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الثمن ( )2نقفة

م�ؤ�س�سة التامينات تعقد اجتماعها الدوري اخلام�س ع�شر ملالكي اال�سهم

انعقد يف االول من يونيو يف
فندق ا�سمرا باال�س االجتماع الدوري
اخلام�س ع�رش واجلل�سة اال�ستثنائية
الثالثة ملالكي اال�سهم يف م�ؤ�س�سة
الت�أمينات الوطنية .
واو�ضح املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة
ال�سيد /زر�ؤو ولدي ميكائيل يف كلمة
االفتتاح التي القاها فيما يتعلق
باو�ضاع التامني يف العام  2018على
م�ستوى العامل ،بان هذا العام كان
اهم االعوام ربح ًا مل�ؤ�س�سات التامني

واعادة التامني  ،فيما ربحت امل�ؤ�س�سة
الوطنية للتامينات  96.7مليون نقفة
 ،م�شريا اىل ان اللجنة قررت توزيع
 87.9مليون نقفة اىل مالكي اال�سهم.
من جانبه ا�شاد رئي�س املدراء
التنفيذيني للم�ؤ�س�سة الوطنية ال�سيد
قرماي قربي م�سقل باهتمام وا�سهامات
مالكي اال�سهم وومثليهم القانونيني،
معربا عن امنياته الكبرية بان
االجتماع كعادته يبحث العمل الكف�ؤ
وان�شاء افكار دافعة اىل االمام.

ح�شي�شاي :امطار م�صحوبة برياح قوية
تت�سبب يف ا�ضرار كبرية

احلقت االمطار امل�صحوبة بالرياح القوية يف الثالثني من مايو ا�رضار
باملنازل واملا�شية يف �ضاحية ح�شي�شاي مبديرية حقات.وقد انهار  80منزال
وخم�سة متاجر واقتالع � 150شجرة واعمدة الكهرباء ،وجرف ال�سيول  20را�سا
من املاعز واالغنام.
يجدر بالذكر ان ح�شي�شاي تبعد م�سافة  10كيلومرت اىل الغرب من حقات،يقطن
بها اكرث من  10الف مواطن.
و ب�ضاحية عد �أري مبديرية حقات لقي رجل يبلغ  54عاما م�رصعه �إثر ا�صبته
�صاعقة يف االمطار الغزيرة امل�صحوبة بالثلوج التي هطلت يف االول من يونيو
واحرتاق منزل بكامل حمتوياته.

قدمت يف االجتماع تو�ضيحات حول
التقارير املالية حلمالت امل�ؤ�س�سة
اال�ستثمارية يف الداخل واخلارج
مقارنة بالفر�ص والتحديات ،وكذلك
تقارير اللجنة ،وتطور تامني احلياة
وغريها من املوا�ضيع.
واو�ضح �سكرتري جلنة م�ؤ�س�سة
التامينات الوطنية ال�سيد /اليك�ساندر
زمكئيل لوكالة االنباء االرترية بان
مالكي اال�سهم �صادقوا يف االجتماع
على مقرتح اجراء بع�ض التغيريات
يف قانون امل�ؤ�س�سة  ،وقدمت اللجنة
ملالكي اال�سهم تقاريرها وا�صدرت
قرارات ت�ساعدها يف عملها.
وت�شري م�ستندات م�ؤ�س�سة التامينات
الوطنية التي �أ�س�ستها احلكومة
االرترية يف العام  1992اىل انها يف
العام  2004باعت 44%من اال�سهم
للمواطنني.

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

اختتام املناف�سات الريا�ضية ملدار�س االقليم االو�سط

�شهد ا�ستاد ا�سمرا الدويل يف االول
من يونيو مرا�سم اختتام الفعاليات
الريا�ضية ملدرا�س االقليم االو�سط
املنتظمة عرب فرع التعليم باالقليم
يف العام الدرا�سي .2018/2019
ا�شتملت املناف�سة التي جرت حتت
�شعار" تامني ا�ستمرارية الريا�ضة يف
املدار�س "،والتي ا�ستمرت لثمانية
ا�شهر ابتداءا من اكتوبر لعام 2018
وحتى مايو لعام  ،2019على ع�رش
انواع ريا�ضية ،متمثلة يف الريا�ضة
وال�سلة
الرتاثية وكرة القدم
والكرة الطائرة وكرة اليد وتن�س
الطاولة واالر�ضي والري�شة والعاب
القوى و�سباق الدراجات الهوائية "
املاونتني".
والقى م�س�ؤول التعليم يف االقليم

االو�سط اال�ستاذ /بالي هبتي قابر يف
مرا�سم االختام التي ح�رضها كبار
امل�س�ؤولني يف احلكومة واجلبهة
بينهم حاكم االقليم اللواء رم�ضان
عثمان اوليا باال�ضافة اىل ال�ضيوف
و�آالف من الطالب  ،او�ضح فيها
م�شاركة اكرثمن  13الف ريا�ضي،
و�شهدت البطولة الطالبية يف كل
املنا�شط الريا�ضية مناف�سة �رش�سة
وكفاءة عالية.
وا�شار م�س�ؤول الريا�ضة بالفرع
اال�ستاذ مو�سازقي قزهي م�شاركة
 180مدر�سة منها  106ابتدائية و50
متو�سطة و 24ثانوية.
ويف اخلتام وزعت اجلوائز على
الفائزين من الطالب ومديرو املدار�س
الذين �ساهموا بفعالية يف اجناح
الربنامج.

اختتام ور�شة م�ستقبل العمل

�سمنار للمرافق اخلدمية يف بارنتو

عقد ق�سم ال�سياحة بالتن�سيق مع مكتب ال�صحة يف اقليم القا�ش -بركة �سمنار
يف مدينة بارنتو لعمال املرافق اخلدمية حول ال�سيطرة على االمرا�ض املعدية
وا�ستقبال ال�ضيوف.
وقدم م�س�ؤول التوعية والتوجيه يف مكتب ال�صحة ال�سيد �/سلطان حقو�س يف
ال�سمنار �رشحا حول االمرا�ض التنا�سلية املعدية ،داعيا العاملني يف املرافق
اخلدمية لتوخي احليطة واحلذر و�ضعا يف االعتبار لطبيعة عملهم وامل�ساهمة
ملكافحة هذه االمرا�ض.
من جانبه او�ضح خبري متابعة مر�ض ال�سل يف املكتب  ،ال�سيد �/سمري ف�سها
ا�سباب املر�ض و�سبل مكافحته.
وذكر املدير العام لق�سم ال�سياحة يف اقليم القا�ش -بركة العقيد حامد يو�سف
ان عمال املرافق اخلدمية تقع عليهم م�س�ؤولية كبرية ل�سد طلبات الزبائن
واحلفاظ على �صحتهم و�صحة زبائنهم.
يجدر بالذكر انه يوجد يف مدينة بارنتو حوايل  140مرفق خدمي ي�ضم الفنادق
واملطاعم واملقاهي واحلانات.

تهـــــنئة

ي�رس ا�رسة حترير ارتريا احلديثة ان تزف اجمل التهاين
والتربيكات لل�شعب االرتري وقوات دفاعه البا�سلة عامة
وللم�سلمني خا�صة وذلك مبنا�سبة عيد الفطر املبارك ،اعاده
الله علينا باخلري واليمن والربكات وعلى وطننا الغايل
مبزيد من العزة والرفعة

وكل عام وانتم بخري

اختتمت ور�شة العمل التي نظمتها
الكنفدرالية الوطنية للعمال
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
حول م�ستقبل العمل يف البالد.
ال�ش�ؤون
م�س�ؤول
واو�ضح
ال�سيا�سية يف اجلبهة ال�شعبية
للدميقراطية والعدالة ال�سيد /
مياين قرب�آب يف ال�رشح املو�سع
الذي قدمه بعنوان "ال�سالم
االقليمي والفر�ص اجلديدة للتطور
امل�ستدام" ان ال�سالم االقليمي
وال�رشاكة تعترب ظاهرة جديدة
ملنطقة القرن االفريقي التي حرمت
من ال�سالم يف ال�سنوات ال�ستني
املا�ضية ،وان ارتريا ظلت تعمل
من حيث املبد�أ منذ مرحلة الكفاح
امل�سلح لوجود �رشاكة اقليمية
على ا�سا�س ال�سالم واالحرتام مع
دول اجلوار ،وتقوم بجهود جادة

يف مرحلة ال�سالم الراهنة اميانا
باهمية ال�رشاكة االقليمية املبنية
على احرتام ال�سيادة واخليار
امل�ستقل وامل�صلحة امل�شرتكة
والثقة املتبادلة .
واو�ضح ال�سيد� /سام�سون برهاين
من وزارة التنمية الوطنية يف ورقة
العمل التي قدمها حول ا�سرتاتيجية
التنمية االرترية ،ان احلرب التي
اندلعت عام  ، 1998اعاقت التقدم
امل�ضطرد القت�صاد ارتريا ،م�شريا
باالرقام حتقيق اجنازات هامة يف
ال�سنوات الع�رشين املا�ضية لتو�سيع
جماالت ال�صحة والتعليم وغريها
من اخلدمات رغم التحديات.
قدمت يف الور�شة بعد النقا�شات
التي اجرتها �آراء بناءة.
وقال ال�سفري ت�سفامكئيل قرهتو
من وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية

وال�سيد تخ�ستي بايري �سكرتري
عام الكنفدرالية الوطنية للعمال
يف ختام الور�شة،
ان العهد اجلديد بحاجة للعمل
امل�ضاعف ،وان الور�شة تعك�س
ذلك ،موكدان بان بناء الوطن بناء
لل�شباب ،ويجب القيام با�ستثمار
يف ال�شباب وبذل اجلهود لتوريثهم
قيم اجلبهة ال�شعبية ك�إرث ثقايف.
وذكر املدير العام لق�سم
العمل يف وزارة العمل والرعاية
االجتماعية ال�سيد /ولدي�سو�س
�إيلي�سا لوكالة ايرينا ان الور�شة
هدفت تقييم فر�ص وحتديات العمل
يف ارتريا ،مو�ضحا بان العمل
يف ع�رص العوملة يقا�س بالتقانة
واملعرفة ،وت�ساعد لال�ستعداد
امل�سبق للتحديات بتاهيل القدرات
الب�رشية بالعلم والتقانة.
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حاكم اقليم �شمال البحر االحمر يلتقي مع �سكان مديرية قلعلو بناء �سد يف عدي حن�س
التقى حاكم �شمال البحر االحمر
العميد تخلي لب�سو م�س�ؤويل
ومدراء
اخلدمية
امل�ؤ�س�سات
ال�ضواحي وممثلي ال�سكان يف
مديرية قلعلو و�ضواحيها.
وتفقد العميد تخلي او�ضاع
التعليم يف �ضاحية بويا ،
واو�ضح بان ادارته �ستدعم ل�سد
الق�صور والبحث عن احللول مع
اجلهات املعنية.
ويف التو�ضيح الذي ادىل به فيما
يتعلق باحللول ا�شار اىل عدم حل
جميع الق�صور يف �آن واحد ،اال

انه اتخذت مبادرة اولية لبناء
مبوا�صفات
متو�سطة
مدر�سة
ع�رصية يف منطقة اينقل ،كما
�سيجري العمل ل�ضمان مياه
ال�رشب ال�صاحلة وحل م�شاكل
الطرق واملوا�صالت.
يف اخلتام ذكَّ ر حاكم االقليم
العميد تخلي لب�سو ال�سكان
ب�رضورة �إتخاذ خطوات من اجل
تعليم ابنائهم حتى الو�صول اىل
املراحل التعليمية العالية،ومنح
اهتمام اكرب خا�صة ومعاجلة
مقاطعة االناث ملائدة التعليم يف

املرحلة املتو�سطة.
من جانبهم ا�شاد ممثلو ال�سكان
باالهتمام الذي تبديه ادارة
التي
االقليم حلل النواق�ص
تواجههم ،معربين عن امنياتهم
الكبرية يف ان متنح احلكومة
اهتمام اكرب مل�شاكلهم يف مرحلة
ال�سالم اجلديدة املب�رشة ،مقدمني
تو�صيات ومقرتحات اهمها اعطاء
االهتمام للمركز ال�صحي الوحيد
امل�شيد يف املنطقة لكونه
اليتما�شى مع الكثافة ال�سكانية
وبعد امل�سافة ،وايجاد حلول
مل�شاكل املوا�صالت واالت�صاالت.

احمدين �سمنار يف الثالثني من
مايو املن�رصم لل�شباب العمال

يف مدينة حقات.
وقال ان االحتاد يهتم كثريا
لتطوير ال�شباب اكادمييا ومهنيا
وتقوية وعي وتنظيم ال�شباب،
داعيا ال�شباب اال�ستفادة من
الفر�ص املتاحة.
وذكر بان ال�سالم واال�ستقرار
الذي ت�شهده ارتريا والعهد
اجلديد يف املنطقة نتاج ت�ضحيات
و�صمود ال�شعب االرتري عامة
وال�شباب خا�صة ،وان املرحلة
تتطلب من ال�شباب بذل مزيد من
اجلهد للحفاظ على املكت�سبات .
التنفيذي
املدير
واو�ضح
الدارة مديرية حقات ال�سيد/
ان
مو�سائيل
تخلهيمانوت
ال�شباب العمال باعتبارهم اداة
التطور وعماد الوطن  ،عليهم
التحلي بقيم املجتمع وموا�صلة
االعمال النبيلة الذي بد �أوها.

عقد �سمنار لل�شباب العمال يف حقات
عقد رئي�س االحتاد الوطني
لل�شباب والطلبة ال�سيد �صالح

ارتقاء الوعي ال�صحي يف روبروبيا
�أدى العاملون يف عيادة �ضاحية روروبيا مبديرية فرو دور ًا كبري ًا
يف رفع الوعي ال�صحي عامة وتقدمي خدمات -رعاية االمومة والطفولة
خا �صة .
واو�ضح �سكان ال�ضاحية ان العيادة اىل جانب تقدمي اخلدمات املنتظمة
 ،تقوم بالتوعية ملكافحة االمرا�ض و الت�شجيع على ا�ستخدام الطب
احلديث ،وادى ذلك خلف�ض االمرا�ض ووفيات االمهات واالطفال.
وقال م�ساعد التمري�ض حممود �صالح"ان العيادة تقدم خدمات رعاية
االمومة والطفولة والتطعيم  ،وان م�ستخدمي العيادة يف ارتفاع م�ستمر
نتيجة ان�شطة التوعية ال�صحية ،داعيا حلل نق�ص الغرف واملعدات
�رس يعا .
وتقدم عيادة روبروبيا اخلدمات ملناطق حمفيد وعربيتو وحدا�س
مبديرية فرو.

�سريالنكا :قائد ال�شرطة يتهم الرئي�س بالتق�صري يف �إحباط تفجريات الف�صح

طعن قائد ال�رشطة يف �رسيالنكا
بوجيت جايا�سوندارا �أمام املحكمة
العليا ب�إقالته من من�صبه ،حمم ً
ال
الرئي�س مايرثيباال �سريي�سينا
م�س�ؤولية خلل يف عمل �أجهزة الأمن،
�سبق تفجريات �أحد الف�صح التي نفذها
انتحاريون من "جماعة التوحيد
الوطنية" الإ�سالمية يف �(21أبريل)،
وا�ستهدفت فنادق وكنائ�س موقعة
 258قتيالً.
و�أ�شار جايا�سوندارا يف طعنه �إىل
غياب خطر يف التوا�صل بني �أجهزة
الأمن ووكالة اال�ستخبارات يف
�رسيالنكا ،علم ًا ان جميعها ب�إمرة
الرئي�س .و�أكد �أنه تلقى عام 2018
�أوامر من جهاز ا�ستخبارات الدولة،
بوقف التحقيق حول مت�شددين

واتهم مدير جهاز ا�ستخبارات
الدولة ب�أنه مل يتعامل بجدية
مع معلومات ا�ستخباراتية
�سلّمتها الهند �إىل �رسيالنكا،
حمذرة من هجوم و�شيك تخطط
له تلك اجلماعة .و�أ�ضاف �أنه
بادر �شخ�صي ًا ب�إبالغ م�س�ؤولني
يف ال�رشطة ،على رغم امتناع
جهاز ا�ستخبارات الدولة عن �إبالغ
ال�رشطة بهذا التحذير.
وجمدت مهمات جايا�سوندارا،
ُ
حتمل امل�س�ؤولية يف
بعدما رف�ض
ّ
جتنّب الهجمات ،واخللل يف �أجهزة
الأمن .و�أعلن رف�ضه من�صب ًا ديبلوما�سي ًا

قال م�س�ؤول �أمريكي �أول �أم�س االحد،
�إن وزارة الدفاع "البنتاغون" �أبلغت
البيت الأبي�ض ب�أنه ال جمال لت�سيي�س
اجلي�ش الأمريكي و�سط جدل ب�سبب
�إر�سال م�س�ؤولني توجيها للبحرية
الأمريكية ب�إبعاد ال�سفينة "جون �إ�س.
مكني" عن الأنظار �أثناء �إلقاء الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب خطابا يف
اليابان يف الآونة الأخرية..
وكان املكتب الع�سكري بالبيت
الأبي�ض �أ�صدر توجيها للأ�سطول
اخلام�س التابع للبحرية الأمريكية
بتخفيف مدى ر�ؤية ال�سفينة احلربية
التي حتمل ا�سم مناف�س ترامب
ال�سيا�سي ال�سابق �أثناء �إلقاء ترامب
كلمته يف اليابان الأ�سبوع املا�ضي.
ورغم عدم تنفيذ هذا التوجيه بعد
�أن اكت�شف م�س�ؤولون كبار بالبحرية
هذا الأمر ،ف�إن هذه الواقعة تثري
ت�سا�ؤالت ب�ش�أن ت�سيي�س اجلي�ش
الأمريكي الذي يعترب بعيدا عن
ال�سيا�سة.

وقال املتحدث با�سم البنتاغون
اللفتنانت كولونيل جو بوت�شينو يف
بيان "الوزير (باتريك) �شاناهان طلب
من رئي�س الأركان التوا�صل مع املكتب
الع�سكري بالبيت الأبي�ض وت�أكيد �أمره
الر�سمي بعدم ت�سيي�س وزارة الدفاع".
و�أ�ضاف "رئي�س الأركان �أفاد ب�أنه �أكد
هذه الر�سالة".
وت�صاعدت املخاوف من ت�سيي�س
اجلي�ش الأمريكي يف عهد ترامب .فقد
�ألقى الرئي�س الأمريكي عددا من اخلطب
ال�سيا�سية �أمام ع�سكريني ،كما انخرط
اجلي�ش يف مهمة على امتداد احلدود
مع املك�سيك و�صفها بع�ض املنتقدين
ب�أنها حيلة �سيا�سية ال �رضورة وفقا
ملقت�ضيات الأمن القومي.
ودفع هذا اجلدل �شاناهان القائم
ب�أعمال وزير الدفاع الأمريكي ب�أن
يطلب من رئي�س الأركان حتري ما
حدث .وقال �شاناهان لل�صحفيني
الأحد� ،إنه بعد االطالع على احلقائق،
ف�إنه ال يعتزم تكليف مفت�ش عام

ا�سالميني ،بينهم نا�شطون يف
"جماعة التوحيد الوطنية".

