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الرئي�س ا�سيا�س افورقي يقدم تهانيه مبنا�سبة العام اجلديد ال�شعب الأرتري يحتفل بالعام اجلديد
هن�أ الرئي�س ا�سيا�س افورقي
ال�شعب الأرتري كافة و�أفراد قوات
الدفاع املرابطني يف احلدود
والعاملني يف برامج التنمية ب�شكل
خا�ص مبنا�سبة العام اجلديد.
وقال فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي "ب�أن ال�شعب الذي حقق
اال�ستقالل و� َّأمن ال�سيادة ب�صموده
ووحدته وت�ضحياته  ،والت�صدي
والتفاين الذي يبديه يف م�سرية
�إعادة البناء والتنمية حلري به
�أن ي�ؤمن امل�ستقبل امل�رشق،
وبهذه املنا�سبة تعلن وزارة
االعالم ب�أنها ب�صدد القيام ب�إجراء
مقابلة مع فخامة الرئي�س ا�سيا�س
افورقي خالل الأ�سابيع القليلة
برامج
القادمة يتناول فيها
والتطورات
التنمية الوطنية
االقليمية والدولية التي من �ش�أنها
الت�أثري على تلك الربامج �سلبا �أو
�إيجابا.

�أع�ضاء وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية يزورون �إقليم القا�ش -بركة

ا�ستقبل ال�شعب الأرتري العام
اجلديد  2017بالرتحاب والأمل
الكبريين والتطلع �إىل امل�ستقبل
امل�رشق والتعهد القوي بالعمل
من �أجل التقدم واالزدهار .
و ا�ستمتعت الأ�رس امل�شاركة يف
احتفاالت ر�أ�س ال�سنة التي نظمت
يف �ساحة الفاحت من �سبتمرب يف
احلادي والثالثني من دي�سمرب
بكل �ألوان الفرح
املن�رصم
وال�رسور  ،كما قدمت كوكبة من
الفنانني �أروع الأحلان والكلمات
 ،كما تابعت الأ�رس الربنامج
حتى منت�صف الليل ووقت �إطالق
الألعاب النارية التي ب�رشت
بالعام اجلديد ،و التي زينت
�سماء العا�صمة �أ�سمرا بالألوان
الزاهية � ،ألوان الفرح وال�سعادة
.
وقد �أكد امل�شاركون جمال وروعة
الفقرات والربامج الرتفيهية
املختلفة التي �شهدتها خمتلف
املناطق بالعا�صمة �أ�سمرا .
من جانبه ذكر م�س�ؤول مكتب
جلنة تن�سيق االحتفاالت الوطنية

ال�سيد  /ت�سفاي برهي بِ �أن العام
اجلديد يعترب منا�سبة لتجديد
العهد من �أجل العمل املخل�ص
لتحقيق الإجنازات الباهرة،
م�شريا �إىل �أن الربنامج الفني الذي
نظم يف �ساحة الفاحت من �سبتمرب
الوحدة
يعمل على تقوية
واالحرتام املتبادل �،إ�ضافة �إىل
�أهميته الرتفيهية املعهودة .
كما عرب امل�شاركون عن رغباتهم
العالية ملوا�صلة احلكومة جهودها
اجلبارة اجلارية لتح�سني معي�شة
املواطنني ،داعني كافة املواطنني
�إىل تقييم املا�ضي والتعرف على
االيجابيات لل�سري على خطى
ثابتة من �أجل �إجناز ما تبقى من
�أعمالهم ب�شكل مو�ضوعي ،والبدء
بروح جديدة و�أمل كبري لتحقيق
�إجنازات باهرة يف امل�ستقبل.
من جانبهم قال ال�ضيوف من
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ب�أن
العام اجلديد يف ارتريا له طعم
فريد و خا�ص ،متمنني لل�شعب
الأرتري �أن يكون عاما يعمه الرخاء
وال�سخاء و ال�سالم واال�ستقرار.

�سلعا :موا�صلة اجلهود لرفع اجلودة يف التعليم

قام �أع�ضاء من املكتب املركزي
يف وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية يتقدمهم
الوزير عثمان �صالح بزيارة تفقدية
لربامج التنمية اجلارية يف �إقليم
القا�ش  -بركة يف الفرتة من الثامن
والع�رشين وحتى الثالثني من دي�سمرب
املن�رصم .
و زار �أع�ضاء وزارة اخلارجية
البالغ عددهم حوايل املئتني ،
م�صادر الطاقة الكهربائية يف كركبت
و�سد كركبت وكذلك م�شاريع الزراعة
التي تتم تنميتها حول ال�سد املذكور
�أعاله .
وكما ز اروا مركز التدريب والت�أهيل
يف �ساوا  ،حيث قام قائد املركز
العقيد دب�ساي قدي بتقدمي معلومات
مف�صلة م�صحوبة باالرقام واحلقائق
حول �ساوا ودورها الرائد يف الربامج
الوطنية للتنمية والت�صدي عامة
وبناء ال�شباب ب�شكل خا�ص.

كما تفقد الوفد بعد ذلك ب�صحبة
مفو�ض النباتات واملوا�شي الرائد
كرب�آب ابرهام كل من مركز البو
للت�صنيع و�سد قر�ست وم�شاريع
الزراعة املقامة حول ال�سد ومولدات
الطاقة الكهربائية يف فانكو.
و قال م�س�ؤول الزراعة يف مفو�ضية
النباتات واملوا�شي يف اجلزء
اجلنوبي ال�سيد  /حيلزقي هبتي يف
التو�ضيح الذي قدمه للزوار  ،ب�أن
العمل الزراعي باملنطقة يعتمد على
التجارب الناجحة ويرتكز على زراعة
فواكه املاجنو والربتقال والليمون
والتمور والقرين.
كما �أو�ضح مفو�ض النباتات
واملوا�شي الرائد كرب�آب �أبرهام خالل
الزيارة التي نظمت يف منطقة فانكو
ب�أن احلكومة ظلت تقوم با�ستثمار
كبري لإر�ساء خزانات املياه الكبرية

والبنى التحتية الزراعية و�ضمان
الطاقة الكهربائية وت�أهيل القدرات
الب�رشية ،م�ؤكدا بناء كل م�صادر
الطاقة الكهربائية والبنى التحتية
متطلبات جميع الأن�شطة
لتلبية
الريا�ضية للدفع بقوة باالن�شطة
الزراعية.
من جانبه �أو�ضح وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد /عثمان �صالح
ب�أن الزيارة التي نظمت مبنا�سبة
العام اجلديد هدفت �إىل تفقد برامج
التنمية اجلارية بامل�شاركة ال�شعبية
الفاعلة ،والتي من �ش�أنها �أن تخلق
دافعا قويا لتنفيذ مهام �أكرث �أهمية
يف امل�ستقبل.
وقد ح�رض �أع�ضاء وزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية احلفل الذي �أقامه على
�رشفهم يف مدينة بارنتو قائد اجلبهة
الغربية العميد تخلي كفالي.

�أكد م�س�ؤول التعليم يف مديرية �سلعا الأ�ستاذ �إبراهيم �أكد موا�صلة اجلهود
املن�سقة ل�ضمان اجلودة يف املجال التعليمي والعمل على رفع كفاءة امل�ؤ�س�سات
التعليمية .
كما �أو�ضح ب�أن التعليم يحقق تطورا ملحوظا  ،رغم ان امل�شاركة فيه لي�ست
بامل�ستوى امل�أمول حتى الآن ب�سبب حياة الرتحال والرعي وعدم جتمع القرى،
م�ؤكدا ب�أن ذلك يتطلب ت�ضافر اجلهود من قبل جميع قطاعات املجتمع واحلكومة
واجلبهة ....
وقد �أ�شار �إىل �أن الت�ضاري�س غري املالئمة و�صعوبة املوا�صالت وعدم جتمع
القرى تعد من �أكرث التحديات باملديرية ،داعيا �أولياء الأمور �إىل التجمع يف
املكان املنا�سب واحلر�ص على ار�سال �أبنائهم �إىل التعليم.
كما �أو�ضح ب�أن �إدارة مديرية �سلعا وبالتعاون مع ال�رشكاء عملت على جلب
 34من الطالب �إىل بلدة ركب من مناطق بادن ودبا�ساتا و�رشئيت التي تبعد �أكرث
من  70كيلومرتا وقامت بتعليمهم وتوفري اللوازم الدرا�سية لهم  ،حيث يعترب
هذا العمل مثاال يجب االقتداء به.
من جانبه �أو�ضح مدير مديرية �سلعا ال�سيد  /وئيال حممد علي عن وجود
برنامج لتجميع القرى املتناثرة يف مكان و�سط ،داعيا جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية واالحتادات الوطنية العمل الجناح الربنامج.
هذا وتوجد يف مديرية �سلعا رو�ضتان للأطفال وخم�سة مدار�س �إبتدائية
ومدر�ستان متو�سطتان وخم�س مراكز لتعليم الأطفال الذين فاتتهم فر�ص
التعليم.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()72

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

ال�صني :لن ن�سمح بخلق «�ضجة» حول ال�سيادة الإقليمية غوتريي�س يتعهد بجعل ال�سالم يف �صدر �أولوياته
�أكد الرئي�س ال�صيني �شي
جينبينغ يف خطابه مبنا�سبة
العام اجلديد ان ال�صني لن
ت�سمح �أبد ًا لأي طرف ب�أن «يخلق
�ضجة كربى» يف �ش�أن �سيادتها
الإقليمية وحقوقها البحرية،
فيما حذر �أعلى م�س�ؤول �صيني
خمت�ص يف ال�ش�أن التايواين من
خماطر مقبلة يف العام .2017
وانزعجت دول اجلوار من
م�ساعي ال�صني املتزايدة لفر�ض
مطالباتها بال�سيادة يف بحر ال�صني
اجلنوبي املتنازع عليه مبا يف ذلك
بناء جزر ا�صطناعية.
وقال �شي «لن ي�سمح ال�شعب
ال�صيني لأي طرف بالإفالت من
تداعيات �إثارة �ضجة كربى يف هذا
ال�ش�أن» من دون �أن يديل مبزيد
من التفا�صيل .وتطالب ال�صني
بال�سيادة على بحر ال�صني اجلنوبي
بالكامل تقريباً ،فيما تنازعها يف

تلك املطالب بروناي وماليزيا
والفيليبني وتايوان وفيتنام.
وعلى رغم �أن �شي مل يذكر تايوان
املتمتعة بحكم ذاتي �رصاحة بخالف
توجيه تهنئة العام اجلديد لها،
قال رئي�س «مكتب �ش�ؤون تايوان»
ال�صيني يف ر�سالته مبنا�سبة العام
اجلديد �أن � 2017سي�شهد غمو�ضاً.
ونقلت وكالة «�أنباء ال�صني
اجلديدة» (�شينخوا) عن ت�شانغ

�شي جون ،رئي�س املكتب ما
مفاده «بالنظر �إىل ،2017
املوقف يف م�ضيق تايوان
معقد وخطر وتطور العالقات
يواجه الكثري من العوامل
امل�شكوك فيها واملخاطر».
و�أ�ضاف ان ال�صني ت�أمل �أن
يظهر ال�شعب يف اجلانبني
عزم ًا و�شجاعة على الت�أكيد
على «االجتاه ال�صحيح»
للت�صور ال�سلمي للعالقات
والعمل على احلفاظ على ال�سالم
واال�ستقرار عرب م�ضيق تايوان.
وكانت رئي�سة تايوان ت�ساي �إينغ
وين قالت �أم�س �أن تايوان �ستكون
«هادئة» يف تعاملها مع ال�صني،
لكن الأمور غري املوثوق فيها يف
العام � 2017ستخترب اجلزيرة
وفريق �أمنها الوطني ،على رغم �أنها
عادت و�أكدت على التزامها باحلفاظ
على ال�سالم.

ردود فعل دولية غا�ضبة
على هجوم ا�سطنبول
توالت ردود الفعل الدولية
الغا�ضبة �ضد الهجوم الذي تعر�ض
له ملهى ليلي يف مدينة ا�سطنبول مع
بدء ال�سنة اجلديدة و�أودى بحياة 39
�شخ�صا.
املتحدة
الواليات
وعربت
وبريطانيا وفرن�سا عن غ�ضبها ب�ش�أن
هجوم الأحد يف ا�سطنبول ،و�أكدت
الوقوف مع تركيا ،الدولة احلليفة
يف حلف �شمايل االطل�سي (ناتو) ،يف
قتالها �ضد الإرهاب.
وقدم الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما ،الذي يق�ضي �إجازة يف هاواي،
تعازيه ،وطلب من معاونيه عر�ض
امل�ساعدة على ال�سلطات الرتكية.
وقال وزير اخلارجية الربيطاين
قلوبنا مع تركيا بعد هذا الفعل
الإرهابي اجلبان بالهجوم على ملهى
ليلي يف ا�سطنبول .ونقف كتفا لكتف
�إىل جانب �أ�صدقائنا االتراك
و�أدان البيت االبي�ض االمريكي
الهجوم الذي وقع يف ا�سطنبول،
وا�صفا �إياه "بالوح�شي".
وقال نيد براي�س الناطق با�سم
جمل�س االمن القومي الأمريكي �إن
"الواليات املتحدة تدين ب�أ�شد
العبارات الهجوم الإرهابي املفجع

الذي ا�ستهدف
ملهى ليليا يف
ا�سطنبول خملفا
الع�رشات من القتلى واجلرحى".
و�أ�ضاف "ن�ؤكد دعم الواليات
املتحدة لرتكيا ،حليفتنا يف
حلف �شمال االطل�سي ،يف ت�صميمنا
امل�شرتك يف الت�صدي لكل ا�شكال
االرهاب ودحره".
و�أعرب الرئي�س الفرن�سي ،فران�سوا
ب�شدة للهجوم
هوالند ،عن �إدانته
ّ
م�ؤكدا "ت�ضامن بالده مع تركيا �ضد
الإرهاب" ،م�شددا على �أن بالده
"�ستوا�صل تعاونها مع حلفائها
بقوة".
ملكافحة �آفة الإرهاب ّ
وقال وزير اخلارجية الربيطاين
بوري�س جون�سون ،يف تغريدة على
موقع تويرت "قلوبنا مع تركيا بعد
هذا الفعل الإرهابي اجلبان بالهجوم
على ملهى ليلي يف ا�سطنبول .ونقف
كتفا لكتف �إىل جانب �أ�صدقائنا
االتراك".
وكان وزير خارجية فرن�سا ،جان
مارك ايرولت ،عرب يف تغريدة �أي�ضا
عن "ت�ضامن بالده مع تركيا التي
تعر�ضت لهجوم خميف يف هذه الليلة
الرمزية".
و�أدان الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني الهجوم على امللهى يف
ا�سطنبول ،وار�سل تعازيه يف ر�سالة

�إىل الرئي�س الرتكي رجب طيب
اردوغان قائال "من ال�صعب تخيل
جرمية �أ�سو�أ من قتل �أنا�س ابرياء
خالل احتفاالت العام اجلديد"،
بح�سب الكرملني.
و�شدد بوتني على "�أن االرهابيني
الي�شاركوننا قيمنا االخالقية،
وواجبنا امل�شرتك الرد بطريقة
حا�سمة على االرهاب".
وكتب �أمني عام حلف الناتو ين�س
�ستولتنبريغ يف تغريدة على موقع
تويرت ":بداية م�أ�ساوية يف ا�سطنبول
لعام ."2017
من ال�صعب تخيل جرمية �أ�سو�أ من
قتل �أنا�س �أبرياء خالل احتفاالت
العام اجلديد
و�أ�ضاف "قلبي مع ال�شعب الرتكي
أنا�سا
و�ضحايا الهجوم الذي ا�ستهدف � ً
يحتفلون بالعام اجلديد".
كما اعربت م�س�ؤولة ال�سيا�سية
اخلارجية يف االحتاد الأوروبي
فيديريكا موغرييني ،عن ت�ضامنها
مع �أ�رس �ضحايا الهجوم .وقالت
يف تغريدة على تويرت "�سنوا�صل
جهودنا للحيلولة دون وقوع مثل هذه
الأحداث".
و�أعرب رئي�س الربملان الأوروبي،
مارتن �شولتز ،عن ا�ستنكاره للهجوم
قائال �إن "االرهابيني حولوا ليلة
االحتفاالت اىل عنف وقتل وي�أ�س".

نيجرييا :فتاة يف العا�شرة حتاول تنفيذ عملية انتحارية
لقيت فتاة يف العا�رشة من
عمرها م�رصعها م�ساء ال�سبت
املا�ضي حني فجرت نف�سها يف
حماولة لتنفيذ عملية انتحارية يف
مايدوغوري ،مهد جماعة «بوكو
حرام» املتطرفة �شمال �رشقي
نيجرييا ،ما �أدى �إىل وقوع جرحى
�أحدهم يف حال خطرة ،وفق ما
�أفاد �شهود.
وروى ال�شهود ان الفتاة اقرتبت
من احل�شد املتجمع حول مطعم
متنقل خالل �سهرة ر�أ�س ال�سنة

يف حواىل ال�ساعة 20:30( 21:30
بتوقيت غرينيت�ش) ،لكنها فجرت
حزامها النا�سف قبل �أمتار من
الو�صول �إىل هدفها.
وذكر غرميا عثمان� ،أحد �سكان
احلي ان الفتاة ُ
«قتلت على الفور
وان �شخ�ص ًا ُ�أ�صيب بجروح بالغة
جد ًا ب�شظايا االنفجار» ،م�ضيف ًا
ان «الفتاة يف العا�رشة من عمرها
مثلما يتبني من جثتها».
و�أكد الناطق با�سم ال�رشطة
يف والية بورنو فيكتور اي�سوكو

اليوم وقوع الهجوم ،مو�ضح ًا ان
انتحاريني نفذاه ،وان �أحدهما
«انهال عليه احل�شد الغا�ضب
بال�رضب» قبل �أن يتمكن من تفجري
حزامه النا�سف.
ومل ي�ش�أ الناطق ك�شف معلومات
عن عمر املهاجمني ،لكن نا�شط ًا
يف املجال الإن�ساين �ساعد يف نقل
اجلثة� ،أكد �أنه «ال بد �أنها مل تكن
تتجاوز العا�رشة من العمر».
ومل تعلن �أي جهة على الفور
م�س�ؤوليتها عن هذا االعتداء ،لكن

يف �أول يوم من توليه
من�صب الأمني العام
للأمم املتحدة خلفا
لبان كي مون ،تعهد
�أنطونيو غوتريي�س
بجعل ال�سالم يف �صدر
�أولوياته.
ويف بيان حمل
ا�سم "نداء لل�سالم"،
توجه غوتريي�س يف
�أول يوم يف � 2017إىل جميع �شعوب
العامل جلعل ال�سالم �أولويتهم الأوىل
قائال "يف هذا اليوم الأول على ر�أ�س
الأمم املتحدة ،يراودين ال�س�ؤال:
كيف ن�ساعد ماليني الأ�شخا�ص الذين
حتا�رصهم النزاعات؟" ،و�أ�ضاف
"�أطلب منكم جميعا �أن تتخذوا معي
هذا القرار :فلنلتزم بجعل ال�سالم
�أولويتنا املطلقة".
وقال غوتريي�س "كل ما ن�سعى
من �أجله ك�أ�رسة �إن�سانية يعتمد على
ال�سالم ،لكن �أي�ضا توخوا احلذر لأن
ال�سالم يعتمد علينا".
كما لفت �إىل �أنه يعتزم خالل
فرتة رئا�سته للمنظمة الدولية خالل
ال�سنوات اخلم�س القادمة الرتكيز

على ثالثة حماور �إ�سرتاتيجية يكون
التغيري فيها �رضوريا ،وهي البناء
واحلفاظ على ال�سالم وحتقيق تنمية
م�ستدامة و�إ�صالح العمليات الداخلية
للأمم املتحدة.
و�أ�شار �إىل ال�صعوبات التي تواجه
امل�ساعي الهادفة �إىل حل النزاعات،
و�إىل عدم قدرة املجتمع الدويل على
حلها.
وقال �إن املفارقة �أنه رغم تو�سع
�إمكانيات التوا�صل ف�إن املجتمعات
�أ�صبحت حاليا �أكرث تفككا ،ودعا
�إىل احلوار واالحرتام مهما كانت
و�إىل
ال�سيا�سية،
االنق�سامات
التفاو�ض للو�صول �إىل ت�سويات بدال
من �ساحات القتال.

