�ضي مل
تعد كما كانت يف العام ... 2014
و�صحيح �أن نطاق �سيطرته انح�رس
ب�شدة تدريجيا ،لكن ال يزال له جيب
ّ
يقبع فيه اجلهاديون".

ال�صني حتذر من عا�صفة ثلجية "�شديدة"

اخليارات مطروحة" يف التعامل مع
الرئي�س الفنزويلي اال�شرتاكي.
وو�صلت احلكومة اليمينية �إىل
ال�سلطة يف كولومبيا يف �أغ�سط�س
املا�ضي ،ووعد رئي�سها �إيفان
دوك بعزل النظام الفنزويلي الذي
و�صفه بانه "ديكتاتوري" ،كما
تعهد �رضب مهربي املخدرات يف
بلده واجلماعات امل�سلحة املتبقية
فيه.
وكولومبيا هي البلد الأ�سا�سي
الذي ي�ستقبل مهاجرين من فنزويال
هربوا ب�سبب الأزمة االقت�صادية
الأ�سو�أ يف تاريخها .ووفق الأمم
املتحدة ،غادر فنزويال  2,5مليون
�شخ�ص منذ العام .2015

�أ�صدرت ال�سلطات
ال�صينية حتذيرا من
عا�صفة ثلجية يف
�أنحاء البالد ،اول ام�س
الأحد ،مع االنخفا�ض
احلاد يف درجات
احلرارة ،الذي �أدى
�إىل �إغالق بع�ض خطوط
احلديدية
ال�سكك
والطرق و�إلغاء بع�ض
الرحالت اجلوية.
و�أطلق مركز الأر�صاد الوطني
حتذيرا "باللون الأزرق" مع اقرتاب
عوا�صف ثلجية �شديدة من مناطق يف
�أقاليم ت�شجيانغ وجيانغ�شي و�آنهوي
وهونان يف �رشق وجنوب البالد.
وت�سببت درجات احلرارة ،التي
ت�صل مل�ستوى التجمد ،والثلوج
الكثيفة يف تعطل خطوط ال�سكك
احلديدية ،التي تربط �إقليم هونان يف
اجلنوب مبركزي الت�صنيع قوانغت�شو
و�شنت�شن.

ويف �إقليم هوبي القريب ،ا�ستيقظ
عمال قطارات الأنفاق قبل الفجر لإزالة
الثلوج �أمال يف بقاء اخلدمة مفتوحة
خا�صة يف ظل تعليق الرحالت اجلوية
بني مدينتي ت�شانغ�شا ووهان �صباح
اول ام�س الأحد ،لكنها ا�ست�ؤنفت يف
وقت الحق.
ووفقا للمركز ف�إن العا�صفة
�ست�رضب الكثري من املناطق ،الأحد
واالثنني قبل �أن تهد�أ مع بداية العام
اجلديد ،والإنذار باللون الأزرق هو
�أول درجة على نظام التحذير املناخي
املكون من � 4ألوان.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

اليمن :االطراف املتحاربة تنفذ ان�سحابها من ميناء ُ
احلديدة

اليمنيون ال�سبت
احلوثيون
بد�أ
ّ
ّ
املا�ضي االن�سحاب من ميناء
احلُ ديدة يف غرب اليمن مبوجب
التو�صل �إليه يف ال�سويد
اتّ فاق متّ
ّ
مطلع دي�سمرب ،وفق ما �أفاد م�س�ؤول
القوات املوالية
�أممي ،غري � ّأن
ّ
للحكومة �أبدت من جهتها ت�شكيك ًا
حيال هذا االن�سحاب.
وقال امل�س�ؤول الأممي الذي طلب
احلوثيني بد�أوا
هويته � ّإن
ّ
عدم ك�شف ّ
االن�سحاب من امليناء املطلّ على
البحر الأحمر منت�صف ليل اجلمعة
ال�سبت املا�ضيني ( 21,00ت غ ).
من جهته� ،أكّ د م�س�ؤول من
احلوثيني لوكالة "�سب�أ" التابعة
ّ
للحوثيني � ّأن ه�ؤالء بد�أوا "تنفيذ
ّ
املرحلة الأوىل من �إعادة االنت�شار
(االن�سحاب) من ميناء احلديدة".
و�أفادت االنباء يف املكان ب� ّأن
ال يف هذه
احلوثيني نظّ موا حف ً
ّ
املنا�سبة.
لكن م�س�ؤو ً
ال موال ًيا للحكومة
ّ
اليمنية �أبدى لفران�س بر�س
ّ

" ا �ستغر ا ب "
م� ّؤيدي احلكومة
هذه
حيال
ال
اخلطوة� ،سائ ً
"�إىل من عه َد
ملتمر د و ن
( ا
ّ
ثيو ن )
ا حلو ّ
با ملينا ء ،
و كيف ؟ " .
"لقد
و�أ�ضاف
احلوثيون
ا�ستغلّ
ّ
�سيطرتهم على احلُ ديدة من �أجل
البحرية وخفر
ن�رش مقاتليهم يف
ّ
ال�سواحل ،وهذا م�صدر قلق
ال�رشعية".
للحكومة
ّ
بدوره ،قال م�س�ؤول �آخر م� ّؤيد
اليمنية يف بيان � ّإن الأمر
للحكومة
ّ
يتعلّق بـ"حماولة لتغيري معنى
اتفاق" ال�سويد.
التو�صل
وين�ص االتفاق الذي متّ
ّ
ّ
�إليه خالل حمادثات �سالم يف ال�سويد
هذا ال�شهر برعاية الأمم املتحدة
حيز التنفيذ يف
على هدنة دخلت ّ

�أكد الرئي�س التون�سي الباجي قائد
ال�سب�سي �رضورة موا�صلة احلوار بني
كل الأطراف يف تون�س و�إيجاد حلول
جذرية كفيلة بتفكيك عنا�رص الأزمة
ّ
الراهنة االقت�صادية واالجتماعية وما
رافقها من ارتفاع من�سوب االحتقان
والتوتر ال�سيا�سي واتّ خاذ القرارات
ال�شجاعة واجلريئة الكفيلة ب�إعادة
الأمل للتون�سيني و�صيانة امل�سار
الدميوقراطي وحماية الدولة من

الأخطار املحدقة بها.
و�أو�ضح خالل �إ�رشافه على اجتماع
�شارك فيه رئي�سي جمل�س النواب
واحلكومة واالمني العام لالحتاد
العام التون�سي لل�شغل ورئي�س
االحتاد التون�سي لل�صناعة والتجارة
وال�صناعات التقليدية ور�ؤ�ساء
االحزاب والكتل الربملانية الداعمة
للحكومة �أن الو�ضع ال�صعب والع�سري
الذي متر به تون�س ،قد يفرز
تداعيات اقت�صادية واجتماعية و�أمنية
يخ�شى منها م�ستقب ً
ال على تون�س،
ب�سبب الن�سق الت�صاعدي لهذا الو�ضع
املت�أزم.
ودعا الأطراف امل�شاركة يف
االجتماع� ،إىل النظر من منطلق وطني
ومراعاة م�صلحة الدولة ،ولي�س من
منطلق �سيا�سي ب�سيط ،ال �سيما �أن
الدولة تعي�ش يف و�ضع جغرايف-
�سيا�سي و�إقليمي ومايل �صعب يجب

�أخذه يف االعتبار ،معرب ًا عن الأمل
يف �أن يتم جتاوز الأزمة الراهنة.
على �صعيد �آخر� ،أوقف الأمن
التون�سي يف حمافظات �سو�سة
و�صفاق�س ونابل  15مهاجر ًا غري
�رشعي كانوا ي�ستعدون للتوجه �إىل
ال�ضفة الأخرى من البحر الأبي�ض
املتو�سط .و�أو�ضحت وزارة الداخلية
التون�سية يف بيانني منف�صلني اول من
�أم�س� ،أنه مت �إيقاف املهاجرين يف
عمليات منف�صلة على �شواطئ مدينة
اكودة يف حمافظة �سو�سة و�شواطئ
حمافظة نابل وجزيرة قرقنة يف
�صفاق�س وهم ي�ستعدون الجتياز
حدود تون�س خل�سة باجتاه الأرا�ضي
الإيطالية ،وقد مت خاللها م�صادرة
مركب ترفيهي جمهز مبحرك وزورق
مطاطي و�سيارتني .و�أ�شارت �إىل �أنه
مت التحفظ على املهاجرين التخاذ
الإجراءات القانونية يف �ش�أنهم.

اتفق العراق والأردن على تعزيز
التعاون يف عدد من املجاالت احليوية
يف ختام زيارة رئي�س الوزراء الأردين
عمر الرزاز �إىل بغداد حيث التقى
نظريه العراقي عادل عبداملهدي.
وجرى خالل لقاء عبداملهدي
والرزاز بحث امللفات ال�سيا�سية
واالمنية واالقت�صادية و�سبل تعزيز
التعاون امل�شرتك يف املجاالت التي
تخدم م�صالح ال�شعبني العراقي
والأردين  .ويف ختام االجتماع ،قال
عبداملهدي �إن "املباحثات مهمة جدا
لتحقيق خمرجات حقيقية و�إحراز
تقدم �إ�ضايف يف العالقة بني البلدين

ال�شقيقني اجلارين ،ونحن نعتز
بعالقتنا مع الأردن و�شعبها العزيز
ونعترب امللك عبدالله بن احل�سني
�أخ وع�ضيد وحليف ،وي�سعدنا �أن
تتطور العالقات العراقية الأردنية
ب�شكل �أكرب لنحقق تطلعات �شعبينا
يف حتقيق �أمننا امل�شرتك واملزيد
من اال�ستقرار واالزدهار االقت�صادي
وجتاوز ال�صعوبات".
من جهته ،قال الرزاز �إن "امللك
عبدالله الثاين وجهنا لفتح الأبواب
م�رشعة للتعاون مع العراق ال�شقيق
وتقدمي كل ما ن�ستطيع يف جميع
املجاالت" .واتفق اجلانبان على

العديد من النقاط احليوية،
يف قطاعات النقل وال�صناعة
والطاقة
واملالية
والتجارة
والزراعة واالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات.

ح�صد حزب «جبهة التحرير
الوطني» احلاكم يف اجلزائر،
غالبية مقاعد جمل�س الأمة اجلزائري
يف االنتخابات الن�صفية التي �أجريت
اخلمي�س املا�ضي ،وفق ما تبني من

عملية الفرز التي �أجريت حتت
�إ�رشاف ق�ضاة.
وذكرت الإذاعة اجلزائرية
الر�سمية � ،أن «جبهة التحرير
الوطني» ح�صلت على غالبية
�أ�صوات الأع�ضاء يف جمال�س
والبلديات،
املحافظات
الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم ،
خالل انتخابات التجديد
الن�صفي لأع�ضاء جمل�س الأمة،
متبوعة بـ «التجمع الوطني
الدميوقراطي».
«جبهة
امل�صادر�أن
و�أ�ضافت
التحرير الوطني» ح�صلت على 29
مقعد ًا ،فيما ح�صل «التجمع الوطني

 18دي�سمرب يف احلديدة.
وتدخل عرب ميناء مدينة احلديدة
واملواد
امل�ساعدات
غالبية
الغذائية التي يعتمد عليها ماليني
ال�سكان يف اليمن.
وي�سيطر احلوثيون منذ 2014
على احلديدة التي حتاول القوات
احلكومية ا�ستعادتها منذ �أ�شهر
بدعم من التحالف الع�سكري بقيادة
ال�سعودية.
املوالية
القوات
والتزمت
للحكومة باالن�سحاب من �أجزاء من
املدينة كانت قد �سيطرت عليها.

ال�سب�سي ي�ؤكد �ضرورة موا�صلة احلوار حلل الأزمة يف تون�س

العراق والأردن ..اتفاقات لتعزيز العمل امل�شرتك

اجلزائر :فوز احلزب احلاكم باالنتخابات الن�صفية ملجل�س الأمة
الدميوقراطي» على  11مقعد ًا.
ونالت «جبهة القوى اال�شرتاكية»
مقعدين ،وح�صلت «جبهة امل�ستقبل»
هي الأخرى على مقعدين.
ومن املقرر �أن يعلن املجل�س
الد�ستوري عن النتائج الر�سمية
والنهائية بعد � 72ساعة من تلقيه
الطعون يف �ش�أن هذه االنتخابات.
ويذكر �أن االنتخابات الن�صفية
م�ست  48مقعد ًا من جمموع 144
مقعد ًا يت�شكل منها جمل�س الأمة،
فيما يخول الد�ستور اجلزائري،
رئي�س اجلمهورية تعيني ثلث العدد
من ال�شخ�صيات البارزة والكفاءات
من �شتى االخت�صا�صات واملجاالت.

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

العدد ()70

كلمة
التحرير

عام جديد ميمون

�إن منطقتنا ،منطقة القرن الإفريقي ،ظلت هدف ًا م�ستغ ً
ال من قبل القوى
الأجنبية ومرتع ًا لل�سيا�سات اخلارجية لثالث فرتات زمنية مدتها ثمانون
عام ًا ،حيث عانت هذه املنطقة من احلروب وال�رصاعات الدامية� ،إ�ضافة �إىل
الأزمات ال�سيا�سية والأمنية .ويف �سياق هذه الظروف الآنية ،ومبا �أن امل�صالح
الإ�سرتاتيجية واجليو�سيا�سية للدول الكربى ،كانت �آنذاك مرتكزة على عدم
منح �إرتريا حق تقرير م�صريها ،كونه ال يخدم م�صالح تلك الدول ،قام ال�شعب
الإرتري بخو�ض حروب حترير دامية وطاحنة دامت ثالثني عام ًا ،من �أجل
ت�أكيد حقه املغت�صب بقوة �ساعده ،حيث �إ�ضطر ال�شعب الإرتري لدفع ت�ضحيات
غالية يف �سبيل التحرير والإ�ستقالل.
وبعد �أن �أكد ال�شعب الإرتري �سيادته ،وعلى �أنه �شعب قل نظريه بتاريخه
وبطوالته التي يعتز بها ،ف�إنه مل تتح له الفر�صة لبناء وطنه الذي حرره،
والذي دفع من �أجله الغايل والنفي�س .واجه ال�شعب الإرتري خالل الع�رشين
�سنة املا�ضية� ،شتى �صنوف العدائيات وامل�ؤامرات التي حيكت �ضده م�ستهدفة
بدء من احلروب املفتوحة
طم�س هويته والتغول على �سيادته ،وعرقلة تطورهً ،
وو�صو ًال �إىل ن�سج خمتلف امل�ؤامرات ال�سيا�سية والإقت�صادية الظاهرة والباطنة
�ضده ،بالإ�ضافة �إىلحماوالت �إخ�ضاعه و�إركاعه بقرار احلظر اجلائر وغري
ال�رشعي وت�شتيت �صفوفه...وهلم جرا� .إال �أن كل تلك امل�ؤامرات والعدائيات
تك�رست على �صخرة �صمود ال�شعب الإرتري ،وبطل مفعولها.
لقد كان عام  ،2018عام ًا مميز ًا وتاريخي ًا ،حيث �أن ال�شعب الإرتري قاوم
بت�صديه و�صموده تلك اجلرائم وال�رشور ،وخرج منها منت�رص ًا وقد اظهر مدى
قوته و�صربه.
يف وداعنا لهذا العام� ،شهدنا نهاية حالة الالحرب والال�سلم بني �إرتريا
و�إثيوبيا ،والتي �إ�ستمرت لأكرث من ع�رشين عام ًا ،ودخلت منطقتنا بالكامل
مرحلة جديدة ،كما مت رفع احلظر الظامل وغري القانوين ،الذي فر�ض على
�إرتريا بالقوة� ،إ�ضافة �إىل ن�شوء العديد من التطورات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
على ال�صعيد الإقليمي والدويل .فعام  ،2018بالفعل كان عام الفخر والن�رص
لل�شعب الإرتري الذي جتلى ب�أبهى �صوره.
وكما ر�أينا بالفعل ،ف�إن مرحلة الإ�ستقالل ،متام ًا مثل م�سرية الن�ضال الذي
خي�ض لتحقيق الإ�ستقالل ،دفعت من �أجله ت�ضحيات ج�سيمة ،تطلب معها
ال�صرب وال�صمود .وفوق ذلك كله ،متكنا من حماية وطننا والدفاع عنه ،عرب
قيمنا وتاريخنا الذي نعتز ونفتخر به على الدوام .وبالرغم من كل امل�شاكل
وحمدودية ثرواتنا ،متكنا من بناء �أ�س�س قوية لوطن متقدم عرب تنفيذ برامج
التنمية الإ�سرتاتيجية واحليوية .ويف املرحلة املا�ضية التي تطلبت منا
�صمود ًا قوي ًا� ،إ�ضافة �إىل التطورات التي عملنا على متهيدها ب�أر�ضية �صلبة
لل�سري فوقها بثبات ،متكنا يف النهاية من العبور نحو مرحلة جني ثمار
�صربنا و�إجتهادنا.
�إن ال�رس الذي مكننا من التغلب على الفنت املتوترة التي واجهناها ب�صرب
و�صمود لثالث فرتات زمنية ،ومكننا �أي�ض ًا من �أن ن�صل �إىل بر الأمان وال�سالم،
كان بف�ضل قوتنا الذاتية من الأ�سا�س .فخطنا التحرري امل�ستقل ،هو امل�صدر
الأ�سا�سي للإحرتام .وب�إمياننا ،وتوحيد �صفوفنا وحتلينا بال�صرب والتحمل
دوم ًا ،متكنا من ك�رس �شوكة العدائيات ،وخرجنا منها منت�رصين ال حمالة.
ونتيجة لذلك ،ومع الأخذ يف الإعتبار وجود حتديات م�ستقبلية ،ف�إننا الآن
على م�شارف الولوج نحو العام اجلديد  ،2019و�أمامنا الآمال امل�رشقة
والفر�ص التي ميكننا حتقيقها .وبالت�أكيد� ،سيكون العام اجلديد ممهد ًا
ملرحلة من الإزدهار ،الذي يكلل جهدنا وعملنا .ومبا �أن �شعب �إرتريا� ،شعب
كادح وجمتهد ،ف�إننا نتوقع ان يحقق امانيه باجلد والعمل ،فهنيئ ًا لل�شعب
الإرتري ال�صامد والبا�سل ،مبنا�سبة حلول العام اجلديد!!.