قدم ا�ستقالته.
ُعر�ض عليه ،يف حال ّ
ويتهم جايا�سوندارا �سريي�سينا
ب�أنه و�ضعه يف الواجهة ،منذ الأزمة
ال�سيا�سية التي ن�شبت اخلريف
املا�ضي بينه وبني رئي�س احلكومة
رانيل ويكرميي�سينغي

البنتاغون يحذر البيت الأبي�ض من "ت�سيي�س اجلي�ش الأمريكي"

بالتحقيق يف هذه الواقعة.
وقال �شاناهان ل�صحفيني مرافقني
له يف زيارته �إىل �سول "ال جمال
لت�سيي�س اجلي�ش".
يف غ�ضون ذلك هون القائم ب�أعمال
كبري موظفي البيت الأبي�ض ميك
مولفاين من �ش�أن الواقعة ،قائال �إن
موظفا �صغريا يف البيت الأبي�ض يعلم
�شعور ترامب جتاه مكني قدم على
الأرجح الطلب �إىل البحرية.
وذكر �شاناهان �أنه حتدث �إىل زوجة
ال�سناتور الراحل مكني ب�ش�أن هذه
الواقعة قبل �أيام لكنه رف�ض الك�شف
عن تفا�صيل عما دار بينهما.
وتابع قائال �إن رئي�س الأركان مل
يكن لديه علم م�سبق بتوجيهات البيت
الأبي�ض ،و�إن بحثا يف الأمر تو�صل
�إىل عدم توجيه �أي ر�سالة بالربيد
الإلكرتوين �إىل �أي من م�س�ؤويل اجلي�ش
ب�ش�أن هذا التوجيه .كما قال ترامب
يوم الأربعاء �إنه مل يكن على دراية
بهذا الطلب.

جتري اعمال بناء �سد بكلفة
اكرث من ع�رشة مليون نقفة يف
عدي حن�س مبديرية لقو عن�سبا
مببادرة ال�سكان بتوظيف اموالهم
و طا قا تهم .
وا�شاد مدير مديرية لقو عن�سبا
ال�سيد /ابرهام حقو�س مبنا�سبة
و�ضع حجر اال�سا�س يف االول
مببادرة ال�سكان
من يونيو،
التي تعك�س وعيهم ،معربا عن
ثقته الكتمال البناء يف الزمن
املحدد له انطالقا من روح العمل
والتفاين التي �شاهدها بداية
ا لعمل .
وقال مدير �ضاحية دبري عدي
حن�س ال�سيد /كتما هاريات

"ان ال�سد امل�شيد يف منطقة
�شان�شوقور دعرو كربو�سي�سهم
يف توفري مياه ال�رشب وال�سقي
والري.
وذكر امل�رشف على العمل
بيطرو�س
ظقاز �آب
املهند�س
بان ال�سد ي�شيد بطول  280مرت
وارتفاع ع�رشة امتار و�سعة اكرث
من  160الف مرت مكعب مياه.
واو�ضح ال�سكان ان منطقة بناء
ال�سد مالئمة للتنمية الزراعية
 ،لكنها مل توظف جيدا ل�شح
املياه.
ويقطن قرية عدي حن�س احدى
قرى مديرية لقو عن�سبا االثنان
والع�رشين  ،حوايل 1800
مواطن.

�صيانة طريق يف امني حيلي
يقوم �سكان قرى عدي قابا وعدي غو�سي وعدي غودئي مبديرية
�إمني حيلي بنفري ل�صيانة طريق طوله  5.5كيلومرت ي�ؤدي من
كدوبعور اىل قراهم.
بدا العمل منت�صف �شهر ابريل  ،واجنز منه حتى ا لأن م�سافة
70%
واو�ضح ال�سكان بان الطريق الرتابي كان يعيق مرور ال�سيارات
يف مو�سم االمطار  ،وي�ؤثر على اعاقة مزاولة حياتهم االجتماعية
واالقت�صادية ،وي�أملون انتفاء هذه امل�شكلة بعد �صيانته.
وا�شار مدير مديرية امني حيلي ال�سيد /ابرهام مكونن اىل بناء
احلكومة طريقا جيدا من الطريق الرئي�سي المني حيلي اىل عدي
بحايالي ،م�شيدا مببادرة ال�سكان.

نفري طالبي وا�سع يف اقليم عن�سبا
قام طالب اقليم عن�سبا بنفري يف احلادي والثالثني من مايو مبنا�سبة
الع�رشين من يونيو العداد حفر �شتول اال�شجار ودفن برك توالد
ا لبعو �ض .
ونظم النفري الطالبي مكتب التعليم يف االقليم يف اطار العملية
التعليمية ،وغر�س روح العمل .
وافاد مكتب التعليم يف االقليم ،وجود اكرث من  80الف طالب يتلقون
التعليم يف  234مدر�سة يف املراحل الثالثة .

مقتل � 5شرطيني �إثر تفجري
�سيارة مفخخة يف �أفغان�ستان

قتل � 5أفراد
ال�رشطة
من
الأفغانية� ،أول
�أم�س الأحد ،يف
�سيارة
تفجري
مفخخة ،بوالية
غزين.
وقال املتحدث
با�سم الوالية،
عارف
حممد
مقرا لل�رشطة و�سط غزين ،تعر�ض لهجوم ب�سيارة
إن
�
أحد،
ل
ا
نوري،
ً
مفخخة.
و�أ�شار �إىل مقتل � 5رشطيني ،ف�ضلاً عن �إ�صابة  4مدنيني و 7عنا�رص من
ال�رشطة بجروح.
املتحدث با�سمها ذبيح
وادعى
الهجوم،
طالبان
حركة
بدورها ،تبنت
ّ
الله جماهد مقتل العديد من �أفراد ال�رشطة يف العملية التفجريية.
من جانب �آخر ،قتل �شخ�ص و�أ�صيب � 17آخرون� ،إثر  3انفجارات
متتالية هزت ،يوم الأحد ،العا�صمة الأفغانية كابول.
و�أو�ضح املتحدث با�سم الداخلية ،ن�رصات رحيمي ،لل�صحفيني �أن
طالبا جامعيني.
التفجري الأول ا�ستهدف حافلة تقل
ً
و�أ�ضاف رحيمي �أن التفجريين الآخرين ،وقعا بعد فرتة وجيزة ،على
مقربة من املكان الذي �شهد التفجري الأول.
و�أ�شار رحيمي �إىل �أن التفجريات �أ�سفرت عن مقتل �شخ�ص و�إ�صابة 17
�آخرين ،بح�سب احل�صيلة الأولية املتوفرة لديه.
وذكر �أن امل�صابني مت نقلهم �إىل امل�ست�شفيات للعالج ،بينما مل تعلن
�أي جهة حتى اللحظة م�س�ؤوليتها عن التفجريات.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

�إ�سرائيل تن�شر منظومة �سرية الكت�شاف ”عمليات“ الفل�سطينيني الفردية

بد�أ اجلي�ش الإ�رسائيلي بن�رش
منظومة �أمنية جديدة ،تهدف للك�شف
عن منفذي العمليات الفردية �ضد
�إ�رسائيليني ،من خالل �إر�سال �إ�شارات
لأجهزة الأمن الإ�رسائيلية.
وبح�سب قناة  i24الإ�رسائيلية،
ف�إن املنظومة التي �أطلق عليها
ا�سم ”اللواء الذكي“ بد�أ اجلي�ش
الإ�رسائيلي يف ن�رشها يف �أجزاء من
ال�ضفة الغربية ،من �أجل اختبارها،
فيما �سيتم تعميمها يف باقي مناطق
ال�سيطرة الإ�رسائيلية.
وقالت القناة �إن ”املنظومة

ال�رسية ،تر�سل تنبيهات
ا�ستخبارية مبا�رشة� ،إىل
�أجهزة الأمن الإ�رسائيلية
ٍ
ثوان،
يف امليدان خالل
وت�ساعدهم يف �إحباط
خ�صو�صا تلك
العمليات
ً
التي ينفذها �أفراد من تلقاء
�أنف�سهم“.
”املنظومة
و�أ�ضافت:
تر�سل معلومات حول امل�شتبه بهم
مبا�رشة �إىل ال�ساعات الذكية التي
يرتديها املقاتلون الإ�رسائيليون
الأمنية
الأجهزة
وتواجه

الإ�رسائيلية� ،صعوبات يف �إحباط
العمليات التي يقوم بها فل�سطينيون
يف ال�ضفة الغربية والقد�س ،كون
هذه العمليات تتم ب�شكل فردي ودون
عمل منظم ميكن لإ�رسائيل اخرتاقه.

اجلي�ش ال�سوري يعرث على كمية كبرية من املتفجرات مبحافظة درعا

عرث اجلي�ش ال�سوري على
كميات كبرية من املتفجرات من
طراز ( )C-4يف حمافظة درعا
( جنوب �سوريا ) وعر�ضها على
و�سائل الإعالم يف �سوريا (ال�سبت
املا�ضي).).
مت العثور على حوايل � 4أطنان من
املتفجرات �شديدة االنفجار من طراز
( )C-4يف منطقة حو�ض الريموك

حمافظة
ريف
يف
درعا  ،وقال اجلي�ش
ال�سوري �إن املتفجرات
�إخفا�ؤها
مت
قد
بوا�سطة امل�سلحني قبل
هزميتهم يف درعا العام
املا�ضي.
زار مرا�سلو وكالة
�أنباء (�شينخوا) حو�ض
الريموك بدعوة من
ال�سوري
اجلي�ش
و�شاهدوا عبوات من املتفجرات
و�ضعت على الأر�ض بعد �أن عرث
عليها اجلي�ش.
وقال �ضابط ع�سكري  ،مل يتم
الك�شف عن ا�سمه  ،لل�صحفيني يف
املوقع �إن اجلي�ش قام باكت�شاف
ذلك نتيجة حلملة تفتي�ش دقيقة
ومب�ساعدة من النا�س يف تلك
املنطقة.

وقال "ي�أتي هذا الإجناز كجزء
من حملة التطهري التي قامت بها
ال�سلطات املخت�صة يف املناطق
التي كانت ت�سيطر عليها اجلماعات
الإرهابية ومت حتريرها الحقًا من
قبل اجلي�ش ال�سوري"  ،م�ضيفا
�أن "هذه اجلماعات قد ا�ستخدمت
املواد املتفجرة من ( )C 4-
لت�صنيع ال�صواريخ املحلية ال�صنع
على الرغم من خطرها وتُ �ستخدم
تلك الأ�سلحة يف ا�ستهداف املناطق
الآمنة واملدنيني يف املنطقة
اجلنوبية لإحداث �أكرب قدر من
املواطنني
ملمتلكات
الدمار
".تتمتع درعا ب�أهمية رمزية حيث
كانت مهد احلرب ال�سورية التي
اندلعت عام  2011وكان اال�ستيالء
عليها يف العام املا�ضي مبثابة
ن�رص كبري للجي�ش ال�سوري رمزيا
وع�سكريا.

�أعلن حزب "حتيا تون�س" الذي
ت�أ�س�س خالل العام احلايل ،انتخاب
رئي�س الوزراء يو�سف ال�شاهد
رئي�س ًا له ،م�ؤكد ًا توقعات بتزعمه
للحزب قبل �أ�شهر قليلة من انتخابات
برملانية ورئا�سية
وي�ضم احلزب عدد ًا من الوزراء يف
حكومة ال�شاهد ونواب ًا يف الربملان.
ويقول قياديون يف احلزب �إن الهدف
"مناف�سة حزب النه�ضة يف االنتخابات
واحل�صول على �أغلبية مريحة" متكنه
من امل�ضي يف اال�صالحات االقت�صادية
املعطلة.
وي�أتي �إعالن احلزب اجلديد بعد
�أ�شهر من اخلالفات بني قيادات "حزب
نداء تون�س" الذي يقوده جنل الرئي�س
الباجي قائد ال�سب�سي.
وان�ضم اىل احلزب اجلديد ع�رشات
النواب امل�ستقيلني من "حزب نداء

تون�س" وامل�ست�شارين يف البلديات،
متهمني حافظ قائد ال�سب�سي جنل
الرئي�س التون�سي ب�أنه ي�سعى �إىل
خدمة م�رشوعه ال�شخ�صي.
وقالت م�صادر �سيا�سية لـ"رويرتز"
�إن ال�شاهد ال ينوي اال�ستقالة من من�صبه
كرئي�س للوزراء بعد انتخابه زعيم ًا
لـ"حتيا تون�س" .ويقود احلكومة
ائتالف من العلمانيني و"حركة
النه�ضة" الإ�سالمية املعتدلة ،لكن
االئتالف �أ�صبح ه�ش ًا ويواجه العديد
من ال�صعوبات يف مترير �إ�صالحات
يطالب بها املقر�ضون الدوليون.
وحظيت تون�س ب�إ�شادة وا�سعة
من الغرب باعتبارها النجاح
الدميوقراطي الوحيد الذي حققه
"الربيع العربي" بعدما �أطاحت
االحتجاجات بالرئي�س زين العابدين
بن علي عام  ،2011من دون �إثارة

ا�ضطرابات عنيفة مثل التي �شهدتها
�سورية وليبيا.
لكن منذ العام � ،2011أخفقت ت�سع
حكومات يف حل امل�شاكل االقت�صادية
التي تعاين منها تون�س والتي ت�شمل
ارتفاع معدل الت�ضخم والبطالة،
ف�ض ً
ال عن نفاد �صرب املقر�ضني مثل
�صندوق النقد الدويل الذي يح�ض
تون�س على ت�رسيع �إ�صالحاتها
خلف�ض العجز.
وت�سعى القوى العلمانية �إىل
تكوين جبهة قوية ملناف�سة "حزب
النه�ضة" ،وهو �أقوى حزب وتر�شحه
ا�ستطالعات الر�أي املحلية للفوز يف
االنتخابات املقبلة.

لل�صني لكي تنخرط ب�شكل
�إيجابي مع املنطقة وما
وراءها .هذا هو �سبب �أننا
م�شاركون ن�شطون .على �سبيل
املثال ،نعمل مع البنك الدويل
لتدعيم االرتباطية املالية
وارتباطية البنية التحتية،
وندعم دعم اخلدمات املهنية
والقانونية لدول احلزام
والطريق".
و�أ�ضاف "ن�شارك ال�صني يف تطوير
املمر الربي-البحري التجاري
الدويل اجلديد الذي يربط غرب
ال�صني بجنوب �رشق �آ�سيا يف �إطار
مبادرة االرتباطية ال�صني�-سنغافورة
ت�شونغت�شينغ))".
وبح�سب يل ،يجب �أن تكون
مبادرة احلزام والطريق "منفتحة
و�شاملة" ،ويتعني �أن ت�ساعد ال�صني
يف االندماج مع العامل .و"يتعني �أن
تعزز النتيجة النهائية العوملة وال

تق�سم العامل �إىل �ساحات نفوذ� .أ�ؤمن
ب�أن ال�صني تقدر هذا".
وحتدث �أي�ضا ب�ش�أن �إ�صدار وزارة
املالية ال�صينية �إطار للقدرة على
حتمل �أعباء الديون للدول امل�شاركة
يف مبادرة احلزام والطريق يف
� 25أبريل ،و�أ�شار �إىل بيان القادة
ال�صينيني ب�ش�أن مبادرة حزام وطريق
"منفتحة وخ�رضاء ونظيفة" يف منتدى
احلزام والطريق الثاين للتعاون
الدويل يف بكني.
وقال يل "�سيكون االختبار يف ذلك
هو كيفية تطبيق هذه الت�رصيحات،
ولكنها خطوات على امل�سار
ال�صحيح".
وتعقد القمة املعروفة ر�سميا
با�سم "قمة �آ�سيا للأمن" وتنظم
�سنويا من قبل مركز البحوث
الربيطاين ،املعهد الدويل للدرا�سات
اال�سرتاتيجية ،وحكومة �سنغافورة
منذ عام .2002

حزب "حتيا تون�س" ينتخب ال�شاهد ً
رئي�سا له

العدد ()158

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

العراق حري�ص على االبتعاد عن �سيا�سة املحاور

�ستقبل
ا
الرئي�س العراقي
برهم �صالح يف
ق�رص ال�سالم يف
القائم
بغداد
باعمال ال�سفارة
االمريكية لدى
جوي
العراق
هود.
بيان
ووفق
ا لر ئا �سة
العراقية ن�رشته وكالة االنباء العراقية (واع) ،جرى خالل اللقاء "مناق�شة �آخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية على ال�صعيدين االقليمي والدويل" .ونقل البيان عن �صالح
تاكيده "حر�ص العراق على اتباع احلوار البناء يف معاجلة االزمات يف املنطقة
واالبتعاد عن �سيا�سات احلروب واملحاور" ،م�شري ًا اىل ان "موقف العراق جتاه
ازمات املنطقة منطلق من االلتزام ب�سيا�ساته الوطنية وم�صلحته العليا" ،داعي ًا
اىل �رضورة "جتنب العراق �آثار ال�رصاعات واالزمات وفق م�صاحله الوطنية يف
اال�ستقرار واالزدهار" .و�شدد على �رضورة "ت�أ�سي�س نظام اقليمي م�ستقر مبني على
منظومة االمن امل�شرتك واحرتام ال�سيادة وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية،
مبين ًا اهمية بناء عالقات متوازنة مع جميع الدول على ا�سا�س احرتام ال�سيادة
وامل�صالح املتبادلة".
كما جرى خالل اللقاء الت�أكيد على عمق العالقات الثنائية بني العراق
والواليات املتحدة ,و�رضورة تعزيزها مبا ي�ضمن امل�صالح امل�شرتكة بني
البلدين ويحقق تطلعات ال�شعبني ال�صديقني.