رئي�سة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة يف 2017
تعهدت ترييزا
ماي رئي�سة وزراء
بريطانيا يف ر�سالة
العام
مبنا�سبة
اجلديد اول ام�س
الأحد بالتو�صل �إىل
اتفاق لالن�سحاب
من االحتاد الأوروبي
يف �صالح جميع
الربيطانيني ولي�س
فقط يف �صالح
ه�ؤالء الذين �صوتوا باملوافقة على
االن�سحاب يف ا�ستفتاء قالت �إنه
ك�شف عن االنق�سامات يف البالد.
و�صوت  52باملئة من الربيطانيني
يف يونيو حزيران باملوافقة على
اخلروج من االحتاد الأوروبي وظلت
نربة النقا�ش العام ب�ش�أن كيف
�سيبدو االن�سحاب قوية.
وقالت ماي يف ر�سالة بثها
التلفزيون �إنه برغم االنق�سامات
يتقا�سم الربيطانيون الرغبة يف
العي�ش يف بلد �أقوى و�أكرث عدال
و�أمنا.
و�أ�ضافت "هذه الطموحات توحدنا
ولذا مل نعد  52باملئة �صوتوا
ل�صالح االن�سحاب و 48باملئة

�صوتوا ل�صالح البقاء لكننا احتاد
عظيم من ال�شعوب والأمم بتاريخ
م�رشف وم�ستقبل م�رشق".
وتابعت قائلة "لذا عندما جنل�س
حول طاولة املفاو�ضات مع �أوروبا
هذا العام �سيكون ذلك مع الأخذ يف
االعتبار �أنني هناك للتو�صل �إىل
االتفاق ال�سليم لي�س فقط له�ؤالء
الذين �صوتوا باملوفقة على
االن�سحاب لكن لكل فرد يف هذا
البلد".
وتعهدت ماي بتفعيل املادة  50يف
معاهدة ل�شبونة لالحتاد الأوروبي
 وهي اخلطوة الر�سمية للبدء يفمفاو�ضات ان�سحاب بريطانيا -
بحلول نهاية مار�س.

طريقة تنفيذه
هي عموم ًا تلك
التي ت�ستخدمها
جماعة «بوكو
التي
حرام»
ما
غالب ًا
ا�ستخدمت فتيات
ون�ساء لتنفيذ
�ضد
هجمات
املدنيني.
11
ويف
دي�سمرب ،فجرت فتاتان يف حواىل
ال�سابعة من العمر نف�سيهما يف
�شارع مكتظ يف مايدوغوري،
عا�صمة بورنو ،وت�سببتا يف مقتل
�شخ�ص واحد و�إ�صابة  17على الأقل

بجروح.
و�أ�سفرت حركة التمرد التي
تخو�ضها «بوكو حرام» عن �سقوط
� 20ألف قتيل على الأقل وعن
ت�رشيد  2.6مليون �شخ�ص منذ
العام  ،2009وفق التقديرات.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

�إعالن لدافعي ال�ضرائب

بناء على مر�سوم �ضربية الدخل رقم 1994/62م يجب على اي �شخ�ص �أو جمعية
،حت�صل على الدخل دفع ال�ضربية للحكومة .ولذا تعلم م�صلحة االيرادات الداخلية
دافعي ال�ضرائب الذين يعملون يف خمتلف االن�شطة التجارية ،وكذلك م�ؤجري البيوت
بان مواعيد تقدمي االقرارات عن الدخول لدفع ال�ضريبة ال�سنوية للعام ال�ضريبى 2016م
�سوف يبد�أ 2017م .لذا تهيب امل�صلحة بجميع دافعي ال�ضرائب بالتوجه اىل مكاتبها لدفع
ال�ضريبة وذلك ح�سب اجلدول التايل:
 1يجب على دافعي ال�ضرائب من الفئة (ج) وكذلك م�ؤجري البيوت تقدمي االقراراتعن دخولهم لدفع ال�ضريبة امل�ستحقة ،وذلك من بداية �شهر يناير وحتي نهاية فرباير.
 2يجب على دافعي ال�ضرئب من الفئة (ب) تقدمي االقرارات عن دخولهم لدفعال�ضريبة.
امل�ستحقة من بداية �شهر يناير وحتي نهاية �شهر مار�س.
 3يجب على دافعي ال�ضرائب من الفئة (�أ) تقدمي االقرارات عن دخولهم لدفع ال�ضريبةامل�ستحقة وذلك من بداية �شهر يناير وحتي نهاية �شهر ابريل.
تنوه م�صلحة االيرادات الداخلية بان عدم تقدمي االقرارات عن دخول لدفع ال�ضريبة
امل�ستحقة يف املواعيد املحددة اعاله ،يعر�ض دافعي ال�ضرائب للغرامات املالية وعليه
يجب االلتزام باملواعيد املحددة
م�صلحة االيرادات الداخلية
وزارة املالية

العدد ()72

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

جامع يتهم "�إيكوا�س" ب�إعالن احلرب على غامبيا

اتهم رئي�س غامبيا املنتهية واليته
يحيى جامع املجموعة االقت�صادية
لدول غرب �أفريقيا (�إيكوا�س) ب�إعالن
احلرب بعدما قالت �إنها ت�ضع قواتها
يف حالة ت�أهب حت�سبا لرف�ض جامع
التنحي يف نهاية واليته املقرر يوم
 19يناير احلايل.
ويف كلمته ندد جامع "بقرار �إيكوا�س
ب�ش�أن املوقف احلايل لفر�ض نتائج
االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف
�أول دي�سمرب ب�أي و�سائل ممكنة".
وقال "هو يف الواقع �إعالن حرب
و�إهانة لد�ستورنا� .أريد �أن �أقولها
بو�ضوح تام� ،إننا م�ستعدون للدفاع عن

رئي�س مايل يعلن عقد م�ؤمتر م�صاحلة وطنية عبا�س يدعو �إىل اعرتاف
عاملي بفل�سطني عام 2017
�أعلن رئي�س مايل �إبراهيم �أبوبكر
كيتا مبنا�سبة حلول العام اجلديد
عقد «م�ؤمتر م�صاحلة وطنية» يف
مار�س املقبل يف البالد ،مو�ضح ًا �أن
من بني �أولوياته تنفيذ اتفاق ال�سالم
الذي وقع يف العام .2015
وقال كيتا يف ر�سالة اىل مواطنيه
بثت ال�سبت املا�ضي �إن «م�ؤمتر
م�صاحلة وطنية �سيعقد يف مار�س
و�سي�شكل م�ؤ�رش ًا مهم ًا �إىل �إعادة
اللحمة االجتماعية والعي�ش امل�شرتك
يف مايل» ،مو�ضح ًا �أن «امل�ؤمتر

�سيتيح اجراء حمادثات
معمقة بني مكونات
الأمة حول اال�سباب
العميقة للنزاع» يف
�شمال مايل.
احلكومة
ووقعت
وجمموعات
املالية
م�ؤيدة لها يف مايو
العام  2015اتفاق
مت
الذي
ال�سالم
التو�صل �إليه بعد
مفاو�ضات طويلة يف اجلزائر ،فيما
وقعه املتمردون ال�سابقون الذين
يهيمن عليهم الطوارق يف �شمال مايل
يف يونيو ،لكنه مل ينفذ.
و�سقط �شمال مايل يف ربيع العام
 2012يف �أيدي جماعات مرتبطة
بـ«القاعدة» .ومت طرد املتطرفني من
هذه املنطقة املرتامية بف�ضل تدخل
ع�سكري دويل قادته فرن�سا .لكن
مناطق كاملة ال تزال خارج �سيطرة
القوات املالية واالجنبية.

دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س �إىل اعرتاف دويل
بدولة فل�سطني خالل العام
اجلديد ،م�ؤكدا ا�ستعداده للعمل مع
�إدارة الرئي�س الأمريكي املنتخب
دونالد ترمب لتحقيق ال�سالم وفق
حل الدولتني.
ويف كلمة نقلها التلفزيون
مبنا�سبة الذكرى الثانية واخلم�سني
النطالقة حركة التحرير الوطني
الفل�سطيني (فتح) ،دعا عبا�س
الذي يتزعم احلركة �إىل "�أن يكون
العام  2017عام االعرتاف الدويل
بدولة فل�سطني" ،م�ؤكدا التزام
احلركة بال�سالم القائم على "احلق
والعدل والقرارات واملرجعيات
الدولية".

وجدد عبا�س
رف�ضه "احللول
ا ال نتقا لية
والدولة ذات احلدود امل�ؤقتة"،
وو�صف القرار الأخري ال�صادر
عن جمل�س الأمن املتعلق ب�إدانة
اال�ستيطان ب�أنه قرار "تاريخي"،
معتربا �صدوره دليال على
احت�ضان املجتمع الدويل للق�ضية
الفل�سطينية.
و�شكرعبا�س الإدارة الأمريكية
المتناعها عن الت�صويت على
القرار و�سماحها بتبنيه دون
ا�ستخدام حق النق�ض (فيتو) ،كما
�أبدى ا�ستعداده للعمل مع �إدارة
ترمب من �أجل حتقيق ال�سالم وفق
حل الدولتني والقرارات الدولية

بلدنا �ضد �أي اعتداء .لن
تختار حكومتي �أبدا هذه
املواجهة لكن الدفاع
عن �سيادتنا واجب
مقد�س على كل �أبناء
غامبيا الوطنيني".
وكان جامع قد رف�ض
ت�سليم ال�سلطة رغم
خ�سارته يف االنتخابات
الرئا�سية يف الأول من
دي�سمرب املا�ضي �أمام �آداما بارو،
ووعد يف خطاب مبنا�سبة العام
اجلديد بث على التلفزيون الر�سمي
مبا �أ�سماه "الدفاع عن غامبيا يف وجه
�أي اعتداء خارجي".
يذكر �أنه بعد �إعالن نتائج
االنتخابات� ،أقر جامع بهزميته لكنه
غيرّ موقفه بعد ذلك ب�أيام ،مما �أثار
خماوف من احتمال �إقدام قوى �إقليمية
على التدخل للإطاحة به ،وتدخل
رئي�س نيجرييا حممد بخاري و�سيطا
لإيكوا�س ملنح جامع "خروجا م�رشفا"
لكنه قال �إن �إيكوا�س ال ميكنها القيام
بهذا الدور بعد الآن.

ومبادرة ال�سالم العربية.
و�أ�ضاف "نتطلع بكل �أمل �إىل
امل�ؤمتر الدويل لل�سالم الذي
�سيعقد يف باري�س منت�صف �شهر
يناير ونتطلع �إىل �أن تنتج عن
هذا امل�ؤمتر �آلية دولية للمتابعة
وجدول زمني للتنفيذ".
ويف �سياق �آخر ،قال عبا�س �إن
هناك م�شاورات مع جميع الف�صائل
والقوى الفل�سطينية لعقد جل�سة
للمجل�س الوطني الفل�سطيني خالل
الأ�شهر القادمة ،علما ب�أن املجل�س
الذي يعد �أعلى هيئة ت�رشيعيةفل�سطينية -مل ينعقد منذ نحو
ع�رشين عاما.

الكونغو الدميقراطية ت�شهد اتفاقا ينهي حكم جوزيف كابيال �سلميا

الكونغو
جمهورية
�شهدت
الدميقراطية اتفاقا بني قوى
احلكومة واملعار�ضة يق�ضي ب�إنهاء
فرتة حكم الرئي�س احلايل جوزيف
كابيال �سلميا ،بعد  15عاما يف حكم
البالد ،لكن كابيال مل يوقعه بعد.
ودعم عدد من وزراء احلكومة
احلالية للبالد هذا االتفاق الذي
يق�ضي ببقاء الرئي�س كابيال يف
من�صبه حتى �إجراء االنتخابات
الرئا�سية بنهاية .2017
باحلكومة
اع�ضاء
ووقع
واملعار�ضة على االتفاق االنتقايل
يف الدقائق الأخرية من العام
املا�ضي  ،2016ومن املقرر �أن
يوقع الرئي�س ومعار�ضه قريبا.
وخالل تلك الفرتة ،تتوىل
�شخ�صية �سيا�سية من املعار�ضة
رئا�سة احلكومة وامل�شاركة يف �إدارة
�ش�ؤون البالد.
ووفقا لوثيقة االتفاق لن يرت�شح
كابيال لفرتة رئا�سة ثالثة .كما �أن

الد�ستور ال ي�سمح له بذلك� ،أعربت
املعار�ضة عن خماوفها حيال �إقدامه
على تعديل الد�ستور.
ووقع ممثلو احلكومة واملعار�ضة
على االتفاقية يف ال�ساعات
الأخرية من � ،2016إال جوزيف
كابيال ومعار�ضه اتيان ت�ش�سكيدي
لو يوقعا بعد على تو�صل �إليه
اجلانبان.
و�أعرب مار�سيل �أومتبي ،كبري
�أ�ساقفة الكني�سة الكاثوليكية،
التي تولت الو�ساطة ،عن �سعادته
للتو�صل لت�سوية �سيا�سية.
وكانت مفاو�ضات قد بد�أت يف 8
دي�سمرب املا�ضي بني ممثلني عن
الرئي�س كابيال ومعار�ضه الرئي�سي
اتيان ت�ش�سكيدي للتو�صل �إىل �صيغة
االتفاق اجلديد بو�ساطة الكني�سة
الكاثوليكية.
وواجهت البالد �أزمة �سيا�سية
منذ رف�ض الرئي�س كابيال التخلي
عن احلكم بعد انتهاء فرتة رئا�سته

ر�سميا ،مطلع �شهر دي�سمرب.
وحذر رئي�س الكني�سة الكاثوليكية
من �أجل البالد مازالت تواجه
حتديات ،وقال "التو�صل لت�سوية
�شيء واحد لكن دخول تلك الت�سوية
حيز التنفيذ �أمر خمتلف متاما".
وكان من املقرر �إجراء االنتخابات
الرئا�سية يف نوفمرب املا�ضي،
وت�سبب ت�أجيلها يف احتجاجات
�شعبية راح �ضحيتها الع�رشات.
وكانت مفو�ضية االنتخابات
قد �أعلنت �إلغاء النتائج لأ�سباب
لوج�ستية و�صعوبات مالية ،ليعلن
كابيال على الفور ت�شكيل حكومة
انتقالية ت�ضم  74ع�ضوا وت�أجيل
االنتخابات لعام .2018
ومل ت�شهد لكونغو الدميقراطية �أي
انتقال �سلمي لل�سلطة منذ ا�ستقاللها
عن بلجيكا عام .1960
وتويل جوزيف كابيال احلكم عام
 2001بعد اغتيال والده لوران
كابيال.
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�أهداف وفوائد التعليم ما قبل املدر�سي ودور الآباء
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
احللقة التا�سعة

يف حلقات �سابقة كنا قد تعر�ضنا �إىل
املفاهيم التي كانت �سائدة يف الأزمنة
القدمية حول كل من تربية وتعليم
الطفل  ،ومدى ارتباط ذلك مبا يعرف
عندنا يف الع�صر احلديث بالتعليم ما
قبل املدر�سي  ،حيث �أن االختالف بني
نظرة املدنيات القدمية حول تعليم
وتربية الطفل كانت نا�شئة عن نظرة
تلك املجتمعات �إىل ما �سيكون عليه
الطفل عندما ي�صبح كبريا ،وكذلك
كانت تت�أثر مبفاهيمهم حول احلياة
نف�سها والقيم التي كان يجب على
الطفل �أن يدافع عنها ،فبع�ض تلك
املجتمعات كان يعده ليكون فيل�سوفا
وعاملا  ،وبالتايل تركز تعليم وتربية
الطفل عندهم مبكرا يف تعليمه
تلك الفل�سفات التي كانت �سائدة يف
جمتمعاتهم  ،وبع�ضهم الآخر كان
ي�ؤمن بالدور الكبري الذي كان يتمثل
يف �ضرورة تدريبه على البطوالت
والفرو�سية و�أ�ساليب القتال والدفاع
عن النف�س وما �شابهها  ،فكان يتم
�إعداد الطفل لها مبكرا � ،إال �أنه ومع
بروز بدايات الع�صور الو�سطى ظهر
الكثري من العلماء واملربون الذين
يرون �ضرورة اعتبار الطفل منذ
ال�سنوات الأوىل من عمره تلميذا حتى
ت�ؤمن له الن�ش�أة ال�سليمة وامل�ستقلة يف
مدار�س خا�صة به  ،مما �شكل و�ضع
اللبنات الأوىل لظهور التعليم ما
قبل املدر�سي املعروف عندنا حاليا ،
وذلك ب�شكل تدريجي  ،والذي ينق�سم
بدوره �إىل مرحلتني اثنتني ( مرحلة
دور احل�ضانة ومرحلة الرو�ضة )  ،ويف
هذه احللقة �سنوا�صل ما بد�أناه  ،ولكن
من زاوية �أخرى هامة  ،وهي ما مدى
ت�أثري التلفزيون والأفالم والفيديو يف
التعليم ما املدر�سي ؟ �أوبتعبري �آخر هل
ميكن تعليم وتربية الأطفال من خالل
التلفزيون والأفالم ؟ لقد ظهر عند
الرتبويني املخت�صني يف التعليم ما قبل
املدر�سي ما �أطلق عليه بالرتبية ما قبل
املدر�سية من خالل التلفاز والأفالم ،
وذلك نظرا لأهمية تلك الأجهزة يف
حياتهم ومدى تعلق الأطفال بها ،
حيث مت �إعداد برامج وقنوات خا�صة
بتعليم الأطفال وتربيتهم جتمع بني
كل من الت�سلية والتعليم والرتبية يف
�آن واحد  ،كما �أنه �أ�صبح من ال�صعب
جدا الف�صل بني تلك الأجهزة وحياة
الأطفال  ،وهذا عني ما جعل الكثري
من الرتبويني يرون ب�ضرورة جماراتها
وا�ستغالل الإمكانيات املتوفرة فيها