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
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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دور التعليم يف حت�سني احلياة االقت�صادية للمتعلمني
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
ت�ؤكد البحوث والتجارب العلمية
املعنية بالبحث والتق�صي عن العالقة
اخلا�صة بالدخول الفردبة واجلماعية
يف خمتلف ا لبلدان  ،ومدى علوه
ونزوله بوجود الت�أثري املبا�رش للتعليم
على دخول الأفراد واجلماعات يف �آن
واحد  ،وهو �أنه كلما تقدم الفرد يف
التعليم والتدريب  ،واكت�سب املهارات
واخلربات العلمية والعملية  ،كلما
�أدى ذلك �إىل رفع امكانياته يف االبتكار
والإبداع واخللق ورفع عنده م�ستوى
الثقة بالنف�س ملمار�سة خمتلف الأن�شطة
العلمية واالقت�صادية املبنية على �أ�س�س
علمية  ،مما ميثل دافعا نف�سيا وقوة
عقلية وج�سمية كبرية  ،مما ي�ساهم
�إيجابا يف دخله اليومي وي�ؤدى �إىل
حت�سني م�ستواه املعي�شي ،وينقله من
ان�سان م�ستهلك �إىل عن�رص فعال منتج
ومبدع  ،ومن �إن�سان ينتظر العطايا
والهبات من الآخرين � ،إىل �إن�سان مثمر
 ،ومن �إن�سان معتمد على طريقة واحدة
لك�سب العي�ش �إىل �إن�سان متعدد املواهب
ومتطور القدرات والكفاءات الإبداعية
 ،ومن �إن�سان منغلق على بيئة حملية
مت�أخرة واحدة � ،إىل �إن�س�سان مطلع
على �أحوال العامل وم�ستفيد من خربات
ومهارات ومعلومات حملية وعاملية ،
وبذلك ي�صبح التعليم �أداة فعالة لبناء
الإن�سان لي�س فقط من الناحية العلمية
 ،بل و�أي�ضا من الناحية املهارية
ملمار�سة �أف�ضل الطرق و�أكرثها جدوى
لتحقيق الرفاهية الإقت�صادية  ،مما
ي�ساهم بدوره يف رفع الدخل املجتمعي
وبالتايل يف ازدياد الن�سبة املئوية
لن�سبة العمالة بالبالد لتحقيق النمو
االقت�صادي على امل�ستوى القومي �أو
الوطني ،
وتدلل الدرا�سات والبحوث على ما
نقول ب�أمثلة حية متمثلة يف كثري من
الدول يف عامل اليوم  ،وهو �أن جميع
الدول التي متكنت من تعليم وتخريج
�أكرث من ن�صف �سكانها وت�سليحهم بالعلم

واملعرفة يف وقت مبكر ( �أي
�أنها متكنت من ت�أهيل القوى
الب�رشية فيها) قد متكنت يف
الوقت ذاته من حتقيق معدالت
عالية من النمو الإقت�صادي ،
والعك�س �صحيح متاما � ،أي �أن
الدول التي مل تتمكن من تعليم
وت�أهيل مواطنيها وت�سليحهم
ب�سالح العلم واملعرفة ،
ف�شلت �أي�ضا يف حتقيق النمو
الإقت�صادي والتقدم العلمي ،
كما ف�شلت يف حتقيق التما�سك
الإجتماعي بني مواطنيها لقلة
معارفهم ووعيهم العلمي
الذي بال�رضورة يعترب عامال
م�ؤديا �إىل النق�ص يف الوعي
الوطني والتما�سك الإجتماعي
 ،.......وهذا ما ي�ؤكد
وجود العالقة املتبادلة بني التطور
وكذلك
العلمي والنمو الإقت�صادي
الوعي الوطني والتما�سك االجتماعي
 ........الخ.
هذا ويقا�س النمو الإقت�صادي يف بلد
ما يف ازدياد ن�صيب الفرد من الدخل
العام مق�سوما على عدد ال�سكان فيها
� ،إ�ضافة �إىل ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل معادال بالقوة
للعملة املحلية مقارنة
ال�رشائية
بالعمالت العاملية املوجودة .
�إن م�ؤ�رش ن�صيب الفرد وحده غري
كايف لتحديد الرفاهية املادية للفرد
�إذ �إن هناك العديد من امل�آخذ على هذا
امل�ؤ�رش منها �صعوبات تتعلق بالبيانات
الإح�صائية ف�ض ً
ال عن �إن املتو�سط وحده
يخفي عدم العدالة يف توزيع الدخل،
لكنه يبقى احد امل�ؤ�رشات املهمة على �أن
يرافقه كيفية حتقيق العدالة يف توزيع
الدخل على فئات املجتمع املختلفة .
كما يقا�س مدى تقدم �أو ت�أخر الدول
اقت�صاديا مبدى تقدمها وتطورها يف
جماالت التعليم املختلفة بدءا مبرحلة
التعليم ما قبل املدر�سي ومرحلة
الأ�سا�س واملرحلة الثانوية ومرحلة

التعليم العايل مبختلف جوانبه املهني
وال�صناعي واالكادميي .........الخ
كالتايل -:
 1التعليم ما قبل املدر�سي -:وت�أتي �أهمية التعليم ما قبل املدر�سي
يف هذا ال�سياق على �أنها هي املفتاح
اال�سا�سي الذي يتحكم فيما يتلوها من
املراحل التعليمية الأخرى  ،وبقد ر
�أدائها وكفاءتها يتحقق تعليما ناجحا
ونه�ضة علمية واقت�صادية  ،و�إذا �ضعف
�أدائها قدمت �شكال م�شوها من التعليم
الذي ال ي�ؤهل �صاحبه للمناف�سة العلمية
بكالفاءة واالقتدار املطلوبني .
.
 الإملام بالقراءة والكتابة :�إن معدالت الإملام بالقراءة والكتابة
عند الكبار يف الدول النامية متباينة
 ،فهي ال ترتقي �إىل
م�ستويات عليا بل بالعك�س فهي
متدنية جدا يف بع�ضها .
ولتقدير امل�ستوى املعريف للكبار فقد
مت اعتماد مقاربتني الأوىل على معدالت
�سنني الدرا�سة خالل � 19سنة �أو �أكرث
من �سنوات الدرا�سة ال�سابقة  ،بحكم
�إن كبار اليوم هم �أطفال البارحة اللذين
دخلوا املدر�سة منذ عدة �أعوام ،
هذه
�شملت
وبذلك
املقاربة الكبار ممن تراوح
�أعمارهم  45 – 19عام
كحد �أدنى
و65 - 30عام كحد �أق�صى
 ،وتو�ضح املعطيات
املتاحة التقدم امل�ستمر
لهذا املعدل يف جممل
الدول النامية التي
تتوافر لها معطيات
�إح�صائية دقيقة  ،وقد
تراوح الو�سيط العام
ملعدل �سنوات الدرا�سة
املرتقبة ملجمل الدول
النامية بني 50 1- 5
عام .ففي جمال الإملام
بالقراءة والكتابة للكبار

تربز الآثار الوا�ضحة ب�شكل جلي حلجم
ون�سبة الإنفاق العايل
على التعليم يف بع�ض البلدان النامية
يف زيادة ن�سبة الإملام
املتمثلة
بالقراءة والكتابة للكبار لل�سنوات
بني ( ، )56 15-وتظهر احلالة
عك�سية يف بع�ض منها  ،فبالرغم من
ن�سب الإنفاق الكبرية على التعليم ،
ف�إن الناجت املحلي الإجمايل ال يتنا�سب
وحجم القادرين على القراءة والكتابة
� ،إذ تقدر ن�سبة الإملام فيها مب�ستويات
�ضعيفة ،
وقد ظهر جليا ب�أن بع�ض الدول
العربية مثل ال�سعودية وبالرغم من �أ
ن ن�سبة �إنفاقها على التعليم من الناجت
املحلي الإجمايل هي الأكرب  ،قد
بلغت ن�سبة �إنفاقها
 ) %6.9(.من الدخل القومي ،
مما يعني �إن م�ؤ�رش ن�سبة الإنفاق على
التعليم فيها هي الأعلى .
التعليم العايل التقني  -:مبا �أن هذا
املجال يعترب حديثا على امل�ستوى
العاملي ،
ف�إنه بالطبع الزال ينتظر منه حتقيق
الكثري من التقدم يف الدول النامية  ،وهو
�أن م�ستوايت التطور والنمو الإقت�صادي
الميكن �أن تتحقق مبعزل عنه متاما ،
فهو بال �شكل �أحد العنا�رص �أو الأعمدة
التي يقوم عليها النمو االقت�صادي ،
وبال�رسعة املطلوبة .
ويف جمال التعليم العايل التقني
فان ن�سبة االنت�ساب يف الدول النامية
تختلف من دولة �إىل �أخرى  ،فهي ترتاوح
بني م�ستويات متو�سطة و�ضعيفة جدا .
ويرتكز امللتحقون بالتعليم العايل
يف املجال التقني على م�ستوى ال�شهادة
اجلامعية الأولية  ،ويبلغ متو�سط ه�ؤالء
ن�سبة قليلة
وال يلتحق بالدرا�سات العليا يف هذا
املجال غري ن�سبة �ضئيلة جدا من الطلبة
كنتيجة طبيعية حلداثة هذا الق�سم يف
جامعات تلك الدول ب�شكل اليتنا�سب
وحاجة تلك البلدان من هذا التخ�ص�ص .
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من هنا وهناك
القارئ الكرمي �صفحة من هنا وهناك �صفحة منوعة ،جتمع ما بني احلقائق العلمية
واالكت�شافات واالبتكارات �إ�ضافة اىل مفاكهات ،و�إجتماعيات تتعلق بحياتنا اليومية لذلك
بادر بامل�ساهمة بكل ما لديك من موا�ضيع ومقرتحات ،حتى تتمكن من امل�ساهمة يف �صفحتك
بكل ما هو مفيد لنا.

تفاج�أ الأطفال يف م�ست�شفى "نورث وي�ست" وا�شنطن الأربعاء ،بزيارة "غري متوقعة" ،من
"�أوباما نويل" ،وهو الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما مرتديا قبعة بابا نويل.
وقام �أوباما بزيارة عدد من الأطفال املر�ضى يف قاعة اللعب ،و�أعطاهم عددا من الهدايا
املختلفة ،قبل �أن يتوجه لإجراء زيارات فردية مع املر�ضى و�أهاليهم يف غرفهم اخلا�صة،
وفقا ل�صحيفة "وا�شنطن بو�ست".
وظهر �أوباما وهو يقدم الن�صيحة لإحدى املر�ضى التي قالت له �أنها قلقة من دخول الثانوية
العامة العام املقبل ،ويطمئنها ب�أن ال�شعور هذا طبيعي ،وكل الأطفال ي�شعرون به.
و�شكر �أوباما العاملني يف امل�ست�شفى على تفانيهم يف العمل ،يف وقت العطالت الر�سمية
ب�أعياد امليالد ،كما �سجل ر�سالة عن طريق الفيديو ،لكل املر�ضى الذين مل يت�سن له
مقابلتهم.
وجاءت زيارة �أوباما مفاجئة ،من دون �سابق �إنذار� ،إال �أن اخلرب انت�رش ب�رسعة خالل مدة
زيارته ،حتى جتمع ح�شد �صغري من الأطباء واملمر�ضات والعاملني يف امل�ست�شفى الذين
قاموا بتحية الرئي�س ال�سابق

يان�صيب "ميغا مليونز" بدون فائز ..وزيادة قيمة اجلائزة الكربى

قال القائمون على يان�صيب "ميغا
مليونز" ،الأربعاء املا�ضي� ،إن اجلائزة
وقيمتها  321مليون دوالر ،وهي الأكرب على
الإطالق خالل عيد امليالد ،مل يفز بها �أحد،
فيما منا حجم اجلائزة الكربى التي �سيتم

ال�سحب عليها يف وقت الحق هذا الأ�سبوع.
وذكر امل�س�ؤولون عن اجلائزة� ،أن �أحدا مل
ي�شرت بطاقة عليها �أرقام  2و 8و 42و 43و 50
بالإ�ضافة �إىل كرة ميغا رقم  6وهي الأرقام
التي مت �سحبها ليلة عيد امليالد.
وزادت قيمة اجلائزة الكربى �إىل 348
مليون دوالر و�سيتم ال�سحب عليها يوم
اجلمعة ،وفق ما نقلت رويرتز.
وهذه خام�س مرة يقام فيها ال�سحب على
جائزة ميغا مليونز يوم عيد امليالد ومل يفز
�أحد يف �أي من املرات اخلم�س.
وتباع بطاقات اجلائزة يف حمالت البقالة
و�أك�شاك بيع ال�صحف يف  44والية �أمريكية
ووا�شنطن وجزر العذراء.

هدايا بابا نويل يف تايالند توزعها الفيلة

دايا بابا نويل يف
تايالند توزعها الفيلة
تزينت بع�ض الأفيال،
يف تايلند بزى بابا
نويل ،ال�ستقبال �أعياد
امليالد ،وطافت الأفيال
بزى �أعياد امليالد،
مدار�س عديدة ،و�سط
حالة من البهجة لأكرث
من �ألفي طفل

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

ت�صرف ملوظفيها رواتب م�ضاعفة ..ثم ت�صدمهم

يف مفاجئة �سعيدة قبل عيد امليالد،
ح�صل  4300موظف �سوي�رسي ب�رشكة
"�أك�سا" الفرن�سية للت�أمني على مثلي
راتبهم املعتاد يف �شهر دي�سمرب ،لكن
�رسعان ما تبددت �سعادتهم عندما
عرفوا �أنه لن ُي�سمح لهم باالحتفاظ
باملال الزائد.
وقالت "�أك�سا" �إن اخلط�أ ،الذي
كتبت عنه �صحيفة تاجي�س� -أنت
�سايجر اليومية و�أكدته �رشكة التامني
 ،حدث ب�سبب خط�أ وقع بني ال�رشكة والبنك الذي يتوىل حتويل الرواتب .وللموظفني حرية
االختيار بني �إعادة املال �أو اعتباره �أجرا مقدما عن �شهر يناير.
ومل تك�شف "�أك�سا" على الفور حجم املبلغ الذي دفعته باخلط�أ ،لكن بناء على متو�سط
الأجور يف �سوي�رسا ،الذي يقدر بنحو � 85ألف فرنك �سوي�رسي �سنويا ،قد يكون املبلغ الزائد
�أكرث من  30مليون فرنك �سوي�رسي ( 30مليون دوالر).
وقال متحدث با�سم "�أك�سا" لل�صحيفة "كان من املمكن �أن يحدث ما هو �أ�سو�أ� ...أهم �شيء
هو �أن جميع املوظفني ح�صلوا على راتب �شهر دي�سمرب قبل عيد امليالد".

الديوك" تف�سد احتفاالت الربيطانيني بـ"الكري�سما�س"

واجهت �سل�سلة من املتاجر
الربيطانية �سيال من ال�شكاوى
واالنتقادات ،بعدما �أف�سدت
احتفاالت "الكري�سما�س" عند
ع�رشات العائالت ب�سبب
"ديوك رومية فا�سدة".
وقالت �صحيفة "املريور"
الربيطانية �إن عائالت
تعر�ضت ملوقف حمرج بعدما
دعت �أ�صدقاءها وجريانها
لالحتفال بعيد امليالد ،قبل �أن جتد نف�سها "متورطة" يف جلب دجاج فا�سد.
و�أو�ضح امل�صدر �أن عددا من الربيطانيني يف جميع �أنحاء البالد وجهوا ،يف تغريدات على
تويرت ،انتقادات �شديدة اللهجة ملتاجر �ألدي وتي�سكو وموري�سونز و�سين�سربي ب�سبب بيعها
دجاجا فا�سدا ،وقالوا �إنهم �أحرجوا يف اليوم الأكرث �أهمية يف العام.
ون�رش عدد منهم �صورا على ح�ساباتهم ال�شخ�صية على تويرت ،تظهر "ديوكا رومية" متعفنة
وفا�سدة ،على الرغم من �أن مدة �صالحيتها مل تنته بعد.
وقال �أحدهم "�شكرا تي�سكو على �أف�ضل عيد ميالد على الإطالق ..دجاج معفن مثري
لال�شمئزاز".
وذكر �آخر ،مع الإ�شارة �إىل �رشكة موري�سونز "دفعت  20جنيها �إ�سرتلينيا من �أجل الدجاج
قبل �أن �أجده فا�سدا ..احتفاليتنا بالكري�سما�س ُد ّمرت"

عراكبابا نويل" يرعب الأطفال ويك�شف "احلقيقة ال�صادمة"

فتحت ال�رشطة الأوكرانية حتقيقا يف
عراك قوي اندلع بني رجلني يرتديان
املالب�س التقليدية لبابا نويل يف �أحد
�شوارع مدينة �أودي�سا� ،أ�سفر عن �إرهاب
املارة ،ال �سيما الأطفال.
ويظهر مقطع م�صور ن�رشته �صحيفة
ُ
"ديلي ميل" الربيطانية ،امل�شاجرة
بني ال�شخ�صني ،وتبادلهما لل�رضبات
واللكمات .ويقول �شهود عيان �إن املعركة
بد�أت عندما تقدمت فتاة �صغرية اللتقاط �صورة مع بابا نويل حتت �شجرة عيد امليالد يف �شارع
ديريبا�سيف�سكا.
يف هذه اللحظة ،اقرتب بابا نويل الآخر من مناف�سه ،وطلب منه "املغادرة يف احلال" ،ح�سب "ديلي
ميل" .فقرر الأول ،وهو يف اخلم�سينات من عمره ويبدو �أن لديه خلفية عن الريا�ضيات القتالية،
العراك مع الآخر .وجترد بابا نويل الآخر البالغ من العمر  20عاما ،من مالب�سه احلمراء ال�شهرية،
حتى يتمكن ب�سهولة من توجيه اللكمات خل�صمه
وحاول ال�سكان املحليون ،وبع�ضهم �أطفال ،التدخل لإحالل ال�سالم بني ال�شخ�صني ،لكنهم ف�شلوا يف
ذلك ،حتى و�صلت ال�رشطة �إىل املوقع.و�سيطرت حلظات من الرعب على املارة يف ال�شارع احليوي،
خا�صة بني الأطفال الذين لديهم �صورة م�رشقة عن بابا نويل.لكن العراك والألفاظ النابية بني
املتنكرين يف زي "�سانتا كلوز" كانت مبثابة ال�صدمة ،التي فاج�أتهم بحقيقة ال�شخ�صية التي تهل
على العامل يف كل وقت من هذا العام احتفاال بعيد امليالد.
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ال�سردية فى �شعر التقرى الغنائى
"حول غي�سكو" البراهيم قورت منوذجاً
Narrativity in Tigre lyrics
بقلم� :سعد رم�ضان
اجلزء الأول