اجلزائر :املجل�س الد�ستوري يعلن ا�ستحالة �إجراء االنتخابات الرئا�سية يف موعدها

�أعلن املجل�س الد�ستوري
اجلزائري �أول �أم�س الأحد
ا�ستحالة �إجراء االنتخابات
الرئا�سية يف موعدها املقرر
يف (4يوليو) املقبل ،على
رغم ت�أكيد اجلي�ش مرار ًا على
�أهمية �إجرائها يف موعدها،
باعتبارها و�سيلة خلروج البالد
من �أزمتها ال�سيا�سية .و�أو�ضح املجل�س �أنه رف�ض ملفي الرت�شح املودعني لديه
خلو�ض ال�سباق الرئا�سي الأول بعد ا�ستقالة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
يف (�أبريل) املا�ضي� ،إثر احتجاجات �شعبية دامت عدة �أ�سابيع .ويتعلق �أمر
امللفني باملر�شحني عبد احلكيم حمادي وحميد طواهري.
و�أكد املجل�س يف بيان �أنه اجتمع خالل الأيام الثالثة الأخرية لبحث ملفات
الرت�شح ،م�شري ًا �إىل �أنه خل�ص �إىل رف�ض ملفي الرت�شح لديه وا�ستحالة تنظيم
االنتخابات يف موعدها.
و�أ�ضاف" :يتعينّ تهيئة الظروف املالئمة لتنظيمها و�إحاطتها بال�شفافية
واحلياد ،لأجل احلفاظ على امل� ّؤ�س�سات الد�ستورية التي تمُ كن من حتقيق
تطلعات ال�شعب ال�س ّيد" .وتابع" :يحق لرئي�س الدولة ا�ستدعاء الهيئة
االنتخابية من جديد وا�ستكمال امل�سار االنتخابي حتى انتخاب رئي�س
اجلمهورية و�أدائه اليمني الد�ستورية".
وكان املجل�س �أعلن �أنه �سيف�صل "يف �صحة ملفي الرت�شح وفق �أحكام الد�ستور،
والقانون الع�ضوي املتعلق بنظام االنتخابات والنظام املحدد لقواعد عمل
املجل�س الد�ستوري".
وينق�سم ال�شارع اجلزائري ب�ش�أن االنتخابات الرئا�سية املقبلة ،بني فريق
م�ؤيد يرى �رضورة �إجرائها يف موعدها تخوف ًا من "الفراغ الد�ستوري" عقب
انتهاء والية الرئي�س املوقت عبد القادر بن �صالح يف  9متوز ،وفريق معار�ض
يعتقد �أنها لن تثمر �سوى عن "رئي�س ال يحظى بدعم ال�شعب".

رئي�س وزراء �سنغافورة يدعم مبادرة احلزام والطريق

قال رئي�س وزراء �سنغافورة يل
ه�سني لونغ هنا (اجلمعة املا�ضي)
�إن �سنغافورة تدعم مبادرة احلزام
والطريق ،التي اقرتحتها ال�صني،
وا�صفا �سنغافورة والدول الأخرى
يف منطقة �آ�سيا-البا�سيفيك ب�أنها
"م�شاركة ن�شطة".
و�أدىل يل بهذه الت�رصيحات خالل
كلمته املهمة يف مرا�سم افتتاح حوار
"�شانغريال" الـ 18الذي يبد�أ اليوم
اجلمعة وي�ستمر حتى الأحد.
وقال "نرى املبادرة �آلية بناءة

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

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
نورة عثمان حممد
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

اال�ستقالل وجتلياته الإيجابية على التطور التعليمي يف �إرتريا
�إعداد الأ�ستاذ /حممد �صالح �سليمان
لقد و�ضعت احلكومة الآرترية التعليم يف
مقدمة �أولوياتها بعد اال�ستقالل مبا�رشة
باعتباره جمال اليقبل الت�أجيل وال االنتظار لآن
البنية االجتماعية الثقافية قد مت ت�شويهها
بل وتزويرها يف عهود اال�ستعمار الطويلة
واملختلفة التي توالت على �إرتريا  ،وبعد
ح�صول �إرتريا على ا�ستقاللها يف العام 1991
 ،ومع اطاللة عهد جديد من حياة ال�شعب
الأرتري  ،و�ضعت �سيا�سات تعليمية وا�سعة
وطموحة ت�شمل كافة امليادين بهدف تطوير
وتعزيز و�إغناء التجارب ال�سابقة التي متت
يف فرتة الكفاح امل�سلح يف هذا احلقل الهام
( جمال التعليم ) � ،آخذة يف االعتبار التعدد
والتنوع لطبيعة ال�شعب الأرتري ،
لقد اهتمت احلكومة الأرترية ومنذ فجر
التحرير بن�رش التعليم احلديث بني املواطنني
 ،و�أدركت ما ميثله من الأهمية الكبرية يف
تطوير وتنمية البالد  ،وب�أن الوعي العلمي
مرتبط �إىل حد كبري بالوعي الوطني ،
لأنه بب�ساطة �أن الإن�سان املتعلم هو الذي
يعي ويعمل مل�صلحة وطنه و�شعبه و�أ�رسته
فهما �أمران متالزمان  ،وهذا هو مايعرف
بالوعي العلمي ونق�صد به ا�ستخدام العلم
ملنفعة الإن�سان ولي�س لهالكه ،فاملواطن
امل�سلح بالعلم والوعي الوطني �أف�ضل بكثري
من املواطن م�سلوب االرادة والذي يعاين
من الفراغ الثقايف  ،وهنا البد من توعية
ال�شعوب وخا�صة ال�شباب ملعرفة جانبي
العلم ال�ضار والنافع من خالل املناهج
التعليمية  ،وعليهم �أن يفهمو ب�أنه لي�ست
كل العلوم مفيدة  ،فالعلم والتكنولوجيا
احلديثة �سالح ذو حدين  ،باال�ستفادة مما
هو مفيد وحماولة جتنب ماهو �ضار منه ،
وا�ستخدامه بعقالنية  ،كما �أنه هو الذي
جعل الب�رش تعي�ش املدنية احلديثة وتركب
الطائرة وال�سيارة وتتحدث �إىل من هو يف
قارات �أخرى. .........
كما و�ضعت احلكومة �أ�سا�سا متينا لتطور
البالد العلمي يف عامل اليوم الذي �أ�صبح
ي�ستخدم يف احلرب والتدمري وت�ضليل
ال�شعوب وجعلها تقف مكتوفة الأيدي لي�س
فقط الأ�سلحة الفتاكة و�أ�سلحة الدمار ال�شامل
كما يطلق عليها التي تدمر ب�شكل مادي  ،بل
�إن الأ�سلحة التي ت�ؤثر على الإن�سان معنويا
وعقليا ونف�سيا �أ�صبحت الأكرث ا�ستخداما
والأ�سهل يف تكاليفها .
حيث الت�أثري على الروح املعنوية لل�شعوب
وخا�صة ال�شباب الذين �أ�صبحو الهدف الأول
لو�سائل االعالم  ،قبل القيام ب�أي عمل مدين
�أو ع�سكري  ،فهي �أ�صبحت الأكرث ا�ستخداما
والأكرث قوة وت�أثريا يف حالتي ال�سلم �أو
احلرب  ،و�أن �آلة احلرب النف�سية �أ�صبحت
ت�ستخدم فيها ب�شكل رئي�سي الأجهزة والو�سائل
الإعالمية  ،والتكنولوجيا احلديثة  ،ولهذا
مت و�ضع منهج تعليمي متكامل  ،ومن �أهم
الأهداف التي مت و�ضعها من قبل احلكومة
الأرترية لتحقيق ما ذكرناه �آنفا من املعايري
العلمية يف التعليم الآتي -:
 1توفري الو�ضع الذي من �ش�أنه تهيئةاملناخ للنمو والتطور للن�شئ قبل املرحلة
االبتدائية .
 2توفري وت�أمني التعليم اال�سا�سيوااللزامي جلميع املواطنني حتى ال�صف
الثامن  3- .تطوير وتعزيز التعليم املهني
يف التعليم الثانوي  4- .ا�ستئ�صال الأمية
من البالد � 5- .إيجاد وتوفري تعليم خا�ص
للمعاقني � 6- .إتاحة فر�ص التعليم للمقاتلني
امل�رسحني  7- .جعل التعليم يف �إرتريا
مزيجا من املركزية واالمركزية  8- .العمل

على تقوية العالقة بني
امل�ؤ�س�سات التعليمية
واملجتمع املحلي عرب
تعزيز دور املجتمع يف
�إدارة و�إقامة املدار�س
 9- .العمل على مد
ج�سور التعاون مع
وبلدان
دول اجلوار
�أخرى يف حقل التعليم
على �أ�سا�س الثقة
املتبادلة .
ولو حاولنا تلخي�ص
ما �سلكته القوى
اال�ستعمارية املختلفة
ب�ش�أن التعليم والثقافة
يف �إرتريا خلل�صنا �إىل
الآتي -:
�صحيح �أن عدد
املدار�س وعدد الطالب
قد ازداد  ،ومت تطوير
املنهاج الدرا�سي �إىل
مدى معني يف ظل تلك
الأنظمة اال�ستعمارية ،
ولكن النظام التعليمي
ككل كان فا�شال � ،أن
التعليم يف ظل تلك
الآنظمة اال�ستعمارية
ا�ستخدم ك�أداة من
�أدوات حتطيم القيم
واملعايري
واملثل
االجتماعية التي كانت
�سائدة وكعامل معيق
االجتماعي
للتقدم
واالقت�صادي للأرتريني
 ،وقد د�أبت هذه
القوى اال�ستعمارية
على تر�سيخ وجتذير
مفاهيمها وقيمها اال�ستعمارية على ال�شعب
املقهور  ،والنظام التعليمي الذي �ساد يف
فرتات االحتالل قد خلق فجوة وانق�ساما خطريا
بني املواطنني على �أ�سا�س الدين و القومية
واالقليم واجلن�س  ،....و�أدى كل ذلك �إىل
فقدان الأرترين الثقة ب�أنف�سهم وخلق لديهم
اح�سا�سا بالنق�ص جتاه ثقافتهم الوطنية ،
من املهازل
و�إليكم �صورا �أخرى
واالنتهاكات التي ارتكبها اال�ستعمار االثيوبي
يف جمال التعليم يف ال�سطور التالية -:
التعليم �أثناء اال�ستعمار الأثيوبي ( 1961-
)1991
تعترب فرتة اال�ستعمار االثيوبي من ا�سو�أ
الفرتات اال�ستعمارية من جميع النواحي
احلياتية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
 .....مبا يف ذلك التعليم  ،كنتيجة
النتهاك احلكومة االثيوبية الو�ضع الفيدرايل
الذي ظهر فيه اجتاها �إيجابيا نحو التعليم ،
ولذلك مل تفلح الربامج التعليمية الطموحة
يف النجاح  ،و�أي حماولة للتح�سني قامت
بها القوى الوطنية الأرترية قوبلت بالقمع
والقهر ومزيد من الت�سلط .........الخ .
وقد ا�ستهدفت ال�سيا�سة التعليمية لال�ستعمار
االثيوبي خا�صة يف العهد االمرباطوري �إىل
تثبيت الوجود اال�ستعماري االثيوبي لإرتريا
ومتجيد املا�ضي االمرباطوري من خالل
املنهج التعليمي حر�صا منه على تلقني
الن�شئ االرتري بطوالت وتاريخ االمرباطورية
االثيوبية املزعومة  ،على ح�ساب املواد
العلمية والأكادميية  ،والعمل لإختالق
املربرات لربط البالد ودجمها بالإمرباطورية
االثيوبية  ،واتبعت لتحقيق ذلك الآتي -:
 1حارب اال�ستعمار الأثيوبي اللغتنيم�ستخدمتني
اللتني كانتا
الوطنيتني

يف �إريرتيا وهما العربية
يف التعليم
والتجرينية”التغرنية” ،وفر�ض مكانهما
اللغة الأمهرية كلغة تعليم ومعامالت وتوظيف
.
 2مت جمع املناهج الدرا�سية التيكتبت باللغة العربية واللغة التقرينية ،
و�إلغائها يف املخازن  3-مت �إحالل اللغة
الأمهرية حمل اللغة العربية واللغة التقرينية
4كو�سيلتني للتدري�س يف املدار�س
قطعت امليزانية التي كانت خم�ص�صة للحكومة
التعليمية
الأرترية اخلا�صة باخلدمات
 5قامت ال�سطات التعليمية اال�ستعماريةبطرد �أعداد كبرية من املعلمني واالداريني
التعليميني الأرتريني ومت ا�ستبدالهم مبعلمني
و�إداريني تعليميني اثيوبيني  .تزييف احلقائق
التاريخية ل�صالح االدعاءات االثيوبية يف
املنهج والأن�شطة التعليمية املختلفة .
ونتيجة لهذه اال جراءات التع�سفية فقد
�أغلقت مدار�س كثرية من غري فتح مدار�س
بديلة لها  ،ولذلك حتولت �أعداد كبرية من
املعلمني �إىل قائمة العاطلني عن العمل
وزيادة الذين و�صلو �إىل �سن الدرا�سة وفوات
عمر الدرا�سة عنهم  ،والذين زادت �أعدادهم
باطراد  ،وهكذا �أ�صبح من غري امل�ستطاع
اال�ستجابة ملطالب الن�شئ  ،واملحظوظون
منهم الذين وجدو فر�ص التعليم كان عليهم
دفع ر�سوم الت�سجيل واالمتحانات و�رشاء
اللوازم املدر�سية ال�رضورية ودفع قيمة
معينة من �أ�سعار الكتب املدر�سية  ،.وكذلك
ر�سوم الزي املدر�سي .....الخ .
ولذلك واجه التالميذ من �أبناء الفقراء يف
االلتحاق بالتعليم املحدود �أ�صال يف مناطق
معينة داخل املدن الكبرية فقط م�شكلة  ،و�إذا
مل يدفع التلميذ هذه املبالغ مل يكن ي�سمح له

بالت�سجيل يف تلك املدار�س يف ال�سن الدرا�سية
املطلوبة � ،أما �أوالئك الذين ا�ستطاعو التغلب
على كل تلك العقبات فقد كانو يواجهون
مناف�سة قذرة وغري عادلة يف احل�صول على
النجاح يف تلك املدار�س وللبقاء فيها ،
وبعد �سقوط نظام االمرباطور هيلي �سال�سي
و�صعود نظام الدرق �إىل ال�سلطة يف اثيوبيا ،
فقد وا�صل احلرب �ضد �إرتريا وزادها ت�صعيدا
و�رضاوة  ،وكنتيجة لهذا الت�صعيد الع�سكري
مل تتمكن تلك املدار�س على عالتها من �أداء
وظيفتها التدر�سية الرتبوية بطريقة طبيعية
 ،ويف الواقع كان عدد كبري من هذه املدار�س
�إما �أغلق �أو حتول �إىل ثكنات ع�سكرية للجي�ش
االثيوبي � ،صاحبه تدين امل�ستوى النوعي
للطالب بفعل العالقة ال�سيئة بني املعلمني
واالدارات وال�سيا�سات التعليمية املنحازة
لثقافة امل�ستعمر  ،التي مل تكن تهتدي
بالأ�س�س االرتبوية مع املعلمني والطالب
 ،وقد انتهكت كرامة املعلمني والطالب ،
وكان الهدف من االمتحانات هو اختيار عدد
قليل من بني الذين يحرزون درجات عالية
لتهجريهم �إىل اثيوبيا حتى اليفكرو يف حترير
�إرتريا ويعو بق�ضية بالدهم والقيام بتعبئتهم
�ضد بالدهم وجعلهم يتبنون �سيا�سة امل�ستعمر
وت�أييد ادعاءاته ب�أن ارتريا هي جزء اليتجز�أ
من اثيوبيا  ،واجلدير بالذكر �أنه قد تعر�ض
الكثري من الطالب الذين واجهو تلك ال�سيا�سات
الرعناء لل�سجن والقمع والتعذيب �أو القتل
ب�سبب اتهامهم بالن�شاط ال�سيا�سي  ،ويف هذا
ال�سياق مل ترتك احلكومة االثيوبية و�سيلة �إال
وا�ستخدمتها حتى حتدث التخلف والتقهقر
واجلهل  ،وقامت ب�إعاقة عملية التنمية
االقت�صادية التي بد�أت يف العهدين االيطايل
والربيطاين يف �إرتريا .
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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.

زواج ثالثة توائم متطابقة يف يوم
واحد االمر الذي حري عر�سانهن!!

يف حدث تاريخي تزوجت
ثالثة توائم متطابقة يف يوم
واحد واخرتن نف�س ف�ستان
الزفاف لإطاللة ليلة العمر،
الأمر الذي جعل العر�سان يف
حرية وقلق من اخللط بني
العرو�س والأخرى.
اختارت الأخوات الثالثة
نف�س ف�ستان الزفاف ونف�س
ت�رسيحة ال�شعر واملكياج،
مع الإختالف يف باقة الورد
كتفي
على
والتفا�صيل
الف�ستان.