مل�صلحة الن�شء وتربيتهم وتعليمهم
وتوجيههم الوجهة ال�صحيحة من
خاللها بدال من حماولة جتنبها والإبتعاد
عنها �أو القيام بحمالت التعبئة العامة
�ضدها .....والتي �أثبتت ف�شلها مع
مرور الزمن يف ع�صر تدفق املعلومات
الهائلة  .وبذلك �أ�صبحت تعد برامج
التلفاز والفيديو والأفالم باعتبارها
ال�سمعية
�أهم الو�سائل
ت�شكل
الب�صرية
الهامة جداً يف حياة الأطفال ،حيث
يرتقبون ما يقدم �إليهم ب�شوق ،وميكن
بث برامج تعليمية وتربوية هادفة �إىل
الأطفال عن طريق ال�صور املتحركة
كو�سيلة تربوية ثقافية تعليمية،
ولها ت�أثري كبري يف نفو�س الأطفال� ،إذ
جتعلهم يعي�شون التجربة ،وينفعلون
باملواقف ،ويتعلمون ب�أ�سرع وقت ممكن
 ،التعليم الذي الميحى من الذاكرة
مهما تطاول الزمن وتقادم العمر ..
وعندما بدئ با�ستخدام التلفاز يف
جمال تربية الأطفال بدئ با�ستخدامه
يف نقل املحتوى املعريف للأطفال
وبع�ض املهارات احلركية وما زال هذا
اال�ستعمال �سائداً حتى اليوم ،و�أ�صبحت
تنت�شر اليوم برامج تلفازية حملية
وف�ضائية حتوي عددا كبريا من ال�سال�سل
و الربامج التي ت�شتمل على موا�ضيع
وحمتويات م�شوقة متنوعة من املعرفة
التي ت�صلح  /تقدم لأطفال مرحلة ما
قبل املدر�سة ،حيث ثبتت �أهمية التلفاز
يف تنمية مهارات القراءة واحل�ساب
واكت�ساب املعلومات الوا�سعة وامل�ؤثرة
جدا يف خمتلف النواحي احلياتية لديهم

ويف م�ستقبلهم اي�ضا � ،إ�ضافة لتنميتها
لالجتاهات والقيم البيئية واالجتماعية
املرغوب يف ن�شرها ،وقد بدئ م�ؤخراً
ب�إنتاج �سال�سل من الربامج التلفزيونية
احلديثة التي تعالج املحتوى االجتماعي
والعاطفي ،وكان من دواعي �إنتاج مثل
هذه الربامج اهتمام املربني احلديثني
املتزايد بالرتبية االجتماعية والعاطفية،
ومن �أمثلة الربامج املوجهة لطفل ما
قبل املدر�سة برنامج افتح يا �سم�سم،
املعرب عن الربنامج الأمريكي «طريق
اال�سم�سم >>  ،وذلك بعدما �أعيدت
�صياغته وفق فل�سفة الرتبية و�أ�س�سها
املحلية  ،وقد وجد الأطفال يف هذا
الربنامج املتعة والفائدة ،مما ي�ساعدهم
على التكيف مع املدر�سة االبتدائية
فيما بعد ،خا�صة الأطفال الذين مل تهيئ
لهم الظروف الدخول �إىل م�ؤ�س�سات ما
قبل املدر�سة االبتدائية� .إذ يهدف هذا
الربنامج �إىل �إغناء ثروة الطفل اللغوية
واملعرفية والعلمية ،مع توعيته ال�صحية
وتنمية ذوقه الفني ،وتعريفه بالعالقات
االجتماعية ال�سائدة يف جمتمعه،
و�أهمية العمل اليدوي وتب�صريه ب�أنه
فرد من �أمة لها تاريخ رائع وبطوالت
ثرة ؛ و�أن الوطن �شيئ جميل وكبري
 ،وفيه الكثري من الرثوات واخلريات،
مع احلر�ص على تعويد الطفل احلكمة
والتفكري العلمي ،و�إثارة انتباهه
للكون وما فيه من خملوقات متنوعة
ومتعددة تختلف عن الإن�سان �أي�ضا ،
ويعد هذا امل�سل�سل �أول م�سل�سل
عربي موجه لأطفال ما قبل املدر�سة
تلته م�سل�سالت �أخرى.

اخلا�صة
الدرا�سات
بينت
وقد
املتخ�ص�صة يف هذا املجال ب�أن الربامج
التلفزيونية املقدمة لأطفال ما قبل
املدر�سة ميكن �أن تزيد من قدرتهم
على �ضبط الذات ،وتزيد من مهاراتهم
يف التفاعل االجتماعي مع الآخرين،
وال تقف حدود التعليم والرتبية من
خالل التلفاز عند هذا احلد بل متتد
لتعلم الأطفال وتنقل لهم �أ�ساليب
التعامل مع الآخرين و�أ�س�س الأخالق
احلميدة ال�سائدة ،ومعلومات عن العامل
املحيط بهم وخربات من ال�صعب لهم
�أن يختربوها �أو ين�سوها فتجعلهم
يتخطون حدود الزمان ،فتعرفهم
باملا�ضي ،كما تتخطى حدود املكان من
خالل عر�ض �صور لأ�شياء من ال�صعب
اختبارها عند بع�ضهم ك�صور ال�سفن
يف البحر والطائرات يف املطار والو�صول
�إىل نقطة ما على �سطح الكرة الأر�ضية
......الخ ..
�إن تلك الفعالية الكبرية تتجلى
يف الأثر الكبري الذي يرتكه التلفاز
يف تعليم الأطفال يلقي على عاتق
م�صممي برامج الأطفال م�س�ؤولية
كبرية جدا تتمثل يف انتقاء الربامج
التي تخدم طبيعة و�أهداف املرحلة
وتراعي م�صالح البالد والعباد ،
وتتنا�سب مع م�ستوى منو طفل ما قبل
املدر�سة ،وتالئم القيم الثقافية
للمجتمع وح�ضارته وقيمه من ناحية
 ،وت�ستجيب للمتطلبات ال�ضرورية
للعي�ش يف العامل احل�ضاري املعا�صر من
ناحية �أخرى ..
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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.

�أغرب ما احتواه كتاب غيني�س للعام 2017

عندما يتعلق الأمر بالأ�شياء الأكرث روعة وغرابة و�إلهاما حول العامل فلن جتد �أف�ضل من مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية التي ميكنها ان حتتوي عل كل هذه الأ�شياء العجيبة.
وقد احتوت الطبعة الـ  62من املو�سوعة التي �صدرت هذا العام �أكرث من � 4آالف �صورة رائعة
ي�صعب عليك اختيار الأف�ضل من بينها.
قال رئي�س حترير املو�سوعة كريغ غلينداي
الفتاة
�أن "هناك �أ�شياء بالداخل للجميع ،من ال�سفر �إىل
�صاحب
الف�ضاء واحليوانات الأليفة املذهلة "...ف�ضال عن
ت�سليط ال�ضوء على االجنازات الريا�ضية خالل العام
اطول
املا�ضي.
حلية
وقد بد�أ بيع الن�سخة اجلديدة من كتاب غيني�س للعام
 2017ب�سعر  20جنيه ا�سرتليني ،وملن مل يتمكن من
�رشاء الكتاب فهذه عينة من ال�صور املذهلة التي جاءت
�ضمن �صفحاته.
 ماك�سويل داي14 ،عاما� ،صاحب �أكرب درجة دوران للقدمني بقيا�س  157درجة
 �أكرب جمموعة همربغر يف العامل ت�ضم جميع الأنواع يف �أملانيا الفتاة الربيطانيةهارنام كور �صاحبة �أطول
حلية امراة يف العامل
 �أكرب �صندوق بريديف العامل يف الواليات
املتحدة طوله  5743قدم
يف
 �أكرب قباقيب�صاحب اكرب درجة دوران قدم
اكرب جمموعة همربغر يف العامل
العامل يف بلدة كي�سي يف
�إلينوي ،طولها 11.5
ان�ش وعر�ضها ما بني  5و10ان�ش وارتفاعها  4ان�ش.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�أغرب طقو�س االحتفال بر�أ�س ال�سنة
ليلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية هي يوم 31
دي�سمرب �أخر يوم يف العام ،وتعد جزرا
ككريباتي و�ساموا �أول املحتفلني بينما
جزر هاواي هي �أخر املناطق احتفاال
بهذه املنا�سبة.
وت�شتهر �سيدين ب�أنها �أول مدينة كربى
ت�ستقبل العام اجلديد وتنتقل �أخبار
احتفاالتها و�صور �ألعابها النارية �إىل
مدن العامل الأخرى التي تكون على و�شك
االحتفال هي الأخرى بنهاية عام وحلول
عام جديد.
وتختلف طقو�س دول العامل يف االحتفال بالعام
امليالدي اجلديد ولكن تبقى الألعاب النارية هي
العامل امل�شرتك بينهم:
الهند :
يف الهند يوجد حوايل  2.3%من ال�سكان
م�سيحيني ،ولكن نتيجة الرتفاع عدد �سكان
البلدة ،فنحن نتحدث عن  25مليون �شخ�ص.
يحتفل امل�سيحيون يف الهند بر�أ�س ال�سنة مع
قدا�س منت�صف الليل ويعطون الهدايا �ش�أنهم
ك�ش�أن بقية النا�س يف العامل ،ولكن ومع عدم
وجود �أ�شجار التنوب �أو ال�صنوبر للتزيني ،ف�إنهم
ي�ستخدمون بدال منها �أ�شجار املوز واملاجنو.
اليابان :
ارتبط كنتاكي بر�أ�س ال�سنة يف عقول اليابانيني
لعدة �أجيال ،فهو تقليد انتقل من الآباء �إىل الأبناء
على الرغم من بدايته جتاريا ،ويباع تقريبا
 240.000برميل من الدجاج يف ليلة ر�أ�س ال�سنة.
فلندا :
تزور الأ�رس يف فنلندا قبور �أقاربهم و�أجدادهم
ع�شية ر�أ�س ال�سنة على �ضوء ال�شموع ،وحتى ه�ؤالء

الذين تبتعد عنهم قبور �أقاربهم ،ف�إنهم يزورون
القبور املجاورة وي�ضعون ال�شموع تكرميا ملن
دفنوا يف مكان �آخر.
تركيا:
يعتقد �سكان بع�ض مناطق الأنا�ضول� ،أن �أول
من يجلب املاء ،يف �صباح اليوم الأول من العام
اجلديد� ،سي�صبح غنيا ،كما يقوم �آخرون بو�ضع
الدقيق املطحون ،على �أبواب املنازل ،قبل ر�أ�س
ال�سنة ب�أربعة� ،أو خم�سة �أيام� ،آملني �أن تكون
ف�أل خري عليهم ،بوفرة الطحني لديهم.
هولندا:
يقوم ال�سكان بهولندا برمي �أ�شجار امليالد ،يف
النريان ،كطقو�س لطرد �أرواح ال�سنة املا�ضية،
وا�ستقبال �أرواح ال�سنة اجلديدة.
ال�صني:
يقوم بع�ض الأ�شخا�ص قبل ر�أ�س ال�سنة ،بتنظيف
كل زاوية يف منازلهم ،اعتقادا منهم� ،أنها تطرد
احلظ ال�سيئ من العام املا�ضي ،وو�ضع �أنواع
خمتلفة من الزهور ،والنباتات ال�صينية ،فيها
جللب احلظ ال�سعيد ،والربكة ،بالإ�ضافة �إىل
توزيع النقود على الأطفال.

جتول يف مدينة هريو�شيما ك�أنك قطة � ..أول خريطة من منظور قطة يف العامل
ال�سيارة الوح�ش

ق�ص�ص دفن غريبة � :أ�شخا�ص جنو من الدفن �أحياء
فقط فكرة �أن تدفن حيا ت�شكل رعبا و خوف مثريا يف نفو�س الب�شر  ،تخيل �أنك ا�ستيقظت من النوم لتجد نف�سك حما�صرا
حتت الأر�ض ،لقد وقع هذا مع بع�ض الأ�شخا�ص لكن جنا عدد قليل منهم  ،لت�شكل ق�ص�صهم حكايات مذهلة من البقاء على قيد
احلياة ب�أعجوبة
واورد موقع كنوز على �صحفته خرب فيلوميل وهي امر�أة فرن�سية تبلغ من العمر  24عاما ،عانت من مر�ض الكولريا يف عام
 .1867بعد ب�ضعة �أيام من ا�صابتها باملر�ض ،مت االعالن عن وفاة هذه ال�سيدة ومت و�ضعها يف نع�شها  ،وبعد � 6ساعات من اعالن
الوفاة كانت حتت الأر�ض.
عندما انتهى النا�س من دفن "فيلوميل" � ،سمعوا �صوت من موقع املقربة م�صدره قرب املر�أة التي دفنوها ليجدوا �أن ال�سيدة كانت
ال تزال على قيد احلياة  ،ثم حفروا القرب ب�سرعة �شديدة النقاذها من املوت لينقلوها بعد ذلك لطبيب كي يفح�صها � ،سمع الطبيب
نب�ضات القلب اخلافتة ليت�أكد �أنها ال تزال على قيد احلياة حقا !
الغريب يف هذه الق�صة �أن ال�سيدة " فيلوميل " توفيت يف اليوم التايل مبا�شرة � ،إما ب�سبب الكولريا �أو الكابو�س الذي تعر�ضت
له يوم �أم�س يف تلك املقربة ...
 2توم غريان :ت�سببت املجاعة يف ايرلندا نتيجة �ضياع حما�صيل البطاط�س يف موت عدد كبريا جدا من الأرلنديني ،فلم يتمكنوا من �إيجاد
م�ساحة كافية جلميع اجلثث فكانت عملية الدفن تتم ب�شكل ع�شوائي و �سريع نظرا لعدد املوتى الهائل  ،وثمة ق�صة �شائعة حدثت
يف تلك الفرتة الزمنية و هي ق�صة " توم غريان " ال�صبي الذي يبلغ من العمر ثالث �سنوات و الذي دفن حيا عن طريق اخلط�أ. . .
لكنه متكن من البقاء على قيد احلياة..
يعتقد بع�ض امل�ؤرخني �أن حفار القبور �أدركوا خط�أهم بعدما ك�سروا عن طريق اخلط�أ �ساق " توم " �أثناء دفن �شخ�ص �آخر  ،مما
ت�سبب يف �شعور ال�صبي ب�آالم فتم انقاذه من املوت ...
 3اوكتافيا �سميث هات�شر :يف �أواخر �سنة  1800م  ،مبدينة بايكفيل  ،اهتزت والية كنتاكي على وقع مر�ض غري معروف  ،وكانت احلالة الأكرث م�أ�ساوية
من بينكل احلاالت املر�ضية هي حالة �سميث هات�شر .فبعدما تويف ابنها الر�ضيع يف يناير كانون الثاين عام � ،1891أ�صبحت
اوكتافيا طريحة الفرا�ش حيث كانت حالتها جد م�أ�ساوية و دخلت يف غيبوبة.
يف  2مايو من العام نف�سه  ،مت االعالن عن وفاتها ال�سباب غري معروفة بينما كانت ال تزال يف �سريرها .دفنت اوكتافيا ب�سرعة يف
املقربة املحلية ب�سبب احلرارة ال�شديدة.
بعد �أ�سبوع من دفنها� ،أ�صيب العديد من �سكان املدينة بنف�س مر�ض �أوكتافيا و�أ�صيبوا بغيبوبة مثل حالتها ،لكن !! ...
االختالف ؟ هو �أنه بعد فرتة  ،ا�ستيقظ �سكان املدينة من غيبوبتهم !! بد�أ النا�س يخ�شون الأ�سو�أ وهو دفن �أوكتافيا قبل الأوان .
عاد زوج �أوكتافيا اىل املقربة و وقام بانت�شال جثتها ليتبني له �أنها توفيت يف القرب بعد مدة من دفنها !

�شخ�ص ياباين جل�س يفكر بعمق يف فكرة �إبداعية
حلملة جتذب ال�سياح �إىل مدينته “�أونوميت�شي” ،رمبا
مرت حتت قدمه قطة قبل �أن يقفز وي�رصخ :وجدتها،
�أو ،رمبا حركته �شهرة املدينة بعدد القطط فيها الذي

ي�صل �إىل � 150ألف قطة تتجول يف ال�شوارع� ،أو رمبا،
ا�ستثار ذهنه فكرة الرتكيز على القطط بالذات لأنها هي
الأكرث معرفة بكل �شئ عن املدينة ،مبا فيها ال�شوارع
اخللفية ،كما قال متحدث با�سم ال�سياحة هناك ،املهم
�أن املبتكر و�صل بتفكريه �إىل “ال ال” ،القطة الرقيقة ذات
العيون الزمردية ،والتي ت�سكن مع �صاحبة �صالون
حملي ،وتتجول يف �شوارع املدينة ،لت�سمح لك يف �أول
مرة من نوعها يف العامل ،بر�ؤية خريطة املدينة ك�أنك
تتجول يف منظور ال�شوارع التابع خلريطة جوجل،
لكن من منظور قطة !
ال تنتظر احل�صول على تذكرة طريان ،موقع احلملة
يتيح للزوار �أن يبدوا مبا�رشة زيارتهم للمدينة من
منظور قطة ،الفكرة �إن هذا يلفت النظر لتفا�صيل رقيقة
ودقيقة ال ينتبه لها ال�شخ�ص عادة يف خريطة Google
� ،Street Viewأو يف زيارته احلقيقية ،القطة متوء
كلما حتركت �إىل الأمام ،واخللفية ال�صوتية ت�ضعك
يف قلب املدينة التي تعد تابعة ملحافظة هريو�شيما
اليابانية ،وهي تغطي �شارعني فقط حتى الآن ،لكن
الفريق ينوي ا�ستخدام كامريا مثبتة على ع�صا جتوب
�شوارع املدينة ،لتحفظ كل �شئ بعينها ،وتنقله
مبا�رشة �إىل عينك بعد ذلك ،وميكنك �أن جتربها الآن
من هنا.

