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اختتام منتدى مراقبة الأدوية الرابع �إحياء اليوم العاملي لل�سياحة

اختتم املنتدى ال�سنوي الرابع
ملراقبة الدواء الذي افتتح يف
التا�سع والع�رشين من �سبتمرب
بقاعة الكنفدرالية الوطنية للعمال
ب�أ�سمرا حتت �شعار "مراقبة الدواء
تغيري نحو الأف�ضل".
قدمت يف املنتدى الذي ا�ستمر
ملدة يومني �أوراق عمل حول
الأو�ضاع الراهنة للدواء ومراقبة
انت�شاره يف النظام ال�صحي بالبالد
وطبيعة ومعدل العوامل اخلطرية
لال�رضار اجلانبية للدواء على
مر�ضى ال�سل والتقييم امل�ستمر
للأدوية ونتائجها ومتابعة
الدواء يف خمتلف م�ؤ�س�سات البالد
،وعر�ض االمثلة البارزة للأ�رضار
اجلانبية لالدوية وكذلك �أهمية
حليب الأم ل�ضمان �صحة الطفل
وغريها .و ذكر يف املنتدى �أهمية
�إدخال برامج عمل م�ستقبلية

لت�سليح الكادر ال�صحي للم�ؤ�س�سات
ال�صحية بنظم نقل املعلومات
العاجلة وو�ضع االعتبار للأ�رضار
اجلانبية اثناء و�صف الدواء
ونقل املعارف اخلا�صة مبراقبة
الدواء �إىل ال�رشكاء واملتداوين
وادخال كروت التذكري بالأمرا�ض
اخلطرية.
وقال م�س�ؤول ق�سم املراقبة
الوطنية لالدوية والأغذية بوزارة
ال�صحة ال�سيد /ايا�سو بهتا يف
الكلمة اخلتامية  ،ب�أن املنتدى
�ساهم يف تقدمي افكار الجناح
متابعة اال�رضار اجلانبية لالدوية
و�ضمان �صحة املتداوين  ،وخلق
�أر�ضية لتبادل التجارب  ،م�شيدا
مبقدمي الأوراق.
و�أو�ضح م�س�ؤول فرع متابعة
الأ�رضار اجلانبية للأدوية يف
الق�سم ال�سيد  /ملوقيتا ر�ؤ�سوم

ب�أن  90%من من الكادر ال�صحي
لديهم معرفة جيدة مبتابعة
اال�رضار اجلانبية للدواء ،وين�شط
 63%منهم يف نقل املعلومات
اجليدة ،لذلك و�ضعت ارتريا بني
�أوائل الدول يف افريقيا نتيجة
للمعلومات وال�شفافة التي تقدمها
عن اال�رضار اجلانبية لالدوية.
قدمت يف ختام املنتدى
امليداليات وال�شهادات التقديرية
للكادر ال�صحي من كافة �أرجاء
البالد امل�ساهم يف نقل املعلومات
املتعلقة بالدواء والأمرا�ض
ومقدمي �أوراق العمل.

احتلفت البالد باليوم العاملي
لل�سياحة يف العا�صمة ا�سمرا حتت
�شعار" �أ�سمرا :تطور م�ستدام لل�سياحة
الوطنية".
�ألقت املديرة العامة لق�سم
اخلدمات ال�سياحية فرع االقليم
الأو�سط ال�سيدة /ليا قرب�آب كلمة يف
املنا�سبة التي ح�رضتها كل من وزيرة
ال�سياحة ال�سيدة  /ا�سكالو منقريو�س
ووزيرة ال�صحة �آمنة نور ح�سني،
وال�ضيوف املدعوين ،او�ضحت يف
كلمتها اجلهود اجلارية لتطوير القطاع
ال�سياحي ،م�شرية اىل �أن القطاع
يرتكز على تطور قطاعات الزراعة
والبناء واملوا�صالت واالت�صاالت،
لذلك يتطلب العمل املن�سق.
من جانبه قدم من�سق م�رشوع االرث
ملدينة �أ�سمرا يف ق�سم الهند�سة
املعمارية يف االقليم االو�سط املهند�س
مدهني تخلي ماريام ،تو�ضيحا م�سهبا

حول اهمية الوثيقة التي قدمت اىل
منظمة العلوم والثقافة " اليوني�سكو
"وادراج مدينة ا�سمرا �ضمن �سجل االرث
العاملي.
ويف اخلتام قدمت اجلوائز املالية
وال�شهادات التقديرية لثالثة �صور
فوتوغرافية نظمت يف تلك املنا�سبة،
كما �شاهد احل�ضور معر�ض لل�صور
الفوتوغرافية قدم باملنا�سبة.
ويف ذات ال�سياق او�ضح مرا�سل
وكالة الأنباء الأرترية بان مدينة
م�صوع �أحيت املنا�سبة على م�ستوى
�إقليم �شمال البحر الأحمر مبختلف
االن�شطة.
يجدر بالذكر انه يحتفل باليوم
العاملي لل�سياحة للمرة الثامنة
والثالثني على امل�ستوى العاملي
والثالثة والع�رشين على م�ستوى
البالد.

كلية الرتبية ب�أ�سمرا تخرج  130معلما بدرجة الدبلوم

االحتاد الوطني ل�شباب وطلبة ارتريا يقيم �أن�شطته

عقد االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة �إرتريا يف الثامن والع�رشين
والتا�سع والع�رشين من �سبتمرب
املا�ضي اجتماعا لتقييم �أن�شطته
خالل الثالثة �أ�شهر املا�ضية،
وناق�ش الربامج امل�ستقبلية .
وذكر رئي�س االحتاد ال�سيد /
�صالح �أحمد دين ب�أن التعرف على
االيجابيات وال�سلبيات يلعب دورا
كبريا للعمل الفعال ،داعيا فروع
االحتاد يف االقاليم اىل �رضورة
العمل بالتعرف على برامج العمل
والر�سالة املطلوبة ،والرتكيز
على تقييم االعمال التي نفذت على
�أر�ض الواقع.
قدم امل�شاركون �آراء بناءة من
�ضمنها البحث الذي جرى لتفعيل
ت�أطري ال�شباب العامل باال�ضافة
اىل العمل اجلاد ال�ستمرارية
الدورات التاهيلية التي نظمت
بالتعاون مع مكتب اجلبهة
ال�شعبية للدميقراطية والعدالة

نظرا لأهميتها ،و تنظيم �سمنارات
لطالب احلملة التنموية ال�صيفية
وتاكيد ا�ستمراريتها.
كما قدمت دعوة للعمل الد�ؤوب
لتعزيز دور العمل املن�سق بني
اجلهات احلكومية وال�رشكاء
الربامج
الجناح
واملجتمع
اجلارية من اجل م�ساعدة ال�شباب
لتحقيق كفاءات يف كل املجاالت،
باال�ضافة اىل العمل اجلاد الختيار
امل�ستفيدين من الدورات املهنية
التي ينظمها االحتاد باال�ستفادة
من اخلربات ال�سابقة واجناح
الربامج اجلديدة املو�ضوعة يف
هذا ال�ش�أن.
وتو�صل امل�شاركون يف ختام
االجتماع اىل فهم م�شرتك الر�سال
االقاليم م�ستندات ال�شباب الذين
تلقوا الدورات املهنية اىل �ساوا
و�رضورة متابعتها ،واجراء اعادة
التنظيم للطالب يف الربع ال�سنوي
القادم.

خرجت كلية الرتبية ب�أ�سمرا يف
الثالثني من �سبتمرب املن�رصم 130
معلما بدرجة الدبلوم بعد تلقي
التعليم يف جمايل الإدارة الرتبوية
والتدري�س ملدة عامني.
تخرج  27منهم يف العلوم الطبيعية
و 45يف العلوم االجتماعية و 58يف
الإدارة املدر�سية والرتبوية.
وقال م�س�ؤول الكلية الأ�ستاذ� /أمل
قربي قال ب�أن كلية الرتبية ب�أ�سمرا
ارتقت منذ العام �ألفني واثنى ع�رش �إىل
مرحلة الدبلوم ،مو�ضحا ب�أنها تعمل
على رفع م�ستوى املعلمني االكادميي

وتعزيز العملية التعليمية.
وقد �أو�ضح اال�ستاذ� /أمل بان الكلية
تعمل على و�ضع نظام ومنهج للتدري�س
انطالقا من اخلربات ال�سابقة ،م�شريا
�إىل �أنه يتم و�ضع و�إعداد برامج
بالتعاون مع معهد �إرتريا للتقانة يف
تدري�س جماالت تعليمية خمتلفة مثل
تعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة .
من جانبه قال املدير العام يف
ق�سم البحوث والقدرات الب�رشية يف
وزارة التعليم ال�سيد  /بيطرو�س هيلي
ماريام ب�أن الربنامج يهدف �إىل رفع
كفاءات املعلمني وخا�صة املعلمني

الذين يعملون يف املناطق البعيدة
يف جمال ادارة املدار�س والتدري�س،
مو�ضحا بان اجلهود جارية لتو�سيع
العملية التعليمية.
وقد �أكد ممثل اخلريجني اكت�سابهم
املعارف اجليدة باال�ستفادة من
الفر�ص النظرية والتطبيقية التي
اتيحت لهم ،م�ؤكدين جاهزيتهم
للم�ساهمة يف اجلهود اجلارية لتحول
نحو التعليم النوعي يف البالد.
هذا وتخرج كلية الرتبية ب�أ�سمرا
للمرة اخلام�سة بدرجة الدبلوم.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

الرئي�س الأفغاين يعلن بدء “ف�صل جديد” يف العالقات مع باك�ستان بوتني :عالقاتنا مع ال�صني �إ�سرتاتيجية
�أعلن الرئي�س الأفغاين� ،أ�رشف
غني ،اول ام�س الأحد ،بدء ف�صل
جديد يف العالقات الثنائية بني
بالده وجارتها ،باك�ستان.
وجاءت ت�رصيحات غني عقب
ا�ستقباله قائد اجلي�ش الباك�ستاين
جواد باجوا ،بالق�رص الرئا�سي
يف العا�صمة كابل ،بح�سب
بيان �صدر عن مكتب الرئي�س
الأفغاين.
وقال غني يف البيان �إن لقائه بقائد
اجلي�ش الباك�ستاين يعد “فر�صة جيدة
للتعاون بني البلدين من �أجل اال�ستفادة
الق�صوى من الو�ضع الراهن”.
و�أ�ضاف � ّأن “االجتماع تطرق لعدد
من الق�ضايا املهمة ،بينها الأمن يف
املنطقة ،والعالقات الثنائية ،عالوة
على �إحالل ال�سالم ،واال�ستقرار،
ومكافحة الإرهاب”.
ويف ال�سياق نف�سه ،ذكر البيان �أن
�إ�سالم �آباد �أبدت ا�ستعدادها للتعاون

مع كابول يف �إطار جهود مكافحة
الإرهاب ،الذي يعد تهدي ًدا م�شرتكً ا
للجارتني.
و�أ�شار �إىل عزم باك�ستان دعم
عمليات �إحالل ال�سالم التي يقودها
الأفغان يف بالدهم.
و�أم�س� ،أعلن جمل�س الأمن القومي
الباك�ستاين بقيادة رئي�س الوزراء،
�شهيد خاقان عبا�سي ،التزامه بتقدمي
م�ساعدة �شاملة لأفغان�ستان؛ تهدف
لـ”�إحالل ال�سالم وحتقيق االزدهار يف
البالد”.
وي�أتي املوقف الباك�ستاين على

خلفية اتهام الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف  21املا�ضي،
باك�ستان بتوفري “مالذ �آمن”
جلماعات مت�شددة ت�شن
مترد ًا �ضد احلكومة الأفغانية
املدعومة من وا�شنطن.
ورف�ضت �إ�سالم �أباد ادعاءات
دونالد ترامب ،وطالبته
بـ”التخلي عن هذا اخلطاب”.
و�أدى ظهور تنظيم داع�ش يف
�أفغان�ستان ،بذراعه “والية خر�سان”،
عام � ،2015إىل تبادل االتهامات بني
كابل و�إ�سالم �آباد.
وحتول خالفات مت�أ�صلة بني
البلدين دون التو�صل �إىل تعاون كامل
لو�ضع حد للجماعات امل�سلحة مثل
(داع�ش وطالبان).
وتدور �أهم اخلالفات بني اجلارتني
حول احلدود و�أزمة الالجئني الأفغان
يف باك�ستان ،والعالقات الإقليمية
للبلدين وغياب الثقة.

بريطانيا ت�ضع خطة حت�سبا النهيار مفاو�ضات بريك�ست
قالت رئي�سة الوزراء
ترييزا
الربيطانية
ماي �إن حكومتها
تعمل على و�ضع خطة
لتنفيذها �إذا انهارت
املفاو�ضات اجلارية
منذ ال�صيف املا�ضي
ب�ش�أن خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي
تبعا لال�ستفتاء الذي

جرى يف �صيف .2016
و�أ�ضافت ماي يف مقابلة بثها اول ام�س الأحد تلفزيون بي بي �سي �أن احلكومة
تعد هذه اخلطة حت�سبا لعدم التو�صل التفاق ،وتابعت �أن بالدها ت�سعى التفاق
منا�سب للمملكة املتحدة .و�أ�شارت �إىل �أن اخلطاب الذي �ألقته قبل ع�رشة �أيام يف
فلورن�سا ب�إيطاليا �أعطى قوة دفع ملفاو�ضات اخلروج من االحتاد الأوروبي التي
بد�أت ر�سميا يف يونيو املا�ضي.
وعربت عن �أملها يف التو�صل التفاق ب�ش�أن اخلروج (بريك�ست) بحلول مار�س
 .2019وكانت ماي اقرتحت يف خطابها بفلورن�سا فرتة انتقالية مدتها �سنتان
ل�ضمان خروج �سل�س لربيطانيا من االحتاد الأوروبي.
و�أثناء املقابلة مع بي بي �سي قالت رئي�سة الوزراء الربيطانية �إن كل �أع�ضاء
حكومتها ،مبن فيهم وزير اخلارجية بوري�س جون�سون ،ي�ساندون متاما نهجها
فيما يتعلق باخلروج من االحتاد الأوروبي ،م�ؤكدة �أن حكومتها متحدة.
وكان جون�سون و�ضع يف مقابلة مع �صحيفة "ذي �صن" ما و�صفها ب�أربعة خطوط
حمراء �شخ�صية خلروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي ،وتتجاوز تلك اخلطوط
موقف احلكومة الذي حددته رئي�سة الوزراء يف خطاب فلورن�سا .ورف�ضت ماي
القول �-أثناء املقابلة -ما �إذا كانت �ست�ستقيل �أم ال �إذا مل حت�صل على اتفاق
بريك�ست وفق ما ينا�سب بالدها.

رئي�سة حكومة ا�سكتلندا تدين "عنف" �شرطة ا�سبانيا

نددت رئي�سة حكومة ا�سكتلندا
نيكوال �ستورجن بعنف ال�رشطة
اال�سبانية يف كاتالونيا ودعت
مدريد اىل تغيري �سيا�ستها.
وعربت �ستورجن التي كانت دعت
اىل احرتام حق ال�شعوب يف تقرير
امل�صري عن "قلقها" ازاء ال�صور
وال�رشائط الآتية من كاتالونيا.
وقالت يف تغريدة "ب�رصف النظر
عن وجهات نظرنا ب�ش�أن اال�ستقالل،
يجب ان ندين جميعا ما يحدث هناك،
وندعو ا�سبانيا اىل تغيري �سيا�ستها
قبل ان ي�صاب احدهم بجروح خطرة.
لنرتك الكاتالونيني ي�صوتون يف
�سالم".
وافادت الدوائر ال�صحية يف
كاتالونيا ان � 92شخ�صا على االقل
ا�صيبوا بجروح يف مواجهات حني
ارادت ال�رشطة اال�سبانية منع �سري
اال�ستفتاء يف كاتالونيا.
ومنذ فجر اول ام�س االحد جتمع

مئات اال�شخا�ص امام مكاتب الت�صويت
يف اال�ستفتاء للم�شاركة يف الت�صويت
رغم منع الق�ضاء اال�سباين لالقرتاع.
وجتد رغبة حكومة كاتالونيا
اال�ستقاللية يف تنظيم هذا اال�ستفتاء
دعما قويا يف ا�سكتلندا وذلك بعد ثالث
�سنوات من حماولة فا�شلة ال�ستقالل
ا�سكتلندا عن اململكة املتحدة.
وبرز الت�ضامن بني دعاة اال�ستقالل
يف كاتالونيا وا�سكتلندا خالل عدة
جتمعات نظمت م�ؤخرا يف ا�سكتلندا
رفعت فيها اعالم كاتالونيا.

�أعرب الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني اول ام�س الأحد عن تقديره
البالغ لتطور العالقات الرو�سية
ال�صينية والتي و�صلت �إىل م�ستوى
عال غري م�سبوق من ال�رشاكة والثقة
ال�شاملة والتفاعل الإ�سرتاتيجي.
وجاء ذلك يف ر�سالة تهنئة بعث
بها بوتني �إىل نظريه ال�صيني �شي
جني بينغ مبنا�سبة الذكرى الـ 68
لت�أ�سي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية،
وفق املكتب الرئا�سي ال�صحفي يف
الكرملني.

وقال رئي�س رو�سيا
يف ر�سالته �إن ال�صني
حققت على مدى العقود
املا�ضية جناحات عظيمة
ح ًقا ،م�ضيفا �أنها تتحرك
با�ضطراد على طريق
االقت�صادية
التنمية
واالجتماعية املت�سارعة،
وتلعب دورا هاما يف حل
امل�شكالت امللحة على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،وفق
موقع قناة "رو�سيا اليوم" الر�سمية.
و�أعرب عن ثقته ب�أن تنفيذ
االتفاقات -التي مت التو�صل �إليها
يف االجتماعات الأخرية مع نظريه
ال�صيني مبدينتي مو�سكو و�شيامن-
�سي�سهم يف زيادة تو�سيع احلوار
ال�سيا�سي الثنائي والتعاون املثمر
يف املجاالت التجارية واالقت�صادية
والعلمية والتقنية والإن�سانية وغريها
من املجاالت.

حكومة كتالونيا :فزنا بحقنا يف �إقامة دولة
�أعلنت حكومة كتالونيا ت�أييد
 90%من الأ�صوات النف�صال الإقليم
عن �إ�سبانيا يف اال�ستفتاء الذي جرى
اول ام�س الأحد و�شارك فيه نحو 2.26
مليون �شخ�ص ،مو�ضحة �أن �سكان
الإقليم ك�سبوا حقهم يف �إقامة دولة،
بينما �أكد رئي�س الوزراء الإ�سباين
ماريانو راخوي �أن اال�ستفتاء "ف�شل".
وميثل هذا الرقم ن�سبة �إقبال تبلغ
نحو  42.3%من �إجمايل عدد الناخبني
يف كتالونيا البالغ  5.34ماليني.
و�أو�ضح الناطق با�سم حكومة
كتالونيا جوردي تورول يف م�ؤمتر
�صحفي �أن  2,02مليون ناخب كتالوين
�صوتوا بـ"نعم" على �س�ؤال "هل تريد
�أن ت�صبح كتالونيا دولة م�ستقلة على
�شكل جمهورية؟".