راكبة تعيق �إقالع طائرة حتى ت�ستكمل ابنتها الت�سوق

�أخرت رحلة متوجهة �إىل ال�صني
بعد �أن حاولت امر�أة �إعاقة �إقالع
الطائرة ومنعها من املغادرة بهدف
انتظار ابنتها التي كانت تتب�ضع يف
ال�سوق احلرة ،ح�سب مزاعم �أحد
الركاب.
وكان مقررا �أن تغادر الطائرة
التابعة ل�رشكة “”Spring Airlines
من بانكوك �إىل �شنغهاي يف ال�ساعة
� 3:30صباحا ،لكنها توقفت ملدة
ن�صف �ساعة عندما حاولت �إحدى
الراكبات منع طاقم الطائرة من �إغالق الباب.
وقام م�سافر �آخر يدعي �أنه كان على منت الرحلة ذاتها بتحميل لقطات للحادث ،والتي تظهر
ركابا حمبطني يقفون ويتجادلون مع طاقم الطائرة بينما جتل�س املر�أة املعنية على الأر�ض خارج
الطائرة.
و�رصح متحدث با�سم “ ”Spring Airlinesل�صحيفة “ديلي ميل” ب�أن الراكبة ا�ستقلت الطائرة ولكنها
حاولت منع مدير املق�صورة من �إغالق باب الطائرة.
ويزعم �أن ابنتها ت�أخرت لأنها كانت تت�سوق ،وات�صلت ب�رشطة املطار ،مطالبة باالنتظار لأنها
ُ
خ�ضعت لفح�ص م�شرتياتها.
و�أقلعت الرحلة �أخريا تاركة امل�سافرتني يف املطار برفقة احلقائب وامل�شرتيات ،وهبط 160
م�سافرا ،كانوا على منت الطائرة ،يف مطار �شنغهاي بودونغ الدويل يف ال�ساعة � 9.14صباحا� ،أي
بت�أخري �أكرث من �ساعة عن املوعد املحدد

� /أ�سماء

�إعداد

هلل �صالح
عبدا

بلدة تعاقب �سكانها على النميمة
والقيل والقال يف الأماكن العامة

يف حماولة ملنع انت�شار ال�شائعات ،منعت
بلدة فلبينية تبعد حوايل  200كيلو مرت
�شمال مانيال ،النميمة مبوجب قانون حملي
جديد يهدف �إىل منع انت�شار ال�شائعات داخل
املجتمع.
ومبوجب قانون ر�سمي ،حظرت ال�سلطات
يف بلدة بينالونان النيمية ،وخ�ص�صت عقوبة
جمع القمامة من �شوارع البلدة ملن تثبت
عليه تهمة التحدث عن �شخ�ص �آخر ب�شكل
�سلبي �إ�ضافة �إىل دفع غرامة تبلغ  4دوالرات

�أمريكية.
وي�أتي ذلك القرار بهدف
جعل النا�س يتحملون
امل�س�ؤولية عن الأ�شياء
التي يقولونها ،مبا يف
ذلك التحدث عن العالقات
ال�شخ�صية ل�سكان البلدة �أو
�أحوالهم املادية.
وعلى الرغم من �أن القانون
اجلديد قد يبدو غريباً� ،إال
�أن ال�سلطات بد�أت بتطبيقه
بالفعل وخ�ضع الكثري من الأ�شخا�ص للغرامة
املالية وجمع القمامة كعقاب على القيل
والقال يف الأماكن العامة.
وعادة ما يتم تنفيذ احلملة على انت�شار القيل
والقال وال�شائعات خالل ف�صل ال�صيف الذي
يعترب �أ�سو�أ وقت يف ال�سنة ملثل هذا ال�سلوك،
حيث جترب احلرارة ال�سكان املحليني على
التجمع يف الظل والتحدث فيما بينهم عن
�أ�شياء كثرية مت�س �سمعة الآخرين

عجوز حتقق حلمها وت�صبح عار�ضة �أزياء
احتفلت بيت هاويت بذكرى ميالدها الثمانني
ببداية م�سرية عمل جديدة.
وقالت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �إن
بيت هاويت توجت عامها الثمانني بانطالقة
مهنية جديدة ،حيث مل مينعها تقدم العمر من
�أن ت�صبح عار�ضة �أزياء.
ووقعت العجوز ،التي كانت ت�شتغل �أ�ستاذة
وتقاعدت قبل � 10سنوات ،عقدا مع �رشكة
" "MOT Modelsلت�صميم وعر�ض الأزياء يف
لندن.
وذكرت هاويت "هذا �أمر ال يو�صف وال ي�صدق ..لطاملا كان حلمي �أن �أ�صبح عار�ضة �أزياء ،لكنني
مل �أكن �أعتقد �أنني �س�أدخل هذا املجال يف هذا العمر".
وتابعت "مل يكن العمر �أبدا هاج�سا بالن�سبة يل ،ف�أنا �أعي�ش اللحظة ،وها �أنا الآن �أفتح �صفحة
جديدة يف كتاب حياتي".
وكانت هاويت ،منذ �شبابها ،حتلم ب�أن ت�صبح يف يوم من الأيام عار�ضة �أزياء ،حيث قالت "حلمي
هذا بد�أ عام � ،1950أي �أنه حتقق بعد نحو � 69سنة من االنتظار".
ي�شار �إىل �أن عدد عار�ضات الأزياء ،اللواتي تزيد �أعمارهن عن  50عاما ،ارتفع خالل �أ�سابيع
املو�ضة يف لندن وميالنو وباري�س الأخرية ،حيث زاد العدد من  5فقط يف ربيع عام � 2016إىل  27يف
ربيع عام .2018
وتبلغ �أكرب و�أقدم عار�ضة �أزياء يف العامل من العمر  90عاما ،وتدعى دافني �سيلفي وتتحدر من
العا�صمة الربيطانية لندن.

�سر زواج طفل �صغري من �شابة جميلة!.

ظهرت جمموعة من ال�صور لطفل خالل
حفل زفافه من �شابة جميلة يف املك�سيك
وت�سببت ال�صور يف جدل كبري ،واعتقد
الكثريين �أن هذا الزواج قد يكون �أمر

طبيعي يف بع�ض دول العامل.
لكن احلقيقة وراء هذه ال�صور تختلف
كثريا ،فالطفل الظاهر يف
عن ذلك
ً
ال�صور هو جوناثان البالغ من العمر
 19عام غري �أنه م�صاب مبر�ض نادر
ت�سبب يف مالحمه ومظهره الطفويل.
ويعاين جوناثان من ا�ضطراب يف
أبدا� ،إال �أنه قرر �أن
النمو فهو ال يكرب � ً
يعي�ش حياته ويتزوج من فتاة �أحالمه
وزميلته يف الدرا�سة.
�أقام جوناثان حفل زفاف يف منطقة
�أكابولكو الريفية يف والية غرييرو
بح�ضور العائلة والأ�صدقاء ،ومت

الزواج وفقًا للقانون املك�سيكي الذي
مينع زواج القا�رص �سواء كان �صبي �أم
فتاة.
وا�ستمر حفل الزفاف ملدة يومني

متتالني ،وت�سببت �صور حفل الزفاف
الغري عادي يف جدل كبري يف املك�سيك
ومت تداول الق�صة عرب و�سائل الإعالم
املحلية.
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تراث وتقاليد وعادات ال�شعب الإرتري �أ�سا�سها الإحرتام املتبادل ،وذلك خلق جمتمع متما�سك
ت�شجع احلكومة الإرترية وتعطي الأولوية حلل النزاعات
واخلالفات بطرق �سلمية عرب اللجان خارج قاعات املحاكم
يف لقاء مع م�س�ؤول فرع ال�شئون
الثقافية والريا�ضة والآثار يف الإقليم
اجلنوبي ،ال�سيد /ابرهام يوهن�س،
حول مفهوم التقاليد والثقافة والآثار,
واهميتها للمجتمعات والدول ،واملهام
واالن�شطة التي يقوم بها الفرع يف الإقليم
اجلنوبي ف�إىل م�ضمون احلوار-:
ترجمة :جمال حممد علي
يف البداية حبذا لو اعطيتنا مفهوم
و تعريف عام عن ما يق�صد بالعادات و
الثقافة و الآثار؟
الثقافة والتقاليد والآثار
هي مو�ضوع كبري و ت�شمل يف
م�ضمونها الكثري من التفا�صيل
�إال انه ميكننا ان نعرفها على
انها ا�سلوب ومنط حياة يتبعه
الب�رش ،فالتقاليد والعادات
هو ا�سلوب تتبعه ال�شعوب
لتنظم حياتها اليومية وحياتها
الإجتماعية ،عرب نظم و�أعراف
ت�ضبط افرادها وجمتمعاتها،
والهدف من درا�ستها هو معرفة
ا�صول ومنبع وماهية تلك القيم
والروابط ،وكذلك التطورات
والتغريات التي املت بها ،كما
ان الثقافة والتقاليد هي قابلة
للتطور والتغري مع مرور الزمن
والع�صور.
اما الآثار فهي تركة االقوام
تاريخهم
تق�ص
ال�سابقة
وثقافاتهم وا�سلوب معي�شتهم،
 ،ونظمهم الإدارية ،ومكاناتهم
الإجتماعية وغريها من تفا�صيل
الأدوات التي
جندها يف
�إ�ستخدموها  ،او يف الر�سومات
واملنحوتات التي تركوها ،
وكذلك يف �شكل قبورهم ،ويف
بقايا ركام مبانيهم وهند�ستها
املعمارية .وكمفهوم عام ف�إن
الثقافة والآثار هي نتاج عمل
ب�رشي ،وال ميكن ان تنف�صل يف
مفهومها العام عن بع�ضها.
الثقافة
عن دور و�أهمية
والعادات والآثار بالن�سبة
للمجتمعات والدول يقول ال�سيد/
ابرهام يوهن�س -:
ترتكز حياة ال�شعوب
واملجتمعات وم�ستقبلها على
ثقافاتها التي كونتها عرب
التاريخ واالزمان من مكنونات
فهو
وتقاليدها،
عاداتها
�سجل تدونه املجتمعات عرب
تاريخها فكلما خطة خطوات
نحو امل�ستقبل ،تعود لتنظر
�إىل اخللف لرتى نقطة البداية
التي �إنطلقت منها يف تدوينات

فالتقاليد
لذا
�سجالتها،
والعادات هي دفعة معنوية،
ومر�آة تنظر �إليها املجتمعات
ليعرفوا من هم حتى ال ين�سوا
ذلك ،ف�إذا فقدت ال�شعوب
واملجتمعات تقاليدها وعاداتها
ال يكون لديها روابط  ،اي انه ال
يكون لديها هوية متلكها لتوثق
فيما
الإجتماعية
الروابط
بينها ،فتدريجيا تتو�سع تلك
الفجوة بينهم ،في�سود بينهم
عدم التعاي�ش فت�شب النزاعات
واحلروب بينهم ،مما ي�ؤدي ذلك
واخريا يف �ضياعهم كمجتمع
مرتابط .فكما ن�شاهد ون�سمع عن
النزاعات واخلالفات من حولنا
وما يحدث لبع�ض ال�شعوب
التي ال ت�ستطيع ان تعي�ش يف
�سلم يف ما بينها ،وذلك النهم
فقدوا اهم �شيئ ميكنه ان يجعل
منهم جمتمع متما�سك ،وهي
الثقافة املوحدة التي تتكون
من التقاليد والعادات والتي
تنمي عالقات جيدة ا�سا�سها
الإحرتام ،فنحنو الإرتريون
ك�شعب �إ�ستطعنا ان نكون
جمتمع موحد وقوي و�صلب،
و بالرغم من قلتنا العددية� ،إال
اننا �إ�ستطعنا ان نهزم من هم
اكرث تعداد�أ وعتاد ًا منا ونلنا
حريتنا و�إ�ستقاللنا بالقوى،
و�إ�ستطعنا كذلك ان ندافع عن
�سيادة ارا�ضينا ووطننا ،وذلك
ي�ؤكد اهمية التقاليد والعادات
التي نعي�ش وفقها ،والتي هي
ا�سا�سنا كمجتع موحد ومرتابط،
لذلك علينا ان ندر�س ونعرف
ما�ضينا ونوثق حا�رضنا بكل
تفا�صيله.
وعندما نقول تقاليد وعادات
ال�شعب الإرتري نق�صد بذلك كل
ما ميلكه ال�شعب الإرتري �ضمن
�أزيائه و�أدواته
ذلك ،مثل
وقوانيينه واعرافه ،ومرا�سم
افراحه واحزانه وديانته،
وكل ذلك يت�أكد �إ�ستمراريته،
بتطويره واملحافظة على لغاته
النها عامل التوا�صل والتفاهم
التي تربط بني الأجيال
املتعاقبة ،فبداية عوامل زوال
و فقدان املجتمعات لهويتها
هي بفقدان اللغة ،ف�إذا ما فقدت
اللغة ينقطع عامل التوا�صل بني
االجيال وبذلك ت�ضعف مقومات
الكثري من العادات والتقاليد
وتنقطع وال تتوارث �إىل االجيال
الالحقة .فالعامل الذي نعي�شه
اليوم فيه قوى تعمل على

ال�شعوب
�إ�ستبدال ثقافات
واملجتمعات املختلفة ،وتفر�ض
عليهم ثقافة اخرى عرب خمتلف
الو�سائل والطرق ،فعلى �سبيل
املثال ،نرى ان معظم الآالت
ندر
املو�سيقية الرتاثية قد
ُ
ا�ستخدامها وحلت حملها �آالت
مو�سيقية حديثة اخرى ،ونحنوا
نعمل على تعريف ال�شباب
ب�آالته املو�سيقية الرتاثية
لي�ستخدمها جنبا �إىل جنب مع
الآالت املو�سيقية احلديثة ،
وندله على ثقافاته املتنوعة من
رق�صات و�آالت مو�سيقية واحلان
وغريها ،فاملهرجان الوطني
يعترب من اهم ال�سبل التي لها
الف�ضل يف ذلك ،فاليوم جند
ان جميع افراد ال�شعب الإرتري
ي�ستطيعوا ان مييزوا اللغات
الإرترية ويعلموا الكثري عن
القوميات الإرترية وتقاليدها
وثقافاتها.
وكما تعترب الآثار تاريخ
يوثق لنا ما�ضي جمتمعنا
الإرتري بكل منعطفات تاريخه
القدمي ،من نظم �إدارية ،ومكانة
�إجتماعية ،وادوات ،وغريها
من دالالت على ان ال�شعب
الإرتري هو �شعب عريق وله
تاريخ وح�ضارات توالت على
مدى التاريخ واالزمنة ،فكلما
قمنا ببحوثات و�إ�ستك�شافات
يف خمتلف مناطق الإقليم جند
بقع �آثرية جديدة ،وخالل هذا
ال�شهر �إكت�شفنا بقعتني �آثريتني
يف الإقليم ،ف�أمامنا الكثري من
العمل الذي علينا �إجنازه يف
هذا ،كما ان مدينة دقمحري
متتلك العديد من االبنية الآثرية
التي تتميز بروعة هند�ستها
املعمارية ونحن على �صدد
القيام ببحوثات يف تاريخ هذه
االبنية.
ويقول ال�سيد /ابرهام يوهن�س،

عن مهام و ن�شاطات فرع ال�شئون
الثقافية والريا�ضة و الآثار يف الإقليم
اجلنوبي-:
يقوم الفرع بالعديد من
املهام والأن�شطة ،ويف الأونة
االخرية تنامت �إمكانياتنا
وكوادرنا الب�رشية واملهنية
حيث انه انتدب �إلينا عدد من
ال�شباب املتخرجني يف جمال
علوم الآثار ،و علوم الأجنا�س
الب�رشية ،ومن براجمنا التي
نقوم بها على نطاق وا�سع هي
�إجراء الدرا�سات والبحوث،
ف�إقليمنا ميتاز بالعديد من
املواقع التاريخية والأثرية،
ناهيك عن املتاري�س ودفاعات
حرب الإ�ستقالل وحرب حفظ
ال�سيادة الوطنية ،مثل جبهة
دقمحري علي تينا مرب� ،إقري
خمل ،و عدي ِ
بقعو  ،فهي مواقع
تاريخية حديثة ،ومن براجمنا
ان جنري بحوثات ودرا�سات يف
جميع تلك املواقع واجلبهات،
فاملواقع التاريخية واالثرية
هي كثرية يف الإقليم ومنها،
قحيتو ،ك�سك�سي ،بلو كلو ،
و مطرا ،و العديد من املواقع
االخرى ،كذلك الإقليم غني
باملواقع الطبيعية اجلميلة
واخلالبة ،وكل تلك عوامل تر�شح
الإقليم ليكون قبلة �سياحية يف
امل�ستقبل القريب� ،إ�ضافة لذلك
من املهام واالن�شطة الثقافية
التي قمنا بها وما زلنا نقوم بها
هي �إثراء الفرقة الفنية ال�شعبية
للإقليم ،وذلك ب�إجراء درا�سات
يف الرتاث ،لتقدمي فن تراثي
عريق ،كما نقوم بتجهيز الفرقة
ال�شعبية بالآالت املو�سيقية
الرتاثية جلميع القوميات
الإرترية ،وت�شارك الفرقة
الفنية يف معظم املنا�سبات
الوطنية وهي من ا�شهر الفرق
للفنون الرتاثية يف الوطن مبا
تقدمه من اعمال فنية تراثية من
رق�صات وعزف واحلان وازياء.
وكما انه يف جمال علوم
ت�شري
الب�رشية
االجنا�س
الدرا�سات بوجود العديد من
مواقع لقبور ،حيث يوجد يف
الإقليم بع�ض املوميات التي
ما زالت يف حالة جيدة ،فكل
تلك املواقع تتطلب منا القيام
بالكثري من البحوث والدرا�سات
العلمية الكثيفة واجلادة وهي
من املهام التي يقوم بها فرعنا،
ومن امل�شاريع امل�ستقبلية و
التي �ستنفذ قريبا هي ت�أ�سي�س

متحف �إقليمي.
عن حل النزاع واخلالف الذي مت
يف االيام القريبة يف املنطقة والذي دام
الكرث من اربعة وثمانون عام بني قريتي
قديل وقوغات ،يقول ال�سيد /ابرهام
يوهن�س-:
من الثقافات التي ميتاز بها
ال�شعب الإرتري والتي تدل عن
مدى حت�رضه ،و�صالبة تقاليده
وتراثه ،وترابطه كمجتمع
موحد ،هي حل النزاعات
واخلالفات القائمة بني االفراد،
والع�شائر والقبائل والقرى،
باعراف وتقاليد يتبعوها
بغ�ض النظر عن مدى عمق هذا
اخلالف او م�سبباته ،فلنزاع
الذي ن�شب بني قريتي قديل
وقوغات منذ قبل اكرث من اربعة
وثمانون عام ،مل ت�ستطع النظم
الإ�ستعمارية املتتالية ان حتل
ذلك اخلالف الذي ن�شب على
خلفية التنازع على ملكية بع�ض
االرا�ضي الزراعية بالرغم من
املحاوالت العديدة التي قامت
به خمتلف اجلهات� ،إال انه وبعد
الإ�ستقالل وت�شجيع احلكومة
الإرترية و�إعطاء االولوية حلل
النزاعات واخلالفات بطرق
�سلمية خارج قاعات املحاكم،
قد مت حل ذلك النزاع من دون اية
تدخالت خارجية فقد قام �سكان
واعيان وجلان �صلح القريتني
بالتفاو�ض واملقاربة ومت حل
هذا النزاع وذلك يدل على مدى
حت�رض ومت�سك ال�شعب الإرتري
برتاثه ،و�إحرتامه لقوانينه
واعرافه التي هي قائمة على
تبادل الإحرتام والتعاي�ش
بال�سلم  ،والتي و�ضعها االجداد
للمحافظة على كيان جمتمعاتهم
متما�سكة ومتح�رضة ،وما زال
ُيعمل بتلك القوانني �إىل يومنا
هذا ،وهي داللة على مدى
منا�سبتها ودوام فاعليتها عرب
االزمان .وحكومتنا منذ عهد
الثورة وبعد الإ�ستقالل عملت
على دوام الرتاث والتقاليد
والعادات لتثبت بها الوحدة
ب�شكل اقوى.
كلمة اخرية
احب ان ا�شكر وزارة الإعالم
بالنيابة عن الإقليم واملدينة
لإعطائها لنا الفر�صة لنحتفل
بعيد الف�صح وذلك على خلفية
حدث حل ق�ضية النزاع التي كانت
قائمة بني قريتي قديل وقوغات،
ليكون العيد عيديني.
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جي كي رولينغ م�ؤلفة روايات هاري بوتر تطرح �سل�سة جديدة �إلكرتونية عن عامل ال�سحر
ت�ستعد جي كي رولينغ ،م�ؤلفة �سل�سلة
روايات هاري بوتر ،لإ�صدار �أربعة
كتب جديدة من ال�سل�سلة ال�شهرية يف
ن�سخة �إلكرتونية ،متيحة الفر�صة
للقراء من �أجل "الغو�ص ب�شكل �أعمق
يف التاريخ الرثي لل�سحر".
ومن املقرر �أن ين�رش موقع بوترمور
( )Pottermoreالتابع للم�ؤلفة الكتب
الأربعة ،وهي لي�ست �أعماال �رسدية،
ومكر�سة لكل تفا�صيل "عامل ال�سحر".
ويتناول كل كتاب جمموعة من
الدرو�س التي يتم تدري�سها يف مدر�سة
"هوغوارت�س" لفنون ال�سحر.
وا�ستوحت امل�ؤلفة الفكرة من معر�ض
�أقامته املكتبة الربيطانية عن هاري
بوتر.
و�ستحمل ال�سل�سلة عنوان "هاري
بوتر :رحلة عرب ،"...وهو م�ستوحى
من كتاب �صوتي بعنوان "هاري

بوتر :تاريخ ال�سحر" ،وهو نف�س
عنوان املعر�ض الذي �أقامته املكتبة
الربيطانية يف عام .2017
وجاء يف بيان من�شور مبوقع امل�ؤلفة
"ا�ستعدوا للغو�ص يف التاريخ احلافل
لل�سحر".
"بالإ�ضافة ال�ستعرا�ض �أ�صول ال�سحر
عرب التاريخ والفنون ال�شعبية،
�ستت�ضمن الكتب الإلكرتونية مالحظات
و�صفحات من خمطوطات ور�سوما
جذابة �شوهدت �سابقا يف معر�ض
(هاري بوتر :تاريخ ال�سحر)".