�أكرث من جمرد فكرة مرحة؟
اخلريطة تت�ضمن العديد من املزايا التكنولوجية
ال�شبيهة مبنظور خريطة جوجل لل�شوارع ،كما �إن
لديها القدرة على حتويل زوايا الكامريا ،وقراءة
التفا�صيل عن املتاجر املحلية ،كما �إنها تت�ضمن
ميزة غريبة �أطلق عليها موقع  TechCrunchا�سم الـ
 ،meotagsحيث يوجد على اخلريطة مث ًال “ 11تاج” �أو
�إ�شارة للقطط املحيطة يف املكان ،التي يربيها �أنا�س
هناك� ،أي �أنك ت�ستطيع العثور على رفقة لطيفة �إن
�أردت ذلك.
املوقع التقني يقول �إنه بغ�ض النظر عن فكرة
القطة املبتكرة هذه ،فهذه احلركة �أكرث من جمرد
و�سيلة للت�سويق ال�سياحي ،فهي مثال على املدى
الذي �ساعدتنا به التطورات التكنولوجية لفهم ر�ؤية
القطط بالتدريج ،ومع �إن تكنولوجيا الطائرات
دون طيار تتطور ب�رسعة بلغت ثالثة �أ�ضعاف� ،إال �إن
“اخلريطة من منظور القطة” هي �إ�شارة للم�ستثمرين يف
التنبه �إليها ،بدل الرتكيز على الت�صوير بعني الطائر
فقط ،الذي يف�ضل الكثريون ر�ؤية اخلرائط من زاويته
فح�سب ،وجتاهل ما حتت �أقدامنا !
هل تتمدد التجربة املثرية لأماكن �أخرى؟
ال �أحد يعرف حتى الآن ما �إن كانت التجربة �ستتمدد
لتغطي �أماكن �أخرى خارج اليابان �أم ال ،لكنها القت
ردود فعل وا�سعة و�إيجابية من م�ستخدمي “تويرت”،
م�ستخدمة علقت ب�أن هذه اخلريطة “هي ما حتتاج �إليه
بال�ضبط �إذا �أرادت معرفة ما �إن كانت الطرق منا�سبة
ل�شخ�ص على كر�سي متحرك �أم ال”� ،أما مرا�سلة موقع
 ،voxفقد علقت على التجربة ب�أنها جعلتها ترى
الأ�شياء بطريقة خمتلفة ،فهي “�شعرت �أن كل �شئ
بالن�سبة للقط هو باب” ،لقد تخيلت �أن ال�سور اخل�شبي
مث ًال �سل�سلة �أبواب متجاورة �إىل جانب بع�ضها ،كما
�إنها �أدركت �أن ال�شوارع “تبدو كبرية جد ًا ،عندما تكون
�أنت �صغري ًا”،
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ملحق الآداب والفنون
نحو ثقافة وطنية دميقراطية فاعلة

منا�سبات وذكريات...و بيوت من �ألق
�أروما مدينة �سودانية �صغرية  ،وادعة وجميلة  ،تقع �شمال مدينة ك�سال على
بعد خم�سني كيلومرتا تقريبا � ..إختارها والدي رحمة اهلل عليه مدينة بديلة
لغربته وغربتنا بعد ان �ضاقت كرن ب�أهلها نتيجة املمار�سات الب�شعة التى مار�سها
امل�ستعمر البغي�ض بحق ال�شعب االعزل  ..ولأن والدي رحمة اهلل عليه كان يجيد
االيطالية فقد دلته للعمل يف �شركة (ريكي) االيطالية للطرق والكباري  ،والتى
كانت �إحدى مقراتها �أروما  ..هناك ترعرعنا وتعلمنا و�أ�صبحت لنا ذاكرة حمملة
بكل ما هو جميل ترحل معنا �أينما حللنا � ..سيل من �أيام الطفولة يجتاحني و�أنا
�أتابع �إحتفاالت ال�سودان ب�أعياد الأ�ستقالل  ..اال�صدقاء واحلوارى والإيقاعات
املتعددة و الأما�سي اجلميلة وكل ما هو عالق بجدار الذاكرة  ..هذه �إ�شراقة من
القلب ملدينة �أروما ولأهلها الطيبني وهم ي�شعلون يف النف�س تالبيب الذكريات
ال�ضاجة بهم .

حمجوب حامد �آدم

فى �أروما  ,لكل بيت من بيوت
الطني الب�سيطة حكاية من احلب
والإلفة واملودة والتميز  ,بكل
ما فيها من تنوع ال ينتهى م�ستمد
من اخلطوط العامة حلياة
النا�س اليومية  ..قد تبدو
كتاباتي كما لو كانت �أ�صداء
بعيدة لل�سنوات التى ع�شتها
هناك قبل زمن بعيد ..و تبدو
كما لو كانت عودة �إىل املا�ضي
 ..لكن الواقع �إين ما �إنقطعت
يوما عن تلك البلدة  /احلنني
التى ت�سكن احلنايا و حتمل فى
�أحالمها �ألف وعد � . .إ�سمحو يل
�أن �أبد�أ من حى الن�رص ومن البيت
املجاور لبيتنا  ,لعائلة ب�سيطة
وجميلة ومتما�سكة � ,إنها عائلة (
جينجري ) التى حتظى بالكثري
من الود والإحرتام بني �سكان
احلى املتفرد والعريق .
لكل واحد من �أفردا ( جينجري
) همه اليومي اخلا�ص فى �شتى
�رضوب احلياة من �أدب و فنون
وحرف وتنوع خارق جميل ,
والقا�سم امل�شرتك بينهم كان
الفن وع�شقهم ال�صويف للمو�سيقى
 ..ما �أن يحل امل�ساء حتى يتحول

ه�ؤالء الأفندية و( ال�صنايعية
) �إىل بالبل مغردة  ,ويتحول
فناء الدار الب�سيط �إىل واحدة
من �صاالت الفن اال�صيل  ...كنا
�أنا و�أترابي من �أبناء احلى نتوىل
نظاقة (حو�ش الديوان) وترتيب
وتقدمي
الكرا�سي والطاوالت
الع�صائر وال�شاى  ,لي�أخد كل
واحد من ه�ؤالء املبدعني موقعه
حمت�ضنا �آلته  ,وتبد�أ ( الربوفات)
لتتحول الباحة �إىل م�رسح
�أنيق ي�سافر بك نحو ال�سدمي و
ي�صدح باملقطوعات املو�سيقية
والأغنيات اجلميلة العذبة ...
فى �سن مبكر تفتحت مداركنا
الفنية  ,وبد�أت تكربمن خالل هذا
املكان الب�سيط ,وعربه تعرفنا
على �أغلب الألآت املو�سيقية
عن قرب ك�آلة العود والكمان
واجليتار واالورق و ال�ساك�سفون
واالكورديون والطبل و(الدربكة)
وغريها من االلآت .
ولقد كان لهذا الرتاكم
املعرفى حتى و�إن كان ( بال
وعى ) فى تلك الفرتة دور هام
فى بناء ذاكرتنا املو�سيقية ..
( واخلربات املو�سيقية ال�سمعية
التى يكت�سبها امل�ستمع تلعب
دورها الهام ال فى متعته الثقافية

واحل�سية فح�سب  ,بل �أي�ضا متثل
�أ�سا�سا لت�شكيل م�ستويات ذوقه
و�إح�سا�سه باحل�ضارة والفن
والتاريخ  ..ومدى جتاوبه
االن�ساين مع احلياة  , ) .وينمي
الرتاكم املعريف لديه .
�آل جينجري ( :جدو وعمر وح�سن
وح�سني ويو�سف وعبود وعلى)
متعهم الله بال�صحة والعافية
 ,هم وهج الليايل القمرية فى
�سماوات �أروما � ,إ�ضافة �إىل بع�ض
املو�سيقني والهواة واملهتمني من
�أبناء �أروما الذين �إعتادو �إرتياد
املكان ب�شكل متوا�صل لتكتمل
حلقة االبداع بهذا احل�ضور الأنيق
وم�شاركة من بع�ضهم منقطعة
النظري  ..ما مييز ه�ؤالء الإخوة
هو متكنهم من العزف على جميع
الآت (الأورك�سرتا) املوجودة
بالبيت  ,فتجد هذا يعزف اليوم
على اجليتار وغدا على الكمان
وبعده على ال�ساك�سفون ...
هذا التنقل الإن�سيابي وال�سل�س
بني الآالت الذى �أتقنه �أبناء
جينجري مكّ ن الفرقة املو�سيقية
من التوا�صل وال�سري دون �إنقطاع
 ..بكل ب�ساطة كان الدار جمارة
للجمال واملحبة  .وبكل ب�ساطته
كان (دار للأدباء والفنانني) – �إن
جاز التعبري -لكرثة ما تردد
عليه من مبدعني ومثقفني من �أبناء
املدينة وغريهم  ..ولعل �أغلب
حفالت املنا�سبات الإجتماعية
وغريها ب�أروما فى ثمانينيات
القرن املا�ضي  ,مباهج �إنطلقت
من هذا البيت و �إرتبطت به حني
من الدهر .
وقد �شكل �أبناء جينجرى مع
فنان �أروما احل�صيف ( الهادى
حممد عبده ) ثنائية �إ�ستمرت
ل�سنوات طويلة �شهدت �إبداع و�ألق

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

را�سلونا على العنوان التايل:

�ص.ب247 :
فاك�س127749 :
بريد الكرتوين:
al Haditha @ Shabait.com

تد�شني كتاب وم�سرحيتني ترجمت
من االجنليزية اىل التقرينية

ا�شار اال�ستاذ� /أماري ولدي �سال�سي مرتجم م�رسحيتني قدمتا
م�سبقا على امل�رسح على �شكل كتاب يف الثالثني من �شهر دي�سمرب
املا�ضي اىل اهمية ترجمة دراما قدمت يف امل�رسح املبا�رش على
�شكل كتاب يف تطوير وتعزيز الفن االرتري ،م�ؤكدا على طباعة
اعمال اخرى مماثلة يف القريب العاجل.
وذكر اال�ستاذ يو�سيف قربي يوهن�س الذي قيم امل�رسحيتني
�،أنه ل�صعوبة ترجمة االعمال الفنية  ،فان ذلك يتطلب حيطة
وحذر ،وان تقدمي املو�ضوع اال�ستاذ اماري بهذه ال�صورة يو�ضح
جهوده اجلبارة وامكانياته العالية.
كما د�شن كتاب وم�رسحيتني ترجمتا من اللغة االجنليزية اىل
اللغة التجرينية.
واو�ضح كل من ال�شاب ايو�آب مقدم واخلبري النف�سي ال�سيد /
باولو�س زكاريا�س يف تقييم الكتاب الذي قام بت�أليفه الكاتب
ال�سيد /مياين اظبها بعنوان "اال�رضار اجلن�سية التي تت�سبب يف
اجلن�سني و�سبل عالجها" ،او�ضحا ان الكتاب يتميز عن غريه يف
اختيار الكلمات املرجعية واحلقائق العلمية ،باال�ضافة اىل
حمتوياته العلمية التي ت�ؤكد امل�شاكل اجلن�سية التي ت�ؤدي اىل
الطالق وامل�شاكل النف�سية وعدم اال�ستقرار.
من جانبه قال الكاتب ال�سيد مياين اظبها "انه اعد الكتاب اميانا
منه يف حل امل�شاكل الزوجية التي ت�سببها اال�رضار اجلن�سية لدى
جمتمعنا وتعزيز معارفهم ،مما ي�ساعد ذلك على متتع االزواج
باحلياة ال�سعيدة والكرمية.
وريف ي�شهد له الكثريون  ...من
�صوت الهادى جاء ع�شقي مبكرا
للرائع (�أحمد اجلابري ) فقد �أجاد
�أداء �أغنياته ب�صورة مميزة  ,وال
يزال يرافقني �إح�سا�س املكان
واحلنني �إليه كلما الم�ست �أذين
�إحدى اغنيات اجلابري  ..فى
�سنوات الحقة �سمعت عن ( هجرت)
الفنان الهادى �إىل اليمن حيث
موطنه الأ�صلي  ,لكن ال نعرف له
موطن �آخر غري �أروما مهما كانت
�أ�صوله  ,حفظه الله �أينما كان .
من �رشخ النافذة املطلة على
بيتنا كانت تت�رسب � ّ
إيل �أنغام �آلة
الكمان واملقطوعات املتنوعة
التى كان ي�ؤديها الأخ ح�سني
جينجري منفردا فى �أوقات فراقه
 ,فقد كان مولعا بهذه الآلة
وجم ّيدا لها  ,وقد �رسب � ّ
إيل
عدوى ع�شقها من خالل �أنغامها
و�أ�صواتها مبقطوعاته ال�ساكنة
ق�ضاريف الذاكرة  ..حينها كنت
م�ستغربا �أنغامها التى ال ت�شبه
املو�سيقى ال�سودانية  ,الحقا
عرفت �أنها مقطوعات ل (بتهوفن
) و (موزارت) و(زانفري) وغريهم

من عظماء املو�سيقى فى العامل
 .ولرمبا لو كان يل �أن �أعاود
حياتي من جديد حلر�صت على
�أن اكون عازف كمان ,ل�شدة
حبي وجنوين بهذه الآلة الوترية
ال�شجية التى تركت �أثرا وا�ضحا
ب�صوت �أوتارها داخلي
�إىل االن  ,بل تعدى هذا الع�شق
�إىل كل �إبداع مرتبط ب�إ�سمها
كع�شقي لق�صيدة ( الكمنجات
ال�ضائعة ) لل�شاعر م�صطفى �سند.
�شكرا لإخواين �أبناء جينجري
الذين علمونا احلب والوفاء
واالخال�ص  ..و�شكرا لكل الذين
زاملوهم فى حلهم وترحالهم ,
ال ل�شيء  ,بل من �أجل الفن الذى
وحد وجدانهم  ..و�شكرا للفنان
ّ
الهادى حممد عبده �أبن �أروما
البار الذى كان واحدا من هذا
الهارموين اجلميل .
و�شكرا  ..ل�سهول �أروما التى
علمتنا دوزنة احلروف .
وكل عام و�أنتم بخري ...
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ومن االفالم العربية التي فازت يف املهرجانات العاملية

�أبرز انتاجات ال�سينما العربية
التي ا�ستطاعت الدخول �إىل
مهرجانات( 2016من امثال كان
وفيني�سيا وبرلني وغريهم) ،وتناف�س
بع�ضها على الفوز يف بع�ض جوائزها.
�إذ ت�شكل مثل هذه االفالم النموذج
الأبرز عادة الذي ينجح يف متثيل
النتاج ال�سينمائي لهذه البلدان يف
املحافل العاملية.
وقد حقق املخرجون العرب
ح�ضورا جيدا ن�سبيا يف مهرجانات هذا
العام ال�سينمائية الدولية باملقارنة
مع �أعوام �سابقة� ،إذ حققت ال�سينما
التون�سية اجنازا غري م�سبوق يف
تاريخ ال�سينمات العربية عرب الفوز
ب�أربع جوائز يف مهرجانات عاملية
كربى خالل عام واحد ،كما ح�صل
بع�ضهم على تر�شيح نادر للقائمة
الق�صرية يف جوائز االو�سكار،حقق
فيلم "ذيب" للمخرج الأردين -
الربيطاين ناجي �أبو نوار اجنازا يف
الو�صول �إىل القائمة الق�صرية (خم�سة
�أفالم) املر�شحة لنيل جائزة �أو�سكار
�أف�ضل فيلم �أجنبي ،وقد جنح �أبو نوار

واملنتج الربيطاين روبرت لويد �أي�ضا
يف قطف جائزة العمل الأول يف جوائز
البافتا الربيطانية للعام نف�سه.
كما ر�شح اي�ضا فيلم املخرج
الفل�سطيني با�سل خليل "ال�سالم عليك
يا مرمي" �ضمن القائمة الق�صرية
لأف�ضل فيلم ق�صري وهو انتاج م�شرتك
مع �أملانيا وفرن�سا.
و�شكل ذلك بالفعل فاحتة مميزة
لهذا العام بعد �أن ظلت قوائم
تر�شيحات الأو�سكار تخلو من
خمرجني عرب �أو من انتاج عربي
لوقت طويل ،ومل ي�صل �سوى عدد
حمدود من الأفالم التي كان لبع�ض
الدول العربية دور يف انتاجها ،كما
هي احلال مع اجلزائر يف فيلمي "زد"
للمخرج كو�ستا غافرا�س ،واحلفل
للمخرج االيطايل ايتورا �سكوال� ،أو
تر�شحت �أفالم فرن�سية ملخرجني من
�أ�صول عربية �أمثال ر�شيد بو �شارب
من اجلزائر وعبد الرحمن �سي�ساكو
من موريتانيا ،واال�ستثناء كان مع
املخرج الفل�سطيني هاين �أبو ا�سعد
الذي تر�شح للجائزة مرتني عن فيلمي
"اجلنة الآن" و "عمر".
و قد جنح �أبو نوار ومدير ت�صويره
فولفغانغ تاله يف ا�ستثمار جماليات
البيئة ال�صحراوية يف البادية،
وطبيعة وادي رم املميزة ،ال�سيما
تلك التالل واملرتفعات احلجرية
فيها ،ويعك�سها عرب لقطات عامة
غنية عربت عن �أزمة ال�شخ�صيات
وعزلتها �ضمن بيئة قا�سية.
وهي البيئة ذاتها (وادي رم قرب
موقع البرتاء التاريخي ال�شهري) التي
�صور فيها قبل �أكرث من ن�صف قرن
املخرج ديفيد لني �أجزاء من فيلمه
"لوران�س العرب" و�أبدع فيها مدير
ت�صويره فريدي يونغ يف تقدمي م�شاهد
بانورامية �ساحرة للبيئة ال�صحراوية
يف هذا الفيلم امللحمي اخلالد.
وقد قدم ابو نوار فيلم ت�شويق
ومغامرة بدا �أقرب �إىل فيلم من �أفالم
الغرب الأمريكي "الوي�سرتن" منفذ يف

بيئة بدوية ،ترتكز �أحداثه
على ال�صبي ،ذيب ،الذي
ي�صبح وحيدا بعد �أن يقتل
ل�صو�ص �أخاه و�ضابطا
اجنليزيا برفقته ،كان
يريد اي�صال معدات �إىل
البدو الثوار ابان الثورة
العربية يف عام ،1916
ويظل ال�صبي وحده مع �أحد
الل�صو�ص يف عالقة كر وفر
تنتهي بالقبول بالعي�ش
معا يف الطبيعة القا�سية و البيئة
املقفرة ،فتن�ضج هذه التجربة فيه
رجولة مبكرة ،وتبعث فيه �شجاعة
ملواجهة ق�سوة املوقف والطبيعة.
وقطف املمثل التون�سي جمد م�ستورة
جائزة الدب الف�ضي التي متنح لأف�ضل
ممثل يف مهرجان برلني ال�سينمائي
هذا العام
وحققت ال�سينما التون�سية اجنازا
غري م�سبوق بعد �أن قطف بع�ض
خمرجيها ثالث جوائز يف مهرجاين
برلني وفيني�سيا ال�سينمائيني�،إذ جنح
فيلم املخرج التون�سي حممد بن عطية
"نحبك هادي" يف �أن يح�صد جائزتني
يف مهرجان برلني ال�سينمائي
الدويل ،هما جائزة الدب الف�ضي
التي متنح لأف�ضل ممثل ،والتي
ذهبت �إىل املمثل التون�سي جمد
م�ستورة عن دوره يف هذا الفيلم،
كما توج خمرجه بجائزة �أف�ضل عمل
�أول.
وتوج فيلم املخرج عالء الدين
�سليم "�آخر واحد فينا" بجائزة �أ�سد
امل�ستقبل التي متنح لأف�ضل فيلم �أول،
يف الدورة الـ  73من مهرجان فيني�سيا
ال�سينمائي ،كما ح�صل الحقا يف بالده
على جائزة التانيت الذهبي للعمل
الأول للأفالم الطويلة يف م�سابقة
جائزة الطاهر �رشيعة يف مهرجان
�أيام قرطاج ال�سينمائية يف العام
نف�سه.
وح�صل فيلم املخرجة التون�سية
كوثر بن هنية الوثائقي الطويل "زينب
تكره الثلج" على اجلائزة الرابعة،
وهي جائزة �أف�ضل فيلم وثائقي يف
مهرجان مونبلييه ل�سينما البحر
املتو�سط ،ف�ضال عن ح�صوله على
جائزة التانيت الذهبي يف مهرجان
قرطاج االخري.