وقال رئي�س �إقليم
كارل�س
كتالونيا
بويغدميونت يف خطاب
متلفز م�ساء الأحد يف
بر�شلونة� ،إن الكتالونيني
ك�سبوا احلق يف �أن تكون لهم دولة
م�ستقلة بعد نزول "املاليني" منهم
للم�شاركة يف ا�ستفتاء االنف�صال عن
�إ�سبانيا.
االحتاد
بويغدميونت
ودعا
الأوروبي �إىل االنخراط ب�شكل مبا�رش
يف النزاع بني �إقليم كتالونيا والدولة
الإ�سبانية ،قائال "نحن مواطنون
�أوروبيون ونعاين من انتهاكات
حلقوقنا وحرياتنا".
وذكر بيغدمونت �أن النتائج �ستحال
"يف الأيام املقبلة" �إىل الربملان
الكتالوين "حتى يتمكن من تنفيذ"
قانون اال�ستفتاء الذي ين�ص على
�إعالن االنف�صال يف ظل �سيناريو
فوز "نعم" .و�شهد يوم اال�ستفتاء

تدخالت قوية ل�رشطة مكافحة ال�شغب
الإ�سبانية ملنع موا�صلة اال�ستفتاء،
و�أعلنت حكومة الإقليم �أن �أكرث من
ثمامنئة �شخ�ص �أ�صيبوا يف مواجهات
مع ال�رشطة.
يف املقابل� ،أعلن رئي�س الوزراء
الإ�سباين ماريانو راخوي �أن �إقليم
كتالونيا "ف�شل" يف �إجراء ا�ستفتاء
االنف�صال الذي اعتربه غري قانوين،
م�ؤكدا �أنه ال ميكن التعبري عن
املطالب ال�سيا�سية عرب القنوات غري
القانونية.
و�أكد راخوي �أن احلكومة �أوفت
بالتزاماتها ،معربا عن �أمله برتاجع
حكومة كتالونيا عن �إعالن انف�صالها
عن �إ�سبانيا ،ودعا الأحزاب ال�سيا�سية
املمثلة يف الربملان �إىل اجتماع طارئ
ملناق�شة �أزمة كتالونيا.
من جهة �أخرى نفى راخوي �أن تكون
ال�رشطة قد ا�ستخدمت العنف املفرط
ملنع اال�ستفتاء.

ماليزيا تبد�أ حماكمة متهمتني باغتيال الأخ غري ال�شقيق لزعيم كوريا ال�شمالية

بد�أت ماليزيا يف حماكمة امر�أتني
بتهمة قتل االخ غري ال�شقيق لزعيم
كوريا ال�شمالية ،والذي اغتيل يف
كواالملبور بعملية جريئة اذهلت
العامل.
واعتقلت املتهمتان بعد ايام على
اغتيال كيم جونغ نام يف  13فرباير
بطريقة تذكّ ر با�ساليب احلرب
الباردة بينما كان ينتظر ركوب
طائرة يف مطار كواالملبور لل�سفر
اىل ماكاو ،ومنذ ذلك الوقت مل تظهر
املتهمتان اال نادرا.
وتواجه االندوني�سية �ستي عي�شة
والفييتنامية دوان ثي هونغ،
وكلتاهما يف الع�رشينات ،تهمة
قتل كيم عرب مرغ وجهه بغاز
الأع�صاب "يف اك�س" ال�سام يف عملية
ا�ستحوذت على اهتمام و�سائل االعالم
العاملية.
وفارق الرجل احلياة بطريقة
م�ؤملة بعد ع�رشين دقيقة من الهجوم
الذي التقطت وقائعه كامريات
املراقبة يف املطار ،بعد ان تغلّب
غاز "يف اك�س" على جهازه الع�صبي،
وهذا العامل الكيميائي يعد من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.

و ا ثا ر ت
ا جلر مية
ا �شتبا كا
كالميا قا�سيا
كوريا
بني
ا ل�شما لية
و ما ليز يا
كانت
التي
تعترب واحدة
من احللفاء
ا لقال ئل
لبيونغ يانغ،
تبادل
ثم
البلدان طرد ال�سفراء الحقا.
و�ستدفع ال�شابتان اللتان ميكن
ان تواجها عقوبة االعدام برباءتهما
مع بدء املحاكمة ،فهما تدعيان
تعر�ضهما للخداع العتقادهما ب�أنهما
كانتا ت�شاركان يف برنامج مقالب
تلفزيونية حني هاجمتا ال�ضحية.
ويبدي حمامو الدفاع اقتناعا ب�أن
اجلناة احلقيقيني تركوا ماليزيا،
وان براءة ال�شابتني �ستثبت يف
املحكمة.
وقال هي�سيام ته بوه تيك ،حمامي
هونغ ،لفران�س بر�س "نحن واثقون

اىل حد بعيد ب�أنه مع نهاية املحاكمة
�سيتم اطالق �رساحهما على الأرجح".
وظهرت املتهمتان منذ فرباير مرة
واحدة فقط وهما باال�صفاد وال�سرتات
الواقية للر�صا�ص خالل جل�سة
ا�ستماع يف حمكمة �شديدة احلرا�سة،
وقد احاط بهما رجال الأمن بح�ضور
و�سائل اعالم عاملية.
وبد�أت جل�سات املحاكمة اول
ام�س االثنني يف حمكمة �شام �آالم
العليا خارج كواالملبور بعر�ض
االدعاء لوقائع الق�ضية التي حتيط
بها ا�سئلة كثرية بدون اجابات حتى
الآن.
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

العدد ()19

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

الأردن ينفي االتهامات برتحيله الجئني �سوريني رئي�س الوزراء الفل�سطيني يزور غزة يف خطوة نحو امل�صاحلة مع حما�س
رف�ضت
ا حلكو مة
ا لأ ر د نية ،
ام�س اتهامات
منظمة "هيومن
رايت�س ووت�ش"
ا لأ مر يكية ،
للمملكة ،ب�أنها
قامت برتحيل
عي
جما
جئني
لال
�سوريني.
وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة ،الدكتور حممد املومني يف ت�رصيح
�صحفي" :الأردن يدعو املنظمات الدولية �إىل مراعاة الدقة يف هذه ال�ش�ؤون
ال�سيادية و�أن تقدر دور اململكة الإن�ساين الكبري بهذا ال�ش�أن ،كما عليها
�أي�ضا مطالبة العامل بدعم الدول امل�ضيفة لالجئني وال�ضغط على باقي الدول
ال�ستيعاب مزيد من الالجئني".
وا�ستهجن املومني ما يتناقل من معلومات "غري دقيقة" نقال عن منظمات �أو
�أ�شخا�ص حتّ مل الأردن م�س�ؤولية عدم و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إىل املخيم
وا�صفا هذه املعلومات باملغلوطة متاما.
واعترب املومني �أن هذه الأخبار العارية عن ال�صحة توظفها بع�ض اجلهات يف
�سياق حماوالت متكررة لل�ضغط على الأردن من �أجل �إدخال قاطني خميم الركبان
�إىل الأرا�ضي الأردنية.
و�أكد املومني �أن احلكومة الأردنية ما�ضية يف القيام بدورها الإن�ساين وت�سليم
امل�ساعدات الإن�سانية من غذاء ودواء �إىل قاطني خميم الركبان من النازحني
ال�سوريني بعد ت�أمني هذه امل�ساعدات من قبل منظمات الأمم املتحدة واملنظمات
الإن�سانية الأخرى .وقال املومني �إن "بلدا مثل الأردن ا�ست�ضاف منذ نحو �سبع
�سنوات وما يزال نحو مليون ون�صف املليون الجئ �سوري وهو ما عجزت عنه
دول كربى بل وقارات".
وكانت منظمة "هيومن رايت�س ووت�ش" ،قد اتهمت الأردن بالقيام برتحيل
جماعي لالجئني ال�سوريني مبا يف ذلك �إبعاد جماعي لأ�رس كبرية ،داعية
اململكة �إىل االمتناع عن �إعادة ه�ؤالء �إىل �سوريا قبل الت�أكد من �أنهم "لن يواجهوا
خطر التعذيب �أو الأذى اجل�سيم".
رحلت
و�أ�ضافت املنظمة �أنه "يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام ّ ،2017
ال�سلطات الأردنية �شهريا نحو  400الجئ �سوري م�سجل ،و�أ�شارت �إىل �أن نحو
 500الجئ �آخرين يعودون �شهريا �إىل �سوريا يف ظروف غام�ضة".

�أنقرة وطهران تبحثان تداعيات ا�ستفتاء كرد�ستان العراق

توجه رئي�س هيئة الأركان الرتكي
خلو�صي �أكار ام�س االثنني �إىل طهران
قبل �أيام من زيارة مماثلة للرئي�س
رجب طيب �أردوغان �إىل هناك لبحث
ملف ا�ستفتاء كرد�ستان العراق مع
امل�س�ؤولني الإيرانيني.
ويف حفل ا�ستقبال �أقامه �أردوغان
يف مقر الربملان الرتكي -مبنا�سبة
افتتاح ال�سنة الت�رشيعية اجلديدة
بالربملان� -أو�ضح �أن �أكار غادر �إىل
�إيران ،و�أنه �سيجري مباحثات �أولية
مع نظرائه الإيرانيني.
والتقى �أردوغان يف احلفل القادة
الع�سكريني يف البالد ،ووجه حديثا
لهم قائال " لنكن م�ستعدين يف �أي
حلظة".
وقال �أردوغان �إنه �سيزور �إيران يف
الرابع من ال�شهر اجلاري للم�شاركة
يف اجتماع املجل�س الإ�سرتاتيجي
امل�شرتك ،م�ؤكدا �أن ا�ستفتاء �إقليم
كرد�ستان العراق يت�صدر املباحثات.
ي�شار �إىل �أن تركيا و�إيران ترف�ضان
اال�ستفتاء الذي �أجراه الإقليم يف 25
�سبتمرب املا�ضي ،و�أعلن �أن ن�سبة
الت�صويت ل�صالح االنف�صال عن
العراق بلغت .92%
وقد و�صف �أردوغان اال�ستفتاء ب�أنه
"خط�أ يجب الرتاجع عنه" ،وقال �إن

بالده ال ت�ستطيع
غ�ض الطرف عما
بب�ؤر
و�صفها
الفنت املوجودة
قرب حدودها.
�أما �إيران فقد
اتخذت �إجراءات
�ضد
عقابية
الأكراد يف �شمال
العراق ،وذكرت
و�سائل �إعالمها
�أم�س �أن طهران حظرت حتى �إ�شعار
�آخر حركة �شحن املنتجات النفطية
من و�إىل �إقليم كرد�ستان العراق،
وحذرت وزارة النقل الإيرانية
�رشكات ال�شحن و�سائقيها من خمالفة
قرار احلظر حتت طائلة مواجهة
عقوبات.
ويف املقابل� ،أكدت القيادة
ال�سيا�سية يف كرد�ستان العراق بعد
اجتماع تر�أ�سه م�سعود البارزاين
�أنها ملتزمة بنهج احلوار والتفاو�ض
مع بغداد حلل جميع امل�شكالت
العالقة.
و�أو�ضحت يف بيان عقب اجتماعها
اليوم� ،أنها ترف�ض ب�شدة العقوبات
اجلماعية التي تفر�ضها بغداد
على �شعب الإقليم ،كما �أعلنت حل
املجل�س الأعلى لال�ستفتاء بعد �أن
انتهت احلاجة �إليه عقب اال�ستفتاء.
وكان برملان �إقليم كرد�ستان
العراق قد رف�ض �أم�س ال�سبت جميع
القرارات التي �صدرت عن جمل�س
النواب العراقي ،و�أهمها �إيقاف
جميع الرحالت اجلوية من و�إىل
مطاري �أربيل وال�سليمانية ،وت�سليم
املعابر احلدودية مع �إيران وتركيا
لل�سلطات االحتادية.

و�صل رئي�س الوزراء الفل�سطيني
رامي احلمد لله �إىل قطاع غزة ام�س
االثنني يف خطوة كبرية باجتاه
امل�صاحلة بني حركة املقاومة
الإ�سالمية (حما�س) وحركة فتح بعد
ع�رش �سنوات من �سيطرة حما�س على
القطاع عقب اقتتال بني احلركتني.
و�أعلنت حما�س الأ�سبوع املا�ضي
ت�سليم ال�ش�ؤون الإدارية يف القطاع
حلكومة الوفاق برئا�سة احلمد الله
لكن اجلناح الع�سكري حلما�س ما
زال القوة املهيمنة يف القطاع الذي
ي�سكنه مليونا �شخ�ص.
وقال احلمد الله يف مرا�سم ا�ستقبال
له يف القطاع ”نعود مرة �أخرى �إىل
غزة من �أجل حتقيق امل�صاحلة
والوحدة الوطنية و�إنهاء مظاهر
وتداعيات االنق�سام امل�ؤملة“.
وخ�رست القوات املوالية للرئي�س
حممود عبا�س ال�سيطرة على قطاع
غزة يف قتال مع حما�س عام .2007
وميثل التغري يف موقف حما�س �أكرب
خطوة باجتاه الوحدة الفل�سطينية منذ
ت�شكيل احلكومة يف عام  .2014ومل
ت�ستطع حكومة الوفاق �إدارة القطاع،
الذي �شهد ثالث حروب بني �إ�رسائيل

وحما�س منذ  ،2008ب�سبب خالفات
بني حما�س وفتح ب�ش�أن م�س�ؤوليات
احلكومة.
وقال حمللون �إن ت�ضييق هوة
اخلالفات الداخلية ميكن �أن ي�ساعد
عبا�س املدعوم من الغرب على �إبطال
حجة �إ�رسائيل ب�أنها ال جتد �رشيكا يف
مفاو�ضات ال�سالم.
و�أ�ضاف احلمد الله ”جئنا بتعليمات
ومتابعة من فخامة الرئي�س عبا�س
لنعلن للعامل من قلب غزة �أن الدولة
الفل�سطينية ال ميكن �أن تقوم ولن
تقوم دون وحدة جغرافية و�سيا�سية

بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة“.
ورحب حر�س �رشف من �رشطة
حما�س ومئات الفل�سطينيني الذين
لوح بع�ضهم بالأعالم باحلمد الله
خارج نقطة تفتي�ش ت�سيطر عليها
حما�س على الطريق من معرب �إريز
احلدودي الذي اجتازه رئي�س الوزراء
والوفد املرافق له.
وقال �أحد ال�سكان ويدعى عبد
املجيد علي ( 46عاما) ”اليوم يوم
عيد ،عيد وطني نتمنى ان تكون
امل�صاحلة هذه املرة حقيقية.

الكامريون ..منطقتان ناطقتان بالإجنليزية تعلنان اال�ستقالل

احتجاجات
اندلعت
واحتفاالت يف منطقتني ناطقتني
بالإجنليزية يف الكامريون،
اول ام�س الأحد ،لدى �إعالنهما
“ا�ستقاللهما” عن بقية البالد ذات
الأغلبية الفرانكوفونية(الناطقة
باللغة الفرن�سية).
وكانت احلكومة قد عززت
الأمن يف املناطق الناطقة
بالإجنليزية ،بعد تهديد جمموعة
انف�صالية ب�إعالن اال�ستقالل يف �أول
�أكتوبر ،و�إقامة كيان منف�صل يدعى
“�أمبازونيا”.
باللغة
املتحدثون
وا�شتكى
الإجنليزية ،يف الدولة الواقعة
غرب �أفريقيا منذ فرتة طويلة ،من

امللك �سلمان اىلمو�سكو اخلمي�س

�أعلنت وكالة الأنباء ال�سعودية
"وا�س" �أن العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
�سيجري زيارة �إىل رو�سيا يوم اخلمي�س
القادم املوافق � 5أكتوبر .2017
وقالت الوكالة يف بيان �إن الزيارة
ت�أتي تلبية لدعوة من الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني ،م�ؤكدة �أنه
�سيتم خاللها بحث العالقات الثنائية
و�سبل تعزيزها يف العديد من جماالت
التعاون ،بالإ�ضافة �إىل بحث الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك .جتدر الإ�شارة �إىل �أن
الكرملني ،كان قد �أعلن يف ،يف بيان
�أن زيارة امللك �سلمان �ستبد�أ يف الـ5
من �أكتوبر .وقال يوري �أو�شاكوف
م�ساعد الرئي�س الرو�سي لل�صحفيني،
�إن املباحثات الرو�سية ال�سعودية
�ستجري على م�ستوى القمة.
وذكر م�صدر يف الكرملني �أنه مت
�إعداد حزمة كبرية من االتفاقيات
الثنائية للتوقيع عليها �أثناء زيارة
امللك �سلمان الذي �سيق�ضي يف مو�سكو
� 4أيام.

�أنهم يعاملون كمواطنني من الدرجة
الثانية ،و�أن احلكومة التعطيهم
املال الكايف .
وقال الزعيم االنف�صايل� ،سي�سيكو
ايوك تابي ،اول ام�س الأحد“ :نعيد
ت�أكيد ال�سلطة على تراثنا ،وعلى
�أرا�ضينا”.
وقالت و�سائل الإعالم املحلية،
�إن املتظاهرين ا�ستولوا على عدة
مراكز لل�رشطة يف املناطق الناطقة
بالإجنليزية ،حيث قاموا بتمزيق
�أعالم الكامريون ورفعوا �أعالم
“�أمبازونيا” ،كما هاجموا م�ؤ�س�سات

الدولة املرتبطة باحلكومة التي
ي�سيطر عليها الفرانكوفونيون.
وذكرت حمطة (�سي �آر تي يف)
املحلية �أن � 3سجناء ،يف �أحد
�سجون مدينة كومبو �شمال غربي
ُقتلوا بر�صا�ص
الكامريون،
ال�رشطة بعد حماولتهم الفرار،
عندما �أ�رضم حمتجون النار يف
ال�سجن ،كما وردت تقارير عن
مقتل عدد من املتظاهرين.
من جانبها ،تقول احلكومة
الكامريونية� ،إن �أي �إعالن لال�ستقالل
لي�س له �أي �سند قانوين ،و�إن �أع�ضاء
جمل�س النواب وجمل�س ال�شيوخ
نظّ ما م�سرية منف�صلة “للوحدة” يف
العا�صمة اليوم الأحد.
وقال مار�سيل نيات جنيفيني،
رئي�س جمل�س ال�شيوخ �إن “الكامريون
دولة واحدة ومتّحدة و�ستظل كذلك”
م�ضي ًفا”:احلكومة على دراية ب�أن
�أ�شقاءنا الناطقني بالإجنليزية لديهم
م�شكالت وتقوم احلكومة بعالجها”.