مقدمة:
ال�شعر جن�س ادبى وكذلك احلكى (الرواية
والق�صة) جن�س ادبى �آخر ولكل منهما جماله
وتقنياته .اى ان هنالك ما يجعل ال�شعر �شعرا
والق�ص ق�ص ًا ويجمع بينهما االدبية اى كونهما
اعما ًال ادبية .وكل منهما قد يتناول ق�ضايا
المتناهية العدد ،وبالتاىل قد تكون هنالك ق�ضايا
م�شرتكة مما ي�ؤدى اىل التداخل بينهما ،دون ان
يفقد كل منهما ال�سمات التى متيزه عن الآخر.
ولكن هنالك امر اخر يجمع بينهما وهو ما نحن
ب�صدد معاجلته اى ال�سردية .فما هى ال�سردية؟ وما
هى عنا�صرها؟ وبالتاىل بنيتها ؟ وما هى تقنياتها ؟
وكيف توظف الق�صيدة ال�سردية ،وماذا ت�ضيف
ال�سردية اىل الق�صيدة ،وكيف وظفت ال�سردية فى
�شعر التقرى الغنائى ب�شكل عام وفى اغنية "حول
غي�سكو" البراهيم قورت ب�شكل خا�ص؟.
والبد ىل بادئ ذى بدء ان انوه ان هذه الدرا�سة
تركز على التقنيات ولي�س امل�ضمون وانها درا�سة
حمايثة ت�ستنطق الن�ص ال �سواه .و ان ا�سدى
واجب ال�شكر للمبدع ابراهيم قورت الذى قام
بتملية االغنية على و�شرح ما ا�ستع�صى على فهمه
من الكلمات العبارات ،وقد جتنبت ان اخو�ض معه
فى حديث عن حكاية هذه االغنية ودوافع منا�سبة
كتابتها وعن كونها من بنات خياله ام لها ن�سيب من
الواقع.
مفاهيم ال�رسد وال�رسدية وال�شعر
ال�رسدى:
لغة :ال�رسد له معانى متعددة تفيد
متابعة احلديث �ضمن ترتيب معني وفى
�سياق معني وبالتاىل فهو لي�س جمرد
اخبار .ولكلمة ال�رسد نف�س املعنى فى
لغة التقرى ،اذ اذا قال �شخ�ص لآخر "
ايت�رسد اقلييى" فهو يعنى التنمق ىل
حديثك او التتفنن فى قول احلديث.
فحتى "ال�سريدايت" يبدو �سميت كذلك
النها ت�رسد احلديث عن ما يبدو لها من
حياة ال�شخ�ص.
ا�صطالح ًا :ال�رسد هو احلكى القائم
على وجود ق�صة او احداث ولي�س جمرد
معلومات ،وطريقة معينة حلكى الق�صة
 ،فالعبارة " مات امللك ثم ماتت امللكة"
لي�ست �رسد ًا ،اما العبارة "مات امللك ثم
ماتت امللكة حزن ًا عليه " فتعترب �رسد ًا.

ال�رسدية :ال�رسدية هى
العلم الذى يدر�س القوانني
الداخلية للعمل االدبى وهى
الغنى عنها لكل حتليل
حمايث.
ورغم تنوع احلقل الدالىل
لل�رسد ،اال انه من الوا�ضح
ان ال�رسد هو احلكى اى
ق�ص احداث متتالية
�سواء كانت حقيقية
او خيالية ،اذن
ال�رسد هو احلكى
او الق�ص اما
فهى
ال�رسدية
طريقة اوتقنية
�رسد االحداث.
ال�شعر ال�رسدى:
هو ال�شعر الذى
على
يحتوى
حكاية او حدث
ويتو�سل تقنيات
ال�رسد فى حكيها
 ،كل ذلك دون ان يفقد �شعريته.
ان احلكاية كت�سل�سل زمنى "كرنولوجى"
جلملة من االحداث ميكن ان تروى او
ت�رسد بعدة طرق ،وتنوع طرق ال�رسد
هذه والتقنيات امل�ستخدمة ومدى متكن
ال�سارد منها هو الذى يفرق بني عمل
حكائى و�آخر من حيث اجلودة .وتعدد
طرق ال�رسد وتقنياته يف�ضى بنا اىل
تعدد فى البنية ال�رسدية.
البنية ال�رسدية ماهيتها ومكوناتها:
من الناحية اللغوية البنية – اية بنية
 هى اقامة ال�شئ على هيئة معينة مثلاقامة البناء ومن الناحية اال�صطالحيةً
هى عبارة عن العالقات القائمة بني
جمموعة من العنا�رص .وبالتاىل فان
البنية ،كل م�ؤلف من جمموعة عنا�رص
ترتابط وتتما�سك فيما بينها .والبنية
ال�رسدية هى احلبكة عند "فو�سرت"
والتتابع وال�سببية عند "بارت" .وقد
در�س النقد االدبى احلديث البنية
ال�رسدية للحكاية ،من حيث عنا�رصها
وتقنياتها ،حيث وجد انها ال تخلو من:
احلدث كركيزة ا�سا�سية ،وال�سارد او
الراوى وال�شخ�صيات والف�ضاء والزمان
واحلوار.
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فى الواقع وجود احلكى يتطلب ثالثة
اطراف هى الراوى واملروى واملروى
له .ولي�س من ال�رضورة ان يكون الراوى
�شخ�صية حقيقية ،بل هو �شخ�صية
يبتدعها امل�ؤلف ويكلفها بعملية رواية
احلكاية ،اما املروى فهو كل ما يقوم
الراوى بحكيه بينما املروى له فهو
كذلك �شخ�صية غري حقيقية وهى من يتلفى
احلكاية وال ي�سع حيز هذا املقال ل�رشح
هذه البنيات بتو�سع  ،على اهميته .اال
ان القدر ال�رضورى منها �سيتم تناوله فى
حينه ومكانه.
ال�رسدية فى ال�شعر:
احتوى ال�شعر على احلكى منذ القدم،
لكن ال�شعر احلديث هو الذى قام بتوظيف
التقنيات ال�رسدية كو�سيلة ا�ضافية
لإغناء ال�شعر وتو�سيع �آفاقه
وا�رشاك املتلقى مبا
يتواءم مع غنى
احلياة الع�رصية
وتعقيداتها.
ال�رسدية فى �شعر
التقرى الغنائى:
�شعر
اقول
التقرى الغنائى
 ،لأن الغنائية
�صفة الزمت �شعر
التقرى ،حيث ان
ذائقيته تنبع من
والتى
غنائيته
بدورها
تنبع
من بيئته ولغته وان�سانه .والقول
بالغنائية لي�س حكم ًا قيمي ًا بقدر ما هو
اقرارا بخ�صو�صيته وتفرده .وكثري ما
نردد  ،دون ان يجانبنا ال�صواب ،ان لغة
التقرى لغة ادبية بطبيعتها ،وهذا راجع
على االقل جزئي ًا اىل غنائيتها.
ا�ستعان �شعر التقرى باحلكى واحلدث
وان غابت بع�ض عنا�رص ال�رسدية عنه
مل�صلحة التكثيف وااليجاز والو�صف.
ومع ذلك ال تخلو �ساحة �شعر التقرى
الغنائى من مناذج تتوفر فيها جل عنا�رص
ال�رسدية وا�ستخدام ماهر للتقنيات
ال�رسدية ،وهى التى يهتم بها هذا املقال
ويخ�ضع منوذج ًا منها للتحليل ال�رسدى
البنيوى املحايث �سعي ًا الجالء ما ي�صبو
اليه والقيمة امل�ضافة التى يحققها.
ال�رسدية فى اغنية "حول غي�سكو"
البراهيم قورت
اغنية "حول غي�سكو" اى م�شيت حو ًال،
اغنية ينطبق عليها كل ما يجعل ال�شعر
�شعر ًا ،من حيث اللغة ا�سلوبا وازاحة
ومن حيث االيقاع وال�صور ال�شعرية
وجمالياتها .وبالتاىل هى ق�صيدة
متكاملة االركان �شعري ًا ول�سنا ب�صدد

اخلو�ض فى تفا�صيل ذلك .وما ننوى
القيام به هو ان هذه االغنية التى
تنتمى اىل اجلن�س االدبى امل�سمى �شعر ًا
تت�ضمن حكي ًا وا�سلوب ًا فى احلكي يجعلها
تتوفر على ميزات جن�س ادبى �آخر هو
ال�رسد .وان اجلمع بني مميزات جن�سني
ادبيني فى عمل واحد ي�ساعد على اي�صال
الر�سالة ب�صورة ابلغ ويجعلها اكرث
اقناع ًا وامتاع ًا وتك�شف عن مهارات
وملكات م�ؤلفها وقدرته على �سرب اغوار
احلياة والنف�س.
تقطيع االغنية
تقطيع العمل االدبى با�ستخدام معيار
ما ،هى اخلطوة االوىل فى حتليله
بنيوي ًا ،وان�سجام ًا مع ذلك �سنقوم
بتقطيع اغنية "حول غي�سكو" با�ستخدام
املعيار احلدثى ،حيث ات�ضح ان االغنية
تتكون من ثمانية مقاطع كما يلى:
املقطع االول:
ي�صور كيف ان املحب – بينما كان يهم
بدفع باب الدار للدخول اليها  -تخيل
ان حمبوبته قد تكون نائمة واح�سا�سه
برائحة الدخان.
املقطع الثاتى:
يخربنا فيه املحب انه م�شى حو ًال –
كناية عن ما تكبده من ال�شوق والبني
واملعاناة  -لر�ؤية حمبوبته اال انه مل
يحقق غايته عند و�صوله.
املقطع الثالث:
يخرب املحب انه �س�أل �صديقات
حمبوبته عنها فقلن له انها نائمة – كما
توقع -وقد �شعر بق�شعريرة تدب فى
او�صاله ،ودفع نف�سه دفع ًا للعودة من
حيث اتت رغم توقه لر�ؤيتها.
املقطع الرابع:
االح�سا�س بالندم ال�شديد النه مل ينتظر
احلبيبة حتى ت�صحو من نومها .ويعرب
عن متنياته بان ت�صحو حمبوبته من
نومها ب�سالم ومي�ضى لي�صف و�ضعياتها
وهى نائمة.
املقطع اخلام�س:
ويخرب فيه كيف تعرف على بيت
حمبوبته عن بعد وي�صف حمتوياته
وي�صفها بانها االجمل.
املقطع ال�ساد�س
ي�صف كيف ر�آها فى احللم وهى ت�صحو
من نومها ويف�صل فى ذلك وكيف انه افاق
من نومه ليتبدد كل ما راى فى حلمه.
املقطع ال�سابع:
يخاطب حمبوبته مبا�رشة ليخربها
كيف انه �صاحب "احلول" بدون زاد او
خالن وكيف انه مل يحلو له �سامر او
�صاحب.
املقطع الثامن:
يقدم �شكواه من النوم الذى حرمه ر�ؤية
حمبوبته وكيف انه رد على اعقابه ومل
يعامل حتى ك�ضيف.
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�أبرز االكت�شافات الأثرية يف م�صر عام 2018
�شهد عام  2018يف م�رص عددا كبريا
من االكت�شافات الأثرية التي �أعلنت
عنها وزارة الآثار امل�رصية يف العديد
من املناطق الأثرية مبختلف �أنحاء
اجلمهورية�.آخر تلك االكت�شافات
الأثرية هو ما �أُعلن عنه قبل �أيام من
اكت�شاف مقربة لأحد كبار املوظفني
يف ع�رص الأ�رسة اخلام�سة التي يرجع
تاريخها �إىل  4400عام .مقربة الكاهن
"واح /تي" الكاهن املطهر وامل�رشف
العام على الق�صور امللكية يف ع�رص
الفرعون "نفر � /إير  /كا  /رع" ثالث
ملوك الأ�رسة الفرعونية اخلام�سة.
وقال الدكتور حممد �سويف رئي�س
البعثة الأثرية امل�رصية يف �سقارة
لبي بي �سي �إن �أهمية هذا الك�شف
ترجع �إىل �أن هذه املقربة "مل تمُ َ �س"،
وعرث داخلها على �أكرث من  60متثا ًال
ُ
كام ًال منحوتا باجلبل ب�ألوان زاهية
ور�سومات جيدة تعر�ض �أمناط حياة
امل�رصي القدمي و�أن�شطة حياته
اليومية .و�أكد خالد العناين ،وزير
الآثار امل�رصية ،خالل م�ؤمتر �صحفي
للإعالن عن ح�صاد العام �أن الف�ضل
الأكرب يف هذه االكت�شافات يرجع �إىل
جهود  200بعثة �أثرية �أجنبية تتبع
نحو  25دولة تعمل يف مناطق الرب
الغربي بالأق�رص ،و�سقارة يف اجليزة،
واملنيا ،و�سوهاج ،و�سيوة وغريها
من مناطق االكت�شافات الأثرية التي
مازالت تبوح ب�أ�رسارها.
وعر�ض العناين خالل هذا امل�ؤمتر
ال�صحفي �أبرز االكت�شافات التي �شهدها

العام املنق�ضي
ومنها العثور
ور�شة
على
حتنيط قدمية
هرم
جنوب
"�أونا�س" مبنطقة
وهو
�سقارة؛
الذي
الك�شف
ُ�صنف ك�أحد �أهم
� 10إكت�شافات
على
�أثرية
م�ستوى العامل،
وفقا للمعهد الأثري الأمريكي.
ويقول املعهد الأثري عرب موقعه
الر�سمي على �شبكة الإنرتنت �إن الك�شف
ُ
بعثة الآثار
الأثري الذي �أعلنت عنه
امل�رصية يف �شهر يوليواملا�ضي يتمثل
يف حجرة دفن ،وور�شة حتنيط على
عمق ثالثني مرت ًا حتت الأر�ض ،قرب
جبانة �سقارة جنوبي القاهرة.
ويعتقد الأثريون �أن حجرة الدفن
التي يزيد عمرها على � 2000سنة
تعود �إىل الع�رص ال�صاوي الفار�سي
بني عامي  404 664قبل امليالد.
وقد ُع رِ َ
ث يف هذه احلجرة على مئات
من التماثيل احلجرية ال�صغرية،
والأدوات
الكانوبية،
والأواين
امل�ستخدمة يف عملية التحنيط.
مقتنيات امللك "ب�سماتيك الأول"
ومن بني االكت�شافات التي �أعلن
عنها �أي�ضا املجل�س الأعلى للآثار
مقربة ِ
"حت/بِ ت" باجلبانة الغربية
له�ضبة الأهرامات ،والتي تقع �ضمن

ال�شا�شات تودّع العام مع النجوم
واجلوائز واملفرقعات والتوقعات
تودع ال�شا�شات العام 2018
ّ
بربجمة خا�صة تراوح بني
برامج امل�سابقات والألعاب
وال�سهرات الفنية والتوقعات.
وحتتفل خمتلف القنوات
بنهاية العام بتقدمي �سهرات
وبرامج و�أفالم خا�صة على
مدار اليوم.
وحمل وداع العام على كافة
ا�شهر ال�شا�شات فقرات غنائية
و�إطالالت لعدد من الفنانني.
وت�ستمر االخحتفاالت حتى �ساعات
ال�صباح االوىل من �سنة .2019
ويودع العامل العام 2018بتوزيع
الهدايا والتهاين والتربيكات منذ
�ساعات ال�صباح الأوىل.
ويف بالدنا ارتريا حتتفل العا�صمة
ا�سمرا وبقية املدن بتنظيم االغنيات
حيث ي�شارك الفنانون باف�ضل

اغنياتهم يف ال�ساحات العامة ،
وي�ستمر االحتفال حتى الدقائق
االوىل من العام امليالدي 2019
حيث ت�ضاء �سماء ا�سمرا بااللعاب
النارية باتهاج ًا بالعام امليالدي
اجلديد وكل عام وانتم بخري