كما عر�ض يف تظاهرة "بانوراما"
يف املهرجان نف�سه الفيلم الروائي
ال�سعودي "بركة يقابل بركة" للمخرج
حممودال�صباغ (عر�ض اي�ضا يف
مهرجاين لندن وتورونتو �أي�ضا)،
وفيلم املخرج املغربي ه�شام الع�رسي
"جوع كلبك".
رمبا مناخ التعاطف و ت�سليط
ال�ضوء وحماولة فهم ما يجري يف
املنطقة العربية بعد التحوالت
الكربى التي �شهدتها يف ما ي�سمى
بالربيع العربي ،قد فر�ضت نف�سها
على هذه املهرجانات واختياراتها.
وقدم عالء الدين �سليم فيلما مغرقا
يف التجريد يف مو�ضوعته �أو لغته
ال�سينمائية ،فما بدا يف البداية ق�صة

�شاب من جنوب ال�صحراء الأفريقية
يحاول الهجرة والو�صول �إىل ال�شواطئ
الأوروبية ،ا�ستحال �إىل فيلم عن
العزلة واالغرتاب وعودة الإن�سان �إىل
ا�صله البدائي يف العي�ش يف الغابة،
عندما ي�ضيع بطله وي�صل اىل غابة يف
جزيرة ال ي�سكنها �سوى عجوز اعتاد
العي�ش منفردا يف هذه الغابة ،مثل
ان�سان بدائي درب حوا�سه على معركة
البقاء يف بيئتها القا�سية ،لي�صبح يف
النهاية �صورة �أخرى له بعد موت هذا
العجوز.
امل�رصية،
ال�سينما
ومتثلت
ال�صناعة ال�سينمائية الأعرق والأكرب
يف املنطقة العربية ،بعدد من الأفالم
�أبرزها فيلم "�آخر ايام املدينة" لتامر
ال�سعيد وفيلم "ا�شتباك" ملحمد دياب
و"واملاء واخل�رضة والوجه احل�سن"
لي�رسي ن�رص الله ،و "يوم لل�ستات"
لكامله ابو ذكرى و"اخ�رض ياب�س"
ملحمد حماد.
ونتوقف هنا عند فيلم "�آخر ايام
املدينة" الذي نرى �أنه ميثل �أحد
�أبرز انتاجات ال�سينما العربية يف
هذا العام ،و�أكرثها تعبريا عن
�أزمة الواقع العربي ،ونرى �أنه ظلم
كثريا على الرغم من عر�ضه يف عدد
من املهرجانات العاملية ومن بينها
لندن وبرلني ،حينما حرم من العر�ض
يف مهرجان املدينة التي �صنع عنها،
اعني القاهرة ،بحجة م�شاركته يف
مهرجانات �أخرى.
وقد توج الفيلم ،الذي لقى قبوال
نقديا جيدا يف مهرجانات برلني
ولندن ،الحقا باجلائزة الكربى يف
مهرجان نانت للقارات الثالث الثامن
والثالثني يف فرن�سا.
وقطف فيلم املخرج تامر ال�سعيد
اجلائزة الكربى يف مهرجان نانت
للقارات الثالث الثامن والثالثني
يف فرن�سا
ويف ال�سينما ال�سورية غلبت
الوثيقة على االنتاج ال�سينمائي
الروائي يف متثيل ال�سينما ال�سورية
التي غاب خمرجوها املعروفون
عن املهرجانات العاملية وح�رض
�آخرون� ،صحفيون �أو �سينمائيون
هواة �صوروا مادة وثائقية خاما
وعملوا عليها يف الغالب مع
خمرجني �أجانب ،حيث فر�ضت
احلرب ودوامة العنف الدائرة يف
البالد ا�شرتاطاتها على خمرجي
ال�سينما الذين ي�صعب العمل عليهم
يف ظل هذه الظروف .فغاب الفيلم
وح�رضت الوثيقة التي تلتقط وت�سجل
بع�ضا من وقائع هذه احلرب.
وقدم امل�صور ال�سوري عي�سى
توما وثيقة حية عن الأيام الأوىل
لالنتفا�ضة ال�سورية ر�صدها من
نافذة منزله يف حلب ،وك�شف كيف
�أتى م�سلحون مت�شددون ليهيمنوا على
ال�شارع الذي خرج �إليه يف البداية
ال�شباب املحتجون ،توجت مبنحها
جاهزة الفيلم الق�صري يف مهرجان
لندن ال�سينمائي.
وقد دخل الفيلم يف امل�سابقة كاخراج
م�شرتك مع املونتريين الهولنديني
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�أف�ضل �أفالم عام 2016

قامت �رشكة "غوغل" بو�ضع قائمة
ب�أ�سماء �أف�ضل الأفالم التي �صدرت
خالل عام  ،2016الذي و�صفته بعام
الأفالم الرائعة.
وت�ضمنت قائمة �أف�ضل الأفالم لعام
 2016ا�ستنادا �إىل الأفالم الأكرث �شعبية
حول العامل عرب متجر "غوغل بالي"
ما جمموعه  50فيلما من بينها بع�ض
الأفالم التي مت �إطالقها يف نهاية عام
.2015
وجاء ت�صنيف الأفالم الع�رشة الأوىل
بح�سب غوغل كالآتي:
.1
"ديدبول""Deadpool"/
هو فيلم عن بطل خارق
.2
�أمريكي مبني على �شخ�صية ديدبول،
وهو الإ�صدار الثامن �ضمن �سل�سلة
�أفالم "�إك�س مان" من �إخراج تيم ميلر
و�سيناريو ريت ريزه وبول يرنك،
ويت�شارك بطولة الفيلم كل من رايان رينولدز ومورينا باكارين و�إد �سكراين وتي
جاي ميلر وغريهم.
" .2حرب النجوم :القوة تفيق""Star Wars: The Force Awakens"/
هو اجلزء ال�سابع من �سل�سلة حرب النجوم وقد مت �إنتاجه يف الواليات املتحدة
و�صدر يف نهاية عام  2015وهو من �إخراج جاي جاي �أبرامز الذي �شارك �أي�ضا يف
كتابة �سيناريو الفيلم و�إنتاجه ،والفيلم من بطولة هاري�سون فورد ومارك هاميل
وكاري في�رش و�آدام درايفر وغريهم.
" .3زوتروبولي�س""Zootopia"/
هو فيلم ر�سوم متحركة ثالثي الأبعاد كوميدي �أمريكي �أنتجته يف عام 2016
ا�ستوديوهات والت ديزين للر�سوم املتحركة ،وهو من �إخراج بريون هوارد
وبطولة جينيفر غودين وجي�سون بيتمان بالإ�ضافة �إىل املغنية �شاكريا.
" .4كابنت �أمريكا :احلرب الأهلية""Captain America: Civil War"/
�صدر الفيلم يف العام  2016ويروي ق�صة بطل خارق .وهو الإ�صدار الثالث
ع�رش من "عامل مارفل ال�سينمائي" وقام ب�إخراجه �أنثوين وجو رو�سو وكتب
ال�سيناريو كري�ستوفر ماركو�س و�ستيفن مكفيلي و�شارك بالتمثيل كل من روبرت
داوين جينيور وكري�س �إيفانز و�سكارلت جوهان�سون.
" .5بامتان �ضد �سوبرمان :فجر العدل"Batman v Superman: Dawn of"/
"Justice
ي�ضم الفيلم �شخ�صيتي الأبطال اخلارقني بامتان و�سوبرمان وهو تكملة
لفيلم "رجل من حديد" ال�صادر عام  2013والفيلم من �إخراج زاك �سنايدر وكتب
ال�سيناريو من كتابة كري�س تريبو وديفيد �إ�س غوبور.
" .6العائد" "The Revenant"/
الفيلم من �إخراج �أليخاندرو
غونزاليز �إيناريتو ،تدور
�أحداثه يف العام  1823وهو
م�ستوحى من حياة �صياد الفراء
هيو غال�س ،الن�ص من كتابة
مارك �إل �سميث و�إيناريتو،
وهو مقتب�س جزئيا من رواية
بنف�س اال�سم ملايكل بنك،
وقام ببطولة الفيلم ليوناردو
دي كابريو وتوم هاردي وويل
بولرت ودومينال غلي�سون.
" .7مباريات اجلوع :الطائر املقلد  -اجلزء الثاين"The Hunger Games:"/
"Mockingjay - Part 2
هو فيلم خيال علمي ومغامرات �أمريكي من �إخراج فران�سي�س لوران�س و�سيناريو
بيرت كريغ وداين �سرتونغ .الفيلم م�أخوذ من رواية الطائر املقلد ،الكتاب الأخري
يف ثالثية مباريات اجلوع ،وهو من ت�أليف �سوزان كولنز وبطولة جنيفر لوران�س
وجو�ش هوت�رش�سن وليام هيم�سورث ووودي هارل�سون" .8 .طيف""Spectre"/
هو فيلم جت�س�س بريطاين �أمريكي وهو الفيلم الرابع والع�رشون من �سل�سلة
�أفالم جيم�س بوند التي تنتجها �إيون للإنتاج ،ومن �أهم �أبطاله دانيال كريغ
ومونيكا بيلوت�شي.
" .9الدينا�صور اللّطيف""The Good Dinosaur" /
هو فيلم مغامرات كوميدي درامي �أمريكي ثالثي الأبعاد من �إنتاج ا�ستوديوهات
بيك�سار للر�سوم املتحركة و�إ�صدار �أفالم والت ديزين ،والفيلم من بطولة راميوند
�أوت�شوا وجاك برايت.
" .10رجال �إك�س� :أبوكاليب�س""X-Men Apocalypse" /
هو الفيلم الثامن �ضمن �سل�سلة �أفالم "�إك�س مان" وتتمة لفيلم "رجال �إك�س� :أيام
امل�ستقبل املا�ضي  "X-Men: Days of Future Pastال�صادر يف العام ،2014
وهو من �إخراج براين �سينجر و�سيناريو �سيمون كينربج و�شارك يف بطولته كل
من �أو�سكار �إ�سحاق وجيم�س مكافوي ومايكل فا�سبندر وجينيفر لورن�س.
توما�س فروغ وفان دي مولني الذين
�شاركا توما العمل على وثيقته.
وكذلك احلال مع فيلم "ا�ستعرا�ض
احلرب" الذي عر�ض يف مهرجان لندن
وافتتحت به تظاهرة "�أيام املخرجني"
يف مهرجان فيني�سيا ،حيث عمل
�أندريا�س
الدمناركي
املخرج
دال�سغارد مع الإعالمية ال�سورية
عبيدة زيتون الجناز هذا الفيلم من
لقطات �صورتها هي وبع�ض النا�شطني
الآخرين بكامريات فيديو �أو هواتف
نقالة ووثقت وقائع وجمريات من
االنتفا�ضة �ضد نظام الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد يف مار�س �-آذار ،2011

وحتولها اىل نزاع م�سلح الحقا.
كما اختتمت التظاهرة نف�سها
بالفيلم الإيطاىل «داخل احلرب»،
وهو �شهادة عن احلرب يف �سوريا
من منظور مرا�سل �صحفي �إيطايل
�إخرجته ال�صحفية الإيطالية باوال
بيات�شين�سا.
"خمتارون"
وقد تر�شح فيلم بنيامينة �ضمن
القائمة الق�صرية جلائزة اف�ضل فيلم
�أجنبي يف جوائز غولدن غلوب التي
�ستعلن يف  8يناير من العام املقبل يف
حفل تقيمة رابطة هوليود لل�صحافة
االجنبية.
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ق�ضايا تنموية
�صفحة �إ�سبوعية
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
�إن التعاطي مع قطاع ال�شباب يف ع�صرنا
الراهن يتم على �أ�سا�س التخ�ص�ص ووفق �أ�س�س علمية
مدرو�سة بعناية فائقة  .وهذا النهج من التعاطي مع هذا
القطاع �أ�صبح ي�شق طريقه بقوة يف العديد من البلدان و
املجتمعات خا�صة النامية منها �أو تلك التي يف طريقها للنمو
 .وهو يكت�سب �أهميته ومدى جدواه من الت�أثريات ال�سلبية
الناجمة عن الفارق الهائل بني الدول املتقدمة و الفقرية يف
التطورات العلمية و التقنية وثورة الإت�صاالت و الإنرتنيت
و الف�ضائيات ودخول العامل يف مرحلة العوملة وبالتايل
معاناة ال�شباب يف البلدان الفقرية من �أزمات مذدوجة
بع�ضها ناجت عن ثقافات و مفاهيم تلك املجتمعات و حتتاج
خلطط تنموية م�ستدامة لإ�ستيعابها و ه�ضمها خا�صة و�أنها
تتحدث عن رفاهية تعترب خيالية ل�شباب الدول و املجتمعات
الفقرية  .لذا ف�إن جميع الدول ت�سعى نحو حتقيق �أهدافها
التنموية املتمثلة يف تقدمي خدمات �أف�ضل �ضمن كافة املحاور
 ,والتي ال ميكن �أن ت�ؤتي �أكلها �إال اذا كانت مقرونة بالعلم
و املعرفة والت�أهيل امل�ستمر للقوى الب�شرية ال�ضرورية لكافة
القطاعات التنموية  .فكيف يتم �إدارة قطاع ال�شباب يف
الدول النامية ؟ وما هي الو�سائل الناجعة لإدارة لإدارة
ملف الإنتقال ال�سل�س للتكنولوجيا و التقنيات املتقدمة
و التي �أ�ضحت م�س�ألة �إ�ستخدامها حتمية لبناء جمتمعات
م�ستقرة و م�ستدامة ؟ هذا بع�ض مما �سنتجول معه من حماور
�ضمن �صفحة اليوم �إن�شاءاهلل .

نلج العام  2017ونحن مكللني بقلوب تنب�ض
باملحبة وروح مفعمة مل�ؤها الطموح والأمل
بغد �أف�ضل دوم ًا  .نلجها مق ّيمني النجاحات
املنجزة على ال�صعيدين اخلا�ص والعام
وكذلك العرثات والتحديات التي مت مواجهتها
خالل العام  2016ومن ثم ر�سم �صورة وا�ضحة
لكيفية تطوير وتر�سيخ الإجنازات يف ذات
الوقت الذي يخطط فيه لكيفية جتاوز
التحديات و�سبل التغلب عليها م�ستقب ً
ال .
وبهدف الإندماج �ضمن �إطار ذات اخللية واحلقة
� ,إرت�أيت ب�أن ا�ستهل �صفحة " ق�ضايا تنموية "
للعام  2017بالإنطالق والتمحور حول ق�ضية
ال�شباب والتنمية امل�ستدامة  .وهذه املحور
للإنطالق ي�أتي من حيث كون �أن ال�شباب هم
حمرك عجلة التغيري نحو النقالت النوعية يف
الأمم و املجتمعات املختلفة  ,بالإ�ضافة �إىل
كونهم ي�شكلون الأ�سا�س الذي يقوم عليه بنيان

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

الإ�ستثما ُر يف ال�شباب� ...إ�ستثما ٌر يف امل�ستقبل

طموحات الأمة وم�ستقبلها  ,كما �أن التنمية
تخطط وتر�سم على طموحاته و�آماله معطيات
�آفاق احلا�رض وامل�ستقبل تقوم على �أكتافه
ومقدراته.
ويف م�ستهل مو�ضوعنا وللت�أكيد على �أهمية
دور ال�شباب املف�صلي يف الق�ضايا التنموية
ال ب�أ�س عزيزي القارئ من �أن نبحر �سوي ًا
على �سطح مياه و�أمواج خ�صائ�ص ومميزات
ال�شباب والدور املناط بهم يف املجتمعات
املختلفة .يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س من ذكر
بع�ض تلك اخل�صائ�ص واملميزات التي ي�شري
�إليها اخلرباء يف هذا املجال وذلك على �سبيل
املثال ال احل�رص:
 1ال�شباب طاقة �إن�سانية تتميز باحلما�سةواحل�سا�سية واجلر�أة واال�ستقاللية وازدياد
م�شاعر القلق واملثالية املنزهة عن امل�صالح
والروابط .
 2الف�ضول وحب اال�ستطالع  ,فهو يبدودائم ال�س�ؤال واال�ستف�سار يف حماولة لإدراك ما
يدور من حوله والإملام ب�أكرب قدر من املعرفة
املكت�سبة جمتمعياً.