وي�ستعر�ض �أول كتابني ،واللذان
�سين�رشان يف  27يونيو /حزيران
"الدفاع يف مواجهة فنون الظالم"
وطب
ال�سحرية
و"اجلرعات
الأع�شاب".
�أما الكتابان الثالث والرابع،
اللذان �سوف ين�رشان الحقا ،ف�سوف
ي�ستعر�ضان "العرافة وعلم الفلك"
و"رعاية املخلوقات ال�سحرية".
و�سوف تكون الكتب متاحة على نحو
مبدئي ب�أربع لغات ،هي الإجنليزية
والفرن�سية والأملانية والإيطالية

"عالء الدين" فيلم عاملي ملمثل واعد م�صري املولد يحقق �إيرادات تفوق التوقعات

ال يزال فيلم "عالء الدين" حمتفظا
ب�سحر ق�صته ،ب�شهادة مرتادي ال�سينما
ممن �أقبلوا على م�شاهدته ب�أعداد كربى
يف الأ�سبوع الأول من عر�ض التج�سيد
احلي لن�سخة ديزين الكرتونية التي
�صدرت عام .1992
وا�ستطاع العر�ض الذي يخرجه غاي
ريت�شي �إحراز �أكرث من  86مليون دوالر
يف �أيامه الثالثة الأوىل يف �أمريكا
ال�شمالية.
ومن املتوقع �أن يحرز الفيلم ،ال�صادر
يف عطلة ذكرى �ضحايا احلرب من
اجلنود الأمريكيني 105 ،ماليني
دوالر ،متجاوزا تقديرات �أولية ب�ش�أن
�إحرازه نحو  80مليون دوالر.
و�أبطال الن�سخة اجلديدة هم :ويل
�سميث يف دور اجلنّي الأزرق ،الذي
�أ ّداه ب�صوته يف الن�سخة الكرتونية
الراحل روبني وليامز؛ واملمثل

الكندي امل�رصي املولد مينا م�سعود
يف دور الو�سيم املاكر الذي ي ّدعي �أنه
�أمري ليحظى بالتفات يا�سمني التي
جت�سدها نعومي �سكوت.
ّ
وكانت �رشكة ديزين يف مثل هذا
التوقيت من العام املا�ضي تعاين
�إحباطا من �أداء فيلم اخليال العلمي
"�سولو :ق�صة من حرب النجوم"؛ ولكن
مب�ساعدة اجلني ،تقول ال�رشكة �إنها
تناف�س على �صدارة مبيعات عطلة
نهاية الأ�سبوع.
وعلى ال�سجادة احلمراء الأ�سبوع
املا�ضي يف العر�ض العاملي الأول
يف لو�س �أجنلي�س ،حتدث ويل �سميث
ملجلة فارايتي عن التحديات الرئي�سية
التي واجهوها �إبان �إعداد الن�سخة
اجلديدة من فيلم "عالء الدين".
وقال �سميث �إن حتديا مت ّثل يف "البحث
عن طريق لإبعاد �شبح ال�س�أم عرب

ح�صد فيلم «ق�ص�ص العابرين » للمخرج
العراقي قتيبة اجلنابي ٬جائزة
�أف�ضل فيلم روائي  -جتريبي دويل
يف حفل توزيع جائزة لندن للأفالم
ال�سينمائية الدولية يف العا�صمة
الربيطانية لندن وتناف�س الفيلم
مع جمموعة من الأفالم الربيطانية
والعاملية على جائزة الفيلم الروائي
 التجريبي ٬التي متنح عادة للنتاجالأف�ضل على مدار �سنة كاملة.

والفيلم ٬وهو �إنتاج م�ستقل
مت ت�صويره على مدار  30عام ًا٬
عبارة عن يوميات ب�رصية �شخ�صية
ت�ستعر�ض حكايا العابرين� ٬أولئك
الذين يغادرون �أوطانهم بفعل احلروب
الطاحنة والقمع ال�سيا�سي .ومن
خالل تلك احلكايا يتناول املخرج
�سريته الذاتية وجتربته املوازية
لتجارب وحياة الآالف من املهاجرين
الذين توزعوا يف جهات الأر�ض على

�إ�ضفاء ما يجعل العر�ض يبدو خمتلفا
عن الن�سخة الكرتونية ،وجذْب انتباه
النا�س مل�شاهدة �شيء جديد وخا�ص".
�أف�ضل من املتوقع
ويبدو �أن فيلم عالء الدين فاق توقعات
معظم النقاد بعد �سيل من الآراء
املختلطة.
فقد منحت �صحيفة الغارديان الفيلم
جنمتني اثنتني من خم�سة جنوم،
قائلة �إن عالء الدين "ال ي�ستطيع �أن
يعيد اجلني مرة �أخرى للم�صباح"،
و�أنه "ف�شل يف التعبري عن ال�سحر".
�أما الإندبندنت فقد منحت الفيلم
اجلديد �أربع جنمات ،وا�صفة �إياه ب�أنه
فيلم "�صاخب ،فاق التوقعات وينا�سب
احلفالت ال�سينمائية ال�صباحية".
وقالت الإندبندنت�" :إن فكرة �إعادة
تقدمي عمل ناجح قدمي ،التي كانت
انقلبت عمال مبهرا
تثري ال�سخرية ،قد
ْ
عرب الآداء املميز واملو�سيقى الالفتة
واجلهود الذكية اخلا�صة".
بينما �سلكت التلغراف طريقا و�سطا؛
و�أعطت الفيلم ثالث جنمات ،قائلة:
"�إذا ظننتم �أن املخرج غاي ريت�شي لن
ي�ضيف �شيئا لعامل ديزين اجلميل،
ف�أنتم خمطئون".
و�أ�ضافت التلغراف" :فيلمه عالء الدين،
الأخري يف �سل�سلة لإعادة جت�سيد �أعمال
قدمية ،هو فيلم فانتازيا مو�سيقية
حافل ب�ألوان خالبة ،يف حماولة
جادة -لكن مل ت�صادف قدرا كبريا
من النجاح -لتح�سني ن�سخة 1992
الكارتونية

«ق�ص�ص العابرين» يفوز بجائزة لندن للأفالم ال�سينمائية الدولية
مدى العقود الأربعة املا�ضية.
ولكن هل �سيتوقف العابر عن
الرحيل ٬هل �سي�ستقر يف مكان
ما بعيد ًا عن املكان الأول� ٬أم �أنه
�سيوا�صل البحث يف كل الأمكنة عن
الوطن املفقود؟
يجيب قتيبة اجلنابي�« :سيبقى
املهاجر مثل �سيزيف ٬حام ً
ال حلمه
ووهمه على ظهره باحث ًا عن وطن فقده
يف حلظة عابرة من زمن ٬و�سيكون

ر

رفع الإيقاف عن �شريين عبدالوهاب وعودتها للغناء ر� ًسميا

قال الدكتور
ح�سام لطفي،
حمامي املطربة
ا مل�رص ية
ين
�شري
عبد ا لو ها ب ،
�إن نقابة املهن
ا ملو �سيقية
برئا�سة الفنان
امل�رصي هاين
�شاكر ،قررت
رفع الإيقاف
موكلته
عن
اعتبارا من تاريخ اليوم  2يونيو.
ا
ي
ر�سم
للغناء
وعودتها
�شريين،
ً
ً
و�أو�ضح البيان الذي �أر�سلته نقابة املهن املو�سيقية ،ملكتب املحامي ح�سام
لطفي� ،أن جمل�س النقابة عقد جل�سة بتاريخ  29مايو املا�ضي ،وانتهت اجلل�سة
�إىل رفع الإيقاف عن املطربة امل�رصية� ،إىل �أن �صدر القرار ر�سم ًيا.
وجاء يف البيان” :ال�سيدة الفنانة �شريين عبد الوهاب ،نفيدكم ب�أن جمل�س
النقابة بجل�سة  29مايو  ،2019رفع الإيقاف وحفظ التحقيق ،و�إذ نهنئكم
بحلول عيد الفطر املبارك ،وكل عام و�أنتم بخري“.
وحمل البيان توقيع امل�ست�شار عالء عامر من ال�ش�ؤون القانونية ،واملاي�سرتو
�أحمد رم�ضان� ،سكرتري عام النقابة.
وكانت نقابة املهن املو�سيقية برئا�سة الفنان امل�رصي هاين �شاكر ،قد قررت
اعتبارا من تاريخ 21
توقيف الفنانة امل�رصية �شريين عبدالوهاب عن الغناء،
ً
مار�س املا�ضي ،و�أحالتها للتحقيق ملا ن�سب �إليها من اتهامات م�سيئة مل�رص.
و�أ�ضافت نقابة املهن املو�سيقية ،بح�سب قرار التوقيف� ،أن املطربة امل�رصية
وجهت �إ�ساءات للدولة امل�رصية على هام�ش حفلها الأخري الذي �أقيم بدولة
البحرين.
و�أخذ الأمر منحنى �آخر ،يف التحقيقات حيث ا�ستمرت قرابة ال�شهرين وذهبت
�شريين برفقة زوجها املطرب ح�سام حبيب� ،إىل �إحدى اجلل�سات و�أدلت ب�أقوالها
فيما نُ �سب �إليها ،وتوالت التحقيقات التي �ضمن م�ست�شارين من �أمن الدولة� ،إىل
�أن مت رفع الإيقاف وحفظ التحقيق.
واتهم املحامي امل�رصي �سمري �صربي املطربة �شريين عبدالوهاب بالتطاول
على م�رص ،ون�رش �أخبار كاذبة ،وا�ستدعاء املنظمات احلقوقية امل�شبوهة التي
تعمل �ضد البالد للتدخل يف ال�ش�أن امل�رصي ،وذلك يف بالغ قدمه �ضدها للنائب
العام امل�رصي.
وقال �صربي ،يف بالغه املوجود على مكتب النائب العام للتحقيق فيه” :من
ريا لبلده ووطنه باخلارج ،ولكن
دورا فعالاً � ،إذ يعد الفنان �سف ً
املعروف �أن للفن ً
للأ�سف� ،رضبت املدعوة �شريين عبدالوهاب بكل هذه القيم واالعتبارات عر�ض
احلائط ،وب�أ�سلوب رخي�ص� ،إذ �إنها �أثناء �إحيائها حلفل غنائي يف البحرين،
�أ�ساءت مل�رص عندما �رصحت�( :أيوه كده �أقدر �أتكلم براحتي ع�شان يف م�رص اللي
يتكلم بيت�سجن)“.
و�أ�ضاف املحامي” :املدعوة �شريين عبدالوهاب بت�رصيحها �سالف الذكر �أ�ساءت
لبلدها �إ�ساءة بالغة ،بخالف اال�ستقواء وا�ستدعاء اخلارج للتدخل يف ال�ش�أن
امل�رصي ب�صفة عامة ،وا�ستدعاء املنظمات احلقوقية امل�شبوهة التي تعمل �ضد
م�رص ،و�إعطائها مادة للتحدث فيها ون�رشها بغية الإ�ساءة للدولة امل�رصية،
بالإ�ضافة �إىل ن�رشها لأخبار كاذبة“.
وطلب �صربي التحقيق يف الواقعة ،و�سماع �شهادة ال�سيدة كرمية رئي�س وزراء
م�رص الأ�سبق عزيز �صدقي (ال�شاهدة على الواقعة) ،و�إحالة املبلّغ �ضدها عقب
ذلك للمحاكمة اجلنائية العاجلة.
ُيذكر �أن �شريين عبدالوهاب �أحيت حفلاً غنائ ًّيا يف البحرين� ،ضمن مهرجان
ريا من �أغانيها منها” :ن�ساي“ ،و“�أنا م�ش بتاعة
ربيع الثقافة ،وقدمت عد ًدا كب ً
الكالم ده

ذلك الوطن املفقود
بالن�سبة له مبثابة
التي
البو�صلة
تر�شده �إىل كل
حتى
الأمكنة..
ً
�أكرثها بعدا».
و�أكد اجلنابي
�إثر فوزه باجلائزة:
«�سعادتي كبرية
اجلائزة
بهذه
با�سم
املرتبطة
املدينة
لندن٬
التي جتمع حتت خيمتها ثقافات
ولغات و�سحنات متنوعة لتغدو
تالي ًا بهذا االنفتاح والتعدد الفني
واحل�ضاري ٬عا�صمة كوزموبوليتية
بجدارة .يف فيلم «ق�ص�ص العابرين»
كنت خمرج ًا ومنتج ًا وم�صور ًا ٬وهي
جتربة �سينمائية م�ستقلة متام َا
و عمر هذه التجربة يف حدود 30
عام ًا ٬ويعترب الفيلم اجلزء الثاين
من ثالثية املنفى ٬التي �أنطلقت مع
فيلمي الروائي «الرحيل �إىل بغداد»٬

فيما �سيكون فيلمي الروائي القادم
«رجل اخل�شب» وهو يف طور املونتاج
الآن ٬اجلزء الأخري من الثالثية.
يذكر �أن فيلم «ق�ص�ص العابرين»
عر�ض يف عدد غري قليل من
املهرجانات ال�سينمائية العاملية٬
ونال ا�ستح�سان الكثري من املتلقني
والنقاد يف �آن .و�سيعر�ض يف لندن
يف اخلام�س ع�رش من يونيو على قاعة
معهد الفيلم الربيطاين BFI ٬يف
«�ساوث بانك»
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ق�ضايا تنموية

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

" البد من متكني الفرد من ت�شكيل هويته
بحرية �إ�ستناد ًا �إىل م�صادر ثقافية متنوعة ,ومن �إعالء
�ش�أن تراثه بطريقة �إبداعية"  ,هذه هي القاعدة التي
تقوم عليها �أعمدة التنمية امل�ستدامة عرب بوابة الثقافة ,
وم�س�ألة�إدماج الثقافة �ضمن ر�ؤية �شاملة للتنمية  .وم�س�ألة
القبول والرتا�ضي عن وعي بهذه الر�ؤية� ,سي�ساهم حتم ًا
يف حتديد معامل م�ستقبلنا .كما ال يفوتنا �أن نذكر �أن
احلوار �أ�ضحى يف ع�صرنا الراهن  ,حتدي ًا كبري ًا ي َْح ُم ُل
اجلميع على مواجهته .ويقوم التبادل واحلوار املن�صفان
بني احل�ضارات والثقافات وال�شعوب على قاعدة التفاهم
املتبادل واحرتام ت�ساويها يف الكرامة �شرط ًا م�سبق ًا
�أ�سا�سي ًا لتحقيق التما�سك االجتماعي وامل�صاحلة بني
ال�شعوب وال�سالم بني الأمم  .ويف هذا ال�سياق البد �أن
نالحظ �أن الفوارق التنموية ت�شكل دوم ًا  ,قناب ًال موقوته
وب�ؤر ًا �ساخنة لت�أجيج النزاعات بني ال�شعوب واملجتمعات ,
و�سواد حاالت عدم الأ�ستقرار والأمان فيها  ,وغريها من
حاالت الغليان و الإنفجارات التي �أ�صبحت ظاهرة متيز
ع�صرنا الراهن .فما املق�صود باحلوار؟ وما هي و�سائله و
�أدواته ؟ وما هي ال�شروط الالزمة و ال�ضرورية ل�ضمان
جناحه ؟ هذا وغريه من املحاور ذات ال�صلة ما �سنتطرق
له حتت ظالل هذا العنوان
ذكرنا يف العدد ال�سابق من هذه ال�صفحة ب�أن
التنوع الثقايف يرثي حياتنا ويك�سوها حلّة
زاهية خمتلفة �ألوانها وي�ضفي عليها الن�شاط
واحليوية ب�إعتباره انفتاح ًا معرفي ًا وفكري ًا
وحمرك ًا للتنمية الإجتماعية والنمو الإقت�صادي
 .كما �أن النزاعات وال�رصاعات بني ال�شعوب
و�شباكها املعقدة  ,ترتبط ب�شكل �أو ب�آخر
ب�أبعاد ثقافية وا�ضحة وبالتايل البد من ج�رس
الهوة بني الثقافات ل�ضمان حتقيق ال�سالم
واال�ستقرار والتنمية خا�صةً و�أن الفوارق
التنموية ميكن �أن ت�شكل قناب ً
ال موقوته وب�ؤر ًا
�ساخنة لت�أجيج النزاعات وحاالت الغليان
والإنفجارات التي �أ�صبحت ظاهرة متيز ع�رص
العوملة الدي نعي�شه .لذا فمن ال�رضورة
مبكان �أن ي�شكّ ل تعزيز م�ساهمة الثقافة يف
التنمية امل�ستدامة هدف ًا وغاية من�شودة على
امل�ستويني الدويل والوطني و�أن يتم دمج
َ
مبادئ التنوع الثقايف وقيم التعددية الثقافية
يف جممل ال�سيا�سات والآليات واملمار�سات
العامة عرب ال�رشاكات املختلفة .
ومن اجلدير بالذكر �أن العامل ينحو بتفكريه
وب�صورة خلاَّ قة ومبدعة يف الإجتاه نحو
ت�سخري الثقافة والتنوع الذي تتميز به يف

املهن �إعداد
د�س ادر
ي
�
س
ا
المني

تعزيز قيم ال�سالم واحلوار للتنمية امل�ستدامة(الأخرية)