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 �أ�سمال�ش قرب�إزقابهري
نورة عثمان حممد
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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الن�شاط املدر�سي ودوره يف تنمية الوعي الوطني
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان :
كلمة الن�شاط تعني احلركة والعمل الد�ؤوب
وهو �ضد اجلمود واخلمول وتدل على قيام
االن�سان بعمل ما  ،وكذلك هذا هو ال�ش�أن
يف الن�شاط املدر�سي  ،فالتلميذ عندما
يزاوله ين�شط وينهمك يف عمل �أو ن�شاط من
الأن�شطة احلياتية مما يجعله كليا يف حركة
دائمة �سواءا كان ذلك من الناحية اجل�سمية
�أو العقلية �أو العاطفية  ،........ومبا
�أن الن�شاط املدر�سي يعتمد على العمل
والن�شاط ف�إنه ي�ستند �إىل مبد�أ تربوي �أ�صيل
وهو �أن االن�سان عندما يعمل ف�إنه بالت�أكيد
يتعلم ويكت�سب مهارات عملية بالإ�ضافة �إىل
معرفته معلومات ذهنية فكرية  ،والتعلم
عن طريق العمل الميكن �أن ين�سي �أو ميحى
من الذاكرة مهما تقادم العمر �أو تطاول
الزمن  ،و�أما التعلم الفكري �أو النظري
البحت الذي اليرتبط بالعمل فقد ين�سى
كلما تقدم العمر وطال الوقت  ،ولذلك
ف�إن العمل دائما �أبلغ من القول  ،وكان
الأقدمون يتعوذون دائما من القول الذي
اليرتبط بالعمل �أوالقول الذي الي�صحبه
العمل  ،ويف الن�شاط املدر�سي يتم التعلم
عن طريق العمل  ،فعندما ميار�س التلميذ
الريا�ضة �أو الر�سم مثال ين�شط ج�سميا
وعقليا وعندما ينظم �أو يتلو �شعرا ف�إنه
ين�شط معنويا ووجدانيا ،وهذه هي امليزة
التي تتوفر دائما يف الأن�شطة املدر�سية
وجتعلها حمبوبة من قبل التالميذ والميكن
�أن ميلوها �أبدا بخالف بع�ض الدرو�س التي
تتميز ب�أنها نظرية بحتة  ،وهكذا يف جميع
جماالت و�أنواع الأن�شطة املدر�سية مما
�سنف�صله يف الآتي حتت عنوان ،
جماالت الن�شاط املدر�سي و�أنواعه :
عندما �أقرت املدر�سة احلديثة �أهمية الن�شاط
الطالبي فقد �أخذت على عاتقها �أهمية
توفري�أنواع خمتلفة من الن�شاط تتنا�سب مع
�أعداد الطالب وتنا�سب ميولهم وحاجاتهم
،لذا ف�إن هناك جماالت كثرية من الن�شاط
ميكن �أن متار�س حتت �إ�رشاف املدر�سة،
وهي:
 1جمال الن�شاط الثقايف  2-جمالالن�شاط االجتماعي
 4جمال 3جمال الن�شاط العلميالن�شاط الريا�ضي
�أوال :جمال الن�شاط الثقايف :
�إن الن�شاط الثقايف ي�ساعد على منو
الطالب عقليا وثقاف ًيا من خالل تنمية
مهاراته وقدراته عن طريق ممار�سة �أنواع
خمتلفة من هذا الن�شاط .
وللن�شاط الثقايف و�سائله وبراجمه الكثرية
التي من �أهمها
 1التناف�س يف �أغرا�ض ال�شعروكتابةاملقالة والق�صة والنقد واحلوار البناء
� 2إكت�شاف املواهب ورعايتها وت�شجيعهاون�رش �إنتاجها داخل املدر�سة وخارجها.
 3تدريب الطالب على البحث يف كتباللغة و�آدابها وتدريبهم على التعود عليها
.
�4إثراء معلومات الطالب وتوجيه�إهتماماتهم الثقافية وتوجيه الطالب �إىل
العناية بالكتب واقتنائها من �أجل تنمية
ثقافة القراءة منذ ال�صغر عند الن�شئ ..
 5تب�صري الطالب بدور ال�صحافةاملدر�سية كو�سيلة �إعالمية يف املجتمع
املدر�سي و�أهميتها يف تكوين الر�أي العام

من �أجل التعود على متابعتها ملدهم مبختلف
الثقافات املعا�رصة والقدمية ملختلف الأمم
وال�شعوب  ،مما يدعم بدوره وعيهم الوطني
.
 6تعرف الطالب على الرتاث وبعثالإعتزاز يف نفو�سهم والتعرف على ال�سلوك
احل�سن و�إبراز روح التنا�صح والت�سامح بني
�أفراد املجتمع وثقافاته املتعددة..
ومن �أمثلة جماعات الن�شاط الثقايف جماعة
ال�صحافة املدر�سية والتي تهدف لتكوين ر�أي
عام وثقافة موحدة لدى الطالب ،ويك�شف
عن مواهبهم وتدريبهم على التعبري وجماعة
املكتبة التي ت�ساهم يف تو�سيع �أفق الطالب
ورفع قدراتهم على البحث والكتابة وجماعة
الإذاعة املدر�سية �إلتي
تدرب الطالب على ح�سن الإلقاء وجودة
اال�سلوب ودقته ،وجماعة امل�سابقات الأدبية
والثقافية ،وجماعة اخلطابة ،كذلك جماعة
املناظرات واملحا�رضات والندوات وال�شعر
التي تهتم بالإت�صال باملجتمع املحلي
ودعوة املتخ�ص�صني يف النواحي املختلفة
لإلقاء الندوات واملحا�رضات التوعوية
واالر�شادية ........الخ .
ثانيا  :جمال الن�شاط االجتماعي:
مهما جدا
يعترب هذا النوع من الن�شاط
ً
للطالب ،لأنه ينمي اجلانب االجتماعي يف
�شخ�صيته ،لذا فقد و�ضعت املدر�سة احلديثة
– يف �صميم برناجمها – الن�شاط االجتماعي
،وذلك لتهيئة الفرد للإندماج يف جمتمع هو
ع�ضوا فاعال فيه و ي�ؤدي الواجب
�سي�صبح
ً
نحو ذلك املجتمع
وميكن حتقيق �أهداف الن�شاط االجتماعي
من خالل عدد من الربامج ،منها:
 1تنمية �شخ�صية الطالب اجتماعيا داخلو�سطه املحلي وغر�س ال�سلوكيات احلميدة
فيه
� 2إكت�سابه مهارات العمل اجلماعيوالتعاون والقدرة على �إكت�ساب ال�صداقات
اجلديدة
 3ازدياد اخلربة واملعرفة بالبيئةاملحيطة ومدى التفاعل معها ب�شكل �إيجابي
.
 4تنظيم حمالت توعية و�إر�شاد داخلاملدر�سة وخارجها لرت�شيد الإ�ستهالك ومنع
العادات ال�سيئة مثل التدخني وت�ضييع
الوقت �أو الت�رسب من املدر�سة واال�ستخفاف
بالدرا�سة  5- .....تنفيذ م�رشوعات اخلدمة
العامة وال�سالمة والإنقاذ ون�رشمفاهيمها

داخل املدر�سة وخارجها.
6التخطيط والتنفيذ للرحالت والزياراتواملع�سكرات الرتبوية داخل املنطقة
�أوخارجها وفقا لإطار العمل للرحالت
والزيارات والتدريب على �إعداد الربامج
وتنفيذها وتقوميها.
�7إعداد معر�ض اجتماعي يو�ضح �أبرزجهود الطالب االجتماعية واخلدمية
والبحثية .
وميار�س الن�شاط االجتماعي من خالل عدد
من اجلماعات منها جماعة الرحالت والتي
تهتم بتنظيم الرحالت والزيارات الداخلية
واخلارجية مماينمي لدى الطالب املعرفة
مبختلف امل�ؤ�س�سات ،واجلمعية التعاونية
�أوجماعة الرعاية التي ت�ؤمن �إحتياجات
الطالب وتنمي الوعي لديهم ب�أهمية التعاون
والعمل امل�شرتك من �أجل م�ساعدة الغري،
وجماعة اخلدمة العامة التي تعمل على
م�ساعدة الطالب على الإندماج يف احلياة
العامة وتقدمي اخلدمات للمدر�سة واملجتمع
ب�شكل عام ،واملع�سكرات التي تعني وجود
جتمع طالبي داخل املدر�سة �أوخارجها
ملمار�سة بع�ض الأن�شطة املقننة و�إ�شرتاك
الطالب يف تناف�سات �رشيفة ،وحفالت ال�سمر
وجماعة الهالل وال�صليب الأحمر التي تقدم
التوعية ال�صحية للطالب وتدريبهم على
الإ�سعافات الأولية وجماعة املنا�سبات التي
تدرب الطالب على ال�سلوكيات االجتماعية
احلميدة ملجتمعهم وبيئتهم املحيطة
وتراثهم الوطني وبطوالت �أ�سالفهم . ....
ثالثا  :جمال الن�شاط العلمي
وهوالن�شاط الذي يتيح للطالب ممار�سة
هواياتهم وير�سخ مفهوم التفكري العلمي
والتدريب على البحث العلمي وم�ساعدة
الطالب على فهم املادة النظرية و�إ�ستيعابها
،كذلك م�ساعدتهم على �إختيار نوع درا�ستهم
العلمية �أواملهنية املنا�سبة.
وميكن حتقيق هذه الأهداف من خالل عدد
من الربامج العلمية الآتية -:
 1تر�سيخ �أ�ساليب التفكري العلمي منخالل التجارب العلمية ودرا�سة الظواهر
الكونية ،وذلك مب�شاهدة بديع بع�ض
الوثائق والأفالم التي تدل على ذلك .
� 2إجراء جتارب عملية وممار�سةتطبيقات للنظريات العلمية وعر�ض جتارب
تلك التطبيقات يف ا�سلوب علمي يعتمد على
املالحظة والإ�ستنتاج
�3-إكت�شاف قدرات الطالب العلمية

وتنميتها وتوجيهها �إىل مايعود عليه وعلى
املجتمع بالنفع واخلري من خالل االر�شاد
النف�سي واالالجتماعي املبني على البحوث
العلمية .
 4ميكن �أن يدخل احلا�سب الآيل يفبرامج الن�شاط العلمي حيث يتعرف
الطالب على �أجهزة احلا�سب الآيل ولغاته
وبراجمه و�إ�ستخداماته على م�ستوى الأفراد
وامل�ؤ�س�سات و�أهميته يف تنظيم الأعمال
املطلوبة
و�إجنازها بال�رسعة والدقة
وتدريب الطالب على �إ�ستخدامه لزيادة
التح�صيل العلمي مع غريه من العلوم
الأخري كالريا�ضيات والكيمياء والفيزياء
واجلغرافيا والرتبية الزراعية وغريها.
5التعرف على بع�ض ال�صناعاتاملوجودة يف بيئة الطالب ومعرفة �أ�رسارها
وطرق ت�صنيعها وتطبيقها �إن �أمكن
� 6إقامة نادي ومعر�ض علمي لإحت�ضان�أ�صحاب املواهب والإخرتاعات وتوفري
�إنتاجهم
م�ستلزمات عملهم وعر�ض
على اجلمهور ليكت�سبو الثقة بالنف�س
لال�ستمرار.
 7توجيه الطالب للإ�ستفادة من املخلفاتو�إعادة ت�صنيعها مبا يخدم املجتمع والبيئة
املحيطة به ،وكذلك طرق التخل�ص من
النفايات ال�ضارة بالطرق العلمية ملنع
تلوث البيئة.
�8إجراء بع�ض امل�سابقات العلمية يفاملجاالت املختلفة النظرية والعملية و�إعداد
�صحف وجم�سمات ومقاالت تتحدث عن ن�شاط
الطالب يف هذا املجال عن التقدم العلمي.
ومن �أمثلة اجلماعات العلمية النادي
العلمي حيث يتعلم الطالب املن�ضمني �إليه
طرق تركيب املنتجات ون�سب الرتكيب
وغريها ،وجماعة اجلغرافيا التي ت�ستخدم
و�سائل متعددة لتو�ضيح املادة وفهم
مدلولها و�إك�ساب الطالب مهارات جديدة
،وجماعة التاريخ التي تقوم بزيارات �إىل
الأماكن التاريخية لتعريف الطالب بتاريخ
بالدهم من الواقع .
كذلك جماعة احلا�سب الآيل التي تدرب
الطالب على كيفية التعامل مع احلا�سب
الآيل والتعرف على اجلديد يف هذا املجال
،وجماعة �صيانة البيئة التي ت�ساهم يف
معرفة مكونات البيئة عن طريق البحث
العلمي  ،كل ذلك بالطبع ي�سهم م�ساهمة
فعالة يف رفع وعي التامليذ العلمي والوطني
على حد �سواء .
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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.

كولوربليند جزيرة خالبة جميع �سكانها يعانون من عمى الألوان
جزيرة كولوربليند هي جزيرة مرجانية �صغرية
يف املحيط الهادئ توفر مناظر خالبة �ساحرة ولكن
امل�صورة �ساين دي وايلد اظهرتها ب�شكل خمتلف
متاما من خالل جمموعة من ال�صور حيث ت�صورت
اجلنة اال�ستوائية ذات نباتات وردية والبحر ذات
اللون الرمادي ال�شاحب ومت ت�صوير �سكان املنطقة
باللونني الأ�سود والأبي�ض وتقول امل�صورة انها
�صورت املنطقة كما يراها النا�س الذين يعي�شون
فيها النهم يعانون من عمى الألوان هذه اجلزيرة
كان يطلق عليها جزيرة التلوين ب�سبب خ�صو�صيات �سكانها وقد مت اكت�شاف ان املالك ال�سابق
للجزيرة يف نهاية القرن الثامن ع�رش ،ورث ذريته جني عمى االلوان ،الذي ال يزال ينتقل من جيل
�إىل جيل ون�رشت دي ويلد البالغة من العمر  29عاما �صورها البارزة يف كتاب بعنوان “جزيرة
كولوربليند”.

�إعداد

� /أ�سماء

هلل �صالح

عبدا

�صينية تت�سلق على �صخرة طولها  180مرتا بدون حبال جلذب ال�سياح
لو دينبينغ �إمر�أة
تعمل بالزراعة تبلغ
من العمر  36عاما
تقيم فى ال�صني وهى
والدة لطفلني يوميا
تقوم بالت�سلق على
�صخرة طولها 180
مرتا يف مقاطعة
قويت�شو ،فوق نهر
زيون جيتو ،بدون
ا�ستخدام اى و�سائل
حماية وال حبال
وتعترب هذه املهمة
اليومية نقطة جذب
لل�سياح زوار املنطقة تقول انها منذ ال�صغر وكانت تت�سلق ال�صخور احلادة والعالية دون حبال
جلمع ف�ضالت الطيور التي كانت ت�ستخدم يف املحا�صيل وحل�صاد الأع�شاب التي تباع لل�سياح الآن
هى تت�سلق على الهاوية جلذب ال�سياح الذين يرغبون فى م�شاهدتها وهى تت�سلق بدون اى و�سائل
حماية.

�أول �إختبار لل�سيارة الأجرة الطائرة فى دبى الثعابني الأغرب فى العامل

تريد دبي �أن ت�صبح �أول مدينة لديها
�سيارات االجرة الطائرة لذلك فولوكوبرت
قد �أكملت للتو االختبار الأول وهى ت�شبه

الطائرة الهليكوبرت ال�صغرية ومن
املتوقع �أن ت�صبح �أول �سيارة �أجرة
طائرة يف العامل بهذا االبتكار
التكنولوجي الكبري وقد مت تطوير
�أ�سطول �سيارات الأجرة من قبل
ال�رشكة الأملانية فولوكوبرت،
وهى ذات مقعدين ويتم التوجيه
عن طريق جهاز التحكم عن بعد
يف حني �أن مدة الرحلة الق�صوى
هي  30دقيقة فولوكوبرت على
ات�صال مع �أكرث من اثني ع�رش �رشكة
اوروبية و�أمريكية ،الذين يرغبون يف �إن�شاء
�شكل جديد من النقل احل�رضي يف املدن
املزدحمة.

تطبيق �إلكرتوين يحول «ال�سيلفي» �إىل �صورة جم�سمة

جنح باحثون بريطانيون يف تطوير تطبيق
�إلكرتوين لتحويل ال�صورة امل�سطحة �إىل �صور
جم�سمة ،ما يفتح الطريق �إىل التقاط �صور
ذاتية (�سيلفي) ثالثية الأبعاد .وقال الباحثون
يف جامعتي «نوتنغهام» و«كنغ�ستون»
الربيطانيتني� ،إنهم تغلبوا على العقبات
التي عاناها الباحثون يف �أعمال الت�صوير
والغرافيك ،و�صمموا و�سيلة لإنتاج �صورة
جم�سمة من �صورة ثنائية الأبعاد.
وقال الدكتور يورغو�س تزمريوبولو�س،
الأ�ستاذ امل�ساعد يف كلية علوم الكومبيوتر
يف جامعة «نوتنغهام» الذي �أ�رشف على
التطوير ،يف حديث هاتفي مع «ال�رشق
الأو�سط»� ،إن م�ستخدمي الإنرتنت مبقدورهم
حتميل �صورة منفردة �إىل التطبيق ،ليح�صلوا
خالل ب�ضع ثوان على منوذج جم�سم منها،
يرون فيه �شكل وهيئة وجههم .وقد ا�ستخدم
التطبيق حتى الآن ،على �أكرث من ن�صف مليون
�شخ�ص.
و�أ�ضاف تزمريوبولو�س �أن التطبيق ال يزال
يف مراحل التطوير الأوىل .وعندما ير�سل
امل�ستخدم �صورة «�سيلفي» �إىل التطبيق،
ف�إن �شبكة ع�صبية �صناعية تقليدية يف جهاز
خادم كومبيوتري تقوم بتحويلها �إىل �صورة

جم�سمة .وقال �إن التطبيق هو نتاج للبحث
املو�سوم «�إعادة بناء اللقطة املج�سمة الكبرية
للوجه ،انطالقا من �صورة منفردة بوا�سطة
�شبكة �صناعية ع�صبية تقليدية».
و�ستقدم نتائج التطوير بالتف�صيل �أمام
امل�ؤمتر العاملي للر�ؤية الكومبيوترية
« »ICCVلعام  ،2017املنعقد ال�شهر
املقبل يف مدينة فيني�سيا الإيطالية .و�شارك
يف البحث طالبان للدكتوراه يف اجلامعة،
والدكتور فا�سيليو�س �آرغرييو ،الربوف�سور
يف علوم الكومبيوتر بجامعة «كنغ�ستون» يف
لندن.
وتعتمد ال�شبكات الع�صبية ال�صناعية على
مبد�أ التعلم الآيل ،حيث تتعلم الكومبيوترات

الثعابني من املخلوقات التى ت�سبب
الرعب للكثري مبجرد م�شاهدتها حتى
لوكانت انواع الت�ؤذى او �ضعيفة ويوجد
الكثري من انواع الثعابني الغريبة حول
العامل والتى يقوم البع�ض برتبيتها
بنف�سها من دون احلاجة �إىل برجمتها .وقال
تزمريوبولو�س �إن الفريق درب ال�شبكة
الع�صبية على «عدد هائل من �أطقم البيانات
عن ال�صور الثنائية الأبعاد ،ومثلها على
�صور الوجوه املج�سمة» .وبذا متكنت
ال�شبكات من �إعادة بناء هند�سة الوجه،
انطالقا من �صورة م�سطحة.
ومتثل التطوير اجلديد يف التطبيق
يف �سهولة املنطلقات التي و�ضعها
العلماء لتجاوز العمليات املعقدة لعدد
من التطبيقات املماثلة املتوفرة� ،إذ
طرح الباحثون فكرة تدريب ال�شبكات
�أو ًال على � 80ألف وجه ،بهدف ت�صميم
عملية لهند�سة جم�سمة لتلك الوجوه ،انطالقا
من �صورة منفردة� .أما الو�سائل املتوفرة
الأخرى ،ف�إنها تتطلب �إدخال �صور كثرية
للوجه و�أجزائه ،وتواجه م�شكالت �أثناء
تعاملها مع خمتلف زوايا التقاط �صورة
الوجه� ،أو الإ�ضاءة.
وقال الباحثون �إنه �إ�ضافة �إىل �إمكانات
التطبيق يف التعرف على الوجوه ،ف�إنه يتعرف
�أي�ضا على امل�شاعر ،كما ميكن ا�ستخدامه �أي�ضا
لتطوير �ألعاب �إلكرتونية �شخ�صية وتعزيز
عمليات الواقع املعزز .و�أخريا ميكن توظيفه
يف املجال الطبي ،مثل توفري نظام حماكاة
لعمليات جتميل الوجه ،والتعمق يف فهم
حاالت مر�ضية ،مثل التوحد والك�آبة.

لغرابة
نظرا
�شكلها والوانها
وهي واحدة من
احليوانات التي
ي�شعر معظمنا
بالقلق مبجرد
عنها
الكالم
بطبيعة
ولكن
احلال ،يثبت لنا �أن الله ميكن �أن يعطي
اجلمال الفريد والذى ال ي�صدق جلميع
املخلوقات دون ا�ستثناء حتى ولو
كانت مرعبة وخميفة للبع�ض.