 3بروز معامل ا�ستقاللية ال�شخ�صيةوالنزوع نحو ت�أكيد الذات .
 4دائم الإنتقاد لأنه ينطلق من مثاليات�أقرب �إىل الطوباوية ونقده يقوم على �أ�سا�س �أن
الواقع يجب �أن يتطابق مع تفكريه املثايل .
 5ال يقبل بال�ضغط والقهر مهما كانتاجلهة التي تر�أ�س هذا ال�ضغط عليه �سواء كانت
�سلطة �أو �أ�رسة وهذا ال�سلوك جزء من العنفوان
الداخلي لل�شباب واالعتداد بالنف�س .
 6يتمتع ال�شباب بدرجة عالية منالديناميكية واحليوية واملرونة املت�سمة
باالندفاع واالنطالق والتحرر والت�ضحية .
 7بدء التفكري يف خيارات احلياة وامل�ستقبلكالزواج والتعليم و الرثوة .
 8ا�ضطراب اتزان ال�شخ�صية وارتفاعم�ستوى توترها ,حيث ت�صبح معر�ضة
النفجارات انفعالية متتالية واختالل عالقاتها
االجتماعية مع الأ�رسة والأ�صدقاء وغريهم .
 9قدرة هائلة على اال�ستجابة للمتغرياتمن حوله و�رسعة يف ا�ستيعاب وتقبل اجلديد
امل�ستحدث وتبنيه والدفاع عنه
و�إنطالق ًا من هذه اخل�صائ�ص وامليزات
التي حتولق ال�شباب,وبالأغذ بعني
الإعتبار الدور امللقى على كاهلهم
من حيث كونهم بناة احلا�رض و جيل
امل�ستقبل  ,كان البد من �أن ي�صبح العمل
مع هذا القطاع �أكرث تخ�ص�ص ًا و�أن يتم على
�أ�س�س علمية مدرو�سة بعناية فائقة.
ويالحظ اخلرباء يف هذا املجال �إن
هذا النهج والإ�سلوب من التعاطي �أ�صبح
ي�شق طريقه بقوة يف العديد من البلدان
و املجتمعات ,وخا�صة النامية منها �أو
تلك التي يف طريقها للنمو  .والغايات
امل�ستهدفة من هذا الأ�سلوب �أو املنهج
ميكننا �إيجازها يف املحاور التالية على
�سبيل املثال ال احل�رص :
� 1صقل ال�شخ�صية ال�شبابية.� 2إك�ساب ال�شباب املهارات واخلرباتالعلمية والعملية.

 3ت�أهيل ال�شباب الت�أهيل املطلوب ل�ضمانتكيفهم ال�سليم مع امل�ستجدات.
 4تدريب القادة ال�شباب يف خمتلفامليادين املجتمعية.
وغريها من املحاور التي ت�ؤهلهم لإجناز
الدور املفرت�ض القيام به من قبلهم و�ضمن
جمتمعاتهم املحلية .
ويف هذا الإطار ي�شري اخلرباء �إىل الهوة
الوا�سعة التي كانت وال زالت قائمة بني
ال�شباب يف البلدان املتقدمة وال�شباب يف
البلدان الفقرية والنامية  ,وذلك لعوامل
تتعلق بالقدرات املالية لتلك البلدان وعدم
توفر اخلطط والربامج الكافية للت�أهيل
والتن�شئة والرتبية مع عدم �إغفال العوامل
الداخلية و الذاتية واملتعلقة باملوروث
العقائدي واالجتماعي وطبيعة القيم والعادات
والتقاليد وكذلك تركيبة املجتمع والعائلة
وم�ستوى االنفتاح االجتماعي بالإ�ضافة �إىل
طبيعة النظم ال�سيا�سية القائمة .
ونختم �صفحة اليوم ب�إ�شارة اخلرباء �إىل
�أن �أهم العوامل التي ت�ؤثر بقوة يف فعالية
�أداء ال�شباب للدور املناط بهم يف جمتمعاتهم
املحلية  ,ي�أتي �أي�ض ًا عرب بوابة الفارق الهائل
بني الدول املتقدمة و الفقرية يف التطورات
العلمية و التقنية  ,وثورة الإت�صاالت و
الإنرتنيت و الف�ضائيات ودخول العامل يف
مرحلة العوملة والتي متثل منظومة �سيا�سية
و �إقت�صادية و �إجتماعية متكاملة  .فمن جراء
هذا الفارق الهائل �أ�صبح ال�شباب يف البلدان
الفقرية يعاين من �أزمة مذدوجة متولدة عن
الأزمات التقليدية املتوارثة والقائمة �أ�ص ً
ال
و�أخرى ناجتة عن الت�أثريات القادمة عرب
الو�سائل التكنولوجية املذكورة �آنف ًا وهي
حتم ًا تعك�س ثقافات و مفاهيم جمتمعات �أخرى
حتتاج خلطط تنموية م�ستدامة لإ�ستيعابها
وه�ضمها خا�صة و�أنها تتحدث عن رفاهية
تعترب خيالية ل�شباب الدول و املجتمعات
الفقرية مما ي�ؤتر �سلب ًا عليهم .
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ظل ال�شعب الإرتري منذ القدم يتوق اىل احلرية والإنعتاق وي�سعى اىل نيل
ا�ستقالله باذ ًال الغايل والنفي�س ول�سان حاله يقول اما الن�صر �أو ال�شهادة,فقد
تعاقبت عليه القوي اال�ستعمارية القادمة من ماوراء البحار واملحيطات وحتى من
دول اجلوار وذلك بهدف ال�سيطرة على مقدرات هذاال�شعب ونهب ثرواته ودفعه
يف نهاية املطاف اىل ترك �أر�ضه لي�صبح عر�ضة للت�شرد واللجوء.
ولكن على عك�س ماتوقعه االعداء ف�إن هذا ال�شعب مل ي�ست�سلم ل�سيا�سة االمر
الواقع ومل يركع مل�ستعمريه ,بل خا�ض ن�ضا ًال الهوداة فيه بكل الطرق والأ�ساليب
املمكنه,فقد �إنتهج يف بادئ االمر الن�ضال ال�سلمي للمطالبة بحقوقه ولكن عندما
جتاهل امل�ستعمر واملجتمع الدويل رغبته يف احلرية والإنعتاق ومل ي�ستمع ملطالبه
امل�شروعة ,انتف�ض معلن ًا الكفاح امل�سلح يف العام 1961م ملجابهة العدو باللغة التي
يفهمها ,ليدخل بذلك الن�ضال الإرتري مرحلة جديدة ومهمة بقيادة حفنة من
الأبطال الذي نذروا انف�سهم للدفاع عن �إرتريا و�إ�سرتداد حقها امل�سلوب ويتحقق
الإنت�صار النهائي على العدو يف مطلع الت�سعينيات بدخول قوات اجلي�ش ال�شعبي اىل
العا�صمة ا�سمرا يف الرابع والع�شرين من مايو 1991م .

حممود عبداهلل "ابوكفاح"
اجلزء اخلام�س
بعد ف�شل احلمالت الأربع التي
�سريها الدرق �ضد الثورة الإرترية
� ,رشع العدو االثيوبي يف تغيري
ا�سرتاتيجيته الع�سكرية ,حيث جل�أ
اىل �إ�سلوب تو�سيع جبهات القتال
لإنهاك الثوار من خالل دفعهم للقتال
يف اكرث من جبهة ,وهذا ماحدث
بال�ضبط يف احلملة اخلام�سة التي
�سريها يف الفرتة من الرابع ع�رش
وحتى ال�ساد�س والع�رشين من �شهر
يوليو من العام 1979م.
فقد حرك العدو يف هذه احلملة
وبهدف ال�سيطرة على مدينة نقفة
عا�صمة ال�صمود الفيلقني 503و 508
لي�شنا هجوما مبا�رشا وجها لوجه
على الثوار املرابطون على �إمتداد
طريق نقفة وجبل دندن ام ًال يف
ايجاد منفذ ي�سمح لهم بالتوغل اىل
القاعدة اخللفية للجبهة ال�شعبية .
فقد اعد العدو خطة حمكمة
ل�سري املعارك يف حملته اخلام�سة
,حيث قرر �شن الهجوم يف اجلهة
اليمنى جلبهة نقفة من ناحية
اجلهة
"�أرهظت",والهجوم على
الي�رسى جلبهة نقفة من ناحية
"عقت" و"حداق" بهدف الإلتفافعلى
الثوار وحما�رصة نقفة .
ومن اجل تنفيذ خطته الهجومية
يف اجلهة الي�رسى جلبهة نقفة فقد
امر قواته بالنزول اىل اقرع وقطع
الطريق الذي ي�ؤدي اىل مدينة نقفة
,لي�س هذا فح�سب فقد �رشع العدو
يف ت�شييد مطار ع�سكري يف منطقة
(�آفجيوا ) جللب فرقة ع�سكرية
بكامل معداتها حتى توفر الدعم
وامل�ساندة الالزمة للقوات املهاجمة
وخلق ظروف ت�ضمن لهاالإنت�صار
احلا�سم يف كل الأحوال  ,اال ان كل
هذه اخلطط مل يكتب لها النجاح
عند ال�رشوع يف مرحلة التنفيذ .
فبالرغم من بدء قوات الدرق
من الفرقة  505بتنفيذ هجومها

الكبريعلى �شمال نقفة من ناحية
"�ألقينا" لتوفري الدعم لقوات العدو
املنهمكة يف مهاجمة الثوار باخلطوط
االمامية اال ان خطته الرامية اىل
ذلك لكم يكتب لها النجاح بف�ضل
ب�سالة املقاتل الإرتري وت�صديه
بقوة
الإ�سطوري لذلك الهجوم
وحزم,لي�س هذا فح�سب فقد ا�ستطاع
مقاتلو اجلي�ش ال�شعبي من �إف�شال
الهجوم الرئي�سي الذي �شنته قوات
العدو على املقاتلني املرابطني حول
نقفة من ناحية "حداق" لت�ضع بذلك
نهاية تراجيدية للحملة اخلام�سة
التي علق عليها العدو الأثيوبي �أما ًال
كبرية .
لقد بلغت خ�سائر اجلي�ش االثيوبي
يف احلملة اخلام�سة  4200قتيل و7700
جريح و 720ا�سري ,كما ا�ستوىل
اجلي�ش ال�شعبي يف تلك احلملة على
 3دبابات و 2528من خمتلف انواع
اال�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة ف�ض ًال
عن تدمري  4دبابات و 5مدرعات
و 13من ال�سيارات الع�سكرية التابعة
للعدو .
فبالرغم من ا�رصار العدو االثيوبي
على ت�سيري احلمالت الع�سكرية
الواحدة تلو الأخرى م�ستفيد ًا من
الدعم ال�سخي الذي كان يح�صل عليه
من ا�سياده يف ال�رشق والغرب اال ان
�صمود املقاتل الإرتري وا�ستعداده
للت�ضحية والإ�ست�شهاد من �أجل املبد�أ
الذي دفعه للإلتحاق بامليدان �أف�شل
كل تلك احلمالت وجعلها جزء ًا من
التاريخ ,فلو عقدنا مقارنة بني
مقاتلي اجلي�ش ال�شعبي يف تلك
الفرتة و�أفراد اجلي�ش الأثيوبي نالحظ
ان املقاتل الإرتري كان يقاتل مقابل
ع�رشات اجلنود االثيوبيني وب�أ�سلحة
متوا�ضعة انتزعها من القوات
الأثيوبية يف املعارك التي ظل
يخو�ضها ب�شجاعة ورباطة ج�أ�ش.
لقد ظل العدو يتفنن يف تغيري
ملجابهة
الع�سكرية
خططه
الثوار,تارة ب�إقحام اعداد كبرية
من اجلنوداملغرر بهم يف املعركة
ودفعهم كال�سيل اجلارف ب�إجتاه

دفاعات املقاتلني لإحداث �إخرتاق
ي�سمح لهم ب�رضب القاعدة اخللفية
للثوار,وتارة اخرى بتكثيف الق�صف
اجلوي والأر�ضي على كل اجلبهات

ان تلك احلمالت املتتالية مكنت
اجلي�ش ال�شعبي من �إكت�ساب العديد
من التجارب واخلربات الع�سكرية
و�إنتزاع كميات الب�أ�س بها من العتاد

بهدف الت�أثري على معنويات الثوار
,اال ان كل تلك الأ�ساليب الرببرية مل
تفت من ع�ضد املقاتلني ومل تقلل من
عزميتهم بل زادتهم �صالبة و�إ�رصار ًا
على موا�صلة درب الن�ضال غري
مبالني بكل ال�شدائد واملخاطر التي
كانت حتوم حولهم يف تلك الآونة...
فالإ�ست�شهاد كان �رشف ًا يتمناه اجلميع
يف تلك الفرتة النهم كانوا يدركون
متام ًا ب�أن �شجرة احلرية الميكنها ان
تروى اال بدماء ال�شهداء .

احلربي التي كان ي�ستخدمها العدو
االثيوبي يف معاركه الفا�شلة ,ف�ض ًال
عن زيادة اعداد افراداملنا�ضلني
ب�سبب تقاطر ال�شباب اىل امليدان
من الداخل واخلارج عقب كل �إنت�صار
يحققه الثوار على العدو,ويف
املقابل فقد بد�أت القدرات الع�سكرية
للعدو تتناق�ص بني احلني والآخر
كما ان معنويات جنوده باتت تتدين
رويد ًا رويد ًا !!!كيف اليحدث ذلك وهم
يقاتلون بال اهداف وا�ضحة وال خطط

مدرو�سة يف ار�ض اليعرفون طبيعتها
اجلغرافية ,على عك�س الثوار
الإرتريون الذين كانوا يقاتلون
من �أجل هدف نبيل و�رشيف اال وهو
حترير الأر�ض والإن�سان من قب�ضة
م�ستعمر بغي�ض وتو�سعي الهم له
�سوى �إحتالل ار�ض الغري مهما كلفه
ذلك من ثمن .
ان �رس انت�صار الثورة الإرترية مل
يكن يف تفوقها الع�سكري على العدو
االثيوبي وامنا يف �صمود مقاتليها
الذين كانوا ينا�ضلون من �أجل رفع
الظلم عن �شعبهم وحتقيق حلم
احلرية واال�ستقالل ,ف�ض ًال عن اميانهم
بان الن�رص حليف املظلومني مهما
طال الزمن �أو ق�رص.
فبالرغم من الهزائم التي مني بها
العدو يف احلمالت اخلم�س التي
�سريها �ضد الثورة الإرترية اال �إنه
مل يتعظ من كل ذلك وامنا متادي
يف غيه وجربوته غري �آبه بامل�صري
القامت الذي كان يواجه الآالف من
جنوده الذين كانوا ميوتون بكرثة
يف املعارك التي كانوا ي�ساقون
اليها كالقطيع  ,اما الثوار فقد
زادت �شوكتهم وارتفعت معنوياتهم
اىل عنان ال�سماء لينتقلوا من مرحلة
الدفاع اىل مرحلة الهجوم وذلك يف
الفرتة من الثاين وحتى ال�ساد�س
ع�رش من دي�سمرب العام 1979م.
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العدد ()72

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

�إعداد
عبدالوهاب حممد امان
alhadisasport@zena.gov.er

ت�شل�سي يف مواجهة توتنهام يف الدوري الأمريكي للمحرتفني

و�صلوات م�شجعي مطارديه نهاية �سنة هجومية جليم�س وو�ستربوك وهاردن

لن تكون م�ؤازرة توتنهام
هوت�سرب حم�صورة مب�شجعيه عندما
ي�ست�ضيف ت�شل�سي املت�صدر �سهرة
غد االربعاء يف ختام املرحلة
الع�رشين من الدوري االجنليزي
املمتاز لكرة القدم " الربميري ليغ
"  ،بل �سيحظى مب�ساندة "نادرة"
من م�شجعي مطارديه ليفربول
وار�سنال وقطبي مان�ش�سرت� ،سيتي
ويونايتد.
وبغ�ض النظر عن النتيجة التي
�سيحققها يف ملعب "وايت هارت
الين"� ،سيخرج ت�شل�سي من املباراة
حمافظا على ال�صدارة ،نظرا لفارق
النقاط ال�ست الذي يف�صله عن
و�صيفه ليفربول.
اال ان فريق املدرب االيطايل
انطونيو كونتي �سي�سعى جاهدا
لكي يحقق فوزه االول يف معقل
توتنهام ومدربه االرجنتيني
ماوريت�سيو بوكيتينو ،منذ 20
اكتوبر  ،2012وذلك لتحطيم
الرقم القيا�سي لعدد االنت�صارات
املتتالية يف مو�سم واحد (،)13
ومعادلة الرقم القيا�سي لعدد
االنت�صارات املتتالية يف الدوري
(.)14
ويحلم الرقمان حاليا ار�سنال
اللندين الذي حقق العدد االكرب من
االنت�صارات يف مو�سم واحد ( 13يف
مو�سم  ،)2001-2002واالنت�صارات
يف الدوري (ا�ضافوا فوزا يف م�ستهل
.)2002-2003
و�سيكون م�شجعو االخري اكرث
الداعمني لتوتنهام يف خطوة
نادرة نظرا للخ�صومة بني اجلارين
اللندنيني ،لي�س الن فريقهم يريد
تقلي�ص فارق النقاط الـ 12الذي
يف�صلهم عن الـ"بلوز" وح�سب ،بل
النهم يتمنون احتفاظ "املدفعجية"
برقمهم لالنت�صارات املتتالية يف
مو�سم واحد.
وكان ت�شل�سي عادل رقم جاره
اللدود ال�سبت بفوزه الثالث ع�رش
على التوايل وجاء على ح�ساب
�ستوك �سيتي برباعية من االهداف
مقابل هدفني.وتعود اخل�سارة
االخرية لت�شل�سي يف الدوري امام
ار�سنال بالذات بثالثية من االهداف

يف � 24سبتمرب ،قبل ان يبد�أ بعدها
م�سل�سل انت�صاراته.
وتوقع بوكيتينو بعد الفوز
الكبري على واتفورد برباعية من
االهداف مقابل هدف باملرحلة
التا�سعة ع�رش ان يقف مدربو
وجماهري الفرق املناف�سة خلف
توتنهام عندما ي�ست�ضيف ت�شل�سي،
يف املرحلة  20التي افتتحت �ست
مباريات �أم�س االثنني.
ور�أى االرجنتيني انه "من
املهم للدوري املمتاز ولنا ان
نحاول الفوز وايقافهم وتقلي�ص
الفارق،الن التحدي بالن�سبة الينا
هو حماولة الرتبع على ال�صدارة".
وكان الو�ضع معاك�سا املو�سم
املا�ضي الن كل الفرق الكبرية
ارادت �سقوط توتنهام امام ت�شل�سي
لفتح الباب امام تتويج لي�سرت
�سيتي بلقبه االول وحرمان "�سيربز"
معانقة اللقب للمرة االوىل منذ
.1960-1961
وح�صلت هذه الفرق على
مبتغاها الن ت�شل�سي اجرب توتنهام
على االكتفاء بالتعادل االيجابى
بهدفني مقابل هدفني يف املرحلة
ال�ساد�سة والثالثني ،ما فتح الباب
امام لي�سرت الحراز اللقب.
واعترب بوكيتينو ان �شعور فريقه
"م�شابه رمبا اىل ال�شعور الذي
خالج لي�سرت املو�سم املا�ضي
حني كانت كل الفرق معه و�ضدنا.
رمبا راودهم املو�سم املا�ضي نف�س
ال�شعور الذي يخاجلنا".
واقر بوكيتينو الذي يعول على
ت�ألق الثنائي هاري كاين وديلي
�أيل م�سجلي االهداف االربعة االحد،
بان املباراة �ستكون �صعبة امام
العبي كونتي ،قائال "تعلمون ان
ت�شل�سي �سيدخل (املباراة) يف و�ضع
ممتاز ،اال ان الو�ضع ينطبق علينا
اي�ضا بعد مبارياتنا االخرية".
وحقق توتنهام االحد فوزه الرابع
تواليا ،ويتخلف بفارق ع�رش نقاط
عن ت�شل�سي ،بينما يتقدم املت�صدر
على ليفربول الثاين الذي حل
ام�س االثنني �ضيفا على �سندرالند،
بفارق  6نقاط ،وعلى ار�سنال
الثالث بفارق ت�سع.