�أنحاء املعمورة  ,يف �أن تكون �أداة بناءة يف
نزع فتيل النزاعات واحلروب و�أن تفتح ثقوب ًا
يف جدار ال�صمت بني ال�شعوب بالإ�ضافة �إىل
منحها فر�صة فريدة للتوفيق بني اجلوانب
االقت�صادية واالجتماعية للتنمية  ,حيث جند
�أن ال�سلع واخلدمات الثقافية حتمل يف طياتها
هويات ومعامل وقيم ومتكّ ن يف الوقت ذاته
املاليني من املبدعني والفنانني واملهنيني
من ك�سب عي�شهم .لذا ف�إن االحتفال بالتنوع
الثقايف يعزز فر�صهم يف مزاولة مهنتهم
وي�ساعدهم على �إثراء امل�شهد الثقايف الذي
يرثينا بدوره .وبناء ًا على تلك القناعات
والر�ؤى  ,تو�صل املجتمع الدويل �إىل �أن
االحتفال بالتنوع الثقايف ي�شكل �إعالء ًا ل�ش�أن
منهل ال نظري له للتبادل واالبتكار والإبداع,
بالإ�ضافة �إىل كونه اعرتاف ًا ب�أن ثراء الثقافات
تر�سخ الإن�سانية .وهو مك�سب
هو الطاقة التي
ِّ
كبري يف ال�سعي لتحقيق ال�سالم والتنمية ولذا
ف�إن تعزيزه يعترب جزء ًا ال يتجز�أ من تعزيز
احرتام حقوق الإن�سان.
ويف ال�سطور التالية ال ب�أ�س �أي�ض ًا من التوقف
قلي ً
ال مع �إ�شارة اخلرباء واجلهات الدولية
ذات ال�صلة يف هذا ال�صدد� ,إىل �أهمية الأعمدة
الأربعة الرئي�سية من الأهداف التي تقوم عليها

�إتفاقية حماية وتعزيز تنوع �أ�شكال التعبري
الثقايف والتي تتمثل يف التايل :
 1دعم نظم م�ستدامة حلوكمة الثقافة 2حتقيق تبادل متوازن من ال�سلع واخلدماتالثقافية وانتقال الفنانني والعاملني الآخرين
يف جمال الثقافة
 3دمج الثقافة يف برامج و�سيا�سات التنميةامل�ستدامة
 4تعزيز حقوق الإن�سان واحلرياتالأ�سا�سية
كما ال ب�أ�س من �أن منر �رسيع ًا يف ال�سطور
التالية  ,على اخلطوط الأ�سا�سية التي تقوم
عليها خطة العمل من �أجل ن�رش وتنفيذ �إعالن
اليون�سكو العاملي ب�ش�أن التنوع الثقايف ,
وذلك عرب تعزيز التعاون الدويل على حتقيق
الأهداف التالية:
 1تعميق النقا�ش الدويل ب�ش�أن امل�سائلاملتعلقة بالتنوع الثقايف وال �سيما بعالقاته
بالتنمية وت�أثريه يف ر�سم ال�سيا�سات على
ال�صعيدين الوطني والدويل على ٍ
حد �سواء عرب
وثيقة قانونية دولية ب�ش�أن التنوع الثقايف .
� 2إحراز تقدم يف حتديد املبادئ واملعايريواملمار�سات �سواء على ال�صعيد الوطني �أو
الدويل ويف حتديد و�سائل التوعية و�أ�شكال
التعاون الأكرث مالءمة ل�صون التنوع الثقايف
وتعزيزه .
 3تعزيز تبادل املعارف و�أف�ضل املمار�ساتيف جمال التعدد الثقايف من �أجل العمل يف �إطار
جمتمعات تتميز
بالتنوع ,على تي�سري �إدماج الأفراد
واملجموعات املنتمني �إىل �آفاق ثقافية
متنوعة,وم�شاركتهم يف حياة املجتمع .
 4التعمق يف فهم و �إي�ضاح م�ضمون احلقوقالثقافية بو�صفها جزء ًا ال يتجز�أ من حقوق
الإن�سان .
� 5صون تراث الإن�سانية اللغوي  ,ودعمالتعبري والإبداع والن�رش يف �أكرب عدد من
اللغات .
 6ت�شجيع التنوع اللغوي _ مع �إحرتاماللغة الأ�صل _ على جميع م�ستويات التعليم
حيثما �أمكن ذلك  .و احلث على تعلم عدة لغات
منذ الطفولة املبكرة .
 7العمل عن طريق التعليم على حفز الوعيبالقيمة الإيجابية للتنوع الثقايف والقيام لهذه
الغاية بتح�سني ت�صميم الربامج املدر�سية
و�إعداد املعلمني .

 8ت�ضمني العملية التعليمية  ,كلما كانذلك منا�سب ًا نهوج ًا تعليمية تقليدية  ,بغية
املحافظة على الأ�ساليب املنا�سبة ثقافي ًا
لإي�صال املعارف ونقلها وت�أمني الإنتفاع
الأمثل بهذه الأ�ساليب .
 9ت�شجيع حمو الأمية الرقمية وزيادة�إتقان التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات
والإت�صال التي يجب �إعتبارها يف نف�س الوقت
مواد للتدري�س و�أدوات تعليمية كفيلة بتعزيز
فعالية املرافق التعليمية .
 10تعزيز التنوع اللغوي يف املجالالرقمي وت�شجيع �إنتفاع اجلميع من خالل
ال�شبكات العاملية بكل املعلومات املندرجة
يف امللك العام .
عموم ًا ي�شري اخلرباء �إىل �أن االحتفال
بالتنوع الثقايف هو �إعالء ًا ل�ش�أن منهل ال نظري
له للتبادل واالبتكار والإبداع ,بالإ�ضافة �إىل
كونه اعرتاف ًا ب�أن ثراء الثقافات هو الطاقة
تر�سخ الإن�سانية .وهو مك�سب كبري يف
التي
ِّ
ال�سعي لتحقيق ال�سالم والتنمية ولذا ف�إن
تعزيزه يعترب جزء ًا ال يتجز�أ من تعزيز احرتام
حقوق الإن�سان .بالإ�ضافة �إىل �أنه يتيح فر�ص ًا
جديدة ومتنوعة لتحقيق التنمية امل�ستدامة
وت�شجيع ال�صناعات الإبداعية ومبا�رشة
امل�شاريع التجارية يف جمال الثقافة بو�صفها
م�صدر ًا ال�ستحداث املاليني من فر�ص العمل
يف �شتى �أنحاء العامل  .ونختم مو�ضوعنا
بالقول �أنه وبحكم �أن الثقافة عت�شكل عن�رص ًا
م�سرَّ ع ًا لعملية حتقيق التنمية امل�ستدامة,,
فقد اعترُ ف بقدرتها يف خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  2030التي اعتمدتها منظمة
الأمم املتحدة  .بالإ�ضافة �إىل �رضورة تنمية
وتطوير ثقافة احلوار الإيجابي عامةً  ,وداخل
الأ�رسة _ ب�إعتبارها نواة املجتمع _ خا�صةً
 ,وذلك من خالل التعرف على قيم ومبادئ
ومهارات احلوار ,بدء ًا من الأ�رسة ومن ثم
ن�رشها و تعزيزها وجعلها اللغة ال�سائدة يف
حل الق�ضايا والإ�شكاالت املجتمعية املتعددة
واملختلفة  .بالإ�ضافة �إىل �أن للحوار بعد ًا
تربوي ًا و�إن�ساني ًا يتمثل يف ا�ستخدام �أ�ساليبه
البناءة لإ�شباع حاجة الإن�سان لالندماج
والتوا�صل مع الآخرين خا�صة يف ظل �إنت�شار
�شبكات التوا�صل الإجتماعي وجمتمعاتها
الإفرتا�ضية على نطاق وا�سع وم�ساهمته يف
املح�صلة الأخربة يف بناء ال�سالم امل�ستدام
بني ال�شعوب و الدول .
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يف حوار مع م�س�ؤول اخلدمات الإجتماعية مبديرية نقفة!!!
م�شكلة املوا�صالت الناجمة عن وعورة الطرق هي امل�شكلة الكبرية التي ظل واليزال يعاين منها �سكان مديرية نقفة
�أدعو املواطنني للإ�ستفادة املثلى من املرافق اخلدمية التي وفرتها الدولة
حممود عبداهلل �/أبوكفاح
اخلدمات االجتماع ّية هي �أنظمة
يحتاجها املجتمع لتحقيق
متقدم لأفراده
معي�شي
م�ستوى
ّ
ّ
ومعاجلة امل�شاكل التي يعاين
منها ،وهي تهدف ال�ستثمار
الطاقات ال�شخ�صية داخل الأفراد
لتنمية جمتمعاتهم ،ولأهميتها
الق�صوى ظلت حتر�ص كل الدول
على توفري هذا اخلدمات ب�شكل
متوازن,وقد �سعت احلكومة
الإرترية منذ الإ�ستقالل يف
تو�سيع اخلدمات الإجتماعية
بالريف واحل�رض على حد �سواء
يف �إطار جهودها الرامية لإحالل
العدالة الإجتماعية حمققة
بذلك العديد من النجاحات
,للتعرف على حالة اخلدمات
الإجتماعية مبديرية نقفة كنا
قد �إجرينا احلوار التايل مع
م�س�ؤول اخلدمات الإجتماعية
يف املديرية ال�سيد ت�سفاي عقبا
�أر�آيا ف�إلة م�ضابط احلوار:
ماهي املجاالت التي ين�شط فيها ق�سم
اخلدمات الإجتماعية مبديرية نقفة؟
اخلدمات
ق�سم
ين�شط
الإجتماعية مبديرية نقفة يف
والتعليم
ال�صحة
جماالت
الإجتماعية
والرعاية
والربيد
واالت�صاالت
واملوا�صالت حيث يعمل الق�سم
مع هذه الفروع
بالتن�سيق
املختلفة على تقدمي خدمات
�أف�ضل للمواطنني.
خدمات ال�صحة:
�إذا نظرنا اىل اخلدمات
ال�صحية يف املديرية جند �أن
الوعي ال�صحي للمواطنني
فيها ت�شكًّ ل منذ فرتة الكفاح
بف�ضل امل�ؤ�س�سات
امل�سلح
ال�صحية التي كانت قد �أقامتها
اجلبهة ال�شعبية يف هذه
املنطقة خالل مرحلة الن�ضال
التحرري ,وبعد التحرير
�رشعت احلكومة الإرترية يف
�إطار م�ساعيها الرامية لن�رش
اخلدمات يف الريف واحل�رض
على حد �سواء بتوفري اخلدمات
ال�صحية يف ال�ضواحي ال11
املكونة للمديرية ,فقد قامت
وزارة ال�صحة بدور كبري يف

تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صحية
املنت�رشة يف هذه ال�ضواحي
حيث مت تطوير عدد من النقاط
ال�صحية اىل مراكز وكذا تطوير
عدد من املراكز ال�صحية اىل
تتوفر
�صحية
م�ستو�صفات
فيها كل اخلدمات ال�صحية
املطلوبة,ونتيجة لتلك اجلهود
قلت ظاهرة وفيات الأطفال
واالمهات ال�سيما مع �إن�شاء
منازل لإيواء و�إنتظار احلوامل
بالقرب من امل�ؤ�س�سات ال�صحية
حتى يخ�ضعن للمتابعة اىل حني
الوالدة ب�سالم حتت �أ�رشاف
املمر�ضني .
خدمات التعليم:
بخ�صو�ص خدمات التعليم
تنت�رش يف املديرية م�ؤ�س�سات
عديدة بدء ًا من
تعليمية
ريا�ض االطفال وحتى املرحلة
الثانوية,وقد قامت احلكومة
الإرترية عقب الإ�ستقالل ب�إن�شاء
املزيد من املدار�س يف كل
ال�ضواحي ,كما �إرتقت بع�ض
املدار�س الإبتدائية اىل متو�سطة
حتى تخفف على الطالب م�شقة
الإبتعاد عن �أ�رسهم ملوا�صلة
,كما توجد يف
الدرا�سة
املديرية مدينة
حا�رضة
نقفة مدار�س داخلية لإ�ستقبال
الطالب من املناطق النائية
وموا�صلة درا�ستهم للمرحلة
الثانوية ,ولكن وبالرغم من
كل تلك التطورات التي �شهدها
قطاع التعليم يف املديرية �إال
ان هنالك بع�ض العوائق التي
حتول دون موا�صلة الإناث
لدرا�ستهن كما ينبغي كظاهرة
التي التزال
الزواج املبكر
تقلل من ن�سبة م�شاركة الإناث يف
التعليم,ونحن من جانبنا كونّ ا
جلنة ملحاربة هذه الظاهرة
و�أمتنى ان يتعاون املجتمع
يف �إجناح هذه املهمة وا�ضعني
يف الإعتبار الأ�رضار اجل�سدية
والنف�سية التي ت�سببها هذه
الظاهرة للفتيات.
خدمات مياه ال�شرب النقية:
يف جمال خدمات مياه ال�رشب
يف املديرية ,هنالك جهود
تبذل لتوفري املياه النقية
والعذبة للمواطنني,فاملديرية

ال�سيد  /ت�سفاي عقبا �أر�آيا
كما نعلم ومنذ القدم ظلت
تعاين من م�شكلة مياه ال�رشب
,حيث ان املياه املوجودة
فيها ,غالبيتها مياه ماحلة
ولها �أ�رضار كبرية على ال�صحة
العامة ,ولكن هنالك مبادرة
تقوم بها �إدارة املديرية يف
الوقت احلايل لإدخال مياه
�رشب نقية وعذبة اىل حا�رضة
املديرية من منطقة وقريت
التي تبعد قرابة  8كيلومرتات
من نقفة بالتن�سيق بني اجلهود
ال�شعبية واحلكومية و�أملنا كبري
يف �أن يرى هذا امل�رشوع النور
يف القريب العاجل ,وتعمم هذه
املبادرة يف املناطق الأخرى.
و�أود �أن �أ�شري هنا �أي�ض ًا اىل
ان �سكان رورا حباب قاموا
بجهودهم املحلية ببناء �سد
حول منطقة رورا بقال يف الفرتة
من عام  2016وحتى 2017م

حلل م�شكلة املياه التي كانوا
يعانون منها ,وذلك بالتن�سيق
بني فرع وزارة الزراعة ومكتب
اجلبهة ال�شعبية و�إدارة الإقليم
ال�شهيدة ظقريدا
ال�سيما
ولدقرقي�ش التي تفاعلت مع تلك
املبادرة ودعمتها بعدما الحظت
احلما�س الكبري من ال�سكان
لإجناز تلك املبادرة ,حيث
�صالح عمريا
لعب ال�شهيد
دور ًا كبري ًا يف تنظيم وتعبئة
اجلماهري للم�شاركة يف اعمال
النفري اجلماعي حتى �إكتمل
بناء ال�سد.
خدمات الكهرباء:
مديرية نقفة تفتقر خلدمة
الكهرباء العامة,واملواطنون
الكهرباء
على
يح�صلون
بوا�سطة املولدات الكهربائية
التي توفر الكهرباء ل�ساعات
حمدودة,على �سبيل املثال
لدينا مولد كهربائي كبري يف
مدينة نقفة,ي�ستهلك قرابة 50
لرت ًا يف ال�ساعة وهذا يكلفنا
الكثري من املال ,ونتمنى ان
ت�شملنا خدمات هيئة الكهرباء
الإرترية يف امل�ستقبل القريب
حتى يح�صل كل املواطنني على
تلك اخلدمة.
خدمات الإت�صاالت:
الإت�صال(الهاتف
خدمات
النقال,الهاتف االر�ضي) يف

بتمهيد هذا الطريق وجعله
�سالكاً,ومن املعلوم ان الطريق
دائما يتعر�ض للإجنراف خا�صة
يف منطقة ع�شورم وقد ظلت ادراة
املديرية تنظم قوافل النفري
اجلماعي بت�أطري ال�سكان يف
جمموعات لإ�صالح هذا الطريق
عاما بعد �آخر ,ونتمنى ان
جتد اجلهات املعنية ح ً
ال لهذه
املع�ضلة التي ت�ؤرق م�ضاجع
من
وحترمهم
املواطنني
التوا�صل ب�سهولة مع املناطق
املجاورة..وبخ�صو�ص ب�صات
حارات التوجد لدنيا اية م�شكلة
يف هذا امل�ضمار,حيث ان
ال�رشكة ظلت والتزال تخ�ص�ص
ب�صات تنقل املواطنني من
و�إىل كرن �إذا �إ�ستثنينا االوقات
التي يتعر�ض فيها الطريق
للإجنراف.
ماهي الر�سالة التي توجهها للمواطنني
يف نهاية هذا اللقاء؟
قبل ان �أوجه ر�سالتي
للمواطنني �أود ان �أقول بان البالد
وبالرغم من كل العدائيات اىل
واجهتها خالل العقود املا�ضية
�إ�ستطاعت ان حتدث تغيري كبري
يف جمال اخلدمات الإجتماعية,
فالنا�س يف املا�ضي كانوا
يعانون كثري ًا �سواء يف احل�صول
على التعليم او ال�صحة او
مياه ال�رشب النقية وغريها
من اخلدمات ,ولكن �شيدت

طريق نقفة -كرن

م�ست�شفى مدينة نقفة

املديرية جيدة للغاية والتوجد
لدينا �أية م�شكلة يف هذا اجلانب
,امل�شكلة الوحيدة هي �إختفاء
كرت املوبايل من فئة 55
نقفة حيث ظل واليزال ي�شكي
املواطنون من هذه امل�س�ألة .
خدمات املوا�صالت:
م�شكلة املوا�صالت الناجمة
عن وعورة الطرق هي امل�شكلة
الكبرية التي ظل واليزال
يعاين منها �سكان مديرية
نقفة,فالطريق الذي يربط
مدينة نقفة مبدينة كرن وعر
للغاية وال�شعب دائما يطالب

احلكومة يف مديرية نقفة خالل
�سنوات اال�ستقالل املا�ضية
العديد من املرافق اخلدمية
يف كل ال�ضواحي واملطلوب
من املواطنني الآن الإ�ستفادة
املثلي من هذه املرافق حتى
تعم الفائدة ونحدث تغيري
�إيجابي يف املجتمع,كما ادعو
اولياء االمور لت�شجيع �أبناءهم
على الدرا�سة مبايف ذلك الإناث
لأن التعليم هو ال�سبيل الوحيد
لنه�ضة البالد.
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ال�سنة الثامنة والع�رشين

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

�إعداد
نورالدين خليفة
alhadisasport@zena.gov.er

يف الوقت الذي ي�سعى فيه �أن�شيلوتي ل�ضمه لنابويل:

بعد فوز الفريق الأحمر بك�أ�س دوري �أبطال �أوروبا:

كلوب ي�ستك�شف ال�صندوق الأ�سود ..وفريو�س ثالثي ي�شل بوكيتينو رونالدو يطالب خامي�س باالن�ضمام ليوفنتو�س