مقابر كبار موظفي الأ�رسة الفرعونية
اخلام�سة .ومن منطقة تونا اجليل -
عا�صمة م�رص الو�سطى  -مت الإعالن
عن ك�شف �أثري يف �شهر فرباير يخ�ص
جبانة عائلية لأ�رسة فرعونية من
النبالء يتميز بوجود تابوتني عمالقني
كُ �شِ َف عن حمتوياتهما �أمام و�سائل
الإعالم املحلية والأجنبية ومتيزت
بحالة جيدة .وبعد �شهور من اكت�شاف
متثال امللك "ب�سماتيك الأول" مبنطقة
�سوق اخلمي�س �رشقي القاهرة ،عرثت
البعثة الأثرية امل�رصية  -الأملانية
على املزيد من مقتنيات م�ؤ�س�س الأ�رسة
ال�ساد�سة والع�رشين ،ومن بني �ألقاب
هذا الفرعون �أنه بطل حترير م�رص من
غزو الأ�شوريني .ويف الأق�رص التي
ت�شهد حاليا م�رشوعا طموحا لإعادة
افتتاح طريق الكبا�ش على ال�صورة
التي وجد عليها خالل ع�رص الفراعنة،
�أعلنت �إحدى البعثات الأثرية عن
ك�شف جديد مبنطقة "الع�سا�سيف"
خالل �شهر نوفمرباملا�ضي .ويقول
الدكتور م�صطفى وزيري الأمني العام
للمجل�س الأعلى للآثار �إن هذا الك�شف
النقاب عن مقربتني وعدد من �آبار
�أزال
َ
الدفن "اخلبيئات الأثرية" التي تعود
�إىل بع�ض الأ�رس الفرعونية القدمية.
ويو�ضح وزيري يف حديثه لبي بي
�سي �أن هذه االكت�شافات الأثرية تو�ضح
بع�ض تفا�صيل عبادة �إله ال�شم�س
"�آمون" ،ومرا�سم احلج الفرعونية
القدمية �إىل منطقة "ابيدو�س" يف م�رص
العليا .لغز تابوت الإ�سكندر
ً
مثرية
و�شهد العام املا�ضي �أحداث ًا
ٍ
تابوت
مع الإعالنِ عن العثورِ على
ظن مكت�شفوه �أنه تابوب "الإ�سكندر"
املجهول ،وذلك خالل العمل ب�أحد
مواقع احلفر مبنطقة "�سيدي جابر"
�رشقي اال�سكندرية .غري �أن الأبحاث
التي �أجريت على التابوت كذبت هذه
الفر�ضية ،وا�ستمر البحث عن لغز
املياه احلمراء التي عرث عليها بني
الهياكل العظمية يف التابوت .و�أعلن
املجل�س الأعلى للآثار امل�رصية �أنه مت
اعتماد نحو مليار و 270مليون جنيه
(حوايل  70مليون دوالر �أمريكي) لدعم
االكت�شافات الأثرية وتطوير املناطق
ال�سياحية خالل العام اجلديد..
وت�شمل هذه اخلطة وفقا لوزارة
الآثار امل�رصية م�رشوع تطوير منطقة
�أهرامات اجليزة والتي مت ا�سناد
اخلدمات اللوجيت�سية كاملطاعم
واحلمامات و�أماكن انتظار ال�سيارات
وتنظيم م�سار الزيارة �إىل �إحدى
ال�رشكات اخلا�صة امل�رصية.
وت�شمل اخلطة التي �أعلن عنها م�ؤخرا
�أي�ضا م�شاريع ترميم ق�رص البارون
مبنطقة م�رص اجلديدة ،وق�رص الأمري
حممد على مبنطقة املنيل ،و�إعادة
افتتاح طريق الكبا�ش يف الأق�رص،
ف�ضال عن م�رشوع �إنقاذ كني�سة "�أبو
مينا" بالإ�سكندرية واملهددة باخلروج
من قائمة الرتاث العاملي منذ نحو 15
عاما.
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مئات ر�سائل الدعم لفكاهي فرن�سي نعت بـ»الأ�سود القذر»
�أ�شاد الفكاهي الفرن�سي
دونيل جاك�سمان الذي نعت
بـ»اال�سود القذر» خالل �أحد
عرو�ضه الفنية ،يف ت�رصيح
لوكالة «فران�س بر�س»
بـ»وعي ال�شعب الفرن�سي»
الذي جتلى من خالل مئات
ر�سائل الدعم التي تلقاها يف
غ�ضون ثالثة �أيام.
وقد بث الفكاهي ( 37عام ًا) وهو من �أ�صول كامريونية وترعرع يف �إحدى �ضواحي
باري�س ،الأربعاء عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي مقتطف ًا من عر�ضه يف ( 23دي�سمرب)
يف ني�س (جنوب �رشق) .وي�سمع فيه �صوت �شخ�ص ينعته ثالث مرات بـ»الأ�سود
القذر» .وتعذر حتديد هوية الرجل .وقد �أر�سلت �إحدى احلا�رضات يف ال�صالة
ال�رشيط �إىل الفكاهي الذي بثه عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي م�شدد ًا على �أنه
لي�س مزحة .و�أرفق ال�رشيط بالر�سالة التالية�« :أتعاطف مع كل الأ�شخا�ص الذين
يتعر�ضون للعن�رصية والتمييز يف حياتهم اليومية وغالب ًا ما يكونون مبفردهم
و�سط المباالة مطلقة! ينبغي �أن نحب بع�ضنا بع�ض ًا رغم اختالفاتنا».
وقد تلقى مئات الردود ور�سائل الدعم من بينها واحدة من وزير الداخلية
كري�ستوف كا�ستانري .و�أو�ضح الفكاهي �أنه �سيتقدم ب�شكوى «لي�س من �أجل املال،
بل هي م�س�ألة مبد�أ ول�شحن كل �ضحايا التمييز بال�شجاعة» ليحذو حذوه.
وختم« :مكافحة العن�رصية يجب �أن ي�شنها اجلميع .ومن املهم �أن يكون ال�شعب
الفرن�سي عازم ًا على العي�ش امل�شرتك».

�ألبوم تامر ح�سني الأخري الأكرث مبيعا
وا�ستماعا يف
العامل العربي
حقق �ألبوم "عي�ش ب�شوقك" ،للنجم
امل�رصي ،تامر ح�سني� ،أعلى ن�سبة
مبيعات بني �ألبومات النجوم العرب
غرد ح�سني
خالل عام  ،2018يف حني ّ
حول املو�ضوع ممتنا جلمهوره
العربي .وعالوة على ما �سبق ،احتلّ
الألبوم الأخري لتامر ح�سني ن�سبة
ا�ستماع وم�شاهدة قيا�سية تخطت
الربع مليون ،لي�صبح الألبوم الأول
يف م�رص والعامل العربي لهذا العام.
وجاء يف التغريدة التي �أطلقها
النجم عرب تويرت" :فى نهاية ٢٠١٨

احلمدلله � ..أحب ا�شكر
كل �صناّع �ألبوم عي�ش
ب�شوقك� ،شكرا ملجهودكم
الكبري� ..أحب �أ�شكر كل
اجلماهري املحرتمه اللي
وو�صلوه فى � ٤شهور
�سمعوا الألبوم
ّ
فقط �أنه يحقق ربع مليار م�شاهدة
على يوتيوب ،ليكون الألبوم الأعلى
م�شاهده علي اليوتيوب والأعلى
مبيعا فى م�رص والوطن العربي".
كما تابع ح�سني قائال" :كمان
فرحان ع�شان الألبوم كله بت�صويره،
كان �أول �إنتاج ل�رشكتي وحقق �أعلى
م�شاهدات ومبيعات يف تاريخي الفني
 ..احلمدلله التعب م�ش بريوح هدر،
وربنا ينجحكم كلكم ب�س �إ�شتغلوا طول
الوقت على نف�سكم وتطويرها"

�سيلني ديون وجون ليجند يغنيان يف حفلة ت�أبني �أريثا فرانكلني
�أعلنت �أكادميية الت�سجيالت يف الواليات
املتحدة �أن املغنني �سيلني ديون وكيلي
كالرك�سون وجنيفر هد�سون وجون ليجند
�سيكونون من بني كوكبة من املغنني
الذين �سيقدمون عرو�ض ًا خالل حفلة
ت�أبني «ملكة مو�سيقى ال�سول» الراحلة
�أريثا فرانكلني يف يناير .2019كما
�ست�ؤدي املغنيات �ألي�شيا كيز ويوالندا
�آدامز وباتي البيل وجانيل مونيه �أغنيات
من �أعمال فرانكلني خالل احلفلة التي
�سيقدمها املمثل واملخرج تايلر بريي
يف  13يناير يف لو�س اجنلي�س .وكانت
فرانكلني التي فازت بجائزة «غرامي»  18مرة ويعتربها بع�ضهم �أعظم مغنية
�سول �أمريكية ،قد توفيت يف (�أغ�سط�س) املا�ضي عن عمر يناهز  76عام ًا بعد
�رصاع مع �رسطان البنكريا�س .وبث التلفزيون الأمريكي مرا�سم جنازتها التي
ا�ستمرت �ست �ساعات وح�رضتها �شخ�صيات مثل الرئي�س الأمريكي ال�سابق بيل
كلينتون وع�رشات املغنني .وحفلة الت�أبني يف لو�س اجنلي�س هي جهد م�شرتك
بني �أكادميية الت�سجيالت ،التي تختار الفائزين بجوائز «غرامي» ،ومنتج
�ألبومات فرانكلني كاليف ديفيز و�رشكة «�إيه�.إي.جي» للرتويج للحفالت
وتلفزيون «�سي.بي�.إ�س» الذي �سيبثها يف موعد الحق مل يعلن عنه حتى الآن.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ق�ضايا تنموية

�إ�سبوعية
�صفحة
تتناول م�سائل التنمية امل�ستدامة
مبحاورها املتنوعة .كما �أنها متثل مر�آة
تعك�س التطورات التي ت�شهدها مفا�صل البنية
التحتية يف جماالت املوا�صالت والإت�صاالت والرثوة
البحرية واملعدنية وغريها من املحاور التنموية �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل� .أي�ض ًا تهتم
ال�صفحة ب�إ�ستنها�ض الطاقات الكامنة للإن�سان
الإرتري وحفزه للم�شاركة الفعالة يف م�سرية
التنمية والتعمري الوطنية

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

ح�صاد ق�ضايا تنموية للعام 2018

�إن�صرم العام  2018وها نحن نلج اليوم
ف�ضاءات العام  2019بقلوب مل�ؤها الأمل و�سواعد
ت�شمر للجد والعمل ونفو�س ال يعرف الي�أ�س �سبي ًال �إليها
 .ويف ا�ستهاللنا لذلك �سن�ستعيد �شريط العام املن�صرم
يف ملحة عابرة عرب �أهم حمطاته ان�شاءاهلل.
 2018 /01 /16الإجتاهات التنموية وت�أثريها يف
م�ستقبلنا
ي�شري خرباء التنمية �إىل �أن الإن�سان يعترب
الهدف الأ�سا�سي ملوا�ضيع التنمية املختلفة
وحمورها وغايتها خا�صة و �أنها مل تعد
اليوم جمرد �أرقام و م�ؤ�رشات �إقت�صادية
و�إمنا تغريات �إجتماعية و تر�سيخ للمفاهيم
والقيم ال�صحيحة وم�شاركة الأفراد يف �صنع
القرارات بالإ�ضافة �إىل تبني املعرفة من �أجل
مواكبة التقدم العلمي و التكنولوجي .ويف
ال�صورة املقابلة البد من الت�أكيدعلى مفهوم
التنمية امل�ستدامة احلديث والذي يقوم على
�إعتبار �أن �إ�شباع حاجات احلا�رض والإرتقاء
بالرفاهية الإجتماعية ال ميكن �أن يكون
على ح�ساب قدرة الأجيال القادمة يف تلبية
�إحتياجاتها املادية و الروحية  .وي�صنف
اخلرباء م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة �إىل �أكرث
من  130م�ؤ�رش ًا تتمحور حول ثالثة اجتاهات
كربى تتعلق بالعوملة من املتوقع �أن حتدد
معامل م�ستقبلنا وت�ؤثر فيه ,وهي تتمثل يف
التحوالت يف �أ�سواق الإنتاج والعمل ,التقدم
ال�رسيع يف التكنولوجيا وتغري املناخ .
 2018 /01 /23الطاقة النظيفة والأهداف التنموية
امل�ستدامة يف ارتريا
�إ�ست�شعار ًا من املجتمع الدويل حلجم م�شكلة
الطاقة يف العامل  ,ف�إنه �أكد يف الهدف
ال�سابع من �أجندة التنمية امل�ستدامة لعام
 2030على �رضورة " �ضمان ح�صول اجلميع
بتكلفة مي�سورة على خدمات الطاقة احلديثة
املوثوقة وامل�ستدامة لعام  . " 2030و�أبان
املجتمع الدويل ر�ؤيته الطموحة للعامل الذي
ي�صبو �إليه والذي " ميكن فيه للجميع
احل�صول على طاقة مي�سورة وموثوقة
وم�ستدامة "  .وتعترب م�س�ألة توفري
الطاقة من �أكرث التحديات التي جتابه
البالد  ,وقد زاد الأمر تعقيد ًا مع تفاقم
م�س�ألتي اجلفاف و الت�صحر خالل الأعوام
ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل قلة املتاح من
الوقود التقليدي وعدم ا�ستدامته يف
البالد وغريها من العوامل ذات ال�صلة
 .وحتم ًا تراكم العوامل املذكورة
�آنف ًا دفع بال�رضورة �إىل �إعادة التفكري
اجلدي يف تفعيل م�صادر الطاقة
البديلة والإقت�صادية والتي تتمتع
نوع ًا ما بالإ�ستدامة  .لذا ت�شهد البالد
توجه ًا قوي ًا وجهود ًا جبارة للإ�ستفادة
من الإمكانات الكامنة للطاقة النظيفة
يف البالد وخا�صة الطاقة ال�شم�سية .
وي�شهد هذا الربنامج خطوات ملمو�سة
وجدية الآن يف �سد عدي هالو و�سيليه
�سدي قرقرا وكركبت وغري ذلك من من
م�شاريع الطاقة املتجددة يف البالد
وخا�صة يف جمال الطاقة ال�شم�سية  .كما
يتوقع �أن تكون الطاقة الهوائية من �أرخ�ص
�أنواع الطاقة الكهربائية يف ارتريا فيما اذا
�أُ�ستثمرت ب�صورة ٍ فعالة ٍ  .وتعترب ارتريا
حمظوظة لإمتالكها واحدة من �أف�ضل م�صادر
الطاقة املتجددة � -أي الطاقة الهوائية  -يف

افريقيا ال �سيما ال�ساحل اجلنوبي للبحر
الأحمر  .حيث جند �أن معدل قوة الرياح ت�صل
يف بع�ض املناطق �إىل  8م \ ث و على ارتفاع
ي�صل �إىل  10م او �أعلى .
 2018 /02 /13ال�شباب املبدع ودوره يف �صناعة
امل�ستقبل
ي�أتي الإهتمام بالقطاع ال�شبابي ب�إعتبارهم
عماد الأمة واملجتمع  ,فهم قادة �سفينة
املجتمع نحو التقدم والتطـور ,ونب�ض احليـاة
يف عروق الوطـن ونربا�س الأمل امل�ضيء
وب�سمة امل�ستقبل املنرية و�أداة فعالـة للبناء
والتنميـة  .وحينما يغيب دور ال�شباب عن
�ساحـة املجتمع �أو ُي�ساء ممار�سته  ,تت�سارع
�إىل الأمة بوادر الركود وتعبث بهـا �أيادي
الإنحطاط وتتوقف عجلة التقدم .فلل�شباب
القدرة والقوة والطاقـة واحليوية التي
ت�ؤهلهم �إىل �أن يعطوا من �أعمالهم وجهودهم
وعزمهم و�صربهم ثمرات نا�ضجـة للأمـة �إذا ما

�ساروا على الطريق ال�صحيح املر�سوم يف
اجتاه التنمية والتقدم ,وا�ستغلوا ن�شاطهم ملا
فيه منفعـة لهم ولغريهم  .وتتوزع امل�شاركة
ال�شبابية يف التنمية كقيمة اجتماعية يف
املقام الأول وتعبري عن مفهوم املواطنة
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة ال�شمولية من جميع

�أفراد املجتمع الأطفال  ,ال�شباب  ,املر�أة ,
كبار ال�سن وذوي الإحتياجات اخلا�صة وبجميع
الإجتاهات.كما تتمثل االحتياجات الأ�سا�سية
والعامة لل�شباب يف احلاجة �إىل تقبل ال�شباب
ومنوه العقلي واجل�سمي واحلاجة �إىل حتقيق
الذات والرعاية ال�صحية والنف�سية الأولية
وكذلك احلاجة �إىل املعرفة والتعليم وتلبية
احلاجات االقت�صادية الأ�سا�سية بالإ�ضافة �إىل
احلاجة �إىل الرتفيه والرتويح .
 2018 /02 /20الهجرة العمالية والعدالة
الإجتماعية
" تنقل العمال طلب ًا للعدالة الإجتماعية "
تقوم على قاعدة �أن للعدالة االجتماعية منابع
ثقافية تنبع من داخل املجتمعات نف�سها  ,فما
من ديانة �أو معتقد ثقايف يخلو من الدعوة
للعدالة االجتماعية وحتقيق امل�ساواة  ,وهذا
من �ش�أنه حتم ًا �أن يرفد املجتمعات بحوافز
ذاتية لتحقيق العدالة االجتماعية من �أجل
رفاه الإن�سانية وتطورها .ويعمل
املجتمع الدويل من �أجل
زيادة �إدراك اجلميع

لق�ضايا الهجرة  ,بالإ�ضافة �إىل توفري بيانات
�أف�ضل حولها وتعزيز �إدماجها يف خطط
التنمية الدولية .كما يدعو من �أجل الت�صدي
للمخاوف اخلا�صة املتعلقة بالن�ساء وغريهم
من الفئات امل�ست�ضعفة من املهاجرين ,وتلبية

احتياجات ال�صحة الإجنابية الطارئة لالجئني
والأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا .ويقوم الهدف
ال�ساد�س ع�رش من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لعام  2030على الت�شجيع على �إقامة جمتمعات
هم�ش فيها �أحد من �أجل حتقيق
م�ساملة ال ُي َّ
التنمية امل�ستدامة ,و�إتاحة �إمكانية و�صول
اجلميع �إىل العدالة,وبناء م�ؤ�س�سات فعالة
وخا�ضعة للم�ساءلة و�شاملة للجميع على
جميع امل�ستويات.
� 2018 /03 /06أمن الغذاء والأغذية يف القارة
ال�سمراء
يف عامل اليوم  ,تطور الوعي املجتمعي
نوع ًا ما بحيث جند �أن العديد من امل�ستهلكني
�أ�صبحوا يهتمون اهتمام ًا غري م�سبوق بطريقة
�إنتاج الأغذية وجتهيزها وت�سويقها  .كما
تتزايد مطالباتهم ب�أن تتحمل احلكومات
م�س�ؤولية �أكرب حلماية امل�ستهلك و�ضمان
�سالمة الأغذية .وعموم ًا يواجه املجتمع
الدويل حتديان هائالن يتمحوران حول كيفية
توفري الغذاء ومن ثم حتويل توافر الغذاء
بكميات متزايدة �إىل تغذية �أف�ضل للجميع
وكذلك يف كيفية الإنتقال �إىل نظم الإنتاج
ً
,خا�صة و�أن �صحة �أكرث من ن�صف
امل�ستدام
�سكان كوكب الأر�ض والذين يفوق عددهم
�سبعة مليارات ن�سمة اليوم ,تعاين من
�إعتالل �إما لنق�ص اال�ستهالك الغذائي �أو فرطه
 .و�أن اجلوع املزمن مينع العديد من النا�س
من ا�ستغالل كامل �إمكاناتهم وحتقيق م�ستقبل
�أف�ضل لأنف�سهم ولأطفالهم  .وتعترب نُ ظم
الرقابة على الأغذية �أمر ًا �رضوري ًا حلماية
�صحة امل�ستهلكني املحليني و�ضمان �سالمتهم
 .وهذه النُ ظم �أي�ض ًا حا�سمة يف �ضمان اتفاق
الأغذية امل�ستوردة مع اال�شرتاطات الوطنية.
�إن زراعة الأغذية بطريقة م�ستدامة تعني اعتماد
ممار�سات ت�ؤدي �إىل �إنتاج �أكرب مبدخالت �أقل
يف نف�س م�ساحة الأرا�ضي وبا�ستخدام املوارد
الطبيعية ب�شكل ر�شيد .كما تعني احلد من فقد
الأغذية قبل الو�صول �إىل املنتج النهائي �أو
مرحلة التجزئة من خالل عدد من املبادرات,
مبا يف ذلك �آليات �أف�ضل للح�صاد والتخزين
والتغليف والنقل والبنية الأ�سا�سية والت�سويق
 ,بالإ�ضافة �إىل الأطر امل�ؤ�س�سية والقانونية
 .و�إن حت�سني �سالمة الأغذية من املزرعة �إىل
املائدة يعزز التجارة وال�سياحة ويدعم الأمن
الغذائي والتنمية امل�ستدامة والتعليم .
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