ختم كل من ليربون جيم�س
ورا�سل و�ستربوك وجيم�س هاردن،
املر�شحون جلائزة اف�ضل العب يف
الدوري االمريكي ملحرتيف كرة
ال�سلة� ،سنة  2016بطريقة جميلة
و�أداء هجومي.
و�سجل "امللك" جيم�س الذي
قاد كليفالند كافاليريز املو�سم
املا�ضي اىل لقبه االول يف "ان بي
ايه" 32 ،نقطة ،بينها  17يف الربع
االول ،فقاد فريقه كايري ايرفينغ
يف ع�ضالت فخذه ،اعاد كليفالند
خ�صمه اىل ار�ض الواقع ،بعد ت�ألقه
يف الفرتة االخرية وارتقائه اىل
املركز الرابع يف ترتيب املنطقة
ال�رشقية.
وا�ضاف للفائز كيفن لوف 28
نقطة و 10متابعات ،وجوردان
ماكراي  20نقطة بينها  3ثالثيات.
ولدى اخلا�رس ،كان كيمبا ووكر
اف�ضل م�سجل مع  37نقطة ،واكتفى
الفرن�سي نيكوال باتوم بـ 13نقطة.
وعن جيم�س ،اف�ضل العب يف
الدوري اربع مرات ،قال �ستيف
كليفورد مدرب ت�شارلوت "يف ال�شوط
االول ،هزمنا ليربون مبفرده".

ويت�صدر كليفالند املنطقة ال�رشقية
( ،)25-7بفارق  3انت�صارات عن
الثاين تورونتو رابتورز.اال ان
جنم ليلة ر�أ�س ال�سنة كان جيم�س
هاردن ،اذ �سجل  53نقطة وا�ضاف
اليها  17متريرة حا�سمة و16
متابعة ،ليقود هيو�سنت روكت�س
للفوز على �ضيفه نيويورك نيك�س
.129-122
من جهته ،حقق را�سل و�ستربوك،
اف�ضل م�سجل يف الدوري مبعدل
 31,3نقطة ،ثالثيته املزدوجة
ال�ساد�سة ع�رشة هذا املو�سم،
عندما قاد اوكالهوما �سيتي اىل
الفوز على �ضيفه لو�س اجنلي�س
كليربز .114-88و�سجل و�ستربوك
 17نقطة و 14متريرة حا�سمة و12
متابعة ،ملحقا بكليربز خ�سارته
ال�ساد�سة تواليا.
وا�ستفاد يوتا جاز من خ�سارة
كليربز ليحتل املركز الرابع
بالت�ساوي مع اوكالهوما �سيتي،
بعد فوزه على فينيك�س �صنز 91-
.86ويف مباراتني اخريني ،فاز
ميلووكي باك�س على �شيكاغو بولز
 ،116-96وممفي�س غريزليز على
�ساكرامنتو كينغز .112-98

جدول
الدوريات
االوروبية
الدوري الإجنليزي
الإ�سبوع 20
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22:45
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23:00
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21:00
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21:00
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ال�س باملا�س +اتلتيكو مدريد 23:15
ديبورتيفو الكورونا+ديبورتيفو االفي�س 23:15
االربعاء  4يناير 2017
21:00
الكوركون +قرطبة
ريال �سو�سييداد +فياريال 21:00
ريال مدريد  +ا�شبيلية 23:15

عر�ض خيايل من نا ٍد �صيني
للتعاقد مع امل�شاغب دييغو

موراي يرى ديوكوفيت�ش اخل�صم الأبرز يف 2017

اعترب امل�صنف اول الربيطاين اندي
موراي ،ان مناف�سه ال�رصبي نوفاك
ديوكوفيت�ش �سيبقى خ�صمه االبرز يف
.2017من جهته �شدد ديوكوفيت�ش
الذي تراجع م�ستواه يف اال�شهر ال�ست
االخرية من  ،2016وخ�رس �صدارة
الت�صنيف العاملي ل�صالح موراي
الفائز بذهبية اوملبياد ريو دي
جانريو ،انه ال يعاين "�أزمة".
وقال موراي يف م�ؤمتر �صحايف
"يف ما يتعلق ب�صدارة الت�صنيف،
نوفاك �سيمثل" التهديد االبرز ،م�ضيفا
"حظيت بنوع من �أربعة ا�شهر او خم�س
رائعة نهاية العام املا�ضي ،وبلغت

املركز االول يف الت�صنيف على قاعدة
الفوز بكل مباراة مبفردها يف نهاية
العام".ا�ضاف الالعب الذي منحته
امللكة اليزابيث الثانية م�ؤخرا لقب
"�سري"" ،ادرك ان البقاء يف هذا املوقع
(املركز االول) �سيكون �صعبا جدا".
ورجح موراي ان يكون ديوكوفيت�ش
ابرز املر�شحني للفوز ببطولة
ا�سرتاليا املفتوحة ،اوىل بطوالت
الـ "غراند �سالم" التي تنطلق يف 16
يناير اجلارى يف ملبورن ،والتي
احرز لقبها �ست مرات.ويف بطولة
قطر� ،صنف موراي اوال وديوكوفيت�ش
ثانيا .ويف حال �سارت االمور كما
هو متوقع� ،سيلتقي الالعبان
يف النهائي املقرر يف ال�سابع
من يناير .ويلعب موراي اوىل
مبارياته الثالثاء امام الفرن�سي
جريميي �شاردي ،بينما يبد�أ
ديوكوفيت�ش دفاعه عن اللقب
القطري االثنني �ضد االملاين
يان-لينارد �شرتوف.

تلقى مهاجم نادي ت�شل�سي
الإنكليزي ،الدويل الإ�سباين دييغو
كو�ستا عر�ض ًا مالي ًا مغري ًا من �أجل
االنتقال �إىل �أحد �أندية الدوري
ال�صيني لكن �إدارة البلوز رف�ضت
الفكرة جملة وتف�صي ًال.
وذكرت �صحيفة ال�صن الربيطانية
�أن �إدارة تياجنني جواجنيان ال�صيني
تقدمت بعر�ض ر�سمي �إىل نظريتها يف
النادي اللندين قبل عدة �أ�سابيع من
�أجل احل�صول على خدمات املهاجم
الإ�سباين الذي يحتل حالي ًا قمة
هدايف الدوري الإنكليزي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة الربيطانية
�أن تياجنني الذي يقوده املدرب
الإيطايل فابيو كانافارو قدم عر�ض ًا
بقيمة  50مليون جنيه ا�سرتليني
للظفر بدييغو كو�ستا ،لكن ت�شل�سي
رف�ض العر�ض نهائي ًا.و�أ�شارت �إىل
�أن النادي ال�صيني يرف�ض الي�أ�س
ويت�أهب لتقدمي عر�ض جديد تبلغ
قيمته  80مليون ا�سرتليني من �أجل
�إقناع م�س�ؤويل النادي اللندين.
ويحتل كو�ستا �صدارة هدايف
الدوري الإنكليزي بر�صيد  14هدف ًا
بفارق هدفني عن �أقرب مناف�سيه،
بينما تخ�شى جماهري ت�شل�سي يف
موافقة �إدارة النادي على العر�ض
ال�صيني "اجلديد" بعدما باعت
قبل �أ�سابيع فقط �صانع الألعاب
الربازيلي �أو�سكار �إىل �شنغهاي
ال�صيني مقابل  60مليون جنيه
ا�سرتليني.
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نقو�سي �أمل�سوم ملك �سباق  10االف مرت يف ا�سبانيا

العاب القوى االرترية تودع  2016على نغمة االنت�صارات

م�سك ختام العام املنق�ضي واملليئ
بالتتويجات واالنت�صارات االرترية يف م�ضامري
العاب القوى  ،قدم من ا�سبانيا وكان بطله
العداء نقو�سي �أمل�سوم الذي ت�سيد على �سباق
 10كلم  ،يف ثاين تتويج ارتري ...
تتويج من ذهب لنقو�سي
طوت العاب القوى االرترية �صفحة عام
2016م  ،على وقع االنت�صارات ويف هرم
من�صات التتويج  ،جاء ذلك بعد حتقيق
العداء نقو�سي �أمل�سوم لقب �سباق
مدريد مل�سافة  10كلم (Madrid’s
.)San Silvestre Vallecana
وقطع نقو�سي �أمل�سوم م�سافة ال�سباق
يف زمنا قدره  28دقيقة وت�سع ثواين � ،أمام
اال�سبانيني ليا فيفا وتوين عبادية ا�صحاب
املركزين الثاين والثالث على التوايل.
وخيمت على ال�سباق �أجواء متلبدة
بالربودة ال�شديدة مع درجات منخف�ضة
جدا و�صلت اىل درجتني فقط  ،لكن
ذلك مل مينع من ح�صول انق�سامات
على م�ستوى الكوكبة الكبرية ومل
يرفع عن بداية ال�سباق اال القليل من
الكيلومرتات.
وبلغت املجموعة الكبرية منت�صف
ال�سباق وبالتحديد عن الكيلومرت اخلام�س
يف زمنا قدره ( ، )13:58وعقب عدة
حماوالت من خمتلف العدائني لال�ستحواذ
على ال�صدارة ونيل الريادة  ،ليتبقى
 12عداءا فقط مع االوائل من �ضمنهم

حامل لقب بطولة افريقيا �سابقا يف هذا
االخت�صا�ص االرتري نقو�سي �أمل�سوم.
وجاء حترك نقو�سي يف هذا ال�سباق
واالنق�ضا�ض على املقدمة بعد ثالثة
كيلومرتات من تخطي منت�صف ال�سباق ،
ليتحكم مبفرده على رمت ووترية ال�سباق
 ،يف حني كان العداء اال�سباين وبطل
اوروربا يف �سباق  5االف مرت اال�سباين ليا
فيفا الوحيد الذي متكن من جمارة ن�سق
املت�صدر نقو�سي.
لكن وقبل كيلومرت واحد فقط من بلوغ
اخلط النهائي لل�سباق  ،ا�ستطاع نقو�سي �أن
ينفرد عن مالحقه �صاحب االر�ض واجلمهور
واكمال م�سريته وحيدا  ،لي�صل اىل خط
النهاية يف ملعب نادي رايو فاليكانو الكروي
بدون اي منازع ويتوج باملركز االول بعد ان
�سجل توقيت زمني قدره (.)28:09
بهذا التتويج يكون نقو�سي �أمل�سوم
الذي يحمل لقب �سباق ن�صف ماراثون
ارتريا  ،قد �أنهى حقبة الكينني الذين كانوا
مت�سيدين على القاب هذه اجلائزة الربعة
اعوام متتالية  ،وتدوين �إ�سمه كثاين ارتري
يحقق هذا االجناز بعد زرئي �سناي تد�سي
الذي كان قد توج باللقب يف ن�سخة عام
2010م.
ويف ت�رصيح له عقب ال�سباق � ،أو�ضح
املتوج نقو�سي اىل عدم ا�ستطاعته التكيف
مع االجواء الباردة حتى خم�سة كيلومرتات

االوىل  ،لكن بعد ذلك حترر من العوائق
التي واجهته وقدم م�ستوى عايل  ،م�شريا
اىل ان كان واثق متاما بالفوز باللقب
 ،حتى مع ت�ضييق الفارق بينه وبني
املناف�سني يف �أخر االمتار.
وعن خططه امل�ستقبلية �أكد نقو�سي
�أمل�سوم ب�أنه يطمح لتح�سني رقمه
ال�شخ�صي يف ا�ستحقاق ر�أ�س اخليمة لن�صف
املاراثون الذي يقام مطلع فرباير القادم ،
والينوي التوجه حاليا اىل �سباقات اخرتاق
ال�ضاحية التي تن�شط يف الوقت الراهن.
لي�ضيف ب�أن الهدف اال�سا�سي له
هذا العام �سيكون �ضمان امل�شاركة يف
ا�ستحقاق ع�رشة االف مرت ببطولة العام
اللعاب القوى التي �ستقام يف العا�صمة
الربيطانية لندن  ،وبعده �سي�شارك يف
مناف�سات املاراثون.
وحاز اال�سباين ليا فيفا على املركز
الثاين بفارق ثانيتني فقط عن االول ،
بينما نال مواطنة توين عبادية على املركز
الثالث.
هذا ويف �سباق ال�سيدات � ،أحرزت العداءة
الكينية بريجيد كو�سجي لقب ال�سباق بعد
ان قطعت امل�سافة يف زمنا قدره (32:07
)  ،متقدمة على البولندية كارولينا
نادولي�سكا والفرن�سية ليف وي�ستفال
�صاحبتي املركزين الثاين والثالث على
التوايل.
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�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

حا�رض يف الدورة موفدة االحتاد الدويل الربتغالية ايزابيال

ختام الدورة التدريبية املقدمة ملراقبي �سباقات الدراجات

بهدف االرتقاء مب�ستوى الكوادر الفنية
 ،عمد االحتاد العام اللعاب الدراجات
الهوائية اىل �إقامة دورة تدريبية ملراقبي
ال�سباق ( )Commissaries course
 ،يف الفرتة من الع�رشين وحتى الثامن
والع�رشين من دي�سمرب املا�ضي.
الدورة التي جاءت ثمرة الت�ضامن االوملبي
واالحتاد العام للدراجات الهوائية � ،شارك
فيها ع�رشين دار�سا من خمتلف االقاليم
ووزارة التعليم ووزارة الدفاع .
وحا�رض يف الدورة مراقبة ال�سباقات العاملية
واملوفدة من االحتاد الدويل  ،الربتغالية
� /إيزابيال فرانكو فرنانديز  ،وا�شتملت
على ال�شقني النظري والتطبيقي .
وتطرقت الدورة الأطر القانونية املتبعة
يف الطوافات وال�سبل املتعلقة باجلوانب
التحكيمية وال�سباقات التي تقام داخل
املدن  ،باال�ضافة اىل تعريف الدار�سني

يعملية �إنخراط اال�شبال يف عامل الدراجات
الهوائية بطرق واليات ممرحلة ومتقدمة.
ويف ختام الدورة  ،كانت ملفو�ض
مفو�ضية الثقافة والريا�ضة  ،ال�سفري/
زمدي تخلي كلمة مقت�ضبة � ،أ�شار فيها
اىل ان الدورة �ست�ساهم يف االرتقاء
باالمكانيات والقدرات الفنية للدار�سني
 ،مطالبا ً �إياهم اىل مد يدهم يف تطوير
اللعبة ال�شعبية االوىل بالبالد  ،وترجمه
ماتلقوه اىل ار�ض الواقع.
بدورها � ،أ�شادت خبرية ال�سباقات ايزابيال
فرنانديز بروح االهتام والتعلم التي حتلوا
بها الدار�سني يف هذه الدورة  ،منوهة
�إياهم اىل العمل على التطوير امل�ستمر
لقدراتهم.
ويف اخلتام وزعت ال�شهادات التقديرية
واجلوائز الت�شجيعية للدار�سني من قبل
ال�سفري  /زمدي تخلي.

رغبة للت�ألق يف �أمم �أفريقيا

منتخب غينيا بي�ساو ت�ستعني مبفاج�أة الربتغال

باحت�ساب جميع الأهداف التي �سجلها مع ناديه يف خمتلف اال�ستحقاقات

مي�سي �أف�ضل هداف يف عام  .. 2016وال�سويدي �إبراهيموفيت�ش ثانياً

جنح املهاجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي
جنم نادي بر�شلونة الإ�سباين يف �إنهاء عام
 2016ك�أف�ضل هداف يف العامل يف العام
املدين باحت�ساب جميع الأهداف التي
�سجلها مع ناديه يف خمتلف اال�ستحقاقات
الر�سمية املحلية و الدولية التي خا�ضها
على مدار العام.
وتفوق مي�سي على املهاجم املخ�رضم
زالتان �إبراهيموفيت�ش هداف نادي
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي الذي لعب
الن�صف الأول من عام  2016بقمي�ص
نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي قبل
�أن ينتقل �إىل اليونايتد يف املريكاتو
ال�صيفي املن�رصم  ،حيث ف�شل يف ا�ستغالل
الفر�صة التي �أتيحت له بعدما اخفق يف
الت�سجيل يف �آخر مباراة له يف العام  ،والتي
اقيمت يوم ال�سبت  31من �شهر دي�سمرب
�ضد م�ضيفه نادي ميدلزبره يف اجلولة
التا�سعة ع�رشة من مناف�سات الدوري

الإنكليزي املمتاز يف وقت كان "الربغوث "
يق�ضي اجازة ر�أ�س ال�سنة امليالدية يف م�سقط
ر�أ�سه بالأرجنتني بعد توقف الن�شاط الكروي
يف �إ�سبانيا لغاية بعد غدا اخلمي�س .وبح�سب
تقرير ل�صحيفة "�سبورت " الإ�سبانية فان
مي�سي �سجل  51هدفا بفارق هدف واحد عن
زالتان �إبراهيموفيت�ش الذي �سجل  50هدفا
 ،مع فارق �آخر �أن املهاجم الأرجنتيني �سجل
�أهدافه يف دوري ي�صنف �ضمن الدوريات
الأوروبية الكربى  ،بينما احرز املهاجم
ال�سويدي غالبية �أهدافه مع نادي باري�س
�سان جريمان يف الدوري الفرن�سي الذي
ي�صنف �ضمن الدوريات الأوروبية ال�صغرى.
ويف التفا�صيل  ،جنح مي�سي يف ت�سجيل 29
هدفا يف الن�صف الأول من عام  2016بواقع
 21هدفا يف الدوري الإ�سباين و � 5أهداف
يف ك�أ�س امللك و � 3أهداف يف دوري �أبطال
�أوروبا  ،مقابل احرازه لـ  22هدفا يف الن�صف
الأخري بح�صة بلغت  12هدفا يف "الليغا " ،

و � 10أهداف يف " �صاحبة الأذنني " حيث
يعترب الهداف الأول حتى الآن على �صعيد
البطولتني.
�أما زالتان �إبراهيموفيت�ش فنجح يف �إزاحة
الأوروغوياين لوي�س �سواريز من الو�صافة
بعدما اكتفى بت�سجيل  47هدفا مع نادي
بر�شلونة  ،حيث �سجل املخ�رضم ال�سويدي
مع ناديه الباري�سي ال�سابق  33هدفا بواقع
 23هدفا يف الدوري الفرن�سي و � 4أهداف
يف م�سابقة الك�أ�س الفرن�سية  ،فيما �أكتفى
بالتوقيع على � 6أهداف يف بطولة دوري
�أبطال �أوروبا � ،أما مع نادي مان�ش�سرت
يونايتد (فريقه احلايل) فنجح يف ت�سجيل
 17هدفا  ،منها  12هدفا يف الدوري
الإنكليزي وهدفني يف ك�أ�س الرابطة و
مثلهما يف بطولة الدوري الأوروبي و هدفا
واحدا �سجله يف م�سابقة الدرع اخلريية التي
د�شن بها م�سريته و مغامرته يف املالعب
الإنكليزية.