ت�سونامي ال�سماء ظاهرة
نادرة فى �سماء جورجيا

ظهرت �سحابة عا�صفة غري عادية م�ؤخرا
على هينزفيل جورجيا فى � 31أغ�سط�س
املا�ضى وبدا وك�أنه ت�سونامي يف ال�سماء
وقد التقط ال�صور امل�صور الفوتوغرايف
جوهانا هود ووثق من خالل كامريته بع�ض
ال�صور املده�شة والفيديو لهذه الظاهرة
الغريبة للطق�س والذي عادة ما يكون متهيدا
لعا�صفة كبرية.
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ملحق الآداب والفنون
نحو ثقافة وطنية دميقراطية فاعلة

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 "ح�سال عافيت" للكاتب يو�سف �أمري

اال�ستاذ/يو�سف �إدري�س �أمري

تقرير /قا�سم احمد
د�شن يف م�ساء التا�سع والع�شرين من �سبتمرب اجلاري يف قاعة
امبا�سويرا هوتيل كتاب " ح�سال عافيت" الذي ترجمه اال�ستاذ
يو�سف ادري�س امري من اللغة العربية "دع القلق وابد�أ احلياة
"اىل لغة التغرايت  ،وهو ترجمة لكتاب �صدر عام  1948للكاتب
االمريكي ديل كارنيغي بعنوان how to stop worrying
� ، and start livingأي كيفية وقف القلق والبدء يف العي�ش،
وي�ستطلع كيفية ازالة ال�ضغوط والنجاح يف احلياة ،وقد ترجم
هذا الكتاب اىل عدد من اللغات  ،وقامت دار االمانة للطباعة
بتد�شني هذا الكتاب.
وقد القى اال�ستاذ حممد �سعيد عثمان حممود كلمة االفتتاحية
لفقرات الربنامج املعدة مبنا�سبة تد�شني الكتاب � ،إ�ستهلها برتحيب
احل�ضور الكرمي  ،وقال ان املنا�سبة تهدف اىل تد�شني كتاب " ح�سال
عافيت" للكاتب ديل كارنيغي ،ترجمه اال�ستاذ يو�سف ادري�س
من اللغة العربية اىل لغة التغرايت ،وكذلك كتاب التغيري الذي
�ألف مبنا�سبة ذكرى الثالثني من عملية نادو از ترجم من التقرنية
اىل التغرايت  ،باال�ضافة اىل تقييم الكتب التي ن�شرت يف ال�سابق
والتعرف على مدى فعالية تلك الكتب.
وا�شار اىل ان دار االمانة للن�شر التي تا�س�ست يف العام 1995
وتن�شط حتت رعاية ق�سم التوثيق والبحوث التابع للجبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ،وهي م�ؤ�س�سة وطنية تطبع الكتب الهامة
ذات املحتوى اجليد وتن�شره للمجتمع با�سعار معقولة ،وتعمل
اي�ضا لتفعيل الكتابة يف بالدنا ،وقدمت حتى االن للجمهور الكثري
من الكتب املرتجمة وامل�ؤلفة التي حتتوي على الق�ص�ص اخليالية
والتاريخ واللغات والعادات وغريها من الكتب الرائعة ،واجنزت
اعمال ناجحة يف ن�شر كتب راقية بلغة التغرايت كغريها من اللغات،
وتعمل على ترجمة كتب الن�ضال الوطني اىل التغرايت ،ورغم ان
ان�شطة الن�شر تتطلب وقتا كافيا اال انه حتقق حتى االن اجنازات
مر�ضية يف هذا املجال ،خا�صة فيما يتعلق بالكتب التاريخية
والق�ص�ص اخليالية ،وكتب علم النف�س ،ووفقا لذلك دخل دار
االمانة للطباعة حتى االن  26كتابا ،حيث مت ن�شر  17منهم فيما
توجد الكتب الباقية على و�شك االكتمال ،ومن اهم الكتب الت�أريخية

التي ترجمت اىل التغرايت كتاب تاريخ ارتريا من املا�ضي وحتى
التحرير ،واال�ستعمار االيطايل يف ارتريا ،واالرتريون الكوماندو،
وكتاب لن نختلف ،والفدرالية بني ارتريا واثيوبيا .اما من الكتب
املعدة تخليدا لذكرى الن�ضال التحرري وكتاب ذكريات عملية تدمري
نادو از ومعدييت اي التغيري وغريه من الكتب االخرى ،ومن الكتب
امل�ؤلفة اي�ضا كتب مرياث وتنكر وامنيني وغريها من الكتب الهامة.
وقال ان دار االمانة للطباعة �سعت جاهدة لتقدم وتطور االدب
بلغة التغرايت  ،مما يتطلب تطوره حتى ي�صل اىل مرحلة اجناز كتب
قيمة �سواء كانت مرتجمة او م�ؤلفة ،دون االنح�صار يف ترجمة الكتب
من التقرنية وغريها اىل التغرايت ،بل ترجمة كتب التغرايت اىل
لغات اخرى ،ي�ساعد ذلك على تعريف ثقافة التغرايت لل�شعوب
االخرى ،وهذا بدوره يتطلب تقدمي دعم وم�ساعدات من امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ،خا�صة يف جمال التوزيع والن�شر  .وينبغي على املجتمع
اال�ستفادة اجليدة من كتاب " ح�سال عافيت" وغريه من الكتب
املماثلة ،كما ينبغي علينا اقتناء الكتب ح�سب امليزانية اال�سرية،
وهذه العملية تلعب دورا كبريا يف تطوير ذاتنا وتقدمنا ،ف�ضال عن
حفظ عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وقيمنا ال�سمحة ،لهذا نظمت دار
االمانة للطباعة والن�شر هذا الربنامج.
وختم كلمته بزف التهنئة لكل الكتاب واملرتجمني الذين يبذلون
جهودا جبارة ليال ونهارا لبلوغ الهدف املن�شود ،وخا�صة اال�ستاذ
يو�سف ادري�س الذي يرى كتابه النور بعد بذل جهود جبارة.
تلى ذلك تقدمي ق�صيدة بلغلة التغرايت قدمها ال�سيد حممدنور
بيني الذي ح�ضر املنا�سبة قادما من مدينة قندع حل�ضور املنا�سبة،
وكانت حتتوي على الدعم والت�شجيع لتقدم وتطور ادب التغرايت
ب�صفة عامة ،ويقول مطلعها "�أقل ا�شارك مط�أكو ل�ؤوك �أنا من
قندع".
وتلت الق�صيدة الرائعة م�سرحية بعنوان "لغتنا"
وبعد ذلك هن�أ الناقد حممد حممد علي حممد دافلى جميع الكتاب
خا�صة اال�ستاذ يو�سف ادري�س بهذه املنا�سبة.
وقال  ،قر�أت يف احد الكتب لعلوم النف�س  ،ان معي�شة االن�سان
يف هذه احلياة دون انتاجية يعترب ج�سد بال روح ،اال ان العي�ش
احلقيقي يرتكز على ترك اثرا ايجابيا تذكر به اىل االبد ،لذلك
ان اال�ستاذ يو�سف ادري�س مرجتم كتاب " ح�سال عافيت" قام بعمل

انتاجي يذكر به دوما  ،لأن حياة االن�سان تقا�س باالنتاجية ،وانه
اتخذ قرارا �صلبا قاده اىل امل�سار ال�صحيح ،اكد يل يف احد االيام
انه اليفهم قواعد لغة التغرايت ولو انها لغة �أمه ،وذلك لعدم
عي�شه و�سط املجتمع ،ورغم ذلك قام برتجمة كتاب هام ونوعي من
اللغة العربية اىل التغرايت ،وكما يقال ال�أحد يتعرث �إال ال�شخ�ص
املجتهد واملكد ،وقد وجدت عمله من اجنح اعمال الرتجمة  ،وهذا
ان دل على �شيء يدل على بذل اجلهد وعدم االبتعاد من اجناز
اعمال ناجحة خوفا من مواجهة التحديات واملعوقات ،وعلينا حتمل
امل�س�ؤولية للم�ساهمة ولو بقليل لقيادة املجتمع اىل الرقي والتقدم.
وحول الكتاب يقول الناقد حممد دافلى -:ان كتاب " ح�سال
عافيت" الذي ين�صح بادارة احلياة ال�سليمة مبتعدا عن الهموم،
يحتوي على � 210صفحة ،وثالثني ف�صال واثني ع�شر جزءً  ،وهو
احد �أهم كتب الكاتب ديل كارنيغي الذي ترجم لعدد من اللغات،
ولعب دورا كبريا يف تثقيف الكثري من القراء ،وقد ترجمه اىل
العربية االديب عبد املنعم حممد الزبادي ومنه ترجمه اال�ستاذ
يو�سف ادري�س �إىل التغرايت.
وا�ضاف �إننا نعتقد ان الرتجمة كلمة خفيفة و�سهلة  ،اال انها تعترب
فن قائم بذاته ،ورغم اجادة ال�شخ�ص اللغة التي يرتجم منها و�إليها
 ،اال ان الرتجمة تختلف ح�سب اختالف املجاالت �سواءً كان املجال
ال�سيا�سي او االقت�صادي او االجتماعي او الفل�سفة ،وكذلك علم
النف�س وغريها من املجاالت االخرى ،وان لغة التغرايت ولو انها لغة
غنية باملفردات �إال انها تواجه م�شاكل ونواق�ص يف بع�ض امل�صطلحات
خا�صة يف املجاالت التي ذكرت ،وب�صفة عامة ندرك �صعوبة ترجمة
كتب علم النف�س اىل لغة تنق�صها م�صطلحات يف هذا املجال ،اال ان
اال�ستاذ يو�سف حتدى كل ذلك وقام بعمل رائع وناجح.
ومن هذا املنطلق حاولنا تقييم هذا الكتاب من ناحية الرتجمة،
فبد�أنا مبحتواه -:كما هو معروف ان من اكرث االمرا�ض الفتاكة
التي تقتل االن�سان يف وقتنا احلايل هي االمرا�ض النف�سية مثل
االكت�آبات وال�ضغوطات واالحباطات ،وكتاب " ح�سال عافيت "
يحتوي على افكار ايجابية ت�ساعد على نبذ االفكار ال�سلبية والهموم
والغموم ويربز �سبل ادارة احلياة ال�سليمة  ،باال�ضافة اىل التعامل
مع االمور ال�صعبة باحلكمة والذكاء.
ثانيا املبادرة املتخذة -:تعترب املبادرة التي اتخذت احد النقاط
اال�سا�سية التي يجب اال�شادة بها ،باعتبار ان هذا الكتاب هو اول
كتاب لعلم النف�س يرتجم اىل التغرايت ،لذلك ي�ستحق اال�ستاذ
يو�سف ادري�س اال�شادة وال�شكر لقيامه بهذا العمل الكبري  ،وا�ستطاع
ن�شر كتاب هام للقراء رغم التحديات وال�صعوبات الت�أريخية
التي واجهته يف طباعته ،ويدفع الكتاب الذي يحتوي على ق�ص�ص
�شخ�صيات ناجحة يف خمتلف املجاالت القراء لال�ستمتاع والتلذذ من
قراءته دون ملل او كلل.
وبخ�صو�ص نواق�ص املفردات التي تربز يف الكتاب يقول اال�ستاذ
حممد دافلى -:عندما نتحدث عن اللغة ندرك متاما انها الوحيدة
التي متيز االن�سان عن غريه من �سائر املخلوقات ،حيث ا�ستخدم
املرتجم م�صطلحات عربية رغم انها متوفرة بلغة التغرايت ،ا�ضافة
اىل ركاكة القواعد و�ضعف التعبري والو�صف.
واو�ضح الناقد حممد دفاىل -:ان املرتجم ا�ستخدم يف عنوان
الكتاب مفردات عربية ولو ان تلك املفردات لها ارتباط وثيق بلغة
التغرايت  ،لكن اي�ضا توجد مفردات بديلة وا�ضحة بلغة التغرايت،
كما توجد مفردات عربية متماثلة يف حمتوى الكتاب ،ا�ضافة اىل
ذلك جند اخطاء نادرة من حيث التنقيط.
وحول ترجمة الرتجمة يقول الناقد حممد دافلى ، -:ولو �أن
املرتجم بذل جهود جبارة اال ان القارئ ال ي�ستمتع بقراءة الكتاب وال
يتلذذ به كما هو باالجنليزية ،النه ترجم من االجنليزية اىل العربية
ومن ثم اىل التغرايت ،كما توجد اخطاء �شائعة يف الت�صميم ،حيث
جند ثمانية �صفحات خالية من الكتابة ،ورغم كل النواق�ص املذكورة
ان الكتاب ير�سل ر�سالة هامة اىل القارئ واملجتمع عامة ،واو�صى
اىل ت�صحيح بع�ض االخطاء البارزة يف الطبعة الثانية للكتاب ،وختم
حديثه قائال -:ان هذا الكتاب يفتح الباب ويكون عربة للآخرين

من اجل ترجمة كتب قيمة اىل التغرايت ،و�شكر دار االمانة للطباعة
والن�شر ملا اتخذته من مبادرات هامة لن�شر وطبع الكتب ب�شتى اللغات
املحلية ،مذكرا يف الوقت ذاته املجتمع وخا�صة ال�شباب اال�ستفادة
والتمتمع بقراءة هذا الكتاب.
بعد ذلك قدم اال�ستاذ يو�سف ادري�س امري كلمة حول عمله
وترجمته للكتاب واهميتها ودورها يف تعزيز ثقافة املجتمع ،بدء
حديثه قائال -:ان لغة التغرايت هي لغة االم ،اال انني مل ادر�سها،
ومتكنت يف الوقت االخري الفرز بني حروفها وحروف التقرنية من
خالل القامو�س الذي و�ضعه االديب مو�سى �آرون ،وقد ترجمت هذا
الكتاب انطالقا من فكرة تقدمي �شيئ ب�سيط للمجتمع ح�سب مقدراتي
املتوا�ضعة ،وقررت بعد تفكري طويل ترجمة هذا الكتاب للم�ؤلف
ديل غارين بعنوان كيفية وقف القلق والبدء يف العي�ش how to ،
،stop worrying and start livingواخرتت ترجمة هذا
الكتاب نا�سيا قلة امكانياتي يف لغة التغرايت وحتديات الطباعة،
واتخذت قرارا �صائبا لرتجمته ،النه يحتوي على افكار بناءة تتيح
فر�صا الدارة الفرد حياته ب�صورة جيدة ،وهو كتاب ترجم الول مرة
اىل التغرايت ،ويتميز من حيث حمتواه عن غريه ،و�شعرت باهمية
وجوده يف مكتباتنا املحلية نظرا الهميته الق�صوى ،وال اريد اخلو�ض
عن ماهية الكتاب  ،لكن اريد ا�ستذكار ال�س�ؤال القائل من خلق اوال
البي�ضة اوال ام الدجاجة ،وهذا ال�س�ؤال كان يراودنا كلنا يف ال�صغر ،
الن البي�ضة خرجت من الدجاجة وكذلك الدجاجة ذاتها خرجت من
البي�ضة ،واردت ان �أُتبع ذلك ال�س�ؤال ب�س�ؤال اخر وهو �أيهما ي�أتي
اوال القراءة ام الكتابة؟ وان االجابة على هذا ال�س�ؤال اي�ضا �صعبة
النه ال توجد القراءة من دون الكتابة وكذلك التوجد كتابة من دون
قراءة ،لذلك علينا بالقراءة اذا اردنا ان نكون متفوقني يف الكتابة ،
واي�ضا علينا بالكتابة اذا اردنا قارئني ناجحني ،وان �سيا�سة احلكومة
االرترية وكما هو معلوم للجميع اعطت لغة االم اهمية كبرية ،ملا
لها من اهمية وا�سعة ودور رائد يف تطور وتقدم املجمتع وحماية

الهوية وتطور الثقافة والرتاث ،ووجدت لغاتنا املحلية بف�ضل
هذه ال�سيا�سية فر�صا كبرية ت�ساعدها للتطور والتقدم ،لكن اذا مل
ن�ستفيد من هذه الفر�ص كما ينبغي تكون اخل�سارة اكرب ،حيث كانت
ت�صل ن�سبة االمية يف بداية اال�ستقالل  ،80%اال ان يف هذا الوقت
و�صلت ن�سبة حمو االمية اكرث من ن�سبة االمية املذكورة ،وان معظم
الذين حموا اميتهم در�سوا بلغات االم ،لذلك يحتاجون كتب عامة
بلغاتهم ،وينتابك �س�ؤال حول اخلدمة التي قدمت لهذ املو�ضوع ،واذا
اخذنا التغرايت كمثال ،مل ت�صل الكتب التي ن�شرت بهذه اللغة منذ
مائة وخم�سني عاما اىل حوايل  200كتاب ،ولتطور وتقدم جمتمعنا
علينا تقدمي عمل رائد من خالل ترجمة كتب خمتلفة وذو حمتوى
هامة  ،كما يتوجب علينا العمل اجلماعي املن�سق لإثراء لغة التغرايت
وتكون لها مكتباتها اخلا�صة  ،من هذا املنطلق �شرعت قبل ع�شر �سنني
يف ترجمة هذا الكتاب من دون اي تخوف �س�ؤاء من قلة امكانياتي
اللغوية واخل�سارة املادية ،النني مل اترجمه من اجل ك�سب املال
واملادة ،واحلمد هلل لقد و�صل انتاجي اىل ايديكم بف�ضل التعاون
الذي ابداه يل اجلميع ،واردت بذلك تذكري اجلميع للعب دور مناط
بهم من اجل خلق ار�ضية �صلبة للقراءة والكتابة يف بالدنا.
ويف اخلتام قدم �شكره لل�صحفيني حممد ادري�س حممد وكل�شوم
حممد دبا�س اللذان وقفا اىل جانبه وقفة �صلبة لريى الكتاب النور ،
وكذلك اال�ستاذان /حممد �سعيد حامد وحممد �سعيد عثمان وال�سيدة/
ا�سمرت زرئ بروخ م�صممة الكتاب ،وال�شاب /ناهوم برهاين الذي
بذل جهودا جبارة لي�صل الكتاب اىل مرحلة الن�شر ،ودار االمانة
للطباعة والن�شر ب�صفة عامة وخا�صة ال�سيد /زمهرت يوهن�س م�س�ؤول
ق�سم البحوث والتوثيق للجبهة ال�شعبية للدميقراطية والعدالة الذي
يدفع بقوة لطباعة الكتب بلغات االم.وذ َّكر على ا�ستمرارية الدعم
والت�شجيع ،معربا يف الوقت ذاته عن �شكره للح�ضور الكرمي حل�سن
اال�ستماع واملتابعة.
كما قدم يف املنا�سبة كل من ال�شاعر �صالح مو�سى علي واد حبيب
وحممد ادري�س ق�صيدتني رائعتني والفنان عبد القادر بلح اغنية
جميلة تليق باهمية الكتاب ودوره الكبري يف حفظ الهوية الوطنية
والرتاث والثقافة.
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مهرجان "اجلونة" ال�سينمائي يوزع جوائز فعاليات دورته الأوىل

وزع مهرجان "اجلونة " ال�سينمائي
جوائز فعاليات دورته االوىل التي
اختتمت اجلمعة املا�ضي يف اجلونة
على �ساحل البحر االحمر وذلك
بح�ضور املخرج االمريكي اوليفر
�ستون والنجم فوري�ست وايتكر
والعديد من �صناع ال�سينما العربية
والعاملية.
وظفر الفيلم اجلورجي املعنون
"ام خميفة" للمخرجة �آنا اور�شادزة
على جنمة "اجلونة" الذهبية لأف�ضل
فيلم روائي طويل ،وهو الفيلم نف�سه
الذي وقع عليه اختيار جلنة جمعية
نقاد ال�سينما امل�رصيني ليح�صل
على جائزة �سمري فريد ،وفيه ت�صور
املخرجة ا�رصار ام على كتابة رواية
ت�ستعر�ض احوالها املعي�شية و�سط
ا�رستها التي ت�سخر دائما من جهودها
املنزلية ومواهبها االبداعية با�ستثناء
�صاحب متجر وجد يف كتابتها للرواية
طاقة تزخر بال�صدق والعذوبة كونه
عا�ش نف�س التجارب امل�ؤملة التي
مرت بها هذه االم الوفية .
وح�صل الفيلم اللبناين امل�سمى
"ق�ضية رقم  "23للمخرج زياد دويري
على جائزة جنمة "اجلونة" الف�ضية،
يف حني نال الفيلم الرو�سي "ارثيميا"
للمخرج بوري�س خلينيكوف جائزة
جنمة "اجلونة" الربونزية ،الذي