مع املنا�ضل /حممد ادري�س حممود -يف ذكريات وذكرى
حاوره/جمال بحالياي
�إرتريا بقدر ما هى جميلة ولوحة رائعة
تتمدد مثل مالك �أبي�ض يب�شر بالن�ضال احلر
واحلرية احلمراء وال�سالم العادل  ..وان
وراء االكمة ماور�أها مثلما ما يقال – فان
خلق هذه الروعة وهذا التفرد والتوحد
اجلماهريى � ..شعب وخاطر وذاكرة وام�شاج
وان�سان � ..إريرتيا احلديثة ومن خالل
جتوالها و�سفرها و�سط �أهلها وجماهريها
وان�سانها �إلتقت مبنا�ضل و�شاب وان�سان ق�ضى
زهرة �شبابه وربيع �أيامه يف �صفوف الثورة
ثائر ًا وحمارب ًا  ..ولأنه كان �صغري ًا على
الن�ضال وخ�شية �أن يقف الأهل حائ ُال بينه
وبني هذا الدرب الطويل اختب�أ يف مكتب
الثورة بك�سال ثالث ليال  ..غنى يل الفنانة
( دهب فاتنقا ) �أغنيات ثورية  ..ودندنت
هى معه ب�أغان وطنية ون�ضالية وبعدها
بد�أت الرحله اىل امليدان ..حملق يف ف�ضاء
مدينة كرن ال�شتاىُ ى االزرق وقال ىل بنربة
عميقة و�صوت هادي ور�صني � :أذكر يف �صغرى
يف القرية �أهازيج النا�س و�أغاين الثورة
واحلما�س .
ر�أيت املنا�ضل ( عبد الكرمي ) و�سط الثورة
يف خور القرية وكانوا يحملون العلم االزرق
املر�صع بزيتونة ال�سالم  ..وكان يجل�س
وحده حتت ظل �شجرة  ..دنوت منه يف عفوية
ال�صغار مد يل ( التل�سكوب ) املنظار ور�أيت من
عد�ستيه مناظر جبال القرية وافاقها املتباعد
الزرقاء وهذا اده�شني كثريا ،قال يل بعفوية
القائد وعطفه هذه االلة ت�ساعدنا على ك�شف
مناطق العدو وعندما �سمعت اجلنود ينادونه
با�سمه ادركت للتو انه الرجل الذي يتغنى به
النا�س يف قريتنا والقرى املجاورة.
حملت الك�شافة بيدي يف ( قدماي قنبار
نقفة ) من مكان اال�سبوعية وكنت قد ذهبت
ملهمة ثورية لوحدي امتدت االيام عر�ض على
امل�س�ؤل ان التقط انفا�س قلي ًال وارتاح الدرك
زمالئى يف �سالح الهند�سة  ..حملت الك�شافة
 ..و�صعدت قمة جبل عال و�صادف اثناء
ر�ؤيتي من عد�سات املنظار انفجار هائل ..
حاول امل�س�ؤل ورفاقي �أن يخفوا عني ا�ست�شهاد
رفيقي وجلي�سي الر�سام البارع يف ق�سم الهند�سة
( فظوم ابرها ( هنجما )  ..وبينما نحن يف
مرقدنا لي ًال قال ىل الرفيق ( كرب�أب اودحنوم
)  ..من �شدة وطاة احلزن ومرارة الفقد �إن
تفجري اليوم قد خطف منا ( الرفيق هنجما )
وبني منظار وعد�سات الك�شافتني ذكريات وايام
وحلظات مرت على تالفيف ذاكرة وخاطر هذا
املحارب واملنا�ضل يف �سالح الهند�سة �سابق ًا
والذي يعمل يف وزارة العدل منذ بزوغ فجر
التحرير ويف املحكمة العليا مبدينة كرن حالي ًا
املنا�ضل حممد �إدري�س حممود) واىل تفا�صيل
احلوار معه :
..القرية مكمن حقيقي للرتاث ون�سيج القيم
امل�شرقة  ..يف متخيل منا�ضل وذكريات �إن�سان
القريه هي كل �شىء جميل وحمتوى الروعة
والوداعة واجلمال و�أنا من ا�سرة امتهنت الزراعة
والرعى يف القرية تلمح كل قيم الت�سامح
والعطاء و الوفاء –�أذكر جار ًة لنا زوجها قتلوه
"االمهرا)يف منطقة حنرب مبديرية حلحل هذه
ال�ست الرائعة واملثالية ربت اوالدها تربية ح�سنة
وكانت تنفذ بقلبها الكبري كل اوالد القرية
وتدفعهم للذهاب اىل اخللوة)-كانت املر�أة
نا�صحة وموجهة وكانت ذكية �أق�صى حد وامية
لكنها تعدل ابناءها حني يقراون القر�آن وتقول
لهم ان اباكم كان ينطقها هكذا ...هذه هى
�صورة القرية وجمالها وتفردها يف ذاكرتي!!
..ال�سيد /حممد ادري�س حممود �شوارع
املدن ودروب القرية جميعها ارتبطت ب�شريان
الكفاح اجلماهريي ايهما يف ر�أيك ال�صق
بعروق الن�ضال احلر.؟
القرية كانت اقرب للن�ضال وادنى من دروبه
الوعرة وكانت حتمل كفاح اجلماهري على �أكتافها
القوية كانت تعرف اوجاع الثورة وجراحاتها
وتعرف ا�سرارها وخطواتها ،وكانت يف الغالب
بعيدة عن عيون االعداء وعمالءه وكل العوامل
جتعلها ملتحمة بالثورة ،والعدو كان يعترب �أن
القرية االرترية هي مع�سكرات الثورة وخمابئها
و خنادقها.
ثوار مروا يف دروب البلد وكانوا عجلة
الدفع لإح�سا�س �صغري و�شعورنا نا�شىء ليلتحق

بالثورة �ش�أنه ك�ش�أن �أبناء اريرتيا �إبان تلك
املرحلة؟
هذه ال�صور و امل�شاهد البطولية �إىل �أى مدى
�أثرت وتغلغلت يف نف�س ال�صغري الذي التحم
بلحمة الثورة يف فرتة حرجة من مراحل
الثورة!
هذه امل�شاهد ظلت حمفورة يف خميلتي
ووجداين وانا ادر�س مل يفارق هاج�س الن�ضال
ذهني كان الوطن اجلريح دائم ًا يرتبع يف احداقي
و ايقنت يقين ًا جازما ان التحرير الي�أتى �إال على
كاهل و�صعود وتوجهات تنطيمنا الوطني
واجلماهريي فالتحقت بناء�أً على هذا املبد�أ
بالثورة يف  13مار�س من العام  1981وجاءتنى
على هذه القناعة من خالل مناق�شاتي امل�ستمرة
مع خايل (حممد ادري�س عمر) وهو منا�ضل من
جيل الرعيل ونقا�شي مع اقراين من الطالب
الذين يتابعون تطورات ن�ضال �شعبنا من كافة
التناظيم وقتها.
مدينة �آوت �أحالمك �صغري ًا يافع ًا ومتنيت
�أن حتيا يف �أكنافها يف ظالل �إرتريا احلرة ؟
مدينة كرن جئتها يف ال�سبعينات و�سكنا يف
(�شيكاف) يف �ضواحي الملبا ..وكنت بني الفنية
والأخرى �أدخل املدينة .وبد�أت املح و�أ�شاهد
�أ�شياء مل �أكن �أراها يف القرية "دول�شى – كرميال
– الفاكهة – مندرين باباي وغريها "..كانت
�شوراع املدينة وممراتها النظيفة واجلميلة تفوح
بهذه الروائح ..بعد وفاة الوالد رجعت �إىل
القرية ومنها هاجرت اىل ال�سودان.
�صغري يهاجر ويتقلع من ار�ض الوطن اىل
املهاجر كيف ت�صف طبيعة الرحلة ومالب�ساتها
يف خاطرك؟
كان خايل "حممد ادري�س " م�سجون ًا ومعتق ً
ال
يف زنازين العدو يف "ماريام قبى" وعندما �أفرج
عنه عاد اىل القرية – ووجدنى قد �أكملت حفظ
أجدت القراءة والكتابة جاء
"القران الكرمي" و� ُ
مع بع�ض اجلنود يف �إجازة و�أجرى يل �إختبار ًا
�سريع ًا على كفه و�شعرت بعالئم االرتياح يف
وجهه وقرر �أن ي�صحبنى لل�سودان الدر�س
هناك وتفاهم مع �شخ�ص ي�صحبنى لل�سودان من
"كيدى" يف العام  76ودخلت ال�سودان..
من �ضواحى "حلحل" من "كيدى" �إىل
مدينة ك�سال� ..صور جديدة ومناظر و�أحلان يف
ذاكر املنا�ضل حممد �إدري�س حممود؟
ك�سال كانت مده�شة و�آ�سرة للغاية والزالت
وهي مدينة �أ�شبه بالكاد كل املدن االرترية..
و�سكنت يف �شمال احللنقة وهم اقرب النا�س اىل
عاداتنا وتراثنا وتقاليدنا ال�شعبية لقد وجدت يف
البدء التعامل باللغة العربية خا�صة عندما �أذهب
اىل املحالت ل�شراء �شئ ما .وا�ستخدمت
�سالح الكتابة والقراءة الذي تعلمته يف قريتى
ريثما اجيد املُحادثة و�سرعان ما ان�صهرت يف
املجتمع الك�سالوي.
�أر�ض احلبايب يارمز املحنة..
�أغنية الفنان الك�سالوى الراحل (عبد العظيم
حركة) و�سائر الأغنيات الرقيقة واحلنينة الزالت
متوج وت�سافر يف هام�ش الوجدان والذاكرة.
ا�ستاذ حممد ادري�س حممود عودة �أخرى
اىل ارتريا التي خرجت منها مهاجر ًا �شارد ًا
وانت �شابا ثائر ًا يحمل يف احداقه �شرارات
التحدى ولهيب احلما�سة والوطنية؟
حتركت من املكتب بحى "ابو خم�سة" وكان
يف وداعنا املنا�ضل "عبد الرحمن" واملنا�ضلة
الفنانة "دهب فاتنقا" كنت وحدى وخ�ص�صوا
ىل غرفة باملكتب حتى االنطالق نحو امليدان

وخالل االيام الثالث التي ق�ضيتها باملكتب
تغنينا ورددنا االغاين الوطنية والثورية واذكر
من ترانيم الفنانة دهب!.
ثورة جمريوا بزي قلى �سرت
ناطنت كمطئو �آب ِز حظرى ِعلت
وح ّفا�ش هزينا تعزبو نثورانا
ظنكور ُكونت حليفو ِمعبالينا توجنيفو.
وهي �أغنية للفنانة املنا�ضلة "�أبرهت �أنكري"
وكانت دهب تُغنيها على �أوتار "الكرار" كان
�صوتها الرخيم احلميم ي�شبه روعة الوطن
والطريق الطويل البعيد الذي ن�سري عليه للو�صول
اىل �أفنان احلرية و�أغ�صان ال�سالم وكنت بدوري
�أغني لها �أغاين الفنان ادري�س حممد على وهي
تعزف على �آلة ِ
الكرار "الر ّبابة"
والد رييم �إى هليت �أ ِمعل �إقال ن� ّأقبل
�أكالب وجلوا�سي�س �إقلوم قبرِ ن�أك ّلل
كدرا ال َّبا �أغ�شونا ديب �أ�سمرا ت�أط ّلل
وكثري ًا من االغنيات الوطنية الن�ضالية التي
حتوم كالفرا�شات يف حلاء ذاكرتي اخل�ضراء
وذاكرة كل ال�شرفاء واالحرار من ابناء �إرتريا.
ال�ساحل العري�ض ال�شاهق الكبري كعبة
االحرار ومقد�س الثورة والثوار ومعقل
اجلماهري الزاحفة ال�صاعدة يف وجدان �شاب
ووجد حمارب ودع م�أ�ساة اللجوء وعائد اىل
رحاب ثورة و�أح�ضان حطن؟
عندما ترى ال�ساحل بت�ضاري�سه وجغرافيته
ومكامنه و�أحرا�شه وروعته وادغاله حتتار كيف
اختارت الثورة هذا املوقع وهل كان الإختيار
حم�ض �صدفة ام كان خمططا له  ..ال�ساحل
نقى و�صحيح لي�س فيه �أوبئة وال �أمرا�ض –
ويف اعماقه وت�ضاعيفه وقممه �آفاقه املنف�سحة
�أ�سرار خفية و�شرايني خ�ضراء تنب�ض بالعزة
والكرامة ..وجدنا جنود من �أع�ضاء اجلماهري
يف "�أراق" وقبله مررنا بور�شة الثورة يف �سواكن
ومررنا مبدر�سة الثورة يف "جلهنتي" يف كل هذه
املواقع كانوا يحت�ضوننى ويزرعون يف اعماقي
حب الوطن والإنتماء �شعرت مبوجة من
الإرتياح اجتاحتنى الغابات ال�ضباب الكثيف
يف �أراق اىل جانب االخالق واالن�ضباط الثورى
للمنا�ضل االرتري �صحبتى هذه ال�صور وجتولت
معى على طول م�سافات الرحلة حتى "ح�ستا"
وبداية مرحلة التدريب الع�سكرى.
الن�ضال بني �أحا�سي�س �شاب ور�ؤى ثورة
وتخطيط تنظيم؟
�أع�ضاء املكتب بك�سال �إقرتحوا على ان
�أواكب ن�ضاىل عرب احتادات الطالب وو�سط
اجلماهري وقالوا يل :هذا يتنا�سب مع عمرك و�أفيد
للثورة وقلت لهم ب�صريح العبارة �إن �أحا�سي�سى
الترتاح واليهد�أ يل بال اال �أن ا�صطدم بالعدو
لقد طفح �شعوري اىل حدّ التدفق والإ�شتعال
كتبوا يل ر�سالة وكانت بـ"التجرينا" �إىل مدر�سة
الثورة وحملتها دون ان �أدرك م�ضمونها لأنى
كنت ال �أجيدها وعندما و�صلت جلهنتى ..
ُ
قالوا يل �ستدر�س هنا :قلت لهم �إنى تركت
الدرا�سة وجئت لأحارب و�إال�س�أعود �أدراجي
اىل ال�سودان هدودنى يف بادئ االمر وملا ر�أو
�إ�صراري اذعنوا لرغباتي جاءنى منا�ضل وحتدث
معي بالعربية و�أكد يل ب�أنى �س�أذهب �إىل هيئة
التدريب وفع ً
ال بد�أت التدريب الع�سكري يف
(ح�ستا) يف مار�س من العام ( )1981من ربوع
القرية اىل وح�شة املهاجر �إىل انف�ساح الوطن
ورحاب الن�ضال وهيئة التدريب حياة جديدة
وواقع متجددة يف م�سرية �شاب حمارب.
�أودية ف�سيحة و�سط �سال�سل اجلبال بالقرب
من بادن املدربني كانوا خمل�صني – وحماربني
�أوفياء و�أذكر منهم املنا�ضل "بخيت قبطان
و"حمارى �شدن" و "تخلي منج�ستو" و�آخرون
�أروع �شئ يف حياة املقاتل االرتري �أنها ب�سيطة
اىل حد بعيد ..كان قوامها الغالل اال�سود
"ودعكر" بامللح �صحة املنا�ضل عال العال
لأن الروح عالية والإح�سا�س رفيع والذهن
متوقد ..اعداد الطعام جماعي ًا ..تدريب كامل
�سيا�سي وع�سكرى ...و�أذكر املنا�ضل "عثمان
جمع" كان مدر�سنا يف التوعية ال�سيا�سية ومعه
املنا�ضل "ا�سماعيل ي�س" كانت برنامج التوعية
ال�سيا�سية ا�ضافة كبرية اىل الأحا�سي�س التي
ظللنا نحملها ون�ؤمن بها ولكنها ق ّوت الفكر
والإح�سا�س الوطني.