توج ليفربول بلقب دوري
�أبطال �أوروبا ،للمرة ال�ساد�سة
يف تاريخه ،ال�سبت املا�ضي،
بالفوز على توتنهام هوت�سبري
بهدفني دون رد ،على ملعب واندا
ميرتوبوليتانو ،يف العا�صمة
الإ�سبانية مدريد .وكانت املباراة
�أ�شبه مبعركة بدنية ،تفوق فيها
توتنهام خالل ال�شوط الثاين،
نظرا ل�سعيه لتعوي�ض ت�أخره
بهدف يف وقت مبكر للغاية،
بينما كان الليفر �أكرث خربة
وثقة ليح�سم الك�أ�س ل�صاحله.
واحتفظ يورجن كلوب مدرب
الليفر بقوامه الأ�سا�سي ،وخا�ض
اللقاء بخطة ( )4-3-3معتمدا على
احلار�س الربازيلي �ألي�سون� ،أمامه
الرباعي �أرنولد وفان ديك وماتيب
وروبرت�سون ،ثم ثالثي الو�سط فينالدوم وهندر�سون وفابينيو ،ثم ثالثي الهجوم �صالح وماين وفريمينو .ومل ي�ستفد كلوب
من خدمات فريمينو على مدار  58دقيقة ،وبدا على املهاجم الربازيلي عدم اجلاهزية ،ليرتك مكانه للبلجيكي ديفوك �أوريجي،
الذي �سجل هدف ت�أكيد التتويج باللقب .وتفوق الريدز فنيا وبدنيا يف ال�شوط الأول ،وحتكموا يف �إيقاع اللعب م�ستفيدين
من الهدف املبكر ،الذي �سجله حممد �صالح بعد مرور دقيقتني فقط� .إال �أن ليفربول عابه عدم تغطية ثنائي الو�سط هندر�سون
وفينالدوم ،ب�إجادة تامة ،عند تقدم الظهريين �أرنولد وروبرت�سون .خا�ض ماوري�سيو بوكيتينو ،مدرب ال�سبريز ،اللقاء
بخطة ( ،)4-2-3-1معتمدا على هوجو لوري�س� ،أمامه �ألديرفرييلد وفريتونخني وروز وتريبري ،ثم ثنائي االرتكاز مو�سى
�سي�سوكو وهاري وينك�س ،خلف ثالثي الو�سط الهجومي ،هيوجن مني �سون وديلي �آيل و�إريك�سن ،و�أمامهم ر�أ�س احلربة هاري
كني .وت�أثر بوكيتينو كثريا ب�صدمة الهدف املبكر ،وا�ضطر للمجازفة وتعديل خطته �إىل ( ،)4-4-2لتظهر علة فريقه يف
خط الو�سط ،لرتاجع املردود البدين ل�سي�سوكو ووينك�س �أمام �رسعات العبي ليفربول� ،سواء يف االرتداد للدفاع �أو التقدم
للأمام للم�شاركة يف �صنع الهجمات .وخرج �سي�سوكو ووينك�س ،يف �أول تبديلني للمدرب الأرجنتيني .ودخل لوكا�س مورا
مكان وينك�س ،مع رجوع �إريك�سن كالعب و�سط ثان ،بجوار �سي�سوكو ،قبل خروج الأخري لي�شارك �إيريك داير .و�أكمل داير
العلة الثالثية لو�سط توتنهام ،وت�سبب �أي�ضا برعونته يف الهدف الثاين للريدز ،ب�سبب عدم تركيزه يف �إخراج الكرة من �أمام
مرمى فريقه ،ليتلقى توتنهام طعنة يف وقت قاتل .وحتولت منطقة جزاء الفريقني �إىل منطقة مظلمة ت�شبه ال�صندوق الأ�سود،
الذي يرتبك العبو ليفربول وتوتنهام كلما تواجدوا به ،حيث عجز الليفر عن اقتحام منطقة جزاء خ�صمه طوال ال�شوط
الأول ،رغم التقدم املبكر ،بل جل�أ كثريا للكرات العر�ضية والت�سديدات الطائ�شة غري امل�ؤثرة� .أما �ألي�سون فكان مبثابة
�ضيف �رشف طوال ال�شوط الأول .وجعل الثبات الفني والبدين والتكتيكي لدفاع وو�سط ليفربول ،مهمة جنوم توتنهام �شاقة
يف الو�صول ملنطقة اجلزاء بال�شوط الثاين ،كما تعاملوا مع الفر�ص القليلة برعونة تامة .يف املقابل ،ف�إن كتيبة كلوب
جنحت يف ا�ستغالل �أن�صاف الفر�ص و�سجلت هدفني ،لكن عاب ميلرن و�صالح وماين اللم�سة الأخرية ،داخل منطقة اجلزاء.

�أ�شارت تقارير �أملانية �إىل رغبة يوفنتو�س ونابويل يف التعاقد مع الكولومبي
خامي�س رودريجيز العب و�سط ريال مدريد املعار �إىل بايرن ميونخ .وبح�سب موقع
"كالت�شيو مريكاتو" الإيطايل ،ف�إن النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو العب
يوفنتو�س ،يحاول �إقناع خامي�س باالنتقال �إىل يوفنتو�س .يف الوقت ذاته ي�سعى
كارلو �أن�شيلوتي املدير الفني لنابويل يف �ضم خامي�س لنادي اجلنوب ،حيث
�سي�ضمن م�شاركته ب�شكل �أ�سا�سي .ووف ًقا للتقارير ف�إن خامي�س �أجرى ات�صاالت مع
رونالدو ،حيث �أعرب له الأخري على مزاملته جمد ًدا يف يوفنتو�س .وتنتهي �إعارة
خامي�س رودريجيز �إىل بايرن ميونخ يوم  30يونيو املقبل ،و�سط ت�أكيدات ب�أن
بايرن ميونخ لن ُيفعل �رشط �رشاءه نهائ ًيا .ومن امل�ؤكد �أن خامي�س �سيعود لريال
مدريد بعد انتهاء �إعارته ،يف الوقت الذي يرف�ض فيه زيدان ا�ستمراره مع الفريق.

بعد �أن ودعت بطولة روالن جارو�س للتن�س بفرن�سا:

موجوروزا تثمن �أدائها ب�شكل �إيجابي

�إثر حادث �سري م�أ�ساوي:

االحتاد الإ�سباين يخلد ذكرى ريي�س

�سيمنح االحتاد الإ�سباين لكرة القدم
الالعب الراحل خو�سيه �أنطونيو ريي�س،
الذي توفى ال�سبت املا�ضي �إثر حادث �سري
م�أ�ساوي ،و�سام امليدالية الذهبية والأملا�س
كتكرمي له .و�أعلن لوي�س روبيالي�س،
رئي�س االحتاد الإ�سباين لكرة القدم� ،أثناء
مرافقته لعائلة ريي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
نادي �إ�شبيلية ،يف امل�صلى املتواجد داخل
ملعب النادي (رامون �سان�شيز بيثخوان)،
�أنه �سيتم منح الالعب هذا الو�سام خالل
اجلمعية العامة التي �ستعقد يف العا�رش من
ال�شهر اجلاري .و�أر�سل روبيالي�س تعازيه
لعائلة الالعب الراحل ونقل �إليهم ال�شعور
واحلزن الذي �أظهره الكثري من م�س�ؤويل كرة
القدم الإ�سبانية والدولية .وتويف خو�سيه
�أنطونيو ريي�س ال�سبت املا�ضي يف حادث �سيارة مبقاطعة �إ�شبيلية ،عن عمر  35عاما .ووقع حادث �سيارة ريي�س �صباح ال�سبت
ال�ساعة  11.40بالتوقيت املحلي يف طريق �رسيع ا�شتعلت فيه �سيارة العب كرة القدم .وميتلك ريي�س ،العب �إك�سرتميادورا
بدوري الدرجة الثانية احلايل ،م�سرية يف �أندية كبرية �إ�سبانية و�أوروبية مثل ريال مدريد و�أتلتيكو مدريد و�إ�شبيلية و�آر�سنال.

�رصحت الالعبة الإ�سبانية جاربيني موجوروزا ،التي ودعت بطولة روالن
جارو�س للتن�س �أول �أم�س الأحد ،ب�أنها لي�ست غا�ضبة و�أنها ت�سري على طريق
جيد .وقالت الالعبة عقب خ�سارتها �أمام الأمريكية �سلون �ستيفنز يف الدور ثمن
النهائي للبطولة "هذه خ�سارة قا�سية ،فقد حت�رضت ب�شكل جيد وكنت �ألعب
�أي�ضا بطريقة جيد� ،أعلم �أن مناف�ستي كانت �صعبة للغاية ولكني دائما �أريد �أن
�أتقدم للأمام .ولكني �أغادر و�سط �شعور جيد" .و�أ�ضاف "كنت �أرغب يف موا�صلة
الفوز والتقدم يف هذه البطولة التي �أحبها للغاية ،ولكني �س�أ�ستمر يف العمل من
�أجل احل�صول على بطوالت �أخرى" .و�أو�ضحت موجوروزا "ال يتعني علي �إثبات �أي
�شيء ،لقد حققت �أ�شياء عظيمة ويجب �أن �أن�سى ذلك و�أوا�صل العمل ال�ستعادة تلك
امل�شاعر� .س�أحقق نتائج جيدة من خالل ال�صرب و�س�أ�ستمر يف العمل على هذا".

نتائج مباريات دوري �أبطال �أوروبا
							

			

(ال�سبت  01يونيو) النهائي

توتنهام هوت�سبري � -إجنلرتا

2:0

ليفربول � -إجنلرتا 22:00

11

الثالثاء 2019 /6 /4

		
ال�سنة الثامنة والع�رشين

البطولة التي ينتظر �أن حتمل طابع دويل و�ستعرف م�شاركة نوعية غري م�سبوقة
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

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

مب�شاركة  30متدربة من االقاليم واالحتادات الريا�ضية

الإ�ستعدادات على قدم و�ساق لإنطالق ماراثون ا�سمرا الدويل االوملبية تنظم دورة تدريبية حول النظام الغذائي للريا�ضيات

بعد �إ�ستعدادات دامت لعدة �أ�شهر ...
تعطى يف التا�سع من يونيو اجلاري �شارة
االنطالق ملاراثون �أ�سمرا اللعاب القوى
لعام 2019م يف ن�سخته االوىل مب�شاركة
كبرية من العدائني املحرتفني مبوازاة
ال�سباق اجلماعي املفتوح.
واىل جانب العدائيني االرتريني
املحليني ي�شارك يف هذا ال�سباق الذي

يعد االكرب من حيث التنظيم واجلوائز
املقدمة فيه على م�ستوى البالد  ،ي�شارك
يف هذا ال�سباق �أكرث من �ستني عداءا ينتظر
�أن ي�أتوا من �سبعة دول �رشق �أفريقيا .
وت�ساهم يف �إجناح هذه التظاهرة التي
يرجى منها �أن تكون �إ�ستهاللية ملزيد
من التجارب التنظيمية العاملية يف هذا
املجال  ،كافة املو�س�سات احلكومية

واجلبهة وم�ؤ�س�سة الت�أمينات الوطنية ،
�رشكة توتال  ،وار�سا �إنرتبرايز  ،جمعية
التاك�سي باالقليم االو�سط  ،وكافة
ال�رشكاء من خالل تقدمي جوائز مالية
كبرية.
وت�شارك البالد يف هذا اال�ستحقاق من
خالل  48عداء  ،بينما �ستوفد دول اثيوبيا
 ،كينيا � ،أوغندا ثالثة عدائني لكل منها
باال�ضافة اىل م�شاركة عداء واحد عن كل
من ال�سودان  ،تنزانيا وجنوب ال�سودان .
وي�ضع العداءين االرتريني �أخر اللم�سات
يف م�شوار �إ�ستعدادهم وحت�ضريهم لهذا
احلدث املرتقب الذي �سيكونون فيه من
�أبرز املر�شحني للفوز بلقبه عطفا ً على
عاملي االر�ض واجلمهور ومزايا عامل
الت�ضاري�س الذي يقف اىل جانبهم.
اىل جانب ذلك �ست�شهد الفعاليات
�إقامة �سباق لن�صف املاراثون (21
كيلومرت) لل�سيدات مب�شاركة  33عداءة
من داخل الوطن.
ويربز نيل �إعرتاف االحتاد الدويل للعبة
مباراثون يف ال�سنوات املقبلة  ،كواحد
من �أبرز �أهداف املنظمني لهذا امللتقى
الذي تقرر �أن ينظم مرة واحدة كل عام ،
و�أهابت اللجنة املنظمة كافة املواطنني
اىل �إبداء روح التعاون وامل�ساعدة يف
جميع التحركات لإخراج هذا احلدث ب�أبهى
حلة.
وت�شري التقارير ال�صادة من اللجنة
املنظمة اىل ح�ضور عدد من م�س�ؤويل
احتاد �رشق �أفريقيا اللعاب القوى للبالد
ملتابعة هذا احلدث  ،ف�ضال عن تواجد
ر�ؤ�ساء �إحتادات �رشق افريقيا يف مكان
احلدث لنف�س الغر�ض.

و�سط مناف�سة كبرية وح�ضور جماهريي غفري

�شارع �أفعبت م�سرحا ل�سباقي الدراجات الهوائية والعاب القوى باالقليم االو�سط

�إ�ست�ضاف م�ضمار �شارع �أفعبت
(�إندماريام �سابقا) بالعا�صمة ا�سمرا �أول
ام�س االحد ( 02يونيو اجلاري) � ،سباق
يوم واحد يف من�شط الدراجات الهوائية
والعاب القوى نظمه �إحتادي االقليم
االو�سط للدراجات الهوائية والعاب القوى
بالتعاون مع وزارة ال�صحة و�صندوق االمم
املتحدة لل�سكان (. )UNFPA
الفعالية التي �إمتدت ليوم واحد عرفت
م�شاركة جميع الفئات العمرية واالناث يف
من�شط الدراجات الهوائية  ،بينما �شهدت
�إجراء �سباقات لفئة النا�شئني وال�سيدات
من ( 1500مرت ولغاية  10االف مرت).
ويف �سباق الدرجة االوىل الذي دار
مل�سافة ( 79.2كلم)  ،تخللته �أربعة
�سباقات لل�رسعة الق�صوى على �إمتداد
ت�سعة دورات حول امل�ضمار.
وقدم جنوم فريق �أ�سبيكو بقيادة
املدرب املخ�رضم �سام�سوم �سلمون �أداءا
رفيع امل�ستوى  ،وكانوا على قدر التحدي
وتربعوا على واجهة ال�سباقات االربعة التي
كانت جتري على مدار ال�سباق املثري.
ويف �سباق ال�رسعة النهائي الذي جرى
مل تختلف ال�صورة باملرة  ،حيث طغى
اللون البنف�سجي اخلا�ص بفريق �أ�سبيكو
على �صدارة الرتتيب  ،بعد �أن فاز الدراج

توما�س قيت�ؤوم باملركز االول بتوقيت
زمني قدره (�ساعتني 01دقيقة و27
ثانية) مبعدل �رسعة و�سطي ناهز (39
كيلومرت يف ال�ساعة الواحدة).
ومتقدما على زمالئه يف الفريق
�سام�سوم هبتي  ،داويت مياين  ،ناهوم
ملأكي �أ�صحاب املراكز الثاين والثالث
والرابع على الرتتيب .
املركز اخلام�س  -:ناهوم زرائي �سمبل
وعلى �ضوء جمموع النتائج املحققة يف
هذا ال�سباق  ،توج الدراج داويت مياين من
فريق �أ�سبيكو باللقب بعد ان ح�صد (19
نقطة) لينال امليدالية الذهبية وطقم
ريا�ضي كامل ز
وبفارق �ست نقاط عن زميله يف الفريق
تبواء توما�س قيت�ؤوم على املركز الثاين
وحاز على امليدالية الف�ضية وطقم
ريا�ضي.
�أما املركز الثالث فذهب �أي�ضا لفريق
�أ�سبيكو وبالتحديد للدراج �سام�سوم
�صاحب النقاط الـ ( ، )11ويت�سلم
امليدالية الربونزية وطقم ريا�ضي .
وعلى �صعيد الفرق  ،فاز فريق �أ�سبيكو
باملركز االول وت�سلم ك�أ�س البطولة.
ويف �سباق ال�سيدات الذي �أقيم مل�سافة
 50.6كيلومرت حول امل�ضمار � ،سطعت

جنومية فريق �رساير �ساوا الذي �إنتقل
حديثا من الدراجات اجلبلية مل�صاف
الدراجات الهوائية  ،لتحتل جنماته املراكز
االمامية على ح�ساب بقية املتناف�سات.
و�أل املركز االول يف الرتتيب النهائي
لهذا ال�سباق لل�صاعدة ق�سانت ولدمكائيل
من فريق �رساير �ساوا لتنال امليدالية
الذهبية وطقم ريا�ضي كامل  ،متبوعة
بزميلتها يف الفريق ميلنا يافيت �صاحبة
املركز الثاين �أما املركز الثالث فكان
من ن�صيب ع�ضوة فريق عراق داناييت
ف�صوم.
وعلى م�ستوى الفرق  ،مل تخطى
ال�صدارة قب�ضة فريق �رساير �ساوا.
يف مناف�سات النا�شئني للدرجة
الثانية  ،فاز دراج فريق �أ�سبيكو مريون
كرب�أب باملركز االول يف ال�سباق الذي �إمتد
مل�سافة ( 61.6كيلومرت)  ،متفوقا على
�سامئيل تولدي من فريق �سمبل احلائز
على املركز الثاين  ،بينما ذهب املركز
الثالث لدراج فريق �سمبل االخر افرمي
قربهيويت.
اما يف نتائج �سباق �أم االلعاب والبداية
مبناف�سات  1500مرت �إناث كانت
ال�صدارة مقرونة ب�أ�سم العداءة راهيل
د�سيت من فريق مرب �ستيت التي توجت
بامليدالية الذهبية وطقم ريا�ضي كامل ،
تلتها باملركز الثاين �أ�ستري �أببي من فريق
مديرية عداقا حمو�س  ،يف حني �أل املركز
الثالث لع�ضوة فريق عداقا حمو�س االخرى
ليديا يحدقو.
وتوج العداء برهاين نقا�سي من فريق
مرب �ستيت باملركز االول يف ا�ستحقاق 3
االف مرت رجال ليح�صد امليدالية الذهبية
وطقم ريا�ضي كامل  ،ليتبعه باملركز
الثاين مريون قيت�ؤوم من مديرية براديزو
 ،و�ساميون مربهتو باملركز الثالث .
وحاز ت �سمرية مربهتو من فريق

قدم فرع متابعة �ش�ؤون االناث
باللجنة االوملبية االرترية دورة تدريبية
بخ�صو�ص نظام التغذية املتعلق
بالريا�ضيات واملدربات (Sport
Nutrition Course for female
 ) athletes and coachesبالعا�صمة
ا�سمرا �إ�ستمرت يومني خالل الفرتة من
االول ولغاية الثاين من يونيو املن�رصم.
و�شارك يف الدورة التي تناولت
موا�ضيع خا�صة بنظم التغذية اال�سا�سية
املتوجب �إتباعها من قبل اللواتي
ميار�سن الريا�ضة و�أهميتها يف حت�سني
نتائج الريا�ضيني ودورها بالنظر اىل
نظام التغذية اخلا�ص بالبالد � ،شارك
فيها �أكرث من  30متدربا قدموا من
�أقاليم البالد واالحتادات الريا�ضية
واللجنة االوملبية االرترية.