يتناول حكاية م�سعف وعالقته
امل�ضطربة مع زوجته التي تعمل
طبيبة يف ق�سم الطواريء داخل
م�ست�شفى يدحم باملر�ضى واملراجعني
والفيلم ميزج بني ال�صورة الواقعية
الحوال �صحية �صعبة وبني البحث عن
احا�سي�س وم�شاعر والفة وود الفراد
ا�رسة.
وح�صل الفيلم امل�رصي "فوتوكوبي"
للمخرج تامر ع�رشي على جنمة
"اجلونة" لأف�ضل فيلم عربي ،وهو
عمل �سينمائي ذات ايقاع متمهل يقدم
فيه �صناعه مرثية الفراد وامكنة
وعواطف باتت يف الذاكرة ،كما
نالت املمثلة املغربية نادية كوندا
على جنمة "اجلونة" لأف�ضل ممثلة
يف م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة
عن فيلم "وليلي" للمخرج فوزي
بن�سعيدي.
وذهبت جائزة �أف�ضل فيلم وثائقي
عربي للمخرج حممد زيدان عن فيلمه
الطويل املعنون "�أقدم كومبار�س يف
العامل" ،وفيه يحكي جوانب جمهولة
يف حياة ا�شهر ممثل كومبار�س يف
ال�سينما امل�رصية وعالقاته مع ا�شهر
�صناعها عرب كم وفري من ال�صور
الفوتوغرافية وتلك املواقف التي
جمعته مع الكثري من املخرجني
واملنتجني واملمثلني ،كما نال الفيلم

مبادرة يوم ال�شعر الوطني يف بريطانيا
جلمع ق�صائد بلغات مهددة باالنقرا�ض

مبنا�سبة يوم ال�شعر يف بريطانيا
�أطلقت مكتبة ال�شعر الوطنية م�رشوع ًا
كبري ًا جلمع اعمال �شعرية ب�آالف
اللغات املهددة باالنقرا�ض  ،من
ال�رسيانية اىل الغالية االيرلندية ،
واحلفاظ على هذه الأعمال للأجيال
القادمة .وبح�سب ارقام اليون�سكو فان
من بني  7000لغة منطوقة يف العامل اليوم �أكرث من ن�صفها مهددة باالنقرا�ض
مبوت لغة كل ا�سبوعني .وقال ال�شاعر كري�س ماكيب املتحدث با�سم مكتبة
ال�شعر الوطنية "ان اليون�سكو تقدر ان ن�صف لغاتنا �ست�ضيع وحني تختفي لغة
يختفي �شعرها معها" .واحتفلت املكتبة بيوم ال�شعر الوطني يف � 28سبتمرب
املن�رصم بتوجيه نداء عاملي من اجل احلفاظ على اعمال �شعرية معروفة
بلغات مهددة باالنقرا�ض .و�ستجمع املكتبة ما ير�سله اجلمهور من اعمال بهذه
اللغات بالتعاون مع كلية الدرا�سات ال�رشقية والأفريقية يف لندن للحفاظ على
ق�صيدة على الأقل من كل لغة مهددة مع ترجمتها االنكليزية.
واىل جانب البحث عن ق�صائد
مكتوبة بلغات مهددة طلبت مكتبة
ال�شعر الوطنية من اربعة �شعراء ان
يكتبوا ق�صائد جديدة بلغات مهددة
�أو لغات ُفقدت بالن�سة لهم �شخ�صي ًا.
و�سيكتب ال�شاعر والباحث العراقي
ال�رسياين نينب الما�سو ق�صيدة
بال�رسيانية غري املعرتف بها لغة
ر�سمية يف بلده وال�شاعر جريويد ماك
لوكلني باللغة الغالية االيرلندية وال�شاعرة جوي هورجو بلغة قبيلة مي�سكوك
من قبائل ال�سكان اال�صلييني يف امريكا ال�شمالية  ،وال�شاعر الأفريقي نك ماكوها
بلغته املحلية الأم التي فقدها عندما هرب من دكتاتورية عيدي �أمني يف اوغندا
وهو مل يزل �صبي ًا .ويعمل الما�سو مع الالجئني ال�رسيان العراقيني للحفاظ
على ما يكتبونه من ق�صائد على ق�صا�صات ورق يف خميمات الالجئني .وقال
الما�سو ل�صحيفة الغارديان "ان ال�رسيانية ثاين �أقدم لغة بعد ال�صينية منطوقة
ومكتوبة حتى اليوم" .واكد الما�سو "ان خ�سارة �أي لغة هي خ�سارة للب�رشية
جمعاء ....ويجب �أال تُ فقد لغة لأن اللغات كلها جميلة" .واعرب الما�سو عن
�أمله ب�إبقاء اللغة ال�رسيانية حية� .سيلقي الما�سو وال�شعراء الآخرون ق�صائدهم
ويقام
اجلديدة يف مهرجان ال�شعر الدويل الذي ت�ست�ضيفه لندن يف اكتوبرُ ،
خالله معر�ض للق�صائد التي ار�سلها اجلمهور بلغات مهددة باالنقرا�ض .واعرب
ال�شاعر ماكيب عن الأمل بت�سلم ق�صائد بكل اللغات املهددة حلفظها من ال�ضياع
ولكنه ا�ضاف ان ذلك لن يكون �سهال لأن بع�ض اللغات مل يبق منها �إال �آخر
الناطقني بها يف مناطق بعيدة ال يوجد فيها ارتباط باالنرتنت.
وقال منظمو يوم ال�شعر الوطني يف بريطانيا ان � 2017أف�ضل �سنة حتى الآن
ملبيعات الأعمال ال�شعرية التي ازدادت بن�سبة  10يف املئة منذ يناير مقارنة مع
 2016مب�ساهمة من االقبال على جمموعات �شعراء معروفني مثل ال�شاعرات هويل
ماكني�ش وكيت تيمب�ست وروبي كاور.

"�سفرة" لالمريكي توما�س
الوثائقي ُ
مورغان جائزة اجلمهور بو�صفه فيلم
يقرتب باحداثه من �شعار املهرجان
"�سينما من �أجل الإن�سانية".
�شكلت فعاليات الدورة االوىل
ملهرجان "اجلونة" ال�سينمائي
الذي ا�س�سه رجل االعمال امل�رصي
جنيب �سوير�س وا�ضطلع بادارته
خبري ال�سينما العراقي انت�شال
التميمي ا�ضافة نوعية جديدة

خلريطة مهرجانات ال�سينما يف
املنطقة العربية والدولية ،حيث
يرغب القائمون على املهرجان بان
ي�ضع ب�صمة خا�صة ترثي �صناعة
االفالم العربية وتن�شيط هذا النوع
من املعرفة ،وج�رسا حقيقيا بني
ال�سينما العربية والعاملية وان يربز
كمن�صة تفاعل حر بني ال�سينمائيني
ال�شباب وطاقات را�سخة يف هذا احلقل
التعبريي.

بيون�سيه تغني بالإ�سبانية يف �أغنية خريية ل�ضحايا كوارث طبيعية

�شاركت املغنية الأمريكية بينو�سيه
بالغناء باللغة الإ�سبانية يف توزيع جديد
لأغنية �( Mi Genteشعبي) من املقرر �أن
يذهب ريعها ل�ضحايا كوارث طبيعية
�رضبت املك�سيك ومنطقة الكاريبي يف
الآونة الأخرية.
وت�ؤدي بيون�سيه اجلزء اخلا�ص
بها باللغات الإجنليزية والفرن�سية
والإ�سبانية يف الأغنية التي غناها لأول مرة جي بالفني وويلي ويليامز.
وكتبت بيون�سيه ب�صفحتها مبوقع "�إن�ستغرام" للتوا�صل االجتماعي "�س�أتربع
بن�صيبي من ريع الأغنية مل�ؤ�س�سات خريية ت�ساهم يف تقدمي الإغاثة ل�ضحايا
الإع�صار يف املك�سيك وبورتوريكو وجزر الكاريبي".
وقد �سجلت الأغنية � 100ألف م�شاهدة على موقع يوتيوب بعد مرور  30دقيقة
على ن�رشها.
وت�شري بيون�سيه يف كلمات الأغنية �إىل �ضحايا الإع�صار والزالزل التي �رضبت
املنطقة.
وحققت الن�سخة الأ�صلية من الأغنية جناحا باهرا حول العامل ،وجاءت �ضمن
قائمة الأغاين اخلم�س الأف�ضل �أداء يف بريطانيا.
وحتى قبل الزالزل والأعا�صري ،كانت الأغنية تدعو �إىل الوحدة.
ويف �شهر �أغ�سط�س  ،قال النجم الكولومبي جي بولفن لبي بي �سي "يجب �أن
تكون املو�سيقى �أداة لتوحيد النا�س .العرق واللغة والثقافة (�أمور) ال تهم .هذا
ما �أقوله يف الأغنية" .وقد تطوع الكثري من النجوم مل�ساعدة �ضحايا الأعا�صري
�إرما وهاريف وماريا والهزة الأر�ضية يف املك�سيك ب�أ�شكال خمتلفة.

الزموري ي�ستدعي اليابان لهولندا ت�شكيلياً

يقيم الفنان الهولندي ،من �أ�صل مغربي،
�سلمان الزموري معر�ض ًا ت�شكيلي ًا جديد ًا يف
مدينة �إيده ،و�سط هولندا ،م�ستوحى من
تفا�صيل احلياة اليابانية التي عا�ش فيها
عام  2015متنق ًال بني �شوارعها الكربى
واخللفية يلتقط وجوه وطبائع اليابانيني
وطبيعة املدن والأرياف.
ي�ضم املعر�ض الذي يفتتح ،ر�سمي ًا ،يف
ال�سابع من �أكتوبر احلايل ،بح�ضور نخبة من
الفنانني وحمبي الفن الت�شكيلي يف هولندا.
ثم ينتقل املعر�ض بعد �شهر اىل مدينة �أم�سرتدام
ويدور بعدها يف عدى مدن هولندية ثم ينتقل
اىل خارج هولندا يف عدة مدن �أوربية.
املعر�ض ي�ضم ثالثني لوحة ت�شكيلية جمع
فيها الفنان الزموري بني الفوتوغراف والر�سم
على قما�شة واحدة يف كل لوحة م�ستخدم ًا عدة
تقنيات فنية.
�أ�شرك الفنان الزموري يف معر�ضه املعماري
الهولندي مارتن هندرك�س الذي �صادف وجوده
يف اليابان نف�س الفرتة التي تواجد فيها الفنان
الزموري يف كل من طوكيو وكيوتو العام 2015
حيث ا�شتغل على عدة �أعمال هند�سية ثالثية
االبعاد ا�ستوحاها من احلياة اليابانية يعر�ض
خم�سة منها يف معر�ض الزموري اجلديد الذي
حمل �شعار (االلهام الياباين يرحب بكم).

يذكر �أن الفنان �سلمان الزموري بد�أ م�صور ًا
فوتغرافيا حمرتف ًا عام  1985بعد اكماله
الدرا�سة اجلامعية حيث عمل م�صور ًا حر ًا
�أنتج العديد من الريبورتاجات ال�صحفية
لعدد من ال�صحف الهولندية وعدد من
امل�ؤ�س�سات الثقافية الهولندية مثل م�ؤ�س�سة
(�آنا فرانك) ال�شهرية التي عمل لها كتابا
م�صور ًا .و�أجنز  30ق�صة فوتوغرافية داخل
وخارج هولندا .وعمل لوزارة الهجرة املغربية
وملجلتها (�ضفاف) ريبورتاجات منوعة .ثم
اجته منذ منت�صف ت�سعينات القرن املا�ضي
القامة املعار�ض الفوتوغرافية وهو ماانعك�س
على نوعية ماقدمه من �صور ،خا�صة جتربة
حرق النيجاتيف وطباعة ما تبقى منه  ،كما يف
معر�ضه "القد�س املدينة القدمية" عام 1998
الذي �صور فيه مدينة القد�س ب�شطريها ال�شرقي

"كينغزمان :الدائرة
الذهبية" يت�صدر
عائدات �شباك التذاكر
يف الواليات املتحدة

ت�صدر فيلم "كينغزمان :الدائرة
الذهبية" يت�صدر عائدات �شباك تذاكر
دور العر�ض يف الواليات املتحدة ،
مطيحا بفيلم الرعب "�إت".".
و توقع �أن تبلغ عائدات الفيلم،
وهو اجلزء الثاين من �سل�سلة
"كينغزمان" 39 ،مليون دوالر يف
عطلة نهاية الأ�سبوع من  4003دار
للعر�ض .وتقل عائدات الفيلم بقدر
�ضئيل عما كان متوقعا 40 ،مليون،
ولكنه �أعلى من عائدات اجلزء الأول،
التي بلغت  26.2مليون دوالر عندما
افتتح يف دور العر�ض عام .2015
كما حقق الفيلم  61مليون دوالر
لدى افتتاح عر�ضه يف � 64سوقا
خارجيا .وغلب الرجال على جمهور
الفيلم (بن�سبة  58باملئة) ،وكان 60
يف املئة من امل�شاهدين من بني 18
و 34عاما.
والفيلم مبنى على �سل�سة كتب
ويقوم
"كينعزمان" امل�صورة،
ببطولته عدد من النجوم مث كولني
فريث وجوليان مور .ويف الفيلم يلت�أم
�شمل جمموعة من العمالء ال�رسيني
الذين ي�ستخدمون متجرا حلياكة
الثياب .ويف هذا اجلزء ي�سافر �أبطال
الفيلم �إىل الواليات املتحدة ،حيث
يتحدون مع عميل �رسي �أمريكي.
ولكن يبدو �أن فيلم "ليغو
نينجاغو" ،الذي �أنتجته �رشكة وارنر
براذرز ،مل يحقق النتائج امل�أمولة
له ،حيث حقق عائدات بلغت 21.2
مليون دوالر من  4047دارا للعر�ض،
وكان من املتوقع �أن تبلغ عائداته
�أكرث من  30مليون دوالر.
وت�شهد �سل�سلة �أفالم "ليغو" للر�سوم
املتحركة تراجعا يف العائدات ،الذي
كان �أغلب جمهوره من ال�صغار ،حيث
كان  46باملئة من بني م�شاهديه �أقل
من  18عاما.
وجاء فيلم الرعب "�إت" يف املرتبة
الثانية ،حيث حقق  30مليون دوالر
من  4007دار للعر�ض.
والغربي وقتئذ .وكان للونني اال�سود واالبي�ض
داللة وا�ضحة ملا يربط الفل�سطيني باال�سرائيلي
واال�سرائيلي بالف�سطيني يف القد�س.
بعد ثورة الت�صوير الرقمي انتقل الزموري
اىل ادخال تدريجي ًااىل عامل الت�شكيل م�سخدم ًا
الألوان والقما�ش مع تقنيات خمتلفة الجناز
لوحاته التي جمعت الر�سم والفوتو �آرت،
و�أقام نحو �أربعني معر�ض ًا ت�شكيلي ًا داخل وخارج
هولندا ،و�أ�صدر عدة كتب ت�شكيلية حول هافانا
وبرلني ومدن �أخرى ،و�شارك يف جلان حتكيمية
مل�سابقات فنية هولندية ويعي�ش يف هولندا
متفرغ ًا ملمار�سة الفن وال�سفر ال�ستك�شاف معامل
جديدة ي�ستوحي منها موا�ضيع لأعماله التي
فاقت معار�ضها  300معر�ض فردي وم�شرتك.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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

ٌ
جذري يف
ري
ي�شري اخلرباء �إىل �أنه طر�أ تغي ٌ
الرتكيبة ال�سكانية يف العامل يف العقود الأخرية حيث
�إرتفع معدل العمر للإن�سان ويتوقع �أن يبلغ  81بحلول
نهاية القرن احلايل  .وللمر�أة الأوىل يف ت�أريخ الب�شرية
�سيزيد عدد الأ�شخا�ص الذين جتاوزا ال�ستني عن عدد
الأطفال يف العامل يف عام  2050م .كما �أنهم ي�ؤكدون على
�أن امل�سنون طاقة وثروة تنموية ال ي�ستهان بها متى ما �أح�سن
ا�ستغاللها وا�ستثمارها .ومن البديهي �أن يكون لكل م�سن
ظروفه و�أو�ضاعه و�إمكاناته وقدراته وحاجاته اخلا�صة
التي حتدد الطريقة املثلى للتعامل معه .فعلى �سبيل املثال
البد �أن ينظر حلالة تقاعد امل�سن عن العمل الر�سمي
ب�إعتبارها مرحلة �إيجابية ن�شطة جديدة يف حياته ,حترره
من قيود والتزامات العمل والوظيفة ,وتطلق قدراته
وطاقاته و�إمكاناته التي ينبغي العناية بها  ,مبا يعود عليه
وعلى �أ�سرته وجمتمعه بالنفع والفائدة .والو�سيلة املثلى
لذلك تتم من خالل توفري الأطر الأ�سا�سية العامة املنا�سبة
التي تبنى عليها خطط الرعاية املتكاملة لهم لكي ي�ستمروا
يف عطائهم والقيام بدورهم املطلوب ومبا ينا�سب ظروفهم
و�أو�ضاعهم  .فما هي تلك ال�سبل املثلى للم�شاركة الفعالة
للم�سنني يف الأ�سرة و املجتمع ؟ وما هي العقبات و التحديات
؟ وغري ذلك من املحاور ذات ال�صلة �سنحلق معها يف �صفحة
اليوم ان�شاءاهلل .

�إحتفل املجتمع الدويل يف الأول من �أكتوبر
 2017باليوم الدويل للم�سنني حتت �شعار "
اخلطى نحو امل�ستقبل من خالل اكت�شاف مواهب
امل�سنني وم�ساهمتهم وم�شاركتهم يف املجتمع
"  .ويهدف الإحتفال هذا العام �إىل ت�سليط
ال�ضوء على م�س�ألة دعم ال�سبل املمكنة لتفعيل
م�شاركة كبار ال�سن وم�ساهمتهم الفاعلة يف
�أ�رسهم وحميطهم االجتماعي وجمتمعاتهم مبا
يتوافق مع حقوقهم وحاجاتهم ورغباتهم .
كما ُيبرْ ِ زْ �إحتفال العام احلايل الرابط القائم
بني �إكت�شاف مواهب امل�سنني وم�ساهماتهم
من جهة وحتقيق تنفيذ �أهداف جدول �أعمال
التنمية لعام  2030وخطة عمل مدريد الدولية
ب�ش�أن ال�شيخوخة من جهة �أخرى .
ويعترب هذا اليوم منا�سبة عاملية للتعبري
عن حاجة هذه الفئة املحرتمة واملكرمة من
الب�رش للعناية والإهتمام و الرعاية  ,وذلك
ملا لهذه الفرتة العمرية من �أهمية  .خا�صة و
�أنها ت�شهد تغريات �صحية ونف�سية و �إجتماعية
و �إقت�صادية على امل�ستوى ال�شخ�صي للم�سن
وعلى �أ�رسته و املجتمع ب�شكل عام  .وتتلخ�ص
�أهداف �إعتماد اليوم العاملي للم�سنني يف لفت
الإنتباه �إىل هذه الفئة العمرية التي �ساهمت
يف تنمية املجتمعات وقدرتها على موا�صلة
امل�ساهمة  .وال يفوتنا حقيقة �أن جمرد �شعور
امل�سنني بالبطالة والعجز واالعتماد على
الآخرين  ,ي�شكل العامل الرئي�سي يف تردى
�أو�ضاعهم يف الكثري من املجتمعات والدول .
لهذا من املهم �أن ننظر �إليهم على �أنهم عطاء
ون�شاط متجدد ال يتوقف وذلك حتى ال ي�صابوا
بالكثري من الأمرا�ض اجل�سدية والنف�سية.
يف ال�سطور التالية ال ب�أ�س عزيزي القارئ
من �أن نتمعن يف �أهم الأهداف التي �صاغها
اخلرباء يف هذا املجال :
 1التوعية ب�أهمية الرعاية الوقائية والعالجية لكبار ال�سن
 2تعزيز اخلدمات ال�صحية و الوقائية منالأمرا�ض وتوفري التكنولوجيا املالئمة لذلك
والت�أهيل

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

امل�شاركة الف َّعالة للم�سنني يف املجتمع

 3تدريب املوظفني يف جمال رعاية كبارال�سن
 4توفري املرافق الالزمة لتلبية �إحتياجاتكبار ال�سن  ,كدور العجزة ملن ال عائل لهم
على �سبيل املثال
 5حث املنظمات غري احلكومية و الأ�رسعلى تقدمي الدعم للم�سنني لإتباع ا�سلوب
�صحي جيد
 6التعاون بني امل�ؤ�س�سات احلكوميةو الأ�رس والأفراد لتوفري بيئة جيدة ل�صحة
ورفاهية امل�سنني
هذا وي�شهد العامل حترك ًا واهتمام ًا زائدين
يف بحث ق�ضية ال�شيخوخة ,وما تعانيه هذه
ال�رشيحة املهمة من �أمرا�ض �صحية وبيئية
و�أخرى متعلقة بالفقر وخا�صة يف البلدان
النامية ,التي تعاين من نق�ص كبري يف تقدمي
اخلدمات والرعاية للم�سنني  .وتزايد عدد
امل�سنني يف العامل ي�شكل حتدي ًا كبري ًا لكافة