�سيحاول منتخب غينيا بي�ساو املغمور
�أن ي�ستمد الإلهام من الربتغال  -القوة
اال�ستعمارية ال�سابقة التي نالت لقب
بطولة اوروبا لكرة القدم قبل �ستة �أ�شهر
 عندما ت�شارك يف ك�أ�س الأمم االفريقيةللمرة الأوىل يف تاريخها.
وحققت غينيا بي�ساو وهي واحدة من �أفقر
الدول يف العامل وحتتل �أحد املراكز الع�رشة
الأخرية يف م�ؤ�رش التنمية الب�رشية التابع للأمم
املتحدة مفاج�أة كبرية بت�أهلها للنهائيات
التي ي�شارك فيها  16فريقا يف اجلابون
حيث �ستواجه الدولة امل�ضيفة يف االفتتاح
يوم  14يناير يف ليربفيل.
وقال كايتو بالدي امل�س�ؤول الإداري يف
منتخب غينيا بي�ساو �إن فريقه يريد موا�صلة
مفاج�أة عامل كرة القدم وحتقيق ما فعلته
الربتغال يف فرن�سا يف يوليو.
و�أ�ضاف يف مقابلة مع وكالة الأنباء الربتغالية
(لو�سا) ان الربتغال م�صدر �إلهام لنا ب�سبب
ما حققته يف بطولة اوروبا  2016يف فرن�سا،
العديد من العبي غينيا بي�ساو لعبوا مع
العديد من ه�ؤالء الالعبني الذين �أ�صبحوا
�أبطال اوروبا .بدايتهم كانت من خالل
�أف�ضل مدار�س كرة القدم يف الربتغال
و�سيحاولون �إظهار ذلك يف ك�أ�س الأمم".
لكن غينيا بي�ساو عليها جتاوز العديد من

امل�شاكل احلقيقية �إذا �أرادت حتقيق مفاج�أة
ومن بني ذلك ا�ستعداداتها للبطولة.
وف�شلت احلكومة يف الوفاء بتعهداتها
بتوفري املال من �أجل مع�سكر تدريبي قبل
البطولة ،وبدال من ذلك تتجمع الت�شكيلة
املبدئية املكونة من  26العبا يوميا يف
ا�ستاد بي�ساو الوطني منذ اخلمي�س املا�ضي
من �أجل املران ويح�رض ما ي�صل �إىل خم�سة
�آالف م�شجع بع�ض احل�ص�ص التدريبية.
ومل يتحدد بعد ما �إذا كان الفريق �سيخو�ض
مباراة ودية قبل �سفره �إىل ليربفيل الأ�سبوع
املقبل.
وقال بالدي �إن امل�ستحقات املت�أخرة من
الت�صفيات مت دفعها لكن خطط تعزيز
الفريق بالعديد من الالعبني الذين ميلكون
�أ�صوال تعود لغينيا بي�ساو يف �أنحاء اوروبا
باءت بالف�شل.
لكن بالدي ي�رص على �أن البلد ال�صغري
الواقع يف غرب افريقيا �سي�رشك فريقا قويا
وقال "جمعنا �أف�ضل الالعبني يف غينيا .مت
اختيارهم بعناية".و�ستعلن غينيا بي�ساو
ت�شكيلتها النهائية املكونة من  23العبا
غدا الأربعاء .و�ست�صبح غينيا بي�ساو الدولة
رقم  39التي ت�شارك يف النهائيات منذ
انطالقها يف  1957لكنها كانت غري مر�شحة
على االطالق عند انطالق الت�صفيات.
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�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

نقو�ش

مرحب ًا بالعام اجلديد

ها نحن ودعنا العام 2016م
و�إ�ستقبلنا عام جديد والب�رش
sayk8@yahoo .com
مع
والتفا�ؤل ميلأ قلوبنا
متنياتنا بان يكون هذا العام عام خري و�سالم على اجلميع .
لقد رحل العام  2016بكل ما حدث فيه من حلظات � ،،سعيدة كانت
�أو حزينه !..
التقينا  ،وافرتقنا  ..تعاهدنا  ،وتواعدنا  ..و�سوف ت�صبح
الذكرى
يف عقولنا وقلوبنا  ،،ولن ترحل ...فال�سنــــــــني بالأحبة
والأ�صدقاء الأوفياء �أثمــــن ...,ويكفي �أن نحمل مع ًا �إبت�سامة لنف�س
الـذكــرى  ...تنقذنا �أحيان ًا من الوحده  ,لتجمل مالحمنا ..
مـــر الـعـــــام �إذ ًا....وما بني �إنت�صاراتي وخ�سائري ...
كنـــتم ال�شــئ الوحيــد الذي ال �أقبـــل امل�ســـاومة عليــه !!
عذر ًا لقلوب �أحبتني ال �أعلم �أهي را�ضية عني � ،أم �ساخطة علي...
لفعل جهلته �أو تق�صري متاديت به  ...فها �أنا �أعيد للقلوب �صفائها
...عذر ًا من القلب لكل القلوب التي �أحبتني و�أحببتها
لنبد�أ العام اجلديد ب�صفحة جديدة...ال ننظر خلفنا فذلك ما�ضي
قد يوجد فيه ما ي�ؤملنا ...وال اىل اليوم فانه حا�رض قد توجد فيه
التزامات تزعجنا وت�ؤرق م�ضاجعنا ....بل ننظر اىل امل�ستقبل بروح
متفائلة تتوق اىل التقدم والرقي  ....وتت�سامى عن االحقاد وال�ضغائن
...وحتر�ص على �إف�شاء ال�سالم ومد يد ال�صداقة واملحبة للجميع .
والي�سعني يف اخلتام اال ان امتني ان تتحقق �أمانينا وتطلعاتنا يف
هذا العام وان تنعم بالدنا بالرفاه والإزدهار وان يكون العام 2017
عام ًا ننجز فيه مامل ننجزه يف ال�سنوات املا�ضية باملزيد من الكد
والعمل  ,فبالعمل تبنى االوطان وبه تتحقق املعجزات .

�أبو بكر �صائغ

هندية ت�ضع  11مولود دفعة واحدة

تداولت مواقع التوا�صل
ربا مفاده �أن �إمر�أة
االجتماعي خ ً
هندية �أجنبت  11طفلاً دفعة
واحدة ،منهم � 10إناث و�صبي
واحد ،ون�رشت هذه ال�صورة
مع اخلرب ،ولكن هل هذا ممكن،
وما مدى �صحة هذا اخلرب.
ومل تورد �أي وكالة �أنباء
ر�سمية� ،أو موقع مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية
العاملية هذا اخلرب ،حيث

�أمثال

متنوعة

�أ�شارت م�صادر يف املو�سوعة
�إنه مل يتقدم �أحد بطلب ت�سجيل
رقم قيا�سي جديد بعدد التوائم
املولودة دفعة واحدة.
وبح�سب مو�سوعة غيني�س
ف�إنه مت ت�سجيل احلالة الطبية
الأوىل يف عام  1998المر�أة  ،من
مدينة هيو�سنت بوالية تك�سا�س
الأمريكية� ،أجنبت  8توائم يف
ال�شهر ال�ساد�س من احلمل،
تويف واحد منهم ،وبقي ال�سبعة
الآخرون على قيد احلياة.

 ل�سان الفتى عن عقله ترجمانه متى زلعقل املرء زل ل�سانه
 ملكت نف�سي يوم ملكت منطقي من كتم �سره كان اخليار بيده ما ي�أتي ب�سرعة يذهب ب�سرعة �إذا تخا�صم الل�صان ظهر امل�سروق�أ�ساء �سمع ًا ف�أ�ساء �إجابة

ا�صطباحة

الدر�س الذي تكرره لنا احلياة
با�ستمرار
هو �أنظر حتت قدميك ,فعادة ما
يكون امل�صدر
احلقيقي لقوتك �أقرب مما تت�صور

ق�صة وعربة
ق�صة القطة والبلبل
يف يوم من االيام وقع البلبل
اجلميل يف قب�ضة القطة  ،و
غرزت فيه خمالبها ،
وهم�ست يف �أذنه بعد �أن
�ضغطته و جعلته يئن ويتلوى
من �شدة الأمل وقالت :
طاملا �سمعت ايها البلبل
العزيز من �أفواه النا�س يف كل
مكان !
الثناء على الكثري من �صوتك
الرائع ،وعنائك القا�سي  ،وهم
يوازنون بني
املو�سيقى الرديئلة و�أح�سن
�أنواع املو�سيقى االخرى،
وحديث �صديقي الن�رس اليذهب
باط ًال :فقد �أخربين الن�رس
ان لك �صوت ًا عذب ًا ندي ًا ي�شوق
ال�سمع  ،وي�شجي القلب ،
و�أود ان ت�سمعني بغنائك
اجلميل و�صوتك الرنان الذي
ي�شجي القلب  ،فال ترتعد
يا�صديقي البلبل  ،وال تثرين
غ�ضبي � ،أتظنني �أريد ان �أتهمك
بجرمية ؟
كال  ،اين ال �أريد بك �سوء او
م�شابه ومتى ا�سمعتني غناءك
�أطلقت �رساحك لتجوب
البالد ،وتطري من �شجرة
اىل �شجرة وانا مثلك اهوى
املو�سيقى و الغناء .
لكن البلبل امل�سكني كان
خائفا  ،ويكاد حتب�س �أنفا�سه
من �شدة اخلوف وهو حتت
خمالب القطة  ،فقالت له
القطة:
مــا بك ايها البلبل اجلميل ؟
 ...وماذا �أ�صاب �صوتك ؟ غني
ولو �أغنية واحدة
! لكن البلبل امل�سكني مل
يقوا على الغناء  ،و�إمنا ن�شج
وتوجع.
فقالت القطة �ساخرة من
الن�رس:
 (( �أهذا الذي ميالء �صوته�أرجاء الغابه �رسور ًا وغناء
جمي ًال ؟!)) لقد خيبت
�أملي يف اال�ستمتاع بغنائك ايها
البلبل  ،وال جرب الآن ! فعلك يف
فمي �أ�شهى
طعام ًا و�ألذ مذاق ًا ،
و�رسعان ما اختفى البلبل بني
فكيها وجنا من املوت

عرو�سان يجربان �ضيوفهما على دفع امل�شروبات

الزفاف
حفالت
منا�سبات مبهجة ورائعة،
فهي احتفال باحلب
وتو�أم الروح ،وبالن�سبة
لبع�ض الأ�شخا�ص تزداد
�سعادتهم بالوجبات
املتنوعة التي تقدم
لل�ضيوف ،ولكن ماذا
عن زفاف تجُ رب فيه على
دفع ثمن م�شروباتك؟
فقد تعر�ض �ضيوف
حفل زفاف �إىل موقف
غريب وغري متوقع،
عندما وجدوا �أنف�سهم م�ضطرين لدفع ثمن امل�شروبات التي ح�صلوا عليها خالل
احلفل.
ون�شرت فتاة بريطانية على موقع في�س بوك عن مفاج�أة غريبة تعر�ضت لها يف حفل
زفاف� ،إذ جاءتها فاتورة تطلب منها دفع  2.5جنيه ا�سرتليني مقابل امل�شروبات التي
ح�صلت عليها.

برجك اليوم!..
برج احلمل /ت�شعر بالراحة التامة فيما يخ�ص ذاتك
والأمور التي تقوم بها ،ويظهر عليك هذا اجلو وينتقل
�إىل من هم قريبني منك .ا�ستغل الفر�صة الآن للتوا�صل
مع �أ�شخا�ص بنف�س العقلية .اكمل خططك ب�أفكار الآخرين
وابد�أ يف العمل بطاقة مركزة ،فما كان يبدو غري متاح قد
�أ�صبح الآن يف متناول يدك.
برج الثور
 /اليوم ال تبدو قاد ًرا على �إجناز �أي �شيء ،ولكن ال تدع
ذلك يرجعك كثريًا للخلف� .إذا ا�ستمريت يف العمل بثبات� ،سوف تكت�شف النجاح مرة �أخرى.
الو�ضع م�شابه يف حياتك اخلا�صة ،مع �شريك حياتك و� ً
أي�ضا مع الأ�صدقاء .ابحث عن احللول
خطرا على �صحتك ،فابحث
للتناق�ضات و�سوء التفاهم من خالل التوا�صل الهادف .ي�شكل التوتر ً
عن خط و�سط بني اال�سرتخاء والن�شاط.
برج اجلوزاء /يف العمل� ،أنت ذو ت�أثري مهدئ ،ويلج�أ �إليك الزمالء لطلب الن�صيحة وامل�ساعدة،
وما �أح�سن هذا بالن�سبة لثقتك و�إميانك بذاتك .ت�ستطيع مواجهة �أي �شيء ب�سهولة .لكن ال
تن�سى �أقرب الأمور �إىل قلبك لأنك عندئذ �سوف متر بتجربة التناغم الكامل مع �أحبائك .حالتك
ال�صحية ممتازة ،ولكن قد تتح�سن �أكرث من خالل الأن�شطة الريا�ضية .هذه هي �أحدى طرق
الإعداد لأوقات �صعبة قادمة.
برج ال�سرطان /قد يكون اليوم م�ضطربًا ،فمن ناحية ،الكثري من الأ�شياء لن ت�سري على
رغبتك ،ومن ناحية �أخرى� ،ستجد نف�سك يف مواقف �صعبة ب�سبب من هم حولك .ال تبالغ يف ردة
فعلك ،ولكن حاول ا�ستعادة هدوئك ،وحاول فر�ض ذلك على الآخرين وعندئذ �سوف تخرج �ساملًا
من هذا املوقف غري ال�سار.
برج الأ�سد� /أنت ال ت�ستطيع التوقف عن التفكري يف الأحالم امل�ستحيلة ،ولكن ال تقدم على
خطرا يف �أنها تنبع
�أية خماطرة قد ينتج عنها خ�سارة ما �سبق �إجنازه� .إال �أن هذه الأفكار ت�شكل ً
من حالة من عدم الر�ضا .لذلك عليك اكت�شاف ال�سبب يف عدم الر�ضا .ا�سمح لنف�سك باملزيد من
ال�سالم وابحث يف ذاتك .عندئذ� ،سوف ت�صل �إىل جذور امل�شكلة.
برج العذراء /ال يبدو �أن الأ�شياء ت�سري ب�صورة جيدة اليوم ،فلديك � ً
أي�ضا م�شكلة يف الرتكيز
على املهام اليومية .على الرغم من �صعوبة حتفيز ذاتك ،ال تخف�ض ر�أ�سك يف ي�أ�س� .إذا قمت
ب�أف�ضل ما عندك ف�سوف حت�صل على بع�ض النجاحات املحدودة� ،إال �أنه ال يجب �أن تتوقع الكثري.
عندما ت�ستعيد هدوئك وت�صبح �أكرث ثقة� ،سوف تتح�سن الأمور.
برج امليزان /هدوءك وثقتك مينحاك م�صد ًرا طبيعيًا للحيوية ،ف�أنت مفعم باحليوية وحتى
�أ�صعب الظروف لن متثل �أية عواقب بالن�سبة لك .ت�ستطيع االنغما�س يف احلياة بدون تردد.
ا�ستعد ل�شيء خا�ص ،وذلك لأن املحيطني بك مبهورون بك� .إذا �أردت البدء يف م�شروعات
جديدة ،لن يكون لديك نق�ص يف عدد امل�ؤيدين.
برج العقرب /عن قريب� ،ستواجه حتديات وعراقيل �صعبة .قد يتواجد من يعمل �ضدك
�أو ي�سبب م�ضايقات بتواجده باملكان ،وذلك �سعيًا للإخالل بتوازنك .بالتايل يجب الأخذ بعني
االعتبار �أقل ت�أثري �سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على م�سار حياتك يف حالة ما اذا قررت
جتاهلها بكل ب�ساطة.
برج القو�س /حاليًا� ،أنت قادر على االندماج بكل �سهولة �ضمن فريق ،دون نزاع ،وت�سود
الأجواء تناغم وتوافق من حولك .ب�إمكانك اال�ستفادة من هذا الت�أثري الإيجابي يف ن�شاطات
ترفيهية مذهلة �أو يف العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.
برج اجلدى� /ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم ،فاحر�ص على �أن تقابل ذلك الود
بنف�س القدر و�سوف تك�سب �أ�صدقاء العمر! وقد يحالفك احلظ وتلتقي ب�شريك حياتك.
برج الدلو� /سوف يقوم العديد من النا�س باقرتاح �أفكار ومفاهيم جديدة عليك .تقبل تلك
املبادرات وامل�ساعدة واحت�ضن تنوع الفر�ص الذي ينتج عن ذلك� .سوف حترز تقدم غري متوقع
و�ستخطو خطوة كبرية بتجاه الهدف الذي تطمح �إليه منذ زمن .املخاطرة من قبلك يجب �أن
تكون مدرو�سة حتى ال تفقد كل ما حققته حتى الآن.
برج احلوت /جتد �سهولة يف التعامل الإيجابي مع الأ�شخا�ص يف الوقت احلايل ،فالكل يبدو
منجذبًا �إليك ،كما �أن ال�صالت التي قد يكون لها ت�أثريًا �إيجابيًا على م�ستقبلك تظهر يف كل مكان.
ت�أكد من �أنك ُت َق ِدر ه�ؤالء الأ�شخا�ص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي ت�أتي من خاللهم وكذلك
لقيمتهم ال�شخ�صية
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