العدد ()70

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

من ح�ستا "هيئة التدريب اىل دروب الكفاح
رحلة منا�ضل وحركة مقاتل؟
ونحن �شباب وم�ستجدين �شاركنا يف نهايات
احلروب الأهلية يف نهايات العام ()1981
يف مناطق "�أوليف" "�ساوا" "عليت و�شحنا
الأ�سلحة من هناك اىل ال�ساحل و ّمت �إختيار
خم�سون منا يف ق�سم الهند�سة.
الهند�سة الع�سكرية �أهوالها ومطباتها
ومهاراتها يف حياتك الن�ضالية؟
الت�أهيل والإعداد يف هذا اجلانب كان ل ُعدة
�أ�شهر يف "عمربيب" مدينة الثورة وحا�ضرة
التنظيم وخلفيته الإ�سرتاتيجية ودر�سنا
كتاب ًا يف �أ�صول وتدريب الهند�سة الع�سكرية
و�أذكر من املدر�سني ال�شهيد" :هبتى �أفورقي"
"قبيف" وال�شهيد حممد �سعيد �صالح
"�سنقور" واملنا�ضل "افرمي مل�س" و�آخرون
لتدر�س الهند�سة الع�سكرية البد �أن تدر�س
او ًال "الكهرباء" ثم تنتقل اىل "الألغام" املختلفة
التي متتلكها الثورة والهدف الأ�سا�سي هو جتاوز
�أخطار االنفجارات والنباهة والدقة يف العمل
والعمليات الع�سكرية ..والهدف الرئي�سي هو
�ضرب العدو وتدمري ممتلكاته و�آلياته وجنوده يف
�أي موقع من مواقع احلرب �أو ال�سلم .العمليات
الهند�سية ترفع معنويات املقاتل وال�شعب �شعار
الهند�سة الع�سكرية "اخلط�أ االول هو اخلط�أ
الأخري يف م�سرية املقاتل)..
املهند�س الع�سكري هو فدائى بكل املقايي�س
كيف يتم اختياره يف هذا املجال؟
جمال يف غاية اخلطورة واحل�سا�سية يتطلب
اىل �شجاعة كما يتطلب احلر�ص ال�شديد والدقة
والنباهة فالعمل يف جممله حمفوف باملخاطر
من �أوله اىل �آخره.
عملية �شاركت يف تنفيذها �أثلجت �صدرك
وقرحت جفون العدو وابكته دم ًا ودمع ًا؟
ّ
عمليات كثرية الحت�صى التعد نفذها جي�شنا
ال�شعبي �شاركت يف بع�ضها ال�سيما يف العام
1985م يف حملة " بحر جنا�ش" يف مناطق
"قربو�أت" الغامنا د ّمرت الكثري من دبابات
العدو و�آلياته وخا�صة ف�صيلتنا وكان قائد
الف�صيلة املنا�ضل "عندوم" وا�ستمر هذا العمل
ملُدة �شهرين.
الرفيق واملنا�ضل حممد ادري�س �أحياناً
جراء ُلغم ي�ضعه او ين�صبه
ي�سقط املحارب من ّ
هو �أو مفت�ش ًا عن الغام العدو؟
�أذكر يف ق�سم البحوث والدرا�سات الهند�سية
الع�سكرية وهذا اجلهاز يتكون من خرباء
وخريجني واكادمييني ع�سكريني وكميائني
وكلهم من طبقة مثقفة وواعية ومن ح�سن
حظى عملت يف هذا الق�سم لوقت طويل واذكر
منهم ال�شهيد "هبتى افورقي" امللقب بـ"قبيف"
وال�شهيد "فظوم ابرها" "هنجما" وكان �صديقى
ال�شخ�صي ر�ساما ت�شكيلي ًا بارعا وظف قدراته
ومواهبة تلك يف هذا اجلانب الع�سكري احليوى
واال�سرتاتيجى وكان �شجاع ًا ومرح ًا وهو من
ابناء "ماي متناي" مبدينة ا�سمرا و�أثناء مهمة
ع�سكرية يف �شمال ال�ساحل يف "قدماى قنبار
نقفة" يف العام  85وكنا قد عدنا لتونا بعد حترير
بارنتو و�شاركنا يف مناورات ع�سكرية يف �ضواحي
بارنتو ا�ست�شهد هنجما وهو يفت�ش ومي�سح الغام
ار�ضية وكنت قد �سافرت ملدة يومني الح�ضار
اجلمال حلمل االلغام وبعد عودتي حاولت
ان �أحترك مع بع�ض الرفاق الطمئن على حال
رفاقي وكنت م�شتاق ًا ل�صديقى قال يل امل�س�ؤل :
انت مرهق �ساعد الرفاق هنا منت قلي ً
ال وذهبت
اىل مكان "اال�سبوعية" وجدت ك�شافة "منظار
ع�سكرى" معلق على غ�صن �شجرة و�صعدت
قمة جبل بحث ًا عن رفاقي يف ال�ضواحي و�أثناء
ر�ؤيتى وقعت عيناى على م�شهد تفجري
هائل ودخان و�صوت مرعب �شعرت باخلطر
ورك�ضت نحو املوقع وكان مع�سكر ًا لال�سلحة
الثقيلة �أوقفونى هناك واخربتهم باالنفجار
وظهرت جمموعتنا بعد ان دفنوا ال�شهيد
واخربوين ب�أنهم فجرو االلغام ب�أنف�سهم حتى
يخفوا خرب ا�ست�شهاده وقالوا يل :ان (هنجما)
ونقا�ش قد ذهبا اىل (عقت) وحملوا الألغام على
منت �سيارة اقتنعت يف االول ويف الليل اخربنى
الرفيق "كرب�آب ادحنوم" وهو متوجع ًا حزين ًا
ان التفجري الهائل قد اختطف منا "هنجما"
وت�أوهت دون �شعور ب�صوت عال ودخلت يف
غيبوبة جتمعت حويل الف�صيلة وقال يل"ت�سفاي
برهان" ماذا دهاك؟ �أال تدرك طبيعة اال�ست�شهاد
واالنخطاف يف قمة االحداث و�أنت املحارب
املتمر�س �س�ألته ماذا حدث يل؟ وذلك الخفى

معامل ال�سر الذي �أف�شاه يل الرفيق "كرباب"
البعد اللوم عنه وطلب من الرفاق ان يعودوا
اىل اماكنهم قال يل "كرباب" كدت ان تورطني
معك �صحيح ان خرب ا�ست�شهاده كان �صعب ًا على
وت�أملت اىل حد بعيد.
م�ؤ�س�سة الهند�سة الع�سكرية �أهميتها
اال�سرتاتيجية يف امل�سار الن�ضايل؟
كان مقرها يف (عمرببب) و"ح�شكب"
واطلق عليها التنظيم ا�سم مركب من الإ�سمني
"ح�شكربب" كما كان ي�ضم ق�سم االمداد
"للتنظيم والهند�سة ومكتب االبحاث
والدرا�سات الع�سكرية واملكتب املركزي
للهند�سة الع�سكرية وم�ست�شفي الهند�سة
الع�سكرية.
معارك التحرير االخرية وم�شاركة ق�سم
الهند�سة يف هذا االجناز امل�صريي والتاريخي؟
كانت االدوار كبرية ومهمة لكن بعد حترير
م�صوع انتقلت اىل ق�سم "الق�ضاء" وانتقلت
من "ح�شكريب" اىل ح�شكب بعد حترير با�صع
وت�أ�س�س جهاز الق�ضاء مت اختياري يف هذا الق�سم
والذي ت�أ�س�س يف �سنة ( )90الن الثورة بدات
تنتقل مو�ضعي ًا اىل مرحة الدولة ،وكان عددنا
قليل وكان م�س�ؤل اجلهاز املنا�ضل االب "رم�ضان
حممد نور" وكان منا�ضلني من خريجي القانون
على ر�أ�س الدورة واذكر منهم "ايدن فا�سيل"
و"هيلي نايزقي" و"يو�سيف تادال "برجنيف"
و"طعمى بينى" و�آخرون وهم الذين �أر�سوا
الدعائم االوىل جلهاز الق�ضاء وكانت الدورة بني
اربعة وخم�سة ا�شهر.
انخراطك يف جهاز الق�ضاء ومع بزوغ فجر
التحرير اىل اين اجتهت؟
بعد التحرير فتحت مكتب الق�ضاء بال�ساحل
وا�صبحت قا�ضى ملحكمة "�أفعبت" ومكثت بها
�سنة كاملة وبعدها انتقلت اىل حمكمة االقليم
بكرن ومنها اىل ا�سمرا وعدت اىل كرن مرة
�أخرى.
من الهند�سة الع�سكرية اىل هند�سة العالئق
االن�سانية كيف ت�صف ابعاد املجالني؟
�أمران احالهما مر الهند�سة حمفوفة
باملخاطر واالهوال والق�ضاء تكمن يف تفا�صيله
اي�ضا اخلطورة واملزالق ان اي لب�س او غمو�ض يف
تفا�صيل ق�ضية ميكن ان ي�ؤدي اىل ه�ضم حقوق
وي�صبح الظامل مظلوم ًا والعك�س وكذا القا�ضي
دائم ًا يف حالة ا�ستنفار لل�ضمري والعقل والبحث
عن احللول كما العمل يف الهند�سة الع�سكرية.
املنا�ضل حممد ادري�س اجنزنا التحرير
وواجهنا كل التحديات يف بناء الدولة ماذا
نقول يف جتاوزنا لهذه التحديات واحالل
ال�سالم يف القرن ودور اريرتيا يف هذا امل�سار
اجلديد؟
اعتقد انه هذا ال�سالم هو نتاج جلهود وكفاح
جبار قامت بها الثورة وقام بها ال�شعب و�ضحى
اجلميع يف �سبيله ونامل ان يعود ال�سالم عموم
املنطقه وت�سعد كل �شعوب القرن وامتنى لكل
من �ساهم يف امل�سرية دوام ال�صحة وال�سعادة
واترحم على كل ال�شهداء �شموع ال�سالم و
ا�شعاع االمل وقي�س اخللود.
موالنا املنا�ضل حممد ادري�س كلمة اخرية؟
امتنى ال�سالم واالزدهار ل�شعبينا العمالق
واحي اريرتيا احلديثة �إحدى و�سائطنا
االعالمية املهمة والتي تعمل دائم ًا يف حفظ
وثائقه الت�أريخة وج�سر ًا حيويا يربط االجيال
وكل عام وبالدنا بالف خري ورقي وازدهار.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

�ضمن اجلولة الع�رشين من دوري الربمييريليغ املمتاز:

مان�ش�سرت �سيتي ي�ستلهم �سحره من �أجويرو

عاد مان�ش�سرت �سيتي �إىل طريق االنت�صارات بالربميريليج ،بعد
�أن تفوق على �ساوثهامبتون بنتيجة � ،3-1أول �أم�س الأحد� ،ضمن
مناف�سات اجلولة الـ .20ورغم حتقيق الفوز �إال �أن مان�ش�سرت �سيتي
وا�ضحا �أن هناك
قام بالعديد من الأخطاء خالل املباراة ،وكان
ً
ريا من جانب العبيه ،ولكن ف�شل العبو �ساوثهامبتون
ا�ستهتارا كب ً
ً
يف ا�ستغالله ،وحتدي ًدا يف ال�شوط الأول .حاول الإ�سباين بيب
جوارديوال ،مدرب مان�ش�سرت �سيتي� ،أن يقوم ب�إراحة بع�ض عنا�رصه
من �أجل مباراة ليفربول اخلمي�س املقبل ،والتي �ستحدد ب�شكل كبري
�إمكانية عودة الفريق ال�سماوي �إىل املناف�سة على لقب الربميريليج.
ولكن الأهم بالن�سبة لل�سيتي كان عودة فريناندينو الذي �أعاد الكثري
من االتزان �إىل و�سط امللعب� ،سواء يف �إخراج الكرة من الدفاع �إىل
الهجوم �أثناء بناء الهجمات� ،أو من خالل دوره يف �إيقاف هجمات �ساوثهامبتون .ولكن اخلطر على �إيدير�سون جاء من �سالح �آخر،
وهو �سالح اال�ستهتار من العبي ال�سيتي ،والذين اعتمدوا على التمريرات الق�صرية ب�شكل مبالغ داخل منطقة اجلزاء وحولها،
ومن هنا جاء الهدف الوحيد ل�ساوثهامبتون بعد قيام هويبريج بقطع الكرة من زينت�شينكو وت�سديدها يف املرمى� .أما يف
اجلانب الهجومية ،حاول جوارديوال التغلب على الثالثي الدفاعي الذي يتحول �إىل خما�سي يف �صفوف �ساوثهامبتون ،عن طريق
حتركات �ستريلينج وحمرز .وحينما تكون الكرة على اجلانب الأمين مع حمرز يتقدم �ستريلينج ليكون مهاجم ٍ
ثان مع �أجويرو
ويتقدم ديفيد �سيلفا للتواجد على حدود منطقة اجلزاء ،لي�ستغل الكرات العر�ضية الأر�ضية ،والعك�س يحدث مع حمرز وبريناندو
�سيلفا ،عندما تكون الكرة يف حيازة �ستريلينج على الي�سار .الأزمة الوا�ضحة لدى مان�ش�سرت �سيتي يف مباراة اليوم هي غياب
احللول الهجومية ،حيث ظهرت معاناة الفريق من �أجل الو�صول �إىل طرق �أخرى الخرتاق دفاع املناف�س ،بينما كان احلل
الوحيد ي�أتي مع حتركات �أجويرو داخل وخارج منطقة اجلزاء .وظهر الفارق بعد خروج �أجويرو ونزول جابرييل جي�سو�س،
ليعود ال�سيتي مرة �أخرى �إىل املعاناة من �أجل �إيجاد احللول ،بعدما متكن املناف�س من غلق امل�ساحات �أمام جميع مفاتيح
لعب مان�ش�سرت �سيتي .حاول املدرب النم�ساوي رالف هازنهاتل �أن يحافظ على نف�س ن�سق فريقه يف املباريات الأخرية ،ولكن
و�ضح على الالعبني ت�أثرهم بالإرهاق جراء �ضغط املباريات يف الأيام الأخرية ،وهو ما منعهم من تنفيذ تعليمات املدرب.
وكان �ساوثهامبتون قري ًبا يف ال�شوط الأول من �إحراج مناف�سه وت�سجيل �أكرث من هدف ،ولكنه ف�شل يف ا�ستغالل قطع الكرة من
دفاع مان�ش�سرت �سيتي ،ثم انخف�ضت اللياقة البدنية يف ال�شوط الثاين وهو ما قتل طموح القدي�سني .اعتمد هازنهاتل يف بداية
املباراة على طريقة  ،4-1-4-1بوجود روميلو كارتكاز يف و�سط امللعب و�أمامه الرباعي وارد برو�س وهويبريج وليمينا
واليون�سي ،ثم مهاجم وحيد وهو ت�شاريل �أو�سنت .ولكن بعد الهدف الأول لل�سيتي يف �أول  10دقائق ،عاد هازنهاتل لطريقة
 ،5-3-2بوجود رام�سي مدافع ثالث مع بيدناريك و�ستيفين�س ،وتواجد الثنائي وارد برو�س وتارجت كظهريي جنب ،والثالثي
ليمينا وروميلو وهويبريك ثالثي و�سط ،و�أو�سنت واليون�سي كمهاجمني .اعتمد املدرب النم�ساوي على ال�ضغط العايل على
دفاع مان�ش�سرت �سيتي وحتدي ًدا على زينيت�شينكو ،ملنع بناء الهجمة ،وكان له ما �أراد يف هدف فريقه الوحيد يف املباراة،
ولكن كما ذكرنا �أن ت�أثر الفريق ب�ضغط املباريات والإرهاق منعه من اال�ستمرار على نف�س الن�سق ،وجلب الفوز لل�سيتي.

مع بدء مو�سم الإنتقاالت ال�شتوية:

بر�شلونة ي�ضرب  3ع�صافري بحجر رابيو
اقرتب �سوق االنتقاالت ال�شتوية من االنطالق خالل �ساعات قليلة ،لتبد�أ الأندية يف �أوروبا وخمتلف قارات العامل،
ويناف�س بر�شلونة على كل الألقاب املحلية والقارية هذا املو�سم كعادته،
يف تدعيم �صفوفها ب�صفقات جديدةُ .
لكن يف توقيت غريب بع�ض ال�شيء� ،أ�صدر النادي الكتالوين بيانً ا حول موقفه من التعاقد مع �أدريان رابيو العب
و�سط باري�س �سان جريمان ،حيث نفى البلوجرانا تو�صله لأي اتفاق حول �ضم النجم الفرن�سي .وارتبط ا�سم رابيو
باالن�ضمام ل�صفوف بر�شلونة خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة ،و�أفادت عدة تقارير ب�أن هناك اتفاقً ا بني
الالعب والبار�سا على البنود ال�شخ�صية .بر�شلونة خالل البيان� ،أو�ضح �أنه توا�صل مع �إدارة باري�س مرتني يف �شهر
�أغ�سط�س املا�ضي ،ومنذ �أ�سبوع ،ولكن النادي الباري�سي مل يوافق على �إمتام ال�صفقة .و�أ�ضاف البيان" :لطاملا
�أراد بر�شلونة العمل ب�أق�صى درجات ال�شفافية مع باري�س �سان جريمان و�أي ٍ
ناد �آخر ،وينفي النادي وجود اتفاق
ويعد هذا الت�رصف ذكي من �إدارة البار�سا ،قبل �ساعات من فتح �سوق االنتقاالت،
من �أي نوع مع �أدريان رابيو"ُ .
لتفادي �أي ت�رصف من �إدارة باري�س �سان جريمان يت�سبب يف توجيه اتهام للبلوجرانا ب�أنه �سبب مترد الالعب،
نظرا لتوتر العالقات بني الناديني منذ �صفقة الربازيلي نيمار جونيور .وت�سبب رف�ض رابيو جتديد عقده مع
ً
باري�س ،يف �إثارة غ�ضب اجلهاز الفني بقيادة توما�س توخيل و�إدارة النادي وعلى ر�أ�سهم املالك نا�رص اخلليفي،
الذي حاول عدة مرات مع الالعب للتجديد دون �أي فائدة .و�سيكون من حق �إدارة بر�شلونة التفاو�ض مع رابيو
خا�صة و�أن عقده ينتهي يف ال�صيف املقبل .تفادى بر�شلونة بهذا البيان،
ب�شكل مبا�رش بداية من ال�شهر املقبل،
ً
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نورالدين خليفة
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�ضمن لقاءات الأ�سبوع الـ  19من الكالت�شيو الإيطايل:

رونالدو ينقذ قطار يوفنتو�س من تعرث جديد

فاز يوفنتو�س على م�ضيفه �سامبدوريا ،بهدفني مقابل هدف ،ال�سبت
املا�ضي ،يف املباراة التي �أقيمت على ملعب �أليانز �ستاديوم� ،ضمن لقاءات
اجلولة الـ 19من الدوري الإيطايل .و�أحرز كري�ستيانو رونالدو هديف يوفنتو�س
يف الدقيقتني  2و ،65بينما �سجل فابيو كوالياريال هدف �سامبدوريا الوحيد
بالدقيقة  .33وارتفع ر�صيد اليويف �إىل  53نقطة باملركز الأول ،بينما جتمد
ر�صيد �سامبدوريا عند  29نقطة باملركز اخلام�س .وكان يوفنتو�س قد تعادل يف
اجلولة املا�ضية بنتيجة  2-2مع �أتاالنتا ،لتتوقف �سل�سلة انت�صاراته بالدوري
الإيطايل .و�ألغى حكم اللقاء هد ًفا قاتلاً ل�صالح �سامبدوريا يف الدقيقة ،92
�سجله ريكاردو �سابونارا ،بطريقة رائعة ،قبل �أن يعود احلكم لتقنية الفيديو
من جديد ويحت�سب حالة ت�سلل ،لتنتهي املباراة بفوز اليويف بنتيجة .2-1
تلقي �صفعة فرن�سية جديدة مثلما حدث مع �أنطوان جريزمان مهاجم �أتلتيكو
مدريد .ودخل بر�شلونة يف مفاو�ضات خا�صة مع جريزمان ومت االتفاق
معه على كافة الأمور ،قبل �أن ي�صفع الفرن�سي البار�سا بقرار ا�ستمراره مع
ناديه وجتديد عقده .ولعب جريزمان بورقة بر�شلونة ،للح�صول على عقد
تاريخي مع الروخيبالنكو�س ،و�أ�صبح الالعب �صاحب �أعلى �أجر يف �صفوف
الفريق و�ضمن الأف�ضل يف �أوروبا .ونف�س الأمر قد يتكرر مع رابيو ،الذي
تلقى عدة عرو�ض �أخرى من يوفنتو�س ،وت�شيل�سي وتوتنهام وليفربول،
خا�صة و�أن والدته ووكيلته طلبت زيادة املقابل املادي من بر�شلونة ،رغم
ً
ؤخرا ،وهو ما رف�ضته
�
م
إ�سبانية
ل
ا
ال�صحفية
للتقارير
ًا
ق
وف
امل�سبق
االتفاق
ً
�إدارة النادي الكتالوين .ال زالت �صفعة باري�س �سان جريمان لرب�شلونة،
بالتعاقد مع الربازيلي نيمار يف �صيف  ،2017حا�رضة يف الأذهان ،حيث
مت ك�رس ال�رشط اجلزائي يف عقده ( 222مليون يورو) .و�سيكون التعاقد
مع رابيو مبثابة رد ال�صفعة لباري�س ،ال �سيما و�أنه العب �أ�سا�سي يف
�صفوف البي �إ�س جي ،وقدم م�ستويات �أكرث من رائعة يف الفرتة املا�ضية.