املجتمعات  .حيث ت�شري الإح�صاءات الدولية
�إىل �أن هنالك الآن ما يربو على  700مليون
ن�سمة تزيد �أعمارهم عن  60عام ًا  ,وبحلول
عام � 2050سيكون هنالك بليونا ن�سمة � ,أي
ما يزيد عن  20%من جمموع �سكان العامل
.كما �ستكون زيادة عدد كبار ال�سن �أكرث
و�أ�رسع يف الدول النامية  ,وتواجه القارة
ال�سمراء متنا�سبة يف هذا ال�صدد  .لذا ف�إن
امل�ساهمة اجلوهرية التي ميكن �أن ي�سهم
بها �أغلبية كبار ال�سن من الرجال والن�ساء

يف �أعمال املجتمع ومتى ما توفرت �ضمانات
كافية  ,تت�سم بالقدر نف�سه من الأهمية  ,كما
تكمن حقوق الإن�سان يف �صميم جميع اجلهود
املبذولة يف هذا ال�ش�أن .
ومن اجلدير بالذكر �أن املجتمع الدويل
بد�أ يف ت�سليط ال�ضوء على حالة كبار ال�سن
يف خطة عمل فيينا الدولية لل�شيخوخة,
والتي مت �إعتمادها يف اجلمعية العاملية
لل�شيخوخة يف عام  . 1982كما �أ�صدرت الأمم
املتحدة العديد من الوثائق التي ت�سعى
�إىل تقدمي املبادئ
وحتديد الأهداف
و ا ل�سيا �سا ت
برعاية
الكفيلة
ومن
امل�سنني
�أهمها :
 1تقدمي الدعم�إىل البلدان يف و�ضع
الأهداف الوطنية
ب�ش�أن ال�شيخوخة
 2توليد الدعملإدماج امل�سنني يف
اخلطط والربامج
الإمنائية الوطنية
والدولية
 3توليد الدعمللربامج املجتمعية
لرعاية وم�شاركة
كبار ال�سن
 4حت�سني البحوث ال�شاملة لعدة بلدانب�ش�أن ال�شيخوخة مبا يف ذلك املواءمة بني
امل�صطلحات واملنهجيات
� 5إدراج بند عن ال�شيخوخة يف الأحداثواالجتماعات الدولية ذات ال�صلة
� 6إن�شاء �شبكة عاملية للمتطوعني منكبار ال�سن من �أجل التنمية االجتماعية
واالقت�صادية
 7تي�سري زيادة توثيق التعاونبني املنظمات غري احلكومية املعنية
بال�شيخوخة
 8تي�سري زيادة توثيق التعاون فيما بنياملنظمات احلكومية املعنية بال�شيخوخة
ومنذ ذلك احلني ازداد تعزيز التفهم الدويل
لالحتياجات الأ�سا�سية الالزمة لرفاه كبار
ال�سن كاال�ستقاللية وامل�شاركة والرعاية
وحتقيق الذات والكرامة املتعلقة بهم .
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العدد ()19

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

املعارك الأخرية حلرب التحرير!!!

�إعداد/حممود عبداهلل �أبوكفاح
اجلزء ال�سابع واالخري
معارك يوم الثالث والع�رشين من
مايو 1991م:
�إزدادت املعارك �رضاوة يف هذا
اليوم يف �سباق وا�ضح وجلي مع
الزمن,فقد �رشعت وحدات الفرقة
الع�سكرية  16التابعة للجي�ش
ال�شعبي والتي كانت تتواجد باجلهة
الغربية عند �ساعات ال�صباح االوىل
يف ترتيب �صفوقها لتحرير منطقة
"ورعز " لإدراكها التام ب�أنها
�سوف لن تنجز اي �أعمال ع�سكرية
�أخرى قبل ال�سيطرة على تلك
املنطقة اال�سرتاتيجية املهمة,وبعد
�إكمال الرتتيبات �شن �أبطال اجلي�ش
ال�شعبي هجوم ًا كا�سح ًا على العدو
متكنوا من خالله ال�سيطرة على
منطقة "ورعز "وموا�صلة هجومهم اىل
االمام لي�سيطروا على منطقة "عدي
ق�شي" ومن ثم ال�سيطرة بالتن�سيق
مع وحدات الفرقة الع�سكرية 85
على "عدي هكفى" ومن بعده على
"عدي زمات" مب�شاركة افراد من قوة
اال�ستطالع التابعة للفرقة .72
يف هذا اليوم ونظر ًا لإ�شتداد وترية
املعارك قامت قوات الدرق التي
كانت ترابط يف منطقة "ترا�إمنى
" بتحريك دباباتها عند ال�صباح
الباكر والتوجه اىل مدينة دباروا,
اما وحدات الفرقة الع�سكرية  70فقد
قامت مبحاوالت متكررة لل�صعود
اىل ا�سمرا حيث متكنت وحدات
قليلة منها برفقة ثالث من الدبابات
العبور �صوب ا�سمرا اما الوحدات
االخرى فقد عجزت عن العبور.
بعد تلك الواقعة توجهت بع�ض
وحدات الفرقة الع�سكرية  70اىل
مدينة مندفرا لتدخلها عند ال�ساعة
الواحدة بعد الظهر,وتوا�صل �سريها
�صوب مدينة عدي خاال,التي كان
قدهرب منها جي�ش العدو �صوب
احلدود يف الثاين والع�رشين من
مايو ليتم حجزه ومن ثم �إجباره
بوا�سطة لواء من امللي�شيا ال�شعبية
وبع�ض وحدات الهند�سة التابعة
للجي�ش ال�شعبي على �إنزال �سالحه
يف منطقة "ك�ساد ِعقا "ومن ثم
ال�سماح له بالعبور اىل تقراي.
ومن جهة اخرى ف�إن وحدات اجلي�ش
ال�شعبي التي انطلقت من دباروا
بهدف الو�صول اىل منطقة "منقودا
"عرب منطقة "�شكتي" مل تتمكن من
دخول "منقودا " كما كان خمططله,
لأن طبيعة الأر�ض مل ت�ساعدها على
ذلك وبالتايل ف�إن بع�ض الوحدات
متددت لي ً
ال ناحية الغرب لتق�ضي
ليلتها يف منطقة "روريب فوقرات".
معارك الرابع والع�رشين من مايو
1991م:

يف هذا اليوم �رشعت وحدات
اجلي�ش ال�شعبي يف التقدم اىل االمام
التي
ح�سب املناطق واجلهات
كانت تتواجد بها لبلوغ الهدف
النهائي,فقد وا�صلت وحدات الفرقة
الع�سكرية  52هجومها �ضد قوات
العدو التي كانت تتواجد امامها
لتجربها على التقهقر دون �إبداء �أي
مقاومة,وتوا�صل �سريها على جانبي
طريق "عدي حو�شا – ا�سمرا "وهي
تطارد فلول العدو لت�صل اىل تلة
"امبيتو".
عند ال�ساعة احلادية ع�رش �صباح ًا
و�صلت هذه الوحدات اىل معرب
قوداييف,اما بع�ض وحدات الفرقة
الع�سكرية  52فقد دخلت اىل ا�سمرا
عرب "عدي حو�شا "و"ظلوت" ,ومنه
قامت بالتحرك على وجه ال�رسعة
اىل منطقة "ماي جهوت" ومنها اىل
منطقة "بيت قرقي�ش" حلجز قوات
العدو املتوقع قدومها من جبهة قندع
وهي جترجر اذيال الهزمية والعار
�صوب العا�صمة ا�سمرا ,وبالفعل
عند قدوم القوات االثيوبية الكبرية
عدة وعتاد ًا من جبهة "قندع"و"عدي
رو�سو"اىل بوابة ا�سمرا يف "بيت
قرقي�ش" ت�صدت لها قوات اجلي�ش
ال�شعبي بب�سالة ,مما دفع ذلك قوات
العدو للهروب من ا�سمرا وهي تتجرع
مرارة الهزمية,حيث كانت هذه
�آخر املعارك التي خا�ضتها وحدات
الفرقة الع�سكرية .52
اما وحدات الفرقة الع�سكرية 85
فقد دخلت يف ذلك اليوم اىل مطار
ا�سمرا تاركة تلة "�إمبيتو" ناحية
اليمني ومنطقة "مرحانو" ناحية
الي�سار .
ويف تطور �آخر فقد حتركت بع�ض
وحدات الفرقة  16عند ال�ساعة
ال�ساد�سة �صباح ًا من منطقة "عدي
ق�شي" ",المزا"",عدي هكفا" ل�شن
هجومها النهائي على قوات العدو
الأثيوبي,ونظر ًا لعدم وجود اي
مقاومة من قوات العدو الأثيوبي يف
تلك الآونة فقد متكنت هذه الوحدات
من دخول منطقة "عدي قوعداد" عند
ال�ساعة العا�رشة �صباحاً,لي�س هذا
فح�سب فقد ا�ستولت وحدات الفرقة
الع�سكرية 16يف ذلك اليوم بالتعاون
مع بع�ض وحدات الفرقة الع�سكرية
 70على املواقع املوجودة غرب
منطقة "�سلعا دعرو",حيث وجدت
يف تلك املنطقة اعداد مقدرة من
اجلي�ش الأثيوبي بدباباتها ,والتي
�إ�ست�سلمت للثوار بعد ان مت ار�سال
دعوة اىل قيادتها بوا�سطة احدى
اال�رسى للت�سليم وجتنيب انف�سهم
املوت املحقق ,وبالفعل ا�ست�سلمت
قوات العدو بدبابتها للمقاتلني
اال�شاو�س بدون اية مقاومة .
اما الوحدات املتبقية فقد اجتهت

اىل ناحية الغرب عرب "دعرو
باولو�س" -قو�شيت" وحتى "ظعزقا"
و"عدي قربو" و"دناقول " لإيقاف
وحدات العدو التي كانت حتاول
الهروب من �ساحة املعركة,حيث
متكنت بالفعل من ا�رس تلك القوات
بكامل معداتها احلربية.
ويف �سياق مت�صل فقد انهت وحدات
الفرقة الع�سكرية  70التي دخلت اىل
مطار ا�سمرا من جهة الغرب هجماتها
بالإ�ستيالء على مع�سكرى "تراك�سي"
و"تراكبي "وكذلك "قو�شيت".
اما الوحدات التي كانت قد ذهبت
ب�إجتاه "عدي خاال" ومنطقة "ك�ساد
عقا" حلجز قوات العدو الهاربة
اىل اثيوبيا وجتريدها من ال�سالح
فقد توجهت من مندفرا وعرب منطقة
"ورعز" اىل بارنتو ب�إقليم القا�ش

الهاربة.
فعندما قامت قوات العدو يف
الثالث والع�رشين من مايو برتك
مدينتي كرن و�أ�سمرا وال�رشوع
اىل ال�سودان عرب
يف الهروب
ت�سني�,سارعت يف ذلك اليوم بع�ض
وحدات اجلي�ش ال�شعبي بجبهة كرن
بن�صب كمني جلي�ش العدو يف منطقة
"حليب منتل "على جانبي الطريق
الرئي�سي بني ا�سمرا وكرن  ,و من
ثم تدمري عدد كبري من قوات العدو
الهاربة وجتريدها من ا�سلحتها
,لي�س هذا فح�سب فقد توجهت
بع�ض وحدات هذه اجلبهة اي�ض ًا اىل
�ضواحي بارنتو و ت�سني لت�شارك يف
ا�رس اعداد كبرية من قوات العدو وكذا
اال�ستيالء على الأ�سلحة التي كانت
بحوذتها ,كما ان وحدات الهند�سة

بركة ,لتوا�صل �سريها مع وحدات
اجلي�ش ال�شعبي القادمة من جبهة
كرن اىل ت�سني والإنت�شار يف تلك
املنطقة ومن ثم ا�رس قوات العدو
التي كانت حتاول الهروب اىل
ال�سودان والبالغ عددها  80الف
جندي لتنهي بهذه ال�صورة املهام
املوكلة اليها .
ان معارك التحرير االخرية
التي بد�أت عقب هجوم دقمحرى
بوا�سطة الفرق الع�سكرية االربع
والألوية
16,52,70,85
ووحدات
73,34
امليكانيكية
اال�سناد االخرى للجبهة ال�شعبية
,كانت تتميز بامل�شاركة الوا�سعة
للمواطنني يف كل مراحلها �سواء
يف تهيئة الظروف املالءمة للثوار
اثناء املعارك او تعقب فلول العدو

التي كانت تتواجد يف بارنتو وكذلك
اع�ضاء اجهزة التنظيم عملت بكل
اخال�ص وتفاين يف �أ�رس قوات العدو
التي قدمت اىل املدينة والإ�ستيالء
على عتادها احلربي.
ففي الرابع والع�رشين من مايو
خرجت العا�صمة ا�سمرا من �سيطرة
العدو الذي ا�صبح همه الوحيد
النجاة بجلده ,لتتناول و�سائل
االعالم املحلية والعاملية اخلرب
وتعم الفرحة وجوه الإرتريني يف
الداخل واخلارج .
مل يختم اجلي�ش ال�شعبي معاركه
مع العدو بدخول العا�صمة ا�سمرا بل
وجه وحداته الع�سكرية يف ال�سابع
والع�رشين من مايو �صوب ميناء
ع�صب لتحريرها من قب�ضة العدو
,وقد تزامن هذا الهجوم مع املعارك

التي كانت جترى يف العمق االثيوبي
لتحرير ادي�س ابابا,ومبا �أن اجلي�ش
االثيوبي مل يكن ب�إ�ستطاعته القتال
بكل قواه فقد �سيطر ابطال اجلي�ش
ال�شعبي على ع�صب يف قتال ا�ستمر
ليوم واحد فقط,ويذكر ان معظم
افراد قوات اجلي�ش االثيوبي التي
كانت تتواجد بع�صب قد وقعت
يف اال�رس اما البقية فقد هربوا
اىل جيبوتي واليمن ,ويف اجلهة
املقابلة فقد بد�أت قوات الوياين
مب�ساندة قوات اجلي�ش ال�شعبي
املدعومة بالدبابات واال�سلحة
الثقيلة هجومها لتحريرادي�س ابابا
يف الليلة التي �سبقت يوم ال  28من
مايو 1991م,وبعد معارك �ضارية
ال�سيما حول �ساحة الديوان احلكومي
متكنت االلوية امليكانيكية للوياين
وكوماندو اجلبهة ال�شعبية بدخول
ادي�س ابابا يف �صبيحة ال 28من
مايو 1991م لتتحرر بذلك العا�صمة
االثيوبية من قب�ضة الدرق .
لقد كان يبلغ تعداد اجلي�ش
الثوري الثاين لأثيوبيا يف بداية
اندالع معارك التحريراالخرية
�أكرث من  130الف جندي ,اال انها
بد�أت يف الت�رشذم والتمزق عقب
معركة دقمحرى,وقد �أ�رس منهم
اجلي�ش ال�شعبي قرابة  80الف فرد
يف طريق كرن وبركة,و 21الف يف
منطقة "ك�ساد عقا",و 13الف يف
ا�سمرا و�ضواحيها ,حيث بلغ جمموع
اال�رسى " 114الف جندي",ويذكر
ان اجلبهة ال�شعبية قد ا�صدرت قرار
العفو عنهم مبا�رشة بعد ان و�ضعت
احلرب اوزارها ليعودوا اىل ديارهم
يف اثيوبيا ,اما البقية والبالغ
عددهم  16الف جندي فقد قتلوا يف
املعارك.
وفيما يتعلق بالعتاد احلربي
للعدو,جند ان جميع �أ�سلحته
وممتلكاته �أ�صبحت حتت �سيطرة
اجلي�ش ال�شعبي اذا �إ�ستثنينا
الدبابات الثالث وعدد قليل من
ال�سيارات التي دخلت ال�سودان
,حيث ا�ستولت اجلبهة ال�شعبية
على  200دبابة,و 50من املدافع من
نوع  130مليمرت 171,من املدافع
من نوع  122مليمرت,و 44بي ام
,21و 18بي ام  127 ,24زو,-23
 1038من املورترات وعدد مقدر من
الأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة.
وبهذ الطريقة فقد و�صل الن�ضال
املرير الذي خا�ضه ال�شعب الإرتري
لثالثني عاما اىل نهايته املحتومة
,لينال هذا ال�شعب الأبي ا�ستقالله
املجيد�,ضارب ًا اروع االمثلة يف حب
الوطن والزود عنه.
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�ضمن اجلولة ال�سابعة من الدوري الإجنليزي املمتاز
مان�ش�سرت �سيتي يف طريقه لل�صدارة  .وال�شياطني احلمر يفرت�سون باال�س

ا�ستعاد مان�ش�سرت �سيتي �صدارة الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم،
بفوزه املهم على م�ضيفه حامل اللقب ،ت�شيل�سي بهدف نظيف ال�سبت
املا�ضي ،يف اجلولة ال�سابعة من امل�سابقة .و�أحرز البلجيكي كيفني دي بروين،
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  ،67لريفع ر�صيد فريقه �إىل  19نقطة،
ويعود لل�صدارة بفارق الأهداف عن �صاحب املركز الثاين مان�ش�سرت يونايتد،
الذي تغلب على كري�ستال باال�س  4-0يف وقت �سابق� ،أما ت�شيل�سي فبقي
رابعا م�ؤقتا بعدما جتمد ر�صيده عند  13نقطة .و�سيطر فريق املدرب جو�سيب
جوارديوال على جمريات املباراة بف�ضل اال�ستحواذ �شبه الكامل على الكرة ،رغم
�أنه لعب يف ظل غياب مهاجمه �سريجيو �أجويرو الذي تعر�ض حلادث �سري خالل
تواجده يف العا�صمة الهولندية �أم�سرتدام ،ما ت�سبب بك�رس يف �أحد �أ�ضالعه .وت�رضر
ت�شيل�سي كثريا بعد خروج مهاجمه الإ�سباين �ألفارو موراتا مبكرا من امللعب يف
ال�شوط الأول بعدما عانى من �آالم يف منطقة الفخذ ،ليلعب الفريق اللندين دون وجود مهاجم �رصيح يف ت�شكيلته .كما �أحرز البديل بيرت
كراوت�شً ،
هدفا قرب النهاية ليقود �ستوك �سيتي للفوز ( )2-1على �ساوثهامبتون ويحقق فوزه الأول يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم منذ �أغ�سط�س .وقفز �ستوك للمركز  13بـ 8نقاط ،ويت�أخر بفارق الأهداف عن �ساوثهامبتون �صاحب املركز  .12يف حني افرت�س
فريق مان�ش�سرت يونايتد� ،ضيفه كري�ستال باال�س ،بفوز �ساحق برباعية نظيفة ،على ملعب "�أولد ترافورد" .ورفع مان�ش�سرت يونايتد بهذا
الفوز ال�ساحق ر�صيده �إىل  19نقطة معتليا ً �صدارة الرتتيب ب�شكل م�ؤقت ،بينما
بقي كري�ستال باال�س بال نقاط يف املركز الأخري� .سجل رباعية مان�ش�سرت يونايتد
الإ�سباين خوان ماتا يف الدقيقة  ،3والبلجيكي مروان فياليني يف الدقيقتني 35
و ،49واختتم البلجيكي الآخر روميلو لوكاكو الأهداف يف الدقيقة  .86وخطف
فياليني الأ�ضواء خالل املباراة بعدما �سجل ثنائية وقدم مباراة مميزة .ويف
املقابل� ،سحق توتنهام هوت�سبري على غرميه ال�صاعد حديثا ً لدوري الأ�ضواء
هيدر�سفيلد تاون برباعية نظيفة .كما فاز و�ست هام على �ضيفه �سوانزي
�سيتي بهدف مقابل ال
�شيء .وخيم التعادل
ال�سلبي يف املباراة التي
�أقيمت بني فريقي
بومنوث ولي�سرت �سيتي.
و�إنتهت املباراة بني
و�ست بروميت�ش �ألبيون وواتفورد بتعادل �إيجابي بنتيجة ( .)2-2ويف مباريات
�أول �أم�س الأحد ،حقق �أر�سنال فوزا �صعبا على �ضيفه برايتون  2-0على ملعب
"الإمارات" .وبذلك ارتفع ر�صيد �أر�سنال �إىل  13نقطة ،وارتقى للمركز اخلام�س
بفارق الأهداف وراء حامل اللقب ت�شيل�سي ،فيما جتمد اخلا�رس عند  7نقاط يف
املركز  .14و�أحرز الإ�سباين نات�شو مونريال ( )17والنيجريي �أليك�س �أيوبي ()56
هديف املباراة .كما ا�ستمرت البداية الهزيلة لإيفرتون يف الدوري الإجنليزي
املمتاز باخل�سارة �1-صفر على �أر�ضه �أمام برينلي بعد هدف �سجله جيف هندريك
يف الدقيقة  .21ومل يخ�رس برينلي على �أر�ضه هذا املو�سم وتقدم �إىل املركز ال�ساد�س ،بينما يقبع �إيفرتون يف املركز  16بعدما حقق
انت�صارين فقط هذا املو�سم .وتعرث ليفربول جمد ًدا يف الدوري الإجنليزي املمتاز ،وتعادل �أمام م�ضيفه نيوكا�سل يونايتد ( ،)1-1على
ملعب �سانت جيم�س بارك يف ختام اجلولة .وافتتح ليفربول الت�سجيل يف الدقيقة  29عرب فيليب كوتينيو ،وعادل نيوكا�سل النتيجة
بهدف من �إم�ضاء خو�سيلو يف الدقيقة  .36ورفع ليفربول ر�صيده �إىل  12نقطة يف املركز ال�سابع ،بفارق الأهداف وراء ال�ساد�س برينلي
ومتقدما بفارق الأهداف �أي�ضا على الثامن واتفورد ،فيما ارتفع ر�صيد نيوكا�سل �إىل  10نقاط يف املركز التا�سع.