وحا�رض يف الدورة خبرية التغذية
الدكتورة � /إيدن تارقي.
ويف ختام الدورة � ،أو�ضحت م�س�ؤولة
متابعة �ش�ؤون االناث باللجنة االوملبية
االرترية ال�سيدة  /فينو�س هيلي �سال�سي
ب�أن الربنامج املنفذ �ساهم يف �إكمال
النواق�ص وتعزيز مدارك امل�شاركات يف
الدورة بخ�صو�ص املوا�ضيع املطروحة.
بدوره  ،قال مفو�ض الثقافة والريا�ضة
ال�سفري /زمدي تخلي بعد �أن وزع
ال�شهادات التقديرية �أن الدورة كان لها
دورا بارزا يف الدفع بامل�ساعي الرامية
لإنتاج ريا�ضيني �أكفاء ومنتجني  ،منا�شدا
الدار�سني اىل ترجمة ماتلقوه اىل ار�ض
الواقع و�أن تكون لها م�ساهمات قوية يف
�سبيل �إدخال نظام غذائي ريا�ضي يراعي
جميع املتطلبات.

يف نهائي م�سابقة دوري �أبطال �إفريقيا

�صافرة احلكم متنح الرتجي اللقب بعد ان�سحاب الوداد

�أطلق احلكم الغامبي باكاري غا�ساما
�صافرته معلنا فوز فريق الرتجي
التون�سي على �ضيفه الوداد البي�ضاوي
املغربي يف �إياب الدور النهائي
مل�سابقة دوري �أبطال �إفريقيا يف كرة
القدم ،بعد لقاء توقف بعد نحو �ساعة
ون�صف �ساعة الحتجاجات حمورها
تقنية امل�ساعدة بالفيديو يف التحكيم
("يف ايه �آر").
و�شهدت املباراة �سل�سلة �أحداث
طرحت العديد من عالمات اال�ستفهام،
اذ توقفت بعد نحو �ساعة على
انطالقها بعيد �إلغاء هدف للوداد يف
ال�شوط الثاين ،عادل به النتيجة التي
كان الرتجي متقدما مبوجبها يف ال�شوط
الأول (�1-صفر) .ويف نهاية املطاف،
ان�سحب العبو الوداد من امللعب،
قبل �أن يطلق غا�ساما �صافرته لتبد�أ

احتفاالت الرتجي باحتفاظه باللقب
والتتويج يف امل�سابقة للمرة الرابعة
( ،2018 ،2011 ،1994و.)2019
و�أقيمت املباراة على امللعب
الأوملبي يف راد�س ،حل�سم وجهة اللقب
بعد تعادل الفريقني  1-1ذهابا
الأ�سبوع املا�ضي يف الرباط.
وكان التحكيم يرخي بظالله على
مباراة اجلمعة ،بعد االعرتا�ضات عليه
يف مباراة الذهاب التي قادها احلكم
الرئي�سي امل�رصي جهاد جري�شة.
و�أوقف االحتاد القاري جري�شة ملدة 6
�أ�شهر ب�سبب �أدائه "ال�سيئ" الذي �أثار
احتجاجا مغربيا خ�صو�صا �إلغاء هدف
يف �أواخر ال�شوط الأول بداعي وجود
مل�سة يد ،وعدم احت�ساب ركلة جزاء يف
ال�شوط الثاين ،بعد االحتكام اىل تقنية
امل�ساعدة بالفيديو يف املنا�سبتني.

مديرية و�سط املدينة على املركز االول
يف �سباق  5االف مرت �سيدات لتتوج
بامليدالية الذهبية وطقم ريا�ضي كامل ،
�أما املركزين الثاين والثالث على التوايل
فكانا من ن�صيب فيوري برهاين ولوت�شيا
�سقيد من فريقي ظظرات ومرب �ستيت
تباعا.
ويف �سباق  10االف مرت رجال  ،حاز العداء
مريون كرب�أب من فريق �سقن على املركز
االول وامليدالية الذهبية وطقم ريا�ضي
كامل  ،وتبعه باملركز الثاين يوهن�س
كفلي من فريق مديرية اخريا و�ساميون

داويت من نف�س الفريق باملركز الثالث.
وت�سلم املتوجني باملراكز االمامية يف
خمتلف الفئات اجلوائز وامليداليات من
ممثل �صندوق االمم املتحدة لل�سكان
يف ارتريا ال�سيد� /إبراهيم �سامبويل
والدكتور /برهاين هيلي مدير ال�صحة
واال�رسة يف وزارة ال�صحة وال�سيدة/
يوردانو�س حماري نائبة ممثل �صندوق
االمم املتحدة لل�سكان يف ارتريا ورئي�س
اللجنة االوملبية ال�سيد /ل�ؤول ف�سهاي
وال�سيد /ت�سفاي برهي املدير التنفيذي
جلنة تن�سيق االحتفاالت.
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�إ
عداد عادل �صالح

يف �سطور

جميلة بوحريد
().... - 1935

جميلة بوحريد منا�ضلة يف الثورة
اجلزائرية .ولدت ل ٍأب جزائري و� ٍأم
تون�سية ،وكانت الإبنة الوحيدة
لوالديها بني �سبع �شباب .وطنية
جميلة وثوريتها بد�أت منذ �أن كانت
�صغرية ،فقد كانت جميلة ترتاد
ً
ً
فرن�سية يف اجلزائر ،وكانت
مدر�سة
املدار�س الفرن�سية حينها تفر�ض
على الطالب اجلزائريني غناء ن�شيد
"فرن�سا �أُ ُّمنا" �إال �أن جميلة كانت
ً
من�شدة “اجلزائر
ترف�ض �إن�شاد هذا الن�شيد ،وكانت ت�صدح ب�صوتها كل �صباح
مرات.
ة
عد
�أُ ُّمنا” ،مما دفع ناظر املدر�سة �إىل معاقبتها عقاب ًا �شديد ًا ّ ّ
ويف عام 1954م اندلعت الثورة اجلزائرية ،فقررت جميلة والتي كانت تبلغ
من العمر حينها ت�سعة ع�رش عام ًا ،االن�ضمام �إىل جبهة التحرير الوطني
اجلزائرية ،وبد�أت بتزويد زميالتها يف الثورة بالقنابل الالزمة ملواجهة
الإحتالل الفرن�سيّ � .أما العملية الأكرب التي قامت بها جميلة ،فكانت تلك التي
�شباب فرن�سيون يقومون بخدمتهم الع�سكرية يف
فجرت فيها ملهى كان يرتاده
ّ
ٌ
اجلزائر.
اعتقلت جميلة عام 1957م ،ومار�س عليها الإحتالل الفرن�سي �أ�سو�أ �أنواع
ً
وح�شية .ويف عام 1958م �صدر بحقها وبحق رفيقتها يف
التعذيب و�أكرثها
الن�ضال جميلة بوعزّ ة حكم الإعدام� ،إلاّ �أن مطالبات الرئي�س امل�رصي جمال
عبدالنا�رص ،والزعيم ال�سوفيتي فورو �سيلوف والرئي�س الهندي نهرو،
حولت ق�ضيتهن �إىل ق�ضية عاملية وعربية� ،أجربت
ب�إ�سقاط حكم الإعدام عنهن ّ
وقتها �شارل دي جول على �إلغاء هذا احلكم وحتويله �إىل حكم م�ؤبد� .إال �أن
ال�سلطات الفرن�سية �أفرجت عنهما يف عام 1962م ،حيث عادت جميلة للعي�ش
يف بلدها اجلزائر.

من اقوال ريت�شارد دوكينز

 الوهم هو �شيء ي�ؤمن به النا�سبالرغم من عدم وجود �أدلة.
 قد تكون هناك جنيات �صغرية يف�أ�سفل احلديقة  ..ال يوجد دليل على
وجودها لكنك ال ت�ستطيع اثبات عدم
وجودها.
 �شخ�صيا �أف�ضل �أن �أرى كومبيوتريفوز ببطولة ال�شطرجن العاملية ..
اجلن�س الب�رشي يحتاج اىل در�س يف
التوا�ضع.
 فلنكن متفتحي الذهن ،لكنلي�س لدرجة �أن نُ ِ
�سقط �أخماخنا من
�أدمغتنا.
 الكون الذي نراه لديه بال�ضبطاملوا�صفات التي نتوقعها ان تكون

موجودة فيه اذا كان بدون ت�صميم,
بدون هدف ,بدون �رش ,بدون خري,
ال �شيء �سوى الالمباالة.
 بع�ض النا�س احيانا يحاولوا انيفوزوا باملناظرة بقولهم" :التطور
جمرد نظرية"  ..كالمهم �صحيح,
ولكن من ال�رضوري ان نعرف ما معنى
نظرية  ..من اجلدير باملالحظة
ان دوران االر�ض حول ال�شم�س هو
جمرد نظرية اي�ضا  ..الت�شابه هو ان
للنظريتني كمية هائلة من االدلة.
 يوجد �شعر يف احلياة احلقيقية ..العلم هو �شعر الواقع.
 الكون مكان يف غاية اجلمال،وكلما زاد فهمنا له بدا �أكرث جماال.

عزيزي القارئ عمود"يف مثل هذا اليوم "�سعي ًا منا لتنويع مواد �صفحتكم
املف�ضلة املنوعات يرجى الكتابة �إلينا بالإبالغ عن �أرائكم ومقرتحاتكم
عندنا بال�صحيفة وكذلك �إر�سال ما ترونه من �أحداث وطنية مهمة.

يف مثل هذا اليوم
 يف الرابع من يونيو عام 1789م -:الد�ستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ،وهو يعد �أقدم د�ستور يف العامل ما زال معموال به.
 يف الرابع من يونيو عام 1878م -:الدولة العثمانية تتنازل لربيطانيا عن�إدارة جزيرة قرب�ص.
 يف الرابع من يونيو عام 1944م -:قوات احللفاء تدخل روما وجتاوزها �إىلما بعد فلورن�سا يف نهاية احلرب العاملية الثانية.
 يف الرابع من يونيو عام 1958م -:رئي�س الوزراء الفرن�سي �شارل ديغولي�صل �إىل اجلزائر يف حماولة من جانيه حلل الق�ضيه اجلزائرية بعد �أن حتولت
الثورة اجلزائرية املطالبة باال�ستقالل �إىل نزيف دم على اجلانبني الفرن�سي
واجلزائري.
 يف الرابع من يونيو عام 2015م -:انفجار يف حمطة غاز بالعا�صمة الغانيةي�ؤدي �إىل مقتل �أكرث من � 200شخ�ص.
 يف الرابع من يونيو عام  -:2018مقتل  85على الأقل يف ثوران بركانفويغو يف غواتيماال.

اقوال ماثورة ال�صني تزيح ال�ستار عن �أ�سرع قطار يف العامل!

من اقوال العظماء
 من ال يغامر يف الف�شل ال يحرز النجاح.(ريت�شارد نيك�سون)
 قولك �أنك التفهمني  ..مديح ال�أ�ستحقه �أنا  ..و�أهانة الت�ستحقها �أنت
(.جربان خليل جربان)
 لي�س من �شيء �أثقل من �أن ت�ضطرلالعرتاف لنف�سك ب�أخطائك(.لودفيج فان
بيتهوفن)
 ال اعتقد ب�أنه يجب عليك �أن تكوناف�ضل من كل من هم حولك  ,لكن املهم
بالن�سبة يل بان تكون اف�ضل مما كنت تتوقعه
من نف�سك(.كني فنتوري)
 هذه �إن�سانة قوية  ،قوية لأنها �صافيةم�ستقيمة(.فيودور دو�ستويف�سكي)
 �إن احلقيقة ال�صادقة دائم ًا تكون غريقابلة �أن ت�صدق  ,ف�إن �شئت �أن جتعل احلقيقة
قابلة �أن ت�صدق  ,عليك �أن ت�ضيف �إليها �شيئ ًا
من الكذب(.فيودور دو�ستويف�سكي)
ري يف ال َع َظمة ،بل ال َع َظ ُ
مة يف
لي�س اخل ُ
 َاخلري(.زينون الرواقي)
 الذي يفكر ،هو الذي على قيد احلياة.(طالي�س)
 كم يجهل الإن�سان ما يف قلبه( .مار�سيلبرو�ست)
 اجلمال احلقيقي هو جمال ال�شخ�صيةوحالوة ال�سجايا وطهارة الروح(.م�صطفى
حممود)
 مل تكن تقر�أ الكتب لذلك مل تكنتعرف �أنها العامل(.زورا نيل هري�ستون)
 ال يَ�سرتوح هذا الإن�سان ِمن �ألمَ ِه �إالوقد �أَك�سبه الأمل -:ف�ضل الإن�سانية ،و ِب ّر
و�ص ّحة الإميان وق ّوة ال َّنف�س.
الف�ضيلةِ ،
(م�صطفى �صادق الرافعي)
ذاتك ِل ُتال ِئم ما
 بدال من �أن ت� ُأخ َذ من ِيحيط بك � ،إقتطع من ا ْل َعالمَ ِ لكي يُال ِئ َمكَ
�أنت - .ديفيد هربرت لوران�س
 لقد ق�ضيت حياتي كلها �أقاوم الرغبة يف�إنهائها(.فران�س كافكا)
 القريب من قربته املودة و�إن بعدن�سبه ،والبعيد من باعدته العداوة و�إن
قرب ن�سبه(.علي ابن �أبي طالب)
 �أف�ضل ما تهبه يف حياتك  :العفو عنعدوك وال�صرب على خ�صمك والإخال�ص
ل�صديقك والقدوة احل�سنة لطفلك
والإح�سان لوالديك والإحرتام لنف�سك
واملحبة جلميع النا�س(.م�صطفى حممود)
 املثقف الذي ال يرتجم فكره �إىلفعل ال ي�ستحق لقب املثقف(.عبد الوهاب
امل�سريي)
 �أف�ضل النا�س لديهم �إح�سا�س باجلمال،و�شجاعة خلو�ض املخاطر ،و�إن�ضباط يمُ ّكنهم
من قول احلق ،وقدرة على الت�ضحية.
واملفارقة �أن تلك الف�ضائل عينها هى التى
جتعلهم عر�ضة للهجوم :كثري ًا ما يُجرحون،
و�أحيانا ي َُد َمرون�(.إرن�ست همينغوي)
 حينما ينهمر عليك عامل من اخليبات ,تنتقل �إما �إىل الفل�سفه �أو ال�سخرية.
(ت�شاريل ت�شابلن)
 نحن يف حاجة �أن نعود اىل احلياة مرار ًاحتى نتقنها(.جنيب حمفوظ)
 �سبب من �أهم �أ�سباب الف�شل يف احلياة�أن تعتقد �أن اجلميع يركز معك ،وين�شغل
بك� ،صدقني ال �أحد يهتم(.فيودور
دو�ستويف�سكي)
 بدون �أهداف �ستعي�ش حياتك متنقالمن م�شكلة لأخرى  ،بدال من التنقل من
فر�صة اىل اخرى(.ت�شارلز جينز)

كربى
ك�شفت
ال�صينية
ال�رشكات
ل�صناعة القطارات عن
منوذج مبدئي لقطار
معلق،
مغناطي�سي
�سيكون هو الأ�رسع يف
تاريخ الب�رشية� ،إذ من
املتوقع �أن ت�صل �رسعته
الق�صوى �إىل  600كم/
�ساعة .وتعمل ال�رشكة
ال�صينية
احلكومية
احلديدية،
لل�سكك
حاليا،
"،"CRRC
على جتربة النموذج االختباري للقطار الذي يبد�أ �إنتاجه على نطاق وا�سع
مع حلول عام  .2021ويتميز القطار ب�رسعة غري م�سبوقة يف التاريخ� ،إذ
ي�ستطيع نقل الركاب بني بكني و�شنغهاي يف � 3.5ساعة فقط ،مع العلم �أن
الطائرة ت�ستغرق � 4.5ساعة لقطع امل�سافة ذاتها ،وذلك ح�سبما �أدىل به
م�صدر ر�سمي يف " ."CRRCوي�ستطيع القطار الو�صول �إىل تلك ال�رسعة
الق�صوى بف�ضل تقنيته "املغناطي�سية املعلقة" ،التي جتعل القطار ي�سري
على و�سادة هوائية عو�ضا عن الت�صاقه املبا�رش بال�سكة احلديدية.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�صني متلك اليوم �أ�رسع قطار جتاري يف
العامل ،ت�صل �رسعته �إىل  431كم�/سا ،ومتتد �سكته بني مطار �شنغهاي
الدويل ومركز املدينة .كذلك يجب التنويه �إىل �أن اليابان تعمل �أي�ضا
على تطوير قطار حملي فائق ال�رسعة ،بحدود  603كم�/ساعة ،ما ي�ضعها
يف تناف�س تقني مع ال�صني يف هذا املجال.

قرد يراوغ منرا يف �صراع من �أجل البقاء!

انت�رش مقطع فيديو جديد
يوثق حادثة نادرة وطريفة يف

�آن معا ،قام بها منر مبطاردة
قرد �إىل قمة �شجرة� ،إال �أن الأخري
بدا مراوغا ماكرا ،وحتايل من
�أجل البقاء ،مت�سببا ب�سقوط
النمر على الأر�ض .وانت�رش
املقطع �رسيعا عرب �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،يف حني
�أبدى امل�شاهدون �إعجابهم
بالطريقة التي راوغ فيها
القرد النمر الذي كان يحاول
ا�صطياده

�شعر الأنف املو�ضة القادمة يف عامل اجلمال!!..
ذكر موقع Healthy Food
� Houseأن �شعر الأنف �سيكون
على الأغلب املو�ضة اجلديدة
القادمة يف عامل اجلمال ،بعد
�سنوات طويلة من اعتبارها
أمرا غري جذاب.
� ً
وبد�أ الأمر عندما ا�ستخدمت
�إحدى الن�ساء الرمو�ش
ال�صناعية لإن�شاء هذا ال�شكل
على �إن�ستاغرام ،لكن �رسعان
ما تبعها الكثريون.وهكذا
قد ي�صبح ذلك واح ًدا من
اجتاهات "اجلمال" الأكرث
غرابة على الإطالق� ،إذ ا�ستخدمت الكثري من الن�ساء ها�شتاجات لها عالقة
ِ
نو�صيك ب�شدة �أن تفكري
باملو�ضوع عرب الإن�ستاغرام .ومع ذلك ،ف�إننا
مرتني قبل و�ضع الرمو�ش على �أنفك؛ فوف ًقا لعيادة كليفالند ،ف�إن ال�شعر
ً
هاما هو �إبعاد الغبار والبكترييا.
الطبيعي يف الأنف يخدم فعل ًيا
غر�ضا ً
من ناحية �أخرى ،ف�إن ا�ستخدام الرمو�ش قد ي�رض بال�شعر الأ�صلي،
ريا .عندما ظهرت الفكرة ،مل يكن �أحد ليعتقد �أن الكثري
وي�سبب
�رضرا خط ً
ً
من النا�س يجر�ؤون على جتربتها و�أن ذلك �سي�ستمر ،لكن يبدو �أنهم كانوا
خمطئني!..
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