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية
الدوري الإجنليزي املمتاز( -:ال�سبت  29دي�سمرب)								

الدوري الإيطايل للدرجة ( -:Aال�سبت  29دي�سمرب)

										
كري�ستال باال�س  1 : 0ت�شيل�سي 15:00
										
�ساوثهامتون  3 : 1مان�ش�سرت �سيتي 17:15
			
							
مان�ش�سرت يونايتد  1 : 4بورمنوث 19:30

�سا�سولو	� 6 : 2أتالنتا 17:00
نابويل  2 : 3بولونيا 20:00
ميالن � 1 : 2سبال 22:30

يوفنتو�س � 1 : 2سامبدوريا 14:30
لي�سرت �سيتي  1 : 0كارديف �سيتي 									 18:00
الت�سيو  1 : 1تورينو 17:00
								
توتنهام هوت�سبري  3 : 1وولفرهامبتون 18:00
بارما  2 : 0روما 17:00
										
واتفورد  1 : 1نيوكا�سل يونايتد 18:00
										�أودينيزي  0 : 2كالياري 17:00
فولهام  0 : 1هيدير�سفيلد تاون 18:00
كييفو فريونا  0 : 1فرو�سينوين17:00
											
برايتون � 0 : 1إيفرتون 18:00
جنوى  0 : 0فيورنتينا 17:00
							
			
ليفربول � 1 : 5آر�سنال 20:30
														�إمبويل  1 : 0انرت ميالن 17:00
(الأحد  30دي�سمرب)
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من خالل فوزهم بجميع االلقاب املتاحة بالبطولة املو�سمية ..والعزاء للخا�رسين

فريق االت�صاالت وجنومه "يرتبعون" على من�صات التتويج يف بطولة الإقليم الأو�سط للدراجات الهوائية

�أ�سدل �أول �أم�س الأحد ( 30دي�سمرب)
ال�ستار عن مناف�سات دوري االقليم
االو�سط للدراجات الهوائية من خالل
�إقامة املرحلة ال�ساد�سة واالخرية الذي
�إحت�ضنه م�ضمار ينطلق ويختتم من
�أمام مبنى م�ؤ�س�سة الت�أمينات الوطنية
بو�سط العا�صمة ا�سمرا بح�ضور
جماهريي غفري.
و�شكل �رصاع جنوم الدرجة االوىل
على االقم�صة ال�رشفية م�صدر جذب
و�إهتمام من قبل �رشيحة وا�سعة من
االالف احل�ضور الذي عجت بهم جنبات
امل�ضمار  ،حيث اعطيت �شارة االنطالق
مبباركة ال�سيد /زرئيت تولدبرهان
القائم ب�أعمال �إدارة االقليم االو�سط .
و�أمتدت م�ساحة التناف�س وال�رصاع
يف الدرجة االوىل بني �أربعني دراجا
من�ضويني يف خم�سة فرق  ،لت�شكل
�أجواء تناف�سية حامية للتتويج بااللقاب
الفردية واجلماعية.
وحاز فريق االت�صاالت على اليد
العليا يف قائمة الرت�شيحات بعد خم�سة
مراحل �سابقة �أكد على م�ستواه العايل
وقوة دراجيه  ،لكن جمريات �سباق
االحد التي بلغت مل�سافة ( 76كيلومرت)
كانت عنوان �أخر لالثارة والندية.
وو�سط جملة من املجموعات
املنفردة واملطاردات من قبل
الكوكبة الكبرية  ،وجد خم�سة دراجني
( مكئيل هبتوم � ،أمانئيل ظقاي  ،متكل
م�سجون  ،ناتنائيل ت�سفاظني ودانئيل
هبتي مكائيل) �أنف�سهم متاخرين عن
املجموعة الأم قبيل  30كيلومرت من
نهاية ال�سباق  ،وهو الأمر الذي حاول
فريق �أ�سبيكو �إ�ستغالله من رفع وترية
ن�سق املقدمة  ،لكن بدت الفوارق
يف امل�ستويات والتفاهم والتن�سيق
�شا�سعة بني كتيبة االت�صاالت التي

يقودها فنيا املدرب ال�شاب �أخليلو
هيلي وفريق �أ�سبيكو الذي تدار دفته
من خالل القدمي اجلدي �سام�سوم
�سلمون.
ومع توايل الدورات عادت املجموعة
الكبرية تعود اىل �سابق عهدها ب�إن�ضمام
جنوم الفريق اال�صفر واالحمر �إىل ركب
املجموعة االمامية � ،إىل �أن حان �سباق
ال�رسعة الق�صوى النهائية الذي ح�سمه
الدراج ال�شاب هينوك مل�ؤبرهان مهديا
فريقه �أ�سبيكو لقب املرحلة اخلتامية
بعد منا�سة حامية الوطي�س مع جنوم
االت�صاالت.
وذهب املركز الثاين لدراج االت�صاالت
ناتنائيل ت�سفاظني امام زميله يف
الفريق �سرياك ت�سفوم �صاحب املركز
الثالث.
املركز الرابع� -:أبيل تولدمدهن
�أ�سبيكو
املركز اخلام�س -:دانئيل جيالي
�سمبل
املركز ال�ساد�س -:ناتنائيل مربهتوم
ات�صاالت
املركز ال�سابع� -:أرون دبرظني
ا�سبيكو
املركز الثامن-:ت�سفاي حمرت�أب
�سمبل
املركز التا�سع -:داويت مياين
ا�سبيكو
املركز العا�رش -:روبيل تولدي �سمبل
وتوج دراج االت�صاالت ناتنائيل
ت�سفاظني بلقب �أف�ضل دراج يف املرحلة
بعد ح�صده  28نقطة.
ويف �سباق �أ�سد العقبة  ،ظفر الدراج
ال�شاب يعقوب دب�ساي باللقب لينال
ك�أ�س وجائزة مالية قدرها ( 3االف
نقفة).
املركز الثاين -:داويت مياين

�أ�سبيكو
املركز الثالث� -:أخليلو قربهيويت
حدنت
وعاد يعقوب دب�ساي مرة �أخرى وتوج
بلقب الرتتيب النقاطي بعد ان بلغ
ر�صيده النقاطي  54نقطة .
املركز الثاين� -:سرياك ت�سفوم
ات�صاالت
املركز الثالث -:ناتنائيل ت�سفاظني
ات�صاالت
ويف ترتيب اجلائزة الكربى اخلا�صة
بالر�صيد الزمني  ،حقق �سرياك ت�سفوم
�أف�ضل توقيت خالل املراحل ال�ستة وهو
(� 17ساعة و 41دقيقة و 48ثانية) ،
ليتوج بالك�أ�س الغالية ويكون بطل
االقليم االو�سط لعام .2018
وحاز �سرياك ت�سفوم الذي كان قد
�أ�صبح قبل �أ�سبيع قليلة بطل لك�أ�س
افريقيا يف �سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة
والطريق معا ً  ،على امليدالية الذهبية
وجائزة مالية قدرها 5االف نقفة ،
و�سوف يرتدي قمي�ص خا�ص بهذا

يف املرحلة احلادية والع�رشين من الدوري الإنكليزي

ليفربول و�سيتي يفتتحان العام اجلديد مبواجهة مف�صلية

يفتتح ليفربول العام اجلديد مبواجهة
مف�صلية اخلمي�س يف معقل مان�ش�سرت
�سيتي حامل اللقب ،وذلك يف املرحلة
احلادية والع�رشين من الدوري الإنكليزي
لكرة القدم.
�صحيح �أن املو�سم ال يزال يف منت�صفه
تقريبا ،و�ستتبقى لليفربول  17مباراة
خلو�ضها يف الدوري بعد لقاء اخلمي�س
مع �سيتي ،لكن "احلمر" يدركون ب�أن
العودة بالنقاط الثالث من "�ستاد االحتاد"
�ستجعلهم �أقرب من �أي وقت م�ضى للقب
طال انتظاره منذ عام .1990
وبعدما ابتعد بفارق ت�سع نقاط عن
توتنهام بفوزه الكا�سح ال�سبت على �أر�سنال
 5-1و�سقوط العبي املدرب الأرجنتيني
ماوري�سيو بوكيتينو �أمام ولفرهامبتون
 ،1-3ي�أمل ليفربول يف توجيه �رضبة لآمال
�سيتي باالحتفاظ باللقب ،وتو�سيع الفارق
بينهما اىل  10نقاط بحال فوزه يف ملعب

االحتاد للمرة الأوىل يف الدوري منذ 21
نوفمرب .)4-1( 2015
وتعهد املدرب الأملاين لليفربول يورغن
كلوب ب�أن يقدم فريقه ،وهو الوحيد الذي
مل يخ�رس هذا املو�سم ،كل ما لديه يف موقعة
اخلمي�س ،راف�ضا يف الوقت ذاته التحدث عن
اللقب والفارق الذي يف�صل بني فريقه
ومالحقيه.
وي�أمل املدرب الأملاين يف �أن ينجح
بتكرار �سيناريو الزيارة الأخرية لفريقه
اىل "�ستاد االحتاد" حني عاد منت�رصا 2-1
املو�سم املا�ضي بهدفني للم�رصي حممد
�صالح وفريمينو يف �إياب الدور ربع النهائي
مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،بعدما فاز
ذهابا �أي�ضا بثالثية نظيفة على �أر�ضه.
ولن تكون املهمة �سهلة �أمام فريق
املدرب الإ�سباين جو�سيب غوارديوال الذي
كان قريبا من الفوز مبباراة الذهاب يف
الدوري هذا املو�سم على ملعب �أنفيلد

لوال �إهدار اجلزائري ريا�ض حمرز ركلة جزاء
يف الدقيقة  ،86ما �أنهى اللقاء بالتعادل
ال�سلبي.
وبعد فوز فريقه يف مباراة الأحد� ،شدد
غوارديوال على �أن �أي تفريط �إ�ضايف
بالنقاط �سيح�سم اللقب عمليا ل�صالح
ليفربول .وبقي �سيتي دون خ�سارة يف
املراحل الـ 15الأوىل ،قبل �أن يتلقى ثالث
هزائم يف �أربع مباريات ،ما �أتاح لليفربول
الت�صدر واالبتعاد.
وبعيدا عن �رصاع اللقب ،تتجه الأنظار
الأربعاء اىل ملعب "�سانت جيم�س بارك"
اخلا�ص بنيوكا�سل ،لتبيان ما �إذا كان
مان�ش�سرت يونايتد �سيوا�صل بدايته
املثالية بقيادة مدربه اجلديد مهاجمه
ال�سابق الرنوجي �أويل غونار �سول�سكاير.
وخرج يونايتد منت�رصا يف ثالث مباراة له
تواليا منذ حلول الرنوجي بديال موقتا حتى
نهاية املو�سم من الربتغايل املقابل جوزيه
مورينيو ،بتغلبه على �ضيفه بورمنوث
 .4-1و�إ�ضافة اىل النتائج الإيجابية
مع �سول�سكاير ،يطبع احلقبة الراهنة يف
مان�ش�سرت العب الو�سط الفرن�سي بول
بوغبا الذي يبدو العبا متجددا منذ رحيل
الربتغايل ،بت�سجيله �أربعة �أهداف مع ثالث
متريرات حا�سمة يف املباريات الثالث
ب�إ�رشاف �سول�سكاير.
وعلق الفرن�سي على و�ضع الفريق بعد
مورينيو الذي جمعته به عالقة متوترة
بالقول "الأمر خمتلف .فزنا مبباريات مع
املدرب ال�سابق لكن (الآن) ثمة �أ�سلوب
لعب خمتلف ،نندفع �أكرث نحو الهجوم ونخلق
املزيد من الفر�ص وهذه هي الطريقة التي
نريد �أن نلعب بها".

التتويج على مدار العام.
وحاز قائد فريق �أ�سبيكو ارون دبرظن
على املركز الثاين بعدما ت�أخر بفارق
دقيقة واحدة وثانيتني  ،اما املركز
الثالث فذهب لزميله يف الفريق هينوك
مل�ؤبرهان.
وعلى �صعيد الفرق  ،تربع فريق
االت�صاالت على ريادة الرتتيب بعدما
و�ضع ر�صيد زمني ناهز (� 53ساعة
و 08دقيقة و 04ثانية)  ،لينال ك�أ�س
البطولة .
ويف �سباق ال�سيدات  ،حازت ال�شابة
د�سيت كيداين من فريق عراق على
لقب البطولة للعام الثاين على التوايل
بعيد حتقيقها توقيت زمني و�صل
اىل ( ، )9:57:33متفوقة على �أديام
ت�سف�أمل من فريق قاال نفحي الثانية
وذناب ف�صوم من فريق عراق.
هذا ويف �سباق الدرجة الثانية ،
دانت ال�سيطرة �أي�ضا مل�صلحة فريق
االت�صاالت وبالتحديد عرب جنمه حماري
تولدي متفوقا على الدراج الفردي
ابرهام خ�ستي �صاحب املركز الثاين
و�أبيل ت�سفوم من فريق دندن الفائز
باملركز الثالث.
ويف ترتيب الفرق  ،حقق فريق
�أ�سبيكو اللقب.
�أما يف الدرجة الثالثة  ،فتوج دراج
فريق قودايف دانئيل برهي باملركز
االول على ح�ساب زميله يف الفريق
�رسافائيل ولدرفائيل �صاحب املركز
الثاين فيما جاء املركز الثالث من ن�صيب
اللدراج الفردي ا�سيا�س ف�سهاي.
ونال فريق قودايف لقب �أف�ضل
فريق يف هذه الفئة بعد ان ح�صد 80
نقطة.
ويف مناف�سات الدراجات اجلبلية التي
اقيمت �ضمن نف�س البطولة  ،فاز الدراج
�أملادام منق�ست�أب من فريق قودايف

بلقب الفئة العمرية ( 12-14عاما)
 ،متقدما على �ساميون حمرت�أب من
فريق ناتنا الثاين وفا�سيل ت�سفالدت
من نف�س الفريق احلائز على املركز
الثالث.
�أما فريق ناتنا فتوج باملركز االول يف
هذه الفئة.
ويف الفئة العمرية ( 15-16عاما )
 ،فذهب املركز االول للدراج يوائيل
هبت�أب من فريق �أخريا متبوعا بداويت
�سامئيل من فريق الذي جاء باملركز
الثاين وهينوك ت�سفامكائيل الذي
يناف�س فرديا الفائز باملركز الثالث.
يف حني عاد لقب الفرق لهذه الفئة
لفريق وار�ساي .
ويف �سباق الدراجات اجلبلية لل�سيدات
 ،تربعت ميلينا يافيت من فريق �رساير
على املركز االول  ،يف حني ذهب املركز
الثاين لزميلتها يف الفريق ق�سانت
ولدمكائيل واملركز الثالث لزميلتها
االخرى بتئيل ف�صوم برهان.
�أما لقب الفرق فكان من ن�صيب
�رساير.
ويف �سباق الفئة العمرية ( 17عاما
ومافوق) ذكور  ،فكان املركز االول
ل�صالح وار�ساي باولو�س من فريق
دي �إت�ش �إل متقدما على باولو�س
قربمكائيل من فريق ناتنا الفائز
باملركز الثاين و�إيفن زكريا�س �صاحب
املركز الثالث.
وعلى �صعيد الفرق  ،جاءت ال�صدارة
مقرونة بفريق ناتنا.
ووزع مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي والقائم ب�أعمال
�إدارة االقليم االو�سط ال�سيد /زرئيت
تولدبرهان و�ضيوف ال�رشف اجلوائز على
املتوجني باملراكز االوىل .

خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة

مان�ش�سرت �سيتي يزاحم ريال مدريد على �صفقة جديدة

يتناف�س مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي،
مع نظريه ريال مدريد الإ�سباين،
على �إبرام �صفقة جديدة ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية املقبلة.
وذكرت �صحيفة مريور� ،أن مان�ش�سرت
�سيتي يراقب جونيور فريبو ،الظهري
الأي�رس لريال بيتي�س ،متهي ًدا للتعاقد
معه ،مو�ضحة �أن النادي الإجنليزي
يتعني عليه ،التفوق على ريال مدريد،
الذي يريد الظفر بخدمات الالعب
أي�ضا.
� ً
وك�شفت ال�صحيفة عن �سبب تتبع
عاما،
ال�سيتي لالعب �صاحب الـ 22
ً
مو�ضحة �أن �إ�صابات بنيامني ميندي
املتكررة ،هي ال�سبب وراء مراقبة

الفريق الإجنليزي لبع�ض الالعبني.
ونوهت ال�صحيفة �إىل �أن ريال
بيتي�س �سيبحث عن احل�صول على 40
مليون جنيه �إ�سرتليني ،حال تقرر بيع
جونيور فريبو يف يناير املقبل ،بجانب
�إمكانية التعاقد مع العب على �سبيل
الإعارة.
وكان جونيور فريبو ،قد اعرتاف
خالل الأ�سابيع املا�ضية ،عن اهتمام
ريال مدريد بالتعاقد معه ،ليكون بديلاً
للربازيلي مار�سيلو.
ُيذكر �أن جونيور فريبو ،جدد عقده مع
ناديه ريال بيتي�س ،ال�صيف املا�ضي،
حتى �صيف عام  ،2023ويبلغ ال�رشط
اجلزائي يف عقده 50 ،مليون يورو.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

العدد ()70

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

�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور
�سليمان با�شا الباروين
(1940 – 1870م)

ولد �سنة 1870م يف مدينة كاباو الليبية،
وهوجماهد ليبي وكان من �أكرب املجاهدين
ال�سيا�سيني الليبيني يف تلك الفرتة حيث كان
ع�ضوا يف جمل�س املبعوثان العثماين (جمل�س
النواب) وحت�صل على رتبة البكلورية وكانت له عدة مبادرات يف ليبيا منها طباعة
عملة �سماها البارونية وت�أ�سي�س جمهورية يف الغرب الليبي حتت ا�سم اجلمهورية
الطرابل�سية .كما �أ�س�س املدر�سة البارونية مبدينة يفرن بليبيا و�أ�س�س مب�رص عام
1906م "مطبعة الأزهار البارونية" ،ويف عام 1908م �أ�صدر جريدته التي �أ�سماها (الأ�سد
الإ�سالمي) .رجع �إىل ليبيا وقاد معارك اجلهاد �ضد الغزو الإيطايل من الفرتة مابني
(1911حتى 1916م) حني عني والي ًا على ليبيا  ،حت�صل من ال�سلطان العثماين على
الب�شوية .ثم �أعلن �أول جمهورية يف العامل العربي حتت ا�سم اجلمهورية الطرابل�سية.
يف عام 1919م اعتزل العمل ال�سيا�سي بعد اعرتاف �إيطاليا املزيف باحلكومة الوطنية
الليبية .ويف عام 1922م �أجربته ال�سلطات الإيطالية على مغادرة طرابل�س حني قاوم
حماولة بع�ض الليبني اللجوء �إىل اال�ست�سالم ورف�ض �صلح بن �آدم و�أ�رص على موا�صلة
اجلهاد .فتنقل بني تركيا وفرن�سا حماوال العودة �إىل �أر�ض الوطن ولكنه منع ،وا�ستقر
به املقام يف �سلطنة عمان �سنة  1924حيث عمل م�ست�شارا لدى الإمام حممد بن عبد الله
اخلليلي �إمام ُعمان .وظل بها حتى وفاته عام 1940م  .يف الهند �أثناء رحلة عالجية من
مر�ض املالريا .يذكر ال�سيد فالح احلجية الكيالين يف كتابه �شعراء النه�ضة العربية،
�شعر الباروين ميتاز بالوطنية ومقارعة الغزاة امل�ستعمرين بروح �إ�سالمية �إ�صالحية
ويتميز بانه ذو �أ�سلوبية ب�سيطة وثقافة ل�صيقة مبوافقتها ال�سيا�سية لفكرة اجلامعة
الإ�سالمية ونابعة من ثقافته ال�شخ�صية التي جتمع بني الثقافة الأمازيغية والعربية
الإ�سالمية والغربية الفرن�سية .اجلمهورية الطرابل�سية تت�ألف من اجلزء الغربي من
ليبيا مت االتفاق على �إعالنها مبدينة م�سالتة يف  16نوفمرب �سنة  1918ومل ت�ستمر
لفرتة طويلة .تبلورت فكرة تكوين اجلمهورية الطرابل�سية عقب هزمية دول املحور يف
احلرب العاملية الأوىل وتوقف الدعم الرتكي -الأملاين للمقاومة الليبية �ضد االحتالل
الإيطايل .وقد بد�أت الفكرة يف مدينة م�رصاتة على �إثر اجتماع بني ال�شيخ �سليمان با�شا
الباروين واملجاهد عبد النبي باخلري وكل من �أحمد املري�ض ورم�ضان ال�سويحلي.
ولكن مل تدم طويال ولهذا ال�سبب مل ت�أخد تلك ال�شهرة يف التاريخ احلديث .من �أهم
م�ؤلفاته -:ديوان الباروين ،تاريخ احلرب يف طرابل�س .وقد نال عدة �شهادات علمية
منها� -:شهادة اجلامع الأعظم الزيتونة بتون�س� ،شهادات الأزهر ال�رشيف املختلفة،
�شهادة معهد القطب حممد بن يو�سف باجلزائر� ،شهادة الأكادميية الفرن�سية ق�سم
التاريخ واجلغرافيا .من اهم اللغات التي كان يتقنها كتابة وخطابة هي -:العربية،
الرتكية ،الأمازيغية .ومن اهم االو�سمة والتقديرات التي نالها -:ني�شان البحرية
الذهبي العثماين ،ني�شان اجلندية العثماين ،الني�شان الها�شمي،الني�شان العماين.
من اهم الوظائف التي تقلدها �أو توالها تطوعا -:رئي�س ًا للحكومة الوطنية يف طرابل�س
عام 1912م تطوعا ،وع�ضو ًا يف جمل�س ال�شيوخ العثماين عام 1912م.ومندوب ًا للجهاد
من جهة برقة �إىل طرابل�س �سنة 1915م،ووايل وكومندان والية طرابل�س الغرب عام
1916م،وع�ضوا يف اجلمهورية الطرابل�سية عام 1918م،ورئي�سا لأول وزراة ع�رصية يف
حكومة الإمام حممد بن عبد الله اخلليلي عام .1926
�سمي ال�شيخ ر�سمي ًا ع�ضوا يف جمل�س الأمة العثماين (جمل�س املبعوثان) ممثال
طرابل�س الغرب حينما كانت من بني واليات الدولة العثمانية كان ذلك يف يوم 24
يوليو عام 1907م  ,كما عني ع�ضوا يف جمل�س الأعيان العثماين فلبث فيه حتى عام
1919م يف عهد م�صطفى كمال .بارونية هو ا�سم لعملة ليبية .وهي عملة عثمانية
ولي�ست من �إ�صدار الباروين با�شا وامنا عرفت با�سمه النه قام بتوزيعها على الأهايل
املجاهدين وهي عملة عثمانية اعطيت كم�ساعدة يف اجلهاد ابان احلرب العاملية الأوىل
حيث كانت دول املحور تركيا و�أملانيا �ضد احللفاء �إيطاليا وبريطانيا وفرن�سا.

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

االحداث الداخلية-:
 يف االول من يناير عام 1890م� -:إعالن �إحتالل ايطاليا على �إرتريا يف االول من يناير عام 1979م -:ت�أ�سي�س �إذاعة �صوت اجلماهري الإرتريةالأحداث اخلارجية-:
 يف االول من يناير عام 1801م -:عقد الوحدة بني بريطانيا العظمى و�أيرلندا. يف االول من يناير عام 1808م -:الواليات املتحدة متنع ا�سترياد العبيد. يف االول من يناير عام 1863م -:الرئي�س الأمريكي �أبراهام لينكون يحرر الزنوج منالعبودية.
 يف االول من يناير عام 1912م -:بدء ثورة �صن يات �سني يف ال�صني والإعالن الأولجلمهورية ال�صني ال�شعبية.
 يف االول من يناير عام 1934م -:ليبيا ت�صبح م�ستعمرة �إيطالية. يف االول من يناير عام 1956م -:ا�ستقالل ال�سودان عن م�صر واململكة املتحدة و�إعالناجلمهورية.
 يف االول من يناير عام 1960م -:ا�ستقالل الكامريون. يف االول من يناير عام 1962م -:ا�ستقالل �ساموا الغربية عن نيوزيلندا. يف االول من يناير عام 1984م -:ا�ستقالل �سلطنة بروناي عن اململكة املتحدة. يف االول من يناير عام 1993م -:تفكك جمهورية ت�شيكو�سلوفاكيا وت�أ�سي�س دولتانم�ستقلتان هما الت�شيك و�سلوفاكيا.

اقوال ماثورة

حكم عن
ال�صداقة
 �إذا ت�شاجر �صديقان من �أ�صدقائكفال حتكم بينهم لئال تخ�سر �أحدهما ،و�إذا
ت�شاجر عدوان من �أعدائك فاحكم بينهم
لأنك �ستك�سب �أحدهما.
ً
 �إِذا َكرام
كان �إِكرام �صديقي واجبا ،ف�إِ ُ
َ
أوجب.
نف�سي الحمال � ُ
أيام ب� ٍؤ�س ،فال تن�سى
 ِ�إذا �صاح ْب َت يف � ِخاء.
الر ِ
املود َة يف َّ
ُ
 ال�صداقة هي احلب دون جناحني.�صديق َك م�ستفاد ،فال
 عد ُّوك منِ
َ
ال�صحَ اب.
ت�ستكرث َّن من ّ
 من �أراد �أن يعرف قيمته �أح�صى عدد�أ�صدقائه.
ٌ
 �سالمٌ على الدنيا �إِذا مل ْ�صديق
يكن بها،
ٌ
الوعد ُمن�صف ًا.
�صدوق �صادق
ِ
 �إعلم �أن رفع منازل ال�صداقة منزلتان-:ال�صرب على ال�صديق حني يغ ِلبه طبعه ف ُي�سئ
�إليك ،ثم �صربك على هذا ال�صرب حني
ُتغالب طبعك لكيال ُت�سئ �إليه.
 الأب كنز والأخ �سلوى وال�صديق ِ ّكالاالثنني.
 متهل عند اختيار ال�صديقّ ِ ،وزد مته ًال
عند تغيريه.
 جَ رب �صديقك قبل �أن تثق به. املُزاح اليك�سب عدو ًا ،ولكن كثري ًا مايُفقدك �صديق ًا.

من �أقوال
�شك�سبري :
 الذئب ما كان ليكون ذئب ًا لو مل تكناخلراف خراف ًا.
 على املرء �أن ينتظر حلول امل�ساء ليعرفكم كان نهاره عظيم ًا.
 لي�س من ال�شجاعة �إن تنتقم ،بل �إنتتحمل وت�صرب.
 من خالل �أ�شواك اخلطر ،نح�صل علىزهور ال�سالم.
 ال ترى كل ما تراه عينك وال ت�سمع كلما ت�سمعه �إذنك.
 نكران اجلميل �أ�شد وقع ًا من �سيفالقادر.
 ال تطلب الفتاة من الدنيا �إال زوجاً،ف�إذا جاء طلبت منه كل �شيء.
 الدنيا م�سرح كبري ،وان كل الرجالوالن�ساء ما هم �إال العبون على هذا
امل�سرح.
 ميوت اجلبناء مرات عديدة قبل �أني�أتي �أجلهم� ،أما ال�شجعان فيذوقون املوت
مرة واحدة.
 �إن املرء الذي ميوت قبل ع�شرين عاماًمن اجله� ،إمنا يخت�صر مدة خوفه من املوت
بنف�س العدد من ال�سنني.

ملاذا ي�سيطر الأحمر والأخ�ضر على الوان عيد امليالد؟

يعتقد اخلرباء �أن الطبيعة و�رشكة
كوكا كوال الأمريكية للم�رشوبات
الغازية هما من جعل من اللونني
الأحمر والأخ�رض من الألوان الرمزية
الدالة على فرتة �أعياد امليالد.
وتقول اخلبرية وم�ؤلفة كتاب "اللغة
ال�رسية للألوان" �أرييل �إك�ستوت �إنه ال
يوجد ق�صة حقيقية وراء �ألوان �أعياد
امليالد� ،أو بالأحرى مل يكن له �ألوان
حمددة ،م�شرية �إىل �أن حكاية هذين
اللونني مع هذا العيد ملتفة ومت�شابكة،
ما بني الديني والتجاري .و�أو�ضحت �أن
ما يجمع اللونني الأحمر والأخ�رض يف
هذه الأعياد �أكرث من �أي �شيء �آخر هو
�أنهما "يجمعان بني جمال الطبيعة
والتجارة املكتملة ،و�أ�ضفيا �صورة
توحدت يف عقلنا اجلمعي" ،بح�سب
ما �أفاد موقع "بزني�س �إن�سايدر".
وتقول �إنه فيما يتعلق بالطبيعة،
وعند التفكري ب�أعياد امليالد والأجواء
الباردة ،ف�إن �أول ما يفكر به املرء هو
الأ�شجار املقد�سة والتوت الربي الأحمر
مع خلفية من �أوراق ال�شجر الأخ�رض.
وجاء اختيار اللون الأخ�رض للداللة
على ارتباط القدا�سة بالبيئة يف الأجواء
اخل�رضاء ،و�أ�صبحت ترتبط ب�أعياد
امليالد كداللة دينية.وتو�ضح �أنه يف
الع�رص الفيكتوري ،ارتبط الأحمر
بالأخ�رض ،منوهة �إىل �أن هذا االرتباط
كان جزءا فقط� ،إذ ارتبط الأحمر بالأزرق

والأزرق مع الأخ�رض ،الأزرق
مع الأبي�ض ،وميكن مالحظة
ارتباط العديد من الألوان
كثنائيات يف هذه املرحلة،
لكن مل يكن الأحمر والأخ�رض
هما ال�سائدين فيها.وحول
�شخ�صية �سانتا كلوز يف الع�رص
الفيكتوري ،تقول �إك�ستوت �إنه
مل يكن مثل �شخ�صية �سانتا
كلوز احلالية� ،أي ذلك ال�شخ�ص
ال�سمني ذو الرداء الأحمر .لكن
�شخ�صية �سانتا كلوز حققت قفزات يف
بدايات القرن الع�رشين� ،إىل �أن دخلت
كوكا كوال على اخلط يف العام ،1931
عندما قامت با�ستئجار خدمات الفنان
هادون �سوندبلوم لو�ضع �شخ�صية
�سانتا كلوز يف �إعالن مل�رشوبها
الغازي.وهنا تر�سخت �شخ�صية الرجل
ال�سمني املرح ذو اخلدود املتوردة
الذي يرتدي الرداء الأحمر واملحاط
بالأبي�ض ،لكنه بالت�أكيد مل يكن �أول
�سانتا كلوز �سمني ومرح.و�أ�صبحت
�شخ�صية �سانتا كلوز ال�سمني واملرح
واخلدود املتوردة والرداء الأحمر،
التي اقتب�سها من �صورته ال�شخ�صية
ومن و�صف ل�سانتا كلوز يف �أ�شعار
قدمية تعود �إىل العام  ،1821جزءا
من حملة كوكا كوال الإعالنية ال�ضخمة
التي اجتاحت الواليات املتحدة يف
ثالثينيات القرن الع�رشين.
ومنذ تلك الفرتة الزمنية �أ�صبح هذا
اللونان ي�شكالن ويحددان �ألوان عيد
امليالد ،بينما عمل اجلمع ما بني
الطبيعة ،ب�أوراق ال�شجر الأخ�رض
والتوت الربي الأحمر ،والتجارة
املمثلة ب�رشكة كوكا كوال و�سانتا كلوز
بردائه الأحمر القاين و�أوراق النبات
اخل�رضاء يف خلفية الإعالن ،التي عملت
على تعزيز خميلتنا لهذه الألوان.

�سجادة ق�صر "يلدز" حتت الرتميم
بعد مرور 120
عاما على ن�سجها.
�أخرج فريق من �إدارة
الوطنية
الق�صور
الرتكية �سجادة "هركة"
العمالقة لأول مرة من
ق�رص "يلدز" العثماين
متهيد ًا
ب�إ�سطنبول
لغ�سلها وترميمها.
ال�سجادة ن�سجت عام
1897م خ�صي�صا لقاعة احتفاالت الق�رص التاريخي قبيل زيارة اجراها
�إمرباطور �أملانيا "فيلهام الثاين" �إىل الدولة العثمانية �إبان حكم ال�سلطان
عبداحلميد الثاين.
وتبلغ م�ساحة "هركة"  468مرتا مكعبا فيما يقارب وزنها � 3أطنان
مايجعلها من بني ال�سجاد االكرب حول العامل.
ونقلت ال�سجادة من الق�رص با�ستخدام �ألة رافعة .ثم جرى غ�سلها يف
حو�ض خا�ص قبل البدء برتميمها يف عملية دقيقة جد ًا .ويف ت�رصيح
للأنا�ضول � ،أ�شار رئي�س �إدارة الق�صور الوطنية ال�سيد /احمد ت�شاب
�أوغلو� ،إن ال�سجادة م�ؤلفة من قطعة واحدة وهي بذلك الأكرب من نوعها
يف البالد ف�ضال عن اهميتها التاريخية .و�أ�ضاف قائال "-:مت غ�سل ال�سجادة
بعناية يف حو�ض خا�ص ،وا�ستغرق ذلك يوما كامال .فيما يتوقع ان
ت�ستغرق �أعمال الرتميم من � 3سنوات ون�صف اىل � 4سنوات من قبل فريق
خمت�ص ،قبل �إعادة فر�شها يف قاعة يلدز".
ويلدز (النجمة باللغة الرتكية) ق�رص عثماين كبري .يقع يف ال�شطر
االوروبي من �إ�سطنبول وجرى بنا�ؤه نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية
القرن الع�رشين .واتخذ ال�سلطان عبداحلميد الثاين مقرا بدال من ق�رص
دوملة باهجة.
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