باجلولة ال�سابعة من الليجا الإ�سبانية
بر�شلونة يعزز �صدارته بالدوري  ..وريال مدريد يوا�صل اللحاق

مل ي�ستفق �أتلتيكو مدريد من �صدمة اخل�سارة يف عقر داره� ،أمام ت�شيل�سي الأربعاء
املا�ضي بدوري الأبطال ،حتى �سقط يف فخ التعادل ال�سلبي� ،أمام م�ضيفه ليجاني�س ،
باجلولة ال�سابعة من الليجا ،ال�سبت املا�ضي .وبعدما ح َّقق  3انت�صارات متتالية بالليجا،
عاد الأتلتي مل�سل�سل نزيف النقاط جمد ًدا ،حمق ًقا التعادل الثالث له هذا املو�سم،
وي�صبح ر�صيده  15نقطة باملركز الثالث .يف املقابل ،بات ر�صيد ليجاني�س  11نقطة،
يحتل بها املركز ال�سابع م�ؤقتًا .وح َّقق �أالفي�س� ،أول انت�صار له هذا املو�سم بالدوري
الإ�سباين لكرة القدم ،بفوزه على م�ضيفه ليفانتي ( .)2-0وبذلك ،يح�صد �أالفي�س،
�أول ( )3نقاط له بالبطولة باملركز قبل الأخري باجلدول ،يف حني توقف ر�صيد ليفانتي،
التا�سع يف الرتتيب ،عند  9نقاط .كما حقق �إ�شبيلية فوزا مهما على �أر�ضه �أمام ماالجا
بثنائية نظيفة يف "ديربي الأندل�س" .ورفع �إ�شبيلية بهذا الفوز ر�صيده �إىل  16نقطة يف
املركز الثاين م�ؤقتا ،خلف بر�شلونة املت�صدر بـ 18نقطة ،يف حني يقبع ماالجا يف املركز قبل الأخري وله نقطة واحدة .وحول ديبورتيفو الكورونيا
ت�أخره بهدف �أمام خيتايف �إىل الفوز  .1 / 2ورفع الكورونيا ر�صيده �إىل  7نقاط ليقفز �إىل املركز  ،15بينما جتمد خيتايف عند  8نقاط يف املركز .11
ويف مباريات �أول �أم�س الأحد ،حقق فريق بر�شلونة فوزاً م�ستحقا ً على ح�ساب �ضيفه ال�س باملا�س بثالثية دون رد ،على ملعب "كامب نو" .وتقدم العب
الو�سط �سريجيو بو�سكيت�س لرب�شلونة يف الدقيقة  ،49وتوهج الأرجنتيني ليونيل مي�سي و�سجل ثنائية يف الدقيقتني  70و .77الفوز رفع ر�صيد
بر�شلونة �إىل  21نقطة ليعزز الفريق الكتالوين �صدارته لليجا بالعالمة الكاملة ،بينما جتمد ر�صيد ال�س باملا�س عند  6نقاط يف املركز قبل الأخري .يف
حني وا�صل فالن�سيا عزف نغمة الفوز يف الليجا ،للمباراة الثالثة على التوايل �أمام �أتلتيك بيلباو ،بينما ا�ستعاد فياريال ذاكرة االنت�صارات بثالثية يف
�شباك �إيبار .وعلى ملعبه "امل�ستايا" حقق فالن�سيا فوزا �صعبا على ح�ساب �ضيفه �أتلتيك بيلباو بثالثة �أهداف مقابل هدفني يف مباراة مثرية .وبهذا
يوا�صل "اخلفافي�ش" ح�صد االنت�صارات للمباراة الثالثة على التوايل لريتفع ر�صيدهم لـ 15نقطة لريتقوا للمركز الثالث .يف املقابل� ،سقط "�أ�سود
البا�سك" يف فخ اخل�سارة الثالثة على التوايل ليتجمد ر�صيدهم عند  8نقاط يف املركز الثالث ع�رش .وحقق ريال مدريد ،فوزًا م�ستح ًقا على �ضيفه
�إ�سبانيول ،بهدفني دون رد ،على ملعب "�سانتياجو برنابيو" .و�سجل �إي�سكو هديف ريال مدريد يف الدقيقتني ( )30و( ،)71ليرتفع ر�صيد الفريق
امللكي �إىل  14نقطة يف املركز اخلام�س ،بفارق  7نقاط عن بر�شلونة املت�صدر ،فيما جتمد ر�صيد �إ�سبانيول عند  8نقاط يف املركز الرابع ع�رش.
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�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف اجلولة ال�سابعة من الدوري الإيطايل
نابويل يت�صدر الدوري ..
واليويف ثانياً مع الإنرت

يف املباريات التي �أقيمت ال�سبت املا�ضي ،ابتعد �أودينيزي عن منطقة
اخلطر بالدوري الإيطايل لكرة القدم ،بعد فوزه على �ضيفه �سامبدوريا
( ،)4-0باملرحلة ال�سابعة من البطولة .الفوز ،رفع ر�صيد �أودينيزي لـ 6نقاط
ليتقدم من املركز الـ� ،17إىل الـ ،13وجتمد ر�صيد �سامبدوريا عند  11نقطة
يف املركز الثامن ،بعد �أن تعر�ض الفريق لهزميته الأوىل هذا املو�سم .كما
تغلب بولونيا على مناف�سه جنوى بهدف مقابل ال �شيء .ويف مباريات �أول
�أم�س الأحد ،عزز فريق نابويل موقعه يف �صدارة الدوري الإيطايل لكرة القدم،
بعد فوزه على �ضيفه كالياري  3ـ  .0و�أ�سفرت نتائج باقي مباريات املرحلة
التي جرت يف نف�س اليوم ،عن فوز �إنرت على م�ضيفه بينفينتو  2ـ  ،1وكييفو
على �ضيفه فيورنتينا بالنتيجة ذاتها ،والت�سيو على �ضيفه �سا�سولو  6ـ
 ،1فيما تعادل �سبال مع �ضيفه كروتوين  1ـ  ،1وتورينو مع �ضيفه فريونا
بهدفني لكل منهما .وحقق نابويل فوزه ال�سابع على التوايل لريفع ر�صيده
يف ال�صدارة �إىل  21نقطة بفارق  3نقاط �أمام يوفنتو�س الذي يلتقي يف وقت
الحق اليوم مع م�ضيفه �أتالنتا .وظل كالياري يف املركز الرابع ع�رش بعد �أن
جتمد ر�صيده عند  6نقاط .وارتقى �إنرت للمركز الثاين م�ؤقتا بر�صيد 19
نقطة ،بفارق نقطة �أمام يوفنتو�س (حامل اللقب)� ،صاحب املركز الثالث،
يف حني وا�صل بينفينتو ،الوافد اجلديد للبطولة ،بدايته الكارثية ،بعدما
تلقى خ�سارته ال�سابعة على التوايل ،ليظل قابعا يف م�ؤخرة الرتتيب بال نقاط.
ورفع الت�سيو ر�صيده �إىل  16نقطة يف املركز الرابع ،يف حني توقف ر�صيد
�سا�سولو عند �أربع نقاط يف املركز ال�سابع ع�رش (الرابع من القاع) .وجنح نادي
روما يف حتقيق فوز ثمني على م�ضيفه ميالن بهدفني دون رد يف اللقاء الذي
�أقيم بني الفريقني ،على ملعب �سان �سريو .و تقدم �إيدن دجيكو للذئاب يف
الدقيقة  ،71و�ضاعف �ألي�ساندرو فلورينزي النتيجة يف الدقيقة  77لريتفع
ر�صيد روما �إىل  15نقطة يف املركز اخلام�س فيما توقف ر�صيد ميالن عند
 12نقطة يف املركز ال�سابع بعد تلقيه اخل�سارة الثالثة هذا املو�سم .يف حني
�أهدر يوفنتو�س فر�صة م�شاركة ال�صدارة مع نابويل ،بعد التعادل مع م�ضيفه
�أتالنتا بهدفني لكل فريق ،يف ختام اجلولة .ارتفع ر�صيد اليويف للنقطة  19يف
املركز الثاين بالت�ساوي مع الإنرت ،ويظل �أتالنتا يف املركز احلادي ع�رش بر�صيد
 9نقاط .وبادر البيانكونريي بال�سيطرة واال�ستحواذ على الكرة يف �أغلب فرتات
اللقاء ،ومتكن من �إحراز هدفني يف  3دقائق ،ولكن بد�أ الفريق يف الرتاخي،
حتي ا�ستعاد �أتالنتا الثقة ،ومتكن من تقلي�ص الفارق ثم تعديل النتيجة.

�إ�ستومني يتوج ببطولة ت�شنجدو للتن�س

فازالأوزبكيديني�س
ببطولة ت�شنجدو
بعد ان�سحاب
ما ر كو �س
للإ �صا بة .
ا�ستومني،
ا ملبا ر ا ة
باملجموعة
( ، )3 - 2
با جد ا تي�س
للإ�صابة.

�إ�ستومني� ،أم�س الأحد
ال�صينية للتن�س
ا لقرب �صي
با جد ا تي�س
ن
كا
يتقدم يف
ا لنها ئية
ا لأ و ىل
عندما قرر
ا ال ن�سحا ب
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ال�سنة ال�سابعة والع�رشين

مب�شاركة معظم حمرتيف منتخبنا الوطني مع فريق دامين�شن داتا
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عبداهلل حممد علي
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عوت هبتوم حاز على ن�صيب �أوفر من املديح والثناء

جدول مكثف من ال�سباقات للدراجني االرتريني املحرتفني يف �إيطاليا �إ�ستقبال بالورود ملنتخب الدراجات امل�شارك يف مونديال العامل

�شهد نهاية اال�سبوع املا�ضي �إنخراط عدد
كبري من الدراجني االرتريني املحرتفني
يف عدد من ال�سباقات بايطاليا معقل
فريق دامين�شن داتا للدراجات الهوائية.
وعلى مدار يومي ال�سبت واالحد  ،كان
اخلما�سي االرتري املحرتف يف فريق
دامين�شن داتا اجلنوب افريقي (دانئيل
تخلي هيمانوت  ،ناتنائيل برهاين  ،خم�سب
دب�ساي � ،أمانئيل قرب�إذقابهري ومتكل
�إيوب)  ،على موعد مع االثارة والتناف�س
يف ال�سباقات الكال�سيكية التي �أقيمت.
البداية كانت من خالل �سباق كوبا

�ساباتيني يف ن�سخته الـ ( ، )56الذي �إمتد
مل�سافة ( 195.9كيلومرت)  ،وعرف تفوق
وا�ضح من قبل �أ�صحاب الدار الدراجني
االيطاليني الذين توجوا باملراكز االربعة
االوىل  ،حيث كان اللقب من ن�صيب دراج
فريق وانتي � -أندريا با�سكاولوين .
و�شهد ال�سباق م�شاركة  3دراجني
�إرتريني � ،إذ حقق دانئيل تخلي هيمانوت
املركز ( )31بفارق  28ثانية فقط عن
املتوج باملركز االول  ،وحذا زميله يف
الفريق متكل ايوب حذوه ونال املركز
الثامن والثالثني يف �أول م�شاركة للدراج

ال�شاب مع الفريق االول لدامين�شن داتا يف
ال�سباقات الر�سمية.
وكان خم�سب دب�ساي ثالث االرتريني
يف ال�سباق الذي �أنهاه بالرتتيب الرابع
وال�سبعني.
ثاين اال�ستحقاقات جاء عرب طواف ديل
�إميليا الذي �إمتد مل�سافة ( 223كيلومرت)
وانتهى ب�صدارة �إيطالية �أيا جاءت عرب
الدراج جيوفاين في�سكونتي من فريق
البحرين –مريدا متقدما على زميله
ومواطنه فين�شينزو نيبايل الثاين.
ويف هذا ال�سباق كانت امل�شاركة االرترية
ثالثية العدد  ،وجاءت �أبرز نتائجها من
خالل خم�سب دب�ساي احلائز على املركز
الثاين واالربعني.
بينما مل يحالف الثنائي ناتنائيل برهاين
وامانئيل قرب�إذقابهري احلظ ومل يتمكنا
من �إنهاء ال�سباق يف الوقت املحدد.
�أخر ال�سباقات التي جرت يف نهاية اال�سبوع
كان من خالل ا�ستحقاق الن�سخة الثانية
والع�رشين ل�سباق GRAN PREMIO
 ، BRUNO BEGHELLIونال املركز
الدراج اال�سباين املخ�رضم ليون �سان�شيز .
وبرز الدراج االرتري ال�شاب متكل
ايوب ب�شكل الفت على الرغم من حداثة
م�شاركاته يف هذا امل�ستوى من ال�سباقات
 ،وحاز على املركز ( ، )36بفارق  10ثواين
فقط عن االول  ،وهي نتيجة و�ضعته يف
�صدارة جنوم الفريق بال�سباق.

التناف�س والندية ..العنوان االبرز ال�ستهاللية البطولة الوطنية لكرة القدم

�سوبر هاتريك مدهني �سيوم يقود دندن لل�صدارة..والهالل ميزق �شباك دنكاليا

�إنطلقت يوم ال�سبت املا�ضي مناف�سات
البطولة الوطنية للفرق لكرة القدم لعام
2017م مبدينتي مندفرا وكرن على
التوايل.
و�أحت�ضن ملعب كرن للع�شب ال�صناعي
مباراتني يف اليوم االفتتاحي جاءت االوىل
بني الهالل �صاحب االر�ض واجلمهور
وغرميه دقمحري  ،بينما تقابل فريقا
دنكاليا واال�سمنت يف املواجهة الثانية.
فيما �أقيمت مباراتني يف اليوم
االفتتاحي مبلعب مدينة مندفرا الرتابي
حيث جمعت املواجهة االوىل بني �سان
جورج ومناف�سه دندن من اقليم عن�سبا
�أما الثانية فكانت قمة مبكرة بني دندن
العا�صمي غرميه اال�صفر عدولي�س
العا�صمي.
ويف مدينة كرن وبح�ضور جماهريي غفري
� ،أعطيت �رضبة البداية للبطولة ال�سنوية
التي ينظمها االحتاد العام لكرة القدم من
خالل مرا�سم ر�سمية قدمت فيها كلمات
ق�صرية و�شهدت نزول �أ�صحاب ال�رشف
واملدعوين اىل �أر�ضية امللعب لتحية
الالعبني والطاقم التحكيمي.
وتقابل يف املواجهة االوىل لليوم
االفتتاحي فريقا الهالل ودقمحري حيث

كان الفريقان يطمحان لتحقيق االنت�صار
وترميم االمتار االوىل يف البطولة بنغمة
االنت�صارات .
 3دقائق فقط من عمر املباراة كانت
كافية ليدخل الهالل و�صيف بطل اقليم
عن�سبا ملرحلة اجلد وي�شكف عن نواياه
بعد �إحرازه هدف التقدم عرب العبه ت�سفو
�شي�شاي  ،لكن رد الفريق املناف�س مل يت�أخر
طويال ومتكن الالعب برخت منق�ست�أب من
رد التحية بعد ذلك بع�رشين دقيقة مرجحا
الكفة التهديفية بني الفريقني.
ويف ال�شوط الثاين مل تهد�أ وترية اللعب
بني الفريقني  ،وكان الهالل املدعوم
بقاعدته اجلماهريية هو املبادر يف نيل
اال�سبقية عرب الالعب �سم�ؤون كفالي الذي
دون هدف فريقه الثاين عند الدقيقة
الثامنة واخلم�سني .
لكن دقمحري مل ير�ضى باخلروج مهزوما
من املباراة وحقق التعادل بالهدف الثاين
الذي �سجله له الالعب ابيل ت�سفاماريام
بعد �ساعة من اللعب  ،ليمكن فريقه
من اخلروج ظافرا بنقطة واحدة وبنتيجة
هدفني مقابل هدفني.
ويف ديربي �ساحل البحراالحمر تقابل

اال�سمنت من اقليم �شمال البحراالحمر
ودنكاليا القادم من جنوب البحراالحمر
ب�أمال وغايات مت�شابهة.
ومل ي�ستطيع فريق دنكاليا جماراة
خ�صمه القادم من ل�ؤل�ؤة البحراالحمر
(اال�سمنت) يف جمريات اللعب  ،ليتكبد
هزمية ثقيلة ا�ستقرت عند رباعية من
االهداف.
وتبارى يف تدوين اهداف اال�سمنت كل
من مريون �أمل �سقد  ،برخت بيني  ،هينوك
مزجبو و�أرون عثمان على التوايل.
مباريات �أم�س االثنني
الهالل ي�ضرب ب�سباعية
والبحراالحمر يفوز ب�صعوبة
هذا وتوا�صلت �أم�س االثنني مناف�سات
البطولة الوطنية من خالل اجلولة الثانية
التي �شهدت �إقامة مواجهتني هامتني
على ملعب كرن .
وا�ستعاد الهالل عافيته عقب خ�سارته
يف املباراة االوىل  ،و�أنزل هزمية ثقيلة
على مناف�سه دنكاليا بنتيجة كبرية قوامها
(� 7أهداف مقابل � 3أهداف)  ،يف مهرجان
تهديفي المثيل له.
ومل يت�أخر الهالل يف �إفتتاح الت�سجيل

وجدت بعثة منتخبنا الوطني للدراجات
الهوائية امل�شارك ببطولة العامل للدراجات
الهوائية التي �أقيمت ال�شهر املا�ضي
مبدينة بريجني الرنويجية � ،إ�ستقباال حافال
لدى و�صولها �إىل �أر�ض الوطن.
وحطت طائرة منتخبنا الوطني يف مطار
ا�سمرا الدويل يف �ساعة مت�أخرة يوم �أول
�أم�س ال�سبت ( ، )29-09-2017وكان
يف �إ�ستقبالها مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري  /زمدي تخلي و�أع�ضاء االحتاد
العام للدراحات الهوائية الذين قدموا
باقات الورود الع�ضاء البعثة.
و�ضمت البعثة التي �شاركت بالن�سخة
الت�سعني من املونديال  ،ت�سعة دراجني يف
ع�ضويتها هم ( ناتنائيل برهاين  ،خم�سب
دب�ساي � ،أمانئيل قرب�إذقابهري  ،مريون
ت�شمي  ،مريون �أبرهام  ،زمنف�س �سلمون
� ،ساميون مو�سيي  ،حماري ت�سفاظني
وعوت هبتوم)  ،باال�ضافة اىل اجلهاز الفني
بقيادة املدرب � /سام�سوم �سلمون.
ومتيزت م�شاركة منتخبنا الوطني التي
جاءت يف مناف�سات الكبار وملا دون الثالثة
والع�رشين عاما  ،ب�شكل فريد عن امل�شاركات
االخرى يف االعوام ال�سابقة وكانت على

م�ستوى احلدث من خالل الدراج ال�شاب
عوت هبتوم .وارتدى الدراج ال�شاب عوت
هبتوم عباءة الت�ألق والنجومية يف امل�ضمار
املونديايل  ،مقدما ً مردود عايل امل�ستوى
يف �سباق ال�رسعة �ضد ال�ساعة لل�شباب
وبعده يف �سباق الطريق الذي حقق فيه
�أول من�صة تتويج من خالل فوزه بلقب
�أف�ضل " دراج مناف�س"  ،ليحظى على
القمي�ص اخلا�ص باجلائزة.
وكتب عوت تاريخه ب�أحرف من ذهب يف
ثاين م�شاركاته ببطوالت العامل للدراجات
الهوائية يف تاريخه بعد االوىل التي كانت
عام املا�ضي بقمي�ص منتخب النا�شئني يف
الدوحة القطرية  ،لي�ضع منتخبنا الوطني يف
�صدارة املنتخبات القادمة من خارج القارة
العجوز باجنازاتها الهائلة يف البطولة.
ويف ت�رصيحاته  ،ك�شف الدراج ال�شاب
�ساميون مو�سيي عن ر�ضاه عن
اال�ستعدادات التي �أجروها لهذا احلدث
م�ؤكدا ب�أن حتقيق زميله عوت هبتوم
جائزة �رشفية بال�سباق يعود للعمل اجلماعي
واملثمر من �أفراد املنتخب  ،متمنيا �أن
تتحقق مزيد من االجنازات االرترية يف
م�ضمار مونديال العامل م�ستقبال.

�أكرث من 3دقائق  ،حيث متكن افرمي
قربهيويت من �إهداء التقدم لفريقه
بالهدف االول يف املباراة  ،قبل �أن يرد
عليه با�سل �أحمد مدركا ً التعادل يف النتيجة
بني الفريقني بحلول الدقيقة الثامنة.
ومل تعمر نتيجة التعادل طويال حيث
�أعاد م�رست منق�ست�أب التقدم يف النتيجة
لفريقه الهالل �إثر ذلك بدقيقتني  ،ليعود
م�رست منق�ست�أب جمددا يف ال�شوط الثاين
وبالتحديد يف الدقيقة احلادية واخلم�سني
م�سجال الهدف الثاين ال�شخ�صي والثالث
لفريقه.
ويف الدقيقة ( )56كان املوعد مع
املهاجم ظنعت يجزاو الذي �أكد ح�ضوره
ودون الهدف الرابع للهالل  ،قبل �أن ي�أتي
�أبوبكر يا�سني ويزيد الغلة التهديفية
لفريقه بالهدف اخلام�س (.)71
ومل تنقطع الغزارة التهديفية لفريق
الهالل عند هذا احلد  ،حيث �شهدت
الدقيقتني ( 76و ) 87توقيع الهداف
�سامئيل كيداين على هدفني �أخرين
لفريقه الهالل يف اللقاء  ،يف االثناء �سجل
مكئيل حماري باخلط�أ يف مرمى فريقه
الهالل ويا�رس حممد هدفني لفريق دنكاليا
الذي تكبد خ�سارة قا�سية ا�ستقرت عند
�سباعية من االهداف مقابل ثالثية .
ويف املباراة االخرى بنف�س اليوم  ،كانت
اجلماهري الغفرية على موعد مع الظهور
االول للعمالق العا�صمي البحراالحمر الذي
خا�ص مواجهته االوىل �ضد غرميه دقمحري
بطل االقليم اجلنوبي.
وبعد �شوط �أول �سلبي النتيجة  ،تكفل
العب خط الو�سط يوهانا تخالي باحلفاظ
على ماء وجه فريق و�إهداء االحمر واالبي�ض
هدف االنت�صار الوحيد بحلول الدقيقة
احلادية وال�ستني  ،ليح�صد �أول نقاطه
بالبطولة.
�أداء "�سوبر " ملدهني �سيوم
هذا ويف املباراة الوحيدة التي جرت
ع�رص �أم�س االثنني على ملعب مدينة
مندفرا  ،دون املهاجم الرفيع مدهني
�سيوم �أول �سوبر هاتريك يف البطولة بعدما
قاد فريقه العا�صمي دندن للفوز االول له

الذي جاء على ح�ساب دندن بطل اقليم
عن�سبا برباعية نظيفة.
و�أبلى مدهني �سيوم مهاجم البحراالحمر
والتحرير �سابقا  ،البالء احل�سن �أمام
دفاعات الفريق العن�سباوي وتفنن يف
�إحراز رباعية من االهداف جاءات جميعها
يف ال�شوط الثاين ويف الدقائق (، 75 ، 50
 )89 ، 81على التوايل  ،ليقود فريقه اىل
انت�صاره االول ولتزعم املجموعة.
هذا وكانت مباريات املجموعة التي
تقام فعالياتها مبدينة مندفرا قد
�أفتتحت يوم ال�سبت املا�ضي و�شهدت
تعادل �سلبي بني فريقا دندن وعدولي�س
العا�صميني  ،بينما �إنتهت املباراة الثانية
التي دارت بني �سان جورج من االقليم
اجلنوبي ودندن بطل عن�سبا مل�صلحة االول
الذي فاز بهدف مقابل ال�شئ.
و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة يوم
غدا االربعاء  ،حيث ي�ست�ضيف ملعب كرن
مباراتني �ستكون االوىل بني البحراالحمر
ودنكاليا عند الثانية ظهرا فيما تدور
الثانية بني اال�سمنت والهالل يف الرابعة
ع�رصا�.أما يف مندفرا ف�سيتواجه عدولي�س
العا�صمي مع غرميه �سان جورج ممثل
االقليم اجلنوبي عند الرابعة ع�رصا.
جمموعة (كرن)

الهالل

 4نقاط

اال�سمنت

 3نقاط

البحراالحمر

 1نقطة

دقمحري

 1نقطة
-

دنكاليا
جمموعة (مندفرا)
دندن (�أو�سط)

 4نقاط

�سان جورج

 3نقاط

عدولي�س

 1نقطة

دندن (عن�سبا)

-
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مقولة ت�ساعدك على جتاوز الأوقات ال�صعبة �إ�صطباحة

� – 1إذا ا�ستمررت يف فعل ال�شيء ذاته الذي تفعله ،ف�ستح�صل على ذات
النتائج التي حت�صل عليها.
 – 2امل�ساحمة والغفران هي املفاتيح الأولية لل�سعادة.
� – 3أ�شد انتقام لك هو �شعورك بال�سعادة ،فال �شيء �أ�صعب على �أعدائك
من ر�ؤيتك مبت�سما.
 – 4كن متفائال حني حتيطك ال�سلبية ،ابت�سم حني يقطب الآخرون ،فهذا
هو الطريق الأ�سهل لت�صنع فرقا.
� – 5إذا �أراد �أحدهم �أن يكون جزءا من حياتك ،ف�سيبذل جهدا وا�ضحا ليتم
له ذلك .ال تهتم ببذل جهد لتحجز م�ساحة يف قلبك لأنا�س ال يبذلون �أي
جهد للبقاء هناك.
 – 6ال حتزن كثريا على عالقة عاطفية مل تنجح ،فهي فعليا ت�ساعدك
على العثور على ال�رشيك الأف�ضل لك ،وحني تفعل� ،ستكون قادرا على
تقديره ب�سبب ما هو عليه ،وما يفعله.
 – 7العامل الواقعي ال يكافئ حمبي الكمال ،بل يكافئ من ينجزون
الأ�شياء ويتمونها ،ولكي تنجز وتنفذ املطلوب منك ،فال�سبيل الوحيد
هو �أن تكون ناق�صا غري كامل طوال  99%من الوقت.
 – 8ال تكذب ،ولو كانت كذبة بي�ضاء ،فحني تبتعد عن احلقيقة ،ف�أنت
فعليا تبتعد عن روحك .كن �صادقا واقعيا وقل احلقيقة ،فهذه املعرفة
الذاتية تدفعك لأن تتخذ قرارات �أف�ضل ،و�أن تكون �شخ�صا قويا .الكذب لن
ي�ساعدك على تخطي الأوقات ال�صعبة بل ال�صدق ما يفعل ذلك.

طاجيك�ستان متنع البكاء يف اجلنازات ولبا�س الأ�سود
غريب،
قرار
يف
طالبت دولة طاجيك�ستان
املواطنني باالمتناع عن
النحيب والبكاء ب�صوت عال
اثناء اجلنازات.
"�صحيفة
ووفق
تاميز" الربيطانية ف�إن
طاجيك�ستانَ ،ح َظرت على
امل�شيعني �أي�ضا ارتداء
املالب�س ال�سوداء يف
اجلنازات.وقالت جلنة ال�ش�ؤون الدينية� ،إنَّ ه�ؤالء املكلومني على َمن ماتوا ال
يجب عليهم جذب �شعرهم �أو لطم وجوههم.
و�ض َّيق رئي�س طاجيك�ستان ،الذي يحكم الدولة ال�سوفيتية ال�سابقة منذ عام
قت ال�رشطة حلى ع�رشات الآالف من الرجال.
 ،1992وقد َح َل ْ

رجل يطلب يد مرا�سلة �أخبار على الهواء مبا�شرة

�أثناء �إنهائها نقال مبا�رشا مع اال�ستديو الإخباري ،فوجئت مرا�سلة
تلفزيونية من والية كاليفورنيا الأمريكية بحبيبها يعر�ض عليها
الزواج.
ووفق ما نقل موقع “يو بي �آي” الإلكرتوين ،ف�إن �إميلي ترينر كانت على
و�شك �أن تنهي تقريرا �إخباريا على الهواء مبا�رشة خالل ن�رشة اخلام�سة،
عندما ظهر خطيبها دانيال وهو يرتدي بدلة ر�سمية.
وحال و�صول دانيال� ،س�ألته ترينر عن �سبب وجوده يف موقع الت�صوير،
فركع على ركبته و�س�ألها �إن كانت تقبل الزواج منه .وقد وافقت ترينر على
عر�ض حبيبها والدموع متلأ مقلتيها .ومت ت�صوير عر�ض الزواج وبثه يف
وقت الحق يف ن�رشة الأخبار.
اجلدير بالذكر �أن موظفي ا�ستوديو الأخبار قاموا بالتن�سيق مع دانيال
مل�ساعدته يف عر�ض الزواج على ترينر ،من دون �أن تعلم الأخرية.

حقائق علمية
ورائعة جدا
.1حجم ال�شم�س يوازي  330330مرة
مقارنة بحجم الأر�ض.
2ـ �أكد الباحثون �أن ن�سبة الإ�صابة
بالأزمات القلبية تنخف�ض بني من يكرثون
من تناول الأ�سماك ..وقد دلل الباحثون
الربيطانيون على �صحة ما تو�صلوا �إليه
مبا ذكروه عن ندرة �إ�صابة اليابانني و�شعب
الإ�سكيمو بالأزمات القلبية العتمادهم على
الأ�سماك يف طعامهم..
3ـ اليدان ت�شتمالن على �سبع وع�شرين
عظمة ،وت�سع ع�شرة جمموعة من الع�ضالت
لكل منها.
4ـ �شجرة واحدة من الأ�شجار التي يف
الطريق متت�ص يف �ساعة واحدة اكرث من 2
كليو غرام من الأوك�سجني الالزم للحياة..
و�أن �أربعة �أفدنة من الأ�شجار ميكن �أن حتمي
املناطق ال�سكنية من  22طنا من الغبار..
و�أن �شجرة واحدة تعترب �أرخ�ص املر�شحات
الطبيعية للهواء و�أكرثها فاعلية..
 5ـ من غرائب القطط �أنها تخاف املاء
ولذلك فهي ال ت�ستحم ..و�إذا �أجربتها على
اال�ستحمام بعنف وق�سوة فكثري ًا ما ت�صيب
حاملها بجروح..
6ـ هل تعلم �أن عدد �شعر الر�أ�س نحو
� 120ألف �شعرة يف الر�أ�س ال�سليم ..وكلما
كان ال�شعر رقيق ًا كان �أكرث … وال�شعر
الأ�شقر يكون �أكرث من ذلك الأ�سود..
وال�شعر الأحمر عموم ًا �أقل كثافة �إذ يبلغ 90
�ألف �شعرة … ويتجدد هذا العدد ب�شكل عام
خالل خم�سة �أعوام حيث ي�سقط كل يوم مابني
 50ـ� 60شعرة..
 .7يوجد يف العامل نحو  2700لغة
خمتلفة وينطق مبعظمها يف قارة �آ�سيا..
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد/
اهلل جونازا
نان عبد

ح

رجل يرفع دعوى �ضد حمار
حادثة
يف
غريبة رفع رجل
�أملاين دعوى
�ضد
ق�ضائية
ووفق
حمار.
�صحيفة “ديلي
ف�إن
ميل”،
ماركو�س زان،
دعوى
ربح
كان
ق�ضائية
تقدم بها �ضد
حمار اتهمه بـ
“ق�ضم” م�ؤخرة �سيارته.
وكان زان ،قد ركن �سيارته الريا�ضية الفارهة ،من نوع “ماكالرين
�سبيدر” يف موقف لل�سيارات جماور حلقل يف منطقة فوغل�سربغ ،واكت�شف
الحقا �أن احلمار ق�ضم له امل�ؤخرة فتقدم ب�شكوى ق�ضائية و�أجرب مالكي
احلمار الذي يدعى “فيتو�س" على دفع مبلغ وقدره  5800يورو.
يف املقابل� ،أفاد مالكو “فيتو�س" �أن احلمار لي�س اجلاين ،وحملوا زان
م�س�ؤولية ركن �سيارة قيمتها نحو � 400ألف دوالر �أمريكي قرب احلقل.

برجك اليوم!..
احلمل /ت�ستمر االجواء هادئة يا مولود
احلمل لكن عليك با�ستغالل هذا اليوم لت�سري
اعمالك قبل
ان ي�أتي يوم غد ،فاليوم يدعمك اىل ابعد
احلدود وخا�صة على امل�سار العملي و حتى العائلي ،
اما العاطفة فال ب�أ�س بها يف امل�ساء لأنك رومان�سي
جدا وتعرب عن عواطفك ب�شكل �صحيح مما يقرب
احلبيب منك.
الثور� /شعبيتك يف انخفا�ض فاحذر وحاول ان تكون اكرث دبلوما�سية واقل ن�شاطا مع االخرين
وباالخ�ص مع زمالئك يف العمل او عائلتك  ،املبادرة والقرارات غري جيدة لهذا اليوم وت�أتي
بعك�س مفعولها  ،امل�ساء قد يخبئ الكثري لك على امل�سار العاطفي فكن اكرث ليونة مع من حتب.
اجلوزاء /انت جذاب اليوم للجن�س االخر ،الذي يجد فيك الكثري من االمور اجليدة وخا�صة
جر�أتك يف
الكالم والتقرب منه ،ال داعي لأن جتعل االنتقام ي�سيطر عليك يف امل�ساء وامل�سامح كرمي
وخا�صة مع اعز ا�صدقائك الذي يالقي معاملة غري ح�سنة من قبلك.
ال�سرطان /حتاول ان تركز على امورك العملية واملالية وباالخ�ص على امل�شاريع امل�ستقبلية ،تفكر
اليوم جديا بتغيري عملك وعمل تغيري نوعي بحياتك عليك التفكري مليا قبل القيام ب�أي مبادرة بهذا
االجتاه النها �سوف
تكون م�صريية ،يف امل�ساء جل�سة هادئة مع اال�صدقاء تكفيك لأنك تعب وتريد نيل ق�سط من
الراحة.
الأ�سد /ما زلت تعاين االمرين يا مولود اال�سد ف�أنت م�ضغوط جدا يف جميع املجاالت و وجود القمر
بالدلو قد يجعلك ال تعرف كيف تت�صرف  ،احذر على �صحتك وحاول اراحة نف�سك من التعب
الذي ت�شعر به وخا�صة يف فرتة امل�ساء التي تعطيك دفعة اىل الوراء ملا تالقيه
حياتك اكرث املتوترين من هذه االمور .
العذراء /امورك ال ب�أ�س بها اليوم لكن عليك بحفظ ل�سانك الذي ينطق بكالم كال�سيف يقطع
العالقة
بينك وبني اال�شخا�ص املقربني لديك ،قد يكون ت�صميمك على اجللو�س يف املنزل هذه الليلة
كي تق�ضي وقت اطول مع عائلتك التي فقدت وجودك بينهم يف االيام القليلة املا�ضية .
امليزان /التطورات التي جتري على ال�ساحة هي ل�صاحلك فما زال احلظ يقف اىل جانبك و
وجود القمر بالدلو قد يجلب لك الكثري من االمور اجليدة  ،كما ان ذكا�ؤك �سوف
ينجيك من الكثري من االمور لتفكريك امل�سبق بها ،يف فرتة بعد الظهر احذر من حوادث
الطرق لقيادتك الطائ�شة ،يف امل�ساء االو�ضاع جيدة فا�ستغل الو�ضع و اخرج و متتع بليلتك .
العقرب /كما انك ال تعرف ما تت�صرف او تفعل و تلتزم ال�صمت مع ان الكثري من االمور جتري من
حولك  .حاول ان تعتني بامورك العائلية يف فرتة ما بعد الظهر المر مهم و احذر على �صحتك يف فرتة
امل�ساء فقد تتعر�ض لوعكة �صحية .
القو�س /ما زلت تت�صدر القائمة يا مولود القو�س  ،فاليوم يدعمك وخا�صة على امل�سار العملي
ف�أنت تبدع فيما تفعل وكل ما مت�سكه ي�صبح ذهبا ،ر�ؤو�سا�ؤك يف العمل م�سرورون مبا تفعله
و�ستالقي التقدير يف هذا اليوم جلهودك ،يف فرتة امل�ساء قد يفيدك الغاء موعد عمل
كي جتد الوقت ملن حتب وتنقذ نف�سك من كالم ال تود ان ت�سمعه .
اجلدي /امورك ال تطمئن اليوم فحاذر جيدا على ما تفعل وحاول ان تركز يف عملك وباالخ�ص اذا
كنت تعمل يف جمال املال ف�أي خط�أ اليوم �سوف يكلفك الكثري وخا�صة يف فرتة ما بعد الظهر ،تتحرك
االمر لتدعمك يف فرتة امل�ساء وخا�صة على امل�ستوى العائلي الذي �سي�شهد دعوة اجتماعية هادئة تن�سيك
هموم العمل.
الدلو /االو�ضاع جيدة لهذا اليوم و احلظ يدعمك بكل قوة الن القمر يف برجك فحاول ان تقوم
باالعمال املهمة خالل فرتة النهار  ،يف فرتة ما بعد الظهر ي�صبح اجلو هادئا وتخلو حياتك
من اي احداث مهمة ،حتى ي�أتي امل�ساء الذي �سيحتوي على تطورات كثرية مل�صلحتك .
احلوت“ /بدك ت�صرب ” يا مولود احلوت ،ف�أنا اعرف الظروف التي متر بها والتي جتعلك ح�سا�سا ال
بعد احلدود لأي كلمة توجه اليك حاول ب�أن ال تعطي اهتماما للكالم الذي ت�سمعه من االخرين وت�صرف
برتجل ،الو�ساو�سحظك لن ترتكك يف فرتة امل�ساء لذلك ان�صحك باخلروج والرتفيه عن نف�سك